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TOATE FORȚELE 
LA SEMĂNAT!
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Este necesar să crească ritmul lucrărilor, 
să se respecte riguros normele de calitate

.....

ARHITECT
ȘI CONSTRUCTOR DE PACE

jflăm în ultima decadă a lunii martie și stadiul 
țării culturilor de primăvară - pînă in seara

20 martie au fost semănate 705 550 hectare, 
e reprezintă 14 la sută din suprafața planifi- 
impune, ca un obiectiv esențial în această pe- 

1 pentru toți lucrătorii ogoarelor, intensificarea la 
r< m a ritmului semănatului.

toate lucrările sint urgente, dar pentru săp- 
care a început se detașează cîteva priorități 

te. Ne referim în primul rînd la încheierea grab- 
însămînțării unor culturi a căror perioadă op- 

; ’ expirat sau este pe sfîrșite : mazărea, ovăzul,
j, cartofii de vară, inul pentru ulei și cel pen- 
ă, care mai sint de semănat pe suprafețe im- 
». In al doilea rînd, această săptămînă este de- 
rentru încheierea insămînțării sfeclei de zahăr, 
executată pe 55 la sută din suprafață. Tot- 
este nevoie să se generalizeze semănatul flo- 
tlui in toate județele unde se cultivă.
re zi din această săptămînă trebuie să marcheze 
ns substanțial la semănat I De aceea, datoria 
or județene de partid și agricole, a consiliilor 
ustriale și conducerilor unităților agricole este 
cționa energic pentru mobilizarea puternică a 
îlor mecanice și a forțelor umane în cimp, la 
t, folosindu-se din plin timpul de lucru, din zori 

f. seara.
uparea pentru creșterea de la o zi la alta a 

însămînțărilor trebuie să fie însoțită pretutin- 
î o maximă răspundere pentru executarea lu- 
la un înalt nivel calitativ. Grija pentru respec- 

iguroasă a normelor tehnice privind pregătirea 
ii, semănatul și densitatea optimă de plante la 
trebuie să caracterizeze munca tuturor mecani- 
r și specialiștilor, aceasta fiind, în ultimă in- 
o condiție hotărîtoare pentru obținerea recol- 
orite prevăzute in acest an.

tadiul insămînțării 
culturilor furajere

MEDIA ZONEI I - 44 LA SUTĂ

’ESTE MEDIA ZONEI : Buzău — 60 la sută ; 
ași — 55 la sută ; Teleorman și Tulcea — 54 la

> ; Brăila și Constanța — 48 la sută, Ialomița —
sută.

SUB MEDIA ZONEI : Dolj — 40 la sută ; Arad — 
Hiwi'i.'m mi .................. r mml .      |

39 la sută ; Olt — 36 la sută ; Timiș — 31 la sută ; 
sectorul agricol Ilfov — 29 la sută.

TELEORMAN» Forțele sint concentrate 
acum la însămînțarea florii-soarelui

Duminică, terenurile unităților 
agricole din județ au fost impin- 
zite de oameni și mașini agricole. 
S-a lucrat la pregătirea terenului 
și semănatul culturilor din prima 
epocă. Ia curățirea patului germi
nativ de resturi vegetale. Ca ur
mare a acțiunilor întreprinse, se
mănatul sfeclei de zahăr s-a în
cheiat pe întreaga suprafață de 
11 000 hectare. D-: cum ne-a in
format ing. Vasile'Boncotă. direc
torul direcției agricole județene, 
pînă luni dimineața s-au însămîn- 
țat 52 000 hectare din cele 85 840 
hectare destinate culturilor din 
epoca I. în această săptămînă, 
forțele umane și mecanice sint 
concentrate la semănatul florii- 
soarelui, lucrare efectuată pe 33 la 
sută din suprafața stabilită.

în raza de activitate a consiliu
lui agroindustrial Virtoape străba
tem drumurile de acces, drumuri 
care mîine vor dispărea înghițite 
de lanurile de floarea-soarelui sau 
porumb. Ajungem pe ogoarele 
C.A.P. Olteni. Pe o solă se seamă
nă floarea-soarelui, iar alături se 
pregătește terenul cu ajutorul com- 
binatoarelor, acordindu-se o aten
ție deosebită conservării apei in 
sol. Mergem in urma unei semă
nători și simțim cum fiecare pas 
ni se afundă în ogorul pufos, bine 
pregătit, cum se spune, grădină- 
rește. Inginerul-șef, Alexandru Bu- 
dică, se apleacă din cind în cind, 
scormonind pămintul, verificind 
dacă sămînța este introdusă la
(Continuare in pag. a IlI-a)

Printr-un straniu paradox. în isto
ria scrisă a umanității — profund și 
permanent avidă de pace — capitole 
esențiale au fost consacrate marilor 
războinici. Adevărat, alături de cu
ceritori. de întemeietori de imperii, 
încoronați cu laurii gloriilor militare 
ciștigate prin teribile vărsări de 
singe, se înscriu și exponenți ai po
poarelor oprimate constrînși să ia 
paloșul în mină pentru a se opune 
forței invadatoare, așa cum au fost
— ca să ne referim numai la români
— Mircea cel Bătrin. Ștefan cel 
Mare. Mihai Viteazul.

Ici, colo, strălucește însă. în ma
nualele de istorie, și cite o altfel de 
coroană, infringindu-se prejudecata 
forței, a brațului de fier, amintin- 
du-ne că eroismul nu este apanajul 
victoriei militare, ci in primul rînd 
îpsemnul bărbaților care și-au apărat 
noroadele de flagelul războaielor, au 
refuzat sabia preferind ramura de 
măslin, au rămas departe de cîmpu- 
rile de luptă lăsind oamenii la rostul 
lor firesc, adică să creeze bunuri 
materiale și opere ale spiritului, să 
zidească civilizații.

„Secolul de aur al lui Pericle", 
rămas în memoria umanității ca un 
simbol al eroismului păcii, al măre
ției înțelepciunii puse in slujba pros
perității și culturii, dovedește că is
toricii aveau destulă luciditate să 
discearnă virtutea cea mai de preț a 
conducătorului, dar împrejurările, 
strimbătatea lumii le pervertea și lor 
ochiul. în secolul nostru însă, marii 
incendiatori, artizanii războaielor au 
fost scoși din panteonul istoriei și 
trecuți în infernul ei. Istoricii își 
caută acum cu febrilitate eroii prin
tre ctitorii păcii, printre constructorii 
concordiei între popoare, printre cu
rajoșii rivali ai forței dornice să se 
dezlănțuie.

în conștiința universală a acestui 
sfirșit de mileniu — poate momentul 
cel mai dramatic din întreaga exis
tentă a spetei t- a intrat ca prota
gonist de primă mărime al noului tip 
de glorie istorică, exponentul pro
priei noastre conștiințe, președintele 
României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Desigur, nu e întîmplător 

. că un erou al păcii se ridică din 
sinul unui popor ca al nostru, prin 
excelentă blind, prietenos, rațional, 
cu o aversiune funciară împotriva 
violenței, a actului agresiv, a absur
dei. monstruoasei masacrări a unei

Din volumul „ROMANIA, 
CEAUȘESCU, PACE“, apărut in 
Editura politică. 

BĂTĂLIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE, BĂTĂLIA PENTRU

nații de către alta. Din acest punct 
de vedere, vocația destinului condu
cătorului spre pace era. oarecum, 
predestinată. Dar meritul propriu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
acela de a fi elaborat și fundamen
tat. finind seama de extraordinara 
complexitate a condițiilor internațio
nale actuale, un program conceptual 
și practic, plauzibil, realist și con
vingător al păcii, și de a fi pus în 
joc neoblșnuitele-i resurse de ener
gie. optimism și perseverentă, pen
tru acreditarea și promovarea lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu por
nește in acest amplu, temerar și fas
cinant demers de la cîteva premise 
pe cit de simple și logice, pe atit de

Dumitru POPESCU
membru al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., 
rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu"

revelatorii. El consideră lumea ajun
să în epoca celei mai spectaculoase 
revoluții a cunoașterii științifice, 
destul de coaptă pentru a înțelege că 
războiul este o aberație a organiză
rii sociale, destul de aptă pentru a 
refuza să se mai supună acestei 
așa-zise fatalități oarbe. Din capul 
locului deci, se precizează că pacea 
nu esfe o utopie, ci cea mai arzătoa
re problemă principială și practică la 
ordinea zilei, a umanității, o sarcină 
extrem de grea, dar realizabilă, ce 
revine nu unui viitor nebulos, ci 
chiar generațiilor actuale. în această 
ordine de idei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pornind de la realitatea 
creării socialismului ca sistem mon
dial, cu un rol material și politic re
marcabil în arena contemporană, 
proclamă întronarea păcii pe glob 
ca principală misiune istorică a aces
tuia. bineînțeles alături de telul 
dreptății sociale și al prosperității 
lumii muncitoare, dar într-o legătură 
indisolubilă cu prima. în operele și 
cuvîntările sale nu încetează să re
pete acest adevăr elementar : fără 
pace nu putem pune in valoare su
perioritatea socialismului, nu putem 
construi civilizația nouă, elevată și 
echitabilă, hărăzită libertății și feri
cirii omului. Așadar, există, acum. 

pe planeta noastră, o forță socială 
imensă care nu trebuie să aibă fel 
mai inalt decit instaurarea păcii ge
nerale și definitive între popoare, 
eliminarea pentru totdeauna a răz
boiului din viața umanității. Dar in 
susținerea cauzei păcii, spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sint inte
resate și alte forțe noi și. analizin- 
du-le minuțios, demonstrează că ra
portul mondial s-a schimbat radical 
in favoarea unei politici lucide, con
structive. în favoarea posibilității 
impunerii păcii. Desigur, președintele 
României nu omite factorii obiectivi 
pernicioși din viata internațională, 
subliniind că atit timp cit există 
imperialism se menține și pericolul 
războiului, dar dinamica schimbărilor 
mondiale îi permite să tragă conclu
zia că acesta nu este .inevitabil, că 
stă în puterea noilor forțe. în pu
terea popoarelor să-1 preintîmpihe, 
să înfăptuiască abolirea lui.

Din această analiză se desprinde 
imperativul ce dă dinamism revolu
ționar concepției sale despre pace, și 
anume vigilența, lupta constantă, 
unitatea conștientă a forțelor păcii. 
Președintele României se ridică în 
modul cel mai ferm și intransigent 
împotriva blazării celor ce. speriaț.i 
de cursul evenimentelor, unebri 
realmente profund nefast, spun că 
nu mai e nimic de făcut și se lasă |în 
voia curentului. Nimic nu i se pare 
mai dăunător pentru' cauza pijeii 
decit pasivitatea, descurajarea, obo
seala. încrucișarea brațelor, fatalis
mul. în neimpăcârea cu factorii de
favorabili păcii. oricit ar fi ei de 
mari, stă trăsătura definitorie de 
adevărat om politic revoluționar a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, iar in 
energia cu care acționează pentru a 
tine trează opinia internațională. în 
măsura în care depinde, bineînțeles, 
de el. se găsește sursa prețuirii și 
simpatiei de care se bucură in lume, 
a incontestabilului său prestigiu in
ternational.

Din ansamblul cauzelor ce provoa
că război. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ales pe cea mai gravă, 
de cea mai mare actualitate, asupra 
căreia atrage neîncetat atenția Glu
mii : încălcarea suveranității națio
nale a popoarelor, a dreptului lor 
sacru de a-și hotărî singure soarta, 
așa cum vor. fără nici un amestec 
din afară, cu alte cuvinte perpețua-
(Continuare în pag. a IV-a;

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, 
OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum fiecare oră, fiecare zi contează mult în bătălia 
pentru urgentarea însămînțărilor! Nu precupețiți nici un 
efort, munciți fără preget pentru a grăbi semănatul, pentru 
a pune o bază solidă recoltelor în acest an!___________ _____________ >

Se numește Arghir Ioan și 
este muncitor. Mai precis, 
șofer la stația centrală de 
Salvare. A terminat opt cla
se „primare", are 32 de ani, 
a absolvit, la cursurile sera
le, liceul (asta a fost cu ani 
in urmă) și l-a îndrăgit ne
spus de mult, incă de pe băn
cile școlii, pe marele Emi- 
nescu. Și nu numai că l-a 
îndrăgit — spunea el — dar 

■a încercat, bineînțeles la 
început, să-l și „imite" (sub
liniază intenționat acest cu- 
vint). Apoi, sub influența 
lecturilor diverse (Alecsandri, 
Goga, Bacovia. Voiculescu, 
Goethe, Schiller și chiar 
Byron), a început să scrie 
„altfel" de poeme decit pînă 
atunci. Inspirate din viața 
lui personală, din mediul in 
care trăiește. Din aceste „ul
time" versuri dorea să-mi ci
tească cîteva. Nu numai că a 
citit, „așa simplu", cum do
rea el să spun în legătură cu 
lectura lui „necalificată", nu 
așa ca lectura unui actor, ci, 
pur și simplu, a interpretat 
in felul său. dar in adevăra
tul sens al cuvintului. Cele 

nu erau „mari valori", 

capodopere, ci numai timide 
încercări de a așterne pe 
hirtie ginduri, trăiri in formă 
„fixă", cum mal spunea tot 
el, adăugind că „numai asta 
este poezie adevărată". Erau 
trăiri, era prezentă o viață de

Muncitorul și poezia
---- ---------------------- însemnări de HORVATH Dezideriu ---------------------------

om. cu toate frământările. de 
tot felul, cu toate cele petre
cute cu el, cu familia lui, cu 
tovarășii lui de muncă, in 
acel mare proces ce se chea
mă simplu : producție. La el, 
muncă pentru sănătatea oa
menilor, Și versurile lui 
curgeau șuvoi, desigur, in
tr-o interpretare modestă, 
dar totuși convingătoare.

„A scrie, pentru mine este 
nu numai o plăcere, o pe
trecere binefăcătoare (așa 
spunea — „binefăcătoare") a 
timpului liber pe care il am, 

dar este o pasiune incurabi
lă. Nu vreau să spun cu asta 
că ceea ce scriu este de va
loare. Părerea pe care o aș
tept de la alții nu exprimă 
dorința de a publica cu orice 
preț. Nu. Simt insă nevoia 

de a mă sfătui asupra proce
deelor celor mai nimerite, a- 
supra felului cum trebuie 
să-mi ordonez aîndurile. 
Sint conștient că am multe 
greșeli, se intimplă ca să fo
losesc un cuvint nelalocul 
lui. fără sensul normal, fi
resc, pe care il are, deoarece 
l-am auzit rostit de alții".

Un scriitor l-ar sfătui, fi
rește, să ia dicționarul lim
bii române, să urmărească 
apoi îmbogățirea limbii cu 
noi cuvinte. Apoi să citească 
mult, foarte mult. îndeosebi 

clasicii, dar și poezia româ
nească contemporană.

In ce-l privește, spunea că 
are „o adevărată oroare" față 
de poemele scrise „fără ae 
noimă", și chiar și față de 
cele care „nu au o formă 

fixă, sint așa-zise modernis- 
me sau poeme in proză. Asta 
nu mai este poezie".

Exagera, desigur, dar cu 
un asemenea cititor de bună 
credință, pasionat de poezia 
marilor clasici, se poate dis
cuta în limitele bunului gust, 
cu argumente convingătoare.

Am discutat mult atunci. 
Despre forma „fixă" și cea 
„liberă", adică poemele in 
proză. Despre iamb și dactil, 
despre rimă încrucișată și 
rimă împerecheată etc. etc., 
despre care, deși le folosea, 

nu știa cum se numesc sau 
de ce sint așa și nu altfel. 
Spusele lui trădau un mare 
respect pentru talent, inspi
rație, dar și față de munca 
unui scriitor, față de nopțile 
lui de nesomn, de veghe, de 
trudă chinuitoare pe „șan
tierul" cuvintelor. De aceea, 
își privea propriile încercări 
poetice, izvoritk din pasiune, 
ca rezultatele unei munci in
tense, neslăbite. Nu există 
nici in poezie numai talent, 
adică numai inspirație, fără 
transpirație.

Este adevărat că drumul 
drept este cel mai sigur, dar, 
uneori, poate fi alunecos... 
Am ințeles ce voia să spună. 
Pasiunea pentru frumos nu 
poate fi despărțită de mun
că.

Ceea ce este de natură să 
emoționeze profund este con
vingerea acestui muncitor că 
„pasiunea pentru frumos" se 
învață, nu este un bun picat 
din cer. ci se obține cu mun
că, cu învățătură, cu prețul 
unui studiu necurmat. Aceas
ta este convingerea unui 
muncitor și ea mi se pare a 
fi de o mare frumusețe și ac
tualitate.

— De la trecerea la programul de 
lucru continuu in minerit, in săptă- 
mîna 14—20 martie s-a obținut cea 
mai mare producție medie zilnică 
la cărbune : 152 000 tone. Cum se 
explică, tovarășe ministru, acest 
rezultat ?

— Așa cum am menționat și în 
convorbirile anterioare, nivelul pro
ducției de cărbune depinde de 
foarte mulți factori. Iată de ce, deși

TONETONE

PRODUCȚIA MEDIE 
ZILNICĂ ÎN LUNA

IANUARIE 1983 I
 PRODUCȚIA MEDIE 

zilnică In săptămînă

14 — 20 MARTIE

ASIGURAREA INDEPENDENȚEI ENERGETICE A ȚĂRII

în sdptămîna
14 — 20 martie

152 000 tone - cea mai mare prataOo medie 
iiin de cărbune realizată pil acum

Convorbire cu tovarășul
Ion LĂZĂRESCU, 

ministrul minelor

ne referim în mod concret la pro
ducția realizată săptămînă trecută, 
se cuvine să subliniem, în primul 
rind, rolul determinant al măsurilor 
inițiate de tovarășul Nicolae

Ceaușescu pentru organizarea su
perioară a muncii in minerit, spri
jinul acordat pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale a 
acestui sector. în această ordine de 
idei merită remarcat că în perioa
da la care ne referim s-au rezolvat 
mai bine și o serie de probleme cu
rente ale aprovizionării tehnico-
(Continuare în pag. a III-a)
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Hatmanului"I
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Exact cu un an în urmă, 
scriam in rubrica noastră despre 
existența unui pod de piatră in 
județul Bacău Incă din timpul 
lui Ștefan cel Mare. Aflăm acum 
că un pod similar, datind tot 
din perioada ilustrului domnitor, 
există și in județul Vaslui. Este 
considerat nu numai un veritabil 
monument de arhitectură, dar el 
face față cu brio și circulației 
rutiere moderne. Se numește 
„Podul Hatmanului" și se gă
sește pe șoseaua Vaslui-Ne- 
grești, in satul Canțelărești, pe 
raza comunei cu numele lui... 
Ștefan cel Mare. Deși podul a 
fost întărit și restaurat la 
începutul secolului al XVll-lea, 
cum atestă o inscripție in chi
rilică, specialiștii apreciază că el 
a fost construit din piatră așe
zată in boltă cu arcul in plin 
centru, in perioada premergă
toare marii bătălii de la Podul 
înalt. Pe el au trecut oastea și 
carele de luptă ale moldoveni
lor, iar in preajmă-i Ștefan cel 
Mare iși așezase „canțelaria". 
De aici, și numele satului Canțe
lărești, care dăinuie de veacuri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Trofeul I *

I
I
I
I
I

în timpul vacanțelor, doi pio
nieri de la Școala generală nr. 6 
din Alexandria — Cristian Mirea 
și Dan Angelescu — bat cu pi- ] 
ciorul împrejurimile orașului, | 
precum și văile riurilor Vedea șl 
Teleormanul. Scormonesc pă- , 
mântui, dislocă pietricelele, cer
cetează. Rezultatul muncii lor 
de arheologi amatori este peste 
așteptări. Au reușit să alcătuias- ] 
ca o interesantă și valoroasă co- | 
lecție de obiecte neolitice și 
geto-dacice, xilexuri, figurine, 
ceramică. Una dintre ultimele 
lor descoperiri este un vas fune
rar, care a atras atenția specia
liștilor. Pentru cei doi pionieri, 
istoria a devenit o pasiune.

I
I
I
I
I
I

8 Pasiunea I
i n-are vîrstă

i
I
I
I
I
I

Oradea, strada Vasile Alecsan- 
dri. Vitrina unui atelier al 
cooperativei meșteșugărești „Te- 
leprecizîa" găzduiește o expozi
ție cu totul originală. Sint 
reunite aici zeci de tipuri de re
ceptoare, difuzoare și compo
nente electronice. Toate ilus
trează evoluția radiotehnicii in 
secolul nostru. Multe din expo
nate, realizate cu decenii in 
urmă, dar care sint funcționale 
și astăzi, aparțin radioamatoru
lui cu indicativul „YO 5 AIW" 
din municipiul de pe Crișul Re
pede. Nimeni altul decit pasio
natul radioamator Levai Ludo
vic. Deși pensionar, el a rămas 
credincios 
mii ani ai

pasiunii sale din pri- 
tinereții.

O bună experiență privind.- 
schimburile de experiență

Nu durata unei adunări 
generale a oamenilor mun
cii exprimă și calitatea sa. 
Dimpotrivă, cînd proble
mele de fond ale unei uni
tăți se pierd in noianul 
unor luări de cuvint vizind 
aspecte lăturalnice, minore 
sau chiar cu totul străine 
de tema supusă atenției 
unui colectiv, eficiența unei 
adunări generale are de su
ferit. Astfel, Comitetul oră
șenesc de partid Cîmpina 
a constatat că in unele în
treprinderi asemenea adu
nări durau cinci, șase sau 
chiar șapte ore, fără ca 
dezbaterile să se încheie cu 
planuri de măsuri consis- 

. tente, cu propuneri judi
cioase care să ducă Ia îm
bunătățirea activității din 
unitățile respective. Toc
mai de aceea a fost luată 
inițiativa organizării unui 
schimb de experiență la 
întreprinderea de reparații 
tractoare și mașini grele 
Poiana privind stilul și 
metodele de muncă ale co
mitetelor de partid și con
siliilor oamenilor muncii in 
alegerea tematicii, pregăti
rea și desfășurarea adună
rilor generale ale oameni
lor muncii. La recoman
darea comitetului județean 
de partid au participat și 
secretarii comitetelor de 
partid și președinții C.O.M. 
din unitățile din Valea 
Prahovei. Cu acest prilej 
s-a pus un accent deosebit 
pe folosirea formelor de 
afirmare a democrației 
muncitorești, în așa fel in
cit problemele care preo
cupă un colectiv sau altul 
să fie ridicate și dez
bătute intr-un cadru cit 
mai adecvat, iar la adună
rile generale ale
nilor muncii să fie abor
date
pecte esențiale ale autocon- 
ducerii și autogestiunii

oame-

aș-muncitorești. Este de 
teptat ca efectele acestui 
schimb de experiență să se 
resimtă puternic în actua
lele adunări generale 
oamenilor 
cele ale 
experiență

muncii. Ca 
schimburilor 
pe teme ca

ale
Și 

de 
re-

cu precădere as-
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După care tarif?
Tare mult iși dorea pensionara 

Olga S. din Botoșani să-și 
multiplice o fotografie de fa
milie.

— Vreți trei exemplare tip 
carte poștală î Vă costă 112 lei 
— i-a spus responsabilul atelie
rului foto de pe strada Primă
verii.

O oră mai tirziu, la atelierul 
foto de pe strada Unirii, tot din 
Botoșani, femeia primea urmă
torul răspuns :

— Vă executăm patru repro
duceri de mărimea dorită a unei 
cărți poștale. Vă costă 60 de lei.

Fiind vorba de două unități 
care aparțin aceleiași cooperati
ve meșteșugărești, întrebarea 
care-i tariful legal ?

e :
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Motorina 
din... fintină
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de

I
I
I
I
I
I
1

„Locuiesc foarte aproape 
stafia „PECO" din Roșiori 
Vede — ne scrie cititoarea noas
tră Lina Ivașcu. Am, ca orice 
om, in gospodărie, și o fintină. 
Dar de la un timp încoace nu 
mai scot din fintină apă, ci... 
motorină. Uneori e mai multă 
motorină decit apă, că dacă sca- 
peri un chibrit... ia foc. M-am 
dus la mai marii motorinei și 
i-am chemat la fața locului. Au 
venit și au constatat că e vorba 
de o fisură in bazin și, de acolo, 
motorina se scurge spre fintină 
mea. Pină de curînd, luam apă 
de la 
ajuns 
la ei.
or fi _ 
de motorină ?'

Chiar așa : cum 1

vectnii mei, dar acum a 
„firicelul" de motorină și 
Stau și mă întreb : cum 

justificate aceste pierderi
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Câuta 
gllceavă

Nu degeaba i se spunea lui' 
Constantin . Preda din Brăila 
„Gică Scandal". Căuta mereu 
gilceava cu luminarea. Deunăzi, 
s-a dus să asiste la o gală de 
box. 
de pe 
simțit 
fazele 
vorbă, 
de băutură. După mai multe pa
hare golite. „Gică Scandal" a 
început să-și încordeze mușchii 
și să arate „pe viu" celor din jur 
ce văzuse el pe ring. „încălzirea" 
a făcut-o pe pielea unui tînăr 
pe care l-a făcut K.O. Acum 
a devenit mielușel și așteaptă să 
afle

„înfierbintat" de meciurile 
ring, „Gică Scandal" a 

nevoia să „comenteze" 
fierbinți la un pahar de 
împreună cu alți amatori

„decizia" legii. '

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii
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• Consemnări •Note • Atitudini •

Duminica, în Capitala și în țara
w

Largă participare cetățenească
condiționarea pieselor de 
schimb, relansarea unor 
inițiative muncitorești, rea
lizarea planului de investi
ții. împreună cu alte ac
țiuni ale comitetului orășe
nesc de partid, ele au con
tribuit la obținerea unor 
remarcabile rezultate eco
nomice, superioare celor pe 
ansamblul județului. (Con
stantin Varvara).

Se amplifică acțiunile 
de economisire a carburanților

Economisirea carburanți
lor constituie una din 
preocupările de prim ordin 
ale organizațiilor de partid 
din cadrul întreprinderii de 
transport auto a județului 
Olt. Au fost întocmite 
programe concrete de ac
țiuni, s-au stabilit măsuri 
ferme 
tuturor 
sipă a carburanților, 
efect au toate acestea ? Cu 
prilejul unei dezbateri re
cent organizate de comite
tul de partid din întreprin
dere a reieșit că sectorul 
marfă a economisit în 1982 
139 tone combustibil con
vențional, iar sectorul că
lători — 648 tone. Cu aces
te economii poate funcționa 

o lună întregul 
al celor cinci 
„Comitetul de 
întreprindere — 
secretarul aces-

pentru închiderea 
„canalelor" de ri- 

Ce

timp de 
parc auto 
autobaze, 
partid din 
ne spunea 
tuia, tovarășul Gheorghe 
Pană — inițiază, in conti
nuare, o serie de măsuri 
politice și organizatorice 
pentru atingerea unor ni
veluri net superioare in di
recția economisirii de car
buranți, acțiune prioritară

Exemplul pozitiv
De mai bine de 

in curtea stațiunii 
canizare a agriculturii din 
Dragalina, județul Călărași, 
a apărut o gospodărie-ane
xă. Ca efect direct al am
plei acțiuni de autoapro-

doi ani 
de me-

pe agenda de lucru a orga
nizațiilor noastre de bază, 
între altele, este vorba de 
verificarea riguroasă a con
sumului de carburanți la 
fiecare autovehicul, trece
rea la folosirea în mai 
mare măsură a mijloacelor 
de mare capacitate, stabi
lirea unei colaborări mai 
strinse cu unitățile econo
mice beneficiare pentru 
programarea corectă a mij
loacelor de transport, e- 
fectuarea de curse în siste
mul plin-plin ș.a. Va avea 
o inaltă eficiență măsura 
care vizează utilizarea re
morcilor atașate fiecărei 
capacități de transport 
auto, care, practic, cu un 
consum doar de 10 la sută 
mai mare, dublează capaci
tatea transportată. Un rol 
deosebit pentru 
tuturor măsurilor 
zate il vor avea 
educative pe care 
prindem sistematic in rîn- 
dul tuturor oamenilor mun
cii, reușind astfel să în
tronăm un climat de ordi
ne și de disciplină desă- 
vîrșite". (Iancu Văicu).

aplicarea 
preconi- 
acțiunile 
Ie între-

cu

este aproape...
vizionare și autogospodări- 
re. Gospodăria cuprinde 26 
de porci, două vaci
lapte, doi tăurași la în
grășat pentru contract, 50 
de iepuri, peste 500 
găini, 3 solarii însumind

de

900 m.p. De menționat este 
faptul că doar doi oameni 
au atribuții exclusive in 
această gospodărie-anexă 
de pe lingă cantina unită
ții. Toți lucrătorii stațiunii 

■ atribuie meritul
constituirea acestei gospo
dării-anexă, ca și 
rezultatele ei actuale 
ganizației de partid de aici 
care, cu inițiativă și perse
verență. a îndrumat comi
tetul sindicatului și condu
cerea unității să transpună 
în fapt un deziderat ai 
mecanizatorilor.

De neînțeles rămîne însă 
altceva. în județul Că
lărași iși desfășoară activi
tatea 17 stațiuni pentru me
canizarea agriculturii. Din 
acestea doar șapte și-au 
dezvoltat o gospodărie- 
anexă, iar dintre ele nu
mai trei pot fi socotite ca 
avînd rezultate meritorii :

pentru
pentru

or-

unitățile din Roseți, Cuza 
Vodă și Ciocănești, Din 
acest punct de vedere, 
simțul de bun gospodar nu 
s-a făcut simțit li S.M.A.- 
urile din Fundulea, Chise- 
let, Chirnogi, Perișorul, 
Fundeni, Buzești ș.a. Se 
pare că nici organizațiile 
de partid din aceste unități 
nu și-au spus incă răspicat 
cuvi-ntul in această privin
ță. Cuvint care ar trebui să 
fie urmat grabnic de fapte 
întrucît în campania de 
primăvară care a început 
și cînd se cer organi
zate pentru mecanizatori 
puncte fixe de cazare in 
cimp — spre a se evita 
deplasarea inutilă a trac
toarelor între sat și 
— un rol deosebit 
să-l aibă chiar 
gospodării-anexă. 
Gheorghiță).

ogoare 
trebuie 
aceste 
(Virgil

Răspuns la o anchetă a rubricii 
„Viața de partid" :

Din beneficiari potențiali ~ 
beneficiari adevărați

într-un articol apărut in ziarul nostru sub titlul „De 
ce la «Conect* nu sint conectate incă toate ener
giile pentru o activitate eficientă ?“ erau înfățișate 
greutățile pe care le intimpina întreprinderea in des
facerea produselor și mai ales stilul defectuos de 
muncă al organelor de conducere colectivă pentru de
pășirea lor. La redacție a sosit o scrisoare 
Comitetului municipal București al P.C.R.
menționează că, în urma analizei efectuate de un co
lectiv format din activiști ai Consiliului municipal de 
control muncitoresc al activității economico-sociale și ai 
Comitetului de partid al sectorului 2, au fost luate o se
rie de măsuri pentru depășirea situației semnalate. Ast
fel, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din 
întreprinderea „Conect" au hotărit devansarea introdu
cerii in fabricație a unor produse prevăzute pentru asi
milare și deplasarea unor membri ai comitetului de 
partid și ai C.O.M. la beneficiarii potențiali cunoscuți. 
S-au obținut astfel comenzi pentru elemente de conec- 
tică de la o serie de întreprinderi, ceea ce a asigurat 
desfacerea întregii producțli-marfă planificate pe anul 
trecut, precum și acoperirea producției cu contracte. 
Colectivul de analiză a recomandat, totodată, Centralei 
industriale de electronică și tehnică de calcul să spri
jine mai îndeaproape conducerea întreprinderii pentru 
desfășurarea unei activități economice corespunzătoare.

din partea 
in care se

la curățenia si înfrumusețarea
localităților3

Si duminica trecută, sute și sute de mii de cetățeni ai orașelor și 
satelor tării au fost din nou prezenti. cu fapta, la acțiunile de înfru
musețare și gospodărire a localităților. înnoirile edilitare aduse în această 
zi atestă hărnicia și simțul de buni gospodari ale cetățenilor, dar și 
necesitatea unei continue mobilizări a tuturor pentru buna întreținere 
și înmulțirea acestor înnoiri. îmbinind răspunderea îndeplinirii unei în
datoriri legale cu satisfacția de a-și crea, pentru el inșiși, condiții tot 
mai civilizate de conviețuire in localitățile lor. toți cetățenii trebuie să 
se considere permanent angajați in asigurarea progresului edilitar al 
așezărilor unde trăiesc și muncesc. în întrecerea pentru buna îngrijire 
a localităților — întrecere în care ei înșiși vor fi cîștigătorii.

Cheltuielile materiale scad,
produselor creștecalitatea

în secțiile Filaturii de in și cine- ■ 
pă Fălticeni mașinile lucrează din 
plin. Muncitoarele uneia dintre aces
te secții — secția nr. 2 — veghează 
atente asupra calității firelor. Cu 
gesturi care trădează deprinderi în
sușite de mult timp, ele adună cu 
rapiditate scama rezultată din pro
cesul de producție și o pun in coșuri 
special amenajate.

— Pină in 1981 — ne spune secre
tarul adjunct al comitetului de 
partid, Mihai Pavel, vindeam scama 
întreprinderii județene de recuperare 
și valorificare a materialelor refolo- 
sibile. în prezent însă, aceasta con
stituie pentru noi o materie primă 
de bază. Anul trecut, prin utilizarea 
scamei 
groase, din care 275 tone au fost 
livrate la export, iar în primele 
două luni ale acestui an am produs 
încă 57 tone fire. Altă sursă de ma
terii prime o reprezintă cîlții rezul
tați după pieptănare. din care înainte 
realizam fringhii și sfori. Acum ei 
sint utilizați la fabricarea firelor 
subțiri, ceea ce înseamnă o valorifi
care superioară. în lunile ianuarie 
și februarie am obținut din cilți 425 
tone fire subțiri.

Așadar, recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile consti
tuie aici una din căile principale de 
acțiune pentru reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, pentru 
creșterea eficienței activității eco
nomice. In perioada care a trecut 
de Ia începutul anului, în întreprin
dere s-a realizat o producție netă 
suplimentară in valoare de peste 
două milioane lei, în condițiile in 
care cheltuielile materiale planificate 
la 1 000 de lei producție marfă au 
fost reduse cu 2 lei, iar cele totale 
cu 5,4 lei.

Dar căile de acțiune, măsurile 
practice întreprinse pentru reducerea 
consumurilor de materii prime șl 
materiale sint mult mai numeroase. 
In anul 1982 s-a trecut la producerea 
de fire subțiri din fibră de cinepă 
și din cinepă in amestec cu polies- 
ter, înlocuind fibra de in. Acum se 
realizează 12 sortimente de astfel de 
fire, ponderea lor în totalul produc
ției fiind de circa 40 la sută. Merită 
subliniat faptul că în luna ianuarie 
s-a reușit pentru prima dată fibra- 
rea firelor de cinepă în amestec cu 
poliester pînă la numărul metric 30, 
acum făcindu-se pregătiri pentru 
trecerea de la faza de laborator la 
cea industrială. La fel de eficientă 
s-a dovedit a fi îmbunătățirea rețe
telor de amestec in procesul tehno
logic, prin care s-a reușit utilizarea 
sorturilor inferioare de in.

Un accent deosebit se pune in în
treprindere și pe înnoirea și moder
nizarea tehnologiilor de fabricație. 
Bunăoară, la fir.ele pieptănate s-a 
mărit numărul de treceri pe lami
noare, iar la. tratarea chimică a se- 
mitortului pentru defibrare s-a fo
losit o nouă tehnologie, elaborată de 
inginerii Gheorghe Cozma, directo
rul întreprinderii, Georgeta Lungu și 
Mircea Rotaru, care a dus la creș
terea gradului de fiabilitate a pro-

am obținut 424 tone fire

duselor și la sporirea eficienței eco
nomice. Mai exact, pe această cale 
s-au economisit, de la începutul 
acestui an, 2 900 kg fibră de cinepă. 
Alte tehnologii elaborate în vederea 
reintroducerii in procesul de produc
ție a resturilor de bandă din prepa- 
rațiile filaturilor de in și cinepă și 
de la mașinile de tors din bandă au 
permis reducerea substanțială a con
sumurilor de fibră de in și cinepă. 
Semnificative pentru eforturile care 
se depun în întreprindere sînt și re
zultatele obținute in reducerea greu
tății țesăturilor .pe metrul pătrat. In 
primele două luni din acest an s-au 
produs 1 172 000 metri pâtrați țesă
turi, cu un consum mediu de 168,6 
grame fire pe metrul pătrat. Alte 25 
noi sortimente de țesături 
cu greutatea sub 160 grame pe me
trul pătrat, sînt oferite acum parte
nerilor comerciali, dintre care 12 
sortimente la export.

subțiri,

La Filatura de in 
și cinepă din Fălticeni

După prevederile planului, abia in 
1985 ar urina să se ajungă la o greu
tate medie a țesăturilor de 190 gra
me pe metrul pătrat. Avînd insă în 
vedere posibilitățile reale existente 
aici. în vara anului trecut, cu prile
jul unei vizite de lucru în întreprin
dere, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indi
cat colectivului de muncă să realizeze 
pînă in 1985 țesături cu o greutate 
de 140 grame pe metrul pătrat. Pen
tru infăptuirea acestei sarcini se ac
ționează stăruitor în direcția crește
rii fineții firelor, primele rezultate 
neintîrziind să apară. „Am reușit, ne 
spunea inginerul-șef. Ion Slutu, să 
fabricăm fire cu număr metric 30, 
din care confecționăm țesăturile 
„Antonica", cu o greutate de 150 
grame pe metrul pătrat, și „Frasin" 
(care are o pondere de 20 la 6Ută 
în producție), cu o greutate de nu
mai 129 grame pe metrul pătrat. Tot
odată, s-au creat opt articole in care 
se utilizează fire nerăsuci.te în ur
zeală, ceea ce duce la reducerea cu 
15 la sută a greutății texturii".

Tot cu acel prilej, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se fo
losească și fibrele scurte de in cu 
dimensiunile cuprinse intre 2—15 cm, 
care pînă acum nu erau utilizate in 
nici un fel. Rezervele in această pri
vință sînt mari, numai la topitoria 
de Ia Cornu Luncii, situată Ia 14 km 
de Fălticeni, aflindu-se 2 000 tone 
de astfel de tulpini. Un colectiv din 
unitate, în colaborare cu specialiști 
de la Institutul de cercetări textile 
din București, a trecut imediat la 
acțiune, elaborînd o tehnologie de 
filare prin tratarea chimică a 
tortului la parametri tehnici 
riori. Acum se află in curs de 
tare ultimele componente ale 
jelor, in următoarele săptămîni teh-

nologia urmind a fi aplicată 
practică.

Pentru 
losesc și 
și chimicale. Cum se poate reduce 
consumul de astfel de materiale ? 
S-au găsit .și. aici soluții. Una dintre 

,ele constă în spălarea pînzei și im- 
primarea'pe culoarea nătur. fără să 
se mai albească pînza. Totodată, co
lectivul de creație condus de inginera 
Brindușa Lemne a elaborat desene 
noi, atrăgătoare, intr-o culoare. în 
prezent, jumătate din cantitatea de 
imprimeuri este obținută prin utili
zarea unei singure culori. In acest 
an au fost realizate și primele sor
timente de fețe de masă și pro
soape vopsite în fir, reducindu-se 
considerabil consumul de coloranți. 
De la 25 ianuarie, cînd s-a trecut la 
faza industrială, și pină acum au 
fost obținuți peste 150 000 mp de ast
fel de produse.

Rezervele de reducere a cheltuie
lilor materiale de producție, a con
sumurilor nu au fost insă epuizate, 
colectivul Întreprinderii depunind 
eforturi permanente pentru valorifi
carea lor in producție. Dar nu 
întotdeauna lucrurile pot fi rezolva
te operativ și cu bune rezultate. De 
exemplu, resturile de semitort albit 
nu pot fi. utilizate deoarece nu 
există mașini pentru defibrarea lor. 
„Cantitatea nu este mare, ne spune 
Elena Larion, secretar al biroului 
organizației de partid țesătorie, 
schimbul C. La două-trei zile se 
adună circa 75 kg. Numai că intr-un 
an această cantitate se ridică la peste 
11 000 kg, care nu este de neglijat. 
Dacă industria construcțiilor de ma
șini ar proiecta și realiza o mașină 
pentru defibrat resturi de semi
tort, am putea să introducem în 
circuitul productiv și această resur
să". Important este ca această ce
rință îndreptățită a colectivului de 
oameni ai muncii de aici să fie re
cepționată și rezolvată de specialiș
tii in acest domeniu.

în
realizarea țesăturilor se fo- 
cantități mari de colorant!

Elevi ai Liceului nr. 14 și 
nerale nr. 10 din sectorul 
pentru noua frumusețe a 

cărești

Școlii ge-
4 lucrînd 
Căii Vă-

BUCUREȘTI : Bunii gos
podari s-au trezit în zori. In_ 
cepem relatarea de duminică di
mineața din sectorul 4 al Capitalei, 
cu o... zicală-deflniție, zgîrcită in 
cuvinte, a tovarășului Nicolae Bică, 
președintele consiliului F.D.U.S. : 
„Curățenia e oglinda oamenilor". O 
cifră-oglindă : 34 700. Numărul cetă
țenilor sectorului care au participat 
în cele două duminici Drecedente la 
„toaleta" străzilor, a spațiilor din fața 
blocurilor, a curților și parcurilor. 
Numărul orelor prestate pînă dumi
nica trecută — peste 170 000.

— Dar ce-a fost a fost, 
bește interlocutorul. Vorba 
Să vedem acum ce este.

„Itinerarul" înfrumusețării 
rului a fost duminică dimineața de 
la Lunca Vitan-Bîrzești la Piața Uni
rii. Ne oprim în Calea Văcărești, 
unde lucrează sute și sute de tineri 
de la Liceul nr. 4 șl de Ia Școala ge
nerală nr. 100. Se sapă porțiunea 
dintre pistele de circulație pentru a 
fi semănată cu gazon, se fac gropile 
pentru plantarea a 7 000 de tranda
firi. Printre tineri, numeroși oameni 
trecuți de multișor de prima tinere
țe. Sint locatarii. Dealtfel, numărul 
lor l-a întrecut substanțial și dumi
nicile trecute pe cel al oamenilor 
muncii și elevilor care au lucrat la 
înfrumusețarea sectorului. „Am ieșit 
de dimineață și i-am văzut pe tineri 
muncind. Mi-am dereticat iute in 
casă și am ieșit și eu. Doar n-oi sta 
cu brațele încrucișate, 
după gard la cei 
firi in fața casei" 
Lizaveta Croito.ru.

Frumosul, utilul 
dărească și-au dat 
Vitan-Bîrzești; unde peste 
oameni de la Energoaparataj, Indus
tria de tehnică medicală. Liceul nr. 1 
și Școala generală nr. 102 sădesc pe 
panta încă sură duzi și măceși. Pu
iet» trebuie udați. Dar cînd ? Fri
gul dă încă tircoale. ar putea ucide 
rădăcinile umezite. Iar cînd va fi ca
zul de udat, cu ce ? Sînt aproape 
16 000 de puieți, ceea ce ar însemna 
mii de găleți, sute și sute de oameni. 
Gindirea colectivă iși spune cuvîntul. 
Deocamdată, după sădire, pămîntul 
trebuie bine bătătorit în jurul pomi- 
șorului. să nu pătrundă aer la rădă
cini. Iar peste o zl-două. din țevile 
de irigație ale celor 20 hectare de le
gume din vale, să se tragă cite un 
furtun pompieresc. Economie de ma
teriale. de forță de muncă, de timp.

Scurt bilanț, duminică după ora 
prânzului, în sectorul 4 : peste 25 000 
de cetățeni au prestat mai bine de 
100 000 ore de muncă. (Laurențiu 
Duță).

se gră- 
lungă..
secto-

privind de 
ce-ți pun tranda- 
— spune bătrina

și soluția gospo- 
întilnire in Lunca

1 000 de

Sava BEJINARIU 
Radu BOGDAN

Pe această pantă din Lunca Vitan-Bîrzești, fremătînd de munca a peste 1 000 
de oameni, vor fremăta frunzele copacilor și arbuștilor 

Fotografii de Mircea Hudec

NOTE CETĂȚENEȘTI

Lipsă de răspundere în.» 
stocuri supranormative

EXCURSII PE LITORAL
în afară de stațiu

nile Mangalia și Efo- 
rie-Nord, unde se pot 
efectua tratamente și 
cură balneară în tot 
timpul anului, cu ace
leași efecte terapeuti
ce ca și în timpul ve
rii, frumosul nostru 
litoral al Mării Negre 
constituie un punct de 
atracție nu numai in 
sezonul estival. O do
vedește și numărul 
mare al solicitanților 
care doresc să facă 
excursii pe litoral pînă 
la deschiderea oficială 
a sezonului. Venind in 
intîmpinarea acestora, 
întreprinderea de tu
rism, hoteluri și res-

taurante 
(I.T.H.R.B.) 
organizarea 
excursii in 
de pe litoral, una mai 
atractivă decit alta. 
Durata unei excursii 
este de 3 zile, iar a 
alteia de 4 zile. Pen
tru excursia de 4 zile, 
plecarea din București 
este in ziua de 29 
aprilie, iar pentru cea 
de 3 zile, plecarea este 
în ziua de 30 aprilie, 
întoarcerea din am
bele excursii are loc 
in aceeași zi : 2 mai. 
Pentru amindouă ex
cursiile, transportul 
este asigurat cu tre
nuri speciale eu locuri 
rezervate. Cazarea se

semi- 
supe- 
mon- 
utila-

I

București 
anunță 

a două 
stațiunile

face în hoteluri de ca
tegoria I in stațiunile 
Mamaia, Eforie-Nord, 
Olimp, Jupiter, Man
galia și Neptun, iar 
masa se servește la 
restaurante. De 
gară la hotel și retur 
transportul se asigură 
cu autobuze. Costul 
excursiei de 4 zile este 
de 398 lei (inclusiv 
transportul) sau 272 
lei fără transport, iar 
cel al excursiei de 3 
zile este de 309 lei 
(inclusiv transportul) 
sau 181 lei, fără trans
port. înscrierile se pot 
face chiar din aceste 
zile la agențiile de tu
rism ale I.T.H.R. 
București.

la

La depozitul central 
din Ploiești ai l.L.F. 
Prahova se află stocate 
sute de tone de măr
furi, despre care s-a 
văzut, incă din mo
mentul primirii, că nu 
pot corespunde nor
melor de comerciali
zare. Din lista fur
nizorilor de produ
se „gata depreciate" 
ne-am oprit Ia două 
cazuri flagrante.

Primul privește o 
unitate din chiar ju
dețul Prahova : în
treprinderea de pro
ducere și industriali
zare a legumelor și 
fructelor Vălenii 
Munte. La 24 
brie 1982, cu 
3 556, unitatea 
ti vă expedia 
31 000 borcane 
traveți. i 
oțet, roșii 
Produsele aveau cer
tificate de calitate, 
buletine de analiză, 
dar, ajunse la Ploiești, 
s-au dovedit necomes
tibile. Este inexplica
bil cum controlorii de 
calitate de la I.P.I.L.F. 
Vălenii de Munte au 
putut accepta ieșirea 
unor asemenea produ-

de 
noiem- 
factura 
respec- 

peste 
cu cas- 

gogoșari in 
i în bulion.

se pe poarta fabricii. 
Deoarece nu puteau fi 
difuzate în magazine, 
au fost stocate in de
pozit, refuzîndu-se, 
bineînțeles, plata fac
turii.

Or. nu numai că 
nimeni de la Vălenii 
de Munte nu s-a sin
chisit că nu primesc 
banii, dar, la 22 fe
bruarie a.c. a fost tri
mis incă un autoca
mion de mare tonaj cu 
marfă necorespunză
toare. Deci, din nou 
marfă de zeci de mii 
de lei nevandabilă, 
plimbată fără rost, 
bani aruncați pe fe
reastră.

Al doilea caz : 
I.P.I.L.F. Suceava, sec
ția Milișăuți, a expe
diat cinci vagoane cu 
butoaie cu castraveți 
murați.
528 000 lei. Ajunsă în 
gara Ploiești-Sud. mar
fa s-a dovedit neco
respunzătoare. A fost 
Întocmit un proces-ver- 
bal, 6emnat și 
de inspectorii 
lului calității 
selor și cei de

Valoare

trul sanitar antiepi
demic, a fost transmis 
un telex urgent la fur
nizor, să vină să-și 
vadă „isprava". Au 
sosit repede doi dele
gați, au constatat sta
rea produsului, s-au 
minunat și— au dispă
rut ! Au mințit, co
pilărește, că merg 
„să-și ia actele de la 
hotel", dar au dat bir 
cu fugiții, fără să 
semneze procesul-ver- 
bal de constatare. O 
comportare elocventă 
pentru spiritul de 
„răspundere" al repre
zentanților întreprin
derii sucevene; spirit 
confirmat și de cele 
ce-au urmat. Timp de 
o lună de zile s-au 
dat telefoane, s-au 
transmis telegrame, te
lexuri, somații 
tru a se rezolva 
giul. Fără ecou.

Ce consumă cei
produc și controlează 
calitatea unor astfel 
de produse conser
vate ? Și cine plătește 
plimbarea unei ase
menea „mărfi" ? (Con
stantin Căpraru).

pen- 
liti-

care

parafat 
contro- 
orodu- 
la cen-

Curățenie — dar nu nu
mai la fațadă. Și pe bulevardele 
„Turda". .. ““
ta", „Nicolae 
fi observată 
de forțe la 
tinerea spatiilor verzi, 
la liceele „Ion Neculce", 
nr. 1. Școala generală nr. 
ai muncii de la I.D.E.B..
de proiectări pentru construcții de 
rh’sini s-au străduit și au reușit să 
termine, in mare, amenajările începu
te cu citeva zile în urmă. La Consi
liul popular al sectorului 1 se cunoș
teau, conform planului întocmit, răs
punderile pentru fiecare punct de 
lucru, cîți oameni participă Ia muncă. 
Reprezentanți ai consiliului po .ar, 
împreună cu specialiști de la .mi- 
nistrația domeniului public a secto
rului s-au aflat în preajma cetățeni
lor, îndrumînd desfășurarea în bune 
condiții a activității, participînd ei 
înșiși la muncă.

Nu poate fi însă trecut cu vede
rea faptul că, în afara principalelor 
artere, pe alte străzi laterale. în 
fața, dar mai ales ,in spatele blocu
rilor se aștepta, parcă, vreo „înștiin
țare" snecială care să reamintească 
prevederile Legii nr. 10/1982. Sure 
deosebire de locatarii din blocul.le 
M4, 5. 6, din intrarea „Dr. Felix", 
sore exemplu, care au făcut „lună" 
în jur, cei din blocul 11 de pe bd. 
„N. Titulescu" nu s-au sinchisit nici 
pină in prezent de urmele șantieru
lui care afectează înfățișarea cartie
rului. (I. Dobre).

„1 Mai". „Banu 
Titulescu"
o mare 

amenajarea

Man- 
a putut 

mobilizare 
și între- 
Eievi de 

, economic 
3, oameni 
Institutul

TIRGU MUREȘ: Păstra
rea renumelui de „oraș al 
florilor". străzile Parcurile mu_ 
niclpiului Tirgu Mureș au cunos
cut și duminică dimineața ani
mația muncii. Peste 20 000 de ce
tățeni, elevi, lucrători ai întreprinde
rilor și instituțiilor au participat la 
acțiunea de înfrumusețare și gospo
dărire a localității lor. supranumită 
..oraș ăl florilor". în urma acestei 

, acțiuni au fost curățate zonele verzi, 
scuarurile și parcurile pe o supr-față 
de aproape 40 hectare, au fost exe
cutate tăierile de corecție la arborii 
ornamentali. S-a trecut la plantarea 
a 30 000 de arbori și arbuști orna
mentali și a peste 20 000 de tranda
firi care vor asigura, în continuare, 
renumele municipiului de „oraș al 
florilor". Au fost curățate, totodată, 
trotuarele din fața imobilelor și a 
porțiunilor intens circulate. (Gheor
ghe Giurgiu).

FOCȘANI : O deviză on I'
I „Cea mai bo

cea mai curată gos- 
mai frumoasă stra- 
îngrijit cartier" 

deviza sub care 
aceste zile întrece- 

d intre

rată prin muncă
gată grădină, 
podărie, cea 
dă, cel 
aceasta este 
desfășoară în 
rea cetățenească 
municipiului Focșani. Duminică di
mineața, ca și în celelalte zile, de 
la Începutul primăverii pînă acum, 
peste zece mii de oameni au ieșit 
în haine de lucru pe acest adevărat 
șantier al bunei gospodă^ri. S-a lu
crat la amenajarea noului parc din 
cvartalul Bucegi. iar în .grădinile pu
blice s-au curățat aleile și zonele 
verzi. Printre obiectivele cetățenești 
de primă urgentă ale acestui ano
timp se află plantarea a 8 000 000 
flori, pe lingă 25 000 trandafiri. 3 000 
metri de gard viu, înființarea a două 
noi parcuri. De remarcat că pentru 
transportul materialului rezultat in 
urma curățeniei, a molozului au fost 
folosite numeroase utilaje aparținînd 
cetățenilor. (Dan Drăgulescu).

mai
se

locuitorii

Trei întrebări
„Gurile rele" spun 

că, Ia un pahar de 
băutură, șeful ram
pei de gunoi din sec
torul vestic al Capita
lei (fiecare rampă de 
gunoi are șeful ei) ar 
fi fost intrebat :

— Cit ciștigi tu, mă ? 
Aruncind o privire

satisfăcută mesei în-
cărcate, insul ar fi
făcut cu ochiul ..a
șmecherie" 
puns :

și a ras-

— Două mii juma’ 
pe lună și trei mii 
juma’ pe săptămînă.

Nu știm in ce mă
sură convivii au desci
frat sensul „poantei", 
dar există date certe 
că numitul I. Constan
tin, in calitatea amin
tită. a pretins și pri
mit ciubuc cite trei mii 
șase sute de lei pe 
săptămină de la o sin
gură persoană... E 
vorba de familia de 
ciobani Crăcană.

Scopul acestei sub
stanțiale „atenții" n-a 
fost ca lespectivui șef 
să se zbată, să se 
agite, să întreprindă 
ceva, ci, dimpotrivă, 
să... stea degeaba. 
Mai exact — să intîr- 
zie cit o putea înde
plinirea uneia din în-

datoririle esențiale ale 
șefiei lui : dirijarea 
buldozerelor și a dis
pozitivelor de împrăș
tiat substanțe de
zinfectante înspre zo
nele in care ’ mașinile 
sosite din oraș iși de
șertau încărcătura. In
teresul ciobanilor era 
să treacă ei mai intîi 
cu oile și cu berbecii, 
asigurind o autovalo- 
rificare a 
menajere.
rentahilă și de o parte 
si de alta, din moment 
ce s-a ajuns pină la 
ciubucul record de
ls 000 de lei lunar !

E lesne de închipuit 
cu ce aplomb apărea 
I. Constantin în rapor
turile sale 
teșchereaua 
bine și de 
tușită. Dar 
individul a fost înlo
cuit. stăruie cîteva în
trebări de natură 
practică.

Una este aceea le
gată de oile și berbecii 
hrăniți pe rampă. 
Unde. în fișele de re- 
censămînt și în planul 
de autoaDrovizionare 
ale cărei localități sînt 
ei prinși, iar dacă se 
procedează corect la

resturilor 
Afacere

sociale, cu 
atit de 

lesne căp- 
chiar dacă

rampa de gunoi, adică 
sint folosite buldoze
rele și dezinfectatoa- 
rele, cu ce vor mai fi 
hrănite folositoarele a- 
nlmale ?

A doua întrebare 
privește planul eco
nomic (substanțial) pe 
care il are chiar între
prinderea de salubri
tate. Cum este el în
deplinit ? Ce măsuri 
se iau pentru valori
ficarea exemplară — 
cu toate măsurile sa
nitare de precauție — 
a acestei adevărate 
mine de resurse refo
losibile ?

In sfirșit, a treia În
trebare pe care o adre
săm factorilor de re
sort, solicitînd 
puns clar, este 
de sarcinile de 
gospodărire și
finanțare. N-ar fi ren
tabilă — cu măsurile 
igienice de rigoare — 
o gospodărie-anexă ? 
Ce pot face ciobanii 
prin „tocmeală și în
țelegere" cu șeful ram
pei nu poate între
prinde consiliul popu
lar printr-o acțiune 
bine organizată ? (Ser
giu Andon).

răs- 
iegată 
auto- 
auto-

Croito.ru
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OATE FORȚELE LA SEMANAT!
IALOMIȚA:

Alături de mecanizatori
— specialiștii, primarii

în unitățile agricole din județul 
Ialomița s-a încheiat semănatul 
culturilor din prima urgență, insu- 
mind 35 000 hectare cu mazăre, in 
mixt și pentru ulei, plante furaje
re, precum și sfeclă de zahăr pe 
15 550 hectare. Ieri a început în- 
sămințarea florii-soarelui pe cele 
36 000 hectare. Spre deosebire de 
anii trecuți, in această primăvară 
fără precipitații s-au urmărit păs
trarea umidității in sol și realiza
rea unui bun pat germinativ prin 
efectuarea de lucrări simultane, fo- 
losindu-se agregatele de utilaje. în 
zona sud-estică a județului Ialo
mița, in întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Făcăeni 
și Bordușani, am urmărit la fața 
locului cum lucrează mecanizatorii 
și specialiștii spre a pune cit mai 
repede sămința sub brazdă.

La C.A.P. „Progresul “ Făcăeni, 
mecanizatorii Dobre Chivu și Ion 
Stan, sub directa îndrumare a ingi- 
nerului-șef, Mariana Susman, au 
lucrat pînă seara, cînd au încheiat 
semănatul sfeclei de zahăr pe în
treaga suprafață de 180 hectare, 
'.o.tele, netede ca-n palmă, dove
deau că nu s-a făcut nici un ra- 
tatf'la calitate. Pămîntul a fost 
mărunțit și lucrat grădinărește. în 
vederea păstrării umidității in sol, 
pregătirea patului germinativ s-a 
făcut cu agregate formate din com- 
binator, instalație de erbicidat și 
grapă elicoidală, lucrări care înain
te se executau separat. în acest fel 
s-a redus numărul trecerilor și, 
ca atare, s-a evitat tasarea terenu
lui, realizindu-se, totodată, impor
tante economii de carburanți. $i la 
C.A.P. Vlădeni se acordă aceeași 
atenție calității iucrărilor. Primarul 
localității, Gheorghe Pătrașcu, aflat 
în cimp alături de mecanizatori și 
specialiști, a ținut să ne spună : 
„în condițiile acestei primăveri ur
mărim îndeaproape executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate, 
care să asigure conservarea apei 
în sol și deci răsărirea uniformă 
a plantelor. Fiecare solă este lucra
tă cu toată răspunderea".

MUREȘ:

Se însămînțează de zor, 
dar nu in toate unitățile

în județul Mureș, ritmul Insă- 
mințărilor de primăvară crește de 
la o zi la alta. Pînă în seara zilei 
de duminică, sămința a fost pusă 
sub brazdă pe 6 866 hectare. La 
această dată, cooperatorii șl meca
nizatorii mureșeni au încheiat in- 
sămințarea mazării pe 500 hectare, 
irecum și plantarea cartofilor 

ipurii. Duminică și luni, impor- 
.te mijloace mecanice au fost 
ncentrate la semănatul ovăzului, 

uiului pentru fibră, furajelor și le
gumelor. O atenție deosebită se 
acordă sfeclei de zahăr, care ocu
pă o suprafață de 13 800 hectare, 
din care pînă acum au fost însă- 
mînțate 1 500 hectare. Primii care

în insula Borcei, unde slnt cele 
20 000 hectare ale întreprinderilor 
agricole de stat Făcăeni și Bordu
șani, din care 14 500 hectare vor fi 
însămințate in această primăvară 
cu floarea-soarelui, soia, porumb 
și fasole, se dă o adevărată bă
tălie. Mecanizatorii și șefii de fer
mă intră in „baltă" iunea și ies 
duminica la prînz. La I.A.S. Făcă
eni, din cele 8 000 hectare ce ur
mează să fie Însămințate (500 hec
tare floarea-soarelui, 1 730 hectare 
soia, 300 hectare fasole și 5 450 hec
tare porumb) au fost pregătite 
pînă în prezent 2 500 hectare. Cele 
8 formații pregătesc zilnic 700—750 
hectare. Pentru a se realiza acest 
ritm, mecanizatorii încep lucrul la 
ora 6,30 și ies din brazdă la ora 
19, cînd se Întunecă. Fiecare fermă 
dispune de case de cimp, iar me
canizatorilor li se asigură hrană 
caldă. La I.A.S. Bordușani urmează 
să fie însămințate 1 100 hectare cu 
floarea-soarelui, 1 000 hectare cu 
soia și 4 000 hectare cu porumb. 
Pînă în prezent au fost pregătite 
800 hectare pentru floarea-soarelui 
și 500 hectare pentru soia. Luni di
mineața, atît Ia Făcăeni, cit șl la 
Bordușani a început semănatul flo
rii-soarelui. în cele 8 ferme de la 
I.A.S. Bordușani sînt utilizate la 
pregătirea terenului 54 de tractoa
re, toate fiind cuplate cu alte ma
șini. Lucrul incepe aici la ora 5,30 
cînd se fac întreținerea, aprovi
zionarea cu carburanți și reglajul 
fiecărei mașini de prelucrare a 
solului.

Primarul comunei Făcăeni, 
Gheorghe Nicolae, cu care ne-am 
întîlnit la ieșirea din „baltă", ne 
spune : „Pentru noi. insămînțarea 
culturilor din prima urgență pe 
cele 1 300 hectare a constituit «În
călzirea». Adevărata bătălie incepe 
acum, la începutul acestei săptă- 
mîni, cînd se declanșează Insămin- 
țarea florii-soarelui, porumbului, 
soiei și fasolei și care, numai pe 
raza comunei noastre, Însumează 
aproape 16 000 de hectare".

Mlha! V1ȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

au Început semănatul sfeclei de 
zahăr au fost mecanizatorii și coo
peratorii din Șăulia de Cimpie, 
Nazna. Sărmaș. Zau de Cimpie, 
Luduș și IernuL

Am urmărit cum se desfășoară 
semănatul sfeclei de zahăr, plantă 
tehnică de mare valoare, care va 
asigura materia primă pentru cele 
două fabrici de zahăr din județ. 
Gheorghe Duma. președintele 
C.A.P. din Șăulia de Cimpie. ne 
spunea : „Anul trecut am realizat 
o producție medie de 46 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar, care ne-a 
adus un venit de 5 milioane lei. 
Și aceasta tocmai pentru că am În
ceput. ca și acum, primii semăna

tul sfeclei de zahăr. Anul acesta, 
prin pregătirea exemplară a patu
lui germinativ și încorporarea se
minței în sol în cel mult 4—5 zile 
de lucru, ne-am propus să depășim 
producția de anul trecut pe toate 
cele 230 ha cultivate". Se poate 
spune că aprecierea interlocutoru
lui avea o acoperire in fapte. La 
capătul unei sole de 40 hectare, 
mecanizatorii conduși de președin
tele unității și Alexandru Bărbat, 
inginerul șef, lucrau de zor : unii 
dintre ei — la pregătirea riguroasă 
a solului, care arăta ca un strat 
de grădină, iar alții, cu patru ma
șini — la semănat

Cu aceeași răspundere se lucra 
la semănatul sfeclei de zahăr și m 
cooperativele agricole Sărmașu, 
Balda și Nazna. Din păcate, în rai
dul nostru am observat că nu peste

*
TELEORMAN =

Forțele sînt concentrate acum 
la insămînțarea florii-soarelui

(Urmare din pag. I)

adîncimea cerută. „Mecanizatorii 
care muncesc aici au luat de la în
ceput terenul în primire, l-au arat, 
l-au mărunțit. îl seamănă și tot ei 
vor stringe recolta — precizează 
inginerul șef. Sint interesați să ob
țină maximum de recoltă". Se află 
aici și primarul comunei. Ecaterina 
Jianu. Și nu întimplător. După 
cum am aflat, este permanent in 
mijlocul oamenilor, se sfătuiește, 
discută cu ei toate problemele și 
ajută practic la rezolvarea lor. 
„Avem acum un singur loc de 
muncă : cîmpul — ne spune dînsa. 
Prin respectarea riguroasă a nor
melor agrotehnice vrem să obținem 
producții mari la toate culturile".

Următorul popas îl facem pe te
renurile C.A.P. Trivale Moșteni. 
Aici, pentru a se asigura o bună 
pregătire a patului germinativ și o 
încorporare uniformă a semințelor 
în pămînt s-au organizat ample 
acțiuni pentru stringerea resturilor 
vegetale. La capătul unei sole a 
fermei nr. 2, mecanizatorii Gheor
ghe Cimpoieru, Constantin Matei 
și Iancu Stănculescu.-împreună cu 
șefa fermei. Aurica Baboi, măsoară 
distanta dintre rînduri. adîncimea 
la care sînt . introduse semințele de 
floarea-soarelui. Totul era așa cum 
fusese înscris in ordinul de lucru.

Puternică, mobilizare de forțe pen
tru grăbireâ semănatului am consem
nat și duminică pe ogoarele bihore- 
ne. Ca urmare a măsurilor stabilite 
de comandamentul județean pentru 
agricultură, în săptămîna trecută rit
mul însămînțărilor s-a intensificat 
mult. A fost încheiat semănatul ma
zării boabe, al ovăzului și cartofilor 
timpurii. Din datele centralizate la 
direcția agricolă județeană reținem că 
pînă luni dimineața au fost însă- 
mînțate cu culturi din prima epocă 
27 095 hectare, ceea ce reprezintă 79 
la sută din suprafața prevăzută. Si
tuația la zl arată că au fost semă
nate 96 la sută din suprafața pre
văzută pentru legumele din prima 
epocă, 81 la sută din suprafața des
tinată sfeclei de zahăr, 78 la sută 
din cea repartizată inului pentru ulei 
și 55 Ia sută din cea prevăzută pen
tru floarea-soarelui. 

tot se lucra din plin. Bunăoară, 
pe ruta Zau de Cimpie — Luduș — 
Iernut — Sinpaul — Tg. Mureș, 
cale de mai bine de 60 km. nu am 
văzut la lucru în cîmp decit două 
tractoare. întilnit pe traseu, Mircea 
Radu. inginerul șef al trustului 
S.M.A. Mureș, ne-a declarat : „Am 
recomandat ca. acolo unde semă
natul nu a început, să se treacă la 
încercarea mașinilor de erbicidat 
cu apă și la cuplarea tuturor trac
toarelor din secții cu mașini agri
cole". Că aceste recomandări nu 
au fost peste tot respectate reiese 
din faptul că pe traseul nostru am 
numărat, parcate în secții, iar nu 
la lucru in cimp. nu mai puțiri de 
40 tractoare, din care 4 erau de- 
f 6Ct6«

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Dincolo de toate aceste aspecte 
pozitive trebuie să menționăm că 
am intilnit și un fapt ce poate 
avea repercusiuni nefavorabile 
asupra activității lucrătorilor din 
această zonă a județului. Vineri, 
la ora prînzului. mecanizatorii de 
la C.A.P. Rădoiești nu mai puteau 
să lucreze din lipsă de motorină. 
Din aceleași motive, la C.A.P. Vîr- 
toape și C.A.P. Necșești. în aceeași 
zi nu s-a semănat nici un hectar. 
„Nu am primit cantitatea de moto
rină repartizată lucrărilor din 
această perioadă — ne spune pre
ședintele consiliului agroindus
trial. tovarășul Eduard Hînculov. 
De aceea am fost nevoiți astăzi să 
întrerupem lucrările in cîmp în 
unele unități agricole. Ni s-a spus 
că motorina se află pe... drum. De 
fapt, noi am trimis la Pitești trei 
autocisterne pentru a ridica carbu
ranți, cale de 100 de km dus. 100 
de km întors, iar gara cea mai 
apropiată — Olteni — se află la 
numai 14 knf de noi. Deci timp 
irosit, dar și cheltuieli inutile". în 
curînd, lucrările agricole se vor 
aglomera și. de aceea, activitatea 
trebuie bine organizată, astfel in
cit ele să se poată desfășura nor
mal.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

BIHOR; Agregate de utilaje cuplate, viteză sporită
Sîmbătă și duminică am străbătut 

o bună parte din Cîmpia Crișurilor. 
Pretutindeni, muncă bine organizată, 
urmărindu-se ca frontul de lucru să 
fie cel optim.

— Vremea fiind prielnică — ne 
spune Grigore Văitiș, inginerul-șef 
al consiliului unic agroindustrial 
Cefa — ne-am ocupat stăruitor să 
asigurăm randamente superioare în 
funcționarea mașinilor agricole, a 
agregatelor de utilaje cuplate. Dacă 
la începutul săptămînii trecute la noi 
se însămînțau zilnic, in medie, 132 
hectare, ritmul a crescut acum de 
peste patru ori. Este desigur și do
vada faptului că lucrăm în schim
buri prelungite la pregătirea terenu
lui. Specialiștii noștri urmăresc cu 
exigență calitatea pregătirii patului 
germinativ și asigurarea densității 
optime de plante la semănat

Cum s-a lucrat în aceste 
zile în județele:

BACĂU. Pe °-
goarele județului Ba
cău. duminică, meca
nizatorii și cooperato
rii au semănat culturi 
din prima epocă pe 
încă 1 500 hectare, au 
plantat cartofi și au 
pregătit terenul pe 
mari suprafețe. Ca ur
mare. culturile din 
prima epocă au fost 
semănate pină acum 
pe 52 la sută din 
suprafața' planificată. 
Semănatul sfeclei de 
zahăr s-a efectuat pe 
1 750 hectare din cele 
6 150 hectare planifi
cate. (Gh. Baltă).

PRAHOVA. Du‘
minică, oamenii mun
cii de pe ogoarele ju
dețului Prahova au 
lucrat din plin. Pînă 
seara, ei au însămîn- 
țat peste 1 100 hectare, 
iar alte 2 500 de hec
tare au fost pregătite 
pentru floarea-soare
lui și porumb. Luni, 
munca s-a intensifi
cat mult, depășindu-se 
astfel substanțial vite
zele de lucru plani
ficate, mai ales la se
mănatul sfeclei de za
hăr și inului. Tempe
ratura de ieri, ceva 
mai ridicată în sol. a 
permis trecerea și la 
insămînțarea florii- 
soarelui ne cele aproa
pe 6 000 hectare pre
văzute. Se remarcă, 
prin rezultatele ob
ținute, cooperativele 
agricole Gherghița, 
Balta Doamnei. Măgu
rele, Baba Ana. Bu- 
cov, Sălcile si Fulga. 
(Constantin Căpraru).

OLT. Peste 30 la

sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva 
cu floarea-soarelui în 
județul Olt — mai

bine de 10 000 hectare 
— au fost de pe acum 
însămințate. Concomi
tent, se seamănă nău- 
tul. lucrare făcută pe 
aproape 500 hectare 
din cele 1 100 prevă
zute. în această săptă- 
mînă. în funcție de 
evoluția vremii, ince
pe pregătirea solului 
pe suprafețele prevă
zute a se însămința 
cu porumb și soia. 
(Iancu Voicu).

BOTOȘANI.
Pină ieri dimineața. în 
județul Botoșani să- 
mînța a fost pusă sub 
brazdă pe aproape 
10 000 hectare din cele 
65 620 ha planificate 
pentru epoca I. Ritmul 
de lucru este în creș
tere de la o zi la alta. 
Duminică, de exem
plu, s-a realizat o vi
teză de peste 4 600 
hectare la pregătirea 
terenului și de 3 126 
hectare la semănat. 
De ieri a început se
mănatul sfeclei de za
hăr. Cu toate acestea 
trebuie subliniat că, 
față de gradul de do
tare tehnică a a- 
griculturii județului, 
chiar și ritmul de lu
cru înregistrat dumi
nica este cu mult sub 
posibilități. De ce ? în 
consiliile agroindus
triale Frumușica. Cin- 
dești. Dingeni și Doro- 
hoi nu se lucrează 
peste tot cu toate for
țele. (Silvestri Aile- 
nei).

HARGHITA. S*
în județul Harghita au 
fost declanșate însă- 
mințările de primăva
ră. în acest județ, care, 
după cum se știe, se 
află in zona cea mai 
friguroasă a țării, 
niciodată în alți ani

Ne-am convins de cele spuse de In
terlocutorul nostru urmărindu-i la 
lucru pe mecanizatorii și cooperato
rii din Nojorid, Cefa, Sinnicolau, 
Bicaciu, Ateaș.

în actuala campanie agricolă, în 
județul Bihor, mai mult decit în anii 
precedenți, este evidentă preocupa
rea pentru asigurarea unei baze fu
rajere mult îmbunătățite, cantitativ 
și calitativ. Conferința județeană de 
partid a stabilit, printre altele, ca 
fiecare unitate agricolă să cultive 
sfeclă furajeră pe o suprafață care 
să asigure cel puțin 25 kilograme 
sfeclă pe zi pentru fiecare vacă fura
jată, pe timpul perioadei de stabu- 
lație. Cum se realizează această sar
cină ? Fiecare unitate agricolă cultivă 
obligatoriu cel puțin 10 hectare cu 
sfeclă furajeră, aslgurîndu-se mini
mum 80 000 cuiburi la hectar. 

tractoarele și semănă- 
torile nu au fost scoa
se atît de devreme în 
cimp. la semănat. Se 
lucrează la însămîn- 
țarea ovăzului, orzoai
cei, furajelor și sfe
clei de zahăr care 
ocupă 25 000 hectare, 
în unitățile agricole 
din bazinul Ciucului 
de Jos au fost semă
nate cu ovăz primele 
200 hectare. (I. D. 
Kiss).

VASLUI. In uni-
tățile agricole din ju
dețul Vaslui s-a mun
cit intens duminică. în 
unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din 
consiliile Crasna. Ban
ca, Zorleni și Murgeni, 
pe unde am trecut, 
dis-de-dimineață, me
canizatorii. cu sute de 
tractoare, discuri, com- 
binatoare și semănă
tori. lucrau la pregă
tirea terenului, erbi
cidat și semănat. Pînă 
la 21 martie. în județ 
au fost executate lu
crări de pregătire a 
terenului pe 20 la sută 
din suprafața ce va fi 
însămînțată în aceas
tă primăvară și au fost 
semănate aproape 50 
la sută din suprafețele 
prevăzute cu culturi 
din epoca I. (Petru 
Necula).

ARGEȘ. Pînă In
prezent, lucrătorii o- 
goarelor din județul 
Argeș au însămințat 
13 000 hectare din cele 
21 190 hectare prevă
zute în această etapă. 
Duminică și luni s-a 
lucrat intens la plan
tarea cartofilor. Pe lo-- 
turile de porumb In
tensiv au fost trans
portate cîteva mii deT 
tone de gunoi de 
grajd. (Gh. Cîrstea).

— în anul trecut, ferma de stat 
din Tămășeu a obținut 100 000 kg 
sfeclă furajeră la hectar, ne spune 
dr. ing. Petru Bodea, director tehnic 
la I.A.S. Blharia. Acum intenționăm 
să extindem această cultură pe 150 
hectare. Lucrările de semănat, în pli
nă desfășurare, întrunesc toate ce
rințele pentru a obține recolte la fel 
de bune, spre a dispune astfel de o 
balanță furajeră îndestulătoare pen
tru sectorul zootehnic.

Exemplul unităților bune se cere 
urmat de celelalte unități din județ, 
cu atît mai mult cu cit, în 1982, au 
fost multe ferme ale I.A.S. și C.A.P. 
care au realizat 150 tone la hectar, 
iar C.A.P. Salonta a obținut peste 
240 tone sfeclă furajeră la hectar.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, s-a intilnit, luni, cu mi
nistrul elen al educației naționale și 
cultelor, Apostolos Kaklamanis, care 
întreprinde o vizită oficială In țara 
noastră.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-elene pe diferite planuri și s-a 
subliniat hotărîrea celor două gu
verne de a conlucra și mai strîns 
pentru realizarea măsurilor și acțiu
nilor convenite in cadrul dialogului 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis și premie
rul Andreas Papandreu.

La întrevedere a participat Ion 
Teoreanu, ministrul educației și in- 
vățămintului.

în aceeași zi, la Ministerul Aface
rilor Externe a avut loc semnarea 
„Programului de aplicare a Acordu
lui de colaborare culturală și știin
țifică intre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Elene pe anii 1983 și 1984".

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Teoreanu, mi
nistrul educației șl invățămîntului, 
iar din partea elenă de Apostolos 
Kaklamanis, ministrul educației na
ționale și cultelor.

Programul prevede dezvoltarea in 
continuare a schimburilor și coope
rării în domeniile științei. învăță- 
mîntului, culturii, presei, radiotele- 
viziunjl, sportului.

La semnare au luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
George Ciucu, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului, Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale 
române și elene.

La întrevedere și semnare a fost 
prezent Elie Clis. însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Greciei la București.

ADUNARE FESTIVĂ 
cu prilejul „Zilei internațio
nale pentru eliminarea discri

minării rasiale"
„Ziua internațională pentru elimi

narea discriminării rasiale", sărbăto
rită de toate statele membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite, a fost 
marcată luni la București printr-o 
adunare festivă organizată de Aso
ciația Română pentru Națiunile Uni
te. Liga Română de Prietenie cu Po
poarele din Asia și Africa, Asociația 
Tineretului și Studenților pentru Na
țiunile Unite și Asociația de Drept 
Internațional și Relații Internațio
nale.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de prof. unlv. dr. docent Alexandru 
Bălăci; președintele Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite. Despre 
eemnificatiile „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale". despre poziția consecventă a 
României în lupta împotriva rasis
mului. a , discriminării rasiale și a 
apartheidului a vorbit Gheorghe 
Chivulescu. ministrul justiției.

Abdel Salam Dajani, directorul 
Centrului de informare al Organiza
ției Națiunilor Unite la București, a 
prezentat Aoelul președintelui Comi
tetului special al O.N.U. împotriva 
apartheidului. Yusuff Maitama-Sule. 
cu prilejul „Zilei internaționale pen
tru eliminarea discriminării rasiale".

La adunare au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Justiției. Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, cadre didactice univer
sitare, studenți. ziariști. (Agerpresț

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 22 

martie, ora 20 — 25 martie, ora 20. In 
țară î Vremea va fi relativ caldă. Ce
rul va fi mai mult noros in cea mai 
mare parte a țării și vor cădea ploi 
locale care vor avea și caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice, 
în Cîmpia Română și Dobrogea, cerul 
va fi variabil, iar ploile izolate. Vîritul 
va sufla moderat cu intensificări locale 
îndeosebi în zona de munte, tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, cele maxime 
vor oscila între 6 și 16 grade, mai ri
dicate pe alocuri în sudul țării.

(Urmare din pag. I)

ATALIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE tv
materiale. Evident, la toate acestea 
se adaugă efortul susținut al tutu
ror oamenilor muncii din industria 
extractivă, care sînt pe deplin 
conștienți de importanța sarcinilor 
ce le revin și sint hotărîți să ac
ționeze cu toate forțele pentru dez
voltarea bazei energetice a țării. 
Acestea ar fi, pe scurt, explicațiile 
rezultatelor obținute in săptămîna 
recent încheiată, cînd planul de 
producție, pe ansamblul ramurii, a 
fost depășit cu peste 51 500 tone 
cărbune, depășire realizată aproape 
în totalitate, așa cum reiese și din 
tabelul prezentat, de combinatele 
miniere Motru și Rovinari. O obser
vație specială aș face in legătură cu 
unitățile din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului, care apar cu o 
nereaiizare de 661 tone în săptă
mîna trecută. Ce-i drept, unitățile 
miniere din Valea Jiului au depășit 
planul cu 1117 tone cărbune. Nu
mai că la Anina, unitate care face 
parte din acest combinat, s-a de
fectat mașina de extracție șl. în 
consecință, restanța acumulată aici 
a fost mai mare decit depășirea 
planului de producție realizată la 
minele din Valea Jiului.

— Această observație, intr-ade
văr necesară, dovedește ce impor
tanță are in minerit funcționarea 
exemplară a fiecărui utilaj condu
cător de pe fluxul tehnologic. Ți- 
nind deci seama de acest lucru, cu 
atît mai mult se cuvin evidențiate

© SEMNALE DIN 
COSMOS ? Revista „New 
Scientist" face cunoscut faptul 
că, timp de 35 de zile, au fost 
captate în S.U.A., cu ajutorul 
unui radiotelescop. semnale ar
tificiale provenind din Cosmos. 
Au fost „ascultate" zece mili
oane 'de frecvente și înregistra
te 4 000 de semnale. în urma 
unei analize minuțioase, din 
acestea au fost reținute numai 
zece care, după părerea savan- 
ților. merită o analiză mai de
taliată. în speranța că ele ar 
putea proveni din partea unor 
civilizații extraterestre.

© „CAPCANĂ" DE 
METEORIȚI. Spre surpriza 
lor, glaciologi japonezi au des

PRODUCȚIILE OBȚINUTE IN SĂPTĂMÎNA 14-20 MARTIE

Față de plan 
- in tone -Unitatea

NU ȘI-AU REALIZAT INTEGRAL PLANUL

Combinatul minier Rovinari + 27 600
Combinatul minier Motru + 23 300
Combinatul minier Ploiești + 3 475
întreprinderea minieră Comânești 4- 516

întreprinderea minieră Voivozi, Întreprinderea minieră 
Mehedinți, Combinatul minier Valea Jiului, Întreprinde
rea minieră Sălaj’, întreprinderea minieră Horezu.

acele colective de mineri care se 
disting prin rezultatele obținute și 
pe care știm că le cunoașteți foarte 
bine, lată de ce vă rugăm, tovarășe 
ministru, să numiți cîteva formații 
de lucru fruntașe.

— Strădaniile minerilor trebuie 
Intr-adevăr apreciate, dar bu cred 
că spațiul din ziar ne permite să îi 
evidențiem pe toți cei care merită.

Cu această rezervă, am să nomina
lizez cîțiva șefi de brigăzi sau 
echipe fruntașe. La Combinatul mi
nier Rovinari : Ion Cucu, Vasile 
Vlădoianu, Octavian Cheoțea. Ale
xandru Olaru, Ion Urucu ș.a. ; la 
Combinatul minier Motru : Eugen 
Misleanu, Pantclimon Șalapa, 
Gheorghe Voicu, Nicolae Fierăscu 
Ș.a. ; la Combinatul minier Valea

Jiului : Ion Boteanu, Alexandru 
Lazov, Petru Scredeanu, Pavel De- 
diu, Nicolae Toma ș.a. ; la Combi
natul minier Ploiești : Ilie Dănilă, 
Ion Supeanu, Arpad Micloși, Ion 
Milu, Traian Zamfiroiu ș.a.

— Înțelegem că lista rămine des
chisă. Dealtfel, in încheiere vă ru
găm să vă referiți la acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru consoli
darea rezultatelor bune obținute și 
sporirea, in continuare, a pro
ducției.

— Aceasta este problema esen
țială. Aș spune că producția obți
nută săptămîna trecută obligă chiar 
la un efort și mai mare pentru fo
losirea cu eficientă sporită a bazei 
tehnice din dotare. în primul rînd, 
în carierele de lignit trebuie inten
sificate preocupările pentru crește
rea indicilor de exploatare a exca
vatoarelor cu rotor și cupe, astfel 
incit planul să fie depășit și Ia des- 
copertare. Nu trebuie pierdut din 
vedere că. în cariere, raportul din
tre masa de cărbune și cea de steril 
este de 1 la 4,5—5,5. Deci pentru 
a putea obține. în continuare, pro
ducții de cărbune cit mai mari este 
necesar ca pentru fiecare tonă de 
lignit extrasă peste plan să se ex
caveze și să se transporte în plus 
4,5—5,5 mc de steril. Totodată, tim
pul favorabil din această perioadă 
trebuie folosit din plin pentru ame
najarea drumurilor in cariere, dre- 
narea și scurgerea apelor din 
straturile de cărbune. în al doilea 
rînd, se impune să crească ritmul

de montaj la excavatoarele mari cu 
rotor. în trimestrele III și IV se 
prevăd importante sporuri de pro
ducție pe baza noilor capacități 
care urmează să fie puse în func
țiune. Or, atît în livrarea unor uti
laje, cit și în montarea acestora 
există mari rămîneri în urmă. în 
subteran, un accent deosebit tre
buie pus pe executarea lucrărilor 
de deschidere și pregătire a noilor 
abataje. în sfîrșit, dar evident că nu 
în ultimul rînd, este necesar ca, 
acum, cînd timpul se menține favo
rabil. să fie transportate cantități 
mai mari de cărbune la termocen
trale. astfel incit să înceapă să fie 
completate stocurile la consuma
tori pentru viitorul sezon rece. 
Deocamdată, față de începutul lunii 
martie, stocurile de cărbune au 
crescut în unitățile miniere cu circa 
100 000 tone, ceea ce nu este 
normai.

Conștienți de sarcinile mari pe 
care le au de realizat in acest an, 
puternic mobilizați de îndemnurile 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerii sint deciși să 
acționeze cu și mai multă hotărire, 
pe toate planurile, pentru îmbună
tățirea activității din industria ex
tractivă, pentru sporirea produc
ției de cărbune, contribuind astfel 
la dezvoltarea bazei energetice și 
asigurarea independenței energetice 
a țării.

Convorbire realizată de 
Ion TEODOR

PROGRAMUL I
ll.CO Almanahul familiei
11,30 Desene animate. Povestiri din Pă

durea Verde
11,55 Actualitatea economică
12,05 Roman foileton „Investigația" — 

ultimul episod
12,40 Nestemate folcloric»
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,35 Clubul tineretului
17,25 Consultații în sprijinul tnvățămin- 

tului politico-Ideologic. Programele 
speciale adoptate de Conferința 
Națională a partidului pentru solu
ționarea problemelor esențiale ale 
activității economice (II)

17,43 1001 de seri
20.00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică O Cu toate 

forțele în campania agricolă de 
primăvară

20,30 Vldeoteca internațională
21,00 Actualitatea în învățămtnt. Mono

grafii universitare. 28 000 de viitori 
ingineri pentru țară

21,10 Teatru TV : „Baladă pentru un 
om" de Valentin Munteanu. Pre
mieră TV

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastica
21.15 Tezaur folcloric
21,45 Mic dicționar de operă 81 balet — 

litera „K“
22.15 Telejurnal
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BOX Centura de aur“

coperit, in apropierea munților 
Iamato, din Antarctida, pe un 
teritoriu de numai cîteva sute 
de kilometri pătrați, 991 de frag
mente meteoritice aparținind 
unui număr de cel puțin 300 de 
meteoriți diferiți 1 Neexistind 
nici un temei să se considere 
că meteoriții „preferă" să cadă 
în Antarctida. dimpotrivă, ana
liza orbitelor lor arată că în 
zonele polare cad cu 20 la sută 
mai putini meteoriți decit in 
cele ecuatoriale, savanții au 
ajuns la concluzia că aici func
ționează un original mecanism 
de concentrare : căzînd in a- 
ceastă zonă, meteoriții se afun
dă in zăpadă, apoi, sub propria 
greutate și sub cea a straturi
lor de zăpadă, coboară încet 
spre scutul glaciar de dedesubt, 
care. în Antarctida răsăriteană, 
alunecă la rindul lui spre țărm

DE PRETUTINDENI
cu o viteză de cîțiva metri pe 
an. ■ Pe porțiunea netedă a țăr
mului, din scutul glaciar se rup 
aisbergurile, dar in această 
zonă munții împiedică alune
carea gheții. Astfel meteoriții 
sint literalmente prinși intr-o 
„capcană".

• CALE FERATĂ PE 
SUB CAUCAZ. Dezvolta- 
rea continuă a economiei repu
blicilor sovietice transcaucazie- 
ne reclamă realizarea unei linii 
de cale ferată care să străbată 
lanțul Caucazului Mare. Hotă- 
rîrea de a o construi a fost lua
tă de către organele centrale de

planificare. Noua cale ferată va 
porni de lingă Tbilisi, capitala 
Gruziei, va urca pînă la o alti
tudine de circa 2 400 de metri, 
unde va intra intr-un tunel cu 
o lungime de 23 km. cel mai 
lung din Uniunea Sovietică. Un 
al doilea tunel va avea șapte 
km. Se va realiza astfel o legă
tură ferovtară cu 1 000 km mai 
scurtă decit cele existente între 
Moscova — Tbilisi și Moscova — 
Erevan, care ocolesc lanțul 
muntos al Caucazului Mare.

• UN TRANSPLANT 
DE FICAT fost realizat pen
tru prima oară în Ungaria. Pri
mitoarea. o fată de 12 ani. se 
simte bine la mai multe săptă- 
mini după operație, ficatul im
plantat funcționind normal. In
tervenția a fost făcută la cli

nica chirurgicală a Universității 
din Budapesta, donatorul fiind 
un bărbat de 40 de ani. mort 
in urma unei leziuni cerebrale. 
Riscul unei astfel de intervenții 
este mare datorită faptului că, 
deocamdată, medicina nu dis
pune de un aparat care să poa
tă prelua temporar funcțiunea 
ficatului, așa cum dispune de 
rinichi artificial. Dacă organis
mul respinge ficatul primit, 
bolnavul moare. Din această 
cauză nu se recurge la un ase
menea transplant decit in ulti
mă instanță.

© RECORD DE LON
GEVITATE. A încetat din 
viață cea mai bătrînă femeie din 
Iordania — Nofa Saad as Su- 
beihi — la venerabila virstă de 
160 de ani.

Ieri. Ia Palatul sporturilor și cul
turii au fost de față chiar de la pri
ma gală a turneului bucureștean 
„Centura de aur" peste 2 500 de spec
tatori. Reuniunea a fost deschisă cu 
meciurile categoriei cocoș (54 kg), 
categorie apreciată pentru dinamis
mul combatanților. Au plăcut evolu
țiile pugiliștilor Raymond Armand 
(Franța) și Terendorj (Mongolia), vic
torioși la puncte in fața lui Serdiuk 
(U.R.S.S.) și Hatakeyama (Japonia). 
Din păcate, dintre pugillștii români 
s-a distins numai George Oprișor, 
Învingător prin superioritate tehnică 
asupra lui Nikolici (Iugoslavia). 
Boxeri din lotul reprezentativ, cum 
sînt Cristian Gheorghișor (ciștigător 
al „centurii" în 1982, Gheorghe Ne- 
goință, ambii in formă slabă, au pier
dut la Slavcev (Bulgaria) și Mihai 
Șchipu, un tînăr ambițios de la „Me
canică fină" București. Nici la cate
goria ușoară (63,5 kg), boxerii noștri 
selecționați n-au tăcut dovada unei 
dispoziții de luptă deosebite. Astfel, 
Florin Stan a pierdut meciul cu 
Mihai Gruescu de la „Timpuri Noi", 
iar Mircea Fulger și Dragomir Ilie, 
deși victorioși, n-au strălucit nici ei. 
De asemenea, Dumitru Senciuc, la 
categoria mijlocie (75 kg), a întrecut 
greu la puncte pe Gheorghe Bețeanu.

Revenind la categoria ușoară să 
remarcăm cea mai rapidă victorie, 
record în turneele „Centurii de aur", 
obținută de metalurgistul bucureștean 
Gelu Hudișteanu. KO în 19 secunde ! 
— in dauna clujeanului Grigore Cio- 
cîrlan. Alți sportivi calificați la 
această categorie : Roland Leclerc 
(Franța), Herbert Thiel (R.D.G.), doi 
buni reprezentanți ai boxului din ță
rile respective.

Vom observa din prima gală arbi
trajele în general satisfăcătoare, dar 
și unele superficialități în organiza
rea tragerii la sorți, ceea ce a deter

minat un meqi Donici — Pamfiî, la 
semigrea, încă din sferturile de fi
nală, ca și prea multe partide intre 
pugiliștii oaspeți, în timp ce boxerii 
români se confruntau intre'ei.

în cea de-a doua reuniune s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
categoria muscă: Constantin Tițoiu 
întrece la . puncte pe Ilie Văcălie ; 
Abe Kazuhiro (Japonia) dispune la 
puncte (decizie 3—2) de Gheorghe 
Govici ; categoria semimijlocie : Mi
hai Niculescu învinge prin abandon 
în repriza a Il-a pe Erden Bulgan 
(R.P. Mongolă) ; Octay Degirmencu 
(Turcia) dispune la puncte de Zoran 
Kazarevici (Iugoslavia) ; Carol Haj- 
nal învinge prin abandon în repriza 
a III-a pe Koichi Marioka (Japo
nia) ; Arpaslan Yildirim (Turcia) 
cîștigă prin abandon în repriza a 
II-a la Alexandru Dinu.

Turneul continuă astăzi, cind sint 
programate alte două gale : prima la 
ora 15,30, iar cea de-a doua la ora 
18,30.

Valerin M3RONESCU

• Echipa feminină de baschet 
Voința București a intrat, pentru pri
ma oară, in posesia titlului de cam
pioană națională, fiind urmată în 
clasamentul final de formațiile Uni
versitatea Cluj-Napoca, Olimpia 
București, Politehnica Sportul stu
dențesc București. Universitatea Ti
mișoara și Crișul Oradea.

în ultima etapă a campionatului, 
ale cărei meciuri au fost găzduite 
duminică de Sala „Olimpia" din Ti
mișoara. s-au înregistrat următoare
le rezultate : Voința București — 
Universitatea Timișoara 80—66 ; O- 
limpia București — Crișul Oradea 
76—63 ; Politehnica Sportul studen
țesc — Universitatea Cluj-Napoca 
82—66.
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FAȚĂ DE PRODIGIOASA ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 

A TOVARĂȘEI ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU,

Schimlj de mesaje intre președintele României 
și șeful statului mauritanian

Pentru salvarea
sud-africani

vieții patrioților 
întemnițați!

la Londra a avut loc un

Simpozion consacrat volumului „POLIMERIZAREA 
STEREOSPECIFICĂ A IZOPRENULUF4

LONDRA 21 (Agerpres). - Sub auspiciile Politehnicii Londrei cen
trale, Societății regale de chimie și a Politehnicii de nord-est, la Londra 
a avut loc un simpozion științific consacrat publicării în Marea Brita
nie a volumului tovarășei academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU: „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZOPRENULUI". Au 
participat membrii conducerii și cadre didactice de la institute de 
învățămînt superior, cercetători în domeniul chimiei, reprezentanți ai 
unor firme de profil și ai presei de specialitate.

La deschiderea lucrărilor reuniu
nii, profesorul TERENCE BURLIN, 
rector al Politehnicii Londrei cen
trale, a rostit o cuvintare în care 
a subliniat, printre altele : „îmi 
este deosebit de plăcut să deschid 
această manifestare științifică de
dicată apariției in Marea Britanie 
a lucrării doamnei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului", care reprezintă o 
mică parte a rezultatelor activității 
sale științifice și de cercetare. Prin 
publicarea acestui volum în limba 
engleză, rezultatele cercetării româ
nești in acest important domeniu 
al chimiei devin accesibile oameni
lor de știință din Marea Britanie, 
că și din alte țări, precum și cercu
rilor mai largi de cercetători și 
cadre universitare".

Exprimînd satisfacția pentru vi
zita de stat efectuată de președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie 
în iunie 1978, vorbitorul a reamintit 
faptul că, în această împrejurare, 
ca o recunoaștere a meritelor pe 
care tovarășa Elena Ceaușescu le 
are în cercetările științifice din do
meniul chimiei, conducerea poli
tehnicii i-a acordat înaltul titlu de 
„Profesor Honoris Causa“, iar In
stitutul regal de chimie — pe cel 
de „membru de onoare" al său.

„Ne-am dat seama încă din acel 
moment, al decernării acestor titluri, 
că cercetările doamnei Elena 
Ceaușescu, cunoscute în România 
și în alte țări, vor deveni în curind 
accesibile și publicului de speciali- i 
tate britanic — a relevat vorbitorul. » 
Iată deci că aceste idei au devenit , 
astăzi realitate, grație și activității 
editurii Pergamon Press, ce și-a 
asumat sarcina publicării lucrării 
la a cărei lansare participăm. 
Vreau să remarc înalta ținută și 
valoarea științifică a volumului 
«Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului», care va avea, sînt 
convins, un ecou deosebit în rîndul 
cercetătorilor britanici".

„Noi, conducerea Politehnicii Lon
drei centrale, realizăm cel mai bine 
cit de intense au devenit relațiile 
româno-britanice din domeniul cer
cetării și învățămîntului universi
tar în urma vizitei la nivel înalt, 
la care m-am referit Ia Început.

în această ordine de idei, sub
liniez că politehnica noastră între
ține bune relații cu Politehnica din 
București și Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și sperăm că acestea

se vor dezvolta și mai activ in 
viitor.

în altă ordine de idei, aș vrea să 
evidențiez cit de mult m-au impre
sionat convorbirile avute cu doamna 
Elena Ceaușescu, în 1978, cu ocazia 
decernării titlului de «Profesor 
Honoris Causa". îmi reamintesc 
faptul că Domnia Sa se referea, in 
mod insistent, la legătura organică 
ce trebuie să existe între învăță
mînt, cercetare și producție. Acum, 
studiind lucrarea sa, imi dau scama 
că toate concluziile științifice se 
bazează pe rezultate concrete, 
avind, totodată, o aplicabilitate 
practică garantată.

Subliniez încă o dată satisfacția 
mea și a colegilor de a participa 
la lansarea acestui volum, a cărui 
apariție o salutăm sincer".

în legătură cu valoarea științifică 
deosebită a lucrării „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului", prof, 
dr. JOHN GLAZER, șeful catedrei 
de tehnologie a polimerilor de la 
Politehnica Londrei de nord, a 
prezentat un amplu referat. Vorbi
torul a subliniat conținutul științi
fic, precum și profunzimea analizei 
și cercetării, care fac din lucrarea 
de față un ghid valoros pentru cer
cetătorii britanici din acest do
meniu.

El a relevat că lucrarea are o' 
înaltă ținută științifică, acoperind, 
deopotrivă, în mod progresiv, atît 
partea teoretică, cît. și pe cea prac
tică, ceea ce o face aplicabilă in
tr-un domeniu de maxim interes și 
importanță în activitatea de pro
ducție. în numele cercetătorilor bri
tanici din domeniul chimiei, a sa
lutat apariția lucrării, menționînd 
că.„va fi un bun prilej de cunoaș
tere mai concretă a preocupărilor 
și rezultatelor obținute de colegii 
români in .domeniul cercetării și va 
contribui, fără îndoială, la dezvol
tarea colaborării româno-britanice 
în domeniul cercetării științifice".

în continuare, JOHN WEBB, pro
rector al Politehnicii Londr.ei cen
trale, a rostit o cuvintare in care a 
subliniat : „Cu cinci ani în urmă 
am avut onoarea să mă adresez unui 
distins grup de academicieni, , în
truniți la politehnică pentru a onora 
și a aduce omagiul nostru academi
cianului doctor inginei' Elena 
Ceaușescu pentru realizările sale 
ca om de știință.

La timpul respectiv, ca o recu
noaștere a meritelor sale remar
cabile și a realizărilor dobindite în 
domeniul științific și universitar, 
a primit titlul de „Profesor Hono

ris Causa" al Politehnicii Londrei 
centrale.

Este un prilej deosebit pentru 
mine, ca purtător de cuvint al 
politehnicii, să salut publicarea pri
mei sale cărți în limba engleză, 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului".

Lucrarea însăși este semnifica
tivă, atotcuprinzătoare și de un 
înalt nivel științific și publicarea 
ei în limba engleză o faoe acum 
cunoscută și accesibilă unei sfere 
largi de oameni de știință din în
treaga lume. Aceasta constituie un 
pas important pe linia răspindirii 
și popularizării cunoștințelor ști
ințifice și va contribui la îmbună
tățirea cunoașterii și înțelegerii 
între oamenii de știință din diferite țări".

„Noi credem că această îmbunătă
țire a înțelegerii intre intelectuali 
este un factor important care con
tribuie la menținerea păcii în lume 
și, de aceea, folosim acest prilej 
pentru a transmite felicitările noas
tre profesorului doctor inginer 
Elena Ceaușescu cu ocazia publi
cării acestei lucrări.

Sîntem convinși că lucrarea de 
față nu va fi ultima din studiile 
care vor fi publicate în limba 
engleză și, de aceea, folosim acest 
prilej pentru a-i transmite cele mai 
sincere urări de succes in viitor".

în încheierea acestei manifestări 
științifice a luat cuvîntul amba
sadorul României la Londra, Vasile 
Gliga, care a evocat personalitatea 
tovarășei Elena Ceaușescu, subli
niind meritele ■ sale deosebite în 
domeniul cercetării științifice, ca și 
neobosita activitate pe târîm 
politic.

Evocînd vizita la nivel înalt 
efectuată în iunie 1978 in Marea 
Britanie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația regi
nei Elisabeta a Il-a și a ducelui 
de Edinburgh, a menționat cu sa
tisfacție că „aceasta a constituit 
un prilej al recunoașterii, in Marea 
Britanie a meritelor deosebite ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în domeniul vieții 
științifice de către Politehnica 
Londrei centrale și Institutul 
regal de chimie, care i-au conferit 
înalte titluri științifice".

Trecînd în revistă politica ex
ternă activă, de pace și colabo
rare internațională, promovată de 
România, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
a subliniat că cercetarea româ
nească este subordonată în exclu
sivitate servirii bunăstării, păcii, 
colaborării între popoare.

Cu prilejul simpozionului a fost 
organizat un stand care a prezen
tat lucrările „Nicolae Ceaușescu : 
Constructorul României moderne — 
om de stat de talie internațională" 
și „Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului", recent publicate de 
editura Pergamon Press.

NOUAKCHOTT 21 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise președintelui Comite
tului Militar de Salvare Națională 
din Republica Islamică Mauritania, 
șef al statului, locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Haidalla, un 
mesaj prietenesc de salut, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, pros
peritate și progres poporului mauri
tanian prieten. A fost exprimată vo
ința României de a se acționa pen
tru adîncirea și extinderea pe mul
tiple planuri a raporturilor de coope
rare statornicite între cele două state, 
precum și a conlucrării pe plan in
ternațional.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul transmis, șeful statului maurita
nian a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de fericire și sănătate, de 
bunăstare și progres poporului român

prieten și a exprimat înalta apreciere 
pentru raporturile de cooperare reci
proc avantajoase statornicite între 
cele două țări și popoare, dorința 
Mauritaniei de a dezvolta în conti
nuare colaborarea cu România.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către șeful statului 
mauritanian a tovarășului Marin Ca- 
pisizu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, șef al Depar
tamentului industriei alimentare, care 
conduce o delegație economică aflată 
in vizită in Mauritania.

★
In cadrul vizitei, delegația econo

mică română'- a fost primită de maio
rul Ahmed Ould Minnih, membru al 
Comitetului Militar de Salvare Națio-; 
nală, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Mauritaniei. Totodată, 
a. purtat convorbiri cu ministrul 
pescuitului și economiei maritime, 
Mohamed Ould Sidi Aly, referitoare 
Ia dezvoltarea și consolidarea coope
rării reciproc avantajoase dintre cele 
două țări.

BUDAPESTA

Reuniune sindicala internațională
BUDAPESTA 21 (Agerpres). —La 

Budapesta s-a desfășurat reuniunea 
conducătorilor centralelor sindicale 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
Cipru, Franța, R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, România, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. și R.S. Vietnam. A partici
pat; de asemenea, o delegație a Fe
derației Sindicale Mondiale.

Delegația U.G.S.R. a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R,

în cadrul reuniunii s-a efectuat un 
schimb de opinii și informații cu 
privire la activitatea Federației Sin
dicale Mondiale în Europa, creșterea 
contribuției sindicatelor .de pe conti
nentul european la lupta pentru pace 
și dezarmare, activitatea în cadrul 
Organizației Internaționale a Muncii 
și la alte probleme de interes comun.

Manifestare dedicată dezarmării
* v • •și pacn

GENEVA. — La Geneva a avut 
toc o reuniune lărgită a Comitetu
lui de coordonare al Federației in
ternaționale a rezistenților, al Fe
derației mondiale a foștilor comba
tanți, al Confederației europene a 
foștilor combatanți și Confederației 
internaționale a foștilor prizonieri 
de război. Din România a partici
pat o delegație a Comitetului foș
tilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, con
dusă de președintele comitetului, 
general It. (r) Andrei Neagu.

Au fost discutate probleme ale 
activităților comune ale acestor or

ganizații internaționale in lupta 
pentru dezarmare, in primul rind 
pentru dezarmarea nucleară, pentru 
destindere și pace, pentru coope
rare intre popoare.

A fost adoptat un apel adresat 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la 
tratativele de la Geneva cu privire 
la limitarea armamentelor nucleare 
în Europa și cu privire la limitarea 
și reducerea armamentelor strate
gice, în care se subliniază necesi
tatea încheierii cit măi curind po
sibil a unui acord corespunzător 
dorinței de pace a popoarelor 
lumii.

Întîlnire la nivel înalt a țărilor Pieței comune
BRUXELLES 21 (Agerpres). — La’ 

Bruxelles rau început, luni, lucrări
le- reuniunii la nivel inalt a țărilor 
membre ale Pieței comune consa
crate elaborării unei poziții unitare 
la reuniunea șefilor de stat și de 
guvern din cele șapte state indus
trializate — S.U.A., Canada, Marea 
Britanie. Franța, R.F.G., Italia și Ja
ponia — programată să aibă loc în

mai. la Williamsburg. în Statele Uni
te, relatează agențiile de prpsă, Pe 
ordinea .de zi a dezbaterilor, care 
se .,, vor încheia marți, ,jpai figpreajă 
probleme privind situația economi
că a țărilor membre ale C.E.E., pre
conizata lărgire a Pieței comune prin 
admiterea Spaniei și Portugaliei, pre
cum și consecințele actualei crize fi
nanciare și monetare occidentale.

Reajustări în sistemul monetar (vest)-european
BRUXELLES 21 (Agerpres). — 

După trei zile de negocieri inten- 
se. miniștrii de finanțe din țările 
membre ale C.E.E. au ajuns, luni, 
la un compromis privind realinierea 
parităților între cele opt monede care 
fac parte din sistemul monetar 
(vest)-european (S.M.E.) în speranța 
stăvilirii crizei puternic resimțite in 
ultimele săptămîni la bursele valuta
re din Europa occidentală. Potrivit a- 
cordului, au fost reevaluate cinci mo
nede și devalorizate celelalte trei. 
Astfel. marca\ vest-germană a fost 
reevaluată cu' 5,5 la sută, guldenul 
olandez — cu 3,5 la sută, coroana 
daneză — cu 2,5 Ia sută, iar fran

cul belgian și cel luxemburghez — 
cu 1.5 la sută. în același timp, fran
cul francez și .lira italiană au fost 
devalorizate cu 2,5 la sută, iar lira 
irlandeză — cu 3,5 la sută. (Lira 
sterlină și drahma grecească nu fac 
parte din S.M.E.). Aceasta este con
siderată cea mai amplă realiniere a 
parităților în cadrul S.M.E., din mar
tie 1979. cind acesta a intrat în vi
goare, în încercarea de a asigura o 
mai mare stabilitate a monedelor 
vest-europene față de dolar. Ante
rior. au mai fost efectuate patru rea- 
linieri în cadrul S.M.E., ultima în 
iunie 1982.

SEUL

ARHITECT SI CONSTRUCTOR DE PACE
(Urmare din pag. I)

rea politicii de dictat și dominație 
într-o epocă în care conștiința inde
pendenței naționale a devenit mai 
acută ca oricînd, în care nici o na
țiune nu mai concepe să fie subju
gată, cind folosirea forței nu poate 
atrage după sine decît tot forță, deci 
înfruntare, deci război, cind orice 
conflict provocat de ingerințe străine 
în viata unui stat declanșează pro
testul general, antrenează și implică 
întreaga comunitate mondială. Re
zultă clar că. mai presus de orice, 
pacea reclamă respectul independen
tei si suveranității naționale, ceea ce 
duce automat la necesitatea promo
vării unei politici noi. de egalitate 
între state, a unor principii noi de 
colaborare, pe baze echitabile, la de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
cind dreptul la cuvint nu trebuie să 
depindă de mărimea și forța state
lor. ci de raționalitatea poziției lor, 
cind găsirea soluțiilor la problemele 
conflictuale nu mai poate fi monopo
lul marilor puteri, ci prerogativa 
areopagului tuturor națiunilor. Aces
ta este esențialul, pentru că. așa cum 
este cvasiunanim recunoscut, con
tradicția dintre sistemele sociale nu 
poate fi în nici un chip tranșată pe 
calea armelor, ci numai prin între
cere pașnică. în ce privește contra
dicția dintre țările dezvoltate și cele 
rămase in urmă, tot mai periculoasă 
la scară mondială, este și ea strins 
legată de întronarea unor relații in
ternaționale echitabile, de instituirea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Cu o încredere nedezmințită în 
om, în capacitatea minții sale de a 
cuprinde esența și amploarea feno
menelor sociale, de totdeauna con
vins că ideea ce pătrunde în _ con
știința maselor și o cîștigă devine o 
uriașă forță materială transforma
toare, președintele României știe cit 
de multe depind de conștientizarea 
lumii asupra dezastrului unui război.

în condițiile erei nucleare. începînd 
de la stimularea continuă a, propa
gandei păcii in propria tară, îndem- 
nind mijloacele de informare de pre
tutindeni să se pună in slujba aces
tei cauze cu adevărat nobile, ape- 
lind la oamenii de știință să spună 
adevărul, amintindu-le oamenilor 
politici de datoria de a renunța la 
diplomația obscură de cancelarie și a 
promova o politică deschisă în fața 
popoarelor, prezentîndu-le realitatea 
așa cum este, și mai ales cum poate 
fi în cazul unui război, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se constituie per
sonal intr-un neobosit acuzator al ar
melor și războaielor, al celor ce ațî- 
ță nebuneasca, dezastruoasa cursă 
militară care a cuprins globul. Au 
devenit un laitmotiv în expunerile 
sale, ținute în țară și peste hotare, 
cuvintele : De cîte ori mai mult vreți 
să nimiciți planeta ? De pe acum ea 
poate fi nimicită de cîteva ori. Cere 
să se arate popoarelor cît se irosește 
din munca și sudoarea lor, cît li se 
ia de la gură pentru a se mai fabrica 
și depozita în arsenalele militare, și 
așa ticsite pină la refuz, noi arme de 
distrugere inimaginabile. Trăim ală
turi de munți de bombe atomice sti
vuite ca intr-un coșmar pentru a 
pulveriza tot ce există, pentru a 
stinge orice sămînță de viață. Pre
ședintele țării noastre atrage atenția 
tuturor, ori de cîte ori are prilejul, 
că astăzi războiul este- un nonsens, 
că prin război nimeni nu-și poate 
atinge nici un țel. că rachetele nu
cleare nu pot lovi doar o clasă, o or
ganizare statală, un sistem politic, ci 
izbesc fără alegere în toată lumea, 
și în capitaliști, și în muncitori, și in 
burghezi, și în comuniști. Popoarele 
vor cădea victimă, indiferent in ce 
stat trăiesc, în ce orinduire, pe ce 
continent. Demistificind pseudologica 
ce stă la baza înarmărilor nucleare 
și a teoriei securității prin sporirea 
forței armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că speranța de a 
supraviețui primei lovituri este de

șartă, pentru că practic în fața unui 
bombardament atomic nu există un 
sistem de apărare eficient și că. o- 
dată dezlănțuite stihiile, nimeni nu 
se va mai putea sustrage catastrofei. 
Iar dacă intr-un eventual război nu 
vor mai exista învinși și -învingători, 
cea. mai elementară logică nu duce 
la concluzia că singura alternativă 
este, pacea ? Și, ca atare, trecerea la 
dezarmare — pe care președintele 
României o vede profund realist, ca 
un proces metodic, organizat pe eta
pe stricte, imediate și de perspecti
vă. Și din nou o temă-avertisment, 
ca într-o simfonie gravă a destinu
lui umanității, cuvintele : „Acum, 
pină nu este prea tîrziu, pînă ce 
bombele ucigașe nu au început să 
cadă !“. în jurul acestei idei-nucleu, 
al acestei idei-cheie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cheamă la unire 
tot ce se poate uni în lume, indife
rent de sistem, de filozofie, de cre
dință.

în strategia păcii pe care o dez
voltă continuu, funcția primordială 
revine popoarelor. Este timpul să se 
înțeleagă necesitatea asumării con
știente de către popoare a rolului lor 
fundamental în făurirea istoriei — 
nu numai în aria existenței fiecărei 
națiuni, ci și în perimetrul sorții 
comune a umanității, ale cărei com
ponente naționale sînt legate acum 
prin /mii de fire, intr-o interdepen
dență organică. Popoarele trebuie 
să-și facă auzit glasul și să constrin- 
gă guvernele să țină cont de ele. 
Iată de ce președintele nostru pune 
un atit de mare preț pe marile de
monstrații de masă antirăzboinice 
din întreaga lume.

Dar o datorie nu mai mică — ne 
spune — revine conducătorilor che
mați să-și dovedească adevărata ca
pacitate, vitejia, forța personalității, 
umanismul, nu in organizarea înar
mării și a armatelor, nu în pregăti
rea de război, ci in confruntarea ra
țională și constructivă la masa trata
tivelor. Sînt anevoioase, sînt grele

tratativele, consimte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oricît de dificile, 
chinuitoare și îndelungate ar fi este 
obligația oamenilor politici să-și asu
me această povară, pentru a împie
dica izbucnirea conflictelor între po
poare, pentru a lua de pe umerii na
țiunilor lor insuportabila povară a 
războiului și, pină atunci, a înar
mărilor și încordării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vede 
în pace condiția realizării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Și, din nou, în acest țel su
prem se regăsește nodul gordian al 
istoriei contemporane. Căci pacea va 
elibera de servitutea înarmărilor 
uriașele resurse ale planetei,, ca și 
știința, deci însuși geniul uman — și 
aceasta se va răsfrînge salutar asu
pra existenței fiecărei națiuni, va 
duce la înflorirea vieții popoarelor. 
Căci pacea va pune la adăpost valo
rile de civilizație acumulate pînă 
acum, oprind ciclul blestemat al re
luării mereu de la capăt a ascensiu
nii omului spre înălțimi, după rui
nele lăsate de fiecare război. Căci 
pacea va scoate omul de sub veșnica 
amenințare de a fi ucis prematur in 
jocul grotesc și animalic al războiu
lui, de a fi sfirtecat de lucrurile pro
duse de propria sa mină, lăsind ca 
tot mai profunda cunoaștere a na
turii, ca și abilitatea creatoare, să fie 
folosite pentru ameliorarea și pre
lungirea vieții active a mulțimilor. 
Căci instaurarea păcii va întrona 
respectul libertății și independenței 
națiunilor, care, potrivit legităților 
obiective ale dezvoltării sociale, vor 
ajunge inevitabil, fiecare pe calea 
proprie, la libertatea deplină a omu
lui.

Iată cum în concepția Președinte
lui ■ Nicolae Ceaușescu . J privire la 
pace se concent/»?",'.a intr-un 
punct de foc, toate ..' rile preocu
pări și aspirații ale zilelor noastre, 
toate căile și perspectivele progresu
lui și civilizației umane.

Noi acțiuni represive 
ale regimului sud-coreean

SEUL (Agerpres). — în Coreea 
de Sud continuă acțiunile de repre-’ 
sălii ale autorităților de la Seul îm
potriva celor ce se pronunță ''-mtru 
acordarea de. libertăți democratice. 
După cum relatează agenția Associa
ted Press, un tribunal din Seul a 
pronunțat sentința definitivă în pro
cesul intentat unui grup de conducă
tori ai organizațiilor studențești de 
la universitățile sud-coreene. Acu
zați de a fi organizat demonstrații 
antiguvernamentale și de. răspîndire 
de afișe în care era denunțată politi
ca antidemocrată . și antinațională a 
regimului dictatorial de la Seul, un 
număr de 9 studenți au fost condam
nați la închisoare pe diferite ter
mene.

Cu prilejul Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale, Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului și Mișcarea 
împotriva apartheidului din Marea 
Britanie au dat publicității o decla
rație purtînd semnăturile a peste 
4 000 de personalități — conducători 
de partide politice, de sindicate și 
de organizații religioase, membri ai 
parlamentelor și alte figuri proemi
nente ale opiniei publice din toate 
țările — in care cheamă guvernele 
și organizațiile neguvernamentale 
să sprijine și. să promoveze acțiuni 
internaționale efective pentru lichi
darea apartheidului din Africa de 
Sud. Documentul cere să fie sporit 
ajutorul pentru popoarele oprimate 
din Africa de Sud și mișcările lor 
de eliberare, să se intensifice lupta 
pentru eliberarea lui Nelson Man
dela și a celorlalți deținuți politici 
din Republica Sud-Africană.

In acest sens, arhiepiscopul Tre
vor Huddleston, președintele mișcă
rii britanice împotriva apartheidu
lui, a lansat un apel pentru 
sificarea campaniei în sprijini 
berării patrioților întemnițați, 
furăm să credem că lumea va 
tolera în continuare sfidarea 
ritătilor sud-africane fată de' 
lurile sosite din toată lumea fi 
eliberarea lui Nelson Mandelo 
tovarășilor săi" - se spune,,1 
altele, în apel.

In fotografie: Trevor Huddles'! 
rîndurile participanților la o 
festație organizată la Lond 
mișcarea împotriva aparthei 
Pe pancartă sint înscrise cuvi 
„înainte, pentru libertate în 

bia și Africa de Sud !'" 
. , 1

ORIENTUL MIJLOC
• Uotărîri adoptate la reuniunea Comitetului Execti 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei 9 Auto, 
israeliene continuă represiunile împotriva populației 

tiniene din Cisiordania $1 Gaza ® Contacte diplom!
TUNIS 21 (Agerpres). — La Tunis 

s-a încheiat reuniunea Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, desfășurată sub 
conducerea lui Yasser Arafat, pre
ședintele acestui organism — infor
mează agenția WAFA, citată de 
A.F.P. în comunicatul dat publici
tății se arată că O.E.P. nu va pre
cupeți nici un efort pentru a strînge 
relațiile cu țările arabe, în lupta 
împotriva acțiunilor agresive israe
liene.

Comitetul — se arată în comuni
cat — a analizat ..condițiile de. viață, 
ale populației ' palestiniene din teri
toriile „ocupate de Israel și din afara 
acestora. EI a hotărît sprijinirea pnn 
toate mijloacele a rezistentei pales
tiniene în teritoriile bcup’ate și. tot
odată. informarea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. asupra perico
lului pe care-1 reprezintă punerea 
în practjcă a programului de creare 
a noi așezări israeliene în aceste 
zone.

Comitetul Executiv al O.E.P. a 
decis, de asemenea, formarea unei 
armate palestiniene de eliberare na
țională constituită din toate unită- . 
tile militare ale diferitelor organi
zații care fac parte din O.E.P., men
ționează WAFA.

DAMASC 21 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene' au continuat ac

țiunile de judecare sumat i
condamnare a zeci de pal' 
din Cisiordania și Gaza, ' '
ocupate de Israel, informeai 
ția WAFA. Majoritatea ce 
damnați sint elevi de liceu. U 
că au participat la demons 
protest împotriva ocupați 
liene.

în orașele Halhoul. Dhai p 
în taberele de refugiați pa 
Deheisheh, Jalazoun și Bala * I . 
în vigoare restricțiile de f • 
impuse,, de autoritățile ii 
Menținerea, un timp .indelun ■ , 
terdicțiilor de circulație în ■ 
de ,refugiați. palestinieni (Di 
dus la înrăutățirea situați 
lației, în special a copiilor 
lipsă de lapte, medicamenta 
tență medicală, adaugă WA'

TEL AVIV 21 (Agerpres) 
misul prezidențial americar 
entul Mijlociu. Philip Habi .■ ■ 
ferit cu Yitzhak Shamir, 
israelian de externe, ș 
Arens, ministrul apărării, 
agenția France Presse.

în localitatea israeliană I 
s-a desfășurat. luni, cea c 
rundă a negocierilor tripar. 
nezo-israeliano-americane r 
la retragerea trupelor Israc 
Liban.

Șomajul în S.U.A, ''

La Pittsburgh, 12 000 de cereri pentru 
170 slujbe temporare la salubritate

Relatări ale agenției Associated Press
„Peste 5 000 de americani din 

Pittsburgh s-au așezat, simbătă, la 
coadă, pe o ploaie rece, însoțită de 
grindină, ca să solicite unul dintre 
cele 170 locuri create temporar de 
Consiliul municipal in cadrul servi
ciilor de salubritate ale orașului" — 
relatează intr-un reportaj de la 
fața .locului agenția Associated 
Press.

In continuare, agenția precizează : 
„Nu importă ce am să lucrez. Nu 
vreau decît să am o slujbă" — a 
declarat Michael Blackwell, in 
virstă de 30 de ani, șomer, care a 
reușit să fie primul la rind. El a 
venit la biroul administrației de la 
5,30 dimineața. Funcționarii muni
cipali au deschis ușile la 8,30, cind 
mulțimea' continua să se adune, 
așezindu-se la rind cu umbrelele 
deschise...

Potrivit declarațiilor doamnei 
Mina Gerall, colaboratoare a pri
marului Richard Caliguri, însărcina
tă cu programul special pentru 
locuri de muncă, au fost înaintate, 
de pe acum pentru cele 170 locuri 
de muncă nu mai puțin de 12 000 de 
cereri.

Șomajul in Pittsburgh și zona în
conjurătoare, lovită de criza din in
dustria siderurgică, reprezintă 15,5 
la sută din forța de muncă, tn fe
bruarie, municipalitatea a scos in 
vinzare un bloc de locuințe care ii 
aparținea, obținind un cțștig de 
1,7 milioane dolari. Municipalitatea 
a hotărît să utilizeze banii pentru a 
curățî orașul și a creat, astfel, și cele 
170 posturi temporare de gunoieri. 
Dar cu o floare;...

MGEEUȚIILE BE PRESA 
pe scurt

chemați să-și 
electorale ...
cei 200 de deputați în 
(Eduskunta).
așteptate in 
spre marți.

exprime opțiunile 
pentru a-i desemna pe 

parlament 
Primele rezultate sint 
cursul nopții de luni

Ministrul francez al

ȘEDINȚĂ LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a rostit 
o amplă cuvintare consacrată prin
cipalelor probleme ale dezvoltării 
tării, precum și unor probleme in
ternaționale actuale, in cadrul șe
dinței Consiliului Superior al Uniu
nii Populare Agrare Bulgare des
fășurate la Sofia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S., Niko
lai Tihonov, a sosit într-o vizită 
oficială de prietenie la Belgrad,

ATENTAT. După cum informea
ză agenția elenă de presă, A.N.A., 

I proprietarul ziarului „Vradyni", G.
Atanasiadis, președinte al Asocia
ției directorilor de. ziare din Atena, 

Lprecum și președinte al Comitetu
lui olimpic grec, a fost ucis in

biroul său din capitala elenă. Un 
salariat al ziarului a fost grav ră
nit de către asasinul care a reușit 
să fugă. Știrea a produs o puter
nică emoție la Atena.

COLECTIVUL DE BALET AL 
OPEREI ROMÂNE întreprinde un 
turneu în R.F. Germania, tn cadrul 
spectacolului inaugural din orașul 
Ludwigshafen a fost prezentat in 
sala mare a noului edificiu „Thea
ter im Pfalzbau" baletul „Floarea 
de piatră" de Serghei Prokofiev. A 
acompaniat Filarmonica de stat 
Arad, sub conducerea dirijorului 
Carol Litvin.

ALEGERI PARLAMENTARE ÎN 
FINLANDA. Luni seara s-au 
închis urnele de vot, încheindu-se 
astfel cea de-a doua zi a alegeri
lor legislative din Finlanda. Circa 
4 milioane de alegători au fost

DEMISIE. .....___  _____
comerțului exterior. Michel Jobert, 
și-a prezentat demisia. într-o de
clarație, Jobert a precizat că a avut 
în vedere faptul că președintele 
Franțois Mitterrand este pe punc
tul de a proceda la o remaniere 
ministerială.

LA TOULOUSE, elemente extre
miste de dreapta au aruncat o 
bombă în sediul P.C. Francez din 
localitate, cauzind pagube materi
ale importante. O, explozie similară 
a avut loc și la sediul Partidului 
Socialist.

REEȘALONARE. Băncile inter
naționale ce creditează Mexicul au 
acceptat reeșalonarea a 20 miliarde 
dolari din datoria aceriei țări, sumă 
a cărei rambursare expira Ia 
23 martie — informează agenția 
France Presse,
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