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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

în unități economice din Capitală
Urmărind, la fața locului, cum se înfăptuiesc hotărîrile Conferinței Naționale, 
secretarul general al partidului a analizat ieri, împreună cu muncitori și 
specialiști, probleme majore privind sporirea producției de materiale de 
construcții, creșterea eficienței economice și realizarea construcțiilor de locuințe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
vizitat, vineri, 8 aprilie, în
treprinderi de prefabricate 
și șantiere de construcție 
a unor noi blocuri din Ca
pitală, examinînd Ia fața 
locului stadiul aducerii la 
îndeplinire a măsurilor în
scrise în programele a- 
doptate de Conferința Na
țională a partidului, mo
dul în care sînt trans
puse în practică indica
țiile formulate in cadrul 
întîlnirilor de lucru pe 
care conducătorul partidu
lui și statului le-a avut la 
sfîrșitul anului trecut cu 
cadrele de conducere ale 
Ministerului Industrializării 
Lemnului și Materialelor de 
Construcții și specialiști din 
această ramură.

In această vizită, secre
tarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Ștefan Bîrlea.

Au participat specialiști 
din institute de cercetare și 
proiectare și din unități de 
construcții.

în centrul amplului dialog da 
lucru, reflectînd preocuparea stărui
toare a secretarului general al parti
dului de a analiza și stabili cele mai 

\potrivite căi pentru ridicarea cali- 
i"• tații și eficienței în fiecare ramu- 

’ ' ră, s-au aflat probleme de o deose
bită actualitate și importanță pentru 
industria materialelor de construc
ții, pentru întreaga economie națio
nală : reducerea continuă a consu
murilor de metal, ciment și alte ma
teriale, precum și de energie și 
combustibili, valorificarea superioară 
a materiilor prime și a materialelor, 
creșterea productivității și a calității, 
realizarea de fațade gata finisate în 
întreprinderile producătoare de ma
teriale de construcții.

Pretutindeni în unitățile vizitate, 
(secretarul general al partidului a 
fost înconjurat cu cele mai calde sen
timente de dragoste, de înaltă^ pre
țuire și profund respect. Muncitorii, 
Inginerii, specialiștii și-au exprimat 
hotărîrea fermă de a înfăptui cu toată 
răspunderea programele adoptate de 
Conferința Națională a partidului, 
indicațiile și orientările tovarășului

Nicolae Ceaușescu de a realiza în 
mod exemplar sarcinile de plan pe 
anul în curs și pe întregul cincinal.

Prima unitate vizitată este ÎN
TREPRINDEREA DE PA
NOURI MARI PENTRU CLĂ
DIRI DE LOCUINȚE „GRA
NITUL", unde secretarul general 
al partidului a fost întîmpinat cu 
deosebită căldură. Muncitori ai între
prinderii veniți în întîmpinare cu 
steaguri roșii și tricolore scandau cu 
entuziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, exprimîn- 
du-și întreaga gratitudine pentru 
grija pe care conducătorul partidului 
și statului nostru o manifestă in 
permanență pentru creșterea bună
stării poporului, pentru înflorirea 
continuă a României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu profundă stimă și respect 
de loan Florea, ministrul industriali
zării lemnului și materialelor de 
construcții, Nicolae Badea, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 2 din Capitală, de membri 
ai conducerii întreprinderii și de spe

cialiști din cadrai ministerului și 
centralei industriale d-e resort.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Un grup de tineri oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.
^Dialogul de lucru cu factorii de 

răspundere și specialiștii din această 
unitate a început în fața unor pa
nouri și grafice, care înfățișează ac
tivitatea întreprinderii în lumina' 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului, a indicațiilor date perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in direcția ridicării parametrilor ca
litativi ai prefabricatelor, reducerii 
consumurilor specifice și creșterii 
productivității muncii. In acest cadru, 
directorul întreprinderii, Mihai Stoe- 
nescu. informează că unitatea și-a 
realizat în întregime sarcinile de plan 
pe primul trimestru al anului, obți- 
nînd succese în realizarea unor pro
duse de calitate superioară, compe
titive din toate punctele de vedere.

Examinînd evoluția consumurilor 
specifice de materii prime, materia
le. combustibil și energie electrică 
din întreprindere pe perioada 1981— 
1983. secretarul general al partidu

lui a apreciat că mai sînt încă po
sibilități în această direcție și a ce
rut specialiștilor să aibă în vedere 
îndeosebi reducerea mai substanția
lă a consumurilor de ciment, com
bustibili și energie prin captarea în 
sezon de vară a energiei solare pen
tru uscarea produselor.

Vizitînd secția de panouri mari 
prefabricate pentru construcția de 
case cu 10 etaje în structură mixtă, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
prezintă procesul de fabricare a a- 
cestor produsevrealizate pe baza unor 
soluții noi de> finisare a suprafețe
lor de beton, fără tencuieli, care 
conferă clădirilor un aspect frumos 
și durabilitate, cu cheltuieli mult re
duse.

Sint analizate cu atenție, la fața 
locului, unele panouri de prefabri
cate pentru fațade și pereți inte
riori. Secretarul general al partidului 
a cerut ca acestea să aibă un grad 
mai complex de echipare cu toate 
instalațiile necesare locuințelor, ast
fel incit pe șantierele de construcții 
să se facă numai asamblarea lor.

într-o altă secție, ca și în incin-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ritmul însămînțărilor
la nivelul maxim al posibilităților!

Mai sînt de semănat 2 512114 h ectare, ceea ce reprezintă 50 la sută din 
suprafața prevăzută a se cultiva în această primăvară.

SITUAȚIA LUCRĂRILOR LA PORUMB...
® Pînă în seara zilei de 7 aprilie au fost însămînțate 735 534 hectare — 

adică 32 la sută din suprafața planificată.
® Mai avansate sînt județele : în zonal — Olt, Ialomița, Giurgiu, Buzău, 

Teleorman, Constanța și Sectorul agricol Ilfov; în zona a ll-a — Mehedinți, 
Vrancea, Argeș, Galați.

® Sub media zonei respective se află județele : în zona I — Călărași, 
Dolj, Timiș, Arad, Tulcea, Brăila ; în zona a ll-a — Gorj, Vîlcea, Bihor, Satu 
Mare, Vaslui, Neamț, Botoșani.

...ȘI CITEVA CONCLUZII
® în ultimele zile, ritmul lucrărilor a crescut într-un șir de județe, evi

dențiind munca stăruitoare a mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor, 
puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid.

® Semănatul porumbului continuă să se desfășoare nesatisfăcător în 
numeroase județe : Arad, Gorj, Vîlcea, Bihor, Satu Mare, Prahova, Vaslui, unde 
nici în ziua de 7 aprilie nu s-a lucrat la viteza cerută de încheierea în
sămînțărilor la termenele stabilite.

® Este imperios necesar ca în toate județele — și cu atît mai mult în 
cele rămase în urmă — organele județene de partid și agricole, consiliile 
agroindustriale și conducerile unităților agricole să acționeze energic, zi și 
noapte, pentru accelerarea la maximum a însămînțărilor.

JUDEȚUL SUCEAVA A TERMINAT PLANTATUL CARTOFILOR
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, biroul Comitetului județean de 
partid Suceava raportează că unitățile agricole suce
vene au încheiat plantatul cartofilor. „In aceste zile 
— se spune în telegramă — cînd toate forțele umane 
și materiale din agricultură acționează cu hărni
cie și răspundere pentru executarea lucrărilor 
agricole în campania de primăvară, cooperato
rii, mecanizatorii și lucrătorii întreprinderilor agri
cole de stat de pe frumoasele meleaguri bucovinene, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
organizindu-și temeinic munca, utilizind Ia întreaga 
capacitate mașinile și tractoarele, folosind din plin 
timpul bun de lucru, avînd în permanență în atenție 
îndemnul și orientările date de dumneavoastră, tova
rășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
Națională a partidului și Conferința președinților con-

în pagina a l!-a,

siliilor populare, raportăm că s-a încheiat de plantat 
cartoful pe întreaga suprafață de 21 300 ha cultivate 
in unitățile agricole de stat și cooperatiste.

Concomitent, pe ogoarele județului se acționează in
tens, cu toate forțele pentru însămînțarea porumbului 
și a celorlalte culturi prevăzute prin plan, acordind 
atenție sporită calității și densității plantelor.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, se spune în încheierea 
telegramei, că toți oamenii muncii din agricultura ju
dețului Suceava, in frunte cu comuniștii, avînd la baza 
întregii lor activități minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, nu-și vor precupeți nici un 
efort în vederea înfăptuirii exemplare a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al Xll-Iea și Conferința 
Națională ale Partidului Comunist Român".

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“ despre 
desfășurarea campaniei agricole de primăvară
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In întâmpinarea

In timpul vizitei de lucru la întreprinderea de prefabricate Militari

zilei de 1 Mai

NOI REALIZĂRI 
IN CRONICA 

ÎNTRECERII 

SOCIALISTE
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ!

Zi de zi, în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ:

RITMUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
- la nivelul maxim al posibilităților!

PROIECTUL PROGRAMULUI DE APLICARE
A HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 
IN DOMENIUL RETRIBUIRII Șl REPARTIȚIEI VENITURILOR

GIURGIU:

Intr-o singură zi
— viteza a crescut 

cu 3000 de hectare
Ora 5,45. Este încă întuneric. Pe o solă aparținînd 

cooperativei agricole de producție Călugăreni, o formație 
de patru tractoare lucrează la pregătirea terenului. Stăm 
de vorbă cu mecanizatorii Nicolae Ghigeanu, Nicolae Șută, 
Tudor Gheorghe și Barbu Vasile. Obosiți, ca după o noapte 
de muncă intensă la lumina reflectoarelor, mecanizatorii 
au satisfacția terminării pregătirii patului germinativ pe 
ultimele 46 de hectare, unde urmează să; se însămînteze 
porumb în Consiliul agroindustrial Călugăreni.

Pe ansamblul județului, porumbul a fost însămînțat pe 
mai bine de jumătate din suprafața prevăzută. „Din cele 
88 520 hectare, am însămînțat porumbul pe aproape 50 000 
hectare — ne spune tovarășul Gheorghe Nițu, directorul 
general al direcției agricole. Terenul este pregătit pe 
aproape 70 la. sută din suprafață. Practic, acum toate 
forțele sînt concentrate la semănat. Cu cele 550 de se
mănători am realizat pînă acum, zilnic cite 7 500. hec
tare. începînd de vineri, acest ritm a crescut la 10 500 
hectare, ceea ce este foarte aproape de capacitatea ma
ximă a mijloacelor mecanice de care dispunem. Mecani
zatorii și specialiștii, ’ toți cei care lucrăm în agricultura 
județului Giurgiu, sîntem hotărîți să realizăm cea mai 
scurtă campanie de primăvară. O atenție deosebită acor
dăm calității lucrărilor. Urmărim în primul rînd ca den
sitatea, plantelor la hectar să fie respectată".

Pornind de la aceste prime constatări și precizări, să 
vedem cum s-a lucrat joi, o zi deosebit de favorabilă pen
tru semănatul porumbului. împreună cu inginerul Mircea 
Deoancă, străbatem un itinerar care leagă consiliile unice 
agroindustriale Frățești, Călugăreni și Ghimpați. Oprim la 
ferma nr. 3 a cooperativei de producție Daia, din ca
drul Consiliului agroindustrial Frățești. Aici, inginerul-șef 
al consiliului, tovarășul Mircea Mihalcea, împreună cu 
șeful fermei, inginerul Silviu Iacobescu, urmăresc modul 
în care se execută erbicidarea. în această unitate se cul
tivă în acest an cu porumb în cultură intensivă circa 700 
de hectare. Pe întreaga suprafață se aplică tehnologii 
specifice obținerii unor producții de mare randament, 
între altele, au fost administrate 3 000 tone gunoi de grajd, 
precum și mari doze de îngrășăminte chimice. Aflăm că 
pînă acum aici s-âu însămînțat 550 hectare, dar, adăugăm 
noi. mai sînt de însămînțat încă pe atît. Cu toate că spe
cialiștii sînt în cîmp, asigurînd asistența tehnică, se im
pune totuși o mai judicioasă organizare a muncii la C.Â.P. 
Daia. Ne referim la faptul că nu toate mijloacele me
canice erau utilizate corespunzător. Spre seară, cînd 
ne-am întors în această unitate împreună cu președin
tele consiliului agroindustrial, tovarășul Gheorghe Marti- 
nescu, în brazdă se mai aflau doar două semănători în 
loc de patru, cîte ar fi trebuit. Cu toate că specialiștii de 
aici ne asigurau că este un caz de excepție în atmosfera 
generală de muncă intensă, bine organizată, din unitățile 
agricole din județul Giurgiu, insistăm asupra lui tocmai 
pentru că în această campanie agricolă, hotărîtoare pen
tru recolta anului 1983, nu trebuie irosită nici o oră bună 
de lucru.

Cooperativa agricolă de producție Oinacu. Pe tarlaua 
Bibița îi găsim pe inginerul Valeriu Grit, președintele 
cooperativei, și pe șeful de fermă Nicolae Eftimiu. „Pen
tru a spori ritmul de lucru — ne spune președintele uni
tății — am organizat, munca în două schimburi. Atenția 
noastră este îndreptată spre calitate. Cu semănătorile 
lucrează cei mai buni mecanizatori : Roșu Viorel și frații 
Xlie și Florea Dedu. Urmărim ca sămînța să fie încor
porată la adîncimea prevăzută, iar densitatea să fie res
pectată cu strictețe". în cooperativa agricolă vecină, din 
Braniștea, am ajuns prea tîrziu pentru a consemna cum 
se muncește la semănatul porumbului, întrucît această 
importantă lucrare era încheiată. Pe solele semănate mai 
devreme, boabele au și încolțit. De la o zi la alta se aș
teaptă să răsară plantele, mai timpuriu ca la vecini, așa 
cum au răsărit și în alți ani. In mod sigur și de data 
aceasta recolta va fi la fel de bogată, pentru, că pămîntul 
a fost nu numai bine lucrat, ci și fertilizat din belșug, iar 
sămînța a beneficiat de condiții ideale pentru pornire în 
vegetație.

într-un alt consiliu agroindustrial- — Călugăreni —, la 
ferma nr. 3 a C.A.P. Călugăreni, patru semănători lu
crează de zor. De la tovarășul Ion Slujitoru, inginerul-șef 
al cooperativei, aflăm că ritmul zilnic de lucru al unei 
semănători este de 17—18 hectare. Pregătirea terenului 
s-â făcut și aici în două schimburi, iar la semănat se lu
crează din zori și pînă seara. în prezent, toate forțele sînt 
concentrate Ia însămînțarea porumbului, lucrare care se 
va încheia cel mai tîrziu duminică.

Sînt numai cîteva fapte care dovedesc că actuala cam
panie agricolă a fost temeinic pregătită în unitățile din 
acest județ. Se lucrează în ritm intens, cu răspundere 
pentru a asigura o înaltă calitate semănatului. Important 
este acum ca în fiecare unitate să se acționeze cu toate 
forțele pentru a grăbi și mai mult lucrările, astfel încît 
obiectivul stabilit de comitetul județean de partid, de a 
încheia însămînțatul porumbului Ia data de 10 aprilie, să 
fie întocmai realizat.

Gheorghe IONITA

harghita : Forțe sporite, concentrate 
la plantarea cartofilor

în Harghita, județ cu 
veche tradiție în producția 
de cartofi, urmează să se 
cultive în acest an 20 000 
hectare, din care 9 000 de 
hectare în unitățile agrico
le. Pentru încadrarea plan
tării în perioada optimă, 
organele județene de partid 
și de stat au luat măsuri 
mșnite să asigure folosirea, 
din plin a fiecărei ore bune 
de lucru în cîmp.

în unitățile mari cultiva
toare de cartofi situate în 
bazinul Ciucului, lucrările 
de plantare au demarat 
mult mai devreme decit în 
alți ani. Primii care au 
trecut la acțiune aii fost co
operatorii și mecanizatorii 
din unitățile consiliului a- 
groindustrial Sincrăieni. E- 
xemplul lor s-a generalizat 
foarte - repede în toate uni
tățile unde condițiile pedo
climatice au permis declan
șarea lucrărilor. Pretutin
deni, prezența pe cîmp. a 
activiștilor de partid -și a 
specialiștilor a exercitat o 
influență pozitivă asupra 
folosirii depline a forțelor

mecanice și umane la plan
tare. Ca urmare, pînă în 
seara zilei de 7 aprilie, în 
cooperativele agricole din 
județ au fost plantate pes
te 2 800 ha. Este un rezul
tat bun, care dovedește că 
oamenii muncii din agricul
tura județului Harghita sînt 
ferm hotărîți să pună o 
bază solidă viitoarei re
colte.

în ziua de 6 aprilie, pe 
tarlalele unităților agricole 
din cadrul consiliilor agro
industriale Sîncrăieni, Sîn- 
martin, Miercurea Ciuc și 
Cirța se muncea de zor. La 
Sincrăieni, de pildă, în
tr-un timp foarte scurt s-a 
plantat mai bine de 50 la 
sută din suprafața planifi
cată. Cu rezultate mult 
pesțe media județului se 
prezintă la plantat și uni
tățile agricole din Consiliul 
agroindustrial Cîrța- Ne- 
dezmințindu-și bunul re
nume de vrednici gospo
dari, cooperatorii și meca
nizatorii de aici muncesc 
fără preget. Ziua la plan
tare, iar noaptea la pregăti

rea terenului. Ei au plantat 
cartofii pe aproape 600 ha, 
ceea ce reprezintă peste 53 
la sută din suprafața des
tinată acestei culturi.

Cu aceleași eforturi stă
ruitoare se lucrează și în 
unitățile din cadrul consilii
lor agroindustriale Miercu
rea Ciuc și Sinmartin. A 
început plantarea cartofilor 
și în unitățile situate în ba
zinul Gheorgheni, câte, 
după cum se știe, se află 
la polul frigului din țară.

Evident, pînă in ziua în
cheierii plantării cartofilor, 
în județ mai este mult de 
lucru. Reușita deplină a a- 
cestei importante acțiuni 
depinde în măsură hotărî
toare de modul în care vor 
fi utilizate în continuare 
mijloacele mecanice din 
dotarea secțiilor de meca
nizare a agriculturii. Ele 
dispun de peste 200 mașini 
de plantat, capabile să a- 
sigure o viteză zilnică de 
lucru de 670 hectare.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteli"

Stop risipei de motorină!
în actuala campanie de 

însămînțări. oamenii , mun
cii de pe ogoarele vasluie- 
ne și, în special, mecani
zatorii depun eforturi sus
ținute pentru realizarea 
tuturor lucrărilor în timpul 
optim și de cea mai bună 
calitate. în același timp, 
atenția lor este îndreptată, 
mai mult ca oricînd, spre 
folosirea gospodărească, 
spre economisirea .drastică 
a motorinei. Drept urmare, 
acum se înregistrează un 
ritm sporit la însămînțări 
și se asigură încadrarea 
consumului de carburanți 
în normele planificate.

Dar in timp ce în aceste 
zile cei mai multi econo
misesc motorina, mai sînt 
din păcate unii, puțini la 
număr, care . o mai irosesc 
aproape cu inconștiență. 
Nu e vorba doar de faptul 
că ■ atunci cînd transportă 
ceva' folosesc numai o sin
gură remorcă, ci și de 
unele încălcări grave ale 
dispozițiilor organelor su
perioare. Un recent control 
într-un singur consiliu

agroindustrial ne-a oferit 
cazuri ce ar trebui să dea 
de gîndit. Astfel, în una 
din zilele trecute. în timp 
ce toți cei patru mecaniza
tori de la Valea Mare- 
Negrești se retrăgeau, cu 
tractoarele la locul unde 
se stabilise tabăra de cîmp. 
alți mecanizatori de îa 
ferma din Căzănești, ce 
aparține aceleiași coope
rative agricolei s-au retras 
spre sat cu tractoarele 
transformate... în taxime
tre. Constantin Onuță ve
nise cu tractorul acasă. 
Lăsase cheile în contact și 
trebăluia pe la un vecin. 
Nicolae Ursăceanu se de
plasase și el tot cu trac
torul la domiciliu și își 
vedea senin de alte treburi 
prin gospodărie. Nu mai 
vorbim de tractoristul Va
sile Strîmbu, care, amețit 
de băutură, venea acasă de

au fost găsite depozitate 
însemnate cantități de mo
torină. La Gheorghe Oprea 
din satul Vovriești se aflau 
dosite nu mai puțin de 600 
litri de motorină, la Mihai 
Ichim din satul Băbușa — 
200 litri, iar la Vasile Popa 
din satul Armășeni — tot 
200 litri. în total deci 1 000 
litri de motorină, tocmai 
acum cînd e atît de nece
sară la lucrările agricole. 
Firește, această cantitate a 
fost confiscată, iar cei vi- 
novați vor răspunde in 
fata legii.

Se pune însă întrebarea: 
ce altă ocupație or fi avînd 
cei care coordonează aici 
zilnic activitatea din acest 
sector, de nu sesizează 
asemenea fapte ? Mai mult 
ca sigur, cită vreme ei se 
fac că nu văd înseamnă 
că admit risipa și sustra-, 
gerile. Asemenea oameni 
indiferenți la săvîrșirea 
unor astfel de fapte tre
buie trași sțrios la răs-

pe ..tarla cu disc cu tot..
Pe de' altă 'partb, există

și cazuri' cînd rhotorina ia "
altă .destinație’, decît aceea ’ pundere 1 
pentru care ar trebui folo- _ ,
sită. Dovada : la unii cetă- Petru NE
țeni din comuna Băcești corespondentul „Scinteii

La C.A.P. „înainte" din Poiana Mare, județul Dolj, semănatul porumbului este în plină 
desfășurare

dolj Fruntașii se grăbesc, dar mai este mult de semănat
Ajungem în cîmpia Dol

jului spre lăsarea serii. 
Cimpul, înțesat de trac
toare și semănători, “ cu
noaște din plin freamătul 
muncii. Se lucrează cu toa
te forțele, deși norii care 
acopereau întreg cerul a- 
nunțau că în curînd va în
cepe ploaia. Notăm în gra
bă, în cîteva unități, bilan
țul zilei Ia semănatul po
rumbului : C.A.P. Radomir 
— 80 de hectare, C.A.P. 
Dioști — 80 hectare, C.A.P. 
Zănc ■ • — 70 hectare,
I.A.' '.-u — 150 hectare.

I i direcția agricolă, 
„s«. major" al campa
niei porumbului, cultură 
care în Dolj ocupă 134 250 
hectare, aflăm primele in
formații la scara județu
lui : în dimineața zilei de 
8 aprilie erau însămînțate 
cu porumb peste 52 000 hec
tare, adică 39 la sută din 
suprafața prevăzută.

Documentarea noastră în 
județul Dolj a început luni 

' seara și a durat trei zile, 
adică pînă joi seara. Marți 
am văzut la lucru pe lucră
torii ogoarelor din sudul 
județului, iar miercuri și 
joi pe cei din zona de nord.

Plecăm spre Calafat, 
împreună cu inginerul Du
mitru To'ader. director ad
junct la direcția agricolă. 
Pe măsură ce ne îndrep
tăm spre sudul județului, 
încep să apară și primele 
semănători în lucru. C.A.P. 
Perișor, ferma nr. 1. Este 
ora 11 și cele patru com- 
binatoare începuseră lu
crul cu o oră înainte. Se 
efectua ultima probă cu se
mănătorile. Pămîntul era 
zvîntat și nu se mai prin
dea de patinele semănă
torii. Deci se putea lucra. 
„Vom încerca să recupe
răm orele pierdute. Meca
nizatorii de pe cele patru 
semănători vor lucra pînă

se înnoptează, iar discul 
mare și combinatogrele. în 
continuare toată noaptea, 
ca să pregătească front de 
lucru pentru a doua zi“ — 
ne spune unul dintre me
canizatori. Urmărim, mer- 
gînd pe urmele semănăto
rilor, cîteva elemente ale 
calității.

La Consiliul agroindus
trial Poiana Mare am a- 
juns în jurul orei 14. Semă
natul se făcea, în condiții 
mai grele, dar în brazdă 
se aflau toate cele 30 de 
semănători. 45 de combina- 
toare și 45 grape cu discuri, 
cu care. în condiții norma
le de lucru, se pot realiza 
zilnic 600 hectare. La 
C.A.P. Pisc, din 467 de hec
tare de porumb erau însă- 
mînțate aproape 300 hec
tare. Discutăm cu tovarășa 
Diana Trăistaru. inginera- 
șefă a unității.

— Ce anume măsuri ați 
întreprins pentru a încheia 
semănatul la termenul sta
bilit — 10 aprilie ?

— Cu pregătirea terenu
lui stăm bine. Avem șase 
grape cu disc și trei com- 
binatoare care sînt în braz
dă zi și nogpte. Suprafața 
care a mai rămas o vom 
însămînța numai după o 
singură lucrare cu combi- 
natorul. Dacă nu ne între
rupe ploaia, putem încheia 
semănatul porumbului cel 
tirziu la 9 aprilie.

Cooperativa agricolă din 
Pisc însămînțează si 50 
hectare cu porumb în cul
tură intensivă. Pe un te
ren pregătit grădinărește 
lucra la semănat mecaniza
torul Emil Butoi, sub su
pravegherea inginerei-șefe 
a unității'. Și aici specialis
tul direcției agricole com
para cifrele din ordinul de 
lucru cu reglajele mașinii 
și situația din teren. Da
tele corespund întocmai.

Am reluat traseul miercuri 
dimineața prin cîteva uni
tăți agricole din nordul ju
dețului. în consiliul agro
industrial Plopșor. la 
C.A.P. Dobromira, semănă
torile lucrează din plin, în 
flux cu formațiile pentru 
pregătirea terenului, care 
efectuează simultan și er
bicidarea. Pămîntul este 
bine afinat și nivelat 
pentru a. asigura unifor
mitatea semănatului. „Am 
dobîndit o experiență bună 
în /anii trecuți — ne 
spune mecanizatorul Au
rel Badea, care lucrează 
împreună cu Sțan Tănase. 
în 1982 am obținut o re
coltă de 5 800 kilograme 
porumb boabe la hectar. 
Anul acesta i-am dat pă- 
mîntului tot ce-i trebuie : 
l-am fertilizat și arat din 
toamnă, pregătirea terenu
lui se face ca la carte, iar 
sămînța este de cea mai 
bună calitate. Avem deci 
toate condițiile să depă
șim recolta anului trecut. 
Acum, principala noastră 
grijă este calitatea semă
natului și, bineînțeles, să 
încheiem cit mai repede 
lucrarea."

Ritm susținut de lucru 
și la I.A.S. Craiova. Aici, 
grija pentru buna organi
zare a muncii își spune 
cuvîntuL La capătul tarla
lei este amplasată o tabără 
de cîmp, unde mecanizato
rii dorm peste noapte. Masa 
li se aduce la fața locului, 
iar alimentarea tractoare
lor se face tot în cîmp. în 
ultimele zile, viteza de lu
cru la semănat a atins 110 
hectare, ceea ce face posi
bil ca. în condiții norma
le, semănatul porumbului 
să se încheie duminică 
seara.

Tot duminică seara și-au 
propus să încheie semăna

tul și cooperatorii din Ter- 
pezița. Dar această grabă 
a lor se face în condiții
le unor abateri de la 
normele de calitate, fapt 
ce s-a petrecut dealtfel 
și anul trecut, și cu doi- 
trei ani în urmă. Iar 
aceste fapte au fost sanc
ționate prompt de către 
pămînt, care n-a produs 
decît cu ceva mai mult de 
jumătate față de ce ar pu
tea în mod normal. Acum, 
de exemplu, la punctul 
Sălcuța, terenul în care se 
semăna porumb era plin 
de resturi vegetale. Or, 
datorită acestor resturi nu 
se poate asigura uniformi
tatea semănatului și nici 
densitatea. De neînțeles 
este că specialiștii din 
această unitate consideră 
că fac o treabă bună. In
ginerul Savu Constantin, 
șeful fermei nr. 3, era op
timist în ce privește nive
lul ridicat al viitoarei re
colte, fără însă a putea 
aduce nici un argument 
plauzibil pentru acoperirea 
prin fapte a acestui opti
mism.

Viteza zilnică de lucru 
la semănatul porumbului 
în județul Dolj a avut o 
evoluție inegală. Simbătă 
și duminică au fost însă
mînțate cîte 9 600 hectare, 
luni — 4 200 hectare, marți 
— 1 200 hectare, pentru ca 
miercuri și joi ritmul să 
crească din nou ajungînd 
la 11 000 hectare, respectiv 
12 000 hectare. După cum 
am constatat pe teren, una 
din cauzele care au dus la 
această situație au consti
tuit-o ploile. Dar trebuie 
spus că influenta acestora 
a fost totuși parțială. Pen
tru că dacă s-ar fi lucrat 
din plin măcar cîte o 
jumătate de zi. puteau fi

însămînțate zilnic cel pu
țin 8 000 de hectare. Or, 
cifrele arată cu totul alt
ceva. Discutăm despre 
această situație cu tovară
șul inginer Constantin Bu- 
lugiu, director general al 
direcției agricole județene.

— Pînă în seara zilei de 
5 aprilie, cind a început să 
ne sosească motorina, abia 
puteam lucra cîte 2—3 ore 
pe zi. Ca să realizăm vite
za zilnică de lucru avem 
nevoie de 340 de tone mo
torină pe zi, adică 1 700 de 
tone în 5 zile. în perioada 
1—5 aprilie am primit însă 
numai 675 de tone. Dar nici 
măcar această cantitate 
nu corespundea din punct 
de vedere calitativ, motiv 
pentru care mecanizatorii 
se confruntă cu multe ne
cazuri în exploatarea trac
toarelor.

Este cazul să stăruim 
puțin asupra acestui as
pect. în urma analizelor 
efectuate la județ, s-a 
constatat că această moto
rină nu are ardere comple
tă, nu dezvoltă puterea 
necesară pentru eforturile 
la care este supus tracto
rul. Problema motorinei 
s-a rezolvat pînă la urmă, 
dar aceasta numai ince- 
pînd de joi. Important este 
acum de a se lucra zi 
și noapte în vederea recu
perării restantelor. Aceas
ta trebuie să fie problema 
nr. 1 a organelor agricole 
județene, a consiliilor 
agroindustriale, a conduce
rilor unităților agricole, 
a specialiștilor și mecaniza
torilor, a tuturor lucrători
lor din agricultura județu
lui Dolj.

Lucian CIUBOTARU 
Eugen D1CH1SEANU

SPORIREA PftRTII VAR BILE A RETRIBUȚIEI
- important stimulent pentru creșterea veniturilor 

si a eficientei economice
Ziarul „Scînteia" a inițiat un șir 

de articole pe marginea proiectului 
Programului de aplicare a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului în 
domeniul retribuirii muncii și re
partiției veniturilor oamenilor mun
cii, în cadrul cărora specialiști din 
forurile de resort, răspunzînd unor 
întrebări adresate'de cititori, aduc o 
serie de lămuriri în legătură cu anu
mite prevederi din acest document. 
De această dată, în discuția cu to
varășul NICOLAE MITROFAN, cu
noscut specialist in probleme de 
muncă și retribuire din Ministerul 
Muncii, am abordat aspecte legate de 
structura retribuției și formele de 
cointeresare materială a oamenilor 
muncii pentru sporirea producției și 
eficienței economice.

— Care sînt elementele compo
nente ale ciștigurilor pe care le re
alizează în prezent oamenii muncii ?

— Cum este cunoscut, baza veni
turilor din muncă o formează retri
buția tarifară, care este stabilită 
pentru fiecare om al muncii în ra
port cu nivelul de calificare, cu ex
periența în muncă, cu gradul de 
complexitate al, lucrărilor pe care 
trebuie să le execute și cu răspun
derea ce revine fiecăruia corespun
zător locului de muncă și funcției 
îndeplinite. Retribuția tarifară nu 
reprezintă insă o sumă care se acor
dă automat, indiferent de modul în 
care persoana respectivă a muncit 
în perioada luată în calcul, ci con
stituie elementul principal de la care 
se pornește in determinarea tuturor 
drepturilor de retribuire. Astfel, în 
cazul lucrului în' acord global, suma 
totală cuvenită unei formații de lu
cru se repartizează între membrii 
acesteia în funcție de mărimea re
tribuției tarifare, precum și de apor
tul fiecăruia la realizarea sarcinilor 
de plan, Deci suma pe care o pri
mește efectiv un om al muncii poate 
fi mai mare sau mai mică decît re
tribuția tarifară, după cum formația 
în care lucrează și el însuși au mun
cit mai bine sau mai puțin bine in 
perioada respectivă.

— In proiectul de lege despre care 
discutăm se vorbește despre partea 
variabilă a veniturilor oamenilor 
muncii. Din ce este ea constituită ?

— Deosebit de retribuția tarifară, 
la veniturile oamenilor muncii se 
adaugă o serie de alte sume ce se 
acordă în raport cu activitatea de
pusă și rezultatele obținute în pro
ducție, cu vechimea neîntreruptă în 
aceeași unitate, cu condițiile de 
muncă, precum și alte , drepturi bă
nești prevăzute de lege. în princi
pal, aceste sume sînt reprezentate 
de : adaosul realizat în, cadrul formei 
de retribuire în acord sau. acord glo
bal, pește retribuția tarifară, ca ur
mare a depășirii normelor de muncă 

■ sau a sarcinilor de producție stabili
te ; participarea la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor ; premiile pentru 
realizări deosebite în muncă, pentru 
producția destinată exportului, pen
tru economii de materii prime,, ma
teriale, combustibil, energie și forță 
de muncă și celelalte premii care se 
acordă în unele sectoare de activi
tate pentru îndeplinirea în bune con
diții a unor sarcini specifice ; spo
rul pentru vechime neîntreruptă în 
aceeași întreprindere și alte sporuri 
și indemnizații, cum sînt sporul pen
tru lucrul pe timp de noapte, spo
rul pentru lucrul în condiții deose
bite. sporul de șantier, indemnizația 
de conducere ș.a. ; compensațiile a- 
cordate oamenilor muncii potrivit 
legii pentru majorările de prețuri.

— Care sînt rațiunile ' economice 
potrivit cărora în proiectul de pro
gram se prevede creșterea părții va
riabile in totalul veniturilor oameni
lor muncii ?

— Trecerea într-o etapă calitativ 
superioară a dezvoltării economice, 
potrivit hotărîrilor adoptate la Con
gresul, al XII-lea. și Conferința Na
țională ale partidului, impune con
centrarea eforturilor tuturor oameni
lor muncii pentru realizarea în con
diții optime a sarcinilor economice, 
punindu-se un accent deosebit pe 
promovarea largă a inițiativelor 
creatoare, a spiritului gospodăresc, 
pe întronarea unei discipline ferme 
la toate locurile de muncă. După 
cum se observă, tocmai partea va
riabilă a retribuției conține elemen
tele prin care sint stimulate laturile 
calitative ale activității productive : 
preocupările pentru creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea cali

tății și creșterea competitivității pro
duselor, economisirea resurselor ma
teriale și valorificarea superioară a 
acestora, asigurarea stabilității ca
drelor și a unei înalte discipline în 
muncă. în esență, deci, sporirea păr
ții variabile vizează creșterea coin
teresării fiecărui om al muncii, a co
lectivelor din întreprinderi, în cali
tate de proprietari, producători și 
beneficiari, la rezultatele finale ob
ținute de unitatea în care lucrează.

— Pe ce căi urmează să sporească 
ponderea părții variabile in cadrul 
retribuției ?

— Potrivit prevederilor din proiec
tul de Program, această creștere se 
va realiza, in principal, prin majo
rarea cotelor de constituire a fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea benefi-

sibucium wniuduibd din munci

In anul
1980

Potrivit preveMof 
tfiîi proiectul
Ue program

ciilor, astfel încît. Ia realizarea pla
nului, sumele obținute pe această 
cale să reprezinte, în medie pe eco
nomie, circa 4 la sută din veniturile 
realizate din retribuție, față de circa 
2 la sută cît este în prezent. O altă 
cale o reprezintă mărirea cotei de 
constituire a fondului pentru pre
mierea realizărilor deosebite obținute 
de personalul muncitor, de la 1 la 
sută la 2 la sută din fondul de re
tribuire planificat. De asemenea, tre
buie menționată introducerea unei 
noi forme de premiere, trimestrială, 
pentru îndeplinirea principalilor in
dicatori de plan. Aceste premii se 
vor acorda dintr-un fond a cărui 
mărime se va stabili în raport cu 
beneficiile efectiv realizate de fie
care unitate. în legătură cu aceasta 
se cuvine făcută precizarea că pre
miile se vor plăti din fondul de re
tribuire cuvenit unității și vor re
prezenta, în cazul realizării benefi
ciului și a celorlalți indicatori la ni
velul prevăzut in plan, circa 3—4 la 
sută din veniturile realizate de oa
menii muncii din retribuție. Pentru 
stimularea muncitorilor in obținerea 
unor produse de calitate superioară 
se vor acorda premii de calitate. 
Totodată, se prevede majorarea co
telor de premiere a personalului din 
unitățile producătoare de mărfuri 
pentru export, de la 10 la sută la 
15 la sută, în cazul exportului reali
zat in cadrul sarcinilor de plan și 
de la. 20 la sută la 25 la sută, în 
cazul exportului peste plan. Pentru 
a se asigura o stimulare mai puter
nică a stabilității forței de muncă 
va crește' sporul de vechime neîn
treruptă în aceeași unitate, în așa 
fel încit ponderea acestuia în tota
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lul retribuției să ajungă la circa 5 la 
sută, in medie pe economie, față de 
circa 2,9 la sută cit este în prezent.

— Unii cititori ne-au întrebat dacă 
măsurile luate pentru creșterea păr
ții variabile in totalul veniturilor 
presupun diminuarea mărimii retri
buției tarifare.

— Nicidecum. Este vorba numai de 
schimbarea proporțiilor in care par
tea variabilă și retribuția tarifară 
contribuie Ia formarea veniturilor oa
menilor muncii. Mai mult decit atît, 
se cuvine precizat că — potrivit pre
vederilor proiectului de program — 
în cadrul majorărilor generale ale 
retribuțiilor ce vor fi efectuate în
cepînd din acest an, vor crește re
tribuțiile tarifare ale tuturor catego
riilor de personal, iar în unele ra
muri, cum este activitatea de foraj și 
extracție a petrolului, prin îmbună
tățirile ce vor fi aduse rețelelor ta
rifare, majorările de retribuție vor fi 
mai accentuate. După cum se poate 
observa și din grafic, ca urmare a 
aplicării prevederilor referitoare la 
creșterea părții variabile, retribuția 
totală va spori însă într-o măs'r.ă 
mult mai importantă, astfel că rei ,- 
buțiile tarifare, majorate așa ct?n 
arătam înainte, vor reprezenta, 
în medie pe economie, numai circa 
76 la sută din veniturile totale ob
ținute, față de circa 88—90 la sută 
cît era această pondere in anul 1980 ; 
dintr-un calcul simplu rezultă că 
partea variabilă va reprezenta 24 la 
sută, față de 10—12 la sută în urmă 
cu trei ani. Deci nu se pune în nici 
un caz problema micșorării retribu
ției tarifare. Creșterea părții varia
bile a retribuției este de natură să 
realizeze o diferențiere a veniturilor 
în raport cu activitatea depusă și 
cu rezultatele obținute de fiecare 
om al muncii, de fiecare colectiv, de 
fiecare întreprindere, mărind astfel 
gradul de cointeresare a întregului 
personal muncitor pentru îmbunată-' 
firea continuă a activității. Majorarea 
retribuțiilor medii nominale, care va 
începe în acest an — atît prin îm-, 
bunătățirea retribuției tarifare, cît și‘ 
prin sporirea părții variabile — va 
asigura ca, la încheierea acestei ac
țiuni, în trimestrul I 1984, retribuția 
reală să fie cu 5 la sută mai mare 
față de media anului 1980.

— In proiectul de program se pre
vede că veniturile din muncă sint 
neplafonate. Pe de altă parte, este 
stabilită o .anumită pondere pentru 
partea variabilă in structura veni
turilor. Cum trebuie înțelese aceste 
prevederi ?

— între prevederile respective 
nu există nici o contradicție. In/., 
tr-adevăr. veniturile din muncă nu 
sînt plafonate. Să ne referim, de 
exemplu, la adaosul de acord, care' 
reprezintă un element component 
al părții variabile a veniturilor.: 
Dacă, bunăoară, o brigadă de mi
neri crește într-o lună de două ori 
productivitatea muncii pe post, du- 
blînd producția de cărbune, suma 
cuvenită pentru munca prestată în 
acord global va spori în mod co-! 
respunzător, sumă care urmează a 
fi împărțită fiecărui miner, propor
țional cu retribuția tarifară și cu| 
aportul său la obținerea rezultate-! 
lor respective. Prevederea potrivit 
căreia ponderea părții variabile va 
crește, atingînd 24 la sută în struc
tura veniturilor, se referă la o me
die pe ansamblul economiei și re 
prezintă o estimare a posibilităților '■ 
de majorare în scurt timp a cîști- 
gurilor, ca urmare a obținerii unor 
efecte economice pozitive, pe pla
nul sporirii productivității muncii, 
a volumului și eficienței producției, 
prin aplicarea prevederilor din pro
iectul de program. Dacă oamenii 
muncii din fiecare întreprindere își 
vor mobiliza mai intens forțele pen
tru a spori și mai substanțial produc
tivitatea muncii, producția fizică, re- 
ducind într-o proporție mai accen
tuată cheltuielile de producție, se 
creează, implicit, condițiile materia
le, pe ansamblul economiei, pentru 
creșterea mai accentuată atit in va
loarea absolută, cit și ca pondere, 
a părții variabile din veniturile 
oamenilor muncii. Deci, oamenii 
muncii vor putea cîștiga oricît de 
mult, pe măsura eforturilor depuse 
la obținerea rezultatelor finale ale 
activității economice.

Convorbire realizată de 
Comeliu CÂRLAN

i
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități economice din Capitală

pe șantierul ansamblului de locuințe Berceni-OltenițeiIn timpul vizitei de lucru la întreprinderea „Granitul" și

(Urmare din pag. I)

ta unității sînt prezentate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu alte tipuri de 
panouri pentru case cu structură 
completă din prefabricate. Este 
scoasă în evidentă, cu acest prilej, 
preocuparea colectivului de la „Gra
nitul" de a găsi noi căi și metode 
de încadrare a consumurilor în nor
mativele stabilite, de a spori con
tinuu calitatea produselor, care să 
satisfacă într-un grad tot mai înalt 
cerințele și exigentele în continuă 
creștere ale populației.

în timpul examinării diferitelor 
panouri de prefabricate. o atenție 
deosebită se acordă modului în care 
este realizat finisajul, îndeosebi 
Ia panourile de fațadă. Subliniind 
că în această direcție se impune mai 

; multă imaginație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut inmod ■deosebit 

; specialiștilor ca această operație să 
fie executată în forme mai variate, 
conlucrîndu-se în acest scop și cu 
artiștii plastici.

Cei prezenți la întîlnirea cu to
varășul Nicolae Ceaușescu au mul
țumit pentru vizită, pentru noile in
dicații date și l-au asigurat pe secre
tarul general al partidului că vor 
acționa în continuare cu toată e- 
nergia pentru realizarea unor mate
riale de construcție la nivelul ce
rințelor actuale, ale importantului 
program de construcții de locuințe 
ce se realizează pe întreg cuprinsul 
patriei.

în drum spre întreprinderea „Pro- 
greșul" — următorul obiectiv al vizi
tei — tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit pe ȘANTIERUL ANSAM
BLULUI DE LOCUINȚE BER- 
CEN1-OLTENIȚEI, unde- im‘ 
preună cu specialiștii și constructorii, 
a examinat modul de asamblare a 
panourilor prefabricate. Relevîn- 
du-se avantajele pe care le oferă 
folosirea acestor materiale pen
tru creșterea productivității muncii 
și grăbirea ritmului de construcție, 
secretarul general al partidului a 
arătat că trebuie să se acorde o a- 
tenție sporită finisajului și calită
ții acestor produse, să se manifeste 
mai multă grijă față de transpor
tarea și manipularea prefabricatelor.

H EH H B @ H H

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat ÎNTREPRIN
DEREA DE PREFABRICATE 
DIN BETON „PROGRESUL", 
importantă unitate a industriei de 
materiale de construcții, prima de 
panouri mari din țară și printre pri
mele de prefabricate.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat, la sosire, cu deosebită 
stimă și respect, de Frusina Tașmău, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 4 al Capitalei, 
Marta Romul, director general ăl 
Centralei materialelor de construcții, 
de reprezentanți ai conducerii între
prinderii.

Directorul unității, Ioan Popescu, 
informează asupra, modului în care 
se înfăptuiesc sarcinile și indicațiile 
date de tovarășul Nicolae' Ceaușescu 
cu ocazia întilnirii de lucru cu cadre 
de conducere și specialiști din dome
niul industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții din 28 de
cembrie 1982. Sînt prezentate, în 
acest sens, tehnologiile îmbunătățite 
aplicate de colectivul de aici în reali
zarea produselor sale — panouri mari 
pentru locuințe, bolțerii pentru tune
lul 'metroului bucureștean. tuburi de 
presiune pentru conducte de apă și 
pentru irigații, longrinele destinate 
căilor de circulație a tramvaielor si
lențioase — pentru unele din aces
tea întreprinderea „Progresul" fiind 
singurul producător din țară.

Apreciind că productivitatea mun
cii din această întreprindere este mai 
bună decît în alte unități cu același 
profil, secretarul general al partidu
lui cere să se acorde în continuare 
o atenție sporită reducerii consumu
lui de combustibil, astfel îneît. prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
să se reducă substanțial norma la 
prefabricatele de beton. La producția 
netă și marfă se înregistrează valori 
ce se înscriu pe o curbă ascendentă, 
inclusiv pe primul trimestru din 
acest an. cînd s-a realizat o depășire 
a beneficiilor cu un milion de lei.

în cadrul unei expoziții, reunind 
principalele produse ale întreprin
derii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se aibă mai serios în a- 
tenție și finisajul părții interioare a 
panourilor, să 6e realizeze prefa
bricate de înaltă calitate, care să răs
pundă în cel mai inalt grad cerin
țelor și exigentelor beneficiarilor. 

astfel îneît „Progresul" să-și merite 
cu adevărat numele.

Mulțumind din adîncul inimilor 
pentru vizită, gazdele s-au angajat 
să depună toate eforturile pentru a 
duce la îndeplinire sarcinile și in
dicațiile date și cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Analiza modului de transpunere în 
practică a indicațiilor privind pro
ducerea în fabrici a panourilor de fa
țadă gata finisate pentru construcția 
blocurilor de locuințe a continuat la 
UNITATEA BRAGADIRU A 
ÎNTREPRINDERII DE PREFA
BRICATE MILITARI. Aici>secre- 
tarul general al partidului este in
format despre măsurile luate în 
scopul trecerii la producția pe scară 
industrială a noilor tipuri de mate
riale- de' -construcții. Se arată că au 
fost puse la punct . tehnologiile de 
fabricație și realizate două'linii'pen
tru panouri de acest gen. Unitatea 
a livrat unor întreprinderi bucureș- 
tene de construcții de locuințe pa
nouri pentru fațadele mai multor a- 
partamente.

Conducerea unității informează că 
rezultatele obținute pînă în prezent 
confirmă faptul că, aplicîndu-se 
aceste tehnologii, se realizează o 
productivitate mult sporită, con
sumuri de materii prime, com
bustibil și energie substanțial re
duse în comparație cu panourile ce 
se realizau anterior. Specialiștii, 
muncitorii unității s-au angajat ca 
pînă la finele acestei luni să atingă 
capacitatea de producție prevăzută 
în proiect, realizînd zilnic panouri 
pentru 12 apartamente. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că la 
întreprinderea „Progresul" s-au rea
lizat panouri cu finisaje mai bune 
și mai aspectuoase. Secretarul ge
neral al partidului a indicat ca 
între cele patru unități bucureș- 
tene care produc prefabricate de 
acest gen să se desfășoare o în
trecere care să aibă drept obiectiv 
realizarea unor panouri pentru fa
țade de locuințe de calitate superi
oară, atît din punctul de vedere al 
finisajului, cît și al esteticii.

Colectivul unității s-a angajat să 
depună toate eforturile, întreaga ca
pacitate in scopul îndeplinirii indi
cațiilor primite, al realizării unor 
produse de calitate, care să confere 
locuințelor un aspect cît mai plăcut, 
să asigure noilor construcții posibili

tatea de a se încadra în mod ar
monios în ansambluri arhitectonice 
moderne.

în drum spre următorul obiectiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
la un lan de grîu de pe teritoriul 
comunei Ciorogîrla, unde a examinat 
stadiul de vegetație al culturii. 
Secretarul general al partidului a 
menționat că densitatea plantelor 
ar fi trebuit să ’fie mai mare, ceea 
ce in mod cert ar fi condus la ob
ținerea unei producții sporite.

Ultimul obiectiv vizitat de secre
tarul general al partidului a fost 
ÎNTREPRINDEREA DE PRE
FABRICATE MILITARI. La sosi- 
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena Nae, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 6, d£ directorul unității, de 
numeroși' oamteni ai muncii din în
treprindere, care i-au făcut o caldă 
și entuziastă primire.

în fața unor grafice, directorul în
treprinderii a înfățișat evoluția uni
tății, principalii indicatori de plan, 
preocupările colectivului în direcția 
aplicării în viață a indicațiilor secre
tarului general al partidului privind 
ridicarea eficienței economice a în
tregii activități. S-a evidențiat 
faptul că în urma sarcinilor tra
sate unității s-a ajuns în acest 
an la o producție de 14 956 de 
apartamente pe an, față de 3 000, cîte 
se realizau în 1980. S-a menționat că 
asimilarea panourilor pentru locuin
țe gata finisate prezintă avantaje din 
toate punctele de vedere. în primul 
rînd, noile produse au o mare dura
bilitate, nu solicită o întreținere spe
cială, sînt mai ieftine, se realizează 
cu consumuri reduse și asigură o 
mare productivitate atît în fabrică, 
cît și pe șantie/e.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute, efortu
rile îndreptate spre asimilarea aces
tor fațade și a indicat specialiștilor, 
conducerii întreprinderii să se ocupe 
cu mai multă atenție de utilizarea 
cu eficiență sporită a mijloacelor din 
dotare, de diversificarea modelelor, 
pentru realizarea de construcții mai 
bune și mai frumoase, și 'a cerut să 

. se treacă la o strictă normare a tu
turor consumurilor.

în încheierea vizitei la cele patru 
unități bucureștene profilate pe pro
ducerea de panouri pentru fațadele 
blocurilor de locuințe, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a apreciat că au 
fost obținute unele rezultate pozitive 
în direcția asimilării acestor pro
duse, dar că se impune să se acțio
neze cu mai multă hotărîre pentru 
diversificarea modelelor fațadelor, 
finisajelor, inclusiv a coloristicii 
acestora, astfel incit să se asi
gure realizarea unor construcții 
de locuințe cu un aspect mai 
plăcut, cu arhitectură modernă. în 
același timn, s-a cerut să se ia 
măsuri pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor, pentru realiza

rea panourilor de fațade cu consu
muri de materii prime, combustibili 
și energie cit mai reduse, la un 
nivel minim, obligatoriu pentru toate 
unitățile de profil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat edililor Capitalei să creeze 
condiții pentru trecerea la extinderea 
construirii blocurilor de locuințe cu 
panouri pentru fațade gata finisate.

Specialiștii prezenți la acest dialog 
de lucru s-au angajat să acționeze 
cu toată fermitatea pentru înfăptui

rea indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, pentru spori
rea eficienței și calității muncii in 
acest important sector de activitate.

Pe întreg parcursul vizitei, bucu- 
reștenii au salutat cu deosebită 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimind sentimentele 
lor de profundă dragoste și prețuire 
față de conducătorul partidului și 
statului nostru, pentru prodigioasa sa 
activitate închinată progresului și 
prosperității patriei noastre.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE I MAI
Noi realizări în cronica întrecerii socialiste

LA ÎNTREPRINDEREA DE MASINI-UNELTE DIN BACĂU

In centrul atenției — modernizarea produselor

MUREȘ : Peste plan — 
însemnate cantități 
de producție-marfă

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai. co
lectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Mureș au li
vrat. in perioada de la începutul 
anului și pînă în prezent, peste sar
cinile de plan, o producție-marfă 
în valoare de 169 milioane lei. A- 
ceasta se concretizează. între alte
le. în livrarea a 10 075 tone carbid, 
6 344 tone amoniac de sinteză, 2 906 
tone îngrășăminte chimice. 193 tone 
produse din mase plastice, precum 
și însemnate cantități de produse 
ale industriei electrotehnice, de 
mecanică fină și materiale de 
construcții. La panoul de onoare 
al fruntașilor se situează colecti
vele de la combinatul „Azomureș". 
întreprinderea „Prodcomplex" din 
Tg. Mureș, precum și cele de la 
Combinatul chimic ș. întreprinde-

rea de geamuri din Tîrnăveni. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

BOTOȘANI : Sarcinile 
la export - depășite

Onorarea . înainte de termen a 
contractelor pe trimestrul I al anu
lui a creat posibilitatea întreprin
derilor de confecții din Botoșani și 
Dorohoi, întreprinderii „Integrata" 
de in, ca și altor șase unități eco
nomice botoșănene să livreze su
plimentar partenerilor externi un 
volum de produse în valoare de 
peste 40 milioane lei. Acordînd cea 
mai mare atenție calității produ
selor, execuției acestora într-un 
timp cît mai scurt, aceste colective 
muncitorești sînt hotărîte să în- 
timpine ziua de 1 Mai cu depășiri 
și mai mari ale sarcinilor la ex
port. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scinteii").

TULCEA : Noi capacități 
de producție

La întreprinderea de construcții 
și reparații nave și utilaje din 
Tulcea au intrat în funcțiune noi 
capacități de producție, intre care 
un cuptor electric pentru turnarea 
pieselor din oțel, un cuptor bascu
lant pentru turnarea metalelor ne
feroase și un cuptor-tunel pentru 
uscarea formelor și a miezurilor 
de turnătorie. Aceste noi capacități

de producție creează posibilitatea 
întreprinderii să-și diversifice 
gama de piese de schimb necesare 
navelor și utilajelor din dotarea 
unităților economice ce-și desfă
șoară activitatea în Delta Dunării. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scinteii").

SUCEAVA : Succese 
ale geologilor 

și minerilor
Ferm angajat în ampla acțiune dei 

a asigura economiei cantități spo
rite de materii prime, colectivul în
treprinderii de prospecțiuni și ex
plorări geologice din Cîmpulung 
Moldovenesc raportează depășirea 
sarcinilor de plan Ia zi cu 299 me
tri liniari la foraje și 480 metri li
niari la săparea galeriilor. în 
același timp, la execuția puțurilor 
de exploatare s-a înregistrat o creș
tere de 40 la sută față de nivelul 
prevăzut în continuare, minerii și 
geologii de aici acționează pentru 
scurtarea perioadei de cercetare a 
substanțelor minerale utile și gră
birea ritmului lor de valorificare, 
în acest scop, printre alte măsuri, 
s-a generalizat mecanizarea lucră
rilor la săparea puțurilor, ceea ce a 
făcut ca viteza de avansare in sub
teran să crească cu peste 25 la sută 
față de procedeul utilizat pînă 
acum. (Sava Bejinariu, corespon
dentul „Scinteii").

HARGHITA : Investițiile — 
realizate la termen

Prin folosirea la întreaga capaci
tate a utilajelor și a forței de 
muncă, întărirea ordinii și discipli
nei pe fiecare șantier, sarcinile de 
plan din primul trimestru al anu
lui au fost îndeplinite și depășite 
pe toate șantierele de investiții din 
județul Harghita. Valoarea lucră
rilor de construcții realizate în 
devans se cifrează la peste 13 mi
lioane lei. în prezent, constructorii 
harghiteni acționează cu eforturi 
susținute pentru realizarea noului 
centru civic al municipiului Miercu
rea Ciuc și finalizarea unor impor
tante lucrări de investiții la între
prinderea de tractoare din Miercu
rea Ciuc, întreprinderea de oțeluri 
speciale forjate Cristuru Secuiesc, 
întreprinderea „Tehnoutilaj“-Odor- 
heiu Secuiesc, întreprinderea de 
bere, spirt și amidon Sinsimion, 
Trustul S.M.A. Harghita și altele. 
(I.D. Kiss, corespondentul ..Scin
teii").

OLT : Producție fizică 
peste prevederi

Desfășurând larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai. oa
menii muncii din industria județu
lui Olt au încheiat primul trimes
tru al anului cu o depășire a pla
nului producției-marfă de 206,3 mi

lioane lei, iar a sarcinilor la export 
pe relația devize convertibile — cu 
peste 9 milioane dolari. Pînă acum 
au fost realizate suplimentar 551 
tone aluminiu. 20 tone laminate. 696 
tone țevi din aluminiu. 194 km ca
bluri electrice nearmate, 92 tone 
utilaj alimentar, 40.4 milioane mc 
gaze libere. 7 bucăți boghiuri, 19 
tone electrozi siderurgici și nipluri, 
27 000 bucăți tricotaje, produse elec
trotehnice în valoare de 11.6 mili
oane lei ș.a. (Iancu Voicu, cores
pondentul „Scinteii").

ARGEȘ : Energie electrică 
suplimentară

în cadrul Uzinei electrice din Pi
tești a fost conectat la sistemul 
energetic național cel de-al doilea 
grup de 50 MW montat cu forțele 
proprii ale colectivului și care con
tribuie la mărirea gradului de sigu
ranță și alimentare cu energie elec
trică a marelui combinat petrochi
mic al municipiului. De asemenea, 
s-au realizat in plus de la începutul 
anului 5.3 milioane kWh si 1 600 
Gcal. concomitent cu economisirea 
materiilor prime de producere a 
energiei. Dintre măsurile tehnice 
care contribuie la punerea mai 
bine în valoare a surselor energe
tice enumerăm : încărcarea optimă 
a grupurilor energetice și exploa
tarea corectă a agregatelor, recu
cerea treptelor la electropompele de 
apă aferente cazanelor. (Gh. Cirstea, 
corespondentul „Scinteii").

La întreprinderea de 
mașini-unelte din Ba
cău ritmul de apari
ție a noutăților teh
nice este deosebit de 
ridicat. Recent, de pe 
banda de montaj a 
fost scos un nou lot de 
mașini de alezat și 
frezat din generația a 
3-a. Sînt mașini auto
matizate. echipate cu 
comenzi electronice la 
care gradul de valo
rificare a metalului a 
crescut de 4,5 ori față 
de mașinile standard. 
Moderne și competiti
ve. ele au și fost ex
pediate partenerului 
extern.-

Acum, oamenii con
duși de tînărul inginer 
Constantin Tiron sînt 
preocupați de finaliza
rea unei alte premie
re tehnice de mare 
importantă pentru e- 
conomia noastră. Este 
vorba de o linie teh
nologică automatizată 
pentru eboșarea cămă
șilor de cilindri, la 
motoarele cu ardere 
internă. Realizată du
pă o concepție româ
nească. noua linie for
mată din elemente ti
pizate va avea o înal
tă tehnicitate și pro
ductivitate. Maistrul 
Vasile Haret. împreu
nă cu muncitorii Ion

Bostan. Floria Lupu. 
Ion Ailenei. ajutați de 
subinginerul Traian 
Chiper executau fini
sajul primelor părți 
componente ■ ale noii 
linii tehnologice pen
tru a' le putea expe
dia la întreprinderea 
de autoturisme Pitești 
pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie. Același benefi
ciar va primi oină la 
1 Mai. de la Bacău, și 
primele mașini specia
le pentru prelucrarea 
tripodelor de la auto
turisme.

Dealtminteri- meri
tă amintit că la uni
tatea din Bacău a- 
proape trei sferturi 
din producția acestui 
an o reprezintă pro
dusele noi și moderni
zate. Inginerul A- 
drian Coban. șeful 
sectorului de mașini 
speciale, ne-a informat 
că aici se află în pro
be mașina de îndrep
tat și calibrat bare. 
Alături. în secția de 
prelucrări mecanice, 
au fost introduse in fa
bricația de serie pri
mele mașini de frezat 
longitudinal cu portal, 
acționate cu curent 
continuu. Concepute 
de specialiștii si mun
citorii băcăuani, noii» 
mașini, cunoscute sub

denumirea d<..' ^.P.- 
1 (100. se reali, ,cu 
un consum ,,..4al
mai mic cu 2(J.Aa sută 
față de cele similare 
fabricate oină acum. 
Astfel, la fiecare mași
nă se economisesc cir
ca 5—6 tone de metal. 
Si încă un avantaj : la 
beneficiar ele vor 
funcționa cu un con
sum de energie elec
trică mai mic cu 40 la 
sută.

De la directorul în
treprinderii. tovarășul 
Vasile Gogu, am reți
nut și alte date sem
nificative pentru mo
dul in care colectivul 
de aici întîmpină ziua 
de 1 Mai : de la în
ceputul anului și pină 
acum au fost realiza
te peste plan 12 ma
șini-unelte : valoarea 
producției-marfă su
plimentare se cifrează 
la aproape 56 milioa
ne lei ; toate contrac
tele încheiate cu par
tenerii externi au fost 
onorate înainte de ter
men. Succese care de
monstrează hărnicia 
constructorilor de ma
șini din Bacău.

Gheorqlie BALTĂ 
corespondentul 
„Scinteii"
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De ce, uneori, paharul umplut 
cu vîrf nu dă pe dinafară

Reporterul : De mai bine de 
trei decenii munciți în in
dustria navală româneas
că, tovarășe inginer Gelu 

Kahu. Acum conduceți insti
tutul de proiectare și inginerie 
tehnologică — ICEPRONAV — 
Galați, unic în ramură și în țară. 
Sînteți un om cu mare experiență 
în construcția de nave și tocmai 
de aceea v-am propune ca temă a 
convorbirii noastre afirmarea pro
fesională a specialistului. Mai în- 
tîi și întîi : ce anume credeți că 
dă marcă unui specialist ?

G.K. : Ce altceva detcît compe
tența cu care răspunde la întrebă
rile profesiei 1 Indiferent în ce 
domeniu ar lucra, că e muncitor, 
țăran, inginer, cadru didactic. Par- 
ticularizînd, atunci cînd. să zicem, 
o elice âe vapor nu-mi scoate vi
teza scontată, eu mă duc la sigur 
la omul care știe totul despre eli
ce și are răspunsuri pentru oricare 
întrebare în această privință. în 
treacăt fie spus, dezvoltarea și 
modernizarea industriei, intrarea 
noastră în competiții din ce în ce 
mai aspre, au cerut și au impus in 
fiecare colectiv asemenea oameni. 
Mai mult : ne-am obișnuit în- 
tr-atît să-i avem îneît, ca și la 
starea de sănătate, intrăm în aler
tă doar atunci cînd o pierdem.

Rep. : De acord cu ce spuneți, 
deși nu se poate cîtuși de puțin 
afirma că am ajuns la stația ter
minus a folosirii potențialului de 
inteligență pe care-1 avem. Ca să 
nu mai adăugăm că nu o dată mai 
auzi și replici de tipul : șansa de 
afirmare nu ar surîde egal, tutu
ror, dacă n-ai relații, e greu etc...

G.K. : Mă înscriu în replică la 
a doua chestiune. Pentru că și eu 
am auzit destule despre șansele 
pe care le evocați. Sînt de părere 
că. cel puțin în inginerie, promo
varea în rîndul din față a omului 
fără idei în specialitate, i'ără stă- 
pînirea domeniului lui. încă depar
te de gradul de competentă nece
sar. nu poate fi decît o stare 
temporară. Inginerul, fie că e pro
iectant ori nu, trebuie să facă ceva 
concret, un produs nou. Aici, ur
cușul pe căi lăturalnice se răzbu
nă prompt, se vede. Nu-i ca în alte 
locuri unde poți trăi toată viața 
lipindu-te în coada unui colectiv 
ce se ocupă de studiul cutărei ori 
cutărei problenie.

Rep. : Și’- chiar nu vi s-a adus 
niciodată reproșul, mai voalat • ori 
mai direct, că nu-1 promovați, 
peste rind, pe cite unul ?

G.K. : în fata unor astfel de... 
sugestii, prima reacție a fost, de 
regulă, una de iritare : „Păi dacă 
cel în cauză e atît de capabil, gro
zav. cînd vede cum clocotim să re
ducem greutatea navelor proiecta
te. consumul de combustibili etc., 
de ce nu pune umărul alături de 
noi, de ce nu arată ce poate ? Nu-i 
mai puțin adevărat însă că mai

sînt și unii care nu ies în față, 
sînt ca lichidele cu capilaritate 
mare — umplu cu vîrf paharul, dar 
nu dau peste margini. Deși ar avea 
ce să arate, dar asta e structura 
lor. Oamenii aceștia trebuie desco- 
periți, împinși să dea tot ceea ce 
pot. Și asta este într-adevăr obli
gația omului de decizie. Cum se 
vede, adevărul pare a fi undeva 
pe la mijloc.

Rep. : Reținem deci ideea că 
branșarea tuturor inteligentelor 
dintr-un colectiv la tensiunea mo
mentului, la cerințele momentului 
ține în primul rînd de factorii de 
decizie.

G. K, : Și cîtă nevoie este ca 
această branșare să se facă tot 
timpul, din mers și din marș !... 
Acum, de exemplu, institutul nos
tru n-are atîția oameni cîte pro-

Despre competență 
și morală în 

profesie

bleme de urgență avem de rezol
vat.' Conducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-au încredințat misiunea de 
onoare de a afla soluțiile pentru 
înzestrarea în cel mai înalt grad 
a navelor cu echipamente româ
nești. Toate forțele noastre sint in 
priză pentru a ne face datoria. 
Este o șansă uluitoare de afirmare 
a fiecărui specialist. De prisos să 
mai adaug că multi din cei care 
erau obișnuiți cu postura de a fi 
în linia a doua muncesc și cores
pund in linia întîi a prezentului.

Rep. : Șansa deci este sinonimă 
cu prilejul oferit fiecăruia de a-și 
„face mina" în meserie, cum se 
spune ?

G. K. : Prilejul este, așa cum se 
spune în documentele de partid, ca 
pînă in 1985 flota noastră să ajun
gă să efectueze 72 la sută din 
transporturile pe apă. Care sînt de 
circa 6 ori mai ieftine. Asta în
seamnă o gamă diversificată de 
nave, nu numai goana după tona
je. ceea ce-i o treabă extrem de 
complexă și de mare răspundere 
pentru specialistul cuprins în acest 
efort calitativ, competitiv cu ceea 
ce se întimplă în prezent în in
dustria navală mondială.

Rep. : Alăturați, de regulă. Ia no
țiunea de specialist și pe aceea a 
unui titlu științific ?

G. K. : Nu, nu neapărat. Deși 
un doctorat te obligă la sinteze ne
cesare în domeniul tău. De aceea 
nici nu subscriu la optica malițioa
să privind... inflația de oameni cu 
titluri științifice. Sînt de părere că 
fiecare trebuie să aibă pretenții 
fată de el, să aibă morala mese

riei lui. Adică să aspire la mal 
mult.

Rep. : Ca în chirurgie, de pildă. 
Aici doar cîțiva fac operații pe 
creier, da*...

G. K. : ...dar aspiră mult mai 
mulți. Și asta îi ridică la pragul 
de sus al perfecționării.

Rep. : Observăm că înscrieți con
tinua specializare a... specialistului 
numai intr-un sistem organizat, 
care și-a dovedit utilitatea.

G. K. : Nu s-a observat corect. 
Perfecționarea specialistului ține, 
desigur, și de reciclare, doctoran
tura etc. Dar și de organizarea 
personală a reciclării luî, ca să zic 
așa. Cine uită de efortul propriu, 
de zi cu zi în acest domeniu, și 
așteaptă numai cursurile de la 
CEPECA are toate șansele să 
ajungă în coada coloanei profe
siei lui.

Rep. : Ați avut vreodată curiozi
tatea să socotiți în cit timp se de- 
preciază cunoștințele acumulate do 
specialist la un moment dat ? Adi
că. cită viață au. în timp ?

G. K. : Am avut curiozitatea să 
mă conving de altceva : nava care 
se proiectează azi, în 1983, trebuie 
să fie neapărat la nivelul de exi
gențe tehnice și funcționale, com
petitive deci, al anilor 1988. Mai e 
necesar să adaug cîtă anvergură . 
trebuie să aibă efortul de. creație 
și investigație ? Sau să argumen
tez cit de perimată este vechea 
aserțiune potrivit căreia „specia
listul trebuie să știe cîte puțin 
despre toate sau totul despre ni
mic" ? Revenind la idee, știu că 
pericolul plafonării este unul real, 
că e nociv tocmai pentru că se 
produce în timp, și e greu sesiza
bil. Ca o eroziune în locuri ferite 
vederii de fiecare zi. Sînt acestea 
tot atîtea motive care pledează 
pentru încercarea continuă a po
tențialului specialistului, pentru 
conectarea lui la turația optimă și 
competitivă de creație.

Rep. : Deci, revenind la sugestia 
cu paharul umplut vîrf, care nu se 
varsă, constatăm că apreciati spe
cialistul din unghiul competenței și 
al moralei în profesie. De fapt, ce 
înțelegeți prin morala profesiei ?

G. K. : Exact ceea ce am încer
cat să argumentez pînă * acum. Ca
litățile umane autentice au si ele 
o... mare capilaritate. o uriașă .for
ță de interacțiune, care le armoni
zează. Morala în profesie e să în
țelegi singur, clipă de clipă, că 
trebuie să te situezi pe creasta de 
val a exigențelor momentului. 
Să-ți faci datoria cu dăruire și — 
repet, mereu și mereu — compe
titivitate. Să năzuiești necontenit 
să fii cel mai bun și să dai socie
tății tot ce ai mai bun. La urma 
urmei, nu-i acesta cel mai tulbu
rător rost al omului de azi ?

Rep. : Vă mulțumesc.
Hie TANASACHE

HECATE ZD 

Oameni ai unei uzine 
distinse de două ori 

consecutiv 
cu „Ordinul Muncii" 

clasa I

Ce poți vedea la doi pași de locul
în care doar acoperișul caselor

„De regulă, exigența nu dăunează 
nimănui; îngăduința, da“

Discuția cu lăcătușul Tudor 
Pironea începe, fără ocoli
șuri, pe tema... blazării. E 
foarte ferm in ceea ce spune, 

anume că există la o categorie de 
tineri manifestări de blazare, de 
oarecare dezinteres față de ceea ce 
ar fi de datoria lor să facă.

— Bine, dar atunci cum rămîne 
— i-am spus — cu atîtea dovezi 
de participare entuziastă a tinerilor 
la acțiuni de mare interes econo
mic și social, cum ar fi munca pe 
șantierele naționale ale tineretului, 
masive prezențe la acțiuni gospo
dărești de muncă patriotică, rezul
tate remarcabile la învățătură și în 
activitatea de producție și atitea 
altele ?

Răspunde grav :
— Este adevărat ce spuneți. Dar 

asta nu anulează afirmația mea. 
Nu toți tinerii simt și gîndesc la 
fel. Există, în paralel, și fenomenul 
de care v-am vorbit. Mă bizui pe 
observații precise asupra a ceea 
ce se întimplă în jurul meu și pe 
comparația cu felul în care gîndea 
și acționa, pentru viitor, generația 
mea pe cînd era și ea tînără...

Tudor Pironea, lăcătuș, șeful unei 
echipe cu 63 de muncitori din ate
lierul de presaj la rece al între
prinderii „Semănătoarea" din Ca
pitală, muncește aici de 31 de ani 
și toate amintirile sale despre pe
rioada începutului sînt în legătură 
cu secvențe de muncă și de viață 
din care răzbate spiritul entuziast 
de muncă, încrederea arzătoare în 
viitorul socialist, sentimentul răs
punderii față de idealul ce-1 îmbră
țișaseră atunci milioane de tineri...

— Cind aveam de urmat cursuri 
de invățămînt politic ale organiza
ției de tineret, învățam, într-ade
văr, cu seriozitate. Dacă a trebuit 
să ne pregătim profesional, am 
făcut-o muncind și cîte 12 ore pe 
zi. Dacă ni s-a cerut să ne com
pletăm pregătirea de cultură gene
rală, am făcut cursuri serale, de 
la clasa a 5-a pină la a zecea... 
Iar în activitatea de producție 
munceam, într-adevăr, cu toate 
puterile noastre... Pe unii tineri 
nu-i mai văd azi la fel de preocu
pați de toate acestea. Vin în uzină 
absolvenți de liceu, dar unii nu cu
nosc noțiunile politice și economice 
elementare. Iar în muncă trebuie 
să tragi de ei. De ce toate astea 1 
Mă întreb dacă nu cumva sînt la 
mijloc carențe de educație, dacă 
școala, organizația de U.T.C. și noi, 
cei din producție, ne facem sau nu 
datoria față de educarea acestor 
generații. Și poate că noi, genera
țiile mai vîrstnicilor, nu le mai 
oferim acestor tineri cele mai bune 
exemple, modelul ideal de relații...

— Mai virstnicii sint întotdeauna 
predispuși la o idealizare a unor a- 
numite aspecte ale trecutului lor, 
romantizîndu-le, curățîndu-le de

asperități, reținînd numai laturile 
convenabile. Interlocutorul nos
tru replică însă că, în ceea ce 
îl privește, nu este vorba des
pre așa ceva. Și a revenit la 
ultima lui idee, susținînd că, în ce 
privește relațiile de muncă, sînt 
azi aspecte care nu se puteau 
atunci întîlni la proporțiile de azi.

— Cred — a continuat el apoi — 
că noi toți, am în vedere toți fac
torii care participă, pe „ diverse 
trepte, la procesul vast și’ compli
cat de educare, de formare a con
științelor, deci noi toți nu facem 
destul pentru a cultiva sentimentul 
proprietate... Proprietatea înțeleasă 
ca participare individuală la pro
prietatea. colectivă. Mijloacele de 
producție și tot ce constituie avuția 
națională aparțin tuturor și deci, 
proporțional, și fiecăruia în parte. 
Și de aici respectul și răspunderea 
personală pentru acest avut. O 
răspundere ce se cere organic' asi
milată, ca valoare morală de că- 
pătîi. Firește că ceea ce vă spun eu 
nu e o noutate. Ideea aceasta revi
ne mereu în ceea ce ne explică și 
ne cere conducerea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. înțe
legem, cu gravitatea necesară, a- 
ceastă cerință ? Eu aici, in produc
ție, în munca mea zilnică, aflin- 
du-mă în contact nemijlocit cu ti
nerii, o simt ca necesară. Și știu 
că nu facem destul.

— O simplă afirmație parcă n-ar 
fi de ajuns...

— Am să vă spun ce s-a întîm- 
plat. la noi în atelier într-o zi. Un 
om a muncit vreo 4—5 ore, a trans
pirat făcînd o treabă anevoioasă: 
a îndreptat și finisat un mare nu
măr de table ambutisate, pregătin- 
du-le pentru montaj și așezîndu-le 
frumos într-o stivă, cum îi ceruse 
maistrul. La sfîrșit a răsuflat ușu
rat și-a strigat la maistru: „Gata, 
meștere, am terminat !“ în minutul 
următor cineva a trecut pe acolo 
cu un electrocar și, din neatenție, 
a dărîmat stiva. Normal ar fi fost 
ca cel ce muncise la tablele res
pective să se repeadă și să le așe
ze la loc. Dar nici vorbă de așa 
ceva. Privea cu nepăsare cum 
călcau pe ele și alții și le strimbau, 
ba chiar el însuși, voind să meargă 
nu știu unde și neavind pe unde 
să treacă, a călcat peste table, peste 
propria lui muncă. Mi s-a părut 
strigător la cer, m-am repezit ener
vat și l-am luat de guler : „Bine, 
măi omule, dar aici e munca ta, 
propria ta sudoare I..." M-a privit 
cu un soi de nedumerire, cu can
doare, și-a zis „Dar eu mi-am 
făcut munca : am terminat, ce mai 
vreți de la mine ?“ Ce a urmat, ce 
i-am mai zis eu nu contează — nu 
era de la mine din echipă că-i 
arătam eu lui — importantă este 
mentalitatea. Și anume unde poate 
duce neînțelegerea relației de pro

prietate asupra muncii, asupra pro
dusului ei. El a muncit, a produs 
ce și cît i s-a cerut ; mai departe, 
ce se întimplă cu munca lui nu-1 
mai interesează. E o anomalie 
gravă. Și o puteți întîlni și sub 
alte forme și în alte sectoare ale 
vieții noastre... Cred că aici tre
buie să intervenim, aici se află 
marile noastre rezerve de produc
tivitate, de eficiență, de calitate a 
muncii, de tot ce vreți. Cred că 
în domeniul acesta, al educației po
litice, economice, morale am do
vedit slăbiciuni, am făcut concesii 
nepermise și trebuie să remediem... 
Adică să facem din activitatea șco
lară a tinerilor, din viața lor în fa
milie, din participarea lor la viața 
organizațiilor de tineret și, mai 
ales, din contactul lor cu munca 
profunde și eficiente căi de edu
care, de transmitere și înțelegere 
a ideii că bunurile ce aparțin so
cietății sînt in mod direct și ale 
lor, că din ele și din înmulțirea lor 
se nasc toate cîte le stau la dispo
ziție pentru un trai civilizat. Iar 
pentru ca lucrurile să se petreacă 
așa și mai departe ei sint direct 
răspunzători. Răspunzători pentru 
viitor, pentru destinul societății și, 
de aici, pentru fiecare amănunt...

— De exemplu ?
— Pe vremea cînd eram eu uce

nic, dacă trînteam un ciocan de 
pămînt și îi rupeam coada, nu mă 
lua nimeni de guler și nu mă pu
nea să-1 plătesc. Dar se uita meș
terul la mine ca la un om de ni
mic și îmi spunea cu obidă : „Ție 
nu ți-e rușine, măi băiete 7“ Și 
asta, vă spun drept, era de ajuns. 
Era de ajuns pentru că, intr-adevăr, 
îa nivelul tuturor, era rușinos să-ți 
bați joc de munca ta și a altora. 
Numai cine cunoaște valoarea mun
cii știe și ce e rușinea de a n-o 
respecta. Rușinea este o- valoare 
morală, recunoașteți. Este reflexul 
respectului pentru normele mo
rale ale colectivității... Ne întîlnim 
tot mai rar cu rușinea asta pentru 
că treptat, prin încălcări ale mora
lității, prin concesii, sensul ei, la 
unii, s-a cam șters... De aceea vă 
spun, este nevoie de o ofensivă pe 
un plan mai larg împotriva con
cesiilor. Am o fiică doctoriță, că
sătorită, mamă. într-o zi i-am fă
cut o observație. S-a enervat și 
mi-a spus : „Toată viața ai fost cu 
mine un tiran". I-am răspuns 
calm : „Da, fata mea... Decît să-mi 
fi reproșat că am fost cu tine 
papă-lapte, mai bine să-mi repro
șezi că am fost aspru. Poate că 
«tirania» mea a avut darul să-ți 
pună mai bine în valoare calită
țile". Și a tăcut. Și cam asta e. 
Așa, multe se pot spune, dar eu zic 
că a fost de ajuns...

— Intr-adevăr. Mai lăsăm și pe 
altădată.

Mihai CARANFIL

Plutește în aerul acestei 
primăveri răstimpurii un 
iz de rîvnă ce nu-mi aduc 
aminte să mai 
vreodată.

Mă uit uimit 
sumedenia de 
teni care, cu o •, 
pasiune (, 
au prefăcut în această 
primăvară toate cartie
rele Capitalei in super
be grădini de legume.

îndemnul partidului, a- 
dresat națiunii prin înalta 
autoritate a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
folosi fiecare palmă de 
pămînt, și-a găsit in a- 
ceastă primăvară un pu
ternic ecou în conștiința 
oamenilor muncii de la 
sate și de la orașe. Sub 
tăria acestui gînd îmi să
turam, mai zilele trecute, 
sufletul de frumusețea 
gospodăriilor harnicilor 
locuitori ai Agnitei, ora
șul de pe valea Hîrtiba- 
ciului, așezat deopotrivă in 
inima județului Sibiu, ca 
și a întregii Românii. Cîte 
gospodării, tot atîtea măr
turii de chibzuință, ordi
ne și bună chiverniseală. 
Pentru acești gospodari

fi simțit
în jur la 
bucureș- 

nebănuită 
grădinărească,

exemplari, lucratul curți
lor și al grădinilor a de
venit de mult o adevărată 
artă. Aici, numai acoperi
șul caselor nu rodește.

Dar, dincolo de pragul 
orașului, cum ieși din fal
nicul parc al Steinburgu- 
lui, drumul ce înfășoară 
blindele coline, pină hăt 
departe, în- zare, spre pă
durea Dancu, te poartă 
printr-o lume a urîtului. 
Din ciocăniștea de anul 
trecut, în care visează la
nurile de griu ale acestei 
primăveri, a rămas ne
atinsă de plug o suprafață 
apreciabilă de teren. Și 
nu-i singura neorinduială. 
Obrazul neted al ogorului 
de griu proaspăt răsărit 
poartă adine înfipte pe 
toată lungimea lui două 
cicatrici urîte — două 
drumuri aproape paralele 
care au hăcuit jumătate 
din întreaga suprafață în- 
sămînțată.

însoțitorul meu îmi în
țelege din privire triste
țea și mă consolează : 
„Ce vrei și tu, deocam
dată chestia cu fiecare 
palmă de pămînt mai este 
pentru unii subiect... de 
dezbatere". Nu înțeleg. Ce

mai e de dezbătut în pro
blema asta? Nu-i vorba 
nici de nu știu ce impor
turi, nici de tehnologii 
avansate, nici de lipsă de 
experiență ; nu există nici 
un fel de „baraje" care să 
ne oprească să trecem 
neintîrziăt la folosirea fie
cărei palme de pămînt.

E cum nu se poate de 
folositor faptul că se gă
sește utilizare fiecărui 
petic de pămînt din curți
le gospodarilor sau din 
perimetrul orașelor. E un 
cîștig cert. Dar marea 
pîine, trebuincioasă pen
tru toată suflarea țării, se 
pregătește acolo, în cîmp.

Amestecul de frumos și 
urît, de spirit ■ gospodă
resc și de neorinduială 
care mai. persistă pe 
alocuri, îmi sugerează 
imaginea unei ciudate 
creaturi ce îmbină în a- 
ceeași unică ființă meti
culozitatea furnicii ce se 
zdrobește, din răsputeri, 
adunînd firimitură cu fi
rimitură, grăunte cu gră
unte, și nechibzuința na
babului care risipește 
inconștient și cinic in 
stingă și-n dreapta.

Deci, marea bătălie

nu rodește
pentru fiecare metru de 
pămînt trebuie s-o pur
tăm înainte de toate pe 
ogoare, acolo unde încă 
rămân nelucrate sute și 
sute de hectare, divizate 
în infinitatea pîrloagelor 
crescute pe traseele rețe
lelor electrice și a altor 
construcții de aceeași na
tură, prin viroage, pe 
marginea arterelor rutie
re, in „unghiurile moar
te" de la capetele sole
lor etc.

Suflarea țării și marea 
industrie a țării au ne
voie de tot mai multe 
produse agricole. Din cer 
nu ne vor pica de-a gata 
niciodată. Le vom avea pe 
îndestulate numai cind a- 
gricultura noastră va pro
duce la potențialul ei 
real, cînd toate ogoarele 
țării, fără excepție, vor fi 
lucrate și vor arăta aido
ma unor grădini.

Ogoarele României pot 
și trebuie să arate ca ntș<.. 
te întinse grădini, din.', 
care, să dispară pentriA. 
totdeauna pecinginea lu-\ 
crului de mântuială, a ri- j 
sipei de pămînt. \

Ioan ERIIAN

Am cunoscut, nu de 
mult, un director de uzi
nă. Persoană stimabilă 
sub toate raporturile.

Ce-mi spune, printre 
altele, plăcutul meu con- 
locutor ? A, trebuie să mai 
precizez un lucru : în ora
șul acela de provincie, 
oraș nu prea mare, el este 
o personalitate ; îl cunosc 
și copiii. Deci :

— Acum vreo treizeci, 
treizeci și unu de ani 
eram eu activist al U.T.M. 
la un raion și mă ambi
ționez intr-o zi pentru că 
doi tovarăși de-ai mei nu 
reușiseră să organizeze o 
acțiune intr-o comună. 
„Merg eu", am zis, fiind
că aveam un plan și cind 
am ajuns în comună m-am 
dus direct la școală, și am 
întrebat dacă au vreun în- 

X^vățător localnic. Aveau.

Cît costă o
Era un băiat, o minune, 
cu ajutorul lui în două 
zile acțiunea era gata. M-a 
găzduit la el, casă, masă 
Și... vin, că era toamnă 
spre iarnă. A fost frumos. 
Pe urmă am fost mutat și 
nu ne-am mai întîlnit.

Acum vreo două săptă
mâni mergeam cu mașina 
la N., la 60 de kilometri 
de aici, știți. La margi
nea orașului, C ' ' 
autostopiști, ca de 
Mi se pare așa, 
fulgerare, că unul 
îmi este cunoscut, 
și îl iau ca să mă dumi- 

irtr-un minut, 
mi-am adus aminte : în
vățătorul meu. „Nu sîn
teți de pe aici" — zic. „De 
loc, da, dar nu mai stau 
de mult p-aici". Pe scurt, 
aflu că e profesor univer
sitar la București. „Ia

doi-trei 
i obicei, 

intr-o 
i din ei 
Opresc

rCSC.

amintire ?
uite, domne, mă gîndesc. 
Sămânța bună...". Nu i-am 
spus cine sint, pină n-am 
ajuns la N. Acolo l-am în
trebat : „Mai ții minte... ?“ 

. Să spun drept, ajuns cu 
povestea în punctul aces
ta, directorului i-a vibrat 
un fir de 
Gata să 
și eu.

— Și la 
el, a scos 
a pus-o pe bordul mașinii.

Am simțit, brusc, că în 
cameră e frig. M-am ui
tat la omul masiv din fața 
mea și mi s-a strîns ini
ma. Dacă a avut o clipă 
de nesiăpinire și l-a înju
rat ? Sau, chiar .. ? Dacă...

— Și ce-ați făcut ? V-a 
indignat (/estul, nu-i așa ? 
V-a revoltat ? Nu cumva... 
l-ați înjurat sau... '!

— A insistat atît de

emoție in voce, 
mă înduioșez

sfîrșit, continuă 
o sută de lei și

mult că n-am avut ce mai 
face și i-am luat.

In cameră era de-acum 
ger

Gh, directcre, cunoștința 
mea de-o după-masă ! Ce 
ieftin vinzi amintirile ! O 
sută de lei două zile de 
tinerețe, un învățător tînăr 
și inimos, cîteva zeci de 
ore petrecute într-o fami
lie primitoare — nu-i prea 
puțin ? Atît de puțin te 
prețuiește ?

Și, pe urmă, pentru o 
personalitate, nu-i dezo
norant să ducă oamenii 
pe bani ? Nu-i vorba doar 
de profesor, fiindcă, am 
înțeles, așa se întimplă 
de obicei cind te duci la 
N. Cărăuș de ocazie...

Păcat, directore ! Fusese 
o după-amiază plăcută...

Gheorghe FĂGĂRAȘ^/

CÎND CHILIPIRGIUL ESTE 
PASIONAT DE MUZICĂ

Cinci oameni - cinci fii ai 
glorioasei clase muncitoare ro
mânești. Cinci muncitori de la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din București.

Pentru rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă in anul 1982, 
uzina a fost recent distinsă, a 
doua oară consecutiv, cu „Or
dinul Muncii" clasa I. Intre ne
numărata muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri care, dăruin- 
du-și întreaga putere de muncă 
și de creație, au contribuit la 
făurirea acestui mare succes se 
află și frezorul MARIA IRIMIA, 
maistrul STOICIU CHIREA, sudo
rul ION PETRE, subinginerul MA
RIN TRAȘCÂ, -sudorul EUGEN 
BÎTĂ (de sus în jos în fotogra
fiile reproduse în această pagi
nă). înalta distincție nu strălu
cește pe pieptul fiecăruia dintre 
ei - dar in decorația acordată 
întreprinderii se află încorporat 
reflexul strădaniilor lor, al abne
gației, al competenței și dărui
rii cu care ei muncesc. Sînt doar 
cîțiva dintre oamenii care înte
meiază faima uzinei, eroi ai 
muncii - nu în înțelesul proto
colar al acestor cuvinte, ci în 
cel de fiecare zi - oameni care 
dau înțelesul deplin supremului 
titlu de mîndrie : muncitor. 
(Foto : S. Cristian).

— Practica de fiecare zi — ne 
spune tovarășa Constanța Stoia, 
președintele secției a Il-a penal a 
Tribunalului municipal București — 
arată cu limpezime că, din păcate, 
în legătură cu avutul obștesc, la 
nivelul mentalităților, al atitudini
lor „reflexe", ca să le spunem așa, 
întîlnim, mai des decît ar fi nor
mal, două erori (de raționament și 
de comportament) : în primul rînd, 
aceea că gradul de nocivitate al in
fracțiunii ar fi strîns legat, direct 
proporțional cu cuantumul sumei 
cu care avuția întregii societăți a 
fost știrbită. Ceea ce este fals ; o 
delapidare de 100 000 de lei nu este 
de șase ori mai puțin generatoare 
de periculozitate socială decit una 
de 600 000 de lei. Ele sint la fel de 
grave, ba, chiar, prima poate fi 
infinit mai nocivă dacă infractorul 
sau infractorii au pus la punct un 
sistem de operare mai sofisticat, 
mai greu de contracarat ; ori dacă 
paguba materială 
propriu-zisă este 
însoțită și de gra
ve pagube sociale 
sau morale. Orice 
atingere adusă a- 
vutului obștesc 
prin furt sau ne
glijență reprezin
tă, prin sine în
săși, o acțiune gravă îndreptată îm
potriva intereselor întregii societăți.

A doua mentalitate întilnită, din 
nefericire, la unii este aceea că 
avutul obștesc ar fi al nimănui ; 
mai există inși care cred că nimeni 
n-a păgubit cu nimic dacă s-au 
furat undeva, într-o fabrică sau în
tr-o fermă, șapte mii de lei — dar 
aceiași se dau de ceasul morții dacă 
din avutul lor personal lipsește 
aceeași sumă. Sînt un fel de „Conu 
Leonida redivivus" care cred că „e 
treaba statului, că de-aia e stat. El 
ce grijă are 7“ După opinia mea, 
toate mijloacele de influențare și 
de educare ale societății trebuie 
să-și intensifice acțiunile pentru a 
face limpede în conștiința fiecărui < 
cetățean că avutul obștesc este in
tangibil ; cel care atentează la el 
atentează, în fond, la cuceririle 
noastre revoluționare, la temelia 
dezvoltării și bunăstării noastre, în 
ultimă instanță la punga fiecăruia ; 
punga de azi și punga de miine.

Idei judicioase, izvorite din lunga 
experiență a unui practician al 
dreptului ; idei care se cuvine să 
mobilizeze atenția noastră, a tutu
ror. Am meditat asupra lor și in- 
tîrziind asupra filelor unui dosar 
care, la prima vedere — și chiar la 
a doua — nu prezintă nimic excep
țional, dar în care se 
pregnanță adevărurile 
mai înainte.

...Să ne întoarcem cu ___ „ _ _
an în urmă. în satul Vîrteju, apar
ținător comunei Măgurele din 
preajma Bucureștilor, cei în drept 
se sesizează că de la o vreme (ul
terior se va constata că de vreo 
doi ani) prin comună circulă măr
furi mai greu de procurat sau care 
nu-și prea au rostul ; ce să facă un 
îngrijitor de porci de la I.A.S. Bra- 
gadiru, de exemplu, cu o servietă 
„Diplomat" ? Concomitent... dar să 

y^iu devansăm.

Urmele duc, in curînd. 
recare Marin Badea, un 
ocupație, în.vîrstă de 51 
tor de azi pe miine din expediente. 
O percheziție domiciliară are darul 
să arunce o rază de lumină : se gă
sesc mai multe mape „Diplomat", 
sticle de șampanie străină, benzi de 
magnetofon nedesfăcute, încălță
minte de sport (marca „Adidas") 
nepurtată. In curînd se va face lu
mină pe deplin.

Acum este momentul să spunem 
că în ultimii ani în perimetrul sta
ției C.F.R. Vîrteju se înregistraseră 
în mai multe rînduri violări de va
goane și furturi ; după tehnica cea 
mai simplă : plumbii tăiați cu un 
clește, vagonul deschis și devalizat; 
Nu a fost greu de făcut o legătură 
între cele două împrejurări. A re
zultat cu limpezime că hoțul este 
una și aceeași persoană cu Marin 
Badea. Care însă nu era singur...

Ceea ce s-a descoperit adaugă un

Ia un oa- 
ins fără 
ani, trăi-

DESPRE CEI CARE ȘTIRBESC BUNUL NOSTRU,
»

dezgust celui care ia cu- 
de fapte : hoțul era aju- 
mai mult, nici mai puțin 
fiul său !

reflectă cu 
subliniate

aproape un

plus de 
noștință 
tat nici 
decît de______

Au început cu băutură. întîi pu
țin : 8 sticle a un sfert de litru de 
vișinată. Modest — dacă le-a ajuns 
de o beție... Drept care, intr-una 
din nopți fură dintr-un vagon 10 
sticle de lichior a un litru. Nu con
tinuăm — fiindcă ar însemna să 
transcriem inventarul unui magazin 
„Alimentara", raionul „băuturi". 
Făptașii escaladează. într-o altă 
noapte — de obicei, mergeau la fu
rat cu căruța — fură doi saci de 
zahăr, într-alta patru. După care 
trec la „bunuri de folosință înde
lungată", cum sînt cunoscute aces
te articole în nomenclatorul comer
țului : un frigider de 240 1, două 
servicii de cafea și de ceai, două 
pick-up-uri „Supraphon", mai mul
te fotolii și taburete, o canapea, 12 
serviete „Diplomat", un casetofon 
și un amplitunner japoneze, apoi 40 
de perechi de pantofi .,Adidas", 15 
pardesie de damă și altele...

Cu băutura era simplu : ajutați 
de ceilalți membri ai familiei, de 
vecini, hoții o beau ; zahărul — la 
fel, adică îl adăugau peste un bor
hot și fabricau alcool ; dar cu ce
lelalte ?

Aici ne întîlnim cu cea de-a doua 
față a lucrurilor, cea care nu face 
obiectul urmăririi penale, dar ar fi 
nedrept să nu facă obiectul „urmă
ririi morale": dacă cei în cauză pu
teau bea și o sută de sticle de șam
panie, nu aveau ce face cu două 
pick-up-uri și cu un casetofon pe 
deasupra. Ca să nu mai spunem că 
nu puteau îmbrăca 15 pardesie de 
damă. Drept care le vindeau. Cui ? 
Celor din comună, ca și unor necu- 
noscuți. La prețuri care „desfid 
orice concurență". S-a mai scris, și 
nu o dată, despre amatorii de chi
lipiruri, despre cei care nu-și pun

>■■■
nici o întrebare despre proveniența 
obiectelor pe care le cumpără „a- 
proape pe’ gratis" ; în cazul de față, 
lucrurile capătă o pregnanță deo
sebită, deoarece se petrec intr-o 
colectivitate umană foarte restrinsă, 
unde toată lumea știe mai totul ’ 
despre toată lumea. Poate să sus
țină L. D. că nu bănuia provenien
ța unui frigider nou, în valoare de 
5 240, care i-a fost oferit pentru 
1 000 de lei 7 Sau V. P„ care a cum
părat o mapă „Diplomat" și două 
perechi de „adidași" cu 300 de lei ? 
Sau C. F., care pentru 350 de lei a 
achiziționat un serviciu de ceai din 
porțelan fin ? Ori B. A., care pen
tru 300 de lei cumpără un „Supra
phon" ? Și așa mai departe... Lipsa 
de scrupule și rapacitatea au o cu
lcare deosebită Ia S. G., care pro
fită de faptul că soția lui Marin 
Badea este alcoolică : „Mi-a adus 
acasă 4 casete pentru radiocaseto- 
fon în stare nouă, nefolosite, șl 

mi-a pretins să-i 
dau cîteva paha
re de vin de băut 
pentru ele, fapt 
pe care l-am făcut 
și eu avînd ca
setofon am înre
gistrat pe ele cîn- 
tece populare de 
care sint pasio- 

Ca să vedeți unde duce un 
prea dezvoltat, ce 

stare să facă un melo- 
.. Altul, un responsabil de 

a făcut chiar un sacri- ■ 
pentru bunăstarea spiritua- 
colectivității — din comu- 

,Am cumpărat

nat", 
simț estetic 
e in 
man !. 
bufet, 
ficiu 
lă a 
nâ și împrejurimi 
un picăp și două boxe (in condi
țiile știute — n.n.) pe care le-am 
folosit in unitate pentru distrarea 
clienților".

Pe bună dreptate, ne punem două 
întrebări : ce s-ar fi întîmplat dacă 
primul căruia Badea i-a oferit un 
chilipir l-ar fi luat de guler- și l-ar 
fi dus la miliție ? Primul ciștigat 
ar fi fost Badea, care n-ar fi primit 
șapte ani și jumătate de închisoare 
cit a primit după ce efectuase de 
acum peste douăzeci de furturi. Ar 
fi ciștigat apoi cel în cauză, care 
astăzi oftează după bani, intrucit, 
firesc, obiectele au fost confiscate. 
Iar marele ciștigător ar fi fost mo
ralitatea publică.

A doua întrebare : sint „clienții" 
de mai sus și ceilalți complici cu 
hoții ? Din punctul de vedere al le
gii scrise, nu ; din punctul de ve
dere al legilor eticii, din punctul de 
vedere al moralei, categoric da 1 
Fără ei, raza de acțiune a infrac
torilor — a lui Marin și Costel Ba
dea. ca și a celor de seama lor — 
ar fi infinit mai restrinsă. Profi
torii, chilipirgiii sînt un adevărat 
mediu de cultură pentru hoți și 
hoții.

...Paguba adusă avutului obștesc 
în acest caz se ridică la circa 70 000 
de lei. în comparație cu altele, poa
te că nu este mult ; dar fiecare leu 
din avutul poporului este intangibil 
și cel care se atinge de el trebuie să 
simtă asprimea sancțiunii pe care 
i-o aplică societatea. Iată de ce, în 
acest caz, ca și în altele, pedepsele 
sint exemplare.

George-Radu CH1ROV1C1

w
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am apreciat foarte mult amabilul dumneavoastră mesaj de urări transmis 
cu prilejul Zilei noastre naționale și doresc să vă mulțumesc în numele 
guvernului, al poporului maltez și al meu personal.

împărtășesc alesele sentimente exprimate în mesajul dumneavoastră și 
îmi exprim convingerea că relațiile prietenești existente între cele două țări 
ale noastre se vor întări și mai mult în viitor.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

COTIDIAN.

S A fost conectată, înainte de lizarea acestor lucrări îl aduc ce

Cronica zilei
Vineri dimineață, tovarășa Lina 

Ciobanu, ministrul industriei ușoare, 
a avut o întrevedere cu tovarășul 
Mehes Lajos, ministrul industriei din 
Republica Populară Ungară, care 
face o vizită în țara noastră.

în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
economice româno-ungare, care au 
cunoscut o continuă amplificare, in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
ocazia convorbirilor la nivel înalt. 
Relevîndu-se posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări 
pentru dezvoltarea colaborării bila
terale, au fost analizate căile și mij
loacele menite să conducă la dezvol
tarea, pe diferite planuri, a colabo
rării economice, la extinderea schim
burilor reciproce de mărfuri.

privire la viața, activitatea și rolul 
iui Hugo Grotius la formarea drep
tului internațional modern. Totodată, 
a fost relevată concepția înaintată, 
umanistă a juristului olandez în pro
movarea păcii, împotriva războaie
lor, pentru progresul și conlucrarea 
rodnică a popoarelor.

La adunare a fost prezent Adrien 
Mansvelt. ambasadorul Olandei la 
București.

loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, s-a întîlnit, 
vineri, cu .Mehes Lajos, ministrul 
industriei din R. P. Ungară.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri au examinat probleme privind 
cooperarea și specializarea în dome
niul construcțiilor de mașini între 
România și Ungaria și au stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare ,a acestor relații, în special în 
domc-L.île producției mijloacelor de 
tran? ‘țrt auto, de material ru
lant \<tc.

La întrevederi a fost 
Miklos Barity, ambasadorul 
gare la București.

★

Sub auspiciile Asociației 
internațional și relații internațio
nale — A.D.I.R.I. — și a Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, vineri 
s-au desfășurat la București lucră
rile unui simpozion științific consa
crat împlinirii a 400 de ani de la 
nașterea juristului olandez Hugo 
Grotius, aniversare înscrisă în calen
darul marilor manifestări recoman
date de UNESCO pentru anul 1983.

După cuvintele introductive rostite 
de George Ciucu, președintele Co
misiei naționale a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO, ad
junct al ministrului educației și 
învățământului, și de Grigore Gea- 
mănu, vicepreședinte al A.D.I.R.I., 
numeroși cercetători științifici, spe
cialiști în drept internațional, cadre 
didactice universitare și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne au prezentat comunicări cu

★

Tovarășul Marin Constantin, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, și tovarășul 
Carlos Perez, adjunct al ministrului 
agriculturii din Republica Cuba, au 
semnat, vineri, protocolul primei se
siuni a Grupei mixte de lucru româ- 
no-cubaneze de cooperare economică 
și colaborare tehnico-științifică în do
meniul agriculturii și industriei ali
mentare dintre cele două țări.

A luat parte Rodney Lopez Cle
mente, ambasadorul Republicii Cuba 
la București. (Agerpres)

prezent 
R. P. Un-

de drept

în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", la Palatul cul
turii din Ploiești s-a deschis expo
ziția anuală de lucru : „Creația știin
țifică și tehnică în sprijinul produc
ției". Peste 70 de unități industriale, 
institute de cercetări și proiectare, 
institute de învătămînt superior și 
școli din Prahova își prezintă cele 
mai reprezentative realizări pe anul 
1982, rod al gîndirii creatoare a oame
nilor, preocupați intens pentru a des
coperi n'oi căi și soluții în scopul în
noirii și diversificării producției, a 
îmbunătățirii tehnologiilor de fabri- 
cațiș, pentru creșterea productivității 
muncii, economisirea materiilor pri
me și materialelor. în acest scop — 
se arăta într-un panou central — s-au 
soluționat anul trecut peste 9 000 de 
obiective științifico-tehnice cu un 
aport calculat la aproape 1 miliard 
de lei. în expoziție se pune un ac
cent deosebit pe sarcinile ce stau în 
fața cercetătorilor, specialiștilor, 
proiectanților, în general a oamenilor 
muncii în acest an. Sînt prezentate 
în premieră noi invenții și inovații, 
produse în curs de asimilare sau de
ja în curs de fabricație, noi rețete 
și tehnologii în domeniul utilajului 
petrolier, minier și chimic, în extrac
ția de cărbune și de țiței, a indus
triei de rafinărie și petrochimie, a 
celei ușoare și alimentare. (Constan
tin Căpraru).

termen, la sistemul energetic națio
nal, hidrocentrala de la Golești, a 
18-a de pe rîul Argeș. Noua cen
trală are o putere instalată de 8 
MW și un lac de acumulare cu un 
volum de 80 milioane mc de apă, 
care asigură un debit suplimentar 
pentru București de 1,8 mc apă pe 
secundă, precum și irigarea unei 
suprafețe de 1 500 ha în porțiunea 
Teiu-Căteasca. Totodată, prin lu
crările de regularizare înfăptuite in 
zonă sînt ferite de pericolul inun
dațiilor alte 5 000 ha de teren.

Bl in bazinul carbonifer al jude
țului Mehedinți s-a dat în exploa
tare cel de-al 3-lea abataj. Ca ur
mare a creșterii productivității mun
cii pe fiecare schimb și la toate 
fronturile de lucru, producția zilni
că de cărbune a ajuns aici la 775 
tone, cu aproape 200 tone peste 
media planificată.

B La Curtea de Argeș sînt în 
curs de înfăptuire noi obiective so- 
cial-edilitare : un spital cu 430 pa
turi, etapa a doua de alimentare 
cu apă, încheierea termoficării o- 
rașului, amenajarea unei baze spor- 

^^tive. Un aport substanțial la fina-

tățenii orașului prin prestarea de 
muncă voluntară a cărei valoare se 
ridică la 20 milioane lei.

E In zona Păcurari-Vest din Iași 
se înalță un nou și cochet ansamblu 
de locuințe. El va însuma în final 
530 de apartamente, precum și o 
serie de edificii social-culturale și 
unități prestatoare de servicii.

0 A fost dat în folosință un mo
dern dispensar medical uman situat 
la parterul unui bloc de locuințe 
construit în centrul comunei Galda 
de Jos, județul Alba. De remarcat 
faptul că în acest bloc vor locui și 
cei doi medici care lucrează la dis
pensar.

H La întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă 
Bacău au fost concepute și asimi
late în fabricație noi linii tehnolo
gice destinate echipării unităților 
de industrie mică, Intre acestea se 
numără linia tehnologică pentru 
reciclarea materialelor plastice re
zultate din casarea ambalajelor și 
obiectelor de uz casnic, liniile pen
tru prelucrarea nuielelor de răchită, 
fabricarea cărămizilor și a produ
selor de ceramică.

■ întreprinderea „Metaiotehnica 
este prima unitate economică din 
județul Mureș în care a fost pre
luată cu succes ideea utilizării nou
lui dispozitiv de comandă pentru 
mașinile-unelte, aplicată prima dată 
la întreprinderea „Timpuri Noi" din 
Capitală. Fixat pe un strung și două 
raboteze, noul dispozitiv - căruia 
specialiștii de la secția mecano- 
energetică i-au adus unele îmbună
tățiri - a condus la diminuarea 
consumului de energie cu peste 15 
la sută.

■ 10 litri de carburanți econo
misiți la 100 km parcurși - iată ce 
și-a propus și realizează colectivul 
de muncă de la U.M.T.C.F. Ca
ransebeș - autobaza de transpor
turi forestiere 
Cum ? Prin 
consumatoare 
toare Diesel 
autotrenurile 
porturile forestiere. La fiecare au
tovehicul care a cunoscut o astfel 
de îmbunătățire, economia lunară 
de carburant se ridică la circa 300 
litri.

■ Sub egida Comitetului jude
țean pentru ocrotirea mediului în
conjurător, în județul Covasna a 
început acțiunea de ocrotire a iz
voarelor de ape minerale. Organi
zată a treia oară — după ce în 
anii anteriori au fost obținute re
zultate remarcabile — acțiunea a- 
trage și de data aceasta pionieri, 
tineri și vîrstnici, locuitori ai loca
lităților ce au în împrejurimi iz
voare de ape minerale neglijate, 
necaptate sau pur și simplu care ne
cesită să fie curățate.

din Borlovenii Vechi, 
înlocuirea motoarelor 
de benzină cu mo- 

(reparate capital) la 
folosite pentru trans-
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Un proiect
Noi capacități e- 

nergetice vin să se a- 
dauge celor existente 
pentru a face fată ne
voilor crescînde de 
electricitate ale eco
nomiei naționale a Iu
goslaviei și ale popu
lației. Printre acestea 
se numără hidrocen
trala reversibilă „Ba- 
jina Bașta" de pe 

, cursul superior al Dri- 
nei. cu o putere insta
lată de 600 MW. echi
pată cu utilaje și in
stalații dintre cele 
mai moderne. Pînă în 
1985 urmează să fie 
construite noi , hidro
centrale cu o capaci
tate proiectată de 6,8 
miliarde kWh. iar pînă 
la sfirșitul secolului e- 
nergia hidroelectrică 
va însuma 45 miliarde 
kWh — ceea ce va 
reprezenta un sfert

îndrăzneț: orașul soarelui
din cantitatea totală 
produsă în țară.

La Gațko. în Repu
blica Bosnia și Herțe- 
govina. a intrat în 
funcțiune o nouă ter
mocentrală. Construită 
în imediata apropiere 
a unei exploatări car
bonifere (rezervele es
timate : 365 milioa
ne tone), noua unita
te energetică are o pu
tere instalată de 300 
MW și va furniza sis
temului energetic na
țional 1,6 miliarde 
kWh anual. Cărbunele 
reprezintă 84 la sută 
din resursele energe
tice potențiale ale tă
rii. Nivelul rezervelor 
face posibilă creșterea 
producției de cărbune, 
de la aproape 60 de 
milioane de tone în 
prezent la 200 milioa
ne tone la sfirșitul 
colului.

R.D. GERMANĂ

Pilonii industriei

se-

Paralel cu utilizarea 
resurselor energetice 
clasice, specialiștii iu
goslavi își îndreaptă 
atenția și asupra noi
lor surse. Astfel, s-a 
anunțat punerea la 
punct a proiectului 
unui oraș care va fi 
aprovizionat in totali
tate cu energie sola
ră. Noul oraș, cu o 
populație de aproxi
mativ 50 000 de locui
tori. va fi amplasat pe 
țărmul Mării Adriati- 
ce si fiecare clădire a 
lui va'dispune de o in
stalație solară. Specia
liștii susțin că pe a- 
cest litoral, unde sint 
250 de zile însorite pe 
an. se pot utiliza pe 
scară largă instalațiile 
solare, care sint de a- 
proape două 
ieftine decît 
tradiționale 
rent electric.

chimice

ori mai 
sursele 

de cu-

Avantajele economisirii 
prin virament pe bază 
<fe consimțămînt scris
Asigurarea bunei serviri a depu

nătorilor reprezintă una din preo
cupările permanente ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni. Pentru 
a veni în întîmpiharea celor ce do
resc să devină depunători consec
venți la C.E.C. s-au înființat, în 
cadrul unor întreprinderi și insti
tuții, ghișee C.E.C. la care se pot 
efectua operații de economii chiar 
la locul de muncă, economisind în 
acest fel timp.

Tot prin ghișeele de la locul de 
muncă se pot realiza economii cu 
regularitate pe bază de consimță- 
mînt scris, depunînd lunar sau 
chenzinal suma dorită. Cei ce op- 
'sează pentru această formă de eco
nomisire completează un formular 
sau o simplă cerere prin care 
solicită unității la care sînt înca
drați să li se depună la C.E.C., 
chenzinal sau lunar, suma consim
țită.

Depunerile prin virament pe 
bază de consimțămînt scris se pot 
efectua la alegere, pe libretul de 
economii preferat sau in contul 
curent personal, al depunătorului 
sau al altui titular, beneficiind tot
odată de avantajele specifice pe 
care le acordă Casa de Economii și 
Consemnațiuni pe aceste instru
mente de economisire, respectiv do- 
binda anuală, cîștiguri în bani și în 
obiecte sau în excursii.

Sumele consimțite să fie depuse 
la C.E.C. sînt înscrise în libretul de 
economii la ghișeul C.E.C. de la 
locul de muncă al depunătorului 
sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea în con
tul curent personal a sumelor 
virate se efectuează automat de 
unitatea C.E.C. la care este des
chis contul, ceea ce face ca acest 
instrument de economisire să fie 
cel mai avantajos pentru depune
rile prin virament.

întrucît depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, depu
nătorul poate să majoreze sau să 
micșoreze, după dorință, suma 
depusă. Totodată, depunătorul poa
te oricînd să dispună anularea 
consimțămîntului dat, fără vreo 
motivare.

Se poate reține deci că depune
rile la C.E.C. prin virament pe 
bază de. consimțămînt scris consti
tuie o formă modernă de economi
sire prin care se asigură regulari
tate în efectuarea depunerilor, eco
nomisirea 
strîngerea treptată a unor

• importante 
unor bunuri de valoare mare 
realizării altor dorințe.

timpului și, totodată, 
sume 

necesare procurării 
sau

® CEA MAI ÎNDE
PĂRTATĂ GALAXIE DE 
TERRA. Doi astronomi ameri
cani — prof. Hyron Spinard. de 
la Universitatea statului Califor
nia, și unul din studenții săi — 
susțin că au descoperit cu aju
torul telescopului de la observa
torul de la Kitt Peak (statul Co
lorado), cea mai îndepărtată ga
laxie de Terra din cele identi
ficate pînă acum, aflată la circa 
10 miliarde ani-lumină de pla
neta noastră. După cum rela
tează agenția France Pres6e. 
galaxia a fost întrezărită sub 
forma „unei lumini palide" în 
timpul observării bolții cerești 
și ulterior s-au făcut verificări 
și contraverificări ce par să a- 
teste că este vorba despre una

PROGRAMUL 1
11,00 Din marea carte a patriei
11,20 Film serial ; „Visuri destrămate'

— episodul 6 
11,50 Ora de muzică
12.45 Noi în anul 2000
13,00 La sfîrșit de săptămînă 
18,15------ ' ’
18,30
18.45 
19,00

19,00
19,15
19,30

Călătorie prin țara mea
Săptămîna politică
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică 
La sfîrșit de săptămînă. 
Telejurnal ® Sport
Cîntă d-alea de-ale noastre — me
lodii îndrăgite șl romanțe

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Actualitatea economică
Desene animate : Noi aventuri In 
epoca de piatră
„Cîntarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran 
Invitată în studioul nostru. Elvira 
Cîrje

19,55

20,25

20,50 Portret muzical. Gabriel Amiraș 
22,20 Telejurnal O Sport
22,30 Muzică de jaz

Un atractiv concurs turistic
Pentru antrenarea unui număr stațiunile montane și de pe litoral ; 

—cit-mai mare -de oameni-ai -muncii,- - graduT - de- participare • a~oamenilor 
elevi și studenți Ia, , cunoașterea:. muniii din respectiva întreprin- 
frumuseților patriei, a monumen- dere, instituție, școală, C.A.P. etc. 

la acțiunile turistice organizate de 
I.T.H.R.B. Pentru faza a doua (20— 
25 aprilie) se califică, pe baza 
rezultatelor constatate la fața lo
cului, 10 comisii turistice din rîn
dul cărora vor fi desemnați cîști- 
gătorii. Se vor acorda : premiul I 
(excursie în valoare de 3 000 lei), 
premiul II (excursie în valoare de 
2 000 lei), premiul III (excursie în 
valoare de 1 000 lei) și trei mențiuni 
— (excursii în valoare de cîte 500 
lei fiecare).

Toți cei care doresc să participe 
la acest concurs sînt invitați să 
completeze un talon de participare 
care a început să se publice în 
ziarul „Informația Bucureștiului" 
din 6 aprilie 1983, talon care va fi 
decupat și expediat pe adresa : 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București, strada 
13 Decembrie nr. 4, sectorul 1, Bucu
rești, cu mențiunea „Pentru con
curs".

telor istorice și de artă, a noilor 
edificii din anii socialismului, în
treprinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București (I.T.H.R.B). 
a inițiat un atractiv și interesant 
concurs cu premii sub genericul 
„Cel mai frumos și eficient colț 
turistic din Capitală și sectorul 
agricol Ilfov". Concursul se va des
fășura în două faze, în perioada 
15—25 aprilie. La faza I (15— 
20 aprilie) participă toate comisiile 
de turism din întreprinderi, institu
ții, școli, facultăți, unități agricole 
etc. în această fază se vor avea 
în vedere următoarele criterii : 
locul de amplasare a colțului tu
ristic ; materialele pe care le con
ține ; calitatea fotografiilor, afișe
lor și anunțurilor prezentate ; va
rietatea și bogăția materialelor de 
popularizare turistică (pliante, 
hărți, albume, cărți) distribuite oa
menilor muncii și informații turis
tice vizînd ofertele I.T.H.R.B. pen
tru excursii, odihnă și tratament in

Intre 9 și 16 aprilie 
Vacanță școlară 

în stațiuni 
balneoclimaterice

în perioada vacanței de primăva
ră, întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București oferă 
tuturor celor doritori — elevi, pă
rinți, educatori — locuri de odihnă 
în stațiunile de la munte și de pe 
litoral. Sînt asigurate condiții 
dintre cele mai bune de cazare și 
masă, de odihnă și agrement. Se 
pot obține bilete, 
zile, în stațiunile 
Roșu (cu cazarea 
(în hotel și vile), 
(hotel), Herculane 
ta"), Căciulata (hotel „Cozia"). De 
asemenea, se pot obține 
pentru stațiunile de 
Eforie—Nord 
rile „Bran", 
Neptun (in 
„Sulina") și 
„Perla").

Informații 
eri și bilete 
la agențiile 
treprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București — I.T.H.R.B. 
din strada Tonitza—13, strada Men
deleev — 14, Bulevardul 1848 nr. 4, 
bulevardul Republicii — 39, Calea 
Moșilor — bloc 55, Calea Griviței 
— 139, strada Luterană — 4.

chiar în aceste 
Borsec și Lacu 
în vile), Durau 
Poiana Mărului 
(hotel „Afrodi-

(cazare
„Bracl" 

hotelurile
Mamaia

bilete și 
litoral : 
.hotelu- 

„Bega"), 
i“ și

pe
in 

și ..
„Doina1 
(în hotelul

suplimentare, înscri
se pot obține de 

de turism ale în-

dintre descoperirile astronomice 
importante din ultimii ani. La 
rîndul său, directorul observa
torului de la Kitt Peak, Geoffrey 
Burbidge, a relevat că respec
tiva galaxie se îndepărtează de 
Terra cu o viteză de aproape 
200 000 kilometri pe secundă și 
constituie o puternică sursă de 
unde radio. Existența sa fusese 
bănuită mai demult, în urma 
„audierii" ei cu ajutorul radio- 
telescoapelor, dar abia observa
rea vizuală i-a probat existenta 
și a contribuit la localizarea ei.

• RADAR MARIN. în
Lindesnes (Norvegia) se află în 
faza de experimentări un nou 
tip de radar capabil să explo
reze simultan înălțimea, lungi
mea și direcția valurilor și a cu-

FOTBAL: „Un excepțional raid 
în «Cupa U.E.F.A.»“ 

Agențiile Reuter și France Presse despre primul meci 
dintre Universitatea Craiova și Benfica

Agențiile internaționale de presă 
continuă să comenteze meciurile din 
prima manșă a semifinalelor cupe
lor europene de fotbal, printre per
formerele acestei faze superioare 
fiind citată și echipa Universitatea 
Craiova, autoarea unui rezultat de 
egalitate (0—0) în fața cunoscutei, 
formații Benfica Lisabona.

în opinia comentatorului sportiv 
al agenției Reuter: „Benfica a eșuat 
in tentativa de a-și asigura un Ioc in 
finala „Cupei U.E.F.A.", obținînd 
doar un dezamăgitor meci egal pe 
teren propriu împotriva Universității 
Craiova. Benfica Lisabona, care asi
gură aproape întregul efectiv al na
ționalei portugheze, nu a mai repe
tat performanta din sferturile de fi
nală, cînd a eliminat pe lidera cam
pionatului italian, echipa A.S. Roma, 
încă înainte de meci, antrenorul 
Constantin Oțet a declarat că a pus 
la punct un sistem defensiv, capabil 
să anihileze jocul foarte avîntat. de 
mare temperament al gazdelor, 
și ■ rezultatul’ -înregistrat pe'stetliomil

JUDO: încep campionatele naționale 
aîe României

„De Luz" din Lisabona a dovedit că 
a avut dreptate. Fotbaliștii craioveni, 
lăsînd pentru meciul retur de acasă 
veleitățile ofensive, s-au apărat foar
te bine, cu succes, la acțiunile lui 
Filipovici, Nene și Alves".

La rîndul său, agenția France 
Presse, sub titlul „Universitatea Cra
iova și Aberdeen — surprizele pri
măverii", relatează, printre altele : 
„O altă vedetă a primăverii fotba
listice a fost formația ■ română Uni
versitatea Craiova, autoarea unui ex
cepțional raid în „Cupa U.E.F.A.", 
în care a eliminat succesiv echipele 
Fiorentina, Shamrock Rovers. Giron- 
dins Bordeaux și F.C. . Kaiserslau
tern.- Fotbaliștii craioveni au reali
zat o superbă performanță și la Li
sabona, unde au terminat la egalita
te cu Benfica. Bălăci și coechipierii 
săi pot fi mulțumiți de acest scor 
alb, deoarece în jocul retur le este 
suficientă victoria la un singur gol 
pentru a se. califica în prima finală 
europeană- a fotbalului ■ românesc".

Astăzi, în sala de atletism a com
plexului sportiv din parcul „23 Au
gust" din Capitală vor începe cam
pionatele internaționale de judo (se
niori) ale tării noastre. La această 
competiție, alături de cei mai valo
roși sportivi români vor participa

în cîteva

campioni din R.D. Germană. Franța, 
Italia, Maroc, Polonia, Turcia, Un
garia, și U.R.S.S.

Conform programului, astăzi între
cerile încep la 
ele să continue

ora 13,30, urmind ca 
duminică de la ora 9.

rînduri

cin- 
dez- 
chi- 
sec-

Conform orientări
lor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres 
al P.S.U.G.. o atenție 
deosebită se acordă în 
cursul actualului 
cinai (1981—1985) 
voltării industriei 
mice, unul dintre
toarele de prim-plan 
ale economiei națio
nale. Cele 15 mari 
combinate chimice e- 
xistente asigură 
proximativ 15 la 
din ansamblul 
ducției-marfă a 
dustriei țării.

întreprinderile 
combinatele industriei 
chimice au devenit 
principalul furnizor 
de produse și materii 
prime pentru celelalte 
ramuri ale economiei.

Printre unitățile de 
frunte ale 
chimice 
numără 
..Leuna 
binatul

R. S.

a- 
sută 
pro- 

in-

Si

industriei 
a R.D.G. se 

complexul 
II". Com- 
petrochimic

Schwedt, Fabrica 
poliuretan de 
Schwarzeide. Comple
xul pentru producerea 
etilenei de la Bohlen 
și Fabrica de produ
se azotoase de la 
Piesterutz — una din
tre cele mai mari uni
tăți producătoare de 
îngrășăminte _
din Europa. în pre
zent. pornind 
număr redus 
terii prime, cei 
320 000 
muncii 
dustria 
zează 
50 000 < 
ferite, 
tinuu 
dustrii este legat 
prelucrarea superioară 
a materiilor 
introducerea 
realizări ale 
tehnicii, de 
continuă a 
de automatizare

de 
la

chimice
de la un 
de ma- 

circa 
de oameni ai 

. ocupați in in- 
i chimică reali— 

aproximativ 
de produse di- 
Progresul con- 
al acestei in- 

de

prime, de 
ultimelor 
științei și 
ridicarea 
gradului 

a

proceselor de produc
ție. Una din direcții
le principale ale aces
tei acțiuni o consti
tuie introducerea de 
roboți și manipulatori 
industriali.

Producția de insta
lații pentru industria 
chimică este concen
trată într-o proporție 
de 90 la sută, iar cea 
de aparatură chimică 
de 75 la sută la Com
binatul din Leipzig — 
Grima. Dispunind de 
12 unități, de un cen
tru propriu de cerce
tare și de o întreprin
dere pentru realizarea 
de instalatii-pilot. 
combinatul produce, 
între altele, instalații 
complexe pentru pre
lucrarea țițeiului și 
gazelor, echipamente 
pentru industria pe
trochimică. a fibrelor 
sintetice și maselor 
plastice.

CEHOSLOVACA

hloi mijloace de transport pe magistralele țării

• Prezent 
turneului de 
rașul francez, Joao Havelange, pre
ședintele Federației internaționale de 
fotbal, a declarat că „Mexicul mi se 
pare absolut capabil să organizeze 
„Cupa Mondiali" din 1986 în bune 
condiții. Comisia specială a F.I.F.A., 
însărcinată cu studierea candidaturi
lor, n-a reținut decît Mexicul. Nu 
pot spune dacă a avut dreptate, pen
tru că n-am studiat aprofundat do
sarele, dar trebuie să spun că răș- 
punsurile la exigențele federației 
■noastre trimise S.U.A. și Cana
dei n-au satisfăcut comisia respec
tivă. Cu toate acestea, nu este încă

la Cannes, cu prilejul 
juniori găzduit de o-

Joao Havelange, căsigur, a arătat
Mexicul va fi gazda turneului final 
din 1986, o hotărîre finală urmind a 
fi luată de Comitetul Executiv, pe 
20 mai, la Stockholm".

9 După 9 runde și unele partide în
trerupte, în turneul internațional de 
șah de la Dortmund conduce Mihai 
Șubă (România), cu 7,5 puncte, ur
mat de Hort (Cehoslovacia), Chan
dler (Noua Zeelandă), Maia Ciburda- 
nidze (U.R.S.S.) — cu cîte 5,5 puncte.

După ce a cîștigat partida între
ruptă cu campioana mondială Maia 
Ciburdanidze, marele maestru român 
Mihai Șubă l-a învins în runda a 
9-a pe Bischoff.

în Cehoslovacia au 
fost realizate o serie 
de mijloace de trac
țiune și de transport, 
care se evidențiază, 
între altele, printr-un 
consum energetic re
dus. Printre acestea se 
află și locomotiva e- 
lectrică .,Skoda 78 E“. 
construită la Plzen. 
Dotată cu un regula
tor cu tiristori. ea 
realizează o economie 
de 30 la sută, în com
parație cu modelele 
precedente. Noua lo
comotivă încorporează 
o serie de soluții teh
nice originale ale spe
cialiștilor cehoslovaci, 
în domeniul transpor
turilor urbane se dis

tinge troleibuzul arti
culat „Skoda-Sanos". 
realizat în cooperare 

■ cu o întreprindere iu
goslavă. care poate 
dezvolta o viteză ma
ximă 
oră, 
de pasageri.
nînd de un 
reglaj cu 
noul mijloc 
port urban i 
economie de 
electrică de 25 la 
sută, în comparație cu 
troleibuzele „clasice".

Pe de altă parte, la 
întreprinderea „Liaz" 
din Liberec se pregă
tește lansarea în pro
ducție a unei noi ge
nerații de autocami-

vremea

• Țapinarii : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, STUDIO (59 53 15) — 16; 18.
® Copiii lui Sanchez : STUDIO — 10; 
12; 14; 20.
® Buletin de București : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 17,30; 10,30.
© Profetul, aurul și ardelenii : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15: 19,30.
• B.D. intră în acțiune : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Haiducii : MELODIA (12 06 88) — 9: 
11,15; 13,30 - ■' -----------------------
(85 77 12) -
• Septembrie
— 15,30;-----
© La 
(14 27 54) 
(16 28 79) 
18; 20.
© Vrăjitorul din Oz : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30.
© Plecarea 
(21 50 97) — 
© Vraciul : 
11,45; 14,30
(45 31 70) — 8,45; 14,30

: MELODIA (12 06 88)
15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
9; 11; 13,15; 13,30; 17,45; 20.

VIITORUL (11 48 03) 
17,30; 19,30. 
capătul
— 15,45
— 9,30;

Uniel : MIORIȚA 
18: 20, VICTORIA 
11,30; 13,30; 15,45;

Vlașinilor : . MUNCA 
15; 17,15; 10,30.
PATRIA (11 86 25) — 9; 

17,15; 20, FAVORIT
- 14,15; 17: 10,45.

9 Caf6 Express î SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20. 
© Familia trăsnită : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
© Călărețul fără cap : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Nea Mărin miliardar — 16; 18; 
Copiii bătrînei Vera — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Oglinda spartă ; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Ulzana, căpetenia apașilor : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Trei oameni periculoși : FESTIVAL 
(16 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Dot și cangurul — 9; 10,45; ' 
14,15; 16; Dreptate pentru toți — 
19,45 : DOINA (16 35 38).
© Războiul stelelor : TIMPURI 
(15 61 10) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Miclll lord : FEROVIAR (50 51 40)
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sindromul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
• Papillon : DACIA (50 35 94) — 8,30; 
11,15; 14; 16,45; 19,30^
0 Bobby Deerfield
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

12,30
11,45

NOI

UNION (13 49 04)

de 65 km pe 
transportînd 155 

Dispu- 
sistem de 

tiristori. 
de trans- 
permite o 

! energie 
25

oane, care se vor situa 
la nivelul celor mai 
bune produse similare 
realizate pe plan in
ternational. Primele 
modele vor fi echipa
te cu motoare de na
tură să permită spo
rirea pină la 400—500 
de mii de km a trâ- 
seului pe care îl va 
parcurge un autoca
mion . înainte de re-j 
parația capitală. în- 
tr-un stadiu înaintat 
se află și realizarea 
unor motoare con
cepute pentru par
curgerea unui milion 
de km. în paralel, 
noile camioane vor fi 
mai silențioase și mai 
puțin poluante.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 9 aprilie, ora 20 — 12 aprilie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi caldă, 
iar în sudul și estul țării in generai 
frumoasă. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în a doua parte 
a intervalului în Banat, Crlșana și Ma
ramureș, unde vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă. In 
aceste regiuni se vor semnala descăr-

cări electrice șl izolat grindină. în rest, 
averse izolate. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu unele intensificări spre 
sfîrșltul Intervalului, predominlnd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
cele maxime între 16 și 26 de grade. Pe 
alocuri, In primele dimineți, ceață slabă. 
In București : Vr.emea va fl caldă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
7 și 10 grade,, iar cele maxime între 22 
și 25 de grade. (Otilia Diaconu, meteo
rolog de serviciu).

din Navarone : LIRA
15,30; 16,30.
FERENTARI (80 49 85) — 

17,45; 20.
și regăsit : FLOREASCA 
9; 11; 1»; 15,30; 17,45 : 20. 

contraatacă : VOLGA 
9; 12; 16; 19.

• Tunurile
(31 71 71) —
• Gozlan :
10,30; 15,30;
0 Pierdut
(33 29 71) —
• Imperiul
(79 71 26) —
• Anna celor o mie de zile : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18,.10’.
• Competiția : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.
• Despărțire temporară : FLACARA 
(20 33 40) — 13,30; 16; 19.

teatr
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Examenul — 15; Caligula — 
19,30; (sala Atelier) : Act Venetian — 
15,30; Intre patru ochi (A) — 19.30; 
(sala mică a Palatului) : Gimnastică 
sentimentală — 10; (sala Batiștei) : 
Jntre patru ochi (B) — 19.
• Opera Română (13 18 57): Olande
zul zburător (centenar Wagner) — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Băia
tul și paiele fermecate — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 16; Voluptatea onoa-

rei — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Cabala bigoților — 15,30; 
Poezia muzicii tinere — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : ~ 
cu sifon — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic
Mîrîiala — 20.
© Teatrul de comedie
Arma secretă a Iui Arhimede — 19,30. 
0 Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 

.• Magheru) : Insomnie — 15; Cinci ro
mane de amor — 19,30; (sala Studio) : 
Sentimente și naftalină — lfl.
© Teatrul Giulești (sala. Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 15; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă
— 19; (sala Giulești, 18 04 85) : O noap
te furtunoasă —- 18.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna'Se" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii —• 19,30.
0 Teatrul evreiesc de .stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30. 
© Ansamblul Rapsodia 
(13 13 00) : La izvor de dor
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu“
Siciliana — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă*4 
Pinocchio — 17.
@ Teatrul „Țăndărică" 
Anotimpurile mînzului — 17.
© Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Magie roșie — 19,30.

Un pahar

(14 09 05) :

(16 64 60) :

română" 
și cintec

(12 27 45) :

renților de la suprafața mării și 
să furnizeze, totodată, o serie de 
informații utile privind mediul 
marin. Analizând sistematic su
prafața apei, radarul poate să 
înregistreze toate datele referi
toare la condiții maritime, ceea 
ce constituie o premieră în do
meniu. Acumulind informații 
dintr-o zonă de un km lungime 
și 500 m lățime, radarul va fi 
un instrument susceptibil să 
sporească gradul de siguranță 
pentru personalul operațional de 
la bordul platformelor marine.

• MEMORIAL JOHN 
LENNON. în mijlocul cunos
cutului Central Park din New 
York va fi ridicată o construc
ție pentru a omagia memoria 
cunoscutului cîntăreț și compo-

O'

zitor John Lennon, care a făcut 
parte din nu mai puțin cunos
cutul grup Beatles și care a fost 
asasinat în 1980 de un dezechi
librat mintal. Memorialul, care 
va fi numit „Strawberry Fields" 
(„Cîmpurile cu căpșuni"), după 
numele unei celebre bucăți de 
muzică ușoară lansată de 
Beatles, va consta dintr-un mo
zaic înconjurat pe o suprafață 
de 1,2 hectare de boschete și ar
buști.

• ESTETOTERAPIA.
Specialiști din Tallin (Estonia) 
au propus ca mijloc de trata

ment medical audierea de către 
bolnavi, la anumite ore. cu aju
torul unei căști, a unor bucăți 
muzicale, fragmente din opere 
literare, conferințe. Conținutul 
acestor programe este stabilit de 
medici ținind seama de faptul 
binecunoscut că buna dispoziție 
a bolnavului influențează pozi
tiv tratamentul. Medicii au 
elaborat, cu ajutorul psihologi
lor, literalilor, criticilor de artă, 
aproximativ o sută de progra
me de natură să influențeze în 
bine starea de spirit a bolnavi
lor. Primele rezultate ale esteto- 
terapiei au fost îmbucurătoare, 
starea bolnavilor s-a ameliorat

sensibil. în prezent, la recoman
darea Ministerului Sănătății al 
R.S.S. Estone, noua metodă de 
tratament este extinsă in alte 
spitale din republică.

• NAVĂ DE AGRE
MENT DE ACUM 5 000 
DE ANI. La poalele piramidei 
Keops din Giseh s-a deschis un 
muzeu in care este expus vasul 
de agrement al faraonului 
Keops. Ambarcațiunea, veche 
de aproape 5 000 de ani, con
struită din lemn de cedru li
banez și avînd 43 de m lungime 
și 8 m lățime a fost descoperită 
în partea de nord a piramidei. 
O dovadă că faraonul nu s-a 
putut despărți de ea nici in 
mormînt !

• CRIMINALITATEA 
ÎN CREȘTERE LA LON
DRA. Conducerea poliției lon
doneze a anunțat că numărul 
actelor grave de încălcare a le
gii comise pe parcursul anului 
trecut în capitala britanică a 
cunoscut o creștere de 9 la sută, 
în raport cu nivelul atins in 
1981, ajungînd la un total de 
688 179. Din acest număr de ca
zuri grave. Scotland Yardul a 
putut soluționa doar aproxima
tiv 16 la sută, procentaj infe
rior celui de 17 la sută realizat 
în anul precedent. S-a mențio
nat, de asemenea, că in comba
terea criminalității, sarcina po
liției devine tot mai dificilă, da

torită faptului că mulțl răufăcă
tori acționează la Londra înar
mați cu arme de foc.

® CINCI SECOLE DE 
LA NAȘTEREA LUI RA
FAEL. La Urbino, în Italia, 
au început manifestările ce vor 
marca, pe parcursul anului cu
rent, aniversarea a cinci secole 
de la nașterea, în această loca
litate, a marelui pictor renas
centist Rafael. Ceremonia inau
gurală a avut Ioc în palatul du
celui de Urbino, unde Rafael a 
fost inițiat în arta picturii de 
tatăl său. Giovanni Santi. Ma
nifestările vor cuprinde organi
zarea de expoziții, conferințe și 
simpozioane privind opera ma
relui artist.



Cnepila preseâitBtoi tata Ceausescu 
h prim ia iqmlMi aBsiii 
noii ordini economice Internationale 

prezentată la reuniunea de la Buenos Aires 
a „Grupului celor 77“

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
în cadrul reuniunii ministeriale de 
la Buenos Aires a „Grupului celor 
77", consacrată pregătirii celei de-a 
șasea sesiuni a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.-VI), a luat cuvîn- 
tul șeful delegației române, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Prezentînd concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la im
perativul edificării noii ordini eco
nomice internaționale, al angajării 
în acest scop a unor negocieri reale 
între țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, vorbitorul a evi
dențiat necesitatea intensificării, la 
U.N.C.T.A.D.-VI, a eforturilor pentru 
realizarea unui acord privind lansa
rea, în cadrul O.N.U., cu participarea 
tuturor țărilor, a negocierilor globale 
asupra problemelor majore ale coo
perării economice internaționale, în 
scopul convenirii de măsuri pe ter
men mediu și lung, care să aducă o 
contribuție efectivă la angajarea 
unui proces real de restructurări în 
economia mondială și în relațiile eco
nomice internaționale. România con
sideră că lansarea negocierilor 
globale constituie un obiectiv major 
al comunității internaționale, de na
tură să răspundă atît intereselor ță
rilor în curs de dezvoltare, cît și ce
lor ale țărilor dezvoltate și, dată 
fiind importanța pe care o au, este 
preferabil să se inițieze negocierile 
chiar dacă nu se vor putea conveni 
în prealabil toate aspectele legate de 
organizarea lor, urmînd ca aceasta să 
se facă în prima etapă a tratativelor.

Vorbitorul a subliniat că țările în 
curs de dezvoltare suportă cea mai

Sînt necesare măsuri hotărîte pentru redresarea 
economiei mondiale

încheierea Conferinței pentru cooperarea Sud-Sud
BEIJING 8 (Agerpres). — în docu

mentul dat publicității Ia Beijing, la 
încheierea Conferinței pentru coope
rarea Sud-Sud, se subliniază, după 
cum transmite agenția China Nouă, 
că statelor industrializate le revine 
obligația de a adopta măsuri con
structive, în colaborare cu cele în 
curs de dezvoltare, în vederea ate
nuării crizei și a inițierii unei redre
sări economice mondiale, pe o bază 
echitabilă și susținută. Se evidenția
ză, de asemenea, că, pentru a-și asi
gura progresul economic, statele în 
curs, de dezvoltare trebuie să acțio
neze în unitate și să se bizuie pe pro
priile resurse umane și economice. 
Totodată, se apreciază că, pentru ca

★
ROMA 8 (Agerpres). — Edouard 

Saouma, director general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), a 
declarat că programele de asistență 
alimentară nu trebuie să constituie 
o problemă de „simplă expediere a 
cîtorva saci cu grîu“ în momente de 
criză, ci să asigure ca „toată lumea, 
în orice moment, să aibă puterea de 
cumpărare sau capacitatea de a pro
duce alimentele necesare" în acest 
sens, el a prezentat o serie de pro
puneri vizînd un program de asis
tență alimentară pe termen lung,

============================== (DIN ^CTUĂLÎȚĂȚEĂ POLIȚÎCĂ) ..........

Scrutinul anticipat din Portugalia
La 25 aprilie, chiar în ziua în care 

se vor împlini nouă ani de la victo
ria „revoluției garoafelor", portu
ghezii vor fi invitați la urne, pen
tru a alege pe cei 250 de deputați 
în Adunarea Republicii (parlamentul 
tării). Un scrutin cu dublă semnifi
cație, decis de președintele Antonio 
Ramalho Eanes pentru a demonstra, 
pe de o parte, voința de a continua 
procesele democratice, înnoitoare, 
începute după lunga noapte a re
presiunii salazariste și, pe de altă 
parte, eficienta unui apel la respon
sabilitate civică, mai necesară ca 
oricînd, în vederea depășirii gravei 
crize economico-sociale ce afectează 
în prezent Portugalia.

O suită de evenimente șl evoluții 
politice au prefațat hotărîrea șefu
lui statului portughez de a convoca, 
înainte de termen, pentru a patra 
oară în decurs de șapte ani, noi 
alegeri.

Demisia. Ia 19 decembrie 1982, a 
primului ministru Francisco Pinto 
Balsemao a fost de fapt începutul 
crizei politice ce avea să ducă, la 
4 februarie, la dizolvarea parlamen
tului și anunțarea alegerilor în in
terval de 90 de zile. Timp de trei 
ani, țara a fost guvernată de coaliția 
„Alianța democratică", din care au 
făcut parte Partidul social-democrat. 
Centrul democratic și social și Parti
dul popular monarhist. Cererea de 
eliberare din funcție a premierului 
Balsemao era consecința unor de
zacorduri profunde între formațiile 
politice guvernamentale în legătură 
cu rezolvarea unor probleme econo
mice și sociale. în timp ce social- 
democrații se pronunțau pentru con
cesii mai largi față de revendicările 
sindicatelor, ceilalți parteneri doreau 
mai multă fermitate în tratarea ne
mulțumirilor sociale. Neînțelegerile 
au culminat cu ruptura dintre pre
ședintele Partidului social-democrat, 
Balsemao. și președintele Centrului 
democratic și social, Freitas Amarai, 
o soluție de compromis, avansată în 
ultimul moment, fiind respinsă de 
președintele Eanes. Motivîndu-și de
cizia. șeful statului declara că dizol
varea Adunării Republicii și convo
carea la urne sînt „conforme cu In
teresele țării".

Lipsa de credibilitate după circa 
trei ani de guvernare de centru- 
dreapta, rezultatele alegerilor mu
nicipale din decembrie anul trecut 
— soldate cu importante pierderi ale 
candidaților partidelor reprezentate 
în cabinet și cu un avans substanțial 
al socialiștilor — ca și disensiunile 
profunde din cadrul coaliției au 
fost argumentele care l-au determi
nat pe șeful statului să încline spre 

mare parte a greutăților crizei eco
nomice, lor le revine povara princi
pală pentru ieșirea din criză a țărilor 
dezvoltate. Sarcina care stă astăzi în 
fața tuturor statelor este. în primul 
rînd. de a se face totul pentru a se 
depăși criza economică mondială, 
pentru a se relua activitatea normală, 
printr-o colaborare largă între toate 
statele. De aceea, România consideră 
că este necesar să se treacă la orga
nizarea unei reuniuni la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare, în ca
drul căreia să se elaboreze o strate
gie comună a acestor state, atît în ce 
privește conlucrarea lor viitoare, in 
vederea asigurării cu forțe proprii a 
dezvoltării lor economico-sociale, cît 
și pentru stabilirea unor puncte de 
vedere și poziții unitare în negocie
rile cu țările dezvoltate.

★
Șeful delegației române a avut în

trevederi de lucru cu ministrul de 
externe al Argentinei, Juan R. 
Aguirre Lanari, care prezidează lu
crările, cu Gama'ni Corea, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., și Carlos 
Alzamora, secretarul executiv per
manent al Sistemului economic la- 
tino-american (S.E.L.A.), precum și 
cu miniștrii de externe și șefi ai de
legațiilor din Algeria, Bangladesh, 
Brazilia, Coasta de Fildeș, Columbia, 
Cuba, Egipt, Filipine. Ghana, India, 
Iugoslavia, Jamaica, Mexic, Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
Tanzania, Tunisia și Zimbabwe. De 
asemenea, a avut convorbiri cu șeful 
delegației R. P. Chineze, care parti
cipă la conferință în calitate de invi
tat special, și cu președintele 
„Grupului celor 77".

dialogul Nord-Sud să se soldeze cu 
rezultate pozitive, obiectivul său tre
buie să fie o reglementare cuprin
zătoare și coordonată a problemelor 
economice ale celor două grupuri de 
state, prin lansarea de negocieri 
globale sub auspiciile O.N.U. Potrivit 
documentului, cele mai urgente pro
bleme ce confruntă în prezent țările 
în curs de dezvoltare sînt : deficitul 
balanțelor de plăți, reprogramarea 
datoriei externe, necesitatea unor 
măsuri speciale pentru ajutorarea 
statelor cel mai puțin dezvoltate și a 
unui program de eliminare a obsta
colelor ce stau în calea accesului pro
duselor lor pe piețele țărilor dez
voltate.

★
care să includă un sistem coordonat 
de rezerve alimentare, pe bază na
țională sau internațională, folosibil 
în cazuri de secetă sau alte stări de 
urgență. Totodată, Edouard Saouma 
a subliniat că țările industrializate 
trebuie să acorde celor în curs de 
dezvoltare accesul liber la piețele 
lor. astfel încît statele sărace să 
poată obține mijloacele necesare 
pentru a plăti importurile de ali
mente.

Edouard Saouma a menționat că, 
potrivit estimărilor F.A.O., în pre
zent, în lume, 450 000 000 de oameni 
suferă de foame.

noi alegeri, în favoarea cărora se 
pronunțaseră socialiștii, comuniștii 
și alte formații de stînga. în plan 
social, sindicatele manifestă o vie 
dezamăgire față de modul cum mă
surile de asanare economică au ge
nerat. în proporții îngrijorătoare, o 
rată înaltă a șomajului și a inflației, 
în schimb. organizațiilă patronale 
reclamă o liberalizare a legislației 
muncii, în special a dreptului la 
concedieri și o restrîngere a dreptu
lui la grevă.

Potrivit agențiilor France Presse 
și United Press International — care 
citează rezultate ale unor sondaje de 
opinie efectuate înainte de începe
rea oficială a campaniei electorale 
— este de așteptat ca Partidul socia
list, avîndu-1 din nou în frunte pe 
Mario Soares, să înregistreze, un în
semnat spor de voturi, care să-1 rea
ducă pe primul loc între formațiile 
politice ale țării. Socialiștii, axîn- 
du-și campania electorală pe răspun
derea partidelor „Alianței democra
tice" pentru starea Portugaliei, au 
avansat unele soluții menite să asi
gure stabilitatea economică, respec
tarea drepturilor muncitorești — cu
cerite după victoria Revoluției de la 
25 aprilie — revizuirea substanțială 
a condițiilor de aderare la Piața co
mună. Partidul socialist se declară 
însă în continuare împotriva oricărei 
alianțe sau colaborări cu comuniștii.

Partidul Comunist Portughez și-a 
prezentat programul electoral în
tr-un document intitulat „Pentru 
ieșirea din criză și rezolvarea pro
blemelor naționale". în care se 
acordă prioritate soluționării crizei 
economice și sociale și continuării 
procesului democratic. împreună cu 
alte formațiuni politice și persona
lități independente, membre ale 
Blocului electoral „Alianța poporu
lui unit", comuniștii au semnat un 
acord de colaborare în viitorul par
lament cu scopul de a apăra legalita
tea constituțională, drepturile și li
bertățile poporului, cuceririle care au 
urmat actului din 25 aprilie 1974.

Dacă în ceea ce privește compozi
ția Adunării Republicii nimeni nu se 
hazardează la un pronostic, totuși 
comentatorii sînt unanimi în a apre
cia două teme majore ce vor face 
obiectul preocupărilor viitorului gu
vern : dosarul economico-social și 
apropiatele negocieri privind facili
tățile militare solicitate de S.U.A. în 
Insulele Azore Arhipelagul Madeira, 
ca și în sudul Portugaliei. Iată de 
ce alegerile de la 25 aprilie capătă 
o importantă deosebită pentru pre
zentul și viitorul Portugaliei.

Ioan TIMOFTE

Președintele Venezuelei 
se pronunță pentru 
colaborarea pașnică 

între state
CARACAS 8 (Agerpres). — Luis 

Herrera Campins, președintele Vene
zuelei, a declarat, la Caracas, că țara 
sa se pronunță împotriva cursei înar
mărilor, precum și a opiniilor peri
culoase vehiculate în prezent privind 
posibilitatea cîștigării unui război 
nuclear. Viitorul omenirii, a spus 
președintele Campins. constă nu în 
înfruntarea dintre state și popoare, 
ci în colaborarea pașnică, în egalita
tea și libertatea lor.

Acfiuni și luări de pozifie împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și pace

Apel al unor personalități 
americane

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Un număr de 500 de personalități 
ale vieții economice și politice a 
S.U.A. au publicat în ziarul „New 
York Times" un apel adresat pre
ședintelui Reagan și Congresului 
american, în care se pronunță pen
tru o reducere drastică a cheltuie
lilor de înarmare ale tării. Semna
tarii apelului apreciază că alocarea 
unor sume uriașe capitolului mili
tar al bugetului nu își găsește jus
tificarea. în perioada 1980—1983, 
se subliniază în document, bugetul 
militar al S.U.A. a crescut în ter
meni reali cu 34 la sută — situa
ție fără precedent în timp de pace. 
Apelul poartă semnăturile a peste 
30 de foști miniștri ai S.U.A., între 
care Cyrus Vance, Harold Brown și 
Robert McNamara.

Arsenalul nuclear 
mondial poate ucide 

fiecare locuitor 
al globului de 50 de ori
VIENA 8 (Agerpres). — înarma

rea atomică absurdă a făcut să se 
acumuleze, cu timpul, un potențial, 
care, potrivit calculelor experților, 
este suficient pentru a se detona în 
fiecare secundă, timp de 7 săptă- 
mîni, cîte o bombă — a declarat 
prof. Dieter Koch-Weser, de la 
„Harvard Medical School", din 
S.U.A., într-o prelegere rostită la o 
reuniune a medicilor împotriva răz
boiului atomic, desfășurată la 
Viena. El a adăugat că, altfel spus, 
arsenalul nuclear mondial permite 
ca fiecare locuitor al globului să fie 
ucis de 50 de ori. Fiecare ogivă nu

Congresul Internaționalei Socialiste
LISABONA 8 (Agerpres). — Luîrid 

cuvîntul în cadrul celui de-al 16-lea 
Congres al Internaționalei Socialiste, 
ale cărui lucrări se desfășoară în lo
calitatea Albufeira din Portugalia, 
Willy Brandt, președintele acestei 
organizații, a lansat participanților 
apelul de a-și reînnoi eforturile în 
favoarea destinderii. în context el a 
denunțat cursa înarmărilor, care, în 
anul 1982. a absorbit uriașa sumă de 
650 miliarde dolari, propunînd ca fie
care țară să-și reducă cu cinci la sută 
cheltuielile în scopuri militare, iar 
sumele astfel eliberate să fie consa
crate dezvoltării economice. El a che
mat la negocieri globale, menite să 
pună capăt cursei înarmărilor și să

AMERICA LATINĂ:

Preocupări pentru depășirea, prin eforturi 
comune, a dificultăților economice

America Latină este confruntată, 
Ia ora actuală, cu grave probleme e- 
conomice. începînd cu scăderea ac
tivității productive, cu accelerarea 
ritmului inflaționist și mergînd pînă 
la tot mai apăsătoarea povară a da
toriei externe, ce reprezintă aproa
pe jumătate din cea a „lumii a 
treia". Aceste probleme, într-o anu
mită măsură comune cu ale altor 
țări în curs de dezvoltare, fac o- 
biectul dezbaterilor reuniunii minis
teriale a „Grupului celor 77", ce se 
desfășoară la Buenos Aires. Dealtfel, 
acuitatea cu care se pun aceste pro
bleme pentru latino-americani a fost 
evidențiată prin faptul că ele au con
stituit temele principale ale unei 
alte reuniuni, sesiunea ministerială a 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), care a avut loc nu 
de mult la Cartagena (Columbia).

Anul trecut, în țările latino-ame- 
ricane și caraibiene nivelul general 
al producției a scăzut în medie cu 
1 la sută, iar nivelul pe locuitor s-a 
redus cu 3 la sută. Conform statis
ticilor publicate de Comisia econo
mică a O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), rata inflației a fost în 
medie de 80 la sută, depășind și cele 
mai pesimiste previziuni, fapte care 
reflectă impactul recesiunii mon
diale asupra statelor din această 
regiune a lumii. Comentînd ritmul 
scăzut al desfășurărilor economice, 
Antonio Ortiz Mena, președintele 
Băncii interamericane pentru dezvol
tare, remarca faptul că „aceasta este 
prima scădere a nivelului general al 
producției, în ultimele patru decenii". 
Situația de criză este agravată de 
crescînda datorie externă a țărilor la- 
tino-americane, care a ajuns la 300 
de miliarde de dolari, adică aproape 
jumătate din cea a lumii a treia în 
ansamblul ei. Țările de la sud de 
Rio Grande datorează organismelor 
financiare, de credit și băncilor par
ticulare circa 32 de miliarde de do
lari cu titlul de dobînzi — Brazilia, 
Mexic și Argentina acumulînd peste 
200 de miliarde dolari din totalul 
datoriei externe a statelor latino- 
americane.

Analizînd această stare de lucruri, 
participanții la recenta Conferință a 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.) de la Cartagena arătau

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 8. — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimi
ce, a avut la Moscova convorbiri cu 
V. V. Listov, ministrul industriei chi
mice, A. G. Petriscev, ministrul pen
tru producția îngrășămintelor mine
rale, V. S. Feodorov, ministrul indus
triei prelucrării țițeiului și petrochi
mice, A. K. Melnicenko, ministrul 
industriei medicale, la conducerile 
Ministerului Metalurgiei Neferoase, 
Comitetului de Stat al U.R.S.S. pen
tru Relații Economice Externe și 
Comitetului de Stat ăl U.R.S.S. pen
tru Aprovizionarea Tehnico-Mate- 
rială. Au fost abordate probleme 

cleară de pe o rachetă cu rază me
die de acțiune are o forță explo
zivă de 140 de ori mai mare decît 
bomba de la Hiroshima. Pențru 
înarmările convenționale și atomice 
în lume se cheltuiesc 650 miliarde 
de dolari anual, din care 100 mi
liarde dolari în țările în curs de 
dezvoltare, a arătat vorbitorul. La 
scară globală, la fiecare patru ore 
se cheltuiesc pentru arme tot atîția 
bani cît a avut nevoie Organizația 
Mondială a Sănătății pentru pro
gramul ei de 10 ani de eradicare a 
variolei.

Despre o viață după războiul a- 
tomic nu poate fi nici vorbă, a su
bliniat medicul american. Stratul 
de ozon din emisfera nordică ar fi 
distrus în proporție de 70 pînă la 
80 la sută dacă în decurs de o săp- 
tămînă s-ar detona numai 10 la sută 
din potențialul nuclear. în emisfera 
sudică n-ar mai rămîne decît 20 
pînă la 30 la sută din acel strat al 
atmosferei care servește drept baraj 
în calea razelor ultraviolete emise 
de Soare. Or, la o distrugere a a- 
cestui strat de numai 20 la sută, 
toate viețuitoarele ar orbi.

„Oamenii de știință 
împotriva armelor 

nucleare"
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — La 

Stockholm a fost constituită organi
zația „Oamenii de știință împotriva 
armelor nucleare". Este cea de-a 
20-a organizație profesională creată 
in Suedia care își propune drept 
obiectiv lupta împotriva înarmărilor 
nucleare. Fizicianul suedez Torsten 
Elfhag, unul dintre membrii organi
zației, a declarat că aceasta situea
ză în prim plan lupta împotriva sta
ționării de noi rachete nucleare 
americane în Europa occidentală.

promoveze o mai fnare cooperare în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare/

în intervenția "sa, Mario Soares, 
secretar general al Partidului Socia
list Portughez și vicepreședinte al 
Internaționalei Socialiste, a lansat, la 
rîridul său, un apel la intensificarea 
eforturilor internaționale în vederea 
încetării cursei înarmărilor, reluării 
și consolidării cursului destinderii, 
impulsionării transferului de tehnolo
gie către țările din lumea a treia. 
„Dacă nu sînt inițiate acțiuni concre
te în această direcție, omenirea este 
condamnată la autodistrugere", a spus 
Soares.

că, la ora actuală, 80 la sută din 
împrumuturile noi contractate de sta
tele din această zonă slujesc doar la 
rambursarea datoriei externe, nemai- 
contribuind deci la realizarea pro
gramelor de dezvoltare. „Situația 
economică și financiară a țărilor 
Americii Latine — arăta cu acest 
prilej Carlos Alzamora, secretarul 
executiv al S.E.L.A. — este, sub une
le aspecte, mai rea chiar decît cea 
din perioada marii crize din anii ’30".

Definind caracterul structural al 
crizei, ministrul columbian al finan
țelor, Edgar Gutierrez, spunea : „Cri
za economică din America Latină 
este rezultatul aplicării unui model 
de dezvoltare care a condus la o de
pendență financiară tot mai mare 
față de interese străine, la creșterea 
ratei inflaționiste și o accentuare a 
rigidității în manevrarea raporturilor 
de valoare între monede. Pătrun
derea masivă de capital în America 
Latină și, în unele cazuri, acumu
larea lui în miini particulare a con
dus Ia o creștere puternică a dato
riilor externe a statelor respective, 
iar ciclul inflaționist a cunoscut in
dici tot mai înalți". Preocuparea Co
lumbiei, ca și a celorlalte state la- 
tino-americane și caraibiene pentru 
soluționarea tot mai apăsătoarei pro
bleme a datoriei externe s-a concre
tizat și în documentul final al amin
titei reuniuni ministeriale a S.E.L.A. 
prin propunerea de creare a unui 
fond comun pentru plata dobînzilor 
la creditul extern al lumii a treia, 
cerîndu-se, totodată, depunerea de 
eforturi constante pentru o reformă 
totală a actualului sistem economic 
și financiar mondial.

Cauzele acestor stări de lucruri au 
fost puse în evidență atît în cadrul 
reuniunii S.E.L.A., cît și în alte ase
menea foruri sau în documente ela
borate de instituții de pe continent 
sau ale O.N.U. „Una dintre princi
palele cauze — subliniază un docu
ment al C.E.P.A.L., dat publicității 
în aceste zile — rezidă în inechitățile 
din schimburile comerciale, în spe
cial în măsurile protecționiste- apli
cate de țările occidentale industria
lizate". Deteriorarea termenilor de 
schimb — adică a raportului între 
prețurile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale — conjugată cu 

privind colaborarea și cooperarea în 
vederea creșterii volumului schimbu
rilor reciproce dintre România și 
Uniunea Sovietică în domeniul chi
miei. Au fost convenite acțiuni de 
colaborare în domeniul unor noi teh
nologii de fabricație și îmbunătățirii 
tehnologiilor existente. Totodată, au 
fost stabilite măsuri pentru realiza
rea în cooperare de noi produse de 
interes reciproc, precum și pentru re
zolvarea unor probleme vizînd noi 
tehnologii prin cooperare între cele 
două țări.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S.

împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare 

în Europa
HAGA 8 (Agerpres). — în Olan

da continuă să aibă loc ample de
monstrații de protest împotriva pro
iectului privind amplasarea de noi 
rachete nucleare americane în 
această țară. Un mare număr de 
persoane au participat Ia marșuri 
organizate spre localitățile unde se 
construiesc silozuri pentru viitoare
le rachete. în fața bazei militare 
de Ia De Peel, unde ar urma să fie 
instalate rachete „Tomahawk", a 
avut Ioc un miting în cursul căruia 
numeroși lideri ai mișcării pentru 
pace din Olanda s-au pronunțat îm
potriva acestor planuri periculoase.

Declarație în sprijinul 
retragerii Spaniei 

din N.A.T.O.
MADRID 8 (Agerpres). — In 

condițiile complexe ale vieții in
ternaționale actuale datoria tuturor 
militanților pentru pace este de a 
extinde, mișcarea împotriva războ
iului și a cursei înarmărilor, în 
special a înarmărilor nucleare — 
se arată într-o declarație dată pu
blicității la Madrid de organizația 
obștească intitulată „Mișcarea pen
tru pace, dezarmare și libertate". 
Sarcina primordială a luptătorildr 
pentru destindere și dezarmare — 
se. menționează în document — o 
constituie lupta pentru retragerea 
Spaniei din N.A.T.O. și pentru re
ducerea cheltuielilor militare ale 
țării.

Evenimentele 
din America Centrală 
Poziția parlamentului 

mexican
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — Parlamentul Mexicului s-a 
pronunțat. într-un document dat pu
blicității în capitala acestei țări, 
pentru soluționarea problemelor din 
America Centrală prin dialog și ne
gocieri între toate părțile interesate. 
Este necesar ca țările din zonă și 
toate statele globului să militeze 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
situațiilor conflictuale din această 
parte a lumii, se arată în document.

restrîngerea cererii de produse pro
venite din țările în curs de dezvol
tare și accentuarea măsurilor protec
ționiste au dus la scăderea abruptă 
a veniturilor din exporturi ale „lu
mii a treia", slăbindu-i procesul dez
voltării economice și sociale. Docu
mentul C.E.P.A.L. relevă importanța 
convocării unei conferințe internațio
nale care să stabilească bazele unei 
noi organizări comerciale și finan
ciare mondiale, subliniind, totodată, 
că mecanismele de reeșalonare a da
toriei externe a statelor latino-ame- 
ricane, ca dealtfel a tuturor țărilor 
„lumii a treia", trebuie să fie legate 
de criteriile dezvoltării lor economi
co-sociale și nu numai de cele ale 
recuperării sumelor respective. își 
găsesc astfel ecou, în acest document, 
propuneri făcute atît la reuniunea 
S.E.L.A., cît și în dezbaterile ce au 
avut loc în alte foruri de pe conti
nent, cum ar fi, de pildă, sesiunea 
Parlamentului andin, propuneri care, 
alături de măsurile preconizate în ce 
privește datoria externă, au în vede
re, de asemenea, elaborarea unei 
platforme comune de acțiune pentru 
depășirea crizei economice pe care 
o traversează țările din regiune.

La Cartagena, ca și la sesiunea 
Parlamentului andin de la Lima, s-a 
subliniat necesitatea de a se favoriza 
schimburile economice și acordurile 
financiare între statele din regiune, 
între toate țările în curs de dezvol
tare, ca una dintre principalele di
mensiuni ale efortului comun pentru 
ieșirea din criză și relansarea pro
cesului de dezvoltare economică și 
socială. Parlamentari din Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și Venezue
la, întruniți la Lima, au recomandat 
convocarea unei conferințe a șefilor 
de stat ai țărilor membre, precum 
și a unei conferințe extraordinare la 
nivel ministerial pentru a stabili li
niile de forță și obiectivele coope
rării interandine, ca și cu celelalte 
state din zonă.

Extinderea cooperării latino-ameri- 
cane, impulsionarea și adîncirea con
lucrării în zonă prin sporirea volu
mului și diversificarea schimburilor 
economice, comerciale și financiare 
se impun — în concepția promoto
rilor lor — nu numai ca o cale viabilă 
pentru obținerea unei redresări eco
nomice în fiecare țară și pe ansam
blul zonei, ci și ca mijloc important 
de susținere a poziției țărilor de pe 
continent în dialogul cu țările occi
dentale dezvoltate, îndeosebi cu pu
ternicul lor partener din nord. S.U.A., 
ca o contribuție a acestor țări la 
procesul de edificare a unei noi or
dini economice internaționale.

Valentin PAUNESCU

Simpozionul internațional de la Benghazi
In cadrul lucrărilor, reprezentantul personal al președintelui 

Nicolae Ceaușescu a înfățișat aspecte ale politicii 
interne și externe a României socialiste

TRIPOLI 8 (Agerpres). — în pre
zența colonelului Moammer El Ged- 
dafi. conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
la Benghazi s-au deschis lucrările 
simpozionului internațional cu privi
re la gîndirea sa politică și social- 
economică, la care participă șefi de 
state și guverne, miniștri, precum și 
reprezentanți ai mișcărilor revolu
ționare și ai vieții cultural-științifice 
de pe toate continentele.

Din țara noastră, la simpozion par
ticipă ca reprezentant personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat. în cadrul

Manifestare culturală romanească organizată 
la Universitatea din Toulouse

PARIS 8 (Agerpres). — La Univer
sitatea din Toulouse a avut loc o 
manifestare culturală românească pe 
tema „Științele și universitatea în 
România contemporană".

In expunerea prezentată cu aceas
tă ocazie, Paul Remetean, profesor 
român la Universitatea din Toulouse, 
a prezentat, pe larg, realizările și 
prestigiul științei românești în lume, 
evidențiind sprijinul permanent acor
dat de către președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, progre
sului științelor fundamentale și apli
cative, activitatea în domeniul cerce

ORIENTUL MIJLOCIU
® Ritmul negocierilor libanezo-israeliano-amerlcane va fl ac
celerat • Reuniune a conducerii palestiniene în Kuweit o A 
fost aprobată reconstruirea taberelor de refuqiați palesti
nieni distruse anul trecut în condițiile invaziei israeliene 

în Liban
TEL AVIV 8 (Agerpres). — înce- 

pînd de săptămîna viitoare negocie
rile libanezo-israeliano-americane în 
problema retragerii trupelor Israelu
lui din Liban se vor ține în patru 
ședințe în loc de două pentru a „ac
celera ritmul convorbirilor", relatea
ză agenția France Presse, citind surse 
oficiale de la Kiryat Shmona, unde 
a avut loc joi cea de-a 27 reuniune. 
Primele ședințe vor avea loc luni și 
marți la Natanyia, în Israel, iar cele
lalte două în Liban, adaugă agenția.

KUWEIT 8 (Agerpres). — în capi
tala Kuweitului a avut loc o reuniu
ne a conducerii palestiniene, în 
cursul căreia au fost discutate evo
luția problemei palestiniene, rela
țiile iordaniano-palestiniene, situația 
din Liban, precum și pregătirile ce 
se fac pentru ținerea unei confe
rințe arabe la nivel înalt, informează 
agențiile France Presse și M.E.N. 
Dezbaterile au fost conduse de Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

TOKIO 8 (Agerpres). — Egiptul și 
Japonia subliniază necesitatea unei 
reglementări globale a crizei din O- 
rientul Mijlociu care să se bazeze 
pe principiile prevăzute în proiec
tul de pace arab de la Fes și planul 
președintelui S.U.A.. Ronald Reagan, 
se arată în comunicatul publicat la 
încheierea vizitei oficiale la Tokio 
a președintelui egiptean. Hosni 
Mubarak, informează agenția M.E.N. 
Cele două părți au pus accentul pe 
necesitatea participării la tratative 
a părților arabe interesate, inclusiv 
a reprezentanților poporului palesti
nian. se adaugă în comunicat.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Guvernul 
libanez a informat Agenția Națiuni

MAREA BRITANIE 
Grevă a muncitorilor siderurgiști

Mi^AGEIUȚHLEDE PRESA
gșSi) —• ne scurt1

INTEMPERIILE DE SĂPTA- 
MÎNA ACEASTA au provocat în I 
S.U.A. moartea a 15 persoane, din- ' 
tre care șapte și-au pierdut viața 
în inundațiile survenite în ultimele I 
zile, în urma ploilor torențiale, în • 
statele Louisiana și Mississippi.

EVOLUȚIA NAVETEI „CHALLENGER". Astronauții americani Story I 
Musgrave și Donald Peterson au efectuat „ieșirea în spațiu" prevăzută 
in cadrul actualei misiuni orbitale a navetei „Challenger". Acțiunea a I 
constat, în fapt, in petrecerea unei perioade de timp in partea destinată | 
încărcăturilor, de astă dată deschisă, a vehiculului spațial. Începută joi 

Iin jurul orei 21,30 G.M.T. și programată inițial să dureze circa trei ore . 
și jumătate, această ieșire a fost prelungită cu aproape o jumătate de I 
oră, cei doi aflîndu-se, astfel, îmbrăcați in costumele lor speciale, în I 

| postura de „pietoni spațiali" timp de aproximativ patru ore.

ședinței inaugurale, reprezentantul 
român a expus concepția novatoare 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvoltarea 
economică și socială, la construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la democrația socialistă și 
căile de înfăptuire a ei în Republica 
Socialistă România, prezentînd reali
zările poporului român pe calea pro
gresului și civilizației, poziția țării 
noastre față de principalele proble
me internaționale. A fost evidenția
tă activitatea neobosită a președinte
lui Republicii Socialiste România 
pentru salvgardarea păcii, pentru 
colaborare și înțelegere între popoa
re. pentru făurirea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

tării științifice a tovarășei acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu.

Expunerea a fost ilustrată cu o bo
gată expoziție de carte științifică ro
mânească, in care au fost prezentate 
la loc 'de frunte operele președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și lucrări ale tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. A fost 
vizionat, în continuare, ciclul de fil
me documentare „Dezvoltarea științe
lor în România contemporană* 1', .„Uni
versitatea românească", „Patr .ioniul 
cultural român", „România — lămint 
binecuvintat". / 

LONDRA 8 (Agerpres). — Peste 
13 000 muncitori siderurgiști din Ma
rea Britanie se află în grevă pentru 
a protesta împotriva masivelor con
cedieri care au loc neîntrerupt de 
cițiva ani în industria britanică a 
oțelului. Dintr-un număr de 225 000 
de persoane angajate acum șase ani

I CONVORBIRI LA BEIJING. La
Beijing au avut loc convorbiri în- 

I tre Hu Yaobang, secretar general al 
| C.C. al P. C. Chinez, și delegația

Partidului de Stînga-Comuniștii din 
t Suedia, condusă de Lars Werner, 
I președintele partidului, care se află 

într-o vizită în China. După cum 
I relatează agenția China Nouă, păr

țile și-au exprimat convingerea că 
■relațiile dintre cele două partide se 
vor dezvolta continuu, pe baza 

I principiilor independenței fiecărei 
formațiuni politice și ale neameste- 

I cului în treburile interne, principii 
care trebuie să guverneze raportu- 

I rile de cooperare din mișcarea co
munistă și muncitorească interna
țională, arată agenția,

ÎN CADRUL PROCESULUI DE 
1 NORMALIZARE A RELAȚIILOR 

MAROCANO-ALGERIENE, inițiat
I prin recenta întîlnire dintre regele 
I Hassan al II-lea și președintele

Chadli Bendjedid, la 7 aprilie a fost 
| deschisă parțial frontiera dintre

cele două țări, în localitatea Jouj
Bghal, informează agenția M.A.P. 

. Potrivit înțelegerilor anterioare, re- 
I prezentanți marocani și algerieni 
I urmează să se reunească în cursul 

lunii aprilie pentru a generaliza 
I această măsură.

lor Unite pentru ajutor și lucrări 
pentru refugiații palestinieni din 
Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) că 
aprobă reconstruirea tuturor tabere
lor de refugiați palestinieni distruse 
anul trecut în condițiile invaziei is
raeliene în Liban, informează agen
ția France Presse. Comunicatul pre
cizează că hotărîrea se referă la opt 
tabere, dintre care trei se află la 
Beirut, două la Saida și trei la Tyr, 
în sudul Libanului.

U.N.R.W.A., continuă comunicatul, 
subliniază că autorizația se referă, 
de asemenea, la tabăra de refugiați 
palestinieni de la Nabatyeh, din sec
torul central al sudului Libanului, 
distrusă de aviația israeliană în 1974.

VIENA 8 (Agerpres). — între 3 și 
9 aprilie. în Cisiordania, teritoriu 
ocupat de Israel, au fost închise 98 
de școli ale Agenției Națiunilor Uni
te pentru ajutor și lucrări pentru re
fugiații palestinieni din Orientul Mij- 
lociu (U.N.R.W.A.), se arată într-un 
comunicat al acestei organizații, dat 
publicității la Viena. în afara aces
tor școli ale U.N.R.W.A. vor fi în
chise, pînă la sfîrșitul lunii aprilie și 
respectiv pînă la jumătatea lunii 
mai, centrele de pregătire pedagogi
că și profesională din Ramallah și 
Kalandia, din Cisiordania, precizea
ză comunicatul, care arată că măsu
ra afectează 1 109 elevi.

Poliția israeliană a arestat 5 tineri 
din localitatea Jenin, din Cisiorda
nia, și 7 studenți de la Universitatea 
Islamică din Gaza, sub acuzația de 
a fi distribuit manifeste prin care 
chemau populația din teritoriile'șcu- 
pate „să continue acțiunile de pro
test împotriva ocupației israelii,' 
informează agenția France Presst.

în această ramură industrială, In 
prezent au mai rămas 84 000. Acțiu
nea a fost declanșată în semn de 
protest față de hotărîrea președinte
lui corporației British Steel, ameri
canul Ian McGregor, de a concedia 
alți 1 700 de muncitori de la uzinele 
de oțeluri speciale din Sheffield și 
Rotherham.

PENTRU COMBATEREA MALA- I 
DIILOR TROPICALE. Sub egida | 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
la Roma a început cel de-al doilea . 
curs privind combaterea malariei și I 
a altor maladii parazitare tropicale. * 
Cursul are drept scop înarmarea 
participanților cu cunoștințele teo- I 
retice și practice necesare preveni- | 
rii și combaterii malariei și al altor 
boli parazitare tropicale. ■

UTILIZAREA RESURSELOR I 
GEOTERMALE. Un document pri
vitor la cooperarea în explorarea, I 
dezvoltarea și utilizarea resurselor I 
geotermale în China a fost semnat 
între reprezentanții R.P. Chineze și i 
Programului Națiunilor Unite pen- I 
tru Dezvoltare (P.N.U.D.). Potrivit 
prevederilor documentului — rela
tează agenția China Nouă — gu- I 
vernul Italiei și P.N.U.D. vor spri- I 
jini guvernul chinez in realizarea 
obiectivului vizînd exploatarea re- | 
surselor geotermale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tao ia oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții. în străinătate, abonamentele se faa prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Pollgraflo CASA SCINTEH 40 360


