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Prima ediție

BOTOȘANI : Au îndeplinit planul pe 4 luni
Cinci unități indus
triale clin județul Bo
toșani, intre care în
treprinderea
pentru
articole tehnice din
cauciuc și Filatura de
bumbac din comuna
Flămînzi, au îndepli
nit sarcinile de plan

Siptămina ateasta-siptimini hatiritoare pentru

pe 4 luni la producția
marfă cu 19 zile mai
devreme. Acest succes
a fost obținut in con
dițiile depășirii pro
ductivității muncii și
creșterii indicelui de
utilizare a materiilor
prime și materialelor.

In cinstea zilei de 1
Mai, cele cinci colec
tive muncitorești vor
realiza și livra supli
mentar produse in
valoare de peste 25
milioane lei. (Silvestri
Ailenei, coresponden
tul „Scinteii").

BRAȘOV : Consumuri reduse de energie electrică

ÎNCHEIEREA iNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI!
Suprafața totală însămînțată pînă în seara zilei de
10 aprilie a ajuns la 3 294 000 hectare, adică 66 la sută
din cea prevăzută, din care cu porumb 1 389 732 hec
tare, reprezentînd 60 la sută din suprafața planificată.
Pretutindeni — și cu atît mai mult în județele unde
lucrările sînt întîrziate — este imperios necesar să se

în perioada care a
trecut din acest an,
oamenii muncii din
întreprinderile indus
triale ale județului
Brașov au gospodărit
mai bine energia elec
trică, accentul princi
pal punindu-1 pe re
ducerea consumurilor

lucreze în două schimburi la pregătirea terenului și în
treaga zi-lumină la semănat. ,
Eforturile pentru intensificarea însămînțăriior să se
împletească cu răspunderea pentru calitatea lucrărilor,
pentru asigurarea densității prevăzute, pentru păstrarea
umidității în sol.

HARGHITA
Tînăra și moderna
industrie a județului
Harghita înregistrează
noi și importante suc
cese in realizarea pla
nului la export. Ast
fel, colectivele între
prinderii de tractoare
și întreprinderii de
producție industrială
pentru construcții căi
ferate Miercurea Ciuc
au depășit prevederile

■ Județele Olt și Ialomița au încheiat semănatul porumbului
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI

Olt. Așa cum nc-ați indicat dumneavoastră, am
organizat activitatea de pregătire a terenului in
două schimburi, iar la semănat am folosit din
plin ziua-lumină. Am manifestat o preocupare
permanentă pentru economisirea dc carburanți
prin constituirea de agregate complexe, care
printr-o singură trecere să realizeze mai multe
lucrări, pentru păstrarea umidității în sol, prin
crearea unui decalaj optim intre pregătire și însămînțarea terenului. Toate acestea ne-au per
mis realizarea unor însămînțări de calitate în
epoca optimă, garanție că în anul 1983 vom ob
ține producții ridicate.
Atenție deosebită am acordat însămințării ce
lor 30 000 ha cu porumb în sistem intensiv, de
unde să obținem producții medii de 20 000 kg la
hectar. Mai mult dc o treime din această supra
față a fost fertilizată din iarnă cu îngrășăminte
naturale, administrindu-se peste un milion tone
gunoi dc grajd.
Odată cu finalizarea însămînțăriior de primă
vară, mecanizatorii ți cooperatorii au trecut cu

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI

Livrări suplimentare la export
planului la export pe
primul trimestru al anului cu aproape 6
milioane lei. La rîndul lor, oameni ai
muncii de la între
prinderea de matrițe
și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, în
treprinderea de trico
taje Topli-ța, între
prinderea
„Salină"
Praid, Filatura de li

nă pieptănată Miercu
rea Ciuc, prin organi
zarea judicioasă a
muncii, diversificarea
producției și îmbună
tățirea calității pro
duselor au livrat su
plimentar partenerilor
externi mărfuri in
valoare de peste 9 mi
lioane lei. (I. D. Kiss,
corespondentul „Scîn
teii").

NICOLAE CEAUȘESCU

turor forțelor umane și mecanice, organizare a
schimburilor prelungite și a schimbului II,
noaptea Ia pregătitul terenului și ziua la semă
nat, ceea ce demonstrează înțelegerea de către
toți lucrătorii ogoarelor Bărăganului ialomițean
a necesității încadrării în epoca optimă, punind
baze temeinice viitoarei recolte.
Acordăm o atenție deosebită întronării unui
climat de ordine și disciplină in rîndul tuturor
mecanizatorilor, al tuturor lucrătorilor din agri
cultură, pentru economisirea combustibilului și
energiei, folosind utilajele în agregate complexe
pentru a efectua concomitent mai multe lucrări
și menținerea umidității în soi — așa cum dum
neavoastră ne-ați indicat în repetate rînduri.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ce depinde

_________

)________ 7

Vremea vacanțelor estivale se apropie. Cum au pregătit organizatorii
turismului din țara noastră sezonul vacanțelor de vară, cum au acționat
pentru ca și în acest an România să-și onoreze, in fața turiștilor din țară
și de peste hotare, calitatea de gazdă, ca turismul românesc să fie o
oglindă în care șă se vadă din plin țara cu frumusețile ei, cu marile rea
lizări ale unui popor harnic și talentat, ospitalier ți prietenos, așa cum
este poporul român ? Spre a afla cit mai multe amănunte despre modul
în care se va înfățișa România turistică în 1983, mi adresat cîteva între- hări tovarășului NICOLAE GAVRILESCU, ministrul turismului ți spor
tului.
— In presa străină, la târgurile și
expozițiile unde participă, România
este calificată ca una din țările care
poartă cu mindrie titlul de „țară a
turismului". V-am ruga pentru
început să prezentați citeva din ar
gumentele ce conduc la această me
ritată apreciere.
— în ansamblul Valorilor turistice
internaționale, România se înscrie ca
'o țară cu o reala vocație turistică.
Datorită — și o spunem cu mindrie
— tezaurului ei de frumuseți natura
le și spirituale. Avem o țară recu
noscută in lume ca frumoasă, cu o
natură generoasă, deosebită. O țară
cu un peisaj variat și pitoresc, neal
terat și îmbogățit de o serie de va
lori culturale Originale : monumente
istorice și de artă, folclor bogat și

Convorbire cu tovarășul
Nicolae GAVRILESCU
ministrul turismului și sportului

bine păstrat, artă populară de un
nebănuit rafinament, , la care se
adaugă, ca o încununară, marile rea
lizări ale construcției socialismului.
Intrată în mod ferm in circuitul
turistic internațional, țara noastră a
demonstrat că dispune de toate con
dițiile pentru dezvoltarea unui tu
rism complex care oferă turiștilor
români și străini o gamă largă și va
riată de vacanțe : turism marin, în
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„Diamantul
de Arieș"

Harnicii băieși ai Apusenilor sint din tată în fiu
împătimiți căutători de comori din adincurile munților. Au pus deoparte de mult sculele care anevoie
bizuiau roca — dirgul, fișegarul, șaitrocul puțind fi
intîlnite doar la Roșia Montană, la muzeu. Minerii au
schimbat tehnologiile, acum lucrează mecanizat. Au
păstrat insă, vrednică moștenire, sirgul de a aduce la
suprafață cit mai-mult minereu.
Cu acest obiectiv s-a declanșat anul trecut la în
treprinderea minieră Baia de Arieș întrecerea minerilor pentru trofeul „Diamantul de Arieș". S-au anIgajat in competiție 16 brigăzi de la exploatările miniere din Baia de Arieș, Zlatna și Roșia Montană.
Criterii pe baza cărora ortacii - și-au măsurat forțele:

I
I
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organizare exemplară a șutului în subteran, disciplină
fermă in cadrul brigăzii, minereu în cantități cit mai
mari trimis la suprafață.

Cu puțină vreme in urmă au fost desemnați cîștiIgătorii. La prima ediție, „Diamantul ăe Arieș" a re
venit brigăzii conduse de loan Trif din Baia de Arieș.
Pe locurile următoare au venit brigăzile lui Ilie Pitic, tot din Baia, și loan Busuioc, din Zlatna. La fesItivitate, ortacii l-au felicitat pe învingător. Și i-au
spus : „Ai cîștigat cu brigada „Diamantul", dar să te
ții mai tare decit el, Trif".
La cea de-a doua ediție a acestei întreceri munci* torești s-au înscris 42 brigăzi și echipe. în noile conIdiții, cu noul program de lucru cu schimburi de opt
ore, întrecerea se va solda, neîndoios, cu rezultate
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mai bune. La Baia, la Roșia, la Zlatna rapoartele ziiInice consemnează sporuri constante de minereu extras. întrecerea pentru dobândirea rivnitului trofeu

*

I

este în fapt răspunsul de nădejde al băieților din
Apuseni la chemarea de a da patriei cit mai mult
minereu.

*

I

Iar „Diamantul de Arieș" este simbolul frumos al
faptei de miner.
Noroc bun, ortaci faini!

Ștefan D1N1CA ____
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PICĂTURA DE CERNEALA
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Foto : Eugen Dichiseanu

Noul centru civic al orașului Bistrița
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Dacă ar trebui să exem
plific biruințele arhitec
turii. ale urbanisticii, con
temporane. abaterile feri
cite de la păcatul unifor
mizării, atunci fără nici, un
fel de ezitare — alături de
încântarea pe care am sim
țit-o in galaxiile de beton
și sticlă de pe litoral. în
noul centru al cetății bani
lor, în fața Casei de cultură
din Suceava sau in spațiul
de tulburătoare frumusețe
al ansamblului arhitectural
în care a- fost înscris noul
teatru din Tîrgu Mureș —
va trebui să situez proas
pătul centru administrativ
al Bistriței. Cit de fericit
au știut arhitecții năsăudeni să fructifice specificul
acestei străvechi citadele a
breslelor, să îmbine în
noua urbanistică a orașului
pietrele prețioase ale clă
dirilor încărcate de istorie,
să dea capitalei județului,
care realizează în curs de
o săptămînă întreaga pro
ducție industrială a anului
1938, imaginea unui oraș
modern, care nu și-a uitat
nici o clipă rădăcinile, re
perele de la care a pornit.
Aici, la Bistrița-Năsăud,
înclinația spre comparație,
spre metaforă este foarte
puternică. Nu doar pentru
că zona este bogată in ta-

lente poetice, dominată de
piscuri de / primă mărime
ale poeziei și prozei româ
nești. (Cine poate ignora
că aici, in ținutul de le
gendă al Năsăudului, s-au
născut George Coșbuc și
Liviu Rebreanu ?). Poate și
din această conștiință vie
a valorilor date tării in-

pună in relief devenirea,
schimbarea, ritmul uluitor
al acestei deveniri. între
1968—1981, ne spune cu ne
disimulată mindrie primul
secretar al comitetului ju
dețean de partid — au fost
date in funcțiune 69 capa
cități industriale importan
te, dintre care 36 in ultimii

cu un potențial productiv
depășind 10 miliarde lei,
oferă argumente deosebit
de convingătoare.
Trecerea cu dezinvoltură
și temeinicie, totodată, de
la problematica unor ra
muri de vîrf ale tehnicii
moderne oi-i aspecte legate
de pregătirea profesională

triale, dar si a blocurilor de
locuințe, de-a face să în
florească in cițiva ani
doar, pe un meleag de
agricultori și pomicultori,
de mineri și crescători de
animale, industria electro
tehnică, mecanică fină și
chimia, dar și diamantele
iară preț ale frumosului,

Bistrița-Năsăud în lumina prezentului
tregi, năsăudenii. vorbindu-ți
despre
creșterile
spectaculoase
înregistrate
de industria județului in
ultimii 10 ani mai cu sea
mă, de construcția de ma
șini. de metalurgie și de
chimie, de industria ex
tractivă și de cea ușoară,
de agricultură și de zoo
tehnie. de pomicultură, nu
vor uita nici o clipă să
amintească și de grija cu
care duc mai departe tra
dițiile culturale și artistice
ale locului. Și. mai ales, nu
vor ezita să facă mereu
comparații. Cu trecutul în
depărtat sau cu cel destul
de apropiat, reușind in
mod extrem de sugestiv să

trei ani. în 1960 lucrau In
industria județului 6 104
fnuncitori. Astăzi numărul
lor a crescut de cinci ori.
Calificarea acestora — de
regulă în ramuri indus
triale de vîrf — și-o însu
șesc aproape pe nebăgate
de seamă. Bistrița-Năsăud
a crescut exact așa cum ii
înfățișa viitorul secretarul
general al partidului la ne
uitata adunare populară
organizată aici, în inima
orașului, la 18 octombrie
1974. Noua platformă in
dustrială a orașului Bistri
ța.
noile
întreprinderi
înălțate la Năsăud sau Beclean, în Singiorz-Băi. la
Rodna și Prundu Birgăului,

CLUJ : 230 apartamente
peste plan
în cinstea zilei de 1 Mai, con
structorii clujeni au predat pentru
oamenii muncii din județ 646 apar
tamente, din care 230 peste sarcina
aferentă primului trimestru. Un
fapt meritoriu pentru colectivele
trustului : producția de construcțiimontaj realizată în devans a fost
mai mare cu 54 milioane lei, iar la
parterul noilor cvartaluri de locu
ințe din Cluj-Napoca, Turda, Dej,
Cimpia Turzii și Huedin s-au pre
dat integral spațiile destinate uni
tăților comerciale. (Costel Ștefănescu, corespondentul „Scinteii").
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Amplificîndu-și eforturile pentru
Intîmpinarea zilei de 1 Mai cu re
zultate deosebite în muncă, lucră
torii din întreprinderile județului
Suceava pun un accent deosebit
pe gospodărirea cu chibzuință a
materiilor prime și materialelor.
Așa s-a reușit ca în perioada care
a trecut din acest an costurile de
producție să fie reduse cu 6,1 mi
lioane lei. Pe această bază s-a rea
lizat o producție netă suplimen
tară în valoare de 31,2 milioane
lei. (Sava Bejinariu, coresponden
tul „Scinteii").

— oglinda a frumuseților tării,
a ospitalității poporului nostru

'

de noi pentru a efectua lucrări de cea mai bună
calitate la întreținerea tuturor culturilor, vom
respecta întocmai tehnologiile fiecărei culturi,
pentru a scoate pămintului roade cit mai bogate
Pe măsura exigențelor formulate în documentele
Conferinței Naționale a partidului, a grijii per
manente pe care dumneavoastră o acordați dez
voltării agriculturii românești.
Sintem hotărîți ca, urmind exemplul dumnea
voastră de muncă și viață, de dăruire revoluțio
nară, să nu precupețim nici un efort pentru ca
județul Ialomița să-și sporească și mai mult
contribuția Ia constituirea fondului central de
produse agricole, la creșterea continuă a puterii
sale economice, la ridicarea bunăstării întregu
lui nostru popor.

reducerea costurilor
de producție

TURISMUL ROMANESC

toate forțele la întreținerea culturilor, lucrare
de mare importanță pentru păstrarea densității
dc plante la unitatea de suprafață, condiție
esențială în realizarea și depășirea producțiilor
planificate. în săptămîna care urmează vom în
cheia ți erbicidatul păioaselor. în același timp,
vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că și în legumicultura, viticul
tură, pomicultură și în zootehnie se acționează
cu forțe sporite pentru executarea fiecărei lu
crări la timp și de bună calitate, în vederea în
făptuirii programului județean de autoaprovizionare și a creșterii contribuției județului la
fondul centralizat al statului.
Vă asigurăm că și în continuare vom depune
toate eforturile, vom face totul pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor ce ne revin, inregistrind o nouă calitate a muncii în agricultură, să
înfăptuim exemplar hotărîriie Conferinței Na
ționale a partidului, prețioasele dumneavoastră
indicații, dind astfel noi dimensiuni acestui im
portant sector de activitate al economiei jude
țului.

de Comitetul județean Ialomița a! P. C. R.
Tntr-o atmosferă de puternică angajare ți
mindrie patriotică, comuniștii, ceilalți oameni
ai muncii — mecanizatori, cooperatori, specia
liști — din județul Ialomița vă raportează, mult
stimate și iubite tovarășe secretar general, că,
răspunzind inflăcăratelor dumneavoastră îndru
mări și indicații adresate lucrătorilor ogoarelor,
au încheiat însămînțatul culturii porumbului
pentru consum în ogor propriu pe întreaga su
prafață planificată, urmind ca in următoarele
2—3 zile să finalizeze semănatul la soia, fasoie
și ricin, incadrindu-ne astfel in termenele sta
bilite.
Executarea acestor lucrări la culturile cu pon
dere în cadrul activității din agricultura ialomițeană a fost posibilă, în această primăvară
timpurie, printr-o mobilizare exemplară a tu

din Rîșnov, întreprin
derii de articole teh
nice din cauciuc. în
treprinderilor „Răsări
tul" și „Metrom“ din
Brașov, Filatura Ghimbav și „6 Martie"
Zărnești. (Nicolae Mo
canii, corespondentul
„Scinteii").

NICOLAE CEAUȘESCU

de Comitetul județean Olt al P. C. R.
Puternic stimulați de sarcinile ți indicațiile
date de dumneavoastră, mult iubite ți stimate
tovârășe secretar general, oamenii muncii de pe
ogoarele județului Olt, îndrumați cu competență
și fermitate de către organele și organizațiile de
partid, au acționat în această primăvară cu toa
tă răspunderea, cu hărnicia care-i caracterizea
ză, și astăzi, 10 aprilie, raportează încheierea insămînțării porumbului pentru consuni în ogor
propriu pe întreaga suprafață planificată. Pînă
acum am insăniîntat peste 180 000 hectare cu
cereale și plante tehnice, cu furaje ți legume. în
următoarele 4—5 zile vom încheia însămînțatul
tuturor culturilor de primăvară. Este cea mai
scurtă campanie de primăvară realizată pe me
leagurile Oltului de jos.
în condițiile acestei primăveri timpurii, deo
sebit de favorabile desfășurării lucrărilor in
cîmp, ani reușit să organizăm mai bine munca,
să folosim mai eficient mijloacele mecanice, valorîficînd superior baza tehnico-matcrială și
umană de care dispune agricultura județului

tehnologice. Ca urma
re, pe an.samblul ju
dețului s-a .realizat o
economie față de re
partiția stabilită de
2 300 Megawați/oră. O
contribuție de seamă
la acest rezultat au
adus-o colectivele în
treprinderii
chimice

SUCEAVA : Prin

a cadrelor la gingașe pro
bleme de conștiință, de la
istoria îndepărtată a jude
țului la modalități de valo
rificare cit mai ingenioasă
a tradițiilor spirituale loca
le intră în obiceiul oame
nilor de aici. Numai din
această implicare profundă
în istorie și actualitate, in
politic și cultural, in util si
estetic totodată, in realita
tea imediată, dar și în vii
torul de cutezătoare per
spectivă emană puterea de
a realiza foarte mult, de a
nu uita esențialul, de a nu
uita omul, de a respecta
cu strictețe termenele de
dare în funcțiune a impor
tantelor obiective indus-

ale spiritului. Nu întîmplător printre realizările de
prim plan ale județului
interlocutorii năsăudeni țin
să ne arate și seria de do
cumente năsăudene atit de
sugestiv intitulate „Virtus
Romana rediviva", noul ci
nematograf al orașului,
poate cel mai modern edi
ficiu de acest fel din țară,
noua construcție a arhive
lor. premiile și trofeele
ansamblurilor artistice ale
județului dobindite atît în
edițiile Festivalului natio
nal „Cintarea României",
cit și la prestigioase con
fruntări internaționale. Și
nu in ultimul rind efortu
rile depuse pentru restau-

rarea și conservarea te
zaurului cultural al ținu
tului. impresionante fiind
în acest sens amănuntele
privind reconstituirea am
biantei materiale și spiri
tuale din Hordou. satul in
care s-a născut George
Coșbuc și care i-a inspirat
celui ce-a fost „suflet in
sufletul
neamului său"
atitea versuri de neuitat.
Ascultind chemările adresate de secretarul • gene
ral al partidului de la
înalta tribună a marelui
forum al consiliilor popu
lare, m-am gindit că reali
zări și oameni de felul ce
lor de care cu reală satis
facție am luat cufioștință
într-un recent itinerar re
portericesc prin județul
Bistrița-Năsăud
sint
o
chezășie dintre cele mai
trainice că aceste vibrante
chemări spre o nouă cali
tate a muncii și a vieții,
spre spirit gospodăresc,
spre stimularea tuturor
energiilor creatoare ale în
tregului popor, spre dez
voltarea industriei și agri
culturii, a culturii și ariei,
a democrației socialiste
vor fi îndeplinite cu priso
sință.

Constantin VIȘAN

stațiunile moderne de pe litoral, cu
toate binefacerile helioterapiei, thalazoterapiei, nămolului sapropelic și
ale izvoarelor sulfuroase mezotermale ; turism alpin, într-un nurnăr
mare de stațiuni, creație a ultimilor
ani, în care se practică sporturile de
târnă și drumeția în aerul pur al
Carpațiîor ; turism de circuite —
România fiind, din acest punct de
vedere, o tară care se oferă vilegiaturiștilor ca un amfiteatru al tutvor
solicitărilor de călătorii : turism . ultural ; turism automobilistic ; turism
de studii ; turism de vizite socioprofesionale — și. nu în ultimă in
stanță, turismul — poate unic în
Europa — de călătorii pentru studii,
agrement, pescuit și vînătoare în
mirifica Deltă a Dunării etc.
Există însă un element care contri
buie cel mai mult, prin continuitate
și eficiență, la definirea României
ca țară a turismului. Acesta este tu
rismul balnear, reprezentat prin
circa 160 de stațiuni de interes na
țional și local — peste 20 din ele
intrate de mult în circuitul turis
mului internațional. Ceea ce asigură
României o mare atracție în acest
domeniu e faptul că tratamentele din
stațiunile noastre se aplică într-o
gamă largă de afecțiuni de care su
feră omul modern.
— Acest potențial turistic complex
a fost și este pus in valoare prin
grija permanentă a conducerii parti
dului și statului pentru crearea și
modernizarea bazei materiale necesa
re primitii turiștilor. Este in prezent
această bază în măsură să satisfacă
nu numai cerințele turismului intern,
ci și internațional ?
— „Industrie a timpului liber",
„sursă de regenerare fizică și spiri
tuală" — cum este numit turismul —
s-a bucurat și se bucură .în țara
noastră de o atenție deosebită din
partea conducerii partidului și sta
tului, personal a secretarului gene
ral’al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Pentru dezvoltarea sa,
s-au depus și se depun efor
turi materiale
substanțiale și
continue. în ultimii 20 de ani, da
torită dezvoltării puternice a bazei
materiale pentru turism, care se
concretizează azi intr-o echipare mo
dernă, România a devenit una din
destinațiile turistice căutate. Investi
țiile de circa 5 miliarde Iei în fie
care din ultimele 3 cincinale au dus
la realizarea unei capacități de ca
zare de peste 300 000 locuri în hote
luri, moteluri, hanuri, vile, căsuțe de
vacanță, iar peste 40 la sută din
această capacitate — respectiv peste
120 000 locuri — s-au construit pe li
toralul însorit al Mării Negre. în
treaga bază materială turistică, crea
tă in anii construcției socialiste, de
către arhitecții și constructorii noștri,
repartizată armonios pe tot cuprin
sul țării, răspunde exigențelor turiș
tilor români și străini, este funcțio
nală, prin structura sa, satisface ce
rerile turiștilor români și străini, de
diverse categorii sociale și cu diver
se venituri.
— După cum se știe, nici turismul
nu a fost ferit, și nu poate fi, de
efectele crizei economice mondiale.
Ce măsuri a luat și preconizează să ia
in continuare conducerea Ministeru
lui Turismului pentru ca, și în acest
context, Romania să aibă in conti
nuare un „vad turistic" bun ?
— Criza a existat și există. Efecte
le ei se văd și sint cunoscute pretu
tindeni in lume. în pofida crizei, tu
rismul rămine un „magnet" ce atra
ge mereu -oamenii. în 1982 au vizitat
România, au beneficiat de serviciile
bazei sale materiale peste 6 milioane
turiști străini — e drept, un număr
ceva mai scăzut decit in anul ante
rior ; in ce privește turismul intern,
acesta a cunoscut chiar o creștere, cu
5,5 la sută, față de anul anterior.
Sintem preocupați în. acest an să
Convorbire realizată de

Constantin PRIESCU
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I
I
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I
I De trei ori,
primul
I
Șiret a fost amena
I jatăIn oorașul
foarte frumoasă casă a
căsătoriilor. Cine credeți că au
muncit
mult zor si spor I
I pentru acu fimaiterminată
cit mai
repede 7 Tinerii din oraș ! Pri
mul dintre ei. la toate acțiunile, I
I Onofrei
s-a dovedit a fi subinginerul
Cuciureanu. Primul la
muncă s-a intimplat să fie și I
primul
care,
cu RodiI ca Pavel, de 'împreună
la S.M.A. Rădăuți,
a spus „da" in fata ofițerului
stării civile, in ambianta caldă I
a casei căsătoriilor. Și tot ei au
I plantat
primul pom pe proaspă
ta alee a tinerilor căsătoriți.
I
Mulți
inainte !
I

DIVERS

I Pădurea
salvată
,.ln apropiere de Țicleni, ju
I dețul
Gorj — ne scrie corespon
dentul nostru voluntar Gheorghe
Lupu — se află o pădure foarte
I frumoasă.
Zilele trecute, un dru
meț neglijent a aruncat mucul
de țigară pe un pilc de frunze
uscate. De aici și pină la izbuc
I nirea
incendiului n-a mai durat
mult. Observindu-l, elevii Li
industrial de petrol din
I ceului
Țicleni au pornit in grabă spre
locul cu pricina. Intr-o perfec
organizare și cu o energie pe
! tămăsura
tinereții lor, elevii au
luptat cu flăcările mtstuitoare,
salvind mindrețe de pădure.
in prag de primăvară, a
I Acum,
început să 'se primenească, să
inverzească, iar elevii salvatori
«pădurea noastră» și
I iimăȘispun
bucur și eu de bucuria lor".
noi !
I „La mintea
I cocoșului"
Tot transportîAd
transported pul cu un
autovehicul izotermă de la „Avi
Satu Mare spre unitățile
I cola"
de desfacere, șoferul Gheorghe
Botezan își tot frămînta mintea
să facă și să dreagă să se
I cum
aleagă și el cu un „ce profit".
Deodată și-a dat cu palma peste
frunte și a strigat : „Evrika ! E
la mintea cocoșului. Așa am să
I fac.
Am să-mi găsesc un colabo
rator". L-a găsit și 1.-a introdus
în izoterma cu care s-a oprit
I direct
pe cintarul de la intra
rea in „Avicola". Izoterma in
care se afla „colaboratorul",
de cantaragiu, tră
I neobservat
gea mai tare la cintar. Apoi,
inainte de a se încărca mașina
cu pui, „colaboratorul" cobora și
I dispărea
fără urmă, astfel că, la
recintărire, la ieșire, n-avea cum
să se știe că era scoase afară
I pentru
și o cantitate de pui (în plus
șofer și in minus pentru
unitate), cantitate care reprezen
greutatea „colaboratoI taruluiexact
“„Pină la urmi a fost prin3
cu corpul delict (citește „cola
In izotermă. Era
f
I boratorul")
la mintea cocoșului că așa; se
va intîmpla.
I In loc
spectacol...
I de
Sala mare a clubului Între
de autocamioane din
I prinderii
Brașov devenise neîncăpătoare.
Dar pe scenă, in loc de un spec
tacol artistic, a luat loc un com
plet de judecată. S-a derulat un
I proces
intentat lui Ion Vrabie,
fost lucrător in această unitate.
Asistența a ascultat înmărmuri
I tăAflatși indignată
actul de acuzare.
sub influenta alcoolului și
profitind de lipsa soției și a co
său de acasă, LV. a în
I pilului
cercat să necinstească pe o
tinără care stătea la ei in gazdă,
înfricoșată, fata l-a prevenit că
I pedacă
n-o lasă in pace se aruncă
geam. Văzind că nu poate
scăpa altfel, fata s-a aruncat de
la etajul ai treilea Și n-a mai
I ' putut
fi salvată. Pentru fapta
sa, I.V. a fost condamnat la 12
ani închisoare.
I
Minciuna are
I picioare
scurte...
—
Jur
să
spun
I mai adevărul! adevărul și nu
După ce a rostit clasica for
Constantin Costescu a în
I mulă,
ceput să îndruge verzi si uscate
precum că el, cu ochii lui, a
văzut că nu Dumitru Lupu din
Costești-Vîlcea
fi furat niște
I sticle de băuturăardintr-un
bufet.
După cum ne scrie procurorul
Ștefan Bocănef, instanța l-a as
I pus
cultat cu atenție, după care i-a
cîteva întrebări și martorul
de ocazie a început să dea din
colț
ba c-c
I păți, înpinăcolț,s-a badat c-ode gol.fi, Văzind
că apărindu-l pe Lupu intrase
singur în... gura lupului, a
I etîncercat
cele
să-și retracteze cr'~
declarate sub jurămint, dar a
prea tirziu și a făcut și el
I fost
cunoștință cu rigorile legii.
I Pe• Inscurt
satul Miculești — Gorj
a fost identificată o foarte inspi
rată
Și
originală sculptură in
I lemn datind
de peste o sută de
ani. Deși avizați, muzeografii
întreprins nimic pină aI n-au
cum pentru a o pune sub ocro
tire. Poate acum.
• Vasile Răducanu din Buzău
sacrificat un , vițel. „operatie“
I ainterzisă
de lege. Acum ur
mează să răspundă in fața legii.
două ori : și pentru că-l
I Desacrificase,
și pentru că-l * fu
rase.
• In loc să-i arate șoferului
pe ruta Cimpina — Breaza
I deabonamentul
sau biletul de călă

I
I

torie, Adrian Cojocaru din Brea
za i-a repezit un pumn in față.
Judecat, bătăușul a fost făcut
K.O. cu o amendă usturătoare.
Scump, dar face I
Rubrică realizată de

Petre POPA
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cu sprijinul
corespondenților „ScintejTj

PROIECTUL PROGRAMULUI DE APLICARE A HOTĂRIRILOk
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI IN DOMENIUL
RETRIBUIRII SI REPARTIȚIEI VENITURILOR

DIN VIATA ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID • Consemnări • Note • Atitudini*
Actualitatea... „Actualității*
Din inițiativa comitetu
lui de partid de la între
prinderea de produse electrotehnice Bistrița a
fost creat un colectiv
care a primit sarcina de
a edita o foaie volantă.
Comuniștii chemați să
ducă la îndeplinire acest
lucru au numit publicația
„Actualitatea" și cu oca
zia primului număr și-au
anunțat cititorii că vor
supune, atenției noul, ex
periență pozitivă, vor cri
tica? ori de cite ori va fi
nevoie, cazurile de nerespectare a ordinii și disci-\
plinei, vor combate ma
nifestările de inerție, ru
tină, automulțumire.
Și iată, se poate spune
acum că a fost respectat
cu strictețe tot ce s-a
promis. „Actualitatea" aflîndu-se în... actualitate
la fiecare nouă., apariție.
Ea este difuzată intr-un
tiraj de 300 sau 400 exem
plare (cite 30 sau 40 pen

tru fiecare secție) și sus
cită un real interes. Spi
cuim din tematică : „Co
muniștii — în avangarda
hărniciei",
„Experiența
pozitivă să se regăsească
în activitatea practică".
..îndemn la organizare și
disciplină", precum și ru
bricile : „Curier juridic",
„Probleme de,protecție a
muncii". „Semnale cri
tice". „Din creația artis
tică a muncitorilor" etc.
Interesul manifestat de
cei cărora le este adre
sată, sporirea număru
lui colaboratorilor și creș
terea lună de lună a
realizărilor în producție
la nivelul fiecărei secții
atestă faptul că dialogul
purtat, și pe această cale
de către comitetul de
partid cu toate organiza
țiile componente, cu toți
oamenii muncii este via
bil și rodnic. (Gheorghe
Crișan).

Adunările generaleun puternic factor educativ
Ci nd la sfirșitul recen
tei sesiuni de examene a
studenților de Ia faculta
tea de invățămînt peda
gogic a Institutului de
invățămmt superior din
Baia Mare s-a tras linie
și s-au „citit" notele ob
ținute, s-a constatat un
lucru deosebit de îmbucu
rător : toți studenții fa
cultății —• absolut toți —
erau integraliști și cu me
dii între 8 și 10. Faptul
acesta n-a putut trece
neobservat. Neîndoielnic,
ne-a
explicat tovară
șa Elvira Suciu, secretara
organizației de partid, acest succes îl punem pe
seama Întăririi climatului
educativ al adunărilor
generale ale comuniștilor,
a ordinii și disciplinei ce
au urmat înfăptuirii unul
program de măsuri in această direcție. Sub sem
nul necesității de a se
realiza o nouă calitate și
în procesul instructiv-formativ universitar, organi
zația de partid a facultă
ții a aprobat un plan te
matic după care adună
rile generale au dezbătut
diverse probleme privind
integrarea învățămintului
cu cercetarea și produc
ția, de metodologie și
tehnologie a predării. In
acest cadru valorificindu-se observațiile cadre
lor didactice. și. ale stu
denților asupra unor as
.

ev

pecte de eficiență a pro
cesului de invățămint. în
urma acestor dezbateri a
reieșit, printre altele, ne
cesitatea ca studenții să
beneficieze de o verifica
re periodică a cunoștin
țelor, etapă de etapă, și
nu doar in sesiune, veri
ficare care insă să nu fie
pur scolastică, ci una
de participare activă a
studentului
prin
lu
crări de control la cu
noașterea temeinică a fe
nomenului studiat. Tot
odată, prin intermediul
colectivelor
mixte
de
cercetare
profesori-studenți, aceștia din urmă
sint angrenați în elabo
rarea unor studii de spe
cialitate privind amelio
rarea
și gospodărirea
unor terenuri agricole în
consens cu sarcinile autoaprovizionării teritoriale,
perfecționarea profesio
nală și pohtico-ideologică
a viitoarelor cadre didac
tice,
alcătuirea
unor
lucrări cum ar fi „Graiul
și etnografia zonei
Chioar", cercetarea pe
teren cu mijloace moder
ne a toponimiei de pe
Valea Bîrsăului și a fol
clorului din zona Lăpușului etc. Toate
aceste
lucrări sint apoi puse in
valoare și prin sesiunile
științifice de comunicări.
(Gheorghe Susa).
■

„Caietul metodic* al biroului
organizației de bază
Comitetului de partid
din unitățile bucureștene
\^de comerț exterior îi sint

subordonate 101 organiza
ții de bază cuprinzind
8 580 de membri de partid

care-și desfășoară activi
tatea pe teritoriul celor
șase, sectoare ale Capita
lei. Adăugind la aceasta
faptul că peste 40 la sută
din membrii birourilor or
ganizațiilor de bază sint
nou aleși, că proporția
membrilor de parțid față
de personalul muncitor
operativ este de peste 70
la sută, se înțelege mai
bine de ce comitetul de
partid din aceste unități a
acordat recentei instruiri
a membrilor birourilor
organizațiilor de bază o
importantă, cu totul deo
sebită, urmărind intensi
ficarea vieții interne de
partid a fiecărei organi
zații. la locul ei de
muncă, asigurarea unei
coordonări unitare intr-un
domeniu atit de important
în care răspunderea fie
cărui cadru, in sectorul
de care se ocupă, trebuie
să fie maximă. Pentru în-"
țelegerea deplină a sarci
nilor specifice din acest
domeniu, a metodelor și
formelor de muncă folosi
te. acestea au fost pre
zentate prin proiecție cu
aspectomatul, secretarul
comitetului de partid, to
varășul Iacob Eacoviță,
exemplificindu-le cu date

„feriri global - starife puternic pentru
creșterea profeției"

și fapte concrete din ac
tivitatea curentă a orga
nizațiilor de. bază. Mai
mult, comitetul de partid
a elaborat un caiet meto
dic al biroului organiza
ției de bază în al cărui
cuprins sint prezentate in
detaliu modul cum se
asigură de către organi
zația de bază conduce
rea activității economicosociale, cum se exercită
de către aceasta rolul de
conducător politic, prin
cipalele sarcini ale birou
lui organizației de bază
privind planificarea și or
ganizarea muncii, organi
zarea cunoașterii, aplică
rii și controlul îndeplinirii
hotăririlor, desfășurarea z
activității politico-.ideologice și cultural-educative
de masă, principalele for
me Si metode de condu
cere și îndrumare a acti
vității organizațiilor de
masă și obștești ș.a. Dis
tribuit tuturor birourilor
organizațiilor de bază, ca
ietul metodic se va dovedi
un necesar și util instru
ment de lucru in activita
tea de zi cu zi a birouri
lor, in organizarea și des
fășurarea
muncii
lor.
(Constantin Morar u).

împreună cu ortacii mei
am primit cu mult interes
și deplină aprobare pro
iectul Programului de aplicare a hbtăririlor Con
ferinței Naționale a par
tidului in domeniul re
tribuirii muncii și repar
tiției veniturilor oameni
lor muncii. Măsurile sint
foarte bine venite pentru
că aplicarea lor în viață
va constitui un puternic
stimulent in
creșterea
productivității și ridicarea
calității muncii, stabilind
totodată' și un spirit real
de echitate. Pentru orice
om al muncii este cit se
poate de clar faptul că
sporirea neîncetată a ni
velului nostru de. trai se

locul de muncă. Mergînd
pe firul lucrurilor am
constatat, pe lingă lipsa
de evidentă a producției,
și o mare indisciplină în
respectarea parametrilor
procesului tehnologic la
șlefuitorie termică, nu
meroasă absențe și în
voiri. cazuri de părăsire
a locului de mutică ș.a.
— Cum a reacționat or
ganizația de partid față
de asemenea abateri ?
— Maistrul in cauză
a -fost pus în discu
ția biroului organizației
de partid, a fost anali
zat in adunarea generală.
N-a fost sancționat. Și-a
luat angajamente. Am
avut și noi, la comitetul
de partid, o, discuție
cu el.
— S-a „angajat" din
nou ?
— Da. Nu știu pentru
a cita oară. Dacă nu reu
șește nici de această
dată să-și respecte obli
gațiile ce-i revin am hotărît să-1 punem în. dis
cuția consiliului oameni
lor muncii pentru a-1
destitui din funcția de
maistru. Ne-a pus răb
darea la încercare ; . dar
și răbdarea are o limită».
După cum și angaja
mentele repetața au o
limită a lor — am adăuga
noi. (Virgil Gheorghiță). ,

De atunci, împreună cu
cei 40 ortaci din brigadă,
ne preocupăm cu multă
perseverență de buna or
ganizare a muncii pe cele
trei schimburi, de apro
vizionarea tehnico-materială corespunzătoare a
locului de muncă, de fo
losirea la capacitate a
complexului mecanizat de
mare productivitate și a
celor 8 ore de lucru.
Tntronindu-se în bri
gadă un climat de ordine
și disciplină, de autoexi
gență și responsabilitate,
munca a fost mai spor
nică și roadele nu au intirziat să apară : in luna
martie a acestui an, bu
năoară,
productivitatea
muncii pe post a crescut

la 18 tone cărbune, de la
12 tone cit realizam anul
trecut. De la începutul anului și pină in prezent
brigada noastră a extras
peste prevederi
10 000
tone cărbune cocsificabil.
Ca urmare, fiecare miner
din brigadă a realizat in
luna trecută un ciștig
mediu de 6 800 lei, cu
peste 1 100 lei mai mult
ca in anul trecut. Toți mi
nerii din brigadă au în
țeles că numai muncind
mal bine se poate cîșttga
mai bine.

Aurel MANDA
miner-șef brigadă
la întreprinderea minieră
Lupenix

„Prin diminuarea cheltuielilor materiale
-venituri suplimentare" '
Am studiat cu multă
atenție prevederile pro
iectului Programului de
aplicare a
hotăririlor
Conferinței Naționale a
P.CR. în domeniul retri
buirii muncii și repartiției'
veniturilor
oamenilor
muncii. între alte impor
tante măsuri privind âplicarea mai fermă a
principiului socialist de
repartiție în raport cu
munca depusă, legarea
mai strlnsă a veniturilor
individuale de realizarea
producției, proiectul pre
vede stimulente substan
țiale în cazul diminuării
consumurilor specifice de
materii prime și materia
le, energie și combustibil.
în. anul care a trecut

Poziție fermă
împotriva indisciplinei
Cind am abordat „ca
zul" Aurei Paicu, maistru
la secția șlefuire, pe fața
tovarășului Eugen Cernescu, secretarul comite
tului de partid de la în
treprinderea de sticlă din
Tomești, județul Timiș,
am citit supărare : „N-am
reușit încă nimic cu el.
Lucrurile cele mai seri
oase le ia în glumă".
— Aici, Ia Tomești —
îi spun — se prelucrează
nisipul cuarțos. La înalte
temperaturi nisipul se to
pește, devine o masă
omogenă pentru ca apoi,
prin prelucrare manuală,
făcută cu migală de -fie
care suflător în parte, să
capete forme geometrice
de invidiat. Prin prefa
ceri tehnologice, nisipul
devine obiect de valoare.
— Știu unde vreți să
ajungeți : și în procesul
muncii omul se transfor
mă pe sine însuși. Numai
că A.P. este maistru de
20 de ani... Și este mem
bru de partid.
— De fapt pentru ce a
devenit un „caz" ?
— Neglijență și lipsă
de preocupare în ceea ce
privește' evidența • pro
ducției ce trece prin sec
ție în'schimbul pe care-1
conduce. în
asemenea
cazuri poate fi pusă în
discuție și competența
conducătorului
de
la

poate înfăptui numai în
situația realizării bunuri
lor materiale prevăzute,
obținerii unei înalta eficiertțe economice.
Iată de ce, trecerea la
aplicarea acordului glo
bal in toate formațiile de
lucru este deosebit de sti
mulativă pentru perfec
ționarea întregii activități
de producție. P.ină in iuna
noiembrie 1982, brigada
pe care o conduc avea
unele oscilații atit in rea
lizarea
productivității
muncii pe post, cit și in
obținerea retribuțiilor. De
la această dată am tre
cut la organizarea muncii
în flux continuu și la aplicarea acordului global.

eheltuielile materiale au
fost mai mici cu 1,8 mi
lioane lei decit cele plani
ficate, iar în primul tri
mestru din 1983 s-a reali
zat o economie de aproa
pe 5 Iei cheltuieli mate
riale la 1 000 lei producție-marfă. Noile regle
mentări supuse dezbaterii
publice, care constituie o
dovadă a consecvenței cu
care se aplică politica
partidului nostru de ridi
care a nivelului de trai
al oamenilor muncii, în
tărește răspunderea noas
tră in gospodărirea resur
selor materiale și bănești,
a părții din avuția națio
nală încredințată de so
cietate fiecărui colectiv
spre administrare.

în proiect sc arată că pen
tru economii de materii
prime, materiale, combus
tibili, energie șl forță de
muncă, îmbunătățiri de.
tehnologii sau rețete de
fabricație care duc la
micșorarea consumurilor
specifice, se vor acorda
timp de un an premii de
pină la 30 la sută din va
loarea economiilor obți
nute. Pentru acest an noi
ne-am propus, conform
programului suplimentar
adoptat după Conferința
Națională a partidului,
să reducem cheltuielile de
producție cu cel puțin 1,2
milioane lei. între măsu
rile pe care le aplicăm in
vederea reducerii consu
murilor materiale amin-

te.se : reproiectarea țesă
turilor, refolosirea unor
materiale
recuperabile
(îndeosebi scama din ce
lofibră), recondiționa.rea
pieselor de schimb, mon
tarea și folosirea unei in
stalații de captare a ener
giei solare. Un calcul pacare l-am făcut imediat
după ce am citit proiec
tul arătă că. in cazul
realizării obiectivelor pro
puse. fondul de premiere
va putea .fi majorat cu
240 000 lei numai prin di
minuarea
consumurilor
materiale.

Sanda
COMOȘTEANU
maistru filator la Filatura
de bumbac Alexandria

„Noile reglementări ne stimulează să muncim
mai bine, a mai mult spor"
Nimeni nu poate avea
venit garantat dacă nu
muncește și dacă nu pro
duce potrivit obligațiilor
de la locul de muncă.
Este un adevăr de necon
testat și, ca unul care lu
crez de aproape 30 de
ani aici, la întreprinderea
„înfrățirea" Oradea, am
avut o deosebită satisfpc■ ție regăsindu-1 înscris in
proiectul Programului de
aplicare
a
hotăririlor
Conferinței Naționale a
\ P.G.R. |n domeniul, retrir.
buirii 'muncii și repartî*'
(iei veniturilor oamenilor
muncii. Cei harnici au
intr-adevăr de ce să se
. bucure. Creșterea produc-

ției depinde de munca
noastră, iar noile regle
mentări ne stimulează să
muncim mai bine, mai
eficient. Primul trimes
tru l-am încheiat cu o
producție fizică supli
mentară concretizată in
mașinl-unelte de prelu
crare prin așchiere in
valoare de 26 milioane
Iei. spor realizat pe sea
ma creșterii productivi
tății muncii.
Dovada cea mai con
vingătoare că înțelegem
rostul noilor reglemerițări vor fi desigur fapte
le noastre concrete de zi
cu zi. De aceea, ne con
siderăm total mobilizați

i.n asigurarea unei creș
teri superioare a produc
tivității muncii, corespun
zător înzestrării tehnice
din unitate, dar în egală
măsură ne socotim direct
antrenați in. realizarea
unor mașini-unelte cu
performanțe similare ce
lor mai bune realizări pe
plan mondial. în această
lună, bunăoară, vom li
vra beneficiarilor prima
linie de transfer pentru
prelucrarea cutiei de vi
teze
a . autoturismului
„Dacia 1300"'.'Este o pre-'
mieră națională. Această
instalație complexă face
posibilă prelucrarea unei

cutii de viteze in mai pu
țin de 1 minut, față! de
10 ore cit necesita prelu
crarea ei pe mașini-unel
te tradiționale. în plus,
linia lucrează în regim
automat, și este deservită
de un singur muncitor
specialist, care intr-un
schimb realizează 480 de
piese de înaltă precizie.
Pentru noi toți este lim- |,
pede că prin realizării'de ,■
acest nivel vom asigura
O eficientă -sporită, dar și
cfștiguri mai bune.

Pavel DULCA
maistru principal
la „înfrățirea" — Oradea

JMQTE CEXĂȚENEȘȚ»

Un exemplu-negativ-de salubritate

Convorbire cu omul in robă despre cauzele,
implicațiile și învățămintele unui proces recent soluționat
Dezbaterile oricărui proces se încheie cu
formularea „Instanța rămîne in pronunțare " sau
„Instanța amină pronunțarea". Și într-un caz
și în celălalt se marchează astfel începutul celei mai importante și mai de răsj
pundere etape a judecății : DELIBERAREA.
Urmează retragerea judecătorilor în discrețio
camerei de chibzuință, unde, singuri cu probele,
cu legea și cu conștiința lor, stabilesc dreapta
soluție. Deliberarea este, PRIN LEGE, secretă.
Prin ea, imparțialitatea magistratului, răbdarea
de a urmări dezbaterile fără să se implice in

Un complet al secției I
penale a Tribunalului mu
nicipiului București s-a de
plasat, recent, în sala Clu
bului C.F.R., unde a defi
nitivat judecarea procesu
lui intentat lui Păun
Gheorghe și altor doi in
culpați, Acuzatul principal
a fost condamnat pentru
faptul că, în calitate de lu
crător comercial la „Rompresfilatelia", a furat 1 613
timbre, pe care le-a comer
cializat prin intermediul
celorlalți doi inculpați. Pen
tru această faptă. Păun
Gheorghe a primit pedeap
sa de 15 ani închisoare, 6
ani interzicerea unor drep
turi și confiscarea parțială
a averii.
Pe marginea acestui caz,
am solicitat opiniile tova
rășei judecător Doina Benea, care a prezidat com
pletul.
— Ce a fost deosebit tn
de
infracțiunea
comisă
Păun Gheorghe?
— Inculpatul s-a strecu
rat, intr-o noapte, in depo
zitul de timbre al institu
ției cu acest profil și a
furat colite filatelice foarte
căutate de colecționari.
Practic, el a pătruns și sus
tras din ceea ce — prin
analogie cu instituțiile ban
care — am putea numi
„tezaurul" „Rompresfilateliei".
— Am reținut, in timpul
dezbaterilor, că efracția și
furtul n-au semănat deloc
cu ceea ce ne imaginăm că
ar fi pătrunderea clandes
tină, spargerea unui „te
zaur". Pur și simplu, in
fractorul a intrat in încă
pere și și-a umplut cu
timbre de valoare o plasă,
o banală plasă din material
plastic. Cum a fost posibil?
— Faptul că „spargerea"
nu a decurs intr-o manieră
spectaculoasă denotă cit de
puțin erau puse la adăpost,
apărate, valorile respective.
Dealtfel, In noaptea în care

ele, interdicția de a-și forma vreo părere
conceputa iau sfirșit, îmbracă
îmbrăcă forma cuvintupreconcepută
cuvîntuși ferm
al sentinței. Și
lui riguros
l„
‘
?' tot din acel
moment, judecătorul, in sfirșit, are voie să aibă
o părere. Din momentul pronunțării; el lasă
cumpăna dreptății și redevine, inclusiv față de
procesul judecat, simplu cetățean.
Ce gindește judecătorul-cetățean despre cau
zele, implicațiile și învățămintele procesului so
luționat de el ? Desigur - o mulțime de lucruri,
are păreri, are idei, ca un om cu experiență și
mare discernămînt civic ce este. Convinși că

a operat. Păun Gheorghe
era chiar „păzitorul'1“ lor.
adică ofițer de serviciu pe
întreprindere, 'timbrele se
aflau pe rafturi, într-o încăpere-depozit,
depozitul
r

prejudiciul la valoarea no
minală înscrisă pe timbre,
așa cum solicită apărarea,
motivînd că ■ timbrele nu
fuseseră puse in vinzare.
Tocmai pentru că ele nu

multe din opiniile omului în robă, sintetizate în
formula laconică a sentinței, dar imposibil de
cuprins explicit in ea, prezintă interes social, au
valoare de pildă, pot contribui la îndreptarea
unor stări de lucruri, deschidem rubrica de față.
In coloanele ei vom insera, periodic, convorbiri
cu „omul în robă" despre cauzele, implicațiile și
învățămintele unor procese, așa cum le-a dedus
pe parcursul judecății, de pe poziția sa imparțială în dezbateri, dar cu incontestabilă ancorare
în dreptate, in epoca și in societatea pe care le
slujește.

lohovschi Serghei. de profesie tehnician constructor,
din anul 1974 încoace, adi
că de la virsta de 39 de
ani, nu a mai avut nici un
serviciu, trăind numai de
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Pofta de ciștig nemuncit
curmată cu fermitate
era — 'într-un fel — sigilat,
iar cheia depozitului se
afla într-un dulap la secre
tariat. Inculpatul de azi a
descuiat dulapul de Ia se
cretariat cu... cheia propriei
sale locuințe. Cit privește
sigilarea, nimeni n-a obser
vat violarea peceților. Lip
sa timbrelor a fost ob
servată mult mai tirziu,
nici nu s-a putut face vreo
legătură între dispariția lor
și „garda" asigurată de
Păun Gheorghe.
— Probabil că inițial ote
fost bănuiți alți oameni...
— ...Neîndoielnic. S-a sta
bilit chiar că adevăratul
vinovat dădea tircoale ma
gazinerului, întrebindu-1 cu
cinism dacă n-a dat de
urma celor dispărute. Un
asemenea mod de „asigu
rare" a unor valori impor
tante reprezintă mai de
grabă, s-o spunem deschis,
o invitație la furt.
— Pentru că vorbim de
valoare : apărarea inculpa
tului a solicitat să se re
țină ca valoare a timbrelor
sustrase suma de 17 076 lei.
Ce valoare a prejudiciului
a reținut instanța?
— Punctul de vedere al
completului nostru, ca in
stanță de fond, este că ar
fi nedrept să se calculeze
I

fuseseră puse tn vînzare
erau foarte căutate de filateliști, dovadă prețurile
obținute pe ele de inculpa
tul principal și de compli
cii lui. Deci, am luat in
‘
considerare valoarea de co
lecție, reținind că s-a
produs un prejudiciu de
517 466,60i lei.
— Va mai fi el recuperat ?
— în cea mai mare par
te a și fost recuperat, prin
identificarea cumpărători
lor și preluarea timbrelor
de la aceștia. A contribuit
în acest sens atitudinea de
căință a inculpatului Păun
care, dealtfel, a fost sincer
în tot timpul procesului,
ceea ce s-a avut în vedere
la dozarea pedepsei.
— Dacă ar fi fost nesin
cer, risca o condamnare și
mai mare decit 15 ani de
închisoare ?
— Neîndoielnic.
— Ce fel de oameni sint
cei care l-au ajutat pe
Păun Gheorghe să valori
fice timbrele furate ?
— Cei doi intermediari.
Stănică Victor și Volohovschi Serghei, sint și filateliști — deținători, pină
la proces, ai unor colecții
impresionante — dar și
speculanți de timbre. Este
semnificativ faptul că Vo1I

pe urma cumpărării și revinzării de timbre. Vă
spun așa, ca „fapt divers":
avea trei domicilii, deținea
două colecții mari de tim
bre, 17 plăcuțe de aur den
tar...
— Vă rugăm să explicați
cititorilor pentru ce, referindu-vă la deținerea co
lecțiilor de timbre, folosiți
timpul trecut.
— Pentru că, pe lingă
condamnările aplicate (lui
pentru speculă, iar lui Volohovschi pentru speculă șl
pentru deținere de aur),
acestuia din urmă i-au fost
confiscate colecțiile de tim
bre. Pentru activitatea lui
ca speculant, se înțelege.
— Dezbaterile au fost mai
aprinse in legătură cu în
cercarea de a se „salva" de
la confiscare una din cele
două colecții ale lui Volohovschi. Se invoca motivul
că ea ar aparține mamei
acestuia. Cum v-ați format
convingerea pentru a ho
tărî confiscarea ambelor
colecții ?
— Și in această privință
s-a manifestat toată grija
pentru a pronunța o hotărîre dreaptă Pe lingă celelalte probe existente, completul a decis și efectuat
pină și o descindere a in-

stanței la domiciliul incul
patului. S-a desigilat încă
perea cu timbre și a fost
invitată mama respectivu
lui să indice colecția pre
tins a ei, respectiv cîteva
piese de valoare. Habar nu
avea ce se află in clasoare.
Edificator, nu?
— Desigur. Cum edifica
toare sint și principalele
învățăminte ale procesului.
Vă rugăm să le rezumați.
— O primă concluzie tre
buie să o tragă factorii
responsabili de la „Rompresfilatelia" în legătură
cu modul de-a dreptul
precar în care au asi
gurat timbrele de valoare. O altă concluzie trebule să tragă „Asociația filateliștilor" în legătură cu
climatul de negoț și prac
tici necinstite care a mai
fost semnalat și care mai e
încă întreținut de unii co
lecționari, ce practică filatelia nu din pasiune, ci din
interese profund mercanti
le. O altă concluzie pot să
tragă amatorii de chilipi
ruri, in special din riscul
de a nu se alege, pină la
urmă, cu nimic. Iar din
pedeapsa aplicată, poate
trage învățătură de minte
orice amator de furt.
— Pedeapsa este pronun
țată cu drept de recurs ?
— Da. Așa cum se pro
nunță toate pedepsele în
prima instanță, așa cum
prevede legea, inculpații au
drept de recurs. Opiniile
exprimate în această con
vorbire nu anticipează, nici
n-ar putea anticipa, evolu
ția procesului in etapa lui
superioară. Ele reprezintă
numai convingerea juridică
și civică a judecătorului de
la instanța de fond, convin
gere pe care acceptă să o
exprime public din dorința
de a contribui și pe această
cale la prevenirea unor
manifestări dăunătoare so
cietății.

Sergiu ANDON

'

Zor de primăvară la
Ploiești, ca și in toate
așezările tării. Zeci de
mii de cetățeni — lo
catari și elevi, colec
tive de oameni ai
muncii din întreprin
deri și instituții — au
participat in această
perioadă la „dereticarea" și înfrumusețarea
orașului lor. Numărul
orelor de muncă pres
tate I-a depășit de
mult pe cel al popu
lației
municipiului.
Dar este lucru știut,
gunoiul se vede mai
bine in casa curată.
Iar aici, la Ploiești, el
își găsește un culcuș
netulburat tocmai in
acele unități care răs
pund de... curățenie.
în curtea -întreprin
derii de salubritate a
orașului, neorinduiala
e la ea acasă : bucăți
de conducte, fiare etalîndu-și colții ruginiți
din pămint, hîrtii, gu
noaie, zac de ani și ani

in șir, în țiriitul mo
noton al cișmelei care
risipește apa.
11 intilnim pe șe
ful „salubrității", Benone Domnu, care
ne vorbește cu dezin
voltură despre... popu
larizarea
legii
nr.
10/1982 în rindul popu
lației.
— Bine, dar în pro
pria curte, legea nu
e valabilă?
— Ba da, cum să
nu. dar știți cum se
mai întîmplă. uneori
cizmarul n-are ghete
le reparate. Chiar de
miine însă începem.
O să facem curățenie,
lună, nu alta !
„Miine" a trecut
însă, căci știți cind
am mai auzit această
promisiune ? Exact in
primăvara
trecută.
Cum spune
zicala
„iată anul a trecut,
insă miine n-a venit".
Și ar fi cazul.
în strada Glinka,

alte urme ale negii,'*
jențelor, lăsate de alta
unitate
responsabilă
tot cu... curățenia :
I.C.R.A.L. Ploiești. Du
pă Îndelungi tărăgă
nări, o echipă a numi
tei instituții a ridicat,
în sfirșit, .malaxorul de
asfalt și uneltele de
lucru, care au zăcut
aici o iarnă întreagă.
Au lăsat însă morma
ne de gunoaie, printre
care și numeroase ma
teriale. Cetățenii ' au
înlăturat gunoaiele lă
sate — dar cu mate-'
rialele rămase cum rămine ? Dealtfel, aces
ta este stilul de mun
că a nu puține echi
pe ale I.C.R.A.L.-ului
din Ploiești. Lesne de
înțeles postura deloc
favorabilă in fața ce
tățenilor a amintitelor
unități, menite să dea
ele insele exemplu de
corectitudine în apli
carea legii. (Constantin
Căpraru).

Cu liftul de la Tulcea la Oradea
Am mai avut neplă
cutul prilej să interve
nim în coloanele zia
rului împotriva modu
lui defectuos in care
întreprinderea de fa
bricare și montare a
ascensoarelor
din
București, unica din
țară. își onorează sar
cinile de dotare a imo
bilelor noi. construite
în diferite municipii și
orașe. Ultimul semnal
de acest fel — rezol
vat, la stăruința ziaru
lui — era din Tulcea.
Iată acum o veste din
exact capătul celălalt
al țării:
în 1981, pe strada
„6 Martie", una dintre
cele mai elegante ar
tere din municipiul
Oradea, au fost date în
folosință nu mai pu
țin de 7 blocuri-turn.
Printr-o scrisoare..aso
ciația de locatari nr.
147 din zona de vest a

orașului ne înștiințea
ză că, in ciuda repeta
telor solicitări, la aces
te imobile n-au fost
montate nici pină azi
ascensoarele, deși, in
mod
logic. această
operație trebuia făcută
inairțte ca blocurile să
fie predate beneficia
rilor.
Care e pricină aces
tei situații?
Oficiul județean de
construire și vinzare a
locuințelor motivează
că o parte din echipa
mentele ascensoarelor
în cauză au „dispărut"
din depozitele proprii.
Este, desigur, un fapt
cit se poate de repro
babil, dar... ce vină au
locatarii, care au con
tractat și plătit aparta
mente în blocuri cu
lift ?
Reprezentanții
O.C.V.L. susțin că au
efectuat o comandă su
plimentară pentru re-

v re m ea
Timpul probabil pentru intervalul 12
aprilie ora 20 — 15 aprilie ora 20. In
țară : Vremea va deveni instabilă. Ce
rul va £i variabil mai mult noros. Vor
cădea ploi temporare care vor avea și
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice în vestul, nordul și cen

perele lipsă, pe care
însă I.F.M.A. Bucu
rești a acceptat abia
în august 1982 să o
onoreze.. Dar
nici
pină in prezent aces
te repere n-au sosit
în totalitate la Oradea.
Consecința e lesne
de imaginat. De pes
te un an și jumătate,
virstnici ori copii, lo
catarii continuă să
urce zilnic de 5—6
ori 9 sau 10 etaje. Și
tot lesne de imaginat e
și ce gindesc ei despre
O.C.V.L. Oradea și
I.F.M.A. București și
despre seriozitatea co
laborării dintre aceste
două unități. N-ar fi
exclus, dacă se mai
tărăgănează lucrurile,
ca și
echipamentele
deja
expediate
la
Oradea să se ..descom
pleteze" intre timp,
(loan Laza, corespon
dentul „Scinteii").

trul țării și locale în rest. Vîntu! va
prezenta Intensificări cu viteze de 50—60
kilometri pe oră în cea mai mare parte
a țârii. La munte viteza vîntulul va de
păși 100 kilometri pe oră. predominînd
din sectorul sudic. Temperatura in scă
dere începînd din vestul țării. Minime
le vor fi cuprinse între 3 și 13 grade,
iar maximele Intre 14 șl 2S de grade,
mai ridicate la începutul intervalului în
sud-estul țării. Izolat se va
produce
grindină.
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Domnului WILLY BRANDT
Președinte al Internaționalei Socialiste

BONN
Realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Internaționalei
Socialiste imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări și
cele mai bune urări de succes în activitatea de inaltă răspundere pe care o
desfășurați.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Partidul Comunist
Român și partidele socialiste, sdcial-democ.rate. Internaționala Socialistă se
vor dezvolta și Întări in spiritul stimei și respectului reciproc, al cauzei
independenței naționale și progresului social, al înțelegerii, .securității,
destinderii, dezarmării și păcii in Europa și in intreaga lume.
\
Cțr cele mai bune urări,

Săptămîna aceasta - săptămină hotărîtoare pentru
ÎNCHEIEREA INSĂMINȚĂRII PORUMBULUI!

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

„Răspundeți de C.A.P. Crivina. Ați
fost astăzi prin unitate ?“ „Am
trecut alaltăieri..." -r ne
spune
dinsui. „Cit porumb s-a insâmințat ?" — insistăm noi. După ce
răsfoiește paginile unui carnețel,
ne dă — crede el — cifra exactă :
„120 hectare din 586 planificate".
Cind va fi recuperată această intirziere ?
Pină in seara zilei de 10 aprilie.,
in județul Mehedinți porumbul a
fost semănat pe 60 972 hectare —
86 la sută din suprafață. Cele mai
avansate sint unitățile agricole

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste
Luni a' avut loc ședința Biroului
Executiv al Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.
în cadrul ședinței, a fost dezbătut
Raportul cu privire la organizarea și
desfășurarea adunărilor și conferințe
lor pentru dare de seamă și alegerea
comitetelor organizațiilor democra
ției și unității socialiste, apreclindu-se că noile organizații, create din
inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, au de
venit o prezență activă in sistemul
democrației noastre socialiste, un nou
cadru de participare a cetățenilor
țării la viața politică, la decizia so
cială, la intreaga operă de construc
ție revoluționară desfășurată sub
conducerea partidului.
Biroul Executiv a subliniat că ale
gerile in organizațiile democrației și
unității socialiste au constituit o
etapă importantă in consolidarea po
litică și organizatorică a'acestora și
stabilit măsuri de întărire a activi' *.ii de îndrumare și sprijin a mun’•<, pe care o desfășoară, in scopul
traducerii in viață a sarcinilor ce le
revin privind aplicarea hotSrîrilor
Congresului al Xll-lea al P.C.R., ale
Conferinței naționale a partidului.
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste a discutat Rapor
tul privind activitatea controlului oa
menilor muncii și sarcinile ce revin
acestuia din hotăririle de partid și
din decretele Consiliului de Stat
adoptate la 28 martie a.c., apreciind
că această formă a democrației noas
tre socialiste, care asigură parti
ciparea directă a oamenilor muncii,
a pensionarilor și gospodinelor la
rezolvarea problemelor de interes ce
tățenesc, aduce o contribuție impor
tantă la dezvoltarea calitativă'a pro
ducției și desfacerii bunurilor de con
sum industriale și agroalimentare, la
îmbunătățirea
serviciilor
pentru
populație, la perfecționarea ocrotirii
sanitare și a asistenței sociale, la ri
dicarea continuă a nivelului de trai
și la creșterea calității vieții in pa
tria noastră, țelul suprem al întregii
politici a partidului.
Biroul Executiv a stabilit, totoda
tă. măsuri de natură să conducă la

lichidarea neajunsurilor existente
încă in activitatea controlului oame
nilor muncii, la îmbunătățirea in
continuare a stilului și metodelor
sale de acțiune, avind ca scop reali
zarea obiectivelor prevăzute in ho
tăririle de partid privind ridicarea
calității produselor, întărirea ordi
nii. disciplinei și legalității in ceea
ce privește depozitarea, transportul
și desfacerea mărfurilor, respectarea
cu strictețe a Decretului care regle
mentează preturile maximale de
mercurial, a Decretului referitor la
declararea, înstrăinarea și tăierea
animalelor.
\
.
Biroul Executiv a analizat, de ase
menea. activitatea de relații externe
a Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste pe
anul 1982 și proiectul Planului de
muncă in acest domeniu pe anul
1983. S-a apreciat că, acționindu-se
in conformitate cu orientările stabi
lite de Congresul al Xll-lea al P.C.R.,
pe baza indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în concordanță
cu interesele vitale ale poporului
român. Consiliul Național a contri
buit la promovarea inițiativelor de
mare
însemnătate ale României,
consacrate destinderii, dezarmării,
edificării securității și cooperării în
Europa, creșterii încrederii. înțele
gerii și colaborării internaționale,
apărării cauzei păcii in lume.
Planul de relații externe pe anul
1983 al Consiliului Național ad Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste are in vedere obiectivele și
orientările stabilite de Conferința
Națională a P.C.R. privind politica
externă a țării, aprecierile tovară
șului Nicolae Ceaușescu asupra pro
ceselor și tendințelor care se mani
festă astăzi pe plan mondial, faptul
că asigurarea păcii constituie pro
blema centrală a epocii noastre și
prevede acțiuni care să contribuie la
afirmarea politicii partidului și sta
tului nostru menite să conducă la
făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte, fără arme și fără războaie.
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste a rezolvat unele
probleme curente ale activității con
siliilor locale ale F.D.U.S.

Ministrul relațiilor externe al Republicii Franceze
va face o\ vizită oficială In țara noastră
/

La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii -’Socialiste
România, Ștefan Andrei, ministrul
relațiilor externe al Republicii Fran
ceze, Claude Cheysson, urmează să

efectueze în curind o vizită oficială
în Rofnânia. Vizita are ioc ca răs
puns la cea efectuată de ministrul
român în Franța, în anul 1981.

Cronica zilei
La București au început, luni, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale ronțâno-irakiene de cooperare economică,
tehnico-științifică și de comerț.
Delegația română este condusă de
"ovarășul Ion Dincă, membru al Coiitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al-gu
vernului, președintele părții române
in comisie, iar delegația irakiană de
Hassan Aii, membru al Consiliului
Comandamentului Revoluției, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului, președintele părții
irakiene in comisie.
Pe ordinea de zi a sesiunii sint
înscrise probleme privind stadiul
actual al relațiilor economice între
cele două țări, posibilitățile dezvol
tării in continuare a colaborării și
cooperării româno-irakiene în dome
nii de interes reciproc, lărgirii, și di
versificării schimburilor comerciale
bilaterale.
La
lucrări
participă
Ion M.
Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Cazan, ministru
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, șef al Depar
tamentului Cooperării Economice
Internaționale, vicepreședintele păr
ții române in comisie, Ion Stănescu,
ministru, șeful Departamentului pen
tru construcții în străinătate. Mihai
Diamandopoi,
ambasadorul
țării
noastre la Bagdad.
Iau parte, de asemenea, Munehim
Hassan Al-Sammaraye, adjunct al
ministrului petrolului, vicepreședin
tele părții irakiene în
comisie,
Dhiab M. Al-Algawi, ’ ambasadorul
Republicii Irak la București.

*

La Combinatul siderurgic Galați și
la Universitatea din localitate s-au
desfășurat lucrările simpozionului
național cu tema : „Contribuția cer
cetării și proiectării din institutele de
invățămint superior cu profil tehnic
Ia reducerea consumului de materii
prime, combustibil, energie și asimi
larea -unor produse noi pentru Com
binatul siderurgic Galați și alte mari
unități economice din țară, in raport
cu sarcinile ce revin acestor institute
din hotăririle adoptate de Conferința
Națională a partidului din 16—18 de
cembrie. 1982“. La această manifes
tare tehnico-științifică, organizată
1 sub egida Uniunii sindicatelor din
invățămint, știință și cultură și a Mi
nisterului Educației și învățămintului
in colaborare cu Universitatea și
Combinatul siderurgic din Galați, au
participat cadre și specialiști din
instituții de invățămint superior de
profil, institute de cercetări și pro
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11,00
11.50
12,05
16.00
16,05
16.30
17,15
17,35
17,45

Ecran de vacanță : ..Tarzaii"
Actualitatea economică
Roman foileton : „Marile speranțe"
Telex
Meșteșuguri din bătrini transmise
copiilor
Clubul tineretului
România pitorească
Oamenii înălțimilor albastre
1001 de seri

din consiliile agroindustriale Gru
ia, Obirșia de Cimp, Recea. Gogoșu. Devesel și Vinju Mare.
Există reale condiții ca și in con
siliile din partea de centru și de
nord a județului ritmul de lucru
la semănat să se intensifice, atit
prin mobilizarea puternică a for
țelor proprii, cit și prin redistri
buirea mijloacelor mecanice dis
ponibile din unitățile vecine care
au incheiat această lucrare.

Lucian CIUBOTARII
Virgil TATARU

VRANCEA

Buna organizare sporește forța

mijloacelor mecanice

i

în județul Vrancea. mii de coo
peratori. mecanizatori și specialiști
lucrează din zori și pină în noapte
pentru a încheia semănatul porum
bului cu circa două săptămini mai
devreme decit in oricare din anii
precedenți. Viteza zilnică prevăzu
tă la această importantă lucrare
este depășită cu regularitate ; se
insămințează zilnic, in medie,
peste 3 300 hectare, față de 3 000
hectare cit este viteza planificată.
STADIUL INSĂ.MINJĂRII PORUMBULUI, in procente, pe județe, in seara zilei de 10 aprilie
Menținerea acestui ritm de muncă
(Ieri, județul Ialomița a anunțat încheierea insămințării porumbului)
intens permite incheierea insămin
țării porumbului la
14 aprilie.
Această apreciere, făcută de spe
cialiștii direcției agricole județene,
numai noaptea la discuit, realieste confirmată pe teren.
MEHEDINȚI
zînd fiecare cita 12—14 hectare pe
La I.A.S. Mâicănești. directorul
schimb.
unității, tovarășul Gheorghe Preda,
„Ploaia ne-a fost de mare folos.
cu directorul Trustului
Terenul se lucrează bine. Acum / impreună
I.A.S., Mircea Dorel. examinau ca
totul este să insămințăm cit mai
litatea
patului
germinativ șl uni
repede" — ne spune inginerul-șef
formitatea erbicidării. Cu agrega
al C.A.P. Vrata, Constantin Vîlcu.
tele complexe se execută concomi
Parcela arată bine, terenul este
tent trei operațiuni la o singură
însă lingă șosea, ci la vreo 50 m.
Ne îndreptăm la prima oră a di
mărunții și nivelat din margine
trecere a tractorului : discuit, ni
Cauza ? Plouase în ajun și locul
mineții spre zona de cimpie a ju
în margine, iar densitatea — 66 000
velat. grăpat. Se cîștigă timp, se
fiind mai jos, solul era moale.
dețului Mehedinți. Oprim pe o solă
plante la hectar. Pe o parcelă ală
economisește motorina. în această
„Procedăm ața ca sâ nu stricăm
a C.A.P. ’Cujmir. Se lucrează . in
turată se- lucra neglijent.
De-a
unitate, agregatele și semănătorile
pămintul și să nu jasă o semănă
ritm susținut. îl intilnim aici pe
lungul unui canal de la fostul sis
sint date pe mina celor mai expetură proastă — ne spune inginerulinginerul Marian Pufan. directorul
tem local de irigații se puteau ve
rim cutați mecanizatori. care lu
șef al unității, Nicolae Florescu.
direcției agricole județene. După
dea bălării, stufărișuri, teren ne
crează din zori pină noaptea tirziu.
Unde nu poate intra tractorul, lu
observațiile pe care le face, înțe
lucrat, iar drumul între parcele
„Pregătim o recoltă de aproape
crează cooperatorii". în scurtă vre
legem că este foarte exigent in ce
depășea 6 metri. Discurile treceau
5 000 kg porumb boabe la hectar
me. o echipă de cooperatori a în
privește respectarea tehnologiei de
pe lingă
hidranți la 3—4 metri
în
cultură neirigată — ne spune
ceput imediat lucrul. Au întins
semănat. „Aici este zona în care
distanță. Pe ioc au fost stabilite
directorul
unității. însărnințăm
sfori pe direcția rîndurilor între-1
ne-am propus să obținem
intre
măsuri ca fiecare metru pătrat de
rupte de semănătoare și au con
15 900 și 20 000 kg porumb știuleți
zilnic cite 100 de hectare cu po
pămint să fie lucrat corespunzător.
tinuat semănatul manual, respecla hectar — ne spune directorul.
rumb, exact cit prevăd graficele
Seara, la recepția lucrării, pre
tînd distanțele intre plante.
Aceste producții depind însă de
ședintele consiliului agroindustrial
pentru a încheia această lucrare
felul în care muncim acum. Pre
Cooperativa agricolă Girla Mare
Gruia. Toma Stuparu, a dat cali
la termenul stabilit".
zența specialistului în cîmp este
este unitatea care seamănă cu po
ficativul „foarte bine". Acesta este,
Agricultorii vrînceni sint grăbiți.
, necesară mai mult ca orieînd. De
rumb cea mai mare suprafață din
de fapt, rolul controlului : să fie
Iar unul dintre aceștia, Costică Ra
' aceea, șl noi, cei de la direcția
cadrul consiliului agroindustrial cu
la obiect, să se ia măsuri și să se
du, președintele cooperativei agri
agricolă, am lăsat hîrtiile și am
același nume : 837 hectare. Pfnă
urmărească realizarea acestora.
cole Gologanu, este greu de găsit,
trecut la munca practică". Notăm
duminică seara au fost insămînțate
La C.A.P. Crivina, semănatul po
rumbului este mult rămas in urmă.
intrucit umblă toată ziua de la o
că, din cele 931 hectare, coopera
780 hectare, iar luni, mecanizatorii
Cauza ? Organizarea muncii lasă de
formație de mecanizatori la alta.
torii din Cujmir insămințaseră 850
de la această unitate lucrau pe
dorit. Nu intilnim pe cîmp cadre
..Președintele nostru este mereu în
Ultimele hectare. Cum s-a ajuns
hectare. .
din conducerea comunei. Unde or
cimp, acolo unde se seamănă" —
la acest rezultat? Dirt Cei''36 de
C.A.P. Pătulele I. Semănătorile
l’i ? Ora’ 18. Ajungem la consiliul
ni s-a spus la sediul cooperativei,
mecanizatori ai secției, 20 au lu
înaintau dinspre pădure la distan
popular comunal. Aici, primarul
îl intilnim totuși pe președintele
crat ziua la semănat și pregătirea
comunei, Vasile Neagod, este ocu
țe egale, pe o parcelă lungă de
pat cu niște hirtii. I II întrebăm:
cooperativei la una din formațiileterenului, iar cei 10 combiner! —
mal -bine de 1 km. Nu s-au oprit

Oamenii prețuiesc timpul și lucrează

fără întrerupere

TURISMUL ROMÂNESC
(Urmare din pag. I)

iectări, precum și de la mari între
traducem mai bine in viață sarcini
prinderi industriale din intreaga țară.
le stabilite în hotărirea conducerii
Participanții la simpozion au adre
partidului din martie 1978, privind
sat o telegramă COMITETULUI
dezvoltarea schimburilor cu alte țări
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
în domeniul turismului, ceea ce ne-a
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI
determinat să lărgim aria geografică
NICOLAE CEAUȘESCU, in care,
a destinațiilor de proveniență a tu
printre altele, se spune :
riștilor ce vin în România și să fa
cem cunoscută oferta noastră turisti
Deplin conștlcnți de adevărul că
că, variată, in cit mai multe țări și,
dezvoltarea economică și sopială a
țării depinde in mod nemijlocit de
practic, pe toate continentele. Cei
punerea in valoare a capacității
mai mulți turiști vor proveni, in 1983,
așa cum se intimplă in toată lumea,
creatoare a poporului, a propriilor
resurse materiale și umane,' sintem
din țările vecine, din țările socialis
hotăriți să răspundem cu o înaltă
te, cu care întreținem relații perma
conștiință și datorie patriotică che
nente, finalizate in schimburi turis
mării pe care dumneavoastră, stima
tice, efectuate în condițjj reciproc
avantajoase. Mulți turiști străini,
te tovarășe secretar general, ne-ați
adresat-o de Ia tribuna Conferinței
care ne vor vizita țara, provin — și
in acest an — din celelalte țări euro
Naționale și in cuvîntarea la recenta
Plenară a C.C. al P.C.R., de a ac
pene, cu precădere din R.F. Germa
ționa cu competență și deplină res
nia, Franța, Grecia, Anglia. Italia,
ponsabilitate pentru gospodărirea - Spania. Belgia. Olanda. Elveția, Aus
rațională a materiilor prime, com
tria, Țările Scandinave. Qe aseme
bustibilului, energiei șl pentru dimi-'
nea. înregistrăm sosiri de turiști
nuarea importului.
străini și din țări de pe alte conti
nente : S.U.A.. Canada, Israel. Japo
Exprimindu-ne și cu acest prilej
nia, Iordania. Emiratele Arabe Uni
adeziunea totală față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
te. Egipt.
tului nostru, ‘vă asigurăm, mult sti
Anul 1983 Va trebui să se înscrie
mate și iubite tovarășe Nicolae
și in turism in cadrul cerințelor cali
Ceaușescu, că noi, toți participanții
tății și eficienței formulate de con
la acest simpozion, toți oamenii
ducerea partidului. Vom acționa cu
muncii din institutele și întreprinde
toată hotărirea pentru a aduce in
rile pe care le reprezentăm, sub con
România cit mai mulți turiști străini
ducerea organelor și organizațiilor de
— principala sursă de eficientă eco
partid, ne vom mobiliza și mai activ
nomică in acest sector de activitate.
întreaga capacitate creatoare pentru
Dar răspunderi mari, in asigurarea
a realiza exemplar sarcinile ce ne re
unei circulații turistice active in tot
vin din documentele Congresului al
cursul anului, in folosirea cit mai
XH-lea și ale Conferinței Naționale
eficientă a bazei materiale create de
ale partidului.
societate, ne revin și in ce privește
dinamizarea turismului cu cetățenii
*
români. Ministerul Turismului, ca
Luni a avut loc in Capitală o con
principal deținător de bază materia
ferință de presă organizată de repre
lă, cit și celelalte organisme învesti
zentanța comercială a U.R.S.S. la
te cu răspunderi in acest domeniu —
București cu prilejul aniversării a 60
U.G.S.R., U.T.C.. U.N.C.A.P., niiriisde ani de la întemeierea întreprin
terele
Educației și învățămintului,
derii unionale de comerț exterior
Sănătății, Muncii, alte organisme și
„Mejdunarodnaia Kniga".
ministere — avem obligația de a ne
Au luat parte Ion Stoian. adjunct
preocupa "în mod sistematic, așa cum
al ministrului comerțului exterior și
prevăd reglementările în vigoare, de
cooperării economice internaționale,
eșalonarea
concediilor oamenilor
reprezentanți ai unor edituri și în
muncii pe toată durata anului, de
treprinderi de difuzare a cărții din
organizarea cit mai plăcută a timpu
Capitala și din alte localități din
lui liber al acestora la sfîrșit de săp
țară.
tămină. Pentru că nu trebuie să
A fost prezent ambasadorul Uniu
uităm un lucru. Statul a făcut efor
nii Sovietice la București. E. M.
turi materiale uriașe pentru crearea
Tiajelnikov.
unei baze materiale menite să satis
Despre evenimentul sărbătorit a
facă cit mai complet asemenea ce
vorbit A. K. Kaganovici, adjunct al
rințe Îndreptățite ale oamenilor mun
reprezentantului comercial.
cii și trebuie s-o folosim in mod co
Cu acest prilej au fost conferite
respunzător.
medalii jubiliare și diplome unor in
— Sint bine cunoscute aprecierile
stituții editoriale și de difuzare a
cărții, precum și unor lucrători din
unanime care se fac la adresa ospita
lității poporului nostru. Turismul
acest domeniu de activitate din țara
este, fără îndoială, o oglindă a aces
ndăstră.
(Agerpres)
tei trăsături. Ce măsuri a luat și va
lua conducerea Ministerului Turismu
lui pentru asigurarea unor servicii de
M.00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
calitate in toate unitățile și pe toate
tele de muncă ale tării
20,20 Actualitatea economică
traseele ce var primi turiști ?
20,35 Videoteca internațională
— Deviza sub care se desfășoară
31,05 Ancheta TV : „Dreptul de a
te
acest an turistic este următoarea :
numi mamă"
21.25 Teatru TV : „Actorul din Hamlet"
„Calitatea serviciilor se măsoară in
22.15 Telejurnal
fapte, și o vom proba cu faptele".
Este o deviză care s-a. născut
PROGRAMUL 2
in urma unor analize cu toate
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
principalele categorii de profe
tele de muncă ale țării
sii care participă la asigurarea
20,20 Buletinul rutier a! Capitalei
serviciilor turistice. Am înlocuit, in
20,35 Salonul TV al artelor plastice
cadrul pregătirilor ce le-am făcut
21.15 Tezaur folcloric
pentru actualul sezon estival, anali
21,45 Caleidoscop muzical-coregrafic
zele in „sisttem global" — care adu
22.15 Telejurnal

nau la „masa discuțiilor" aproape
toate profesiile din turism și care, in
acest fel. nu ofereau posibilitatea
analizei amănunțite și eficiente a în
tregului flux turistic. Or, in pregăti
rea acestui sezon s-au făcut analize
separate și temeinice cu ghizii și
agenții de turism; cu administratorii
de hoteluid și recepționerii; cu șefii
de unități de alimentație publică, bu
cătari și lucrători operativi. Avem in
pregătire, și-o vom desfășura înainte
de deschiderea sezonului, o analiză
cu cadrele de bază care participă la
realizarea agrementului. Deviza pe
care am enunțat-o este rezultatul
hotăririi unanime la care au ajuns
cadrele noastre din verigile de bază
ale turismului — cele care coordo
nează direct sau practică serviciile
turistice. Am luat măsura, de ase
menea, de a efectua un program in
tensiv de reciclare a cunoștințelor
profesionale — pină la deschiderea
sezonului estival — ale tuturor • di
rectorilor .oficiilor județene de tu
rism, pentru ca ei să fie, în mal mare
măsură decit pină acum, principalii
inițiatori in exercitarea controlului
asuora calității serviciilor prestate in
unitățile de turism, asupra eficientei
întregii activități economice.
O altă garanție a îmbunătățirii ca- 1
lității serviciilor o constituie și fap
tul că biroul executiv al consiliului
de conducere al ministerului a ana
lizat modul in care s-a făcut pregă
tirea principalelor baze turistice ale
tării pentru sezonul estival la fata
locului, pe teren. Așa s-a procedat
în cazul litoralului, așa se va pro
ceda și cu alte stațiuni, inclusiv mu
nicipiul București, care este în pre
zent. ca mărime, a doua bază turis
tică â țării.

Teleorman.

In

Caraș-Severin. Continuînd
o tradiție seculară de teatru ama
tor Ia Bocșa, colectivul artistic al
Teatrului muncitoresc din acest
oraș este o prezență activă și apre
ciată pe scenele casei muncitorești,
clubului din localitate și a clubu
lui minerilor din Ocna de Fier.
Astfel, după un repertoriu bogat,
incluzind piese ca „Opinia publică"
de A. Baranga, „Reintilnirea" de
Radu F. Alexandru. „Motiv de di
vorț" de Mariana Marinescu, „Un
șef imposibil" de Virgil Puicea,
inimoșii interpret) au pus in scenă,
în premieră,' piesa „Gărgărița" de
Ion Băieșu, in regia lui Adrian
Dinescu,
instructorul formației.
(Gheorghe Cătană).

Evident că, paralel cu măsurile de
pregătire pină la amănunt-a bazei
materiale, in vederea unei funcționa
lități bune, accentul principal l-am
pus pe pregătirea și perfecționarea
pregătirii cadrelor- Anul acesta circa
6 000 de cadre și-au perfecționat cu
noștințele profesionale în cadrul
Centrului de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor al Ministerului Tu
rismului. iar alti 60 000 de lucrători,
în cadrul unor programe care au fost
întocmite cu ajutorul centrului și
desfășurate sub conducerea cadrelor
cu cea mal mare răspundere de la
Oficiile județene de turism, și-au
reciclat cunoștințele profesionale.
Aceeași preocupare am manifestat-o
și pentru pregătirea unui corp de
ghizi (circa 6 000 ghizi), pentru turiștii
români și străini, care au un aport
direct in buna desfășurare a progra
melor cu turiști români și din străi
nătate. Dacă adăugăm că in 1983
vom organiza mai multe spectacole
și mai variate, mai multe excursii și
itinerare turistice, „școli" de scurtă
durată pentru învățarea de către tu
riștii străini a unor meserii artiza
nale, specifice țării noastre, a unor
dansuri populare românești, că vom
mări numărul restaurantelor folclo
rice, al discotecilor și barurilor —
cu programe de calitate mai bună și
cu orare prelungite in comparație cu
anii trecuți — oferim o imagine și
mai completă a faptului că anul
acesta ne-am pregătit -să-1 primim
mai bine pe turiști, să le oferim va
canțe cit mai agreabile. Cu alte cu
vinte. turismul trebuie să se alinieze
la sporul de calitate cerut de condu
cerea partidului și a statului, sâ fie
în pas cu celelalte activități’ econo
mice și sociale, desfășurate de toți
oamenii muncii din țara noastră.

CARNET CULTURAL

Sălaj La liceul agroindustrial
din Șimleu Silvaniei s-a desfășu
rat un schimb de experiență pen
tru găsirea celor mai eficiente mo
dalități de pregătire a personalului
muncitor necesar producției agri
cole. Au participat reprezentanți ai
Ministerului Educației și Invățămîntului și Inspectoratului școlar
județean, directorii unităților șco
lare de profil) reprezentanți ai
unităților
economice.
Schimbul
de experiență s-a desfășurat pe
baza unui studiu realizat in clase
le a IX-a și a X-a din unitățile de
invățămint cu profil agroindustrial.
Cu acest prilej, a fost elaborat un
program de măsuri vizind perfec
ționarea învățămintului agroindus
trial din județ. (Eugen Teglaș).

Harghita.

C. BORDEIANU

BULETIN RUTIER

organizarea

cabinetului județean pentru activi
tate ideologică și politico-educativă, in comuna Poroschia a avut loc
un simpozion cu tema „O politică
activă de pace și conlucrare între
toate țările lumii, consecvent pro
movată de România socialistă, de
președintele Nicolae Ceaușescu".
Au participat activiști de partid și
de stat, cadre didactice, mecaniza
tori și cooperatori, elevi. (Stan
Ștefan).

de mecanizatori. Era ora prinzului.
Cițiva mecanizatori serveau masa,
iar pe tractoare au urcat din mers
mecanizatorii de schimb. „Am pre
gătit cite trei mecanizatori pentru
fiecare tractor — precizează pre
ședintele cooperativei. Sint oameni
experimentați, pe unde trec semă
nătorile rămin rinduri drepte,
parcă trase cu sfoara".
Se poate aprecia că in ansamblul
județului se lucrează bine. Dar in
unele unități se pierde încă timp
prețios. Și aceasta mai ales din
cauza lipsei de operativitate in di
rijarea utilajelor-. La cooperativa
agricolă Focșani, trei mecanizatori,
singuri pe cimp, pierdeau vremea
pe lingă tractoare. Unul dintre ei,
Alexandru Arsene, ne spune : „Am
terminat de disbuit și grăpat te
renul repartizat și nu știm unde
să ne îndreptăm. Așteptăm să vină
cineva din conducerea cooperati
vei să ne spună ce mai avem de
făcut". Chiar dacă nu sint multe
asemenea cazuri, se pune cu acui
tate problema organizării mai bune
a muncii, dirijării operative a uti
lajelor, acolo unde 'pot lucra cu
maximum de randament. Se ridică
și o altă problemă : reglarea uti
lajelor în raport cu starea terenu
lui, pentru a se respecta normele
de calitate stabilite. La cooperati
va agricolă Bordeasca, pe un teren
greu, adincimea de semănat era cu
2—3 cm mai mare decit cea indica
tă. Un specialist al direcției agri
cole a intervenit pentru reglarea
semănătorii. Dar ce fac specialiștii
unității care au datoria să reme
dieze orice defecțiune ivită?
în județul Vrancea se lucrează
eu spor, dar aspectele la care
ne-am referit arată că este posibi
lă și necesară intensificarea în
continuare a ritmului
lucrărilor
pentru încheierea la termenul sta
bilit a insămințării porumbului.

La Casa de cultu

ră din municipiul Odorheiu Secu
iesc s-a deschis o expoziție de fo
tografii, reunite sub genericul
„Pro natura". Cele peste 300 de lu
crări. datorate artiștilor fotografi
din intreaga țară, prezintă sugestiv
și la un înalt nivel artistic o largă

Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
ÎN ATENTIA POSESORILOR
DE AUTOTURISME
Tncepind din luna martie, la auto
turismele „Dacia", seria motorului,
menționată pe plăcuța nituită, se
poansonează pe blocul motorului.
Operațiunea se execută în mod obli
gatoriu la autoturismele noi. cu pri
lejul efectuării reviziei a doua din
termenul de garanție. Ținind seama
de avantajele acestei măsuri, toți de
ținătorii de autoturisme „Dacia" sint
rugați să-și poansoneze seria moto
rului pe blocul motorului cu prilejul
verificării tehnice anuale a autove
hiculelor.
Atit pentru autoturismele noi, cit și
pentru cele ieșite din termenul de
garanție, poansonarea se efectuează
numai de către unitățile Dacia-Service, autorizate în acest scop. Ope
rațiunea se execută cu set unic de
poansonare și se aplică pe partea
dinspre pompa de benzină. Poansonarca se menționează in certificatul
dc înmatriculare și se efectuează
numai după confruntarea prealabilă
a seriei trecute in certificatul de în
matriculare cu cea care figurează pe
plăcuța nituită din fabrică. în caz
de nepotrivire, se va proceda la con
fruntarea cu seria menționată in
factura de cumpărare.
Deținătorilor de autoturisme, de
orice marcă, li se recomandă, de ase
menea, să-și poansoneze numărul de
înmatriculare al autoturismelor pe
jențile roților. Deținătorii de auto
turisme sint direct interesați să
poansoneze seria motorului pe blo
cul acestuia și numărul de înmatri
culare .al autovehiculului pe jențile
roților, prevenind in acest fel sub
stituirile de autoturisme și de mo
toare, furturile de autoturisme sau

și variată gamă de teme și subiec
te inspirate din pitorescul și far
mecul inedit' al naturii patriei
noastre socialiste. (I.D. Kiss).
Sibiu viata cultural-artistică
sibiană a consemnat zilele acestea
un nou și important eveniment —
înființarea primului teatru munci
toresc din Sibiu, care, alături de
Teatrul popular din Mediaș și Tea
trul muncitoresc din Mirșa. iși va
aduce o contribuție importantă la
dezvoltarea bogatelor tradiții ale
mișcării artistice de amatori din
județul Sibiu. Noul teatru munci
toresc funcționează pe lingă Clubul
oamenilor muncii din transporturi
și telecomunicații Sibiu, afirmat de
mai mulți ani și prin succesele ta
lentatei și entuziastei sale formații
de teatru de amatori. (Nicolae
Brujan).
Vaslui La Combinatul de fire
sintetice, la Spitalul județean din
Vaslui, precum și la întreprinderea
de rulmenți din Birlad au avut loc
manifestări politico-educative pri
lejuite de deschiderea noii ediții a
„Lunii cărții in întreprinderi și in
stituții". Au fost organizate expo
ziții de carte social-politică. lansări
de carte, întilniri ale oamenilor
muncii cu scriitori ieșeni și din ju
deț. (Petru Necula).

roți, deoarece cifrele aplicate prin
poansonare nu pot fi șterse fără a
lăsa urme. Poansonarea seriei moto
rului mai are avantajul de a asigura
posibilitatea de identificare a mo
torului in cazul in care plăcuța ni
tuită se desprinde și se pierde, in
diferent din ce motive.
RĂSPUNDEREA OMULUI
DE LA VOLAN
Conducerea autovehiculului solicită
celui aflat la volan concentrarea
permanentă a atenției și executarea
cu maximă răspundere a oricărei
manevre pe care urmează sâ o exe
cute. Iată, de pilda, un caz de Re
asigurare a șoferului la pornirea de
pe loc a autovehiculului, care s-a
soldat cu urmări irecuperabile : autoremorcherul 31—TR—3 808, condus
de Man ea Voicu, pe șoseaua Bolintin Vale — Roata de Jos, s-a oprit
lingă un alt autovehicul, rămas in
pană, pentru a-1 alimenta cu ener
gie electrică. La plecare, șoferul nu
s-a asigurat și astfel nu a observat
că un biciclist se găsește în depă
șirea sa. accidentindu-1 mortal. Nu
de puține ori, unii conducători auto
trec cu vederea anumite indicatoa
re, neținind seama de semnificația
lor. Este cazul. indicatoarelor de .li
mitare a vitezei, al celor care sem
nalizează curbe periculoase ori în
gustare de drumiiri etc. Pe un drum
național din județul Gorj, la vola
nul ’autoturismului 2—OT—4 512, Tu
dor Constantin nu a respectat sem
nificația indicatoarelor de limitare a
vitezei și „curbă deosebit de pericu
loasă", mai cu 'seamă că pe drum se
formase un strat subțire de mizgâ,
din care cauză s-a răsturnat cu ma
șina in șanț.

Știri sportive
ROMA 11 (Agerpres). — în vede
rea meciului pe care echipa de
fotbal a Italiei il va susține sîmbătă, la București cu echipa României,
in preliminariile Campionatului eu
ropean de fotbal. Federația italiană
de specialitate a selecționat următo
rul lot de jucători: Dino Zoff, Ivano
Bordon (portari), Giuseppe Bergomi.
Antonio Cabrini, Gaetano Scirea,
Pietro Vierchowood (apărători). Car
lo Ancelotti, Giancarlo Antognoni.
Bruno Conti. Giuseppe Dossena.
Gianpiero Marini. Marco Tardelli
(mijlocași). Sandro Altobelli, Rober
to Bettega, Francesco Graziani și
Paolo Rossi (atacanți).,
MUNCHEN 11 (Agerpres). — Cea
de-a treia etapă a competiției cicliste
internaționale „Turul Niedersachsen"
disputată pe traseul Nienburg — Ol
denburg (153 km) a revenit rutierului
Olaf Ludwig (R.D.G.) în 3h 19’48”.
Lider al clasamentului general este
olandezul Van Vliet, urmat de so
vieticul Navolohin la 4”. Mircea Romașcanu (România) ocupă locul 7 la
31”. In clasamentul pe echipe conduce
U.R.S.S., urmată de R.D. Germană,
Olanda, selecționata Niedersachsen,
România, Polonia, R.F. Germania.
Cehoslovacia, Austria, Suedia etc.

BERLIN : Deschiderea lucrărilor Conferinței științifice

BUENOS AIRES

Amman-. Colaborare
româno-iordaniană
în domeniul petrolului

internaționale

„Karl Marx și contemporaneitatea
— lupta pentru pace și progres social"

(

Documentele adoptate

BERLIN 11 (Agerpres). — La
Berlin s-a deschis luni conferința
științifică internațională „Karl Marx
și contemporaneitatea — lupta pen
tru pace și progres social11, la care
participă reprezentanți ai unor parti
de comuniste și muncitorești, mișcări
de eliberare națională, partide socia
liste și social-democrate din întreaga
lume.

BUENOS AIRES (Agerpres). — La Centrul cultural „San Martin" din
Buenos Aires s-au încheiat lucrările reuniunii ministeriale a statelor
membre ale „Grupului celor 77". Din România a participat o delegație
condusă de Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

înainte de ședința solemnă de închidere, participanții au adoptat o
serie de documente evidențiind situația economică gravă pe plan mon
dial. precum și poziția acestor state
în raport cu problemele dezvoltării.
Astfel, este exprimată voința țărilor
în curs de dezvoltare de a căuta, prin
dialog și concertare, împreună cu
statele industrializate, soluții juste și
echitabile diferitelor probleme econo
mice, de a întări cooperarea între
țările în curs de dezvoltare.
Documentul final al reuniunii
„Grupului celor 77“ care cuprinde
Declarația ministerială și Programul
de acțiune subliniază necesitatea rea
lizării de urgență a unui program de
reaotivare a economiei mondiale,
care să asigure, totodată, accelerarea
procesului de dezvoltare a țărilor
lumii a treia.
Reprezentanții celor 125 de state
participante la reuniunea de la Bue
nos'Aires au adoptat, de asemenea,
un program de măsuri economice
concrete care va fi propus țăriloi'
dezvoltate în căutarea unor soluții
menite să „salveze omenirea de la
haosul care pare iminent".

Reuniunea a adoptat, de asemenea,
rezoluții in problemele financiare, ale
ajutorului destinat țărilor în curs de
dezvoltare și datoriilor externe. Re
zoluțiile se pronunță pentru sporirea
împrumuturilor acordate lumii a treia
de instituțiile financiare internațio
nale, cum sînt Banca Mondială și
Fondul Monetar Internațional.
Țărilor dezvoltate li se cere să ri
dice restricțiile impuse importurilor
de produse din țările sărace si să
creeze un fond internațional pentru
protecția prețurilor la materiile pri
me. „Grupul celor 77“ recomandă
acordarea unui ajutor special pentru
țările cel mai puțin dezvoltate ale
lumii, incluzînd conversiunea' în do
nații a actualelor împrumuturi pen
tru dezvoltare. Documentele cer, de
asemenea, țărilor dezvoltate să ate
nueze povara datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, prin refinanțarea împrumuturilor oficiale și
prin credite pentru export.
Documentele reunite în ..Platforma'
de la Buenos Aires" a „Grupului ce
lor 77“ vor fi prezentate celei de-a
șasea sesiuni a U.N.C.T.A.D.

„Schimburile Esf-Vesf trebuie favorizate

LISABONA

Congresul Internaționalei Socialiste s-a pronunțat
ferm pentru limitarea cursei înarmărilor nucleare
LISABONA (Agerpres). — La Albufeira (sudul Portugaliei) s-au în
cheiat duminică lucrările celui de-al XVI-lea Congres al Internaționalei
Socialiste, la care au participat delegați din partea unor partide socia
liste și social-democrate din 75 de țări. In cadrul congresului au fost
discutate probleme ale situației internaționale, ale păcii și dezarmării
și s-a făcut o amplă analiză a cauzelor crizei care confruntă in prezent
economia mondiala.
Congresul l-a reales pe Willy Brandt în funcția de președinte al In
ternaționalei Socialiste. In postul de secretar general a fost ales Peni
Voanane, reprezentantul Partidului Social-Democrat din Finlanda.
Participanții la congres au adop
bilitatea și securitatea regiunilor
tat o serie de documente în pro
respective.
blemele dezarmării, situației din
în documentul privind proble
diferitele zone ale lumii, precum
mele economice se subliniază ne
și un manifest conținind propune
cesitatea de a se ajunge la o re
rile Internaționalei Socialiste pen
dresare economică și de a se re
tru depășirea crizei economice, in
duce șomajul și inflația, precum
care se subliniază că lichidarea
și de a se realiza o nouă ordine
dificultăților economice este indi
economică internațională printr-o
solubil legată de încetarea cursei
cooperare mai strinsă intre statele
înarmărilor.
industrializate și cele in curs de
Pronunțîndu-se In favoarea unor
dezvoltare.
măsuri ferme în direcția limitării
Internaționala Socialistă și-a ex
cursei înarmărilor nucleare, parti
primat îngrijorarea în legătură cu
cipanții la congres, au sprijinit
creșterea tensiunii în America La
ideea convocării unei conferințe
tină și în zona Caraibilor, arătînd
europene de dezarmare și au cerut
că politica S.U.A. in aceste zone
instituirea unui moratoriu asupra
contribuie la agravarea situației.
producției și experimentării arme
în legătură cu situația din Ori
lor nucleare. Ei au subliniat, de
entul Mijlociu, Internaționala So
asemenea, importanța interzicerii
cialistă s-a pronunțat pentru ne
producției și acumulării de arme
gocieri directe intre Israel, Iorda
chimice și bacteriologice. Congre
nia și poporul palestinian, reafirsul s-a pronunțat în favoarea cre
mindu-și sprijinul pentru recu
ării unor zone denuclearizate în
noașterea reciprocă de către israenordul Europei, în Balcani și in
lieni și palestinieni a dreptului
zona Oceanului Pacific, relevînd
fiecăruia dintre cele două popoare
că acest lucru ar contribui la sta- . la un stat independent.

n

declară ministrul vest-german al economiei
BONN (Agerpres). — într-un interviu acordat postului de radio
„Suddeutsche Rundfunk", ministrul
vest-german al economiei, Otto
Lambsdorf, a cerut administrației americane să nu impună „exigențe
excesive" cane să ducă la restrîngerea schimburilor Est-Vest, întrucit
acestea nu ar face decit să înăspreas
că și mai mult climatul politic din

Europa occidentală și în special în
R.F.G., în primul rînd ca urmare a
șomajului foarte ridicat. Această pro
blemă — a spus ministrul vest-ger
man — turnează să fie abordată la
viitoarea reuniune la nivel înalt a
statelor industrializate, programată
să aibă loc la Williamsburg (S.U.A.),
la sfirșitul lunii mat

Inițiative in vederea consolidării păcii
în America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Președinții panamez, co
lumbian și costarican, respectiv Ri
cardo de la Espriella, Belisarib Betancour și Luis Alberto Monge, au
avut convorbiri în Panama, analizînd cu acest prilej evoluția situa
ției din.America Centrală. în urma
acestei întilniri, președintele Colum
biei a anunțat că participanții au
cerut miniștrilor de externe ai țări
lor semnatare ale Declarației de la
Contadora — Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela — să se Întru
nească în cadrul unei reuniuni de
urgență, spre a încerca să reacti
veze această declarație privitoare la
modalitățile de asigurare a păci) în
zona Americîi’ Centrale. Reuniunea

ministerială urmează să aibă loc la
Ciudad de Panama, relatează agen
ția France Presse.
Semnat la 9 ianuarie la Contadora, in Panama, de miniștrii de
externe ai celor patru țări mențio
nate, respectivul document chea
mă țările din zonă să evite orice
acțiune ce ar putea declanșa un
conflict armat, condamnă ameste
cul străin direct sau indirect in
această regiune și se pronunță
pentru /reglementarea negociată a
diferendelor.

HELSINKI II (Agerpres). — în
urma alegerilor parlamentare desfă
șurate în Finlanda la 20 și 21 mar
tie. primul ministru Kalevi Sorsa a
prezentat șefului statului finlandez,

pe scurt

MANAGUA 11 (Agerpres).
Nicaragua au fost create tribunale
populare antisomoziste, care vor
judeca acțiunile declanșate împotriva
regimului sandinist și pe făptașii
acestora — transmite agenția Prensa
Latina, citind o hotărîre' a Juntei
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală din Nicaragua. Tribunalele au
caracter temporar și ele vor funcționa
numai în perioada în cate persistă
actele de agresiune ale elementelor
contrarevoluționare somoziste împo
triva tării și a. regimului revoluțio
nar de la Managua.

Rezultatele preliminare
ale alegerilor locale

Demisia guvernului finlandez
Mauno Koivisto, demisia guvernului.
Președintele Finlandei a acceptat
demisia, solicitînd guvernului, Sorsa
să-și continue activitatea pînă la
formarea unui nou cabinet.
nisterial

Crearea tribunalelor
populare antisomoziste

JAPONIA

HELSINKI

AGETOȚHLE DE PRESĂ

NICARAGUA

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
La deschiderea lucrărilor, transmite
agenția A.D.N., Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, a rostit o cuvîntare.

LA COPENHAGA s-a desfășurat
plenara C.C. al P.C. din Danemarca. Au fost examinate probleme
organizatorice legate de pregătirea
celui de-al 27-lea congres al parti
dului. Participanții au adoptat o
declarație în care se subliniază că
„Danemarca trebuie să se pronunțe
pentru o zonă denuclearizată în
nordul Europei și să sprijine pro
punerea privind crearea, în Euro
pa, a unei zone lipsite de arme
nucleare tactice".

PLENARA C.C. AL P.S.U. ME
XICAN. La Ciudad de Mexico s-au
încheiat lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unificat Mexican, care a anali
zat actuala situație politică și eco
nomică din țară. Plenara a hotărit
convocarea Congresului partidului
la 9 august a.c. și a aprobat ordi
nea de zi preliminară a acestuia.

CONVORBIRI. La 11 aprilie, la
Geneva a început a doua etapă a
convorbirilor indirecte la nivel mi-

afgano-pakistaneze. care

au loc prin mijlocirea reprezen
tantului personal al secretarului
general al O.N.U., Diego Cordovez,
relatează agențiile T.A.S.S. și
France Presse. Delegațiile celor
două țări sînt conduse de ministrul
afacerilor externe al Afganistanului, Shan Mohammad Dost, și de
ministrul de externe al Pakistanului, Yaqoub Ali Khan.

ALEGERI LEGISLATIVE ANTICIPATE IN THAILANDA. La 18
aprilie vor avea loc in Thailanda
alegeri legislative anticipate pentru
desemnarea celor 324 de deputați
ai Camerei Reprezentanților. di
zolvată la 19 martie, s-a anunțat
la
Bangkok,
potrivit agenției
France Presse. La această consul
tare electorală vor participa 25 mi
lioane de alegători.

AMMAN 11 (Agerpres). - In
tr-un cadru festiv, în Iordania du
fost inaugurate lucrările de fo
raj ce urmează a fi executate
de întreprinderea „Rompetrol"
cu o instalație F-200 de con
strucție românească. Autoritățile
de resort iordaniene au formu
lat aprecieri pozitive asupra in
stalației românești, modului de
organizare pentru începerea lu
crărilor. x
Cu această ocazie s-a subli
niat că inițierea colaborării în
tr-un nou domeniu, cel al pros
pecțiunilor petroliere, se înscrie
pe linia dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, în
conformitate cu înțelegerile con
venite între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, și regele
Hussein Ibn Talal al Regatului
Hașemit al Iordaniei.
La inaugurare a luat parte
ambasadorul României la Am
man, Andrei Cervencovici.
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TOKIO 11 (Agerpres). — Rezulta
tele preliminare ale primei etape a
alegerilor locale, desfășurată dumi
nică în Japonia, indică victoria can
didatelor susținuți de partidele comu
nist și socialist pentru funcția de
guvernator în prefecturile Hokkaido
și Fukuoka, relatează agenția Kyo
do. Guvernatorul prefecturii Kana
gawa și-a reînnoit mandatul cu spri
jinul tuturor partidelor reprezentate
în parlament. în celelalte 10 prefec
turi. inclusiv Tokio și Osaka, scruti
nul pentru funcția de guvernator a
revenit candidaților susținuți de
Partidul Liberal-Democrat, de guvemămînt, in majoritatea cazurilor,
in coaliție cu partidele centriste
Komei și socialist-democratic.
în afara alegerilor pentru guver
natorii celor 13 prefecturi au mai
fost desemnați deputății în 44 de
adunări prefecturale și Consiliile
municipale din nouă orașe mari, pre
cum și primarii orașelor Sapporo și
Kawaski. Potrivit rezultatelor preli
minare. din cele 2 660 de mandate în
adunările prefecturale. P.L.D. a ob
ținut 1 289, Partidul Socialist din
Japonia — 285, Komeito. care in ma
joritatea cazurilor a încheiat alianțe
electorale cu P.L.D. sau P.S.D. —
103. P.S.D. — 60, iar Partidul Co
munist Japonez — 51.
în ansamblu, participarea la vot
a fost de 63,21 la sută, fiind apre
ciată ca drept extrem de scăzută. De
menționat că la alegerile din Tokio,
participarea la vot a fost de numai
47,96 la sută, fapt interpretat dg ,ob
servatorii-citați de agenția . Kyodo
drept o expresie a ' nemulțumirii
electoratului față de actualele difi
cultăți economice și sociale pe care
le cunoaște țara.

ORIENTUL MIJLOCIU
LISABONA 11 (Agerpres). — Agenția W.A.F.A. a anunțat că Issam
Sartawi, membru al Consiliului Na
țional Palestinian, care participa la
Congresul Internaționalei Socialiste
din localitatea portugheză Albufeira,
a fost asasinat cu focuri de armă în
hojul hotelului în care locuia. Comi
tetul Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei a dat publicită
ții un comunicat, difuzat de agenția
W.A.F.A., in care afirmă că Sar
tawi a fost ucis de poliția secretă israeliană în timp ce își îndeplinea
misiunea de reprezentant al O.E.P. la
Congresul Internaționalei Socialiste.

Un obiectiv prioritar al sesiunii C.E.E./O.N.U,

INTENSIFICAREA COOPERĂRII ECONOMICE INTEREUROPENE,
IN INTERESUL DESTINDERII Șl SECURITĂȚII PE CONTINENT
La Palatul Națiunilor din Geneva
se deschid astăzi lucrările celei de-a
38-a sesiuni a Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./
O.N.U.), eveniment care se . bucură
de un îndreptățit interes din partea
opiniei publice de pe continent. Pro
blematica inclusă pe ordinea de zi a
dezbaterilor — la care iau parte re
prezentanții celor 34 de state- mem
bre ale comisiei (țările Europei,
S.U.A. și Canada) și care vor dura
două săptămîni — include o serie de
aspecte importante legate de situa
ția economică generală din Europa,
dezvoltarea comerțului și cooperării
industriale intereuropene, lărgirea
colaborării în domeniile . științei și
tehnicii, energiei, mediului înconju
rător șl transporturilor, promovarea
schimbului de experiență în .diferite
sectoare ale industriei și agricul
turii.
Noua lntîlnire la scara continen
tului dobîndește semnificații sporite
în actuala conjunctură, cind în re
lațiile internaționale s-a ajuns la o
încordare deosebit de gravă, cînd
efectele adîncirii crizei economice și
financiare mondiale se fac tot mai
simțite, inclusiv in Europa, cind lu
crările reuniunii general-europene
de la Madrid au fost din nou în
trerupte, întîrziindu-se finalizarea
lor. Sînt împrejurări în care, așa
cum au subliniat nu o dată Româ
nia, președintele ei. este mai nece
sar ca oricînd să se lărgească și nu
să se restrîngă colaborarea pe mul
tiple planuri dintre toate statele con
tinentului. „Este in interesul po
poarelor europene, arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, să asigu:
răm realizarea unor relații de largă
colaborare, a unei Europe unite, ba
zate pe respectul orînduirii sociale
și al independenței fiecărei țări, pe
o colaborare și întrajutorare activă
în dezvoltarea economico-socială, in
ridicarea bunăstării și întărirea in

dependenței fiecărei națiuni de pe
continent".
Concepția țării noastre, a pre
ședintelui ei cu privire la căile și
modalitățile de depășire a actualei
situații critice din Europa și din
lume are in vedere faptul că parti
ciparea tuturor statelor la diviziunea
internațională a muncii, la circuitul
mondial de valori materiale și spi
rituale răspunde unor' necesități
obiective. Potrivit acestei concepții,
accelerarea dezvoltării economice, a
progresului general al fiecărei țări
depinde, într-o mare măstțră, pe lin
gă efortul propriu, de intensificarea
schimburilor sale externe, de pro
movarea comerțului și cooperării economice internaționale. în același
timp, dezvoltarea legăturilor comer
ciale dintre state reprezintă o bază
sigură a destinderii, o cerință pri
mordială a înțelegerii și încrederii
internaționale, a consolidării păcii
în lume. însăși viața demonstrează
că securitatea și cooperarea se con
diționează reciproc : extinderea con
lucrării economice este de natură să
contribuie la întărirea încrederii în
tre state și la promovarea destinde
rii în lume — și invers,, consolidarea
climatului de destindere creează
condiții favorabile pentru dezvolta
rea unor ample acțiuni de cooperare.
în acest sens, C.E.E./O.N.U. — care
a fost investită încă de la înființarea
sa cu țeluri și responsabilități pre
cise pe linia amplificării colaborării
economice intre statele continentului
și care a adus o însemnată contri
buție la afirmarea unității interese
lor fundamentale ale popoarelor eu
ropene, pe deasupra deosebirilor de
sisteme social-politice, apartenenței
la alianțe politico-militare și la gru
pări economice diferite — este che
mată să-și pună mai mult în va
loare experiența și potențialul său
pentru promovarea unei largi șl ne
îngrădite cooperări economice șl

tehnico-științifice de care să benefi
cieze toate statele regiunii, in spiri
tul Actului final de la Helsinki. Este
o cerință care se impune cu i atît
mai. mult cu cît documentele aflate
pe masa de lucru a sesiunii pun in
evidență o serie de rezultate pozi
tive obținute de-a lungul anilor în
procesul conlucrării dintre statele
europene : aproape 300 de proiecte
majore de cooperare economică
aflate In curs de desfășurare, peste
1 000 de contracte de cooperare între
întreprinderi din țări socialiste și
din țări capitaliste. în anul trecut,
C.E.E./O.N.U. a desfășurat in conti
nuare o activitate susținută pentru
prombvarea schimbului de experi
ență și transferul de tehnologie, în
deosebi prin reuniunile de speciali
tate organizate în diferite sectoare
industriale și agricole, prin conti
nuarea unor proiecte multilaterale
cu asistență P.N.U.D., la care parti
cipă și țara noastră
(autostrada
transeuropeană, utilizarea calcula
toarelor în statistică, interconexiu
nea rețelelor electrice în Balcani).
Nu este mai puțin adevărat și
faptul că în raportul pregătit de se
cretariatul C.E.E./O.N.U. în vederea
actualei sesiuni figurează statistici
semnificative referitoare la caracte
rul neechitabil sau regresiv al schim
burilor economice și fluxurilor co
merciale, la agravarea, pînă la nive
luri fără precedent, a crizei econo
mice într-un șir de țări occidentale.
Un factor care a contribuit substan
țial la acest curs nefavorabil este,
așa cum evidențiază și specialiștii
comisiei, multiplicarea, în ultima
vreme, a măsurilor protecționiste și
neoprotecționiste, de restrîngere, sub
diferite pretexte, a accesului la pie
țele internaționale. în plus, se re
curge tot mai frecvent la felurite
măsuri restrictive, inclusiv sancți
uni, presiuni, condiționări politice,
care nu fac decît să perturbe rela

să includă măsuri menite să permi
țiile economice internaționale, să
tă accesul nestingherit Ia cuceririle
agraveze climatul general intereuroștiinței, facilitarea transferului de
pean, să creeze animâzitate, stări de
tehnologie, favorizarea desfacerii
tensiune în relațiile
dintre state,
produselor statelor în curs de dez
contravenind astfel flagrant intere
voltare pe piețele celor dezvoltate,
selor păcii și colaborării pe conti
în aceeași ordine de idei, prezintă
nent și în lume. La aceste fenome
o importanță aparte realizarea unui
ne s-a adăugat, în ultimul timp, po
acord al țărilor europene privind
litica dobînzilor excesive promovată
adoptarea unei poziții comune în ve
de unele țări capitaliste, ceea ce are
derea creșterii contribuției lor la li
o puternică influență negativă asu
chidarea fenomenului subdezvoltării
pra economiilor statelor membre ale
pe
plan mondial și înfăptuirea noii
C.E.E./O.N.U. și cooperării dintre
ordini economice internaționale, che
ele.
mate să înlesnească soluționarea
în acest context, este de așteptat
pe o bază echitabilă a problemelor
ca actuala sesiune a
comisiei să
complexe ce confruntă lumea de azi,
adopte noi măsuri în direcția extin
să asigure progresul mai rapid al
derii colaborării economice și teh
țărilor rămase in urmă, bunăstarea
nico-științifice dintre toate țările
tuturor națiunilor.
continentului și, în acest fel, să se
Realizarea unor astfel de obiectiînscrie ca o contribuție efectivă la
diminuarea neîncrederii și încordă 1 ve, sporirea rolului și eficienței
C.E.E./O.N.U. reclamă ca dezbaterile
rii, la reluarea cursului destinderii
actualei sesiuni să aibă un caracter
și cooperării în Europa și în lume.
de lucru, ca ele să' fie axate nu pe
De cea mai mare importanță sînt,
chestiuni marginale, ci pe probleme
în această privință, înlăturarea prac
esențiale
ale colaborării ecoriomice
ticilor protecționiste și a oricăror
dintre statele participante. Numai
îngrădiri și bariere artificiale, a con
în acest fel sesiunea se va mitea în
diționărilor politice și presiunilor echeia cu rezultate pozitive, se vor
conomice de orice fel ; reglementa
putea face pași înainte spre adapta
rea corespunzătoare a nivelului do
rea mecanismelor și structurilor co
bînzilor și promovarea unor politici
misiei la realitățile economice în
financiare și de credit capabile să
continuă schimbare, la
exigențele
stimuleze schimburile comerciale
noi ale cooperării, stabilite de Con
între statele membre ale comisiei.
ferința general-europeană.
O altă direcție spre care trebuie
Corespunzător coordonatelor poli
Îndreptată atenția C.E.E./O.N.U. este
ticii sale externe, România va ac
dezvoltarea în continuare a coope
ționa și la actuala sesiune, în ștrînrării în industrie, agricultură. în do
să colaborare cu celelalte state
meniul științei și tehnicii, precum
membre, pentru întărirea rolului
și soluționarea, prin eforturi co
C.E.E./O.N.U.,
pentru, adoptarea de
mune, a unor probleme de interes
măsuri concrete și eficiente de ex
general-european, cum este cea etindere a cooperării economice inter
nergetică. De asemenea, ăvînd în
europene, în concordanță cu intere
vedere faptul că statele europene se
sele tuturor statelor europene, ale
află în stadii diferite de dezvoltare,
cauzei progresului și păcii în Europa
că o treime din populația continen
tului trăiește în țări sau regiuni ra
și în lume.
mase in urmă, sînt necesare progra
Gh. CERCELESCU
me specifice pentru aceste țări, care

Astronautică - pe orbitele
păcii și progresului!
în condițiile unei tot mai eferves
cente activități ; de promovare și spri
jinire a păcii și progresului societă
ții, anul acesta sărbătorirea „Zilei
mondiale a aviației și cosmonauticii"
— marcată aniversativ la 12 aprilie,
in cinstea zborului din 1961 al pri-,
mului om pe orbită, sovieticul Iurt
Gagarin — are o semnificație mai
deosebită. în fiecare an, această ani
versare constituie un prilej de a face
însemnatul bilanț prin care astro
nautica și aeronautica se pun în
slujba umanității, a progresului. La
5—6 zile are loc, pe glob, o mani
festare științifică de amploare în
tr-un domeniu de strictă tangență cu
tehnicile spațiale; la fiecare 40—50
de ore se publică o lucrare impor
tantă aparținînd disciplinelor științi
fice care concură sub denumirea ge
nerală de „științe spațiale" ; la fie
care aproape 24 de ore are loc o lan
sare de rachetă experimentală geofi
zică sau meteorologică, a unui sate
lit de cercetări științifice sau a unei
sonde automate destinate smulgerii
secretelor Universului etc.
Acest ritm demn de finele de mi
leniu implică un efort impresionant
din partea întregii societăți, dar astaonautica ram
bursează fără egal această inves
tiție ;
mărturie
stau și cele cîteva zeci de mii de
invenții, perfec
ționări, noi pro
cedee, tehnologii
'și . aparate care, după ce și-au
demonstrat valențele în tehnica spa
țială, au pătruns cu eficiență in
aproape toate domeniile de activitate
pe pămint. Astăzi, la peste două de
cenii de la primul zbor al unui om
în Cosmos, sateliții artificiali consti
tuie adevărate prelungiri ale lui
„Homo spațialis" în afara planetei
natale, în special pentru a o cunoaște
mai bine, a o folosi mai eficient, a o
întreține mai pașnic ; sateliții me
teorologici furnizează date pentru
prognoze eficace, cei de teledetecție descoperă noi resurse terestre sau
informează despre poluări periculoa
se ori despre starea recoltelor, există
sateliți specializați în dirijarea nave
lor sau a aeronavelor, transmiterea
de programe educaționale, cercetarea
radiațiilor provenite din adincurile
Cosmosului. studiul schimburilor
energetice dintre Soare și Terra, in
vestigarea fenomenelor din oceanul
planetar sau cel atmosferic etc., etc.
Roboții și stațiile automate interpla
netare investighează in continuare
tainele Universului și în special cele
din sistemul nostru solar, un prim
obiect făurit de geniul omului a și
depășit în zbor limitele sistemului
solar.
Nu este mai puțin adevărat că în
ultima vreme se conturează, din pă
cate, tot mai evident tendința ca
această mare cucerire a geniului
uman să fie deturnată de la rostu
rile ei firești, să fie folosită, în mă
sură crescîndă, nu în scopuri pașnice,
în vederea lărgirii continue a grani
țelor cunoașterii umane și spre bu
năstarea . omului, ci, dimpotrivă, în
scopuri militare. O bună parte din
sateliții lansați sint înzestrați cu apa
ratură pentru efectuarea de observa
ții cu caracter militar și de spionaj ;
prevăzute cu focoase nucleare multi
ple, rachetele cele mai perfecționate
sporesc continuu primejdia nimicirii
vieții pe Terra ; proieote recent dez
văluite prevăd plasarea pe orbită a
unor mijloace ultrasofisticate cu
mare capacitate de distrugere, conturîndu-se din ce în ce mai insistent
perspectiva folosirii spațiului cosmic
drept teatru de război cu consecințe
incalculabile pentru întreaga ome
nire. Sînt evoluții care pun încă o
dată în lumină necesitatea ca spațiul
extraatmosferic să fie utilizat exclu
siv în scopuri pașnice, ca realizările
în domeniul cosmonauticii să fie
puse numai în slujba omului, a vie
ții, să contribuie Ia progresul întregii
umanități.

Cu o tradiție de excepție in tehnica
aerospațială, evidențiată prin reali
zările de geniu ale lui Haas. Ciurcu,
Oberth. Vuia, Vlaicu, Coandă, Botezatu, Constantinescu, Vaideanu, Stroiescu, dar și prin continuitatea pre
ocupărilor de a avea o industrie
aeronautică de prim rang, țara noas
tră a acordat și acordă o atenție deo“
sebită folosirii in scopuri pașnice a
tuturor cuceririlor cosmonauticii,
promovind ideea accesului liber și
necondiționat la aplicațiile tehnicilor
spațiale, inclusiv folosirea tehnologii
lor aferente, precum și la datele ob
ținute pe această cale privind teri
toriul respectiv. Pe baza unui amplu
program de promovare a cercetări
lor spațiale, țara noastră a obținut
deja o serie de succese privind con
ceperea. construirea și experimenta
rea în Cosmos a unor tehnologii și
aparaturi de cercetare științifică,
dintre care unele în premieră mon
dială ; jn coordonarea comisiei ro
mâne pentru activități spațiale din
cadrul Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, in colaborare
cu comisia de astronautică a Acade
miei. institute, centre de cercetări și
secții din Universități și alte institu
ții de învățămint
din țara noastră
derulează activi
tăți complexe, li
nele in cadrul
unor programe de
cooperări inter
naționale.
tn ce privește
realizările constructorilor de aero
nave din țara noastră, toți ■■«cei
care lucrăm în acest domeniu 'le.
vîrf al industriei constructoare/ 'kj
mașini putem raporta cu mîi .vițe
președintelui țării, . comandantului
nostru suprem, că — așa cum ne-a
indicat și ne-a trasat ca sarcină de
onoare — am făcut și vom face to
tul pentru ca patria noastră să-si
ocupe locul ce-1 merită printre țările
constructoare de aeronave și motoare
performante. Avînd asigurate toate
condițiile ca produsele industriei
aeronautice românești să fie competi
tive cu cele mai bune produse mon
diale similare, industria de profil ro
mânească construiește și livrează,
beneficiarilor interni sau externi,
avioane cu reacție, inclusiv aeronave
reactive de pasageri, elicoptere reac
tive ușoare și medii, aparate de școa
lă, utilitare, sanitare, planoare și motoplanoare, avionete cu motoare cla
sice sau cu turbopropulsoare etc.
Este incontestabil că acest nivel deo
sebit de ridicat, care a plasat Româ
nia printre țările cu un înalt stan
dard tehnologic în domeniul aerospațlal, adevărat indice al progresului
economic și dezvoltării sociale la
care a ajuns un stat modern — a fost
atins în principal, datorită grijii deo
sebite acordate de conducerea parti
dului. personal de tovarășul secretar
general Nicolae Ceaușescu, industriei
aeronautice.
Consecventă orientărilor funda
mentale ale politicii partidului nos
tru. România se situează ferm pe po
ziția că progresele aviației șl cosmo
nauticii trebuie să fie puse în slujba
popoarelor și a cauzei păcii și
progresului social ; alături de oa
menii de știință cinstiți din lume care
se opun cercurilor militariste, forțe
lor agresive, ce doresc să transforme
oceanul aerian și Cosmosul in teatru
de război, specialiștii români care lu
crează în industria aeronautică .și in
domeniile de cercetare a Cosmosului
vor face-totul pentru ca aceste do
menii de excepțională tehnicitate să
fie in permanentă doar mijloace pen
tru o viață mai bună, mai ferici^ ,
pe planeta natală.

Ziua mondială a aviației
și cosmonauticii

Conf. dr. inq.
Florin ZĂGĂNESCU
secretar științific al Comisiei
de astronautică a Academiei
Republicii Socialiste România

Revenirea navetei spațiale „Challenger"
WASHINGTON (Agerpres). —
Naveta spațială americană „Chal
lenger" a aterizat simbătă seara la
ora 18,45 GMT la baza aeriană
Edwards din deșertul Mojave (Ca
lifornia) după ce a evoluat timp
de 5 zile și 24 de minute pe o or
bită în jurul Pământului, perioadă
in care a parcurs in total 3 360 000
km. Echipajul navetei a fost con
stituit din comandantul Paul Weitz,
copilotul Karol Bobko și cercetăto
rii Story Musgrave și Donald Pe
terson.
In cursul acestei misiuni — cea
de-a șasea după primul zbor al na
vetei „Columbia", la 12 aprilie 1982
— membrii echipajului au lansat
de la bordul vehiculului un satelit

geostaționar de telecomunicații, au
continuat testarea sistemelor și aparaturii din dotarea navetelor
spațiale și au efectuat o serie de
experiențe științifice in condiții de
imponderabilitate, precum și obser
vații asupra unor fenomene natu
rale de pe Terra. Astronauții Story
Musgrave și Donald Peterson au
efectuat o „ieșire în spațiu" de
circa patru ore — prevăzută inițial
pentru cel de-al cincilea zbor al
„Columbiei", în noiembrie anul tre
cut — ieșire care a servit la tes
tarea costumelor speciale destinate
activităților in Cosmos și la simu
larea unor operațiuni de depanare
a vehiculelor spațiale.

Capriciile vremii
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Mari daune provocate de inundații în Mississippi
și Louisiana (S.U.A.) © Inundații și în Franța

WASHINGTON
11
(Agerpres). — Daune
le provocate de inun
dațiile ce au afectat
în ultimele zile zone
întinse din statele americane Mississippi
și Louisiana s-ar pu
tea ridica, potrivit aprecierilor oficialități
lor focale, la 350 mi
lioane dolari, iar ser
viciile meteorologice
au prognozat că in
aceste state șint de
așteptat noi precipita
ții. tn intervalul de
maximă intensitate al
Inundațiilor,
aproxi
mativ 27 000 de per
soane și-au părăsit
locuințele. Citeva mii
de locuitori continuau
să se afle in situația
de refugiați. Dumini
că, situația era deose
bit de gravă la Sli

dell, suburbie a mare
lui oraș New Orleans,
unde pe unele străzi
inundate apa avea o
adincime de doi me
tri, iar nivelul lui
Pearl River continua
să urce, determinind
numeroși locuitori să
se evacueze.

PARIS 11 (Agerpres).
— Vremea proastă
care s-a abătut de
două săptămîni asupra
Franței s-a agravat in
ultimele zile, provocind
mari inundații, trans
mite agenția France
Presse. . Pină acum,
inundațiile au făcut
cinci victime ome
nești. Numeroase sate
au fost evacuate, co
tele de alertă ale ape
lor fiind depășite. Re

giunea, pariziană. Al
sacia, Lorena și o par
te a centrului Franței
sint zonele cel mai
puternic afectate.
In noaptea de dumi
nică spre luni, la Pa
ris nivelul Senei a ur- i
cat cu 40 centimetri,
iar specialiștii esti
mează că marți dimi
neață el va depăși 5
metri. Navigația pe
Sena a 'fost întrerup
tă. . Mai multe șosele
au fost închise pentru
circulație.
In Alsacia șl Lore
na, unde numeroase
cursuri de apă au atins, duminică, cota
de alertă, mii de pom
pieri au fost mobili
zați, iar armata a fost
pusă în stare de prealarmă.
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