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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Arnoldo Martinez Verdugo,

membru al Comisiei Politice a C.C. al Partidului Socialist Unificat din MexicTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a' primit; marți, pe tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, membru al Comisiei Politice a Comitetului Central, al Partidului Socialist Unificat din Mexic (P.S.U.M.), director al Centrului .de studii privind mișcarea muncitorească și socialistă din Mexic, care, la
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și colaborării multilaterale româno-iugoslave, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al afirmării

invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Oaspetele a transmis un salut călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea conducerii. P.S.U.M.. a militanților partidului, iar poporului român urări de noi succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, conducerii partidului un salut mai bune urări în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social și bunăstare ale poporului mexican prieten.In timpul întrevederii a avut loc o informare reciprocă privind activitatea și preocupările Partidului Comunist Român și Partidului So-

P.S.U.M., militanților cordial și cele

cialiste, social-dcmocrate, a tuturor forțelor progresiste și democratice in lupta pentru oprirea agravării relațiilor internaționale, pentru reluarea și continuarea procesului de destindere, pentru consolidarea păcii, pen- . tru respectarea- independenței tuturor popoarelor. S-a arătat că un rol însemnat în oprirea evoluției periculoase a situației din lume îl au soluționarea, prip tratative, a tuturor stărilor de încordare și conflict, din diferite zone ale lumii, trecerea la măsuri eficiente de oprire a cursei înarmărilor, de reducere a cheltuielilor militare și de trecere la dezarmare, și în special la dezarmarea nucleară.Referindu-se la profundele schimbări care au loc în lume, inclusiv în America. Latină, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo au relevat însemnătatea întăririi unității popoarelor în lupta împotriva imperialismului, co-

problemelor

ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale

La insămințări

PLECAREA DIN CAPITALA

întreprinderea

(Continuare în pag. a IlI-a)

cu tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central

A fost reafirmată hotărirea celor două partide de a milita pentru întărirea colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre forțele politice progresiste și democratice, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora in mod autonom linia politică, strategică și tactică. în concordanță cu realitățile din fiecare țară.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

un control riguros pentru a 
se asigura cultivarea fiecărui metru pătrat de teren 
agricol.

• în zonele unde plantele au răsărit, să se 
treacă neîntîrziat la întreținerea culturilor.tisfacție caracterul deschis și rodnic al dialogului purtat și au exprimat încrederea că acesta va contribui la dezvoltarea și mai puternică a prieteniei, colaborării și solidarității dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia, spre binele poporului român și popoarelor iugoslave, în interesul cauzei socialismului și păcii.Secretarul general al P.C.R., precum și președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. au subliniat importanța continuării dialogului româno-iugo- slav la nivel înalt, relevînd marea lui semnificație, atit pe tărîm bilateral, cit și în sfera vieții internaționale.

cialist Unificat din Mexic, precum și în legătură cu unele probleme ale situației mondiale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo și-au manifestat satisfacția față de bunele relații de prietenie statornicite dintre P..C.R. și P.S.U.M. și au exprimat hotărîrea de a extinde colaborarea dintre cele două partide în folosul ambelor noastre popoare, al adîncirii și dezvoltării legăturilor de conlucrare dintre România și Mexic.Schimbul de vederi în probleme ale actualității mondiale a evidențiat preocuparea celor două partide față de încordarea existentă în situația internațională ca urmare a acumulării unui șir de probleme nerezolvate, a intensificării cursei înarmărilor, a accentuării crizei economice și financiar-monetare. S-a apreciat că în aceste condiții se impune unirea eforturilor partidelor comuniste, so-

timp, hotărîrea de a amplifica conlucrarea . dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor dim Iugoslavia, de a spori contactele și consultările în probleme de interes comun, avînd profunda convingere că aceasta are , o mare importanță pentru dezvoltarea, în general, a relațiilor româno-iugoslave, pentru întărirea continuă a prieteniei dintre popoarele, noastre.Continuînd examinarea unor aspecte esențiale ale actualității politice internaționale, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici au reafirmat voința celor două partide și țări de a conlucra tot mai strîns pe arena mondială, de a-și aduce, prin'

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a delegației1 Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in frunte

lonialismului și neocolonialismului, pentru progres economic și social, pentru o nouă ordine economică internațională, care să asigure dezvoltarea liberă a tuturor națiunilor. în acest context s-a subliniat însemnătatea proceselor revoluționare din America Centrală, precum și necesitatea de a se pune capăt amestecului străin în treburile interne ale statelor din. zonă, de a se acționa pentru soluționarea pașnică existente.

„Electroaparataj"

Marți s-a încheiat vizita prietenească de lucru efectuată în țara no-stră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general

asigurării unei noi creșteri a schimburilor. economice româno-iugoslave. în acest sens, s-a arătat, că este necesar ca guvernele celor două țări, Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, alte organisme să se întîlnească și să stabilească măsuri care să asigure înfăptuirea în bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite prin acordurile de colaborare. S-a manifestat, de' asemenea, dorința de a se acționa pentru impulsionarea colaborării Pe linia științei, culturii, artei și în alte sectoare de activitate.Secrețarîtl general al P.C.R., precum și președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. au exprimat, în același

acțiuni și eforturi comune, o contribuție activă la soluționarea constructivă, în interesul popoarelor, a problemelor complexe ce. confruntă omenirea, la promovarea politicii de destindere, dezarmare și pace, la crearea unui climat de securitate, încredere și cooperare în Balcani, în Europa și în celelalte regiuni ale globului, la edificarea unei lumi care să asigure , independența și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, pe calea progresului economic și social.La încheierea convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere, stimă și respect reciproc, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia 1 Ribicici au reliefat cu sa-

• COMUNICAT COMUN

.'Marți, 19 aprilie, s-au încheiat, la S.C. al P.C.R., convorbirile oficiale \mtre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La convorbiri au participat :Din partea română — tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu și Petru Enache, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Silviu Curticeanu, membru al C.C. ăl P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general al partidului și președintelui Republicii, alte persoane oficiale.Din partea iugoslavă — tovarășii Dușan Cikrebici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Serbia, Trpe Iakov- levski, secretar executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., Miloș Melovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, alte persoane oficiale.în cadrul ultimei runde de convorbiri, cei doi conducători de partid au avut un cuprinzător schimb de păreri în probleme privind amplificarea și aprofundarea. în continuare, a bunelor relații româno-iugoslave.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici' au subliniat cu satisfacție că, prin transpunerea în viață a importantelor înțelegeri ■ stabilite la cel mai înalt nivel, colaborarea dintre România și Iugoslavia s-a extins și îmbogățit necontenit, constituind un exemplu de conlucrare fructuoasă, multilaterală, între țări socialiste, vecine și prietene. Au fost evidențiate progresele însemnate înregistrate în promovarea raporturilor pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural și în alte domenii. Totodată, s-a apreciat că rezultatele deosebite obținute în dezvoltarea /acestor relații, ca și creșterea poten- ' țialului economic al României și Iugoslaviei creează premise favorabile pentru lărgirea și adîncirea, în viitor, a colaborării bilaterale. A fost relevată necesitatea de a se valorifica cit mai eficient posibilitățile existente, in vederea intensificării .și diversificării legăturilor comerciale, a cooperării în producție.
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de primăvară a intrat in faza finală. Dar nicăieri însămînțări- le nu pot fi considerate încheiate pînă nu se asigură în fiecare unitate agricolă cultivarea în întregime a fiecărui metru pătrat de teren agricol. în acest scop, consiliile populare comunale, consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților agricole trebuie să | întreprindă controale riguroase in cimp asupra modului în care s-au efectuat însămînțările. Ele au datoria de a inventaria toate terenurile încă necultivate și de a lua măsuri prompte pentru însămînța- rea lor. Totodată, ele trebuie să urmărească pe fiecare parcelă cum au răsărit culturile, spre a se trece imediat, după caz, la completarea golurilor ori însămînțarea capetelor de lanuri.Ploile din ultimele zile, care au cuprins întinse zone din țară, au refăcut în bună parte rezerva de apă din sol și au creat condiții optime pentru răsărirea și dezvoltarea plantelor. Dar mai repede ca plantele cresc buruienile. Tocmai de aceea, una din acțiunile prioritare în această perioadă o constituie trecerea cu toate forțele la întreținerea culturilor prășitoare.

Pînă în' seara zilei de 18 martie, în întreaga țară au fost semănate 4 202 700 hectare, ceea ce reprezintă 84 la sută din suprafața totală planificată a se cultiva în această primăvară. Porumbul — plantă cerealieră ce deține ponderea in structura culturilor de primăvară — a fost însămînțat pe două milioane hectare, ceea ce reprezintă 86 la sută din terenurile prevăzute. Această importantă lucrare a fost încheiată în 24 de județe și în sectorul agricol Ilfov.Din analiza stadiului lucrărilor se desprinde concluzia că această săptămînă este decisivă pentru încheierea însămînțărilor la porumb și la alte culturi, ( pe toate suprafețele planificate, pentru încadrarea acestor lucrări în perioada optimă de timp. Iată de ce, în aceste zile nu trebuie precupețit nici un efort, asigurindu-se pretutindeni, prin organizarea temeinică a muncii, utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice și folosirea deplină a timpului de lucru, din zori și pînă seara.Rezultatele înregistrate pînă acum dovedesc că, într-un număr de ^județe, însămînțarea culturilor

ragaz 
pînă la încheierea lucrărilor 

pe întreaga suprafață!
• Pînă în seara zilei de 18 aprilie, însămîn

țarea porumbului s-a încheiat în 24 de județe și 
în sectorul agricol Ilfov. Mai sînt de semănat 
suprafețe importante în județele Maramureș, 
Suceava, Sălaj, Botoșani, Mureș, Satu Mare 
și Bihor.

• Este posibil, este necesar ca în această săp
tămînă să se încheie semănatul porumbului și al 
altor culturi pe toate suprafețele prevăzute.

• Pretutindeni

i
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MUREȘ

HUNEDOARA

pe în-unitătl de po-

an, în unitatea'' s-au încadrat 339 ai muncii, dar pe parte au părăsit

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

LUCRĂRILOR PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ!
Pe terenurile 

zvîntate reintră 
imediat

mecanizatoriiDupă trei zile cu ploi — precipitațiile au însumat în unele zone 25 litri pe metrul pătrat — în județul Mureș mecanizatorii au reluat activitatea in cîmp la pregătirea terenului și semănat. Principala preocupare a cadrelor de conducere și a specialiștilor din unități, a organelor și organizațiilor de partid o constituia recuperarea întîrzierilor provocate de ploi. Pină Ia 18 aprilie, porumbul a fost însămînțat29 600 hectare, reprezentînd 52 sută din suprafața planificată, cooperativele agricole rămînînd semănat peste 20 000 hectare, indicația comitetului județean partid, specialiștii și celelalte cadre din conducerea unităților agricole și 
a consiliilor agroindustriale se află permanent pe teren pentru a identifica solele zvîntate. Există condiții ca însămînțările de primăvară, îndeosebi a porumbului, să se încheie în timp scurt. Pe ansamblul județului au fost pregătite peste 10 000 hectare, iar cele aproape 600 semănători pot asigura o viteză de lucru de cel puțin 5 000 hectare pe zi. Se apreciază că în cel mult trei zile bune de lucru semănatul porumbului se va încheia. Dealtfel, cooperativele agricole Mădăraș, Căpuș, Cipău, Sălcud, Șăulia de Cîmpie au și terminat semănatul porumbului.Marți, 19 aprilie, la prima oră a dimineții, ne-am aflat pe o solă de30 hectare a cooperativei agricole Mureșeni. Deși se aștepta să înceapă ploaia, la capătul tarlalei, pregătită exemplar în vederea încorporării seminței, mecanizatorii Csibi Iosif și Papp Karoly se sfătuiau cu specialistul Victor Bugaru, inginerul-șef al cooperativei. „Suflă un vînt rece, dar temperatura solului corespunde normelor tehnice prevăzute pentru semănat, așa că nu mai avem de ce. aștepta" — ne spune inginerul-șef.

Ca atare, în scurta vreme aici a fost reluat semănatul porumbului. Aceeași grijă pentru folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru se manifesta și la Vălureni, unde mecanizatorii lucrau sub supravegherea șefului de fermă Constantin Pop. Seara, la ora bilanțului, notăm că și în condiții climatice mai puțin prielnice, în această unitate porumbul a fost în- sămînțat, imediat după ploi, treaga suprafață planificată.în raidul nostru prin alte din județ, mari cultivatoarerumb, aveam să constatăm că specialiștii și cadrele de conducere urmăresc îndeaproape creșterea vitezei la semănat, acordînd totodată atenția cuvenită calității lucrărilor. între acestea sînt și cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Band.

„La noi, semănatul se desfașoara pe ultimele suprafețe din cele 2 284 hectare planificate — ne spunea Alexandru Nagy, președintele acestui consiliu agroindustrial. Cu cele.. 21 semănători, apreciem că în cel mult o zi vom încheia semănatul porumbului pe întreaga suprafață prevăzută". Pe ultimele suprafețe se lucrează și în consiliile agroindustriale Rîciu, Sărmașu, Luduș și Iernut. La direcția agricolă județeană aflăm că semănatul trebuie impulsionat în consiliile agroindustriale Miercurea Nirajului, Sovata și Morăreni, situate în nordul județului, unde suprafețele ce urmează să primească să- mînța sînt de ordinul a sute de hectare.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii0

Cuvînt de ordine 
buna organizare, 

calitatea lucrărilor

....
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W DEZBĂTERB
PUBLICA;

Prevederi importante care contribuie la asigurarea

Proiectul Programului de aplicare a hotărîrilor. Conferinței Naționale a P.C.R. in domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii a fost primit cu mult interes și satisfacție de colectivul nostru. Mi-au atras atenția îndeosebi acele prevederi din proiect menite să determine stabilizarea for
ței de muncă și creșterea 
răspunderii fiecăruia' în 
procesul de producție, deoarece combinatul nostru s-a confruntat și se mai confruntă cu unele greutăți în această privință.în primul trimestru al acestui noastră oameni de altă unitatea 165 de muncitori de diferite profesii. Raportul dintre veniți și- plecați este mai mic decît în anii precedenți, dar continuă să se reflecte în mod negativ asupra pro-

stabilității forței de muncăcesului productiv, asupra’ eficientei întregii noastre activități. Sînt unii muncitori tineri, abia ieșiți de pe băncile școlilor de calificare. care pleacă înainte de a-și îndeplini obligațiile față de combinat. atrași de obicei de perspectiva sau mai exact le „mirajul" unor cîștiguri mai ușoare. Or. noi cheltuim pentru un absolvent de școală profesională cu treapta I de liceu 14 800 lei, iar dacă pleacă trebuie să investim noi fonduri pentru pregătirea altui muncitor calificat, ca să nu mai vorbesc și deșpre greutățile , pe care ni le provoacă în producție. Iată de ce consider că măsurile prevăzute în proiectul de program au, după părerea mea și scopul de a tăia pofta de plimbare acestor „păsări călătoare". Pe lingă faptul că vor fi obligați să restituie sumele cheltuite pentru pregătirea lor profesională, ceea ce este pe deplin normal și echi-

tabil, ei vor avea de pierdut. ca să spun așa, și pe termen mai îndelungat. In acest sens, sînt cît se poate de judicioase prevederile potrivit cărora, dacă nu vor înțelege să se integreze în colectiv și îl vor părăsi fără nici o justificare, să nu li se mai acorde cei 50 la sută din suma ce li se cuvine din fondul de participare la beneficii și să li se reducă la jumătate, atunci cind li se va stabili dreptul la pensie, perioada lucrată mai puțin de 5 ani într-o întreprindere.De fapt, asemenea oameni pierd mult mai mult nerămînînd la același loc de muncă. Bunăoară, să luăm in discuție cîștigul : în primul an de activitate. un muncitor calificat cîștigă la noi, muncind in acord, circa 2 300 lei pe lună. în 5 ani de activitate, continuind o evoluție profesională normală, poate promova două categorii de retribuire, ceea ce va însemna un spor de

circa 600 lei lunar. Pot urma și alte promovări, inclusiv trimiterea la școli de maiștri. Și se cîștigă unele lucruri mai greu de evaluat, dar importante : social și profesional, prețuirea oamenilor cu lucrezi, sentimentul împlinire pe care ți-1 statornicia in muncă, acest sens, deosebit binevenită mi se prevederea ca în primii 5 ani cei încadrați in muncă să fie considerați membri asociați cu drept de vot consultativ — o perioadă, după. opinia mea, in care ei trebuie să dovedească prin fapte că au dobîndit conștiința de proprietar și producător, nu numai de beneficiar al un’or drepturi.
Gheorghe OLTEANU președintele comitetului sindicatuluide la Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște

extrem de prestigiulcare de dă In 
de 

parc

0 corelare strinsă intre indicatorii

Cît de prețios este pămîntul ?.Iată 
o întrebare la care se pot da nenumărate răspunsuri, se pot aduce argumente convingătoare indemnind la o atitudine activă față de această importantă avuție națională. Ne rezumăm la un singur exemplu, deosebit de concludent : de pe un metru pătrat de pămint Se poate obține grâu pentru o pîine. Tocmai pornind de la necesitatea bunei folosiri a pămîntului, astfel îneît să se realizeze producții mari pe a fost organizat Consiliul Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar. Atribuțiile acestui organism sînt cunoscute, ele fiind arătate pe larg și în rul nostru, portant este acum, odată desfășurarea crărilor agricole de primăvară, in fiecare unitate, în fiecare comună și județ să fie luate măsuri responsabile pentru cultivarea. integrală a fiecărui metru pătrat de pămint. Or, în a- ceastă direcție sint ______ __ ______în rîndurile care urmează ne vom referi la situația din județul Brăila.După cum am fost informați la direcția agricolă, în această primăvară în județul Brăila nu vor putea fi însămînțate cu porumb aproape 3 000 de hectare. Sînt ușor de prevăzut urmările : de pe această suprafață nu vor putea fi realizate 18 000 tone de porumb, ceea ce înseamnă o mare pierdere. Sînt mai multe motive care împiedică acum însămîn- țarea acestei suprafețe. Pe 1 434 hectare se execută în prezent lucrări de îmbunătățiri funciare scadent depășit) ; 275 degradate din cauza manifestate de Schela , petrolieră Brăila, iar alte 1 266 hectare reprezintă nerealizarea programului de creștere a suprafețelor arabile, terenuri cu exces de umiditate și infiltrații. Cine răspunde de această situație ?în primul rînd șantierele de îmbunătățiri funciare frustrează agricultura brăileană de cea mai mare suprafață de teren. Ne-am îndreptat atenția cu prioritate spre unitățile unde se execută asemenea lucrări. Șantierul numărul 2 al T.C.I.F. Galați are de realizat pe teritoriul județului Brăila, în cadrul sistemului Ialomița-Călmățui, lucrări de hidroameliorații pe 29 261 de hectare. In- ginerul-șef al șantierului, Nicolae Nlunin, ne-a informat că amenajările au fost terminate pe 7 005 hectare, că în prezent sînt în probe 5 062 hectare și în alte stadii de execuție restul suprafeței. Cum spuneam, ca urmare a neîncheierii la termenele stabilite a acestor lucrări, 
1 434 hectare, aflate în planurile de cultură ale unor unități agricole în acest an, nu pot fi însămînțate. „Cooperativele agricole Ciocile. Roșiori, Colțea și Tătaru nu vor putea însămînța 408 hectare din suprafețele planificate — ne relata președintele consiliului agroindustrial Dudești, Nicolae Toma. Pe aceste terenuri sînt în execuție canale de irigații, lucrări terasiere — nivelări, se transportă pămînt". Pe lingă faptul că nu vor putea fi cultivate toate suprafețele prevăzute, ca urmare a Întîrzierii lucrărilor de amenajări pentru irigații, la sfîrșitul acestui an unitățile din consiliul agroindustrial

toate suprafețele,

Dudești nu vor putea realiza. în raport cu producția planificată, circa 2 400 tone de porumb. în urma unei analize desfășurate pe teren împreună cu specialiști de la Oficiul de cadastru, organizarea teritoriului și asolamentelor din Brăila în zilele de 14 și 15 aprilie a rezultat că nu există în mod real posibilități. de cultivare în această primăvară a. terenurilor la care ne referim.Cele arătate nu constituie un caz izolat. în județul Brăila se află 40
ÎN JUDEȚUL BRĂILA

zia-Im-ca cu lu- Aproape 3000 de hectare
așteaptă să fie redate

circuitului agricol
multe de făcut.

(cu termen hectare sint neglijentelor de producție

de unități agricole cu njari suprafețe scoase din circuitul agricol. în consiliul agroindustrial Cireșu, la cooperativa agricolă Zăvoaia, așa cum ne relata tovarășa Aurica Dan, primarul comunei, 194 de hectare sint descopertate, au ochiuri de apă sau grămezi de pămînt excavat. De asemenea, cooperativa agricolă Stăncuța nu poate cultiva 98 de hectare, Ber- tești — 118 hectare, Ulmu — 100 hectare, iar I.A.S. însurăței — 135 hectare. Și toate acestea sînt urmarea ritmurilor necorespunzătoare de lucru înregistrate de șantierul nr. 2 Dudești al T.C.I.F. Galați.Dintr-o convorbire cu inginerul Dumitru Năstase. directorul T.C.I.F. Galați, am reținut că rămînerile în urmă la lucrările de hidroameliorații se datorează și unor cauze obiective. Una mai recentă, de exemplu, fiind deplasarea unor utilaje terasiere pe suprafețele unde se execută amenajări de noi orezării. Acestea însă nu pot justifica în întregime restanțele la recuperarea suprafețelor pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol. Este vorba, după cum ne-a precizat inginerul Radu Vîlcu, șeful O.C.O.T.A. Brăila, de 923 da hectare.Suprafețe importante care trebuiau cultivate în această primăvară sînt scoase din circuitul agricol în zona schelelor petroliere din județ. Dacă în apropierea șoselelor principale terenul afectat sondelor este bine gospodărit,' limitîndu-se la perimetrul prevăzut de lege, nu aceleași lucruri am constatat pe drumuri lăturalnice sau în mijlocul cimpului. Chiar la ieșirea din Opri- șenești, cît vezi cu ochii, pe zeci de hectare, se întind gropi pline cu țiței sau cu apă sărată folosită în procesul tehnologic la sonde. Pe pămînt zac aruncate cabluri metalice, piese, conducte, de-a lungul și de-a latul terenului sînt urme adinei făcute de șenilele sau roțile tractoarelor. într-un cuvînt — pămînt degradat. pe care doar ici-colo cresc mărăcini. Aspectele menționate sînt cu atît mai grave cu cît aceste terenuri au un grad ridicat de fertilitate și ar putea produce recolte dintre cele mai bune.După cele constatate, ne-am oprit și la sediul brigăzii nr. 3 a Schelei de producție petrolieră Brăila, unde, prin fereastra unui birou, am văzut

o grădină de legume cultivată exemplar. Tovarășul Pavel Bonifati, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, se mîndrea, pe drept cuvînt, cu această reușită. La întrebarea noastră „De ce nu arată la fel și pămîntul din apropiere pe care petroliștii l-au degradat ?“ — n-am primit deqît răspunsuri-justificări. Nu stăruim asupra lor. Ne exprimăm doar o nedumerire. Unităților agricole le-au fost plătite despăgubiri. Sumele respective, chiar dacă sînt de ordinul milioanelor, nu pot înlocui sutele de vagoane de cereale care nu se obțin pe aceste terenuri. Să recurgem din nou la calcule. Dacă cele 275 de hectare ar fi cultivate cu s-ar obține tr-un 1 500 rumb boabe. Este adevărat, au fost întreprinse unele acțiuni pentru a reda agriculturii aceste pămînturi. Ele sînt însă ineficiente. Mai mult chiar, datorită atitudinii de nepăsare a unor lucrători de pe șantierele de exploatări petroliere, în comunele Ianca, Ulmu, Bordei Verde, însurăței, pămîntul mănos al Bărăganului continuă să fie degradat.în acest sens, am reținut opinia înginerului-șef al C.A.P. Plopu, Dumitru Florian : „Cei 119 000 de lei primiți ca despăgubiri anul trecut de la schelă nu țin loc de recoltă. Pe terenurile scoase din circuitul agricol puteam obține 532 tone de porumb. Țin să precizez că unitatea noastră a rămas anul trecut datoare la fondul de stat cu o cantitate de porumb egală cu paguba pricinuită de degradarea terenului de către sondori". Numai dintr-o unitate, așadar, un teren cu porumb mai puțin! Aici, la Plopu. în bilanțul risipei de pă- mînt se mai adaugă și 23 de hectare de pășune împînzită de pete de țiței, veritabile urme ale iresponsabilității.în județul Brăila pot fi constatate și alte aspecte de încălcare a Legii fondului funciar. Terenul arabil este diminuat datorită unor drumuri inutile prin culturi sau care sînt mai late decît sînt necesare. La capetele solelor ori în jurul hidranților și stîlpilor sînt porțiuni de teren nelucrate. Suprafețe necultivate se află în incintele unităților agricole sau pe lingă liniile ferate. Ne-am referit totuși numai la cele două situații (neintroducerea la termen în circuitul agricol a unor suprafețe din cauza întîrzierii lucrărilor de hidroameliorații și a gravelor neglijente, manifestate de unitățile petroliere) tocmai pentru că lichidarea «acestor încălcări ale legii impune o intervenție promptă și hotărîtă.în acest sens, rîndurile de față se constituie într-un semnal de alarmă, într-un apel adresat in • primul rind T.C.I.F. Galați, Schelei de producție petrolieră Brăila, dar și organelor agricole județene, consiliilor populare și unităților agricole, care au datoria de a veghea permanent la respectarea Legii fondului funciar, de a acționa pentru folosirea integrală și creșterea potențialului productiv al terenului, de a milita pentru menținerea sănătății pămîntului — inestimabilă avuție națională.

porumb, în- an peste . tone po-

întrerupte din cauza ploilor căzute în ultimele zile ale săptămînii trecute. în județul Hunedoara lucrările de însămînțare a porumbului au fost reluate de luni cu intensitate. în raidul efectuat in consiliile agroindustriale Geoagiu și Ilia am remarcat o mare concentrare de forțe în cîmp. în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Geoagiu consemnăm că semănatul porumbului se află într-un stadiu avansat. Președintele consiliului. Aurel Doboș, ne asigură că în două zile însămînțarea porumbului pe cele aproape 1 000 ha planificate va fi încheiată. La C.A.P. Geoagiu, Aurel Vlaicu și Romos, cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii dovedeau o mare răspundere pentru calitatea lucrărilor la semănat. Pe inginerii șefi de la aceste unități, loan Rob, Antonie Pera și Mircea Pătrinjean i-am găsit lîngă semănători.In unele unități agricole din consiliul agroindustrial Ilia, cum sînt 'cele din Dobra și Lăpușnic. unde munca a fost bine organizată și s-au folosit din plin utilajele și timpul bun de lucru, semănatul porumbului s-a și încheiat. Este, de asemenea. de relevat preocuparea ce există in acest .consiliu pentru concentrarea utilajelor rămase disponibile în unitățile care au unele restanțe la semănat. Este vorba despre cooperativele agricole Bretea Mureșană, Sîrbi și Roșcani, unde conducerile unităților, specialiștii trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru intensificarea lucrărilor la semănatul porumbului. O atare cerință este valabilă și în cazul unităților din consiliile agroindustriale Călan, Hațeg, Totești și Orăștie. Condițiile de lucru in cîmp sînt bune și, de aceea, conducerile unităților agricole au datoria să ia toate măsurile pentru ca semănatul porumbului să fie încheiat cît mai grabnic.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii*

și retribuția oamenilor munțiiPrin elementele noi, menite să creeze un cadru mai precis și echitabil activității tuturor categoriilor profesionale din țara noastră, proiectul Programului de aplicare a hotărârilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuției muncii și repartiției veniturilor a fost primit cu interes și de colectivul întreprinderii, noastre.în unitatea noastră, a- cordul global se aplică de mai mult timp și, anul trecut, 82 la sută din personalul productiv a fost cuprins în acest sistem de organizare și retribuire a muncii. Așa cum se menționează în proiectul de program, urmează ca a- ceastă formă . de retribuire să o extindem și la personalul de la întreținere, compartimentele funcționale și depozite. în

acest fel se unifică forma de retribuire pentru întregul personal, indiferent de locul de muncă.Dintre factorii principali ai sporirii producției și eficienței, creșterea productivității este elementul hotărîtor. alături de înnoirea continuă a producției, de o bună ritmicitate în aprovizionarea locurilor de muncă și în livrarea, tot ritmică, de la furnizor a materiilor prime necesare. Este un alt fapt care vine să demonstreze justețea și o- portunitatea noilor principii din proiectul de program, același scriptic muncitor, muncii a oada care anul 1983 față de 1980, iar retribuția în
La noi, menținînd numjjr mediu de personal productivitatea crescut în peri- a trecut din cu 20 la sutăcadrul acordului

global a fost mai 9 la sută. Avem cu o foarte bună re profesională, care realizează retribuții în acord global cu 20—25 - la sută mai mari decît cele care lucrează în regie, ducția fizică a cut, calitatea s-a bunătățit, chiar și în trimestrul I din acest an, cind ponderea produselor extra, lux si de calitatea I, cu un grad mare de complexitate, a fost de 98,5 la sută. Menționez că peste 42 la sută din pro- ducția-marfă a întreprinderii se livrează la export, pe cele mai exigente piețe ale lumii.Noi am studiat cu foarte multă atenție acest document. Consiliul oamenilor muncii a luat deja măsuri organizatorice privind dimensionarea științifică a consumului

Lucian CIUBOTARU 
Comellu IFR1M

mare cu formații pregăti-
Pro- cres- îm-

Acordul global—cadru optim pentru 
responsabilă, eficientăîmpreună cu tovarășii mei de muncă, am studiat în mod aprofundat proiectul Programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor. Măsurile inițiate in acest sens sînt foarte binevenite. întru- cît aplicarea lor în practică asigură un cadru optim pentru desfășurarea unei activități de înaltă responsabilitate și eficiență. în fiecare unitate economică.După cum este cunoscut. datorită caracterului său stimulativ, forma de organizare și de retribuire a muncii în acord global se aplică de ani de zile cu succes în numeroase întreprinderi din

țară. La noi, la întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc. 72 sută din totalul personalului muncitor este cuprins în acord global. Echipa din cadrul atelierului de montaj nr. 1, pe care o conduc, este formată din 54 de oameni. De aproape trei ani, cu toții muncim și sîntem retribuiți în baza acordului global. Cunoaștem exact ce avem de făcut, ce primim pentru munca noastră și reușim lună de lună să ne alegem cu ciș- tiguri frumoase. în luna martie a.c., de exemplu, realizînd sarcinile de plan în proporție de 112 la sută, am cîștigat fiecare dintre noi între 4 000 și 4 500 lei. înțelegînd că muncind mai bine și mai

la cu spofr putem realiza venituri și mai mari, toți cei din echipă sîntem preocupați de găsirea de noi modalități și soluții care să ducă la utilizarea cu maximă eficiență a celor 480 de minute de lucru. Recent am ajuns la concluzia că, prin folosirea mai rațională a mașinilor și utilajelor din dotare, prin adoptarea unor noi soluții pentru mărirea operativității în aprovizionarea tehni- co-materială a locurilor de muncă și, nu in ultimă instanță, prin întărirea climatului de ordine și disciplină, putem spori considerabil productivitatea muncii, economisind munca a 8 oameni, ceea ce, în condițiile noastre, echivalează cu 16 trac-

de plan
••

de lu- cu un mai dede muncă pe tipuri crăci și in secțiile proces tehnologic complex, în atelierul piese de schimb și în sectoarele de întreținere. Și aici se aplică deja forma de retribuire în acord global, ceea ce pe trimestrul I a dus la creșterea producției fizice aferente cu 20 la sută! și cu 11 la sută a cîștigurilor oamenilor muncii. Vom căuta să aplicăm cele mai corespunzătoare forme organizatorice în fiecare secție de producție și compartiment funcțional, așa cum prevede acest important document elaborat de conducerea partidului.
Dr. ing. Maria BACIUdirector tehnicol întreprinderii de din tricotaje „Someșul Cluj-Napoca

o activitate

toare montate în pjus în fiecare zi.Exercitînd un stimulent puternic pentru creșterea producției, organizării muncii în pentru întregul personal muncitor al întreprinderii va stabili, totodată. ■ și un real spirit de echitate : noi, muncitorii, avem tot interesul să producem mai mult și mai bine, iar factorii de răspundere din compartimentele de conducere și funcționale au obligația să ne asigure condiții cît mai bune de muncă.
Vata KAROLYmaistru la întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc

generalizarea și retribuirii acord global

La întreprinderea constructoare de mașini și utilaj greu din Giurgiu

MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU FOLOSIREA
V

DEPLINA A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE!întotdeauna cu eficiența necesară. Astfel din anul 1979 și pînă în prezent în întreprindere au fost înca
drați nu mai puțin de 4 320 oameni, 
dar în același timp au plecat 2 513 
oameni. Cum se explică această fluctuație deosebit de mare a forței de muncă ? Din cele relatate de inginerul Lucian Iliescu, directorul tehnic al întreprinderii, rezultă că este vorba de o orientare nu tocmai bună în repartizarea absolvenților. Intr-adevăr, marea majoritate a absolvenților repartizați unității din Giurgiu sînt din zone geografice îndepărtate.Totodată, se știe însă că posibilitățile de recrutare a forței de muncă din municipiul Giurgiu sint destul de limitate. în acest an, la Liceul ' industrial nr. 2 vor absolvi treptele I și a Il-a 593 elevi, din care 371 calificați ca prelucrători prin așchiere. De la același liceu se asigură insă și forța de muncă necesară pentru platforma chimică și șantierul naval. Este clar că atît în acest an, cît și în perspectivă întreprinderea va trebui să primească absolvenți și din afara orașului. Dar pentru a nu se mai repeta situațiile din ultimii ani este 
necesar să se ia măsuri pentru per
manentizarea forței de muncă. Posibilități există. Căminul de nefami- liști al întreprinderii, cu 238 de garsoniere, trebuia terminat încă de anul trecut, dar lucrările se prelungesc în mod nejustificat. Deci, in primă urgență se impune darea în folosință a acestui cămin de nefami- liști. Apoi, un sprijin mai substanțial trebuie acordat de comitetul municipal de partid in asigurarea locuințelor, a celorlalte condiții pentru . stabilizarea forței de muncă. Se impune o acțiune conjugată, cuprinzătoare și eficientă din partea conducerii unității, a organelor locale de partid și a ministerului de resort pentru ca tînăra și moderna întreprindere constructoare de mașini și utilaj greu din Giurgiu să producă la întreaga capacitate.

1979, ma- estePusă în funcțiune în anul întreprinderea constructoare de șini și utilaj greu din Giurgiu o unitate cu o bază tehnico-mate- rială nu numai nouă, ci și foarte modernă. în halele de producție spațioase și luminoase, cu fluxuri tehnologice bine puse la punct, pot fi văzute strunguri carusel, freze portal, mașini cu comandă numerică, diferite alte tipuri de mașini-unelte de mare randament și tehnicitate. Puține întreprinderi în țară dispun de un atelier de tratamente termice atît de bine utilat ca cel al unității din Giurgiu. „Avem instalații pentru efectuarea întregii game de tratamente termice, cuptoare de călite, revenire, cementări, de niturare ionică, ne spune maistrul Ion Balac- 
ciu. frin aplicarea diferitelor procedee de tratamente termice se obține o eficiență economică superioară. Începînd din acest an, o mare gamă de roți dințate nu se mai execută din oțeluri aliate, ci din oțeluri de ce- mentare, procedeu prin care cheltuielile materiale se reduc substanțial. Iată de ce, utilajele sînt intens folosite, iar atelierul lucrează în trei schimburi. Indicele de utilizare a instalațiilor este de peste 90 al sută".în puține cuvinte, maistrul Balac- ciu a exprimat, de fapt, una din cerințele economice fundamentale pentru dezvoltarea generală a patriei, pentru ridicarea bunăstării materiale a întregului popor : folosirea inten
sivă a bazei tehnico-materiale.- Cerință pe care, fără îndoială, o cunoaște bine și conducerea întreprinderii din Giurgiu. Numai că trecînd prip halele de producție ale unității îți atrage imediat atenția numărul mare de mașini și utilaje, noi și de mare randament, cum spuneam, dar care nu sînt folosite.în contrast cu situația din atelierul de tratamente termice, unde toate utilajele lucrau din plin, în secția de prelucrări mecanice a instalațiilor de foraj, de exemplu, am numărat nu mai puțin de 11 strunguri carusel și două mașini cu comandă program care nu funcționau. Și nu pentru că ar fi fost defecte, deși nici aceasta

ar fi putut fi o scuză, ci pentrunu .faptul că nu aveau muncitori repartizați pe ele. Aceasta este însă situația în schimbul I, cînd lucrurile se prezintă totuși mai bine. în schimbul II pot fi numărate mult mai ușor utilajele care lucrează decît cele care stau pentru simplul motiv că primele au o pondere cu mult mai mică. Iar în are nici un rost pentru că nu se 
avem suficientă
special prelucrători" — ne precizează șeful de atelier Panait Pena, un lucru dealtfel destul de evident.Dar să sintetizăm datele problemei

schimbul III nu mai să treci prin secție lucrează deloc. „Nu 
forță de muncă, în

rectorul unității, despre felul cu totul nesatisfăcător în care sint folosite utilajele, capacitățile de producție la întreprinderea din Giurgiu s-a discutat mult și nu o singură dată cu diferiți reprezentanți ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Nu s-a ajuns însă, pînă în prezent, la nici o concluzie constructivă, eficientă. Cert este că, în acest an, planul producției-marfă al întreprinderii reprezintă mai puțin de o treime din capacitățile de producție puse în funcțiune. De ce ? Ministerul sus
ține că întreprinderea poate primi 
oricînd un plan la nivelul capacită
ților de producție puse în funcțiune,

• Situații contrastante de la o secție la alta • Orice ma
șină care stă nu produce altceva decît... pagube ® Este 
necesară o intervenție hotăiîtă a ministerului de resort

pentru a nu se înțelege că situația arătată este caracteristică unei singure secții de producție. Pe ansamblul întreprinderii, coeficientul schimburilor care lucrează este de numai 1,2. Deci, într-o întreprindere nouă, cu utilaje în valoare de sute de milioane de lei, nu se lucrează nici în două schimburi complete. Strunguri carusel cu comandă numerică, al căror randament este de cinci ori mai mare decît al celor clasice, funcționează într-un singur schimb, în consecință, indicele de utilizare a mașinilor-unelte este de numai 57,8 la sută, indice care diferă de la o categorie la alta de utilaje : 60 la sută la frezele portal. 54,4 la sută la strungurile carusel și numai 22 la sută la mașinile cu comandă numerică. Ce semnifică acești indici este limpede : mii, zeci de mii de ore pe an nefolosite, utilaje care mai mult stau decît lucrează.Cum s-a ajuns la această situație ? Ce perspective există pentru depășirea ei 7 După cum ne-a relatat inginerul Petre Marinescu, di-

dar nu are asigurată forța de muncă necesară. Pe de altă parte, condu
cerea întreprinderii susține că nu 
dispune de forță de muncă și din 
cauză că nu are suficiente comenzi, în cazul secției de armături din fontă, de pildă, planul reprezintă numai circa o treime din capacitățile de producție puse în funcțiune, dar nici acest plan nu este acoperit cu repartiții și contracte. Ce lipsesc atunci, comenzile sau forța de muncă ? Evident, amîndouă. Față de planul de producție stabilit, întreprinderea are 
o lipsă de 120 de oameni. Dar dacă ar primi un plan la nivelul capacităților de producție puse în funcțiune, deficitul forței de muncă ar ajunge la 1 200 de oameni.Ce este de făcut ? Fără îndoială, soluțiile se vor putea găsi în primul rînd prin eliminarea neajunsurilor manifestate pînă acum în activitatea întreprinderii, dar neapărat și printr-un sprijin mult mai susținut din că, nu parteatrebuie

a fost lăsatăsingură, dar nici' nu a fost ajutatăministerului. Pentru spus, întreprinderea 
să se descurce Ion TEODOR 

Petre CRISTEA
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VIZITĂ PRIETENEASCĂ DE LUCRU A DELEGAȚIEI UNIUNII COMUNIȘTILOR
DIN IUGOSLAVIA, ÎN FRUNTE CU TOVARĂȘUL MITIA RIBICICI

Plecarea 
din 

Capitală
(Urmare din pag. I)al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Prin întreaga sa desfășurare, dialogul la nivel înalt prilejuit de această vizită marchează un moment 'remarcabil în cronica tradiționalelor relații româno-iugoslave, înscriin- du-se ca un eveniment deosebit de important pentru dezvoltarea pe o treaptă calitativ superioară a conlucrării dintre cele două partide, țări și popoare, a prieteniei și a colaborării lor active, atît pe plan bilateral, cit și pe arena mondială, in interesul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și destinderii în Europa și in întreaga lume.Ceremonia plecării a avut loc ne aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Deasupra salonului oficial se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici, încadrate de drapelele de stat ale României și Iugoslaviei. Pe mari /pancarte erau înscrise urările Să sfe dezvolte relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Repu- blica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume !“, „Trăiască prietenia, colaborarea frățească și solidaritatea tuturor țărilor socialiste !“.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici au sosit împreună la j aeroport.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celoi' două țări. Cei doi conducători de partid au trecut în revistă garda de onoare.Președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I. și-a luat rămas bun de la persoanele oficiale române venite să-l salute la aeroport. Erau prezenți tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu. Ion Coman, Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, Miu Dobrescu. Petru Enache, Mihai Gere, precum și membri ai C.C. al P.C.R. și al guvernului, generali.Erau de față Miloș Melovski, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a luat un călduros rămas bun de la tovarășii Dușan Cikrebici, membru ȘI i Prezidiului Comitetului Central al U.C.I., președintele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Ser-
în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea 

„Electroaparataj"în cursul dimineții de marți, tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, împreună cu persoanele oficiale care l-au însoțit în vizita prietenească de lucru în țara noastră, a fost oaspete al întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală.Tovarășul Mitia Ribicici a fost însoțit de tovarășul Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Vizita la această unitate modernă 
a prilejuit oaspeților cunoașterea realizărilor puternicului colectiv muncitoresc de aici în domeniul producerii de aparatură electrică și electrotehnică.La sosire, președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I. a fost salutat cu deosebită cordialitate de Gheorghe Boldur, adjunct al ministrului industriei de mașini-unelte,

■ bia, Trpe IakovJevski, secretar executiv al Prezidiului Comitetului Central al U.C.I.. de la celelalte persoane oficiale iugoslave.

electrotehnică și electronică, Nicolae Badea, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 al Capitalei, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de resort și ai întreprinderii.în principalele secții ale unității, gazdele informează pe larg despre structura - fabricației, despre preocupările colectivului in direcția sporirii și diversificării producției. 'îmbunătățirii calității și creșterii continue a eficienței economice. Este prezentată o gamă variată de aparataj electric de joasă tensiune — întrerupătoare automate, contactoare cu relee, mi- croîntrerupătoare. echipamente electrice de acționare —. destinate industriei constructoare de mașini, chimiei. energeticii și altor sectoare ale economiei naționale. Se remarcă faptul că peste 30 la sută din producția întreprinderii este destinată exportului, realizările colectivului de la

Un grup de pionieri au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici buchete de flori.La scara avionului, cei doi condu-

„Electroaparataj“ fiind cunoscute și apreciate și in țara vecină și prietenă. In acest cincinal, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de 10 la sută, iar cel al productivității muncii a atins 8 la sută.-Pe parcursul vizitei. înaltul oaspete s-a interesat îndeaproape de caracteristicile tehnice și performanțele echipamentelor- fabricate aici, de posibilitățile de extindere a colaborării cu întreprinderile de profil din Iugoslavia. Gazdele s-au referit în continuare la perspectivele dezvoltării întreprinderii în actualul cincinal. la obiectivele prioritare. între care se disting sporirea producției pe capacitățile existente, înnoirea sortimentelor realizate în. proporție de 70 la sută pină în 1985. îmbunătățirea parametrilor de funcționare și a fiabilității aparaturii, în condițiile diminuării consumurilor materiale, lărgirea posibilităților de ex

. cători de partid și-au strips-mîinile cu căldură, s-au îmbrățișat.La ora 18, aeronava specială a decolat, îndreptîndu-se spre Belgrad.

port. Au fost înfățișate, în același timp, rezultatele obținute pe linia îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de viață ale celor peste 7 500 de oameni ai muncii de la „Electroaparataj", atenția deosebită ce se acordă perfecționării pregătirii profesionale a acestora, participării lor directe la buna organizare și desfășurare a procesului de producție.Apreciind succesele dobîndite de acest harnic colectiv în întreaga sa activitate, tovarășul Mitia Ribicici i-a felicitat pe oamenii muncii de aici și le-a urat succes în îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivelor pe care și le-au propus.Pe întreg parcursul vizitei, munci-, torii,. inginerii și tehnicienii de la „Electroaparataj" l-au înconjurat cu deosebită căldură pe conducătorul delegației iugoslave, au aplaudat și ovaționat pentru prietenia trainică dintre țările, partidele și popoarele noastre.

COMUNICAT COMUNLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist. Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a efectuat, în fruntea unei delegații a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, o vizită prietenească de lucru în Republica Socialistă România, in zilele de 18 și 19 aprilie 1983.în timpul vizitei, intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretai- general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mitia Ribicici. președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, au avut loc convorbiri care s-au , desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, în spiritul înțelegerii și respectului reciproc care .caracterizează relațiile dintre P.C.R.'și U.C.I.. dintre cele două țări.La convorbiri au participat :Din partea română, tovarășii: Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv,, secretar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu și Petru Enache, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Silviu Curticeanu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C'. al P.C.R., Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general al partidului și președintelui Republicii, alte persoane oficiale.Din partea iugoslavă, tovarășii : Dușan Cikrebici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele C.C. al U.C, din Serbia, Trpe Iakovlevski, secretar executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., Miloș Melovski, ambasadorul R.S.F.I. în România, alte persoane oficiale.Mulțumind pentru invitația de a vizita România,' tovarășul Mitia Ribicici a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii române de partid și de stat un cordial salut prietenesc din partea Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis la rîndul său un cald ■ salut prietenesc Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici au exprimat satisfacția lor deosebită față de această vizită și convorbiri, care continuă tradiția întâlnirilor româno-iugoslave la cel mai înalt nivel. .în cadrul convorbirilor s-a constatat .că relațiile, de. colaborare din- .t.r.e. celQ.două partide și țări se, dezvoltă cu succes. A fost reafirmată, totodată,’ hOtărîrea de a dezvolta in continuare/colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre celelalte organizații politice și obștești din cele două țări, precum și relațiile româno-iugoslave in ansamblu, pe baza respectării principiilor independenței, . suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui popor de a hotărî liber căile dezvoltării sale.S-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice și a schimburilor comerciale dintre cele două țări, în special a formelor pe termen lung de cooperare și specializare pentru care există largi posibilități.în cadrul convorbirilor s-a efectuat un schimb de informații privind dezvoltarea pe plan intern și activitatea Partidului Comunist Român și a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia în procesul construcției socialiste in cele două țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat rezultatele obținute de poporul român pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și activitatea de înfăptuire a hotărârilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.Tovarășul Mitia Ribicici a prezentat preocupările privind dezvoltarea social-economică a țării’ și a evocat activitatea Uniunii Comuniștilor din

Iugoslavia pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XII-lea al partidului, îndeosebi în direcția stabilizării economice și dezvoltării în continuare a sistemului de autoconducere socialistă.' Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici au exprimat profunda lor îngrijorare față de deteriorarea continuă a situației internaționale și adincirea crizei economice mondiale, ceea ce amenință tot mai mult pacea și securitatea în lume, dezvoltarea independentă a țărilor și popoarelor.S-a constatat că viața internațională actuală se caracterizează prin existența unor probleme deosebit de complexe și grave, ca o consecință a politicii de forță, dominație, intervenție și amestec jn treburile interne ale statelor suverane și a tendinței de menținere, consolidare și reîmpărțire a sferelor de influență în lume. S-a 'arătat că șe mențin vechile conflicte, inclusiv armate, iar alte conflicte noi se declanșează în diferite părți ale lumii. Cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, cunoaște c intensificare fără precedent, ceea ce sporește pericolul izbucnirii de războaie, inclusiv a unui nou război mondial, care ar pune sub semnul întrebării însăși existența omenirii.Ca urmare a crizei economice mondiale, se adîncesc continuu decalajele între țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare.în același timp, se afirmă tot mai puternic hotărîrea popoarelor de a trăi liber Si independent, de a se dezvolta de sine stătător in condiții de securitate, incredere, colaborare și pace.S-a subliniat necesitatea angajării tuturor forțelor progresiste, democratice și iubitoare de pace în lupta pentru oprirea cursei inarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru reînnoirea procesului de destindere, pentru soluționarea pe calea tratativelor a focarelor de criză și. conflict din lume, pentru lichidarea subdezvoltării, începerea cit mai grabnică a negocierilor globale in vederea rezolvării problemelor economice internaționale, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, mai echitabile. A fost subliniată însemnătatea celei de-a Vl-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., ce va avea loc la Belgrad. pentru soluționarea problemelor dezvoltării. S-a evidențiat rolul pe'care trebuie să-l aibă Organizația Națiunilor Unite.A.fost evidențiată în mod deosebit contribuția pe care o are mișcarea de nealiniere, ca factor internațional de sine stătător, in lupta pentru pace, independentă, dezvoltare liberă și pentru relații internaționale politice și economice bazate pe egalitate in drepturi. O mare însemnătate in înfăptuirea acestor, scopuri o au rezultatele celei de-a Vil-a conferințe a șefilor de stat său de guvern din ță- ' rile nealiniate care a avut loc la New Delhi. Au fost sprijinite toate inițiativele și propunerile care contribuie la slăbirea încordării internaționale și la soluționarea problemelor cu care se confruntă lumea contemporană, inclusiv inițiativele în scopul realizării de înțelegeri în domeniul limitării înarmărilor și trecerii la dezarmare efectivă.A fost apreciată pozitiv activitatea mișcărilor de masă pentru pace în Europa și în alte părți ale lumii și s-a subliniat însemnătatea întăririi rolului lor în lupta pentru pace și dezarmare, pentru preîntîmpinarea războiului, în primul rînd a celui nuclear.Avînd în vedere pericolele pe care le reprezintă acumularea pe continentul european a unor uriașe forțe militare și a unui imens arsenal de arme nucleare și clasice, a fost evidențiat imperativul de a se face totul pentru ca Europa să devină un continent al păcii, securității, colaborării fructuoase.A fost subliniată necesitatea încetării cursei înarmărilor, opririi amplasării de noi rachete în Europa, a reducerii și eliminării celor existente. a înlăturării tuturor armelor nucleare și conventionale, ceea ce ar constitui o contribuție la întărirea păcii și securității în lume.în cadrul convorbirilor a fost e- vidențiată necesitatea de a se acționa hotărît pentru consolidarea proceselor pozitive inițiate la Helsinki 

de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pentru încheierea cit mai grabnică cu succes a reuniunii de la Madrid și pentru, realizarea unei înțelegeri privind convocarea conferinței consacrate încrederii. securității și dezarmării în Europa și pentru asigurarea continuității procesului de edificare a securității și cooperării europene.O atenție deosebită s-a acordat problemelor securității și colaborării în Balcani. Evidențiind însemnătatea dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și a colaborării bi și multilaterale pe bază de egalitate între țările balcanice, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici s-au pronunțat pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii si cooperării pașnice, liberă de arma nucleară și de amenințarea cu folosirea acestei arme, precum și cu folosirea forței. în acest context, au l’oșt subliniate legătura directă dintre securitatea europeană și securitatea in Mediterana și necesitatea transformării Mediteranei intr-o zonă a păcii și colaborării pe bază de egalitate. Aceasta ar contribui la consolidarea păcii, securității și colaborării în Mediterana, Europa și pe un plan mai larg.în cadrul convorbirilor s-a procedat la un schimb de păreri privind unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și construirea socialismului. S-a arătat că luarea în considerare a diversității căilor de acțiune pentru socialism și de construire a socialismului, ținîndu-se seama de condițiile specifice ale fiecărei țări, deschide noi perspective de afirmare a socialismului în lume și îmbogățește conținutul teoriei și practicii revoluționare. S-a relevat că deosebirile de păreri între partidele comuniste și muncitorești, care pot apărea ca rezultat al condițiilor dezvoltării interne și 'internaționale a diferitelor țări și partide, nu trebuie să constituie, atunci cînd se tine reciproc seama de aceste condiții, un obstacol în calea lărgirii colaborării pe bază de egalitate și a dialogului constructiv dintre' acestea.S-a subliniat importanța colaborării și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, pe baza respectării consecvente a principiilor independentei, egalității în drepturi, neamestecului și răspunderii fiecărui partid în fata propriului popor și a propriei clase muncitoare, a elaborării de sine, stătătoare a liniei politice; a strategiei și tacticii, condiție esențială pentru afirmarea socialismului în lume, pentru pace și progres social.în cadrul convorbirilor a fost reafirmată hotărîrea Partidului Comunist Român și Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia de a dezvolta pe bâze democratice colaborarea cu toate partidele comuniste, socialiste, so- cial-democrate. ’cil 'celelalte forțe progresiste și democratice din lume. A fost evidențiat în mod deosebit sprijinul P.C.R. și U.C.I. față de mișcările de eliberare națională și alte mișcări care luptă pentru independența și libertatea țărilor și popoarelor împotriva colonialismului, neocolonialismului. apartheidului si celorlalte forme de dominație și exploatare.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 'președintele Republicii Socialiste România, și Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și-au exprimat convingerea că vizita delegației U.C.I., care a oferit prilejul unui rodnic schirnb de păreri în probleme de interes comun. va constitui, totodată, o contribuție la dezvoltarea în continuare a relațiilor .de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre popoarele celor două țări, o contribuție la cauza colaborării internaționale, pe bază de egalitate în drepturi, a păcii și destinderii, progresului- și socialismului.Tovarășul Mitia Ribicici a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele Prezidiului C.C. al U.C.I., invitația de a vizita Iugoslavia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
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Fapte de muncă 

spornică în întîmpinarea 

zilei muncii
AU ÎNDEPLINIT planul 

PE 4 LUNI
15 unități industriale 
din județul BotoșaniPînă ieri, 15 unități industriale botoșănene au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la producția- marfă pe primele 4 luni ale anului. Acest succes se datorează sporirii cu aproape 3 la sută a productivității muncii, creșterii indicelui de utilizare a materiilor prime și materialelor, reducerii cheltuielilor materiale cu 7,5 lei la fiecare 1 000 lei producție-marfă. în cinstea zilei de 1 Mai, cele 15 colective muncitorești vor realiza și livra suplimentar un volum de produse în valoare de peste 7» milioane lei. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scînteii").
10 unități industriale 
din județul HarghitaColectivele de oameni ai muncii, români și maghiari, din 10 unități industriale ale județului Harghita au îndeplinit sarcinile de plan pe patru luni la producția-marfă. Succesul a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, econo

misirii energiei electrice și combustibililor, . reducerii consumului de materii prime și materiale, diminuării cheltuielilor de producție. în cinstea zilei de 1 Mai, cele 10 colective, între care întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercurea-Ciuc, întreprinderea . de tricotaje Topli- ța, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, vor realiza și livra suplimentar produse în valoare de peste 50 milioane lei. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").
DÎMBOVIȚA : Producție fizică 

peste prevederiNumeroase colective de muncă din industria județului Dîmbovița întîmpină ziua de 1 Mai cu importante sporuri la producția fizică. La panoul fruntașilor, pe perioada care a trecut din acest an se află, printre alții, minerii de la Șotîn- ga. cimentiștii din Fieni. constructorii de utilai petrolier și de strunguri din Tîrgoviște și textiliștii din Pucioasa. Ei au produs, peste prevederi, 7 400 tone cărbune, 31 000 tone ciment, mașini-unelte în valoare de 15.6 milioane lei, 429 000 

mp țesături și alte produse, a căror valoare se ridică la aproape 100 milioane lei. La landul lor, constructorii de locuințe au predat, suplimentar. beneficiarilor 52 apartamente. (Gh. Manea, corespondentul „Scinteii").
Pe platforma petrochimică 

Teleajen
O nouă instalație in funcțiunePe platforma petrochimică Teleajen din Ploiești a intrat în funcțiune o nouă și importantă instalație, cea de alchilare cu acid fluorhidric. Noul obiectiv determină valorificarea superioară a tonei de țiței prin folosirea ca materie primă a unui produs secundar rezultat de la cracarea catalitică. Instalația, proiectată de Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări rafinării și înălțată de constructorii și montorii de la T.C.I. Plo. iești și întreprinderile din antrepriză. este complet automatizată, la ea lucrind numai 5 operatori de înaltă calificare pe schimb; Toate utilajele și întreaga aparatură de automatizare de măsură și control sint de fabricație românească. (C. 
Căpraru, corespondentul „Scînteii").

VASLUI : însemnate economii 
de energie electricăPrin judicioase măsuri tehnico- organizatorice aplicate stăruitor la fiecare loc de muncă. oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Vaslui- au obținut. in dinstea zilei de 1 Mai. o importantă reducere a consumurilor energetice. De la începutul anului și pină în prezent au fost economisiți astfel 2104 megawați/oră energie electrică. Cu rezultatele cele mai bune se înscriu in această acțiune colectivele întreprinderilor „Textila" și de prelucrare a lemnului, ale Combinatului de fire sintetice din Vaslui și filaturilor din Murgeni și Huși. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

BISTRIȚA : Suplimentar, 
10 000 tone minereu complexOamenii muncii care lucrează în minele de la Valea Blaznei. Făget și Valea Vinului, în cadrul exploatării de profil din Rodna, județul Bistrița-Năsăud, au reușit, de la începutul anului și pînă în prezent, să realizeze o devansare a sarcinilor de plan la minereu complex extras cu 10 000 tone. în același timp, colegii lor de la uzina de preparare a minereurilor au rotunjit la 725 tone pirită și, respectiv, la 39 tone plumb și 62 tone zinc în concentrate producția fizică suplimentară. Aceste succese, dedicate apropiatei sărbătoriri a zilei de 1 Mai, vor fi sporite în continuare pe seama îmbunătățirii randamentelor de extracție, folosirii integrale a utilajelor și agregatelor din dotare, a economisirii energiei 
și a combustibililor. (Gheorghe 
Crișan, corespondentul „Scînteii").

IALOMIȚA : Livrări 
suplimentare la exportDornic să întîmpine ziua de 1 Mai cu noi succese, colectivul de muncitori de la întreprinderea „Bărăganul" din Urziceni raportează realizarea integrală a sarcinilor de plan pe primele patru luni la export. Pentru rezultatele obținute în livrarea produselor solicitate de partenerii interni si externi și realizarea tuturor angajamentelor merită evidențiate formațiile conduse de Valerica Șer- bănescu. Sultana Papari și Gheorghe Lazăr, care realizează importante economii de materii prime și materiale, obținînd totodată confecții de cea mai bună calitate. 

(Mihai Vișoiu', corespondentul „Scînteii").
In bazinul carbonifer 

Berbești-Alunu 
Importante sporuri 

Ia extracția de lignitMinerii din carierele de exploatare și din abatajele minelor din bazinul carbonifer Berbești-Alunu raportează, în cinstea sărbătorii de la 1 Mai, că au realizat 25 000 tone lignit peste prevederile de plan la zi. De asemenea, pe noile fronturi de deschidere de la Oltețu. Alunu și Panga au fost excavați suplimentar aproape 100 000 mc steril, punîndu-se mai devreme în valoare importante zăcăminte de cărbune.Tot în aceste zile a fost pus in funcțiune primul complex mecanizat în abatajul noii mine Cerha, cu ajutorul căruia producția zilnică <țe lignit sporește cu 200 tone. 
(Ion Stanciu, corespondentul „Scinteii").

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Cocs mai mult,Ne-am aflat in aceste zile printre cocsarii hunedoreni. Pe panoul întrecerii „la zi" în cinstea zilei de 1 Mai sint înscrise cîteva dintre realizările inimosului colectiv de aici : peste prevederi, 5 300 tone cocs metalurgic, 420 tone produse chimice și 823 tone produse distilate. Reținem și faptul, foarte important, că, în condițiile realizării planului la toate sortimentele, s-au obținut economii 'de peste 2 milioane lei prin reducerea consumului de materii prime.îl întîlnim la datorie pe șeful schimbului A. maistrul principal Gheorghe Crăciun, schimb cu cele mai bune realizări din acest an. Ne însoțește pe la mai multe locuri de muncă, împreună cu directorul uzinei, ing. Cornel Ghergheli. Nu trebuie să fii specialist pentru a-ți da seama cu cită seriozitate și răspundere se lucrează peste tot. La pregătirea cărbunelui, maistrului Constantin Bildea nu-i scăpa nimic din operațiile ce se efectuau aici.— E normal să existe tot timpul o mare grijă din partea noastră pentru a respecta riguros fiecare prescripție tehnologică — ne spunea muncitorul Ernest Walenschi. De modul in care efectuăm noi măcinarea cărbunelui și dozarea șarjei depinde respectarea întocmai a rețetei stabilite de specialiști.Intr-adevăr, grila pentru lucrul bine făcut, cu răspundere și competență, de meseriași pricepuți am remarcat-o la toate locurile de muncă pe la care am trecut. Din discuțiile avute cu mecanicul Ștefan Zăbuc, care lucrează pe o mașină la comprimarea piloților de cărbune, cu șeful de echipă Dumitru Cozmincă, de la exploatare, și cu Aurel Ribinciuc, încălzitor la baterii, am reținut preocupările lor și ale tovarășilor de muncă în ve

de bună calitatederea sporirii producției de cocs metalurgic.— Colectivul cocsarilor hunedoreni s-a format și sudat în focul muncii — a ținut să precizeze inginerul Cornel Ghergheli. In cocse- ria noastră, cine nu respectă întocmai rețeta de lucru, nu dovedește grijă față de fiecare șurub al instalației sau al mașinii pe care lucrează și nu posedă un dezvoltat simț gospodăresc se autoelimină din colectiv. Preocuparea constantă pentru munca de calitate, intransigența față de orice neajuns sau abatere tehnologică au devenit atribute ce-1 caracterizează pe fiecare cocsar. Iar organizațiile noastre de partid de pe schimburi, conducerea tehnică a uzinei se străduie să asigure menținerea vie in conștiința fiecărui om că a-ți face pe deplin datoria reprezintă o chestiune de prestigiu muncitoresc.Nu putem încheia aceste rînduri fără a consemna și o chemare pe care cocsarii hunedoreni o adresează minerilor și preparatorilor din Lupeni, Uricani și Bărbâteni, si anume să nu slăbească nici o zi, în nici un schimb preocuparea lor pentru îmbunătățirea în continuare a calității cărbunelui destinat cocsificării. „Noi, la rîndul nostru, in întîmpinarea sărbătorii muncii de la 1 Mai — ne spunea inginerul Ghergheli — ne angajăm să perfecționăm activitatea, să introducem în procesul cocsificării rețete cit mai judicios întocmite, în așa fel ca să punem . cît mai bine in valoare munca harnicilor mineri in adîncuri și a preparatorilor. Dorim ca prin efortul nostru comun să asigurăm mai mult cocs românesc siderurgiei, economiei naționale".
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii"
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Petroliști 
și gospodari

Lucrătorii de la Schela Titu 
se preocupă nu numai de spori
rea producției de țiței, ci și de... 
autoaprovizionare. Și o fac cu 
mult succes. In ultimul timp, ei 
au cultivat atît legume și zar
zavaturi, cit și furaje pentru 
creșterea porcilor. Ceea ce e 
foarte bine. De curînd, inițiati
va și spiritul lor gospodăresc au 
căpătat o nouă confirmare 
amenajarea in incinta unui 
de rezervoare de țiței, a 
crescătorii de iepuri. Ba 
mult, tot ei și-au amenajat in 
apropiere și un heleșteu cu ci
teva mii de pești care cresc ca 
din... apă.

Bună idee!
Vechea clădire a școlii 

Balaciu — Ialomița cedase 
cui noului și modernului edifi
ciu, iar ea, girbovită de' vreme, 
risca să se prăbușească. Prima
rul Ion Moise a avut ideea de 
a o repara și a se amenaja în 
ea oficiul poștal. Zis și făcut. 
„Dar cum rămine cu ograda?" 
— s-au întrebat oamenii, iar pri
marul le-a răspuns: „O trans
formăm într-o fermă zooteh
nică".

Unii au privit cu scepticism 
optimismul primarului, dar iată 
că, într-un timp scurt — după 
cum aflăm din gazeta „Tribuna 
Ialomiței" — in fosta curte și-au 
făcut apariția vaci cu lapte, 
purcei, oi, porumbei, găini. In 
curînd, se va amenaja și un 
incubator, de la care se vor 
aproviziona cu pui și locuitorii 
comunei.

Și astfel, o curte părăsită a 
devenit acum o adevărată fer
mă zootehnică, fără altă inves
tiție decit cea de spirit gospo
dăresc.

Dintr-un condei
Avînd ca obligație de servi

ciu, între altele, întocmirea sta
telor de retribuție, Hondola 
Gydrgyver, de la întreprinderea 
minieră Căpeni, județul Covas- 
na, s-a gindit să-și „rotunjeas
că" și propriile venituri. A în- 
ceput-o modest, cu citeva „re
tușuri" în statele de plată, jar 
cînd a văzut că, dintr-o trăsă
tură de condei, a și rămas cu 
un cîștig net de 3 500 de lei, la 
următorul pas s-a aruncat la 
14 200 lei. Ba, mai mult, le-a 
„învățat" și pe alte două colege 
de muncă să ^.trudească" și ele 
la fel. Una s-a descurcat chiar 
foarte bine, reușind să-și însu- 

: șească dintr-un foc 8 600 de lei, 
' dar a doua, mai ' pfe'căută, . nu 
. ș-a ales decît.Cșr 412 lei. Inplțis, 
' fot cea cu suma mai mică a fă
cut și o mare greșeală, care a 
dus la descoperirea întregii 
„afaceri". Inițiatoarea a fost 
condamnată la doi ani închisoa
re, a doua la un an, iar ultima 
la șase luni.
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Săptămînal, la panourile special amenajate pentru afișaj și mai cu seamă la Casa orășenească de cultură și la cluburile întreprinderilor din Codlea apar cu regularitate anunțuri privind activitățile cultural-artistice care vor avea loc în zilele următoare in acest puternic centru industrial din Tara Bîr- sei. La nivelul comitetului județean pentru cultură și educație socialistă se apreciază că. deși Codlea se află doar la cîțiva kilometri de Brașov, oraș a cărui viață cultural- artistică intensă atrage pe multi dintre locuitorii Codlei. aici se desfășoară totuși una dintre cele mai bogate și variate activități cultural- artistice din județ.— Adevărul este, ne mărturisea tovarășa Margareta Kraus, primarul orașului, că locuitorii Codlei, fie ei români, germani ori maghiari, au prins gustul culturii, al unei culturi tot mai elevate, și sînt dornici nu numai să vizioneze diferite spectacole care să le îmbogățească orizontul spiritual, ci și să participe ei înșiși la crearea actului de cultură, Aceasta îșț găsește explicația în faptul că fiecare comunitate etnică din orașul nostru, ca și din întreaga țară dealtfel, are posibilitatea să se exprime neîngrădit în limba maternă, iar pe de altă parte chiar statul nostru îndeamnă pe fiecare dintre ele să-și păstreze cultura, obiceiurile, tradițiile.. Pentru a avea o imagine asupra bogatei activități culturale care se desfășoară in orașul de la poalele Măgurii, vom menționa următorul fapt : numai în ultimele cîteva săp- tămîni la casa de cultură s-au prezentat două piese de teatru în limba română (de către colectivele teatrelor din Brașov și Giulești), două spectacole de teatru în limba germană (prezentate de colectivul secției germane a Teatrului de stat din Sibiu), două piese de teatru în limba maghiară (prezentate de colectivele caselor de cultură din Să- cele și Codlea). Dintre celelalte manifestări mai amintim un spectacol de estradă oferit de colectivul Teatrului muzical din Brașov. două spectacole' de păpuși in limba germană, o paradă a portului săsesc din Transilvania, unde, alături de localnici, au mai participat artiști amatori din localitățile Sibiu, Cis- nădioara, Șura Mare și Cîrța, cu valoare de schimb de experiență, spectacolul „înfrățiți în muncă și în dans" susținut de toate formațiile de dansuri populare din Codlea, românești, germane sau maghiare, o. expoziție de pictură ș.a.— Codlenii, ne 6punea profesorul 
Rudolf Rekkert, unul dintre cei mai inimoși activiști culturali ob-

ștești ai orașului, manifestă multă dorință- de a se instrui. Sala casei de cultură devine neîncăpătoare, chiar și in cazul unor spectacole mai dificile. Noi depunem eforturi ca astfel de spectacole să le,devină codlenilor tot mai accesibile, sub aspectul înțelegerii, al interpretării. Dealtfel, ne-am propus să-i sensibilizăm și mai mult — în special pe cei tineri — prin organizarea unui curs de educație muzicală. Demnă de relevat este în acest context larga arie de manifestări cultural-artistice la care participă populația de origine germană. Bucurindu-se de condițiile create de statul nostru naționalităților conlocuitoare pentru păstrarea și cultivarea creațiilor proprii.' a tradițiilor populare specifice fiecărei
Însemnări

din orașul Codlea

naționalități, ea participă activ la viața culturală a orașului.Cu justificată mîndrie ne-au vorbit despre această prezentă cîți- va dintre membrii cei mai stimați ai comunității săsești.— Oricine se poate convinge în privința vieții spirituale bogate pe care noi, sașii, o trăim în România socialistă, arăta învățătorul pensionar Gotthelf Zeii, unul dintre cei mai înflăcărați animatori ai vieții culturale în rîndul sașilor din Codlea, omul care s-a numărat printre inițiatorii și organizatorii ■ unor forme foarte gustate de răs- pîndire a culturii în mase. Dacă luăm numai cazul celor cîteva cercuri din cadrul universității cul- tural-științifice — și aici mă refer în primul rînd la cercul literar condus de neobositul profesor Ewald Metter sau cercul de științe sociale și științe ale naturii condus de inimoasa profesoară Rita Siegmund — prezența populației germane este de fiecare dată deplină.Eficacitatea dezbaterilor din cadrul acestor cercuri, ca și a altor forme de răspîndire a culturii, varietatea problemelor discutate, modul divers de exemplificare etc. au consolidat prestigiul cîștigat de a- ceste forme într-o perioadă de existență de 20—25 de ani. Acest prestigiu a fost clădit prin seriozitatea și strădania cu care s-a pregătit fiecare expunere, dezbatere si la care au fost atrase nu puține personalități de seamă ale culturii și artei noastre socialiste.Activitățile cultural-artistice 'din

rîndul populației germane nu sînt niște activități izolate, rupte de ansamblul muncii cultural-artistice care se desfășoară Ia casa orășenească de cultură sau în cluburile întreprinderilor din orașul Codlea. Ele se încadrează perfect în programele acestora. Iar cazurile cînd pe scena casei orășenești de cultură se prezintă programe comune, nu se reduc bineînțeles doar la festivitățile prilejuite de anumite sărbători și evenimente mai însemnate. Așa cum la manifestările curente care se desfășoară în cadrul Festivalului național „Cînțarea României" — simpozioane, expuneri, mese rotunde, concursuri etc — iau parte deopotrivă toți locuitorii orașului, fie ei români, germani sau maghiari.Referindu-ise la viața spirituală pe care o cunoaște populația germană din Codlea, Hans Umberoth, director adjunct la Școala generală nr. 1, ne spunea : „Avem în acest domeniu împliniri frumoase, enorme. Noi, sașii, am participat cu formațiile noastre și Ia actuala ediție a Festivalului național „Cintarea României", ajungînd pînă în faza județeană. Populația germană este dornică de cultură. La noi s-au păstrat multe tradiții frumoase, printre care și aceea ca la . asemenea activități să participe de la cel mai tînăr pînă la cel mai vîrstnic membru al comunității. Așa se explică și faptul că toate formațiile cultural-artistice sînt active, prezente la toate manifestările care se desfășoară în cadrul Festivalului național „Cintarea României", fie că este vorba de cele trei coruri — dintre care corul bărbătesc își va sărbători centenarul în anul care vine — de grupul vocal folcloric ale căror membre îmbrăcate în port săsesc se acompaniază cu chitarele, fie că este vorba de formația de teatru, de fanfara care a împlinit peste 130 de ani de existentă, de cele două formații de dansuri, de corul de copii — pepiniera pentru corurile adulților etc. Și, venind vorba despre tradiții, vom a- minti și faptul că populația săsească — și nu numai ea — se pregătește încă de pe. acum de sărbătoarea „Coroanei", cea mai populară sărbătoare tradițională a sașilor din Codlea, care va avea loc în cadrul decadei culturii codlene, la sfîrșjtul acestei primăveri. Este o sărbătoare a muncii, a rodniciei pămîntului, o sărbătoare care. în condițiile noi din țara noastră, semnifică munca unită, înfrățită pentru bunăstare și progres a tuturor locuitorilor orașului. •

Un început fructuos pentru
interpreți șl creatoriZilele vacanței de primăvară au marcat inceputul confruntării finale — in etapa republicană — a celor mai talentați interpreți și creatori din rindul tineretului școlar, nieri și uteciști, membri ai mațiilor artistice și cercurilor creație din unitățile de învățămînt, participan.ți la Festivalul național. „Cînțarea României".Prezența notabilă a tineretului școlar pe marea scenă a tării,' in cadrul competiției naționale stimulată de Festivalul „Cintarea României" este evidențiată atit de numărul participanților, cit și de varietatea și calitatea programelor prezentate. La faza de masă a actualei ediții a festivalului au participat 119 165 formații artistice și cercuri de creație cu 3 155 238 membri ; față de precedenta ediție, numărul formațiilor a crescut cu 10 659, iar al participanților cu peste 400 000. Talentul și fantezia creatoare ale celor mai tineri artiști amatori, îmbinate cu entuziasmul și exuberanța specifice vîrstei s-au vădit și în alcătuirea repertoriilor, in abordarea celor mai diferite genuri artistice, în pasiunea cu care au cercetat și scos la lumină comori ale folclorului local, în acuratețea și frumusețea costumelor populare prezentate. Fazele de masă și locale au relevat creșterea numerică și ca . valoare interpretativă a corurilor școlare — cu un bogat repertoriu de cîntece patriotice și revoluționare. piese tinerești, optimiste — a formațiilor folclorice, a montajelor literare, in care s-au înmănuncheat cu sensibilitate creații remarcabile ale,poeziei noastre clasice și contemporane etc ; dar au semnalat și slaba prezență încă a formațiilor școlare de teatru, datorită și insuficientelor . creații de gen.Cei mai talentati tineri interpreți, selecționați dintre milioanele de elevi, participant la actuala ediție a Festivalului național .Cintarea României" vor prezenta în fata juriilor spectacole complexe, de amploare, reprezentative pentru arta și creația județelor respective. Trei jurii republicane — cuprinzînd personalități ale artei și culturii, cadre didactice universitare, specialiști — vor fi prezente, intr-un program itinerant,. în fiecare județ, la confruntarea tinerelor talente:Așadar, etapa republicană a întrecerii formațiilor artistice școlare care a început în zilele vacanței de primăvară va continua în zilele de 23, 24 și 30 aprilie, 1 și 2, 7 și 8 mai. In luna iunie, vor intra in concurs cercurile de creație, cu expoziții republicane de artă populară, artă plastică, foto, filatelie, creație literară ; în luna august se vor confrunta cele mai reprezentative cinecluburi școlare.

Florica D1NULESCU
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Pe un sens 
interzis

Un autoturism a intrat pe o 
stradă aglomerată și cu sens in
terzis din Satu Mare. Cel de la 
volan a accelerat, pentru a ieși 

, cit mai repede din zona respec
tivă. . Observîndu-l, un echipaj 
al miliției i-a semnalizat _ con
travenientului să oprească. Dar 
cel de la volan a accelerat și 
mai tare, încercînd să dispară. 
Mașina miliției i-a tăiat calea. 
Dar in momentul în care un lu
crător de miliție i-a cerut ac
tele, șoferul de pe autoturism a 
ambalat brusc motorul și a por
nit-o din loc ca din pușcă. Lu
crătorul de miliție, lovit de o 
aripă a mașinii, a fost rănit.

Nevricosul de la volan se nu
mește Vasile Petre Berinde și 
e din Timișoara.

La un bal
Mare bal mare, două muzici 

două în comuna Vălișoara, ju
dețul Hunedoara. Tinerele pe
rechi dansau cu foc in ritmul 
cînd nuti lent și cînd mai înfo
cat al muzicii.

Printre cei care-i priveau pe 
dansatori se afla și Gheorghe 
Crăciunescu, de la lotul dinCră- 
piunești al întreprinderii de 
construcții căi ferate. Ar* fi vrut 
și el să-și aleagă o fată și s-o 
invite la dans. Dar nu de dans 
ii ardea lui. Cu un ochi se uita 
la perechile care treceau pe 
lingă el, cu un altul la hainele 
rin •Yl Cili PTP

După -ce a „studiat terenul" și 
a prins un moment în care, chi
purile, nimeni nu-l băga in sea
mă, s-a dus glonț spre un cuier, 
a înșfăcat o haină și a rupt-o 
la sănătoasa. N-a apucat nici 
măcar să încerce s-o îmbrace. I 
s-a oferit o alta, pe măsura fap
tei.
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Pe scurt
® A căzut dintr-un tren, pe 

raza comunei Podu Iloaiei, ac- 
cidentîndu-se foarte grav, un... 
porc de 170 kilograme. Chemat 
îndată la fața locului — scrie 
ziarul „Flacăra Iașiului" — me
dicul veterinar a dispus sacrifi
carea. In cazul de față, cu ade
vărat din necesitate.
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• In timp ce trecea prin pia
ța Traian din Timișoara, lui 
Neagu Ciuraru din Cătaia i s-a 
părut că o bicicletă ii zice 
„Vino și mă ia". Aflăm din zia
rul „Drapelul roșu" că n-a re
zistat ispitei: el a luat bicicleta, 
iar pe el... miliția.
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® Autocisterna 31-AR-1S30 
(defectă) transporta lapte de la 
Mailat, Mănăștur și Vinga la 
Arad, lisind in urma ei o ade
vărată... cale lactee. Ziarul 
„Flacăra roșie" se întreabă: 
cine o fi „muls" scriptele ca 
să acopere... crăpăturile negli
jenței?Rubrică realizată de

P. PETRE
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L eu sprijinulcorespondenților I
„ScinteiTj

CUVÎNTUL CITITORILOR^ 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

ceferiștiiPrintr-o mai bună organizare, a activității, folosindu-se cu o sporită eficientă mijloacele și instalațiile de transport din dotare, colectivul Regionalei de căi ferate Craiova — muncitori, tehnicieni și ingineri — a reușit să termine primul trimestru al anului 1983 cu rezultate deosebite în activitatea de transport. Astfel, la tone expediate, realizările sînt în proporție de 107 la sută, ceea ce reprezintă expedierea in plus a mai mult de 786 mii tone mărfuri peste plan ; rulajul vagonului de marfă- a fost îmbunătățit cu 1,1 la sută, echiva- lind cu o economie de 195 vagoane pe zi ; tonajul brut pe tren de marfă a sporit cu 2,5 la sută, ceea ce înseamnă un plus de 39 tone pe tren ; au fost, de asemenea, realizate îmbunătățiri în ce privește viteza comercială a trenurilor de marfă (0,2 la sută), ca și la staționarea vagoanelor la încărcare-des-

craiovenicărcare (1,4 la sută), contribuind prin aceasta la o mai bună regularitate a circulației trenurilor.în același timp s-a acordat o importanță deosebită transportului mai operativ al producției de cărbune. Organizînd transportul nave- tizat al cărbunelui, în vagoane specializate de mare tonaj, intre exploatările miniere din cuprinsul regionalei și termocentralele Doi- cești, Ișalnița, Turceni, s-a reușit, printr-un transport ritmic și rapid, expedierea peste plan a 779 500 •tone cărbune. Se cuvin menționate ca avînd cele mai bune rezultate colectivele de muncă din stațiile încărcătoare Drăgoiești, Plopșoru, însurăței, Rogojelu, ca și din stațiile descărcătoare Ișalnița și Turceni.
Inq. Dîmltrie GOLOPENȚARegionala C.F.R. Craiova

Destoinicii furnizori de lină

O evocare realistă
aExperiența bogată dobindită prin cultivarea prozei și a reportajului, asociată unei a- tracții irezistibile (pan- dant al unei sensibilități native) pentru u- niversul infantil l-au călăuzit firesc pe Vasile Rebreanu spre literatura pentru copii, într-un mod specific, pasiunea pentru acest anotimp al omului, poate cel mai plin de întrebări, se afla chiar la începutul literaturii sale, situat cu aproape douăzeci și cinci de ani in urmă, în acele proze evocatoare de mitologii ale vîrstei copilăriei. Atracția a fost discontinuă.nu cu preocupările sale, datorită naturii autorului și a literaturii scrise de acesta ; structură personală de un realism aspru, specific transilvan, asociată u- nui vizionarism dedus din fabulos și ludic, nu putea să refuze repetatele incursiuni în a- cest tărîm. Vasile Rebreanu scrie astfel de cărți din interior și acestea reprezintă nu o literatură ocazională, cum din păcate in- tîlnim adesea, ci o continuare firească alcătuirii sale artistice.Volumul său „Cum o vezi cu ochii verzi", apărut la editura „Ion Creangă", se alcătuiește dintr-o suită de în- tîmplări ale căror personaje sînt copiii mai mici sau mai mari, din medii și cu preocupări diferite. Cel mai frecvent o întîl- nim pe Norica. „oră- șeanca de naștere, get- beget, cum rudă bună care, acum, lumea din cearcă s-o supună înțelegerii ei. Norica

dar a lipsit niciodată desăvîrșire din

se spune", cu Alice, descoperă jur și în-
•) Vasile Rebrea

nu : „Cum o vezi cu 
ochii verzi", ed. „Ion 
Creangă".

-----------------------------------------------

copilărieitrăiește într-un mediu stilizat de cerințele vieții moderne, printre materiale confecționate din plastic, de la păpuși la vane și bărcuțe din Pif. De aceea cunoaște superficial sau deloc natura, se teme de viețuitoare, mai ales de pisici. Simțim pe undeva, disimulată cu grijă, mustrarea tăcută a scriitorului față de un anumit gen de educație dedus din confort și civilizație. Norica, dar și alți copii din paginile cărții, desco- .
NOTE DE 
LECTURĂ

peră însă natura exterioară și prin aceasta natura intimă, parcă opuilindu-se propriilor condiții de viață, prin- tr-o eliberare ce-i redau primordialului, ontogenezei.Să observăm că nici o povestire din această carte nu seamănă cu basmele domestice tradiționale. De multe ori, observația transmisă în carte este de o actualitate aproape prozaică, se menține strict la nivelul lucrurilor și al faptelor. Uneori, dacă am decupa personajele-copii și i-am înlocui cu oameni maturi, pasaje întinse ar sublinia virtuozitatea scriitorului realist. Și totuși, cartea transcrie experiența copilăriei, a copilăriei ca stare a u- manului. La tot pasul, realitatea frustă este intersectată de joacă, de obiceiuri uitate, de eresuri. Ordinea firească adultului - se tulbură. înlocuită cu alta din care nu lipsește propria imagine a copilului despre lume dominată vis, de desprei de joacă și 
o fabulație

O bună parte din locuitorii satelor din jurul orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, dispu- nind de condiții'prielnice — locuri de pășunat, finețe naturale — se ocupă cu o tradițională îndeletnicire pe aceste meleaguri, la „mare preț" : creșterea oilor. Pe lingă contractele încheiate pentru livrarea de oi, miei, brînză, aceștia s-au angajat să predea statului și cantități sporite de lină. Astfel, pină în prezent, crescătorii de oi din Titerlești, Bratilovu, Stănești, Mărășești ș.a. au făcut contracte pentru vînzarea a peste 6 tone de lină. Deja au și fost predate unității din Baia de Aramă a întreprinderii județene de profil circa 3 tone de lină de către 50 de con- tractanți.în rindul celor mai destoinici
„ bufetulîn cartierul nostru, „Nicolae Bălcescu", din orașul în care locuiesc, Roman, funcționează un magazin universal dotat cu o alimentară, o cofetărie, o librărie, un bufet, iar la etaj — o secție a cooperației meșteșugărești și diferite alte raioane — de articole electrice, de încălțăminte etc.Complexul, evident de mare utilitate, este relativ bine aprovizionat, deși, totuși, se mai pot constata și lipsuri (de pildă, piinea se vinde, în mod obișnuit, veche, iar unele alimente se pot cumpăra numai „condiționat", fiind astfel nevoit să iei și produse depreciate).Dincolo de acestea, vreau însă să atrag atenția asupra unui mare inconvenient : e vorba de bufetul propriu-zis. care, in starea de la ora actuală, degajă o impresie dintre cele mai nefavorabile, in general, cred' că amplasarea lui in incinta complexului a fost nepotrivită. De ce ? în primul rînd pentru că în apropiere se allă școală generală nr. 6. iar unii dintre copii, in special cei din clasele mari, sint tentați să treacă pragul bufetului. " pentru torii le

dintre numeroșii crescători de oi se numără Rocațanu D. Ion, care a contractat 346 kg lină, Corlan Romulus — 263 kg, Blaj Ilie — 160 kg. Negrea Gh. Ion — 140 kg. Menționez că acțiunea de1 contractare a linii este în continuare în desfășurare. estimîndu-se că in acest an volumul total de lină ce va fi furnizat statului de către crescătorii de ovine din această regiune se va ridica la peste 15 tone. Prin pasiune și hărnicie, acești oameni iși văd răsplătite roadele strădaniilor lor de a asigura, în minunatele locuri de aici, continuitatea tradiției creșterii oilor.
Haralambie CUȘMA corespondent voluntar, Baia de Aramă

N. MOCANU

Peste 500primăvară
care frizează neverosimilul și fantasticul. Carte de inițiere, starea firească a acestei lumi îmbină zoomor- fismul cu călătoriile îndepărtate închipuite sau cu întîmplările banale dilatate și deformate după optica proprie copilăriei. Poveștile cu eschimoșii și casele lor de gheață, adevărate „cîntece de adormit", se îmbină cu jocul de-a ostaticii. Cel mai mult apar florile și fluturii, soarele și ploaia, dar cu totul semnificativă ni se pare năluca căluțului capabil s-o ducă Norica „in locurile celea îndepărtate, palmieri, cu banani o. cite banane ar mîncat, cu lămîi și lotuși să-i aducă mamei o floare!". Copiii știu de metrou, dar parcă ii atrage mai mult o căruță, o caleașcă chiar. De-a dreptul zguduitoare îi apar lucrurile firești din natură ; rața are boboci, iapa mînz, pisica pisoi. Toate sînt lucruri nemaipomenite, ca și acela de a vedea cum „căruța a făcut un căruț". Vechile cîntece ale, copilăriei sînt descoperite mereu și mereu, fără a se învechi vreodată; peste tot și toate plutesc candoarea și ne- astîmpărul vîrstei. Lipsite de Feți-Frumoși, de Ilene, păsări măiestre sau vrăjitoare, paginile acestei cărți, scrise cu multă simțire, dovedesc posibilitățile nelimitate ale literaturii pentru copii de a evoca lumea copiilor din zilele noastre, cu realitatea și mitologia ei diferită de la o generație la alta. Vasile Rebreanu a scris o carte pasionantă despre copii și, ceea ce ni se pare la o de

pe a- cufi cu și să vină
Casa de cultură din Tirgovi$te - un așezămint cultural tot mai căutat Foto : S. Cristian )

riseu abil și rapace poate distruge dragostea, si viata unor tineri. în hainele „predicatorului" de nu cinos. tat cu tît de putere îneît nu se dă in lături armă jecte și cu uneia „oițe").„putere" adevărată este a-

se ascun- doar un profet minei chiar un om cer- legea. cu munca, a- însetat de avere șinici de la crimă, o dintre cele mai . ab- (comisă cu sînge rece mina altora, adică a dintre credulele Iar sirtgura lui

fără ca cineva să-i mustre așa ceva. înșiși consuma- oferă un exemplu foarte

prost, deoarece își adeseacheful cu băutura pe lingă gardul școlii, iar duminicile chiar în curtea ei. Oare educatorii să nu fi observat pînă acum nimic ? Ga Să nu mai spun și că servirea băuturilor alcoolice începe, pozițiilor mineața. care iau se pitesc laj. E o rerea mai multor zonă, ar trebui curmată, pentru a se putea instaura în acest complex o atmosferă civilizată și de legalitate.
Constantin TOPLICEANUstr. Progresului 23 A, RomanN.R. — Am mai primit la redac

ție scrisori cu un conținut relativ 
asemănător, respectiv, semnalind 
nefericita amplasare în vecinătatea 
unor unități școlare a unor localuri 
servind, băfitilfi alcoolice, în jurul 
sau in incinta cărora pot fi intil- 
niți și elevi. Am publicat-o pe cea 
de mai sus, deoarece 
un „semnal de alarmă" 
celor care, din nepăsare 
lipsă de responsabilitate, 
cu indiferență asemenea

. . contrar dis- in vigoare, la ora 7,30 di- De aceea, probabil, cei prima „cinzeacă" a zilei în dosul lăzilor de amba- situație care, după pă- locuitori din

sună ■ ca 
la adresa 
sau din 

tratează 
situații.

PE SCURT, DIN SCRISORI

ha pășuni au fost curățate și îngrijite în în satele comunei Gurahonț — Arad. Paralel s-au administrat pe aceste pășuni și 65 tone în mod gratuit la dispoziția cetățeni-aceasta cu aceste lucrări îngrășăminte chimice puse _ __ „_____ , __ _._t_____ ____lor de către consiliul popular comunal. (Alexandru Herlău, comuna Gurahonț, județul Arad). © „Vinovății" să curețe 1 Am venit de 2 ori în ultima perioadă la București în interes de serviciu și o dată, găsind loc la fereastră, am avut prilejul să constat o situație inadmisibilă : pe o însemnată lungime a căii ferate din zona localității Chitila se află, azvir- lite la întîmplare, fel de fel de gunoaie, hîrtii, resturi de diferite mate- V’.na> cr_ed, o poartă locuitorii de aici, dar, cum am văzut și cu ochii mei, și călătorii necivilizați care aruncă pc fereastră diverse lucruri, ambalaje etc. E o imagine ce nu trebuie să mai fie întilnită, mai ales yaci, la intrarea în Capitală. (Stan Roșeulcț, str. Bobilna nr. 39 B. Ploiești)^/
privire la modul în care misticismul poate face prozeliți, poate aservi și depersonaliza conștiințe pină la deplina lor dezumanizare și totala lor manipulare. Trebuie să recunoaștem, desigur, filmului „întunericul alb" un real rol e- ducativ : funcția de a preveni. calitatea de a demasca implicit, odată cu impostura fanatismului, nocivitatea lui ; meritul de a reliefa pericolul pe care-1 constituie pentru vitalita-

re (asemeni imaginii distorsionate pe care o propune, deliberat uneori, 
Dumitru Costache-Foni). Aceasta se întîmplă atunci cînd spiritualei și comprehensivei ironizări a imperfecțiunii omenești ori satirizării unor practici șablonarde ale activității culturale. Ca și a unor „forme fără fond" îi ia locul voluptatea de a vedea mai peste tot fie tinere fete ori „prea grase", ori „prea slabe", fie o proliferare exce-

fel de important, merituoasă carte proză.
Emil VASILESCU J

FESTIVALUL „MĂRUL DE AUR“Vreme de patru zile în județul Bistrița-Năsăud s-a desfășurat primul festival-concurs de satiră și umor din Transilvania : „Mărul de aur". în secțiunile manifestării — caricatură, creație literară și interpretare — și-au exprimat potențialul artistic un număr impresionant de autori și interpret din județele : Alba, Arad, Botoșani, Sibiu, Mureș, Maramureș, Iași, Satu Mare, Timiș, Dolj, Giurgiu, Olt, Brăila, Tulcea, Dîmbovița, Bihor. Suceava, Galați, municipiul București, precum și din județul-gazdă, la care și-au alăturat contribuția nu mai

puțin de 11 dintre cei mai valoroși actori de comedie ai tării.Au fost acordate un număr important de premii și mențiuni, iar fericiții ciștigători ai locului I sint : Ștefan Popa (Timișoara) — caricatură, Mircea Ca- radia (Brăila) — creație literară și grupul satiric din Năsăud (interpretare) compus din mica școlăriță Lelia Vaida, profesorul Lucian Bichigean și subingi- nerul loan Pușcaș, Premiile speciale ale festivalului au revenit formațiilor artistice „Artă și precizie'' București și „Pro parodia" din Craiova. (Gheorghe Crișan).

ca de e- in

A întări și adinei concepțiile științifice, materia- list-dialectice despre lume și viață ale maselor largi. A contribui la îngrădirea și combaterea misticismului și obscurantismului. A întreține conștiința menirii omului pe pămint. poten- tînd sentimentul libertății și responsabilității, so-lidar cu cel al misiunii prometeice. A menține vie încrederea în forța de redresare a ființei cuprinse de slăbiciune ori apăsată de eroare și a cultiva totodată încrederea în resursele regeneratoare, fortifiante ale societății. A face spaima de bătrinețe, moarte să nu blocheze xistența și să păleascăfața încrederii in continuitatea idealului și actului creator ; a amplifica lumina iradiată de speranța transmiterii eterne, prin generații a marilor idealuri, în sfirșit. a ascuți luciditatea familiarizind spiritele cu originile religiilor și mai ales cu rațiunile ascunse, foarte „pămîntești". finind de meschinărie si rapacitate, ce stau la baza a- pariției unor secte — pe trunchiul vechilor, credințe și culte.Iată numai cîteva demersuri în direcția perfecționării conștiinței umane, sarcini nobile la înfăptuirea cărora arta, cu mijloacele ei specifice, poate veni eficient in slujba activității teoretice, de propagandă. Prin „întunericul alb", (la care semnează atît scenariul cît și regia). Andrei 
Blaier se înscrie in sfera acestei binevenite preocupări. Acțiunea filmului se petrece într-o comună în care și-au făcut apariția un „Păstor", Martin Merca, a cărui apartenență la vreo biserică recunoscută este mai mult decît dubioasă, dar a cărui influentă. în sensul demobilizării de la muncă, vicierii relațiilor normale de familie etc. este certă. Sugerînd mai pe larg posibilele consecințe ale indiferentei la un atare fenomen. „întunericul alb" arată cum credința- oarbă in vorbele unui fa-

CRONICAFILMULUl

Rechizitoriu
împotriva 

obscurantismului
ceea de a aduce suferința și tragedia printre oameni.Pentru a-și susține tema. Andrei Blaier recurge la o întîmplare care se înscrie în categoria „faptelor senzaționale". Bineînțeles, a- tracția către film, suspen- sul pe parcursul desfășurării lui sint asigurate. Lipsește insă acea forță a verosimilului deplin și puterea de generalizare a situațiilor tipice. Pe de altă parte, „întunericul alb" narează intimplarea menți- nindu-se. în genere, pe suprafața acțiunii (și propu- nind, din cind în cînd. dezvoltări ori subtexte ce n-au legătură cu tema principală). Scenariul nu constituie o demontare a fenomenului, nu este o a- dincire și relevare a formelor mai subtile și ascunse prin care fariseismul este luat drept sfințenie și escrocul drept „trimis al Dom- ■ nului pe pămint" (aici al unui „Neîndurător"). El o- feră unele sugestii doar cu

tea și funcționarea normală a organismului social. Pivotînd în jurul febrei pregătirii unui spectacol de operă (de către artiști amatori), „întunericul alb" suprapune două imagini : cea a vieții concrete a unui sat, cu acordurile înălțătoare ale partiturii lui Leo Delibes pentru „Lakme".în secvențele următoare registrul se modifică, presus de pricepereaAndrei Blaier de a crea „felia de viață" (să ne a- mintim de reușita „Ilustratelor cu flori de cîmp"), regăsim în noul film talentul lui de ironist și satiric. Lentilele grotescului pe care le aplică vieții unor săteni (viată oglindită dealtfel sumar) și mai ales scenelor unui concurs de frumusețe — pe urmărim — sînt în măritoare. Aș zice, că, uneori, acestese dovedesc și deformatoa-
care îl genere însă, lentile

sivă a kitsch-ului vestimentar, fie o continuă stare de agitație și dezordine, o lume pitorească și superficială, lipsită de profunzime. Mi se pare că regizorul sacrifică uneori chipul mai complex al lumii satului de dragul pitorescului, apelînd excesiv la îngroșări satirice.Accentul pe grotesc ca și înclinația spre pitoresc constituie căi, de la un punct în sus. categoric artificiale de a menține cu orice preț interesul spectatorului. Un argument în acest sens îl constituie personajul, dealtfel, simpatic, uman, proteic, eroul bun la toate, (simbol parcă al unei ideale cooperative „Prestarea"), jucat cu haz irezistibil de Gheorghe Dinică.începînd ca o parafrază lirico-dramatică, continu- înd în cheie grotescă, „întunericul alb" sfirșește în registrul grav. Dar. acest ultim film al lui Andrei

Blaier este departe de a avea acea măsură și forță a dramaticului atinsă de cineast în filmul său de referință — „Prin . cenușa imperiului". Talentul marii actrițe a Naționalului din Cluj, Silvia Ghelan, talent care se relevă cu strălucire și în rolul mamei din „întunericul alb", pare a fascina pe realizatori pînă la blocare. Filmul devine apă- sat-teatral. De asemenea, masca impostorului (căruia Emanoil Petruț îi împrumută timbrul grav al vocii și patetismul atitudinilor sale), induce în eroare, parcă, și pe realizatori. Merca apare rareori în film cu adevărata sa înfățișare. normală. El este prezentat cel mai adesea așa cum se conturează in ochii bătrinelor bigote sau al marii sale victime : mărit, puternic, amenințător, demonic. „Mizanscenele" sale spectaculoase rețin prea mult atenția realizatorilor filmului, ind, iarăși, la ritmului.Mult mai bune dă colaborarea echipei cu actorii ce interpretează cuplul tinerilor ori rolul primarului. Urmărim în rolul lui Ștefan tinerețea, delicatețea și nervul aparte al lui Florin Călinescu; regăsim în interpretul Primarului nervul, aplombul șl hazul ce il fac atît de simpatic pe Valentin Uritescu. Dincolo de citeva momente în care s-ar fi cerut o mai autentică trăire interioară, regăsim în jocul lui Car
men Galin, interpreta Silviei. amploarea registrului expresiv al actriței, virtuo- zitate'a ei de a trece de la imaginea convingătoare și fermecătoare a profesoarei dezinvolte, puțin cam prea vorbărețe, arțăgoase și ci- călitoare la eroina aceea tulburătoare din final, mai întii gmuțită. apoi nită de durere.. „întunericul alb" general, un film pe o temă de

contribu- pierderearezultate

înnebu-este. în necesar actualitate.
Natalia STANCU

I
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COTIDIAN.asumate în Cronicarelatări ale reporterilor și corespondenților „Scîhteii“

Angajamentele

sMîy -exemplar îndeplinite
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, întregul 

nostru popor întimpină ziua de 1 Mai cu rezultate 
deosebite în muncă. In întreprinderile industriale, pe 
șantierele de construcții, in transporturi și agricultură, 
in unitățile din domeniul circulației mărfurilor și 
prestărilor de servicii și în alte sectoare ale produc-

țiel materiale se desfășoară cu succes întrecerea so
cialistă.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe primul tri
mestru al anului 1983 și a punctajului general stabilit 
pe baza indicatorilor prevăzuți în criteriile de orga
nizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii martie *), 
pe primele locuri se situează :primele locuri se situează :

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dășcălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al Greciei, Andreas G. Pa- pandreu. prin care îi adresează vii mulțumiri pentru mesajul transmis
cu prilejul Zilei naționale a țării sale. In telegramă se exprimă, totodată. convingerea că cooperarea dintre Grecia și România se va consolida și mai mult, in interesul ambelor popoare. al cauzei păcii și securității.
zilei

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Mina Șotinga, județul 
Dîmbovița, cu 626,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,7 la sută la producția netă, 4,9 la sută la producția fizică, 2 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 16,5 la sută la volumul de pregătiri miniere, 7,6 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 12,8 la sută, iar cele materiale cu 10,9 Ia sută.Locul II : întreprinderea minieră Cimpulung Muscel, județul Argeș.Locul III : Mina Filipeștii de Pădure, .județul Prahova.

Principalii indicatori fost depășiți cu : 7 la ducția netă, 1,2 la sută , la producția fizică, 17,8 la sută la producția- marfă vindută și încasată, 6,9 la sută la productivitatea muncii, 10..4 la sută la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,9 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Dudești-București.'Locul III : Combinatul chimic Făgăraș, județul Brașov.

de plan au sută la pro-

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
/ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE CĂRBUNE
<>; Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea cu 398,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,9 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii, precum ■ și în cele privind reducerea consumului de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice, cheltuielile prevăzute în buget au fost reduse cu 10 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Deva.

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rîm- 
nicu Vîlcea cu 719,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,1 la sută la producția fizică. 3,9 la sută la producția netă, 3 la sută la producția- marfă vîndută și încasată. 15,8 la sută la beneficii, 30 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici de-

primul trimestru ai anului

ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 
SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE

cît cele planificate cu 0,4 la sută, iar cele materiale cu 0,7 la sută.Locul II : Unitatea forestieră de exploatare și transport Craiova.Locul III : întreprinderea forestieră . de exploatare și transport Focșani.

ducția fizică de lapte de vacă și cu 31 la sută la cea de carne, 3,3 la sută la efectivele de porcine la sfîrșitul perioadei, 64,6 la sută la livrările de lapte de vacă la fondul de stat și cu 31 la sută la cele de carne ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,2 la sută.Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ialomița.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE ; x

Locul I : Regionala de căi-ferate 
Brașov cu 402,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 25,5 la sută la producția netă, 7,4 la sută la volumul de transport, 28 la sută la productivitatea muncii, 4 la sulă la greutatea medie brută a trenului de marfă ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 11,5 la sută, iar consumul de combustibili și energie electrică a fost mai mic decît cel normat cu 0,4 la sută.Locul II : Regionala de căi-ferata București.Locul III : Regionala de căi-fera- te Timișoara.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : întreprinderea „Cioca- 
nul“-Nădrag, județul Timiș, cu 180,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 12,7 la sută la producția fizică, 2,5 la sută la producția netă, 2,3 la sută la productivitatea muncii, 17,9 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 23,1 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1,1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1,9 la sută.Locul II : Combinatul siderurgic Hunedoara.Locul III : Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LINĂ)
Locul I : întreprinderea de postav 

„Proletarul“-Bacău cu 885,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,9 la sută la producția fizică, 1,3 la sută la productivitatea muncii, 8,7 la sută la export ; depășiri importante de plan au fost obținute la livrările de mărfuri la fondul pieței și beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,2 la sută, iar consumul de energie electrică și combustibili a fost mai mic decît cel normat cu 2 la sută.Locul II : întreprinderea „Liber- ■tatea“-Sibiu.Locul III : întreprinderea textilă „Unirea“-București.

Locul I : întreprinderea de hote
luri și restaurante Mangalia cu 474 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5 la sută la prestări servicii pentru populație, 17 la sută la desfaceri de mărfuri prin alimentația publică, 27 la sută la încasări medii pe un lucrător ; depășiri de plan au măi fost obținute la beneficii.Locul II : întreprinderea de hoteluri și restaurante Eforie Nord.Locul III : întreprinderea economică de odihnă Snagov.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE

Locul I : întreprinderea de supa
pe și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș, cu 938,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 40 la sută la producția fizică și producția netă. 27,8 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 38 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 4 la sută, iar cele materiale cu 5,8 la sută.Locul II : întreprinderea „Sin- terom" Cluj-Napoca., Locul III : întreprinderea mecanică Brașov.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 
SUBRAMURA MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICĂ 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rit și panificație Covasna cu 616 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12 la sută la producția netă, 2 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 0,4 la sută la productivitatea muncii, 7,7 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 0,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 4,3 la sută.Locul rărit șiLocul rărit și

Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Bistfi- 
ța-Năsăud cu 703,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13 la sută la volumul de desfacere prin depozit, 10 la sută la mărfuri încărcate paleti- zat și cu 9,2 la sută la cele încărcate și expediate pachetizat; depășiri importante de plan au fost obținute ia preluarea stocurilor disponibile și valorificarea acestora, precum și la beneficii.Locul II : aprovizionare Satu Mare.Locul III : aprovizionare Vrancea.

Baza județeană de tehnico-materialăBaza județeană de tehnico-materială
ÎN DOMENIUL 

GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : Combinatul chimic 
toria. județul Brașov, cu 
puncte.

Vic-
596,2

*) Indicatorii privind♦) Indicatorii privind pro
ducția netă, productivitatea 
muncii, costurile de produc
ție și beneficiile sînt calcu
lați pe două luni.

t
PROGRAMUL 1

15,50 Telex
15,55 Fotbal : Universitatea Craiova — 

Benfica Lisabona, meci retur în 
semifinalele „Cupei U.E.F.A.". 
Transmisiune directă de la Craio
va. în pauză : Tragerea Pronoex- 
pres

17.45 1001 de seri
20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
20,15 Actualitatea economică
20,30 Melodii și interpret!
20.45 Forum politico-ideologic. Princlpil-

II : întreprinderea de mo- panificație Teleorman.III : întreprinderea de mo- panificație Neamț.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

«DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I s întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
1101,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 55,6 la sută la pro-

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
iocativă Harghita cu 1 252,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 48,9 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări servicii, 30 la sută la prestări servicii pentru populație ; depășiri importante de plan au fost obținute la producția' și prestările în unități fizice, producția netă, productivitatea muncii și la beneficii : cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări de servicii au fost mai mici decit cele planificate cu 4,7 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și Iocativă Vîlcea.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și Iocativă Neamț.

le socialiste ale retribuirii muncii 
și repartiției veniturilor în societa
tea noastră (III)

21,00. Film artistic : „Casa din strada 
Garibaldi". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze. Cu ; 
Topol, Martin Balsam, Nick Man
cuso, Alfred Burke. Regia : Peter 
Collinson

22,15 Telejurnal

(Agerpres)^

PROGRAMUL 2

30,00 Telejurnal • Zilei muncii 
tele de muncă ale țării

20.15 Scena șl ecranul
21,00 Din țările socialista
21,30 Seară de muzică românească
22.15 Telejurnal

— fap-

RETUTINDENI
LAMINATE MAI 

SUBȚIRI DECÎT UN FIR 
DE PĂR produce noul laminor intrat in funcțiune la Uzina pentru laminate de oțel din Leningrad. Grosimea acestor laminate, realizate din aliaje și destinate industriilor electrotehnică și electronică, se măsoară nu în milimetri, ci în microni. Datorită lor, greutatea și gabaritele blocurilor de memorie electronică se reduc la jumătate. Producția zilnică a noului laminor încape... într-o cutie de chibrituri.

• „PĂRINTELE" OMU
LUI DE NEANDERTHAL? Un schelet datînd de a- cum 60 000—80 000 de ani, descoperit intr-un mormînt de nisip, în apropiere de Assuan (Egipt), ar putea să contribuie la elucidarea unor aspecte necunoscute în * luția omului, află într-un tărit, a fost stitutul Smithsonian al Muzeului național de istorie naturală din Washington pentru a fi degajat și supus cercetărilor. Po-

legătură cu evo- Scheletul, care se bloc de nisip in- transportat la In-

a
Timpul probabil pentru intervalul 30 

aprilie, ora 21 — 23 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va fi ușor instabilă cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi slabe, 
izolate, care vor avea și caracter de 
aversă. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 2 și 10 grade, cele ma
xime vor oscila între 14 și 24 de grade. 
Local se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vintul va sufla slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 6 grade, cele maxime 
vor oscila între 18 și 22 de grade. Ceață 
slabă, dimineața. (Otilia Diaconu, me
teorolog de serviciu).

trivit primelor indicii, se apreciază că ar fi vorba de un tip primitiv din linia de evoluție care a condus la apariția speciei umane și care ar fi anterior omului de Neanderthal. Importanța descoperirii rezidă în faptul că din această perioadă, practic, nu s-au găsit fosile care să poată duce la o concluzie certă privind hominizii - care ar fi existat acum aproximativ 80 000—100 000 de ani.
• PREMIILE PU

LITZER ’82. Așa cum a fost cazul și cu premiile „Oscar" pentru cinematografie; atribuirea pe acest an a premiilor „Pulitzer", care sînt decernate operelor celor mai remarcabile din domeniul ziaristicii și bele-

tot

B Prinde contur noul centru civic al orașului Tîrgu Frumos. Constructorii au terminat încă două blocuri prevăzute la parter cu spații comerciale și unități de servire a populației. Un alt bloc se află în construcție lîngă hanul turistic. S-a amenajat un parc și au fost plantați peste 10 000 pomi fructiferi, arbori, arbuști ornamentali și trandafiri, care fac din Tîrgu Frumos un oraș și mai... frumos I
0 în perimetrul orașului Borșa funcționează 11 microcentrale care folosesc potențialul hidroenergetic al cursurilor de apă, iar una pe cel al vîntului. Toate au fost realizate din materiale recuperabile de cetățeni și de specialiștii întreprinderii miniere din localitate. Ele furnizează curent electric încursul anului pentru populație și pentru sediul Exploatării miniere Burloaia.
B în Delta Dunării s-au extins în această primăvară plantațiile de pomi fructiferi. Pe terenurile întreprinderii agricole de stat Pardina, de exemplu, s-au plantat 25 hectare de meri, peri, piersici, gutui și cireși. Tot aici a început plantarea a 25 hectare cu viță de vie.
B Desfășurînd o rodnică activitate, constructorii de locuințe din județul Suceava și-au depășit planul pentru perioada care a trecut din acest an. Ei au pus la dispoziția oamenilor muncii, suplimentar, peste 40 de apartamente în blocuri cu spații comerciale la parter.
H Mii de cetățeni participă zilnic la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a orașului Huși. Se lucrează din plin la instalarea unor conducte ce vor face legătura cu noile bazine ce se construiesc pe dealurile acoperite de vii și care ^vor asigura, prin cădere, un debit

mare de apă și, în același timp, economisirea unor importante cantități de energie.■ La Fabrica de cherestea llva Mică, județul Bistrița-Nâsâud, a intrat în exploatare o instalație automată de sortare a buștenilor de fag. Ea înlocuiește efortul fizic a 20 de muncitori și contribuie la creșterea productivității muncii. Instalația a fost concepută și realizată de specialiștii întreprinderii forestiere de exploatare și transport Bistrița.■ Pentru pregătirea forței de muncă necesare întreprinderii metalurgice „Republica" din Reghin, în zona industrială a orașului a fost dat în folosință un modern grup școlar industrial prevăzut cu 20 săli de clasă, ateliere, laboratoare și cantină. La realizarea sa, e- levii au lucrat cot la cot cu constructorii.■ Un grup de tineri entuziaști din Cimpulung a inițiat și amenajat, în timpul lor liber, la Casa o- rășenească de cultură, o sală de teatru, l-au pus numele teatrului 150 de■ In cartierul Gării din municipiul Sfintu Gheorghe a fost deschis un magazin modern de unelte, scule și dispozitive pentru a- gricultură, grădinărie, zootehnie și gospodăriile populației. Din primele zile magazinul cunoaște o mare afluență de cumpărători.■ La noua farmacie din cartierul Banatului din Pitești s-a inaugurat un muzeu de istorie a farmaciei în Argeș. Sînt expuse piese de mobilier, vase, aparate și instrumentar tradițional, documente privind cele mai vechi farmacii din Pitești și un... bisturiu din antichitate.

„Studioul de amatori" și numâră locuri.

l

La București au început marți convorbirile oficiale între delegațiile guvernamentale ale Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Iran, conduse de loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, și Mohammad Taqi Banki, ministru de stat, președintele Organizației planului și bugetului.La convorbiri participă Ștefan Bîrlea. președintele Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Eremia, președintele Băncii Române de Comerț Exterior, Nicolae Ștefan, ambasadorul țării noastre la Teheran, alte persoane oficiale. Este prezent Ahmad Ajallooeian, ambasadorul Iranului la București.Cele două delegații analizează stadiul relațiilor economice româno- iraniene, posibilitățile adîncirii șl diversificării acestor raporturi, lărgirii cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc, extinderii schim-

burilor comerciale. în folosul ambelor țări și popoare, al Înțelegerii și păcii în lume.
★în zilele de 18 și 19 aprilie, la București a avut, loc Sesiunea grupei mixte româno-olandeze de colaborare tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare.Cu acest prilej, Nicolae Mantz, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, și Adrien Mansvelt, ambasadorul Olandei la București, au semnat Programul de colaborare intre cele două țări pe anii 1983-1984, care prevede extinderea și intensificarea, colaborării tehnico-științifice și cercetării in domeniul îmbunătățirilor funciare, ameliorării soiurilor și îmbunătățirii tehnologiilor în industria , alimentară. (Agerpres)

Agențiile Loto-Pronosport continuă în aceste zile vinzarea biletelor pentru tragerea Loto 2 de duminică 24 aprilie 1983 — prilej de noi succese la acest avantajos sistem de joc. respectiv cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“ și importante sume de bani, în frunte cu cele de 50 000 lei. Un bilet costă numai 10 lei și poate fi_ completat cu o variantă achitată sută

Duminică : TRAGERE LOTO 2la sută sau cu patru variante a- chitate in cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, fiecare bilet are drept de cîștiguri la toate cele trei extrageri, care însumează 12 numere din totalul de 75. Procurați din timp bilete cu numerele preferate I Sîmbătă, 23 a- prilie, este ultima zi de participare.
Marcînd împlinirea a 400 de ani de la nașterea juristului olandez Hugo Grotius (1583—1645), unul din creatorii dreptului internațional modern, Direcția Poștelor și Telecomunicațiilor pune în circulație, in luna aprilie, o marcă poștală comemorativă.Marca poștală reproduce portretul juristului' olandez, realizat după o gravură de epocă. Ea este completată cu titlul „Poșta Română" și cu un

Emisiune filatelică aniversarătext explicativ al imaginii. Valoarea timbrului este de 2 lei. Este vorba de o marcă dantelată, realizată intr-o singură culoare, pe hîrtie cro- mogumată, și are 33X27 mm. dimensiunea de

(14 71 71, sala 
19,30; (sala Atelier);• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, Ia Craiova, din nou un mare meci,
returul semifinalei „Cupei U.E.F.A.”

SUCCES, MULT SUCCES „UNIVERSITĂȚII CRAIOVA"!'Astăzi, cu începere de la ora 16, pe stadionul „Central" echipa de fotbal Universitatea Craiova va în- tilni, în meci retur al semifinalei Cupei U.E.F.A. cunoscuta formație portugheză Benfica Lisabona, aflată în prezent în fruntea clasamentului campionatului lusitan. După cum este cunoscut, în urmă ’ cu două șăpțăAj mini, pe stadionul „Luminii" din capitala portugheză, deși dezavantajată de lipsa a doi jucători de bază (Ște- fănescu și Bălăci)-, echipa craiovea- nă — care a dovedit o mare putere de luptă, practicînd. o apărare severă și uzînd de contraatacuri periculoase — a reușit să obțină un scor alb, care-i conferă un plus de șanse față de adversara sa, în tentativa de calificare în finala amintitei cupe europene.„Așadar, ne spunea lector uniy. Corneliu Stroe, vicepreședintele clubului craiovean — după ce a scos din cursă formații din elita fotbalului european, precum Fiorentina,

Bordeaux, F.C. Kaiserslautern, echipa noastră trebuie să învingă astăzi Ia un gol diferență pentru a realiza calificarea în finala „Cupei U.E.F.A.". Dispunînd de un moral excelent, ca urmare a victoriei înregistrate sîm- băta trecută de reprezentativa României în fața Italiei, campioană mondială „ert’titre",.. victorie’ la ., care și-au aduîs-'tohtribuția și cei 6 cr'aio- veni introduși în națională, jucătorii noștri abordează meciul de astăzi cu încredere. deplină în .forțele, lor, cu hotărîrea de a face totul pentru victorie, conștienți fiind în același timp și de valoarea recunoscută a oaspeților, care doresc, în aceeași măsură ca și noi, un loc în finala „Cupei U.E.F.A.".Vă informăm că delegația portugheză (68 persoane, dintre care 13 ziariști) a sosit la Craiova încă de luni după-amjază cu o cursă specială (BAC 1-11) aparținînd companiei aeriene TAROM. Programul portughezilor a cuprins un antrenament
DUPĂ MECIUL ROMÂNIA

efectuat în aceeași zi de la ora 18 pe Stadionul tineretului, sub conducerea antrenorilor Eriksson și Tony Oliveira, iar marți un antrenament de acomodare p.e stadionul „Central". In același timp, lotul craiovean și-a efectuat pregătirile sub conducerea antrenorilor Constantin Oțet și Nicolae Ivan.'în tabăra universitarilor domnește un ' optimism robust, coroborat insă cu luciditatea absolut necesară abordării unui meci de o asemenea importanță.Iată formațiile probabile care vor începe jocul de astăzi, la fluierul arbitrului scoțian Robert Valentine :
Benfica Lisabona : Bento — Pietra, Humberto, Bastos Lopez, I. Alvaro— Alves, Chalana, Sheu, Stromberg— Filipovici, Dlamantino.
Universitatea Craiova : Lung — Ungureanu, Ștefăneșcu, Tilihqj. Iri- mescu — Donose, Geolgău — Crișan, Țicleanu. Bălăci, Cămătaru.

Nicolae PETOLESCU

ITALIA

• Teatrul National 
mică): Ploșnița 
Cartea lui loviță — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) ; Recital de. 
vioară Radu Ungureanu. La plan : 
Mihaela Șerban — 18.
O Opera Română (13 18 57, la Sala Pa
latului) ; Liliacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei. 12 44 16) : ...........................
19.30.
® Teatrul Mic 
fluturi — 19,30.
• Teatrul Foarte _______ _____
50 de ani ea descoperea marea — 20. 
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 20; (sala Stu
dio) : Copiii soarelui — io.
O Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) ; Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată tiătrină — 20; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Ordinatorul — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dumneavoastră — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec —
18.30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Jurnalul unui nebun — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 10; Trei 
grăsani
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Nică 
fără frică — 17.
0 Circul București (1101 20) : Incre
dibil dar... adevărat — 19,30.
O Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Magie roșie — 19,Si).

Cabala bigoților —

(14 70 81) : Fluturi,

Mic (14 09 05) : La

19.

Noi comentarii din ziarele italiene: 
ECHIPA ROMÂNIEI *A IMPUS UN RITM INFERNAL"
ROMA 19 (Agerpres). — Ziarele 

italiene continuă să publice ample 
comentarii despre memorabilul meci 
de fotbal România—Italia, disputat 
la București și încheiat cu succesul 
formației române.

„A fost o partidă pe care Italia a 
pierdut-o, scrie ziarul „II Tempo", 
lăsindu-se literalmente copleșită in 
prima jumătate de oră de jocul 
avintat al românilor. După aceea a 
avut o tresărire de orgoliu și unele 
momente mai bune, a dominat chiar 
în repriza a doua, dar n-a reușit -să 
marcheze din cauza slăbiciunii vîrfu- 
rilor de atac. Nu există pentru noi 
nici circumstanța atenuantă a unui 
arbitraj nefericit : francezul Vautrot

a fost într-adevăr credincios faimei 
sale de arbitru imparțial și insensi
bil la orice sugestii".

Ziarul „Corriere dello Sport" no
tează la rîndul său : „In primele 45 
de minute echipa României a impus 
un ritm infernal care ne-a sufocat. 
După aceea partida a intrat pe pla
nul manevrelor tactice și n-am reușit 
să combinăm nimic valabil. Adevă
rul este că Lucescu s-a jucat cu 
Bearzot ca pisica cu șoarecele prins 
în cursă. Antrenorul italian nu a gă
sit mijloacele potrivite pentru a 
răsturna o situație care începuse să 
se precipite încă din prima parte a 
jocului". Referindu-se la tactica' de

joc, același ziar scrie : „Lucescu a 
făcut o glumă cu Bearzot. L-a re
tras pe Bălăci la centrul terenului 
cu rolul de coordonator și l-a con- 
strîns pe Gentile să-l urmărească pe 
tot terenul, scoțîndu-l din dispozitiv 
și creind o breșă in zona din dreap
ta a apărării azure. Astfel Conti a 
trebuit adesea să joace rolul de mij
locaș pentru a-l opri pe Ungureanu 
să avanseze. Partea proastă a fost că 
și Marini s-a plasat la mijlocul apă
rării și nu l-a marcat îndeaproape pe 
Bolbni. Collovatti a suferit adesea, în- 
cercind să neutralizeze forța de joc 
a lui Cămătaru. însuși Tardelli a avut 
mari dificultăți cu Klein".

CampionatulProgramată între două evenimente fotbalistice excepționale, etapa nr. 25 a campionatului național a căutat parcă să ne atragă atenția și asupra ei prin citeva rezultate care pot influenta clasamentul echipelor pentru o perioadă mai lungă.In timp ce Universitatea Craiova (29 puncte) are acum nu mai puțin , de trei partide restante. Dinamo București s-a văzut stopată la 35 puncte de victoria F.C. Argeșului, cu scorul de 1—0 (0—0), după un meci destul de cenușiu, nu pentru că am devenit prea pretențioși, in urma cîtorva jocuri internaționale foarte bune ale fotbaliștilor români, ci din cauza evoluției medii, intr-adevăr sub așteptări, ale ambelor echipe. La Petroșani, un alt rezultat cu urmări posibile asupra stării clasamentului. Jiul — Sportul studen-

iși păstrează punctele de atracțiețese 0—0, un punct deosebit de prețios obținut de bucureșteni pentru a se menține în lupta pentru titlul național. alături de Dinamo și Universitatea Craiova. Iată și marea surpriză a etapei : Corvinul — F.C.M. Brașov 1—2 (1—2). rezultat prin care brașovenii își ameliorează poziția, dar hunedorenii pierd contactul cu cele patru echipe din fruntea diviziei A. Corvinul a fost întrecut și de Steaua, aceasta ieri , 3—0 (0—0) cu Politehnica Timișoara. Astfel arată clasamentul general în primele lui șase locuri : 1. Dipamo — 35 p. 2.Sportul studențesc 34 p. 3. F.C. Argeș — 31 p. 4. Universitatea Craiova — 29 p. și trei meciuri restante. 5. Steaua — 29 p. 6. Corvinul — 27 p.Dintre celelalte meciuri, desprindem rezultatul de la Slatina, F.C. Olt

— A.S.A. 1—1 (1—1). în rest înscri- indu-se victoriile gazdelor : Chimia— S.C. Bacău 2—0 (2—0), F.C. Bihor — Petrolul 3—1 (2—1) Constanța — C.S. (1—0), partidă în din nou juniorul două goluri.Etapa viitoare va avea loc vineri, 22 aprilie, străduindu-se și ea să ne atragă atenția printr-una dintre cele mai frumoase confruntări din fotbalul nostru. Dinamo — Steaua. După o zi, sîmbătă, 23 aprilie, se va juca la Craiova altă partidă deosebită a campionatului. Universitatea— Corvinul. Fotbalul îi cam răsfață pe suporterii săi în aceste luni de primăvară...

. . și F.C.Tîrgoviște 4—1 care s-a distins Hagi, autor și a

Valeriu MIRONESCU

cinema

tristicii apărute în S.U.A.. a avut un pronunțat caracter politic. Astfel, premiul pentru reportaj internațional a fost atribuit ziariștilor Thomas Friedman (de la „Nev York Jekins Post") locuri vaziei celași toreportaj a fost atribuit lui Bill Foley (Associated Press) pentru imaginile zguduitoare despre masacrele comise in taberele de refugiați palestinieni de la Sabra și Chatila. Alți doi ziariști de la „Washington Post" și „New York Times" au fost distinși pentru o anchetă asupra condițiilor insuportabile care domnesc în închisorile din Maryland, iar un grup de editorialiști de la „Miami Herald" pentru artico-

Times") și Loren 
(de la „Washington pentru relatările, pe a- ascuțit critice, asupra in- Israelului în Liban. în a- timp, premiul pentru fo-

lele în care se dezvăluie comportarea inumană a autorităților față de imigranții din Haiti. în fine, pentru prima oară premiul pentru roman a revenit unei scriitoare afroamericane. Alice Walker, autoarea lucrării „Culoarea purpurie".
• EGALITATE ÎN FATA 

LEGILOR. Charles Chigove este numele unui șofer de taxi din Harare, primul bărbat din istoria Zimbabwe-ului care a pierdut un proces în fața unei femei africane. Chemat în fața instanței de către soția sa pentru că refuzase să plătească pensie alimentară celor 5 copii minori, acuzatul a fost condamnatpentru prima dată Intr-un ast- cam 2,4 kilograme de... aur și

fel de caz să tîrziere suma rilor. Avi nd această țară, femeia era încă din copilărie socotită a fi „sclava stăpînului casei", iar aducerea în fața judecății a unui bărbat de către 
o femeie era considerat un tabu absolut, este de înțeles interesul stirnit de acest caz.

plătească fără în- întreținerii mino- în vedere că în conform tradiției,

• ERUPȚIILE VULCA
NICE CONȚIN... META
LE PREȚIOASE. Studiile efectuate de un grup de cercetători francezi au stabilit că, în actuala sa erupție, care durează de circa trei săptămîni. vulcanul sicilian Etna ejectează zilnic

9 kilograme de... argint, relatează France Presse. Dar o „goană după aur" pe pantele celui mai înalt vulcan al Europei este în mod cert de neconceput : metalele prețioase sînt dispersate în masele imense de magmă și cenușă în cantități atît de infime, încît recuperarea lor cît de cit rentabilă este imposibilă. Pentru măsurarea cantităților de metale — nu numai de aur și argint, dar și de plumb, zinc, mercur etc. — ce ies din craterele vulcanilor, cercetătorii se folosesc de o . aparatură similară cu cea utilizată pentru analizarea emanațiilor furnalelor industriale. Prin efectuarea unor asemenea studii, se urmărește, între altele, eventuala prevedere a producției erupțiilor si se obțin date asupra poluării „naturale" a atmosferei.

G întunericul alb : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
G Aventurile ursuleților polari — 
9; 11; 13; 17,15; Septembrie — 
19,15 : DOINA (16 35 38).
• Haiducii : DACIA (50 35 94) — 
11,15; 13,30; 15,45, ARTA (213186) 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• La capătul liniei : DACIA —
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• B.D. intră în acțiune : UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Buletin de' București : LIRA 
(317171) — 10; 12; 15,30; 17,30; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
• Țapinarii : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii s COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
G Rugina : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Un comando pentru apa grea : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,45; 11,30; 14,15; 17,15; " ---------
SIOR (65 49 45) — 9;
17,15; 20.
G Vraciul : CAPITOL
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• O simplă problemă de timp : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Călărețul fără cap : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
G Ulzana, căpetenia apașilor : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20.
• Raidul vărgat : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20. ;/
• La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Roberto Carlos și diamantul roz : 
FESTIVAL (15 63 84)-— 9; 11,13; 13,30; 
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
G Competiția : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Micul lord : STUDIO (59 53 15) - 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GIULEȘTI (17 35 46) -— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Oglinda spartă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Marea evadare : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
© Despărțire temporară :
(60 30 85) — 11; 15,30;
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
• Sindromul : VOLGA (79 71 26) — 
12; 16; 19.
G Familia 
(35 15 17> — :
G Ali-Baba și cei ,40 de hoți : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 18,30.
G Caf6 Express: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,13.
G Războiul stelelor : VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

15;

18;
11:

19,45. EXCEL-
11,45; 14,30:.

(16 29 17) — 9:

PACEA 
MUNCA

trăsnită : POPULAR 
13; 17,15; 19,30.

19,
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Prezentarea la Milano a volumului

tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu

BEIJING

Expoziție consacrată aniversării a 90 de ani 
de la făurirea P.S.D.M.R.

MADRID

Reluarea lucrărilor reuniunii general-europene

„Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari“

„O lucrare cu o înaltă valoare științifică, 
remarcabilă contribuție la dezvoltarea și 

aplicarea cuceririlor chimiei moderne"
ROMA 19 (Agerpres). — Viul interes cu care lumea științifică 

italiană a primit volumul tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu „NOI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL COMPUȘILOR MA- 
CROMOLECULARI", apărut în traducere italiană la Editura Edimez, 
și-a găsit o nouă și semnificativă expresie în manifestarea care a avut 
loc la Milano, adevărată capitală a chimiei italiene. Organizată de 
Grupul „Montedison" în colaborare cu Societatea italiană de chimie, 
Asociația italiană a inginerilor chimiști și Ambasada română în Italia, 
manifestarea a» reprezentat, ca și cea care a avut Ioc la Roma, sub 
egida Academiei Naționale dei Lincei, o strălucită afirmare a presti
giului și stimei de care se bucură tovarășa Elena Ceaușescu în rîndul 
oamenilor de știință italieni.în cuvîntul său, prof. dr. Renato 

Vgo, consultant pentru problemele de cercetare și inovație din cadrul Grupului „Montedison", a prezentat pe larg personalitatea politică și științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, relevînd că „viata sa 
este strîns legată de cea a poporu
lui român, prin lupta pentru apăra
rea drepturilor și libertăților de
mocratice și participarea activă la 
evenimentele istoriei românești 
contemporane"/Relevînd valoarea internațională a activității științifice desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu. vorbitorul a spus : „Lucrările Domniei 
Sale stau la baza unor importante 
realizări industriale ale economiei 
românești. Recunoașterea pe plan 
mondial a contribuției ilustrului 
om de știință român la dezvoltarea 
științei chimiei este confirmată de 
acordarea a numeroase titluri și 
distincții din partea unor presti
gioase instituții științifice din nu
meroase țări. Se poate spune că lucrările publicate. în volumul pe care-1 prezentăm sînt reprezentative pentru nivelul ridicat pe care l-a avut și îl are activitatea de cercetare științifică și tehnologică în Republica Socialistă România".După ce a relevat bunele relații existente între Grupul „Montedison" ' și instituțiile românești de profil și perspectivele existente pentru dezvoltarea acestora, prof, dr. Renato Ugo a conchis : „Noi sîntem de părere că progresul economic și social în lume depinde de o viziune amplă și umanistă; a-rolului pe care îl poate avea dezvoltarea științei, colaborarea științifică și tehnologică dintre diverse țări fiind un instrument eficient pentru realizarea acestui obiectiv. Pentru acest motiv, doresc să felicit pe autoarea cărții pentru contribuția pe care a adus-o și contiguă să o aducă nu numai la progresul cercetării științifice, ci și la îmbunătățirea calității vieții po

porului român, pentru colaborarea și pacea între popoare".în continuare a luat cuvîntul 
prof. dr. Lamberto Malatcsta, membru al Academiei Naționale dei Lincei. președintele Societății italiene de chimie, care a arătat : 
„Sînt bucuros că am prilejul, ca 
președinte al Societății italiene de 
chimie, de a prezenta traducerea în 
italiană a cărții „Noi cercetări în 
domeniul compușilor macromolecu- 
lari" a doamnei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

Această manifestare va putea 
contribui Ia întărirea raporturilor 
culturale și științifice dintre țara 
noastră și Republica Socialistă 
România, va stimula oamenii de 
știință italieni și români să cola
boreze mai strîns în acest domeniu, 
de foarte mare interes, atît din 
punctul de vedere al cercetării de 
bază, cît și al aplicațiilor indus
triale".Menționând că volumul reprezintă o contihuare și o completare a lucrării „Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării Compușilor macromoleculari". publicată în Italia în 1980, și care s-a bucurat de o călduroasă primire în lumea științifică și culturală, vorbitorul a subliniat : „în cartea prezentată astăzi, ilustrul autor reunește în mod unitar o serie de lucrări ce evidențiază progresele științei chimice românești în domeniul sintezei. al caracterizării și studierii proprietăților unor importanți elas- torileri și plastoelăstomeri". ’- Temele tratate privesc nu numai aspecte pur științifice, ci și probleme evident tehnologice, de importantă deosebită pentru specialiștii din acest sector, dintre care multi sint prezenti aici — rezultînd cu pregnantă însemnătatea acestor cercetări fundamentale pentru îmbunătățirea calității produselor, precum și în ceea ce privește punerea lor în practică, prin posibilitatea obținerii unor produse modi

ficate, ce prezintă caracteristici chimico-fizice deosebite și deschid, astfel, noi domenii de aplicare.în încheiere, prof. dr. Lamberto Malatesta a relevat : „Sînt bucuros 
și onorat să-mi exprim admirația 
pentru doamna Elena Ceaușescu, 
care, cu toate înaltele sale obliga
ții pe linie politică și de conduce
re, a/ putut să realizeze, cu succes, 
excepționale lucrări științifice, par- 
ticipînd personal la aceste cerce
tări atît de ample și angajante, 
și să constat că lucrările publicațe 
au toate o înaltă valoare științifică 
și un înalt interes tehnologic. Sînt 
sigur că cercetătorii italieni din lu
mea universitară și din industrie 
care lucrează în acest domeniu vor 
putea găsi în volum multe puncte 
de referință pentru munca lor și 
noi imbolduri pentru continuarea 
cercetărilor lor".

Prof. dr. Italo Pasquon. din partea Asociației italiene a inginerilor chimiști. a prezentat pe larg importanța pe care o au compușii macromoleculari sintetici atît în viața omului modern, cît și în cadru mai larg, pentru întreaga omenire.„în acest sens, a arătat vorbitorul. o contribuție deosebită o aduce lucrarea „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari", care este prezentată astăzi și care evidențiază contribuția adusă de România la cunoașterea unor sectoare moderne ale chimiei ma- cromoleculare".Evidențiind valoarea științifică și. practică a lucrării prezentate, vorbitorul a subliniat : „Aceasta va 
constitui un instrument deosebit de 
important pentru specialiștii ita
lieni in scopul adîncirii cercetări
lor într-un domeniu atît de însem
nat și actual. Trebuie să fim recu
noscători doamnei Elena Ceaușescu 
și s-o felicităm pentru remarcabila 
contribuție adusă la dezvoltarea 
științei chimice, în strînsă legătură 
cu exigentele practice ale omeni
rii"; - t»b--Au fost prezenti profesori Și specialiști în domeniul chimiei de la Universitatea din Milano și Grupul industrial de cercetare ..Montedison". ziariști, un numeros public, precum și Ion Mărgineanu, ambasadorul României la Roma.Cu prilejul manifestării a fost prezentată o expoziție cuprinzînd lucrările, științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

BEIJING 19 (Agerpres). — Sub egida Muzeului Revoluției R. P. Chineze și a ambasadei române, la Beijing a avut loc, marți, vernisajul expoziției consacrate aniversării a 90 de ani de la făurirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România.Documentele prezentate în expoziție subliniază cu putere de convingere că în întreaga istorie a României, poporul muncitor, forțele sale progresiste, patriotice au realizat toate schimbările revoluționare, au asigurat mersul societății noastre, spre progres. Sînt prezentate legăturile socialiștilor români cu interne-, ietorii socialismului științific, pre-' cum și. faptul că făurirea primului partid politic al clasei muncitoare, la scară națională, a fost rezultatul necesității impuse de evoluția economică. politică și socială din România, de manifestarea clasei muncitoare pe scena istoriei ca, forța cea mai progresistă a societății românești. Exponatele prezintă, de asemenea, istoria P.C.R., continuatorul și realizatorul celor mai înalte idealuri ale partidului clasei muncitoare făurit în 1893.Un loc central a fost acordat celei mai fertile perioade din istoria

României — perioada de după Congresul al IX-lea. al P.C.R., de cind în fruntea partidului și a statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.■în cadrul expoziției a fost amenajat un stand special cu lucrări din opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un sector al expoziției înfățișează întilnirile și convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu conducătorii de partid și de stat ai Chinei, numeroasele schimburi româno-chineze.La deschidere au fost prezenți Li Shuzheng, membru supleant al C.C. al P.C, Chinez, adjunct a<l șefului Secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, Lu Zhixian, adjunct al ministrului culturii. Lin Lin. vicepreședintele Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, Suri' Yiqing, director general al Patrimoniului Național, alte cadre de conducere de la Secția de propagandă a C.C. al P.C.C., și Ministerul de Externe, oameni de știință și cultură. ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Angelo Miculescu, ambasadorul României la Beijing, membri ai ambasadei.

MADRID 19 (Agerpres). — La Madrid s-au reluat marți lucrările reuniunii general-europene, întrerupte la 25 martie. în ședința plenară, pre
zidată de reprezentantul Republicii San Marino, au luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., Cehoslovaciei, R.D.G., S.U.A. și R.F.G.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Demonstrații de protest împotriva creării de noi așezări 
israeliene în Cisiordania • In Liban a intrat în vigoare 
serviciul militar obligatoriu © După explozia de la Ambasada 

S.U.A. din Beirut

Convorbiri sindicaleATENA 19 (Agerpres). — La Atena au avut loc marți convorbiri între o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al U.G.S.R., și o delegație a Confederației Generale a Muncii din Grecia, condusă de Orestiz Hadjivașiliu, președintele Confederației.Cu acest prilej s-a efectuat un larg schimb de informații cu privire la activitatea desfășurată de cele două organizații pe plan intern și international, precum și. în legătură cu cuiele aspecte ale situației din mișcarea sindicală mondială.Relevîndu-se bunele relații existente pe multiple planuri între

româno -greceștiRomânia și Grecia. in dezvoltarea cărora rolul determinant l-au avut întilnirile și convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Constantin Karamanlis și cu primul m’nistru Andreas Papandreu, a fost r nată de ambele părți dorința ;■ se acționa pentru dezvoltarea . diversificarea legăturilor intre . sindicatele din România și Gr ia, in interesul, oamenilor muncii lin cele două țări. Totodată, a fost subliniată necesitatea ca sindicatele .din cele două țări, împreună cu sindicatele din celelalte țări balcanice, să acționeze cu toate forțele pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea năzuințelor popoarelor din această parte a lumii de a transforma regiunea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare.lucrările Comisiei Economice a O.N.U. pentru EuropaGENEVA 19 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, care se desfășoară la Geneva, au început dezbaterile privind colaborarea în do-' meniile științei și tehnologiei. Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre, Leon 'Toader, a arătat că, în concepția României, comisia trebuie să se preocupe de mobilizarea mai eficientă a resurselor științifice.,și tehnologice din regiune, să acționeze pentru depistarea tendințelor și evo- juțiilor viitoare, pentru. încurajarea schimburilor de date și experiență, pentru un transfer real de tehnologie, accentul trebuind să fie pus pe transferul către țările în curs de dezvoltare de pe continentul european. A fost menționată dorința României de a sprijini colaborarea în domeniile științei și tehnologiei, pornind de la realizările științei și tehnicii românești.

DANEMARCA
Manifestare consacrată 

artei românești
COPENHAGA 19 (Agerpres). — In 

orașul Helsingor a fost ■ deschisă o 
expoziție de carte românească con
temporană.

Un loc central in cadrul expoziției 
îl ocupă operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe drumul con
struirii societății socialiste, ..nipUihi- 
teral dezvoltate" și volumele "din 
ciclul „Din gindirea social-politică 
și economică a președintelui Româ
niei", traduse in principalele limbi 
de circulație internațională, precum 
și volumul j,Ceaușescu’s Taler", pu
blicat in Danemarca.

Cartea științifică se distinge prin 
prezența lucrărilor din domeniul chi
miei ale tovarășei academician doc
tor inginer Elena. Ceaușescu.

. La festivitatea inaugurală, care s-a 
bucurat de un deosebit succes, au 
participat un numeros public, ziariști, 
A fost prezent ambasadorul Româ
niei în Danemarca, Stana Drăgoi.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Mai multe mii de manifestanți israelieni au participat, la chemarea mișcării „Pace acum", la demonstrații organizate in semn de protest împotriva creării de către Israel a noii colonii cu populație evreiască Braha. de pe muntele Gerizim, care se află in apropierea orașului Nablus din Cisiordania. teritoriu ocupat de Israel. După cum relatează .agențiile internaționale de presă, timp de mai multe ore manifestanții au scandat lozinci împotriva anexării Cisiorda- niei. Pentru dispersarea demonstranților au fost trimise importante forțe militare și polițienești israeliene. menționează aceleași surse.Totodată, cu ocazia marcării „Zilei prizonierilor palestinieni" în teritoriile ocupate au avut loc manifestații în taberele de refugiat! palestinieni și in universitățile din Cisiordania. Autoritățile israeliene au procedat la arestări, informează agenția France Presse,BEIRUT 19 (Agerpres). — în Liban a intrat în vigoare serviciul militar obligatoriu, primii o sută recruți, in vîrstă de 18 ani, prezentindu-se în cazarma de la Yarze, suburbia de est a Beirutului, informează agenția France Presse. Datorită introducerii serviciului militar obligatoriu. Libanul își va mări efectivele militare la 32 000 de oameni pină la șfîrșitul a- cestui an și la 55 000 de oameni în 1984, menționează agenția France Presse.BEIRUT 19 (Agerpres). — Forțele armate israeliene au început lucrări de țerasament în regiunea Ain Zhalta. Scopul lor ar fi construirea unui al doilea aeroport militar în Liban — adaugă agenția, citind surse militare libaneze.-'Autoritățile libaneze sînt îngrijorate de faptul că o hotărîre în acest sens ar constitui un indiciu al intenției israelienilor de a-și prelungi

șederea în Liban. Guvernul libanez a făcut cunoscute temerile sale în această problemă trimisului special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Philip Habib, adaugă agenția.BEIRUT 19 (Agerpres). — Potrivit unui bilanț încă provizoriu, 32 de persoane au fost ucise și alte 100 rănite, ca urmare a exploziei unei bombe în incinta Ambasadei S.U.A. Explozia a distrus aproape complet clădirea ambasadei americane, relatează agențiile internaționale de presă. La opt orc după atentat, continuau operațiunile de salvare a victimelor, printre care se află numeroși libanezi, îndeosebi trecători și salariați ai ambasadei, adaugă aceleași surse. ■ ;Președintele Libanului, Amin Ge- mayel, a adresat un mesaj șefului statului american, Ronald Reagan, în care denunță acest „act criminal".HELSINKI 19 (Agerpres). Organizația pentru Eliberarea Pălești-,, "ei (O.E.P.) va deschide,-la Helsirtis*'/ un birou de informații, a anunț//, marți, Ministerul finlandez al Afți» cerilor Externe, citat de agențiile France Presse și A.P.A.LONDRA 19 (Agerpres). — „Dacă Malul vestic al Iordanului și Gaza sînt încorporate in Israel, nu văd nici o posibilitate de pace autentică în regiune in viitorul previzibil". ,a declarat ministrul de externe britanic, Francis Pym, într-un discurs rostit la Asociația presei străine din Londra. „Palestinienii și restul lumii arabe nu vor accepta un asemenea deznodămint. Nici noi nu trebuie să-1 acceptăm. El nu corespunde nici dreptății, nici intereselor pe termen lung ale altor state din regiune", a arătat șeful diplomației britanice, adăugind că Israelul are dreptul la pace și securitate. însă nu și dreptul de a cuceri teritorii prin război.
„Protecționismul afectează grav interesele 

țărilor in curs de dezvoltare"
Luări de poziție împotriva practicilor discriminatorii ale statelor 

industrializate

Replică fermă teoriilor militariste care 
umanitățiirațiunea și aspirațiile

sfidează
9 9

BONN 19 (Agerpres). — Redresarea economiei mondiale și lupta împotriva tendințelor protecționiste în domeniul schimburilor comerciale vor fi decisivă ' pentru soluționarea dificultăților cu care sint confruntate țările in curs de dezvoltare, a declarat, la o conferință de presă organizată la Bonn, Alden Clausen, președintele Băncii Internaționale pen- •tru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). „Nu cred că statele industrializate pot conta pe o relansare economică temeinică fără ca țările în curs de dezvoltare să ia parte la ea", a spus Clausen.DELHI 19 (Agerpres). — La Delhi se desfășoară lucrările seminarului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) privind cooperarea economică și comercială între statele organizației, transmite agenția P.T.I.
în cuvîntul său, președintele Indiei, 

Zail Singh, a apreciat că strategia 
dezvoltării țărilor în curs de dezvol
tare trebuie să privească în princi
pal reducerea dependenței de statele 
capitaliste dezvoltate și contracara
rea tendințelor protecționiste și re- 
cesioniste existente în prezent.

LIMA 19 (Agerpres). — Inaugurând reuniunea pregătitoare a celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite .pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), de anul viitor, .minis* trul peruan al industriei, Gonzalo de la Puente, a subliniat necesitatea eliminării practicilor protecționiste. 
„Protecționismul — a spus el — tin
de nu numai să se mențină, dar să 
și crească, afectind drastic dezvolta
rea națiunilor noastre".BERNA 19 (Agerpres). — Deschiderea pieței mondiale trebuie să fie valabilă pentru toate țările — a declarat directorul general al G.A.T.T.i, Arthw Dunkel (Elveția). într-o alocuțiune rostită la Universitatea dw» Freiburg. Nu este prea încurajați/ — a apreciat el — cind statele if. dustriale, care au tras foloase de pu urma deschiderii largi ^.pieței mondiale, reacționează nervos de îndată ce țările în curs de dezvoltare do- bindesc. astăzi, pe această cale, unele avantaje. Arthur Dunkel a avertizat asupra urmărilor unui protectionism prelungit, care ar putea periclita serios' stabilitatea financiară în lume.Contrar voinței și Intereselor popoarelor, care cer încetarea cursei înarmărilor și trecerea fără întîrziere la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd nucleară, curba cheltuielilor militare, a acumulării de noi și noi arme, tot mai sofisticate și mai distrugătoare, înregistrează an de an creșteri substanțiale, punînd în pericol însăși existența civilizației pe planeta noastră.

în arsenalele mondiale — 
o forță colosală de distruge
re Impulsionate de alocații bănești tot mai mari, arsenalele mondiale sporesc — după cum se estimează — cu circa 3 bombe nucleare pe zi și cu un număr impresionant de rachete, avioane, tancuri și nave pe săptă- mînă, ceea ce are ca rezultat faptul că actualele stocuri de armament atomic și clasic pot ucide de cîteva zeci de ori întreaga populație a globului, Și toate acestea se fac sub pretextul stabilirii așa-zisului „echilibru" (pe care mulți îl numesc „e- chilibrul terorii" sau „echilibrul groazei"), prin care este mascată, de fapt, competiția pentru supremație în domeniul mijloacelor de distrugere.în condițiile dezvoltării vertiginoase a științei și tehnicii, „uzura mo
rală" ,a armelor este foarte rapidă, armamentele „demodîndu-se", pra’c- tic, în cîțiva ani — se arată în volumul „ARMAMENTS OR DISARMA
MENT publicat de Institutul international pentru cercetări în problemele păcii din Stockholm (S.I.P.R.I.). Nu de mult, rachetele „Trident", „Pershing 1", „Minuteman" 1, 2 sau 3, bombardierele „B—29“ sau „F—111“, submarinele nucleare „Poseidon" sau „Polaris" etc. erau apreciate drept „culmi ale 
tehnicii militare" ; azi însă ele sînt considerate' „învechite", „demodate" și sint înlocuite cu rachetele „Trident 2", „Pershing 2", „Cruise" și „MX“, cu bombardierele „B—1", cu submarinele „Ohio" etc. Diferența dintre ele ? Iată doar un exemplu : un „vechi" submarin „Polaris" era înarmat cu 8 rachete avînd o rază de acțiune de 4 600 km. fiecare rachetă dispunind de cite 6 focoase nucleare (un focos fiind de cel puțin patru ori mai puternic decît bomba care a distrus Hiroshima) ; noul submarin nuclear „Ohio" dispune de 24 de rachete, cu o rază de acțiune de 7 200 km, fiecare rachetă avînd cite 8 focoase nucleare, iar fiecare focos fiind de 10 ori mai devastator decît bomba

de la Hiroshima. O singură salvă de rachete de pe submarinul „Ohio" este suficientă pentru a transforma un întreg continent într-un deșert radioactiv.Creșterea uluitor de rapidă a gradului de complexitate și de distrugere al noilor arme și sisteme de arme presupune, cum este de înțeles, o terminologie militară nouă, „elemente" noi în teoria și tehnica războiului, făcînd să s.e extindă aria consecințelor incalculabile ale cursei înarmărilor. încă nu a început producția de masă a bombei cu neutroni și în studiu este „arma graser", adică un fel -de laser ce emite radiații gama atît de puternice îneît pot pulveriza tot ce este celulă vie pînă

ducerii nu a unui „război. general", ci a unui „război limitat".
Incendiul catastrofal poa

te porni și de la o seînteiț. Dintotdeauna, înarmările, pregătirile militare au fost invariabil însoțite de campanii de „prelucrare" a maselor pentru a justifica creditele militare, politica agresivă, pentru a perverti conștiințele. în slujba unor țeluri profund contrare aspirațiilor popoarelor, intereselor păcii, moralei și dreptului internațional este pus în acțiune un vast aparat, care dispune de felurite și moderne mijloace de comunicare. Dar niciodată nu au manifestat protagoniștii

curgă la rachetele intercontinentale care să distrugă reciproc pe adversari, se vîntură teoria „ripostei gra
duale" și altele asemănătoare. Acum se vorbește de posibilitatea distrugerii — cu ajutorul unor sisteme laser plasate în Cosmos — a rachetelor adversarului înainte ca acestea să-și atingă ținta.

„Doctrine a căror propo- 
văduire constituie un peri
col pentru întreaga ome
nire". între timp, se caută pe toate căile să se justifice proiectele de amplasare pe continentul european a noi și noi rachete nucleare

Personalități politice, prestigioși oameni de știință subliniază că 
singura cale de evitare a unui dezastru planetar este eliminarea 

și scoaterea în afara legii a armelor atomice
la mari distanțe. Se studiază și se experimentează tehnici noi, care să folosească energia electromagnetică în locul combustibilului.obișnuit pentru lansarea rachetelor. Obiectivul urmărit : să sporească viteza acestora de la cea actuală (6—8 km pe secundă) la cea a luminii (300 000 km pe secundă). într-un raport elaborat de Agenția americană, pentru controlul armamentului și dezarmare și de alte agenții guvernamentale se arată că în prezent „sînt examinate 
mai bine de 90 de sisteme de arme 
noi". Se plănuiesc modalități de a produce deliberat, în scopuri militare, cutremure, avalanșe, alunecări de teren, ploi torențiale, răsturnarea echilibrului ecologic, schimbarea climei etc.Și toate acestea oferă doar o palidă perspectivă a riscurilor inimaginabile ale unei conflagrații a viitorului.în aceste condiții, cind omenirea este confruntată cu imagini de apocalips, se lansează o serie de „teorii" care vor să asigure opinia publică că, de fapt, situația nu ar fi chiar așa de îngrozitoare, că lucrurile stau mult mai „bine", deoarece nu trebuie să ne gîndim neapărat la un război total, pustiitor. Da, recunosc „teoreticienii" respectivi, pentru prima dată în istoria civilizației noastre omul este în măsură să distrugă tot ce s-a . creat pe această planetă.. Dar există și posibilitatea

politicii de înarmări un asemenea grad de iresponsabilitate ca în prezent, cînd fac apologia războiului nuclear, cînd vor să obișnuiască masele cu gîndul că un „război nuclear 
limitat" nu ar fi chiar așa de absurd și monstruos, ci „admisibil" și chiar 
„necesar pentru, victorie". O spune, de pildă, broșura intitulată „AIR
LAND BATTLE 86“ („Bătălia aero- terestră 86"), apărută peste ocean și care precizează că armele nucleare pot fi folosite ■ pentru „un atac in 
profunzime" și că lovitura poate fi limitată la cîmpul de luptă respectiv. Iar publicația „MILITARY REVIEW"— tot de peste ocean — scrie că „un 
război nuclear poate fi cîștigat in 
mod rezonabil".Discuția în legătură cu războiul nuclear limitat — scrie „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG"— a început în 1956. „Descoperitorul" ideii a fost Henry Kissinger, care căuta pe atunci o cale de ieșire din concepția strategică „totul sau nimic". Kissinger nu mai susține de mult acest lucru. însă conceptul războiului atomic limitat, departe de a dispărea, a proliferat. Astfel, protagoniștii ideii privind „avantajul pri
mei lovituri" atomice încearcă să convingă opinia publică că cel care ar avea „inițiativa" ar putea ciștiga războiul. Se vorbește și despre „des
curajarea flexibilă", care presupune 
„un schimb limitat de lovituri cu 
arme nucleare", dar fără să se re

cu rază medie de acțiune și a altor arme de distrugere în masă — bomba cu neutroni, tunuri atomice, tancuri cu proiectile nucleare etc. Și aceasta pornește de la ideea formulată de expertul militar Roger D. Speed în volumul „DESCURAJAREA 
STRATEGICA ÎN ANII 80“ și prefațată de Edward Teller, „părintele" bombei cu hidrogen americane, în sensul că „teatrul războiului nuclear" trebuie să devină Europa, în timp ce S.U.A. s-ar menține cît mai departe de acest cîmp de operațiuni.Specialiști în domeniul respectiv — oameni de știință, politologi, militari — apreciază astfel consecințele acestor „teorii" :

9 „avantajul primei lovituri" : o singură bombă nucleară de 200 me- gatone ■= 35—40 milioane persoane ucise ;
• „descurajarea flexibilă" : între 200 și 250 milioane persoane ucise ;
• „riposta graduală" : circa -400 milioane persoane ucise.în aceste „calcule" nu sînt trecute consecințele ulterioare ale exploziilor nucleare : iradieri masive în rîndul populației rămase în viață, infestarea atmosferei, a pămîntului și apelor, posibila distrugere a stratului de ozon din atmosferă etc.Dar cu excepția protagoniștilor acestor „teorii" nici o minte lucidă nu poate susține ideea posibilității „limitării" unui conflict nuclear. Orice recurgere la arma nucleară ar atrage automat și imediat, practic instantaneu, riposta masivă și represalii atomice din partea adversarului. Profesorul universitar Viktor 

Weisskopf, de la Institutul tehnologic din Massachusetts, scria în „Buletin of Atomic Scientist" :
„Orice utilizare a armelor nu

cleare, oricît de limitată ar fi 
inițial, va duce neîndoielnic la 
un conflict nuclear global, care 
va însemna sfirșitul civilizației 
noastre".

„Doctrina așa-zisului război 
nuclear limitat — arăta la rîndul său premierul suedez Olof 
Palme — constituie un pericol 
pentru întreaga omenire. Desi
gur, cei care se află departe de 
continentul european pot emite 
asemenea teorii. Dar pentru 
cei care trăiesc în Europa, care 
văd și cunosc viața și munca 
pașnică a locuitorilor continen
tului este cutremurător să-și 
imagineze cum va arăta Europa 
după un război nuclear limitat".
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CONVORBIRI BULGARO—IU
GOSLAVE. Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit pe Marin Țetinici, președintele Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia — U.S.P.M.I., aflat intr-o vizită in capitala bulgară — relatează agențiile BTA și TANIUG. A fost exprimată cu acest prilej dorința celor două țări de a promova relațiile bilaterale și a extinde cooperarea pe multiple planuri. A fost efectuat, totodată, un păreri asupra situației nale actuale.

de Partidul Național, cu 73 de locuri, și Partidul Democratic, cu 55 de locuri. Restul mandatelor au revenit unui număr de șapte partide și candidaților independenți. întrucit Partidul Acțiunea Socială și Parti-< dul. Democratic nu au obținut o majoritate absolută, se apreciază ca sigură o coaliție a celor doi parteneri guvernamentali cu Parti-- dul Național. La 25 aprilie urmează să fie convocat Parlamentul pentru a alege viitorul prim-ministru și guvernul.schimb de internațio-
R.D.G/ ȘIinformează

Popoarelor care duc pe umerii lor uriașele poveri ale cursei înarmă
rilor și care, prin acumularea de noi arme, mai perfecționate, își văd 
existența tot mai grav amenințată, le revine, într-un asemenea moment 
hotăritor pentru soarta omenirii, a civilizației, misiunea istorică de a bara 
calea acestei curse nesăbuite spre distrugere. In mod deosebit pentru 
popoarele Europei, unde se concentrează aproape toate armamentele nu
cleare, lupta pentru dezarmare, pentru împiedicarea amplasării noilor 
rachete, pentru retragerea și distrugerea celor existente constituie o pro
blemă esențială, de viață și de moarte.

Evidențiind cu neobosită vigoare acest imperativ primordial al vre
murilor noastre, România socialistă, președintele ei îndeamnă la întărirea 
continuă a colaborării și unității de acțiune a mișcărilor pentru pace și 
dezarmare de pe toate meridianele, a forțelor sociale celor mai largi din 
întreaga lupte, factor hotăritor pentru asigurarea dreptului suprem al oa
menilor și popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.

Nicolae PLOPEANU

CONTACTE ÎNTRE 
R.F.G. Agenția A.D.N.că Giinter Mittag, membru al Biroului Poliltic al C.C. al P.S.U.G., membru al Consiliului de Stat al R. D. Germane, a avut, convorbiri, la Bonn și Hanovra cu Otto Lambsdorff, ministrul economiei al R.F.G., cu alți oameni politici vest- germani, precum și cu reprezentanți ai cercurilor economice din această țară. într-o declarație făcută înainte de plecare. Giinter Mittag a arătat că discuțiile purtate au avut un caracter constructiv și concret, ele oferind un prilej de a expune punctul de vedere al R. D. Germane în probleme ale asigurării păcii, ale modului de dezvoltare a relațiilor dintre cele două state germane în conformita- te cu Tratatul privind bazele normalizării relațiilor, precum și referitor la dezvoltarea lateral.

RIPOSTA DATA ELEMENTE
LOR CONTRAREVOLUȚIONARE, în ultimele 48 de ore, efective ale armatei sandiniste au realizat cu succes mai multe operațiuni de luptă împotriva bandelor de contrarevoluționari somoziști pătrunse pe teritoriul tării, a informat ministrul nicaraguan de interne. Tomas Borge. Astfel. în urma operațiunilor din departamentele Jino- tega și Nueva Segovia au fost scoși din luptă 40 de contrarevoluționari.

DEMONSTRAȚIE A ȘOMERI
LOR. „Vrem locuri de muncă" — sub această lozincă s-a desfășurat în fata clădirii Congresului o demonstrație organizată de un grup de șomeri din capitala S.U.A. Organizatorii demonstrației au declarat ziariștilor că o adevărată securitate este dată nu de creșterea cheltuielilor militare, ci de asigurarea cu locuri de muncă și locuințe.comerțului bi-

ALEGERILORPotrivit rezul-
L

REZULTATELE 
DIN THAILANDA, țațelor oficiale definitive ale alegerilor legislative anticipate din Thailanda, pentru ocuparea celor 324 de locuri din Camera Reprezentanților, Partidul Acțiunea Socială a obținut 94 de locuri, urmat

EFECTELE SECETEI IN PORTU
GALIA. După inspectarea unei 
părți a zonelor afectate de secetă 
din sudul Portugaliei, ministrul 
portughez al agriculturii, Basilio 
Horta, a apreciat situația drept ca
tastrofală pentru culturile de griu. 
El a precizat că la această cereală 
recolta amenință să nu ajungă la 
nici jumătate din cea scontată.
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