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Noi și elocvente expresii ale preocupării constante a secretarului general

al partidului pentru ridicarea calitativă a activității economice

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a itiffli, in cadrul unei consfătuiri de lucru la C. C. al P. C. R.
cu factori de conducere si specialiști din domeniul materialelor
de construcții si construcțiilor

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat, miercuri, 20
aprilie, la Consfătuirea de lucru organizată la C.C. al P.C.R. cu cadre de
conducere și specialiști din domeniul materialelor de construcție și con
strucțiilor.
.
,
împreună cu conducătorul partidului și statului, în prezidiul consfă
tuirii au luat loc tovarășii Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ludovic Fazekas,
Manea Mănescu, Ion Pățan, Ion Ursu, Richard Winter.

Organizată din inițiativa secretarului general al
partidului, la consfătuire au luat parte miniștri,
prim-vicepreședinții și vicepreședinții cu probleme
de investiții ai consiliilor populare județene, arhitecții șefi ai județelor, directorii trusturilor jude
țene de construcții, ai întreprinderilor de prefabri
cate, ai unor institute de proiectare, cercetare și
inginerie tehnologică, alți specialiști.

(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a intîlnit,
miercuri, 20 aprilie, cu tovarășul
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei.
La întrevedere au participat Ion
Coman, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.
Au luat parte, de asemenea, Ah
med Sedki Al-Dajani, membru al
Comitetului Executiv al O.E.P., Ah
med Abdel Rahman, membru al Con
siliului Revoluționar, director al De
partamentului pentru informații și
propagandă, Hani Al Hassan, mem
bru al C.C. al Organizației Al Fatah.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Yasser Arafat și-au mani
festat satisfacția de a se reîntîlni și
de a purta din nou convorbiri, des
chise și prietenești, în probleme bi
laterale și internaționale de interes
reciproc.
Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al
O.E.P. au exprimat hotărîrea de a
deevolter-și <adînci„ în- spiritul înțele-.
gerilor convenite la nivel înalt, rela
țiile de strînsă prietenie, solidaritate
și colaborare dintre Partidul Comunist
Român, Republica Socialistă Româ
nia și Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, dintre cele două popoare
ale noastre, în folosul lor comun, al
cauzei unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al independen
ței, securității și păcii în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Yasser Arafat au procedat,
de asemenea, la un larg schimb de
păreri cu privire la unele aspecte
importante ale actualității politice

internaționale, Îndeosebi In legătură
cu situația din Orientul Mijlociu.
A fost relevat faptul că, pe fun-dalul condițiilor internaționale com
plexe și contradictorii, în Orientul
Mijlociu s-au produs, în ultima
vreme, evenimente grave, care au
afectat securitatea, independența și
pacea popoarelor din zonă. S-a arătat
că evenimentele petrecute, ca și evo
luția, în ansamblu, a situației din re
giune evidențiază necesitatea im
perioasă de a se angaja un dialog
real și susținut între toate părțile
implicate in conflict, incit să se
înceapă un proces efectiv de soluțio
nare a problemelor din Orientul
Mijlociu pe calea tratativelor.
Ambele părți au apreciat că o pace
globală, justă și durabilă în Orientul
Mijlociu poate fi înfăptuită numai
prin retragerea Israelului din toate
teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967 și rezolvarea pro
blemei palestiniene, pe temeiul
dreptului la autodeterminare, inclu
siv la constituirea unui stat palesti
nian independent.
De comun acord, s-a considerat că
acum trebuie intensificate eforturile
politice, diplomatice pentru soluțio
narea problemelor, pentru inițierea
chiar în acest an a unor tratative, în
vederea statornicirii unei păci trai
nice în Orientul Mijlociu. în acest
sens, s-a subliniat că propunerile
adoptate de țările arabe la Confe
rința ia nivel'înalt* de'la Fes-repre
zintă o bază bună pentru începerea
negocierilor, pentru realizarea unei
reglementări politice a situației din
zonă. In același timp, s-a arătat că
trebuie luate în considerație și alte
propuneri, în primul rînd ale țărilor
direct interesate, inclusiv ale Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
Reliefîndu-se. necesitatea creării
unui cadru corespunzător desfășură
rii acestor tratative, a fost subliniată
însemnătatea organizării unei confe
rințe internaționale sub egida sau
cu participarea O.N.U., la care să ia
parte toate părțile interesate, inclu

siv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, ca unic reprezentant
legitim al poporului palestinian,
precum și alte state. S-a relevat că
orice soluție privind poporul palesti
nian trebuie examinată cu partici
parea O.E.P., cu reprezentanții aces
teia.
A fost scoasă în evidență impor
tanța asigurării dreptului la auto
determinare al poporului palestinian,
la crearea unui stat propriu, inclusiv
la constituirea unei confederații
iordaniano-palestiniene.
în numele poporului palestinian,
al membrilor Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei și al său personal, tova
rășul Yasser Arafat a exprimat —
și cu acest prilej — mulțumiri pro
funde tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, pentru
solidaritatea manifestată șl pentru
sprijinul activ acordat luptei drepte
a poporului palestinian pentru redobîndirea drepturilor sale, pentru
a putea trăi în liniște și pace, în
libertate și suveranitate, ca toate
celelalte națiuni ale lumii. Totoda
tă, el a dat o înaltă apreciere acti
vității desfășurate de România so
cialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu, pentru soluționarea poli
tică a problemelor din Orientul
Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci adevărate în regiune.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a Republicii Socialiste
România și a poporului român de
a-și aduce, în continuare, contribu
ția la înfăptuirea drepturilor legiti
me si naționale ale poporului pa
lestinian prieten, la rezolvarea situa
ției din Orientul Mijlociu, la reali
zarea unei păci globale, dreptei șl
durabile în zonă, în interesul păcii,
colaborării și securității în această
regiune și în întreaga lume.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate șl priete
nie.

a examinat noi soluții de perfecționare a producției du panouri TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe secretarul general al Societății culturale indo-române
prefabricate pentru construcțiile de locuințe
Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și specialiști din domeniul
materialelor de construcții și construcțiilor, organizată ieri la C.C. al P.C.R., a
fost precedată de examinarea la fața locului, -în cadrul unei expoziții organi
zate într-un pavilion al Complexului expozițional din Piața Scînteii, a măsu
rilor adoptate în scopul producerii de panouri de fațade pentru locuințe, cu
soluții diversificate de finisare, de echipare a elementelor prefabricate cu tîmplărie și instalații electrice, astfel incit pe șantiere să se efectueze numai
operații de montare și asamblare.
Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Constantin
Dăscălescu, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Ion Pățan, Ion Ursu, de miniștri.

Au fost prezentate panouri realizate pe baza
celor mai noi tehnologii, atît de întreprinderi de
prefabricate aparținînd Ministerului Industrializării
Lemnului și Materialelor de Construcții, cît și
consiliilor populare județene Neamț, lași, Bacău și
Timiș, împreună cu o gamă largă de mostre exe
cutate de institutele de profil.
Panourile prefabricate expuse ilustrează preocu
parea specialiștilor de a asigura un aspect ar(Continuare în pag. a IlI-a)

din Bengalul de Vest (In
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe prof.
S. K. Kar, secretar general al Socie
tății culturale indo-române din
Bengalul de Vest (India), care a fă
cut o vizită de documentare în țara
noastră.
Exprimînd deosebita gratitudine
pentru onoarea de a fi primit,
oaspetele a înmînat tovarășului
Nicolae Ceaușescu volumul „Nicolae
Ceaușescu — despre calitatea vieții"
— lucrare pe care a realizat-o în
semn de înalt omagiu, de profunda1
prețuire și stimă față de activitatea
neobosită desfășurată de șeful sta
tului român pentru progresul și pros-

peritatea României, pentru ridicarea
continuă a bunăstării materiale și
spirituale a poporului nostru, față de
eforturile depuse pentru rezolvarea
constructivă a problemelor care con
fruntă omenirea, pentru triumful
idealurilor popoarelor de pace, des
tindere, securitate și cooperare. Prof.
S. K. Kar a arătat că, alături de lu
crarea „Nicolae Ceaușescu — o viață
dedicată păcii", pe care a editat-o
în 1980, noul volum a fost primit cu
deosebit interes în India, subliniind
că personalitatea șefului statului ro
mân. prodigioasa sa activitate se
bucură de un deosebit prestigiu în
țara sa, în țările în curs de dezvol
tare, în întreaga lume.

Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a subliniat că editarea
noului volum consacrat României și
politicii sale reprezintă o contribuție
însemnată la mai buna cunoaștere a
realizărilor poporului român, la întă
rirea prieteniei și înțelegerii dintre
popoarele român și indian.
în timpul convorbirii, au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strînsă
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și India și a foșț exprimată con
vingerea că aceste relații se vor dez
volta și în viitor, în interesul celor
două popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării internaționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

fÎN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MaH
Au îndeplinit planul pe 4 luni
19 unități economice
din județul Timiș
Hotărîți să întîmpine cu realizări
de prestigiu ziua de 1 Mai. oamenii
muncii dintr-un număr de 19 uni
tăți economice -din județul Timiș
raportează îndeplinirea, înainte de
termen, a sarcinilor de plan la producția-marfă industrială pe primele
4 luni ale anului. S-au creat ast
fel condiții ca pînă la finele lunii
aprilie unitățile respective să li
vreze suplimentar economiei națio
nale laminate, utilaje tehnologice,
memorii pentru calculatoarele elec
tronice, materiale de construcții,
produse chimice, bunuri de consum
și alte mărfuri în valoare de peste
220 milioane lei. De menționat că
întregul spor de producție are la
bază creșterea productivității mun
cii, indicator la care prevederile
planului au fost depășite. în peri
oada care a trecut din acest an. cu
3,2 la sută. Cele mai bune rezul
tate în întrecere le-au obținut co
lectivele de la întreprinderea me
talurgică „Ciocanul" Nădrag, Fabri

ca de memorii și componente pen
tru tehnica de calcul Timișoara, în
treprinderea de produse ceramice
Jimbolia, Unitatea de foraje Lovrin. (Cezar Ioana, corespondentul
„Scînteii").

Unitățile de industrie mică
din județul Buzău
Oamenii muncii din industria
mică a Consiliului popular jude
țean Buzău, amplifieîndu-și efortu
rile în întrecerea socialistă ce se
desfășoară în cinstea Zilei interna
ționale a muncii, raportează înde
plinirea planului pe primele 4 luni
din acest an. Avansul de timp cîștigat permite acestor harnice colec
tive, printre care se numără cele
din comunele Cătina, Zărnești,
Brăești, Scutelnici, Glodeanu Siliș
tea, Cislău, Pătîrlagele și Mînzănești, să depășească planul cu
4 milioane lei la producția netă,
12,5 milioane lei la producțiamarfă și 2 milioane lei la livrări la
fondul pieței. (Stelian Chiper, co
respondentul „Scînteii").

OLT. Producție-marfâ
suplimentară prin creșterea
productivității muncii
Organizînd mai bine procesul de
producție, asigurînd o aprovizio
nare ritmică cu materii prime și
materiale, folosind judicios mașini
le, instalațiile și timpul de lucru,
aplicînd tehnologii avansate, colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustria județului Olt raportează, în
cinstea zilei de 1 Mai. realizări de
prestigiu. Planul
productivității
muncii pe primul trimestru al anu
lui a fost realizat în proporție de
111,3 la' sută, cu o depășire de 2 278
lei pe un om al muncii. Cele mai
mari depășiri au fost obținute de
întreprinderea de aluminiu Slati
na. întreprinderea de prelucrare a
aluminiului. întreprinderea de osii
și boghiuri Balș, întreprinderea de
tricotaje Caracal, Filatura de bum
bac Drăgănești, întreprinderea de
confecții Scornicești, întreprinde
rea pentru mecanizarea agricultu
rii și industriei alimentare Balș. Ca
urmare a creșterii productivității
muncii, valoarea producției marfă
realizată suplimentar se ridică la
peste 206 milioane lei. (Iancu Voicu,
corespondentul „Scînteii").
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Noapte frumoasă de primăva
ră. In jurul orei 22, trenul de
persoane circula normal pe ruta
dinspre orașul Brad. Deodată,
la kilometrul 23 + 200, trenul
a frînat brusc și s-a oprit in
noapte.
Ce se întimplase 7 Aflăm din
scrisoarea trimisă de corespondentul nostru voluntar Ion Co
toi că, la ora aceea, atenti ca
de obicei, mecanicul trenului,
Alexandru Ardelean, și ajutorul
său Pavel Vrdaș au observat,
in fața lor, linia ferată blocată
de bolovani dintr-o stîncă pră
bușită, evitind un nedorit eve
niment feroviar.
Împreună cu șeful trenului,
cu conductorul și, mai ales, cu
ajutorul minerilor aflați in
tren, care mergeau la lucru, in
schimbul al treilea, mecanicii
au înlăturat bolovanii intr-un
timp record și trenul a plecat
mai departe.

reprobabile 7“ — se întreabă ci
titorul nostru C. Constanți-,
nescu. Și adaugă : „Cîteva per
soane au declarat că au văzut
în timpul nopții un grup de tu
riști beți criță, care se -«dis
trau». rupînd pomișorii de pe
marginea drumului".
Inserăm aceste rinduri cu
convingerea că toți cei care iu
besc natura și vin în mijlocul
ei la munte vor lua o atitudine
hotărită împotriva tuturor celor
cu apucături de strimbă-lemne,
luindu-i de guler și aducindu-i
in fața legii.

I Meșteri,
cu numele

i
i
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Examinare competentă, sprijin concret

La datorie

i
i
i
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S-a intîmplat
i la Bușteni
Luni dimineața, după o zi tu
i ristică
de duminică. Primarul
orașului Bușteni zorea spre se
diu. Privirea i-a , fost atrasă,
de vasele ornamentale
i deodată,
pentru flori de pe marginea
drumului național, care erau
răsturnate de pe soclul lor, cii Ateva
dintre ele chiar sfărimate.
observat apoi un necaz fi
mai mare : mulți dintre puieții
pomi plantați anul trecut să
i deînfrumusețeze
orașul-stațiune
- erau rupți sau smulși din ră
i dăcină.
„Cine să fi comis așa fapte
i
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Meșterii de la atelierele de
reparații televizoare din Tulcea
au dobîndit o faimă de neinvi
diat. Ei, meșterii,!
WȘt .■
mult strică clecit repara televi
zoarele oamenilor. Cel puțin așa
rezultă din cîteva scrisori pri- ,-i
mite de la cititori. Sesizările lor, i
verificate de corespondentul
nostru pentru județul Tulcea,
Neculai Amihulesei, corespund
realității. Iată și ultimul caz
concret semnalat : după ce a
plătit peste 500 de lei reparația
unui televizor, Constantin Că
runta a trebuit să mai dea alte
sute de lei la alți meșteri pen
tru a drege ce au stricat cei de
la atelierul cooperativei mește
șugărești „Unirea", situat la
parterul blocului „Pelican" din
Tulcea.
Ceea ce surprinde în toată
povestea e că, sesizată, condu
cerea cooperativei, in loc să re
pare greșeala depanatorilor, a
invitat clientul la... plimbare.
Nu s-ar putea și invers ?
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In loc
de leagăne...
Nicolae Boghian din Galați
(cartierul „Mazepa", bloc BR 3,
apartamentul 189) ne sesizează,
in numele mai multor locatari,
următoarele : „Mult s-au mai
bucurat copiii noștri cind consi
liul popular al municipiului a
luat inițiativa amenajării a două
locuri de joacă în spatele blocu
rilor BR 2 și BR 3. Cele două
locuri de joacă au fost realiza
te (cu leagăne, balansoare și tot
ce trebuie) in timp record. Iată
însă că, de curînd, tot consiliul
popular municipal a dispus des
ființarea unui loc de joacă, pen
tru a-l transforma in... garaje,
deși exista alt teren, îndestulă
tor, și pentru mașini. Unde să
se mai joace copiii, pe acope
rișuri ?“
_
Întrebare la care așteptăm
răspuns tot de la municipalita
tea gălățeană.

Trei copii nesupravegheați,
între 3 și 5 ani, din comuna
Mălini — Suceava, au aprins
niște paie intr-un grajd. La un
moment' dat, mama unuia din
tre ei i-a chemat la masă și co
piii au uitat de paiele aprinse,
izbucnind un incendiu mistuitor.
După cum relatează It. colonel
Petru Asmarandei, de la Grupul
județean de pompieri, flăcările
s-au întins cu repeziciune, distrugînd 9 case, 10 grajduri, 10
anexe gospodărești, păsări și
animale. Valoarea pagubelor se
ridică la... sute de mii de lei l
Datorită intervenției prompte a
cetățenilor și a pompierilor mi
litari și civili, au fost salvate
cel puțin tot atîtea case cite
s-au făcut scrum.
Și totul, din cauza nesupravegherii copiilor și a neatenției in
folosirea chibriturilor lăsate la
îndemâna lor.
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Poșta rubricii
Un cititor al ziarului nostru,
G. Georgescu, ne întreabă in
tr-o scrisoare : „De ce uneori
berea din Reghin are gust de...
ciorbă de burtă 7"
Răspunsul la întrebarea citi
torului nostru l-am aflat de la
o echipă de control al oameni
lor muncii, care a constatat că
unitatea din Reghin livrează
sticlele cu capsule defecte.
'
Așadar, nu berea-i de vină.
Rubrică realizată de

Petre POPA

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost
adresată o scrisoare de către lucră
tori din secția turnătorie a între
prinderii de utilaj tehnologic Bis
trița. După ce exprimau sentimen
te de înaltă stimă și recunoștință,
autorii scrisorii solicitau sprijin
pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă, asigurarea asistentei medi
cale în toate schimburile și a echi
pamentului de protecție, precum șl
studierea posibilității încadrării lor
lntr-o grupă superioară de muncă.
Secretarul general al partidului a
Indicat ca scrisoarea să fie dată
spre rezolvare secretarului C.C. al
P.C.R., președintelui Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și prim viceprim-ministrului de resort al guvernului. La
Bistrița s-au deplasat activiști de
partid, de stat, ai U.G.S.R.. pre
cum și reprezentanți ai unor mi
nistere avînd contingență cu pro
blemele relatate.

Ca urmare. In raportul de cer
cetare. pornindu-se de la faptul că
turnătoria este o investiție nouă,
unde urmează să mai fie puse în
funcțiune un gir de utilaje, se pre
cizează că nu există noxe la un ni
vel care să afecteze sănătatea mun
citorilor, iar prin măsurile ce ur
mează a fi luate condițiile de mun
că se vor îmbunătăți, în continua
re, substanțial. Astfel, s-a întocmit
un plan de măsuri cu termene sl
responsabilități precise, pentru da
rea în funcțiune a întregii capaci
tăți a turnătoriei, inclusiv a insta
lațiilor de ventilare la cuptoare si
dezbătătoare. precum si pentru asi
gurarea de condiții de temperatură
corespunzătoare în hale.
Referindu-se la asistenta medi
cală din secția turnătorie, se men
ționează că întreprinderea dispune
de un dispensar. încadrat cu 2 me
dici si 6 cadre medii, care este însă
necorespunzător amplasat — luîndu-se. ca urmare, măsurile de ri-

goare. între altele, s-a stabilit să
se amenajeze un punct sanitar la
secția turnătorie, la început pe un
singur schimb, urmînd, apoi, extin
derea în toate schimburile ; s-au
asigurat echipamentul de protecție
și materialele igienico-sanitare, în
conformitate cu normativele în vi
goare. în ce privește problema în
cadrării în grupa I de muncă a
muncitorilor respectivi, raportul a
precizat că solicitarea nu este înte
meiată. neexistînd condițiile stabi
lite prin lege.
în încheierea raportului de cer
cetare se subliniază că s-a discutat
cu semnatarii scrisorii, care s-au
declarat de acord cu măsurile sta
bilite. Se mai precizează că s-a in
dicat comitetului județean de partid
să ajute organizarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii pe
secții și întreprindere și să sprijine unitatea în. soluționarea problemelor care se ridică.

Activitatea întreprinderii s-a îmbunătățit
Ca urmare a unei scrisori adre
sate conducerii partidului, activiști
ai C.C. al P.C.R. și specialiști de
la forurile de resort, la indicația
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au
analizat activitatea economică-financiară pe perioada 1979—1982 și
alte aspecte de la întreprinderea
de producție șl industrializare a le
gumelor și fructelor Fetești, jude
țul Ialomița. A rezultat că'. într-adevăr, așa cum se afirma în scri
soare, în anii 1979 și 1981 activita
tea de producție a fabricii s-a în
cheiat cu pierderi considerabile
(peste 14 și. respectiv, 16 milioane
lei). în schimb, în 1982, cînd la con
ducerea Întreprinderii au fost pro-

'

movate cadre noi. capabile si com tat că în anul trecut valoarea con.
petente. s-a realizat un beneficiu servelor bombate a fost de 175 000
de peste 11 milioane lei, față de 10 lei, conducerea întreprinderii luînd
milioane lei cît fusese planificat. măsuri ca în viitor asemenea ca
în Bcrisoare se afirma că, în zuri să nu se mai repete. Se preci
Urma unei revizii. I.P.I.L.F. Fetești zează apoi că nu se confirmă afir
a imputat suma de peste 5.5 mili mația potrivit căreia în posturi de
oane lei unui număr de 77 persoa răspundere nu sînt promovate ca
ne. Persoanele învinuite au făcut dre din rîndul membrilor de par
contestație si Tribunalul Suprem al tid. în funcțiile de conducere și în
Republicii Socialiste România, care ■ alte posturi de răspundere au fost
a judecat cauza în ultimă instanță, promovați cei mai capabili oameni,
a respins ca nefondată imputația membri de partid.
și, în consecință, a fost anulată.
în raportul de cercetare se sub
Referitor la faptul sesizat că liniază că au fost clarificate si alte
anual se aruncă anumite cantități afirmații din scrisoare ce nu s-au
de conserve, din verificări a rezul- dovedit a fi întemeiate.

Nbnănuî nu-i este îngăduit să încalce
interesele obștii

Cooperativa agricolă de producție
al P.C.R., dovedindu-se a fi Înte
Secusigiu-Arad are in cadrul sec
meiate.
în raportul de cercetare al se
torului zootehnic un număr însem
nat de oi. Pentru îngrijirea lor,
cretarului C.C. al P.C.R., care, din
conducerea unității a angajat cițiindicația tovarășului Nicolae
va ciobani prințr-un contract care
Ceaușescu. a coordonat analiza
prevedea, în mod precis, drepturi
scrisorii, se precizează că chiar în
le si îndatoririle ambelor părți. Dar
timpul controlului ciobanii au fost
în timp ce .cooperativa își îndepli
prinși mulgînd oile în perioada
nea îndatoririle șale, ciobanii aveau . cind acesta era interzis, drept pen
grijă îndeosebi.., să-și umple pro
tru care li s-a desfăcut contractul
priile buzunare, fără ca șeful de
de muncă. Totodată, li s-a imputat
fermă. în general
conducerea
suma de 25 000 lei reprezentînd
C.A.P., să vadă că interesele obștii
contravaloarea cantității de lapte
sînt ignorate. Aceste lucruri le-au
nerealizate — respectiv peste 5 000
văzut însă unii cooperatori. care
de litri — care, fără îndoială, a fost
au scris
tovarășului
Nicolae
utilizată pentru producerea de pro
Ceaușescu. sesizînd totodată că păduse lactate, speculate apoi in
mîntul nu este folosit cum trebuie,
piețe. Li s-au mai imputat și mieii
iar unele culturi sînt prost între
nepredați unității potrivit contrac
ținute, din care cauză producțiile
tului încheiat.
obținute sînt slabe.
S-a confirmat șl faptul că unele
Faptele relatate au fost cercetate
suprafețe, respectiv terenurile da
la fata locului de activiști ai C.C.
la canalul Aranca șl podul Izvoare.

nu au fost lucrate de cooperatorii
cărora le-au fost repartizate ca lo
turi în folosință. Iar în ce privește
suprafața de 50 hectare cultivată
cu sfeclă de zahăr, prașilele meca
nice și manuale s-au executat cu'
întirziere, fapt ce a făcut ca sfecla
să fie îmburuienată, iar producția
obținută să fie de numai 22 000 kg
la hectar, față de 32 000 kg cît era
planificat.
Avîndu-se în vedere stările de
lucruri constatate, șeful fermei
zootehnice a fost sancționat pe li
nie administrativă și de partid, iar
președintele C.A.P., ing. Ignat Ște
fan. deși îndeplinește numai de un
an această funcție, a fost sancțio
nat cu vot de blam și reducerea
retribuției pe trei luni pentru lipsă
de control și neurmărirea activită
ții șefilor de fermă.

Neculai ROȘCA

Condiția eficienței - legătura permanentă
cu viața colectivelor de muncă mu
Revenim din nou la „programul
O tăcere care... spune
principalelor probleme" aflate în
multe »De ce
acceP^at acest
atenția Comitetului municipal de
partid Arad. Un capitol al aces
termen dacă ați știut că nu-1
tui program este intitulat : „Adu
puteți respecta ?“ — întreabă, din
nări de partid, ședințe ale bi ' noii, tovarășul Romulus Popescu,
rourilor și comitetelor de partid,
secretarul comitetului municipal.
plenare". Scopul urmărit prin evi
Tăcerea care se așterne spune
denta programului săptămînal al
totul. Spune că acest schimb de ex
acestor importante momente din
periență a fost trecut în plan ca să
viața și activitatea organizațiilor
fie, cu gîndul anticipat „că tot n-o
de partid este clar : comitetul muni
să se facă". Așa a gîndit, din păcate,
cipal să știe din timp de ele. să ia
și activistul de la municipiu, pentru
parte la pregătirea lor, să ia toate
că altfel n-ar fi procedat astfel. Nu
măsurile ca desfășurarea acestora să
e suficient să îmbogățești cu idei
se înscrie în „lupta pentru o nouă
planul de muncă al unui comitet
calitate" și în activitatea de partid.
de partid, să-i dai „greutate" prin
în raport de acest program, atît
Includerea
de cît mai multe acțiuni,
secretarii comitetului municipal, cît
dacă nu stabilești și forțele care să
și activiștii acestuia, își planifică de
participe la realizarea acestuia și
așa natură munca pentru a fi predacă, nici măcar în perioada desfă
zenți la cît mai multe asemenea mo
șurării unui control în unitate, nu
mente importante din viața organi
controlezi modul în care se acțio
zațiilor de partid.
nează pentru îndeplinirea lui. „Nici
cele două adunări generale de partid
Cînd un control complex
nu sînt pregătite — reia explicația,
este efectuat in mod sim
pentru a doua acțiune, secretara co
mitetului de partid. Acum (era ora
plist ^ntr_una din zile l-am însoțit
12,00 și la oră 14,30 adunările tre
pe tovarășul Romulus Popescu, secre
buiau să se desfășoare — n.n.) se lu
tar al comitetului municipal, în depla
crează la materiale".
sarea pe care a făcut-o la întreprin
derea de ceasuri
„Victoria". Moti
vul alegerii acestel unități ? în
planul săptămînal
al
principalelor
probleme urmă
rite aici figura
desfășurarea unui
control complex,
Faptul că însuși activistul co
condus de tovarășul secretar. Moda
mitetului municipal de partid. Teo
litățile în care s-a organizat contro
dor Birta — reverificînd abia
lul complex (elaborarea unei tema
acum stadiul elaborării, conținu
tici judicioase, alcătuirea unui colec
tul
și calitatea materialelor — a pro
tiv din 7 tovarăși, stabilirea duratei
pus amînarea celor două adunări ge
controlului și modului de valo
nerale a dat cel mai bun răspuns
rificare a concluziilor sale prin de
în legătură cu ce trebuia să facă și
plasarea secretariatului comitetului
n-a făcut ca activist trimis în con
municipal de partid la fața locului)
trol într-o unitate. Acesta ar fi un
șînt, în general, cele cunoscute. Nu
prim
răspuns. Dar nu singurul. Este
ne-am propus însă în ziua respectivă
de neînțeles cum într-o întreprindere
să analizăm modul în care se desfă
în care se aflau în control de 9 zile
șoară, în ansamblu, un control com
7 activiști, în frunte cu un secretar
plex. Am urmărit doar un „mo
al comitetului municipal (Romulus
ment" al acestuia, și anume : cum
Popescu, Teodor Birta, Teodor Păse desfășoară, în timpul controlului,
teanu, Mozer Herbert, Petru Trancuacțiunile prevăzute în planul de mun
lor,
Nicu Mătișan, Gh. Almaș). e po
că al comitetului de partid din ziua
sibil să întîlnești o asemenea situa
respectivă.
ție cînd formalismul se ilustrează,
In ziua aceea, două acțiuni, vipur și simplu, nestingherit de ni
zînd viața de organizatie, ar fi
meni. E bine, desigur, că se efec
trebuit să se situeze în prim-planul
tuează multe controale. Numai în
atenției : schimbul de experiență
săptămîna la care ne referim se fi
— cu participarea secretarilor bi
nalizau trei. Dar o analiză periodică
rourilor organizațiilor de bază și
și
a modului în care se desfășoară
secretarilor adjuncți cu probleme de
controlul de partid i-ar oferi co
propagandă — privind „pregătirea
mitetului municipal atît posibilita
și conținutul Informărilor politice
tea luării unor măsuri practice,
ținute în adunările de partid" șl
eficiente, cît și a cristalizării unor
desfășurarea celor două adunări ge
concluzii mai clare despre cauzele
nerale de partid de la secțiile
unor controale aprofundate și a-le
sculărie-uzinaj II și montaj- gene
unor controale superficiale. O aral. „Care este stadiul pregătirii
naliză care să evidențieze metodele
lor, cu ce vă mai putem ajuta?", în
și experiențele bune care există, și
treabă, în mod firesc, secretarul co
desigur există, dar să și critice cu
mitetului municipal. în loc de răs
tendințele de formalism și
puns, secretara comitetului de partid, ■ limpezime
superficialitate. Pentru că — după
Iuliana Moraru, și secretarul adjunct
cum am văzut — și acestea există.
cu problemele de propagandă, Iordache Smarandache, încep să schim
Concluziile necesare ale
be priviri între ei, ca și cum alt
unui caz nedorit. Un a!'gument
cineva ar fi trebuit să răspundă' la
întrebare. Odată cu răspunsurile se
în plus îl constituie și modul în
dezvăluie, pe neașteptate, și carențe
care s-a. desfășurat. în aceeași «ăple controlului — chiar și „complex"
tămînă. o importantă adunare de
cum era el numit, „Planul de muncă
partid — cea a organizației de bază
al comisiei de propagandiști și agi
nr. 1 din cadrul oficiului județean
de turism. Prin ce era importan
tatori, se explică tovarășul Smaran
tă ? Prin faptul că ea punea în
dache, nu l-am făcut noi. Ci tovară
discuție
excluderea din partid a lui
șul H. Mozer, de la secția propagandă
Ion Bistrean, care a produs o mare
a comitetului municipal. Tot el ne-a
pagubă avutului obștesc. Era un bun
stabilit și termenul.' Noi am spus că
prilej pentru ca, prin conținutul și
nu putem pregăti schimbul de expe
desfășurarea ei, adunarea să anali
zeze cu profunzime cauzele pentru
riență pînă la data stabilită în plan".
care, la scurt timp după alte abateri
grave manifestate in domeniul co
merțului in municipiul Arad, se re
petă o asemenea situație. Dar toc
mai o astfel de adunare s-a desfă
șurat, pină la un moment, într-un
anonimat de neînțeles. Trecuseră 30
de minute de la ora începerii și se
cretarul biroului organizației de bază
dădea mereu telefoane. Ba după se
cretara comitetului de partid din în-

Cooperativele sătești și schimbul de mărfuri dintre oraș și sat

| De la niște paie
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
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Cînd contractările sînt bine organizate
cresc continuu achizițiile de produse

— în comunele județului nostru a
fost realizat anul trecut un volum
mare de achiziții și contractări, iar
pentru anul în curs el este substan
țial mai mare. Cooperatorii ne-au
vîndut produse alimentare sau au
schimbat produsele lor cu mărfurile
industriale din magazinele comunale
într-o mare varietate de sortimente:
ouă, păsări, iepuri, carne, miere,
plante medicinale, pene de păsări,
cartofi, legume, fasole, fîn, porum
bei, semințe de floarea-soarelui și de
dovleac. Am reușit nu numai să în
deplinim, dar să și depășim la mulți
dintre indicatorii de plan cantitățile
prevăzute. De exemplu, am achizi
ționat asemenea produse în valoare
de peste 6 milioane în plus față de
cît ne planificasem.
Cum se știe, unele cooperative da
producție, achiziții și desfacere din
țară și chiar de la noi din județ nu
reușesc să-și realizeze planul nici
la contractări, nici la achiziții. Vreau,
în această privință, să precizez că
schimbul de mărfuri cu sătenii poate
fi activ, eficient în primul rînd dacă
lc oferi prin magazine mărfurile de
care ei au nevoie. Cum ar fi : ma
teriale de construcție — ciment, ți
glă, tablă, lemn de construcție,, folii
de polietilenă ; confecții mai deo
sebite, haine de piele, covoare, car
pete ; îngrășăminte chimice, unelte
agricole. De exemplu, la noi, numai
cantitatea materialelor de construcție
trimisă la sate — marfă de primă ce
rință — ajunge anual la 3 200 mc de
cherestea pentru construcție și
15 000 mp de plăci tip PAL, iar În
grășăminte chimice — peste 500 tone,
în afară de aceasta le-am pus la
dispoziție peste 8 000 tone ciment,
aproape 1 500 tone de var, 253 000 mp
de carton bituminat, tablă zincată,
tablă neagră ș.a.m.d. Mai livrăm pui
de o zi, iepuri, purcei, semințe.
Desigur, situația prezentată de to
varășa Nichita aruncă o lumină lim
pede asupra unui factor esențial al
schimbului dintre cooperative și pro
ducători.
Răsfoind însă statisticile UJECOOP
«m găsit gi localități care au fost in

1982 și sînt și acum, în 1983. departe
de a-și fi realizat sarcinile de' achi
ziții, de contractări. Pentru a se rea
liza însă obligațiile „pe total". în lo
cul cooperativelor codașe „trag" din
greu celelalte.
Pentru a înțelege cum stau lucru
rile în realitate, am ales din județul

Vrancea două comune vecine, dar cu
rezultate diametral opuse t Răcoasa
și Soveja. Se află una de alta la o
distanță de 15—20 km, au aceeași
climă, același relief, sînt aproximativ
tot atît de mari.
Stăm de vorbă la Răcoasa cu to
varășul Maftei Iamandi, președintele
cooperativei de producție, achiziții
Si desfacere.
— Contractăm cu sătenii, ne infor
mează tovarășul președinte, o gamă
largă de produse alimentare și ne
alimentare. Iată care sînt acestea și
cum au fost realizate pe trimestrul I
1983 :

Denumirea
produsului

Planul pe 1983

Lapte de vacă
Carne de pasăre

600 hl
5 tone
(4 000 păsări)
110 000 bucăți
750 kg
3 tone
39 tone
350 tone
7 tone
410 hi

Ouă
Iepuri de casă
Fasole albă
Fructe
Fîn
Miere
Lapte de oaie

Prin urmare, la Încheierea contrac
telor, planul nu numai că a fost în
deplinit sută Ia sută, dar la unele
produse a fost depășit substanțial,
în același fel se prezintă si planul
de achiziții, depășit cu cîteva pro
cente.
— Desigur, ne mai informa pre
ședintele, a trebuit să explicăm oa
menilor, fiecăruia în parte, noi, îm
preună cu reprezentanții consiliului
popular, că e In interesul fiecăruia
dintre ei să contracteze bunuri ali
mentare. cu atît mai mult acum,
după apariția Decretului pentru mo
dificarea și completarea Decretului
Consiliului de Stat nr. 395/1981 pri
vind contractările și achizițiile de
animale, păsări și produse animale —
care urmărește în mod direct îmbu
nătățirea sistemului de premiere șl
de încurajare a creșterii animalelor
prin : acordarea unor sporuri de preț
și a unor prime de producție în
funcție de perioada predării anima
lelor la cooperativă și de realizarea
unor indici de natalitate. Pe de altă
parte, pe plan local și noi. coope
rația am căutat să-i cointeresăm pe
cetățeni. Magazinul nostru general e
întotdeauna plin cu mărfuri căutate
de săteni. Avem în permanență az
bociment, teracote, covoare, ciment.

Contractele Încheiat»

602 hl
6 tone
(5 000 păsări)
110 000 bucăți „
750 kg
4 tone
51 tone
750 tone
7,5 tone
410 hl

var. semințe, unelte agricole. Oferim
cu promptitudine crescătorilor de
animale cote de nutrețuri și cereale :
15 kg de târîțe pentru fiecare 100
litri de lapte predat și 220 kg de
porumb pentru fiecare porc crescut
ia 110 kg. în afară de aceste pro
duse. am pus la dispoziția contractanților din comună aproape 100 ha
de pășune. Le oferim, de asemenea,
tuturor, pentru propria lot gospodă
rie și pentru realizarea contractului,
pui. purcei, iepuri. In acest scop,
avem In propria noastră crescătorie
500 de iepuri-matcă, iar în acest mo
ment. în cooperare cu C.A.P. din
localitate, organizăm o mare crescă
torie de scroafe-matcă.
Edificați asupra avantajelor acti
vității echilibrate și intense a coope
rativei din Răcoasa, am trecut și prin
comuna Soveja. V-am amintit, pe
scurt, asemănările izbitoare dintre
cele două localități. Iată și rezulta
tele din a doua comună : din 550 hl
de lapte, plan elaborat de cooperati
va Însăși, s-au contractat 335 hi, din
300 tone fîn — 35 tone, din 2,5 tone
miere — 1,7 tone și exemplele ar pu
tea continua. Și mai slab stau cei de
la cooperativa de producție, achiziții
și desfacere la capitolul achiziții. Pe
trimestrul I din acest an n-au reali
zat planul la nici un sortiment din

Constantin PRIESCJJ

DRAGII NOȘTRI PĂRINȚI..."

DOUĂ COMUNE DIN JUDEȚUL VRANCEA FAȚA ÎN FAȚĂ într-o convorbire pe care am avut-o cu tovarășa Erselia Nichita,
vicepreședintă Ia UJECOdp din Focșani, am aflat cîteva detalii cu
privire la rezultate concrete obținute în privința schimbului de mărfuri
dintre oraș și sat, și îndeosebi metodele folosite de cooperație pen
tru a îmbunătăți activitatea de achiziții șl a spori. Ia nivelul posibi
lităților. contractele dintre producători și fiecare cooperativă comunală,
în parte. Iată, pe scurt, informațiile primite.

treprindere, Mariana Gavriș, ba după
secretarul comitetului de partid din
cadrul unităților comerciale. Ion
Crîșmaru, ba după directorul oficiu
lui județean de turism, Șandor Florea. Imediat ce s-a aflat că la adu
nare sint prezenți și tovarăși de la
municipiu și-au făcut apariția —
cu excepția tovarășului Crîșmaru —
toți. Grava abatere a comunistului în discuție a fost privită însă
ca un simplu „caz". O bună parte
din comuniștii care au luat cuvîntul așa au și calificat situația ;
„Bistrean este un caz izolat și
regretăm că s-a petrecut în unita
tea noastră". Alții însă — și din
acest moment adunarea a intrat pe
făgașul ei normal — au privit din
colo de caz, și anume : cum a fost
posibil ca un comunist să săvîrșească o abatere atît de gravă? întreba
rea lor de comuniști sincer interesați
în prevenirea oricăror abateri de la
conduita comunistă — și trebuie să
spunem că și în acest sector lucrea
ză mulți oameni de o înaltă probi
tate profesională, cetățenească — n-a
primit în adunare răspunsul așteptat.
Pentru că nici secretara comitetului
de partid, nici directorul n-au expli
cat cum a fost posibil ca 11 con
troale (unele efectuate chiar de
membri de partid)
să nu descopere
nici cea mai mică
fisură în gestiu
nea lui Bistrean.
Faptul că abate
rea a fost privită
ca abatere în sine
— și nu ca rezultat și al deficiențe
lor din munca de educație desfășura
tă de organizația de partid, al con
trolului cu „ochii închiși" efectuat
— este expresia neînțelegerii aten
ției care trebuie acordate îndrumării
și controlului organizațiilor de partid
din acest sector, spre a nu mai
rămîne — așa cum se întîmpla une
ori — numai simple „receptoare" ale
deficiențelor, ci de a acționa cu toată
fermitatea și exigența comunistă
pentru combaterea lor. Pentru că,
dacă pe parcursul timpuț-’V'^-ar
fi acționat cu răspunderea^ exigența necesare — începîrid cu
munca de educație desfășurată de
biroul organizației de partid, cu ajutorul substanțial pe care comitetul
municipal trebuia și trebuie să-l
acorde organizațiilor din sectorul
comerțului și continuînd cu întă
rirea controlului de partid și de stat,
cu aplicarea cu fermitate a legii pri
vind păstrarea și apărarea avutului
obștesc — nu s-ar mai fi repetat'
acum mereu și cu uimire întreba
rea : „cum a fost posibil ?“.
O întrebare care, firește, își aș
teaptă, în continuare, răspunsurile.
Unul din ele s-a și dat. într-o recen
tă plenară a comitetului municipal
de partid, analizîndu-se lipsurile ma
nifestate de mai multă vreme in
conducerea comerțului, activitatea
necorespunzătoare desfășurată în acest domeniu de secretarul cu pro
bleme sociale al comitetului munici
pal de partid, s-a hotărit destituirea
sa din funcția' pe care a deținut-o și
sancționarea cu „vot de blam". Este,
de asemenea. în curs de desfășurare
o analiză a modului în care își des
fășoară activitatea organele de con
trol intern ale unităților comerciale.
Esențial este ca toate concluziile la
care a ajuns plenara comitetului mu
nicipal de partid, inclusiv măsuri
le statutare adoptate, să-și găseas
că materializarea într-un plan de
măsuri, într-o activitate sistematică,
care să determine, In primul rînd
— așa cum s-a cerut la Conferința
Națională a partidului, așa cum
subliniază permanent în cuvîntările
sale tovarășul Nicolae Ceaușescu —
îmbunătățirea stilului său de muncă e
cu organizațiile de partid, creșterea
capacității organizatorice și educative
a acestora la nivelul sarcinilor tot
mai complexe pe care le au de în
deplinit in toate domeniile de acti
vitate.

produsele propuse să le preia de la
populație. Cîteva exemple: din 105 hl
lapte, au preluat 16 hl, din 25 000 ouă
— 13 000, iar din 120 tone fîn —
35 tone.
Puterea economică a celor două co
mune fiind asemănătoare, l-am în
trebat pe tovarășul Nicolae Cosor,
președintele cooperativei, care sînt,
după părerea sa, cauzele : „Atît s-a
putut, atît am făcut oină la sfîrșitul anului"... Vagă motivare. Tot atît
de vagă precum preocuparea pentru
a depăși starea de apatie din coope
rativă. în magazinul cooperației din
Soveja n-am găsit nici unul din produsele existente din abundență la-Răcoasa ; cooperativa n-a pus la dispoziția țăranilor nici măcar un hectar de iziaz ; n-are de unde să le
dea țăranilor iepuri, pentru că nu
are nici pentru gospodăria proprie
(unda cuștile stau goale) ; nu le
vinde țăranilor purcei, deoarece nu
are nici cooperativa pentru propriile
ei nevoi. La fel se pune problema
și în ce privește puii de găină și de
alte păsări. Nu mai insistăm. La dis
cuția noastră a participat și tovarășa
Erselia Nichita — care a promis că
se vor lua de urgență măsurile ce^se
impun.
în ce privește planul mai general
al întregii acțiuni de contractare și
achiziții — obligație permanentă a
cooperativelor de producție, achiziții
și desfacere — pot fi trase din expe
riența și deficiențele Vrancei mai
multe învățăminte. Acolo unde coope
rativa lucrează în strînsă colaborare
cu consiliul popular și C.A.P.-ul,
căutînd efectiv să-i cointereseze pe
cetățeni — în special oferindu-le la
prețuri convenabile, stabilite de lege,
animale de prăsilă și material biolo
gic, pomi fructiferi, furaje, mărfuri
de care el au nevoie, credite — acolo
rezultatele nu pot fi decît cele aștep
tate. Ceea ce nu e cazul atunci cînd
se așteaptă ca achizițiile să se facă
singure, să meargă „de la sine".
Cooperației îi revine un rol tot mai
activ, mai dinamic în ceea ce pri
vește dezvoltarea continuă a intere
sului populației pentru creșterea
unui număr sporit de animale și pă
sări, pentru dezvoltarea producției de
legume și fructe, contribuind astfel
în măsură mereu crescîndă la spo
rirea veniturilor țărănimii, la apro
vizionarea mai bună a orașelor cu
produse alimentare și a satelor cu
mărfuri industriale.

Gh. GRAURE
Dan DRĂGULESCU
corespondentul

„Scinteii*

...Afară întunericul Și așa, dintr-una inîncă nu se ridicase, iar tr-alta, într-o noapte
cocoșii nu începuseră s-a ajuns la punctul
nici ei să cînte ; Floa culminant, ’ cînd fiul
rea și Petre Dincă, din și-a dat, intr-adevăr,
comuna Coteana, ju părinții
afară în
dețul Olt, batjocoriți brînci... In cele din
și
bătuți, fuseseră urmă s-a ajuns în fața
scoși din casa lor în instanței, cazul fiind
mijlocul drumului. „Să judecat la Judecătoria
vă duceți unde veți din Slatina. Decizia :
crede, că de nu, vă 3 luni de închisoare
omor!" Cui aparțineau contravențională.
La
amenințarea și com proces, fiul a recurs
portarea brutală, săl la binecunoscuta „arie"
batică ?
a căinței : „Recunosc
Propriului lor fiu, faptele..." Poate că, în
Marin, căsătorit și el, sfîrșit, respectivului îi
tată a doi copii.
va veni mintea la cap,
Cum s-a ajuns aici 7 poate că la reîntoar
Din luna mai 1982 cele cerea acasă va găsi cu
două familii n-au mai cale să spună : „Vă
mâncat
la
aceeași cer iertare, dragii mei
masă. Motivul 7 Desele părinți"... Și totuși...
certuri provocate de
Și totuși de ce ase
fiu și noră. „Așa o fi menea cazuri, de care
mai bine"
s-au luăm cunoștință nu de
gîndit părinții lui Ma puține ori, nu-și pot
rin. Dar... „în nenu afla rezolvarea, cum
mărate rinduri am fost ar ' fi mai normal,
bătuți și batjocoriți înainte de a se ajunge
de fiul nostru..." — in sălile tribunalului 7
scrie într-o declarație
E adevărat, relațiile
tatăl lui Marin. „Sînt părinți-copii intră în
vecin cu numitul Ma sfera raporturilor de
rin Dincă și acesta, familie.
Dar etica
aproape în fiecare zi, acestora face- parte,
făcea scandal, își ba în chip specific, din
tea părinții, vrînd să-i raporturile atît de
alunge din casă..." — cuprinzătoare ale eti
remarcă Grigore Trifu. cii întregii societăți.

Așa Incit un compor
tament reprobabil față
de propriii părinți, tulburind și climatul microcolectivității
din
jur, iese din perime
trul restrins al. ca să
zicem așa, ogrăzii sau
apartamentului fami
liei în dispută. E lim
pede că o intervenție
la vreme, promptă și
energică, a opiniei pu
blice — fie vecinii,
cunoștințele, fie tova
rășii de la locul de
muncă, obștea satului,
comitetul de bloc etc.
— ar putea să previ
nă acte nesăbuite de
genul celor expuse
mai sus.
Căci, fără îndoială,
ne-ar bucura infinit
mai mult să auzim,
înainte de a se ajun
ge prea departe, de
revenirea la simțămin
tele firești, în consens,
dealtfel, cu spiritul
de prețuire și respect,
de bună înțelegere ce
trebuie să prevaleze în
viața de toate zilele
între toți membrii so
cietății noastre socia
liste.

*

Iancu VOICU

corespondentul
„Scinteii"

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR A.C.R
® Un nou orar al unităților de depanare $1 asistență tehnică
® îh lunile iulie și august, program non-stop pentru depa
nare auto
La stabilirea programului unități
lor sale de lucru, Automobil Clubul
Român ține cont, în fiecare an, de
intensitatea traficului rutier-turistic,
de solicitările membrilor A.C.R. în
sezonul actual (pînă la 2 octombrie
a. c.). serviciile de depanare auto ale
filialelor județene și ale municipiului
București ale A.C.R. funcționează
zilnic, inclusiv duminicile și sărbăto
rile legale, între orele 7—23. Stațiile
de asistență tehnică sînt deschise în
fiecare zi de lucru, fără întrerupere,
între orele 7—21. Unitățile de depa
nare și cele de asistență tehnică din
cadrul filialelor orășenești ale A.C.R.
Bînt deschise între orele 8—16, pri-

mele inclusiv duminica și sărbătorile
legale, iar celelalte numai in zilele
de lucru.
De menționat că. în lunile iulie și
august, filialele A.C.R. București,
Brașov. Cluj. Oradea, Timișoara și
Constanța (pentru litoral) vor asi
gura serviciul de depanare sîmbăta
și duminica după un program „non
stop".
Am fost informați, totodată, că In
zilele de 30 aprilie. 1 și 2 mai a. c.
membrii A.C.R, pot solicita, la ne
voie, serviciile de depanare automoto între orele 8—23 la filialele ju
dețene și între orele 8—19 la filialele
orășenești.
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Noi și elocvente expresii ale preocupării constante a secretarului general al partidului

pentru ridicarea calitativă a activității economice

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a MM, in cadrul unei consfătuiri de lucru la C. C. al P. C. II.,
cu factori de conducere si specialiști din domeniul materialelor
de construcții si construcțiilor
(Urmare din pag. I)

Pârtieipanții la lucrări l-au întîmpinat pe secre
tarul general al partidului cu cele mai alese sen
timente de dragoste și stimă, dînd expresie pro
fundei recunoștințe pentru grija sa statornică față
de dezvoltarea și modernizarea industriei materia
lelor de construcții, îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viață ale tuturor celor ce
lucrează pe șantierele patriei, pentru preocuparea
ce o manifestă permanent față de perfecționarea
activității în domeniul investițiilor, înfăptuirea am
plului prog’ram de construcții de locuințe ce se
realizează pe cuprinsul întregii țgri.
Consfătuirea a analizat stadiul îndeplinirii sar
cinilor rezultate din programul adoptat de Confe
rința Națională a partidului privind, reducerea con
sumurilor materiale, de combustibil și energie, in
dustrializarea construcțiilor și creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea în continuare a cali
tății și diminuarea costurilor construcțiilor indus
triale și de locuințe, modul în care se înfăptuiesc
-v/e ntările și indicațiile tovarășului Nicolae
ușescu referitoare la modernizarea și sporirea
r ,_ anței economice a întregii activități în con
strucții.
In raportul cu privire la reducerea consumurilor
materiale pentru realizarea investițiilor, prezentat
de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprimministru al guvernului, precum și în cursul dezba
terilor, a fost evidențiată necesitatea stabilirii unor
măsuri unitare în vederea obținerii unei reduceri
substanțiale a consumurilor materiale și energe
tice, îmbunătățirii finisajelor, creșterii productivită
ții pe toate șantierele, în așa fel îneît programul
de investiții pe perioada 1983—1985 să fie înde•plinit în condiții de eficiență maximă.
Au fost relevate rezervele mari care există la
obiectivele de investiții din industrie, transporturi
și agricultură, precum și în domeniul construcțiilor
de locuințe în ceea ce privește micșorarea consu
murilor de ciment, fier-beton, energie, evidențiindu-se o serie de soluții tehnologice ce pot fi
adoptate încă din stadiul proiectării.
S-a subliniat că una din cauzele care generea
ză consumuri mari de materiale, favorizează risipa
și nu stimulează adoptarea unor măsuri ferme de
reducere a consumurilor este și sistemul actual de
planificare și de repartizare a materialelor, pe
baza indicelui valoric la milionul de lei, ceea ce
nu pune în valoare rezervele existente, nu expri
mă nevoile reale de consum în funcție de struc
tura lucrărilor, conduce în multe cazuri la tendin
ța de majorare artificială a valorilor pentru ca,
pe această bază, să se obțină cote mai mari de
materiale; ...............
A fost relevată necesitatea ca, pornindu-se de
la ceea ce s-a tipizat pînă în prezent, să se trea
că de îndată la utilizarea normelor de consum pe
unități fizice, ținîndu-se seama atît de consumu
rile efective cele mai reduse realizate în țară, cit
și de consumurile cele mai mici din străinătate.
In cadrul consfătuirii a fost evidențiată însemnă
tatea utilizării în proiecte a unor soluții care să
ușureze construcțiile și să permită efectiv reduce
rile de consumuri, fără să afecteze cu nimic re
zistenta și funcționalitatea acestora.
In vederea reducerii consumurilor de metal pe
șantiere s-au propus măsuri pentru realizarea de
prefabricate în ateliere și fabrici prin procedee
industrializate, pentru a crea un grad cît mai
avansat de finisare.
A fost menționat, de asemenea, faptul că supra. dimensionarea structurilor de rezistență și a fun
dațiilor, care conduce la consumuri exagerate de
ciment și metal, se datorește și greutății mari a
unor utilaje, precum și amplasării acestora nera
țional, la înălțime. S-a subliniat necesitatea ca
institutele de proiectări, îndeosebi ale construcției
de mașini, energiei electrice, chimiei și meta
lurgiei, să aleagă soluțiile tehnologice cele mai
avantajoase pentru dimensionarea ootimă o
structurii, a suprafețelor construite, a lungimii re
țelelor de conducte și drumuri din incintă.
Analizînd în mod critic și autocritic, cu un înait
spirit de responsabilitate, principalele aspecte ale
activității de construcții, pârtieipanții la dezbateri
s-au angajat, în numele tuturor celor ce lucrează
în acest important sector al economiei naționale,
iă îndeplinească exemplar planul pe acest an și

pe întregul cincinal, să-ș! sporească eforturile
îndreptate spre modernizarea și spoiirea eficienței
economice a investițiilor și construcțiilor de lo
cuințe, spre creșterea potențialului economic al
țării, a bunăstării întregului popor.
în încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Secretarul general al partidului a subliniat că
scopul acestei consfătuiri este de a stabili — pen
tru întreaga țară - modul în care trebuie să se
acționeze pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței
Naționale a partidului privind reducerea consumu
rilor materiale, energetice, îmbunătățirea lucrărilor
de construcție — din punctul de vedere al aspec
tului general, al arhitecturii și, în general, solu
ționarea în mai bune condiții și înti-o perioadă
mult mai scurtă a tuturor problemelor în domeniul
construcțiilor de locuințe, industriale și agricole.
Arătînd că întreprinderile de prefabricate nu
sînt folosite la întreaga capacitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea indus
trializării complete a lucrărilor de construcții de
locuințe și social-culturale pe baza proiectelortip. Criticînd o serie de aspecte legate de nerespectarea tipizării în construcție, a normelor și
criteriilor de calitate stabilite în realizarea prefa
bricatelor, secretarul general al partidului a sub
liniat că este necesar să se realizeze în fabricile
de prefabricate panouri care să nu necesite nici
o intervenție pentru finisaj, astfel incit pe șantiere
să se realizeze numai montajul lor. Aceasta - a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu - presupune
atenție și măsuri corespunzătoare în turnarea
betonului, grijă pentru a realiza finisajul și in
terior și exterior al fiecărui panou, pentru a nu
mai fi nevoie de nici o intervenție pe șantier, să
se realizeze pe cît posibil in fabrică toate insta
lațiile, astfel îneît lucrările pe șantiere să se rezume
numai la realizarea legăturilor corespunzătoare.
Secretarul general al partidului a subliniat, de
asemenea, că, odată cu grija ce trebuie acordată
finisării, trebuie să se asigure și realizarea unor
elemente de arhitectură românească, să se înlătuie
aspectele de monotonie, de uniformizare arhitec
turală a construcțiilor, astfel încit noile construcții,
în afara faptului că trebuie să asigure spa
țiul necesar pentru familiile oamenilor muncii,
să aibă și un aspect cît mai plăcut, atît in inte
rior, cît și în exterior, să contribuie la înfrumuseța
rea continuă a orașelor și satelor noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit, în altă
ordine de idei, la necesitatea îmbunătățirii tehno
logiilor de exetuție, la cerința mecanizării com
plete a lucrărilor din acest sector, astfel îneît con
strucția de locuințe și alte unități să se transfor
me într-o activitate industrială de montaj, scurtîndu-se mult durata de execuție, îmbunătățindu-se,
totodată, calitatea lucrărilor.
De asemenea, secretarul general al partidului
s-a referit la faptul ca și în fabrici și în construcții-montaj să se realizeze creșterea productivității
muncii, astfel îneît pînă în 1985 să se asigure o
creștere de pînă la sută la sută a acestui indi
cator în toate domeniile, deci și în construcții.
în cuvintare s-a reliefat importanța ce trebuie
acordată reducerii consumurilor materiale și ener
getice prin folosirea într-o mai măre măsură a
materialelor locale, pentru a se evita transportu
rile, destul de costisitoare, excesul de folo
sire a agregatelor, săpăturile și nivelările care
ridică în mod inutil costul construcțiilor, realizîndu-se, totodată, și o reducere a consumului de
ciment. De asemenea, secretarul general al parti
dului a indicat să se reducă consumul de metal,
in condițiile garantării gradului de siguranță a
construcției, precum și cel de energie și combusti
bil în realizarea prefabricatelor, acționîndu-se
pentru executarea acestora îndeosebi în perioada
de vară, folosindu-se și căldura solară. Avem în
vedere ca, pînă în luna iunie - a spus secretarul
general al partidului - în toate județele să se
realizeze măsurile necesare în direcția producerii
prefabricatelor, inclusiv cele de reducere a con
sumurilor și - pe această bază - să stabilim nor
mele de consum care vor trebui să fie considerate
ca maxime. Aceasta va necesita însă să proce
dăm și la stabilirea prețului maxim al fabricatelor.
Trebuie să stabilim pentru fiecare construcție cos
turile prefabricatelor în mp sau mc, așa cum tre

buie să stabilim consumurile materiale pe mc
sau mp.
Referindu-se la construcțiile industriale, ener
getice și miniere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că și în acest domeniu este necesar să
fie stabilite norme clare de consum de materiale,
pe metru pătrat sau metru cub. Aceasta presupune,
de asemenea, ca toate aceste lucrări să fie in
dustrializate, folosindu-se la întreaga lor capaci
tate fabricile de care dispunem. S-a arătat, în
acest sens, că în viitoarele două luni vor fi revă
zute tipizarea, normele de consum, prevederile
acestora făcîndu-se nu prin raportarea la valoa
rea în milioane de lei, ci la metru cub sau la me
tru pătrat.
In ceea ce privește iluminatul clădirilor, s-a ară
tat că trebuie să se pună capăt cu desăvîrșire
vechiului mod de construcții, să nu se mai admită
nici un proiect și nici o construcție care nu asi
gură, in primul rînd, iluminatul natural. în ceea ce
privește iluminatul artificial, trebuie să se efec
tueze în fiecare caz o studiere temeinică, stabilindu-se modalitățile cele mai economicoase pen
tru fiecare ramură.
Ținînd seama de diversitatea construcțiilor in
dustriale în toate domeniile, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut institutelor de proiectare și in
ginerie tehnologică să se angajeze mai serios în
realizarea unor proiecte eficiente, care să asigure
așezarea mașinilor și instalațiilor după un flux teh
nologic bine gindit, care să evite încrucișările de
transport, să asigure un flux normal în procesul de
producție - măsuri de care depind și ordinea și
disciplina - și care duc, totodată, la economii
foarte mari în procesul de producție.
Criticînd cu severitate situația din domeniul
construcțiilor energetice, secretarul general al par
tidului a cerut să se revadă în mod serios, în ur
mătoarele două luni, și tipizarea în acest domeniu,
în scopul realizării unor lucrări ieftine, de o mare
utilitate, pe un spațiu cît mai restrîns. Și în acest
sector - a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu trebuie să se acționeze pentru reducerea consumu
rilor de ciment, oțel-beton și alte materiale, de
energie, iar construcțiile prefabricate trebuie să
vină finisate din fabrici. S-a cerut, de asemenea,
să se reducă la maximum lucrările destinate căilor
ferate, canalizărilor ș.a., care, de asemenea, ridică
foarte mult costul lucrărilor de investiții. Normele
consumurilor fizice, materiale trebuie să fie stabi
lite pe metru pătrat, metru cub sau metru liniar,
în așa fel îneît să nu mai dea loc la nici un fel de
aprecieri subiective, fie din partea proiectantului,
a celor care se ocupă de investiții sau a orga
nelor de planificare.
Aceleași exigențe se ridică și in domeniul con
strucțiilor agricole, unde trebuie să fie înlăturate
toate greșelile care s-au făcut, mai cu seamă ia
construcțiile' zootehnice, dar și la altele, să se
stabilească și aici norme precise, să se asigure
folosirea materialelor locale, in scopul realizării
de construcții ieftine.
Pe ansamblu - a spus în încheiere tovarășul
Nicolae Ceaușescu - trebuie să obținem o redu
cere a costurilor investițiilor la construcția de
locuințe, social-culturale și industriale, avînd în
vedere necesitatea reducerii consumurilor mate
riale, creșterii productivității muncii - care și în
construcțiile industriale trebuie să ajungă pînă la
sută la sută - a mecanizării pioducției de pre
fabricate, eliminării tuturor cheltuielilor inutile.
Considerăm că, deja, costurile sînt astăzi prea
mari și trebuie să acționăm pentru reducerea lor.
Costurile investițiilor mari în locuințe se reflectă
în chirii și în alte cheltuieli ale populației ; în in
dustrie se reflectă în amortizjări, în costuri mari în
producție. Se reflectă, deci, negativ în venitul
național, în posibilitățile de realizare a sarcinilor
de creștere a puterii de cumpărare a leului, de
sporire a veniturilor, a nivelului de trai al po
porului.
In acest spirit - a arătat secretarul general al
partidului - dorim să se acționeze, de către toate
organele noastre centrale, de consiliile populare
județene, de organizațiile de construcții, de arhitecți, de proiectanți, pentru a putea să se reali
zeze și în acest domeniu, în cît mai bune condiții,
hotărîrile Conferinței Naționale a partidului.
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost
urmărită cu viu interes, cu profundă satisfacție și
deplină aprobare de participanții la consfătuire.

CAMP ANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a examinat noi soluții de perfecționare
a producției de panouri prefabricate
pentru construcțiile de locuințe
(Urmare din pag. I)

furile de tablă de la ferestre cu
altele din beton, subliniindu-se faptul
că s-a trecutțla organizarea producției
de ferestre tip ce pot fi înglobate în
panourile prefabricate.
Un loc important in dialogul pur
tat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu
cu specialiștii l-a ocupat și analiza
rezultatelor acțiunii de reducere a
consumurilor specifice, in special la
ciment, fier-beton și energie. S-a
evidențiat, în acest context, însemnă
tatea generalizării folosirii cenușilor
uscate de termocentrală în rețetele
de fabricare a betoanelor, precum
și măsurile de diminuare a consumu
rilor de combustibili.
Secretarul general al partidului a
apreciat modul de realizare a panou
rilor prefabricate pentru construcțiile
de locuințe, în special soluțiile de
combinare a betonului cu mozaic,
plăci ceramice, piatră de rîu sau cu
alte materiale ieftine, lesne de pro
curat in cele mai multe zone și cu
efecte estetice deosebite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că totuși- unele modele sînt
prea încărcate cu ornamente inutile,
greoaie, că panourile ale căror decorațiuni sînt executate din vopsele
nu sînt cele mai potrivite pentru
construcțiile de locuințe nici din
punct de vedere estetic, nici econo
mic. Examinînd comparativ exponate
le, secretarul general al partidului a
avut cuvinte de laudă pentru soluțiile
adoptate, în special în unele județe,
în fabricarea de panouri pentru fa
țade cu un aspect plăcut, cu motive
decorative specifice tradițiilor zonelor
respective și care înglobează o sea
mă de materiale ieftine, la îndemînă
pe plan local. S-a cerut ca expe
riența pozitivă să se generalizeze în
cît mai scurt timp, iar proiectanții și
constructorii să acorde o atenție spo
rită îmbunătățirii esteticii construc
țiilor, reducerii consumurilor de ma
teriale și energie, ridicării continue
a calității și productivității muncii.

BISTRIȚA-NĂSĂUD: Există reale posibilități

mai repede, plantarea cartofilor s-a
încheiat.
în unitățile mari cultivatoare de
cartofi din zona Ciucului, pe unde
am trecut, am, fost martorii unei
munci harnice, responsabile. în con
siliul agroindustrial Sîncrăieni. bu
năoară, sub supravegherea directă a
specialiștilor, utilajele mecanice erau
folosite din plin la plantarea carto
filor pe ultimele suprafețe din cele
1 130 hectare destinate acestei cul
turi. De asemenea, mecanizatorii și
cooperatorii din consiliul agroindus
trial Cîrța mai au de plantat 200 hec
tare din cele 1 400 hectare planifica
te. „Este o treabă de Ș—3 zile11 — ne
spune ing. Kelemen loan, președin
tele consiliului agroindustrial.
La un pas de terminarea plantării
cartofilor se află și unitățile din
consiliile agroindustriale MiercureaCiuc, Gheorgheni și Lăzarea. Su
prafețe mai mari de plantat sînt
doar în consiliul agroindustrial Ditrău, unde, din cauza frigului, meca
nizatorii șl cooperatorii au fost nevoiți să demareze lucrările cu întirziere față de celelalte unități mari
cultivatoare de cartofi din județ.
Referindu-se la posibilitatea în
cheierii lucrărilor de plantare a car
tofilor în timpul cel mai scurt, tova
rășul Balint Dionisie, secretar cu
probleme agrare al comitetului ju
dețean de partid, ne-a spus : „Pen
tru a se obține în acest an recolte
mari, superioare celor din anii pre
cedent, peste tot se urmărește exe
cutarea unor lucrări de bună cali
tate. Deși vremea a stinjenit munca
în cîmp, acum se acționează stărui
tor pentru încheierea plantării. Pînă
în seara zilei de 19 aprilie. în uni
tățile agricole cartofii au fost plan
tați pe 78 la sută din suprafața pre
văzută".

hitectonic deosebit al fațadelor prin
stabilirea unor tipuri diferite de fini
saj, capabile să confere noilor blocuii
o estetică superioară, în mod dife
rențiat în funcție de condițiile lo
cale, natura arterei de circulație,
amplasarea lor în cadrul ansambluri
lor de construcții de locuințe și so
cial-culturale, în intersecții impor
tante, piețe sau alte zone de mare
însemnătate urbanistică.
A fost relevat faptul că la stabilirea
soluțiilor de finisare s-au avut în ve
dere, pe lîngă posibilitățile de exe
cutare industrială și creare a unor
fațade diversificate, durabile, care să
nu necesite cheltuieli de întreținere și
să utilizeze în principal betonul fi
nisat, produse ceramice și diferite
materiale ce se găsesc în zonele geo
grafice unde se fabrică panourile.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate o serie de modele
de panouri la care s-au înlocuit gla-

pentru sporirea vitezei zilnice

LA SEMĂNAT Șl ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

- organizare temeinică, ritm susținut de lucru!
® Suprafața totală însămînțată pînă
în seara zilei de 19 aprilie a ajuns la
4 284 787 hectare, adică 85 la sută din
cea prevăzută, din care cu porumb
2 025 000 hectare, reprezentînd 88 la
sută din suprafața planificată.

• Fiecare zi din această săptămînă folosită la maximum pentru încheierea
însămînțării porumbului într-un șir de
județe din nordul Moldovei și Transil
vania.

® Toată atenția semănatului soiei, fa
solei și altor culturi, pe toate suprafețele
prevăzute.
• 0 recoltă bună necesită acum lu
crări de întreținere prompte și de bună
calitate, în vederea dezvoltării normale
a culturilor prășitoare.

Ploile căzute în ultima săptămînă
au determinat scăderea ritmului la
semănatul porumbului in toate uni
tățile agricole din județul BistrițaNăsăud. Ca atare, pînă în seara zi
lei de 19 aprilie sămința a fost in
trodusă în sol doar pe 13 543 hectare,
rămînînd de insămințat o suprafață
de 5 207 hectare. Mai avansate la această lucrare sînt unitățile agricole
din consiliile unice Lechiță, Teaca
și Urmeniș, unde au fost bine folo
site „ferestrele" de timp favorabil
dintre ploi.
Pentru a vedea cum se acționează
în aceste condiții mai puțin prielnice
muncii în cîmp, marți, 19 aprilie,
împreună cu directorul trustului ju
dețean S.M.A., ing. Nicolae Uță, am
făcut un raid în consiliul agroindus
trial Nimigea, care, cu cele 639 hec
tare semănate, se situează exact la
jumătatea sarcinilor stabilite. Un
prim popas l-am făcut pe tarlaua
„Drumul pietrii" de la C.A.P. Nimi
gea, unde semăna mecanizatorul Pe
tru Rebreanu. Ni s-a spus că este
unul dintre cei mai buni meseriași
ai ogorului ; într-adevăr, el ne-a fă
cut demonstrația că, indiferent de
condiții, se poate lucra repede și
bine. Pe parcursul zilei, el a reușit să
însămînțeze 15 hectare cu porumb.

HARGHITA:

în același ritm se lucra și pe solele
zvîntate de la Mintiu. Nepos, Chiuza,
Nimija de Jos și Nimija de Sus. Ca
urmare, in această zi, viteza medie
planificată de 123 hectare a fost de
pășită.
Cu toate că s-a muncit bine, realizîndu-se un ritm superior celui
din ziua precedentă, există reale po
sibilități pentru intensificarea lucră
rilor. Bunăoară, nu s-a organizat lu
crul in două schimburi, astfel incit
să se asigure decalajul necesar între
pregătirea terenului și semănat. De
asemenea, erbicidarea nu se efec
tuează peste tot cu ajutorul cultiva
toarelor, deși acestea au fost echi
pate inițial cu instalațiile necesare,
ci cu alte tractoare, ceea ce înseam
nă risipă de combustibil.
Așa după cum s-a putut constata
pe teren, există forțe suficiente pen
tru ca în maximum cinci zile bune
de lucru și în unitățile din consiliul
agroindustrial Nimija să se încheie
semănatul porumbului. Dealtfel, se
poate aprecia că în întregul județ
Bistrița-Năsăud există reale posibi
lități ca în acest interval să fie însămînțate toate suprafețele prevă
zute.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul

„Scînteii"

Se acționează pentru

încheierea plantării cartofilor

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI, în procente, pe județe, în seara zilei de 19 aprilie

în cursul săptămînii trecute, pe
ogoarele harghitene lucrările de
plantare a cartofilor s-au desfășurat
destul de anevoios, situație determi
nată de precipitațiile abundente și
de variațiile temperaturii solului.
Din această săptămînă, întrucît vre

mea s-a ameliorat, comandamentul
județean pentru agricultură a luat
măsuri deosebite pentru intensifica
rea plantărilor. Ca urmare, în con
siliile agroindustriale Cristuru Secu
iesc, Mărtiniș și Mugeni, situate în
tr-o zonă unde solul se încălzește

I. D. KISS
corespondentul

„Scînteii"
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PRIORITĂȚILE SATULUI

■

fronturi de lucru ale muncii politico-educative
„Acțiunea 20 tone porumb Ia hec
tar". „Satul este locul unde se pe
trec în momentul de față importan
te prefaceri și restructurări la care
munca politică trebuie să ia parte
în diferite feluri, ne spunea tovară
șul Gheorghe Olteanu, secretar al
Comitetului județean de partid Te
leorman. Ca unitate social-economică, satul trebuie să funcționeze pe
principiul autogestiunii. Acest lucru
cere o schimbare în primul rînd de
atitudine, de mentalitate — cultiva
rea insistentă a obișnuinței de a-ți
asigura necesarul din propriile re
surse. Planul de producție al coope
rativelor agricole impune, de ase
menea, o nouă concepție despre
muncă, disciplină, pricepere. Iată,
noi anul acesta ne-am propus ca pe
o suprafață de 47 000 de hectare să
obținem cite 20 000 kilograme știuleți. Oricît ar fi de bun pămîntul,
realizarea acestei producții necesită,
în fond, un nou mod de a face agri
cultură.
îmbunătățirea radicală a
activității din zootehnie solicită in
primul rînd o schimbare a modului
în care este privită zootehnia, mai
ales din partea celor ce lucrează în
acest domeniu. Asemenea mari obiective sînt deopotrivă și priorită
țile activității de propagandă, ale
muncii politice".
Aflîndu-ne în cîteva comune, am
constatat că munca politico-educativă este angajată în toate aceste' di
recții. Cu deosebire, ea se concen
trează în jurul obiectivului central
— obținerea a 20 000 de kg știuleți
la hectar de pe o suprafață de 47 000
hectare, întrucît de realizarea sa
depinde în mod nemijlocit îmbunătă
țirea activității în toate celelalte do
menii.
în acest cadru, se cuvine relevat
sprijinul efectiv pe care îl primesc
organizațiile de partid, în dezbate
rile pe care le inițiază cu coopera
torii, prin tipărirea, pe plan jude
țean, a unor broșuri, foi volante, prin
editarea unor suplimente ale ziaru
lui local, care cuprind discuții cu
specialiștii, recomandări agrotehnice,
experiențe etc.
Buna organizare. Dacă munca de
propagandă este ancorată în activi
tatea concretă din unitățile agrico
le. ea trebuie să se ocupe mai stărui
tor de problemele care garantează
bunul mers al acestei activități. în
primul rînd de organizare. Pentru
că acest aspect a devenit în multe
sate și cooperative factorul hotăritor al succesului.
...Suhaia este o comună care dis
pune de toate condițiile pentru a
obține producții mari : pămînt bun
și foarte bun. forță de muncă sufi
cientă, irigații etc. Tocmai de aceea,
i s-a repartizat o suprafață de 1 000
hectare pe care trebuie să realizeze

cite 20 000 kg știuleți. Discuția cu
tovarășii Ion Sindie și Ion Șină, se
cretar și, respectiv, secretar adjunct
cu propaganda ai comitetului comu
nal de partid, a relevat cîteva mo
tive de optimism. „Numai de-ar
merge ca lumea sistemul de irigații",
ni se spune cu un oftat care lasă să
se ghicească greutățile întîmpinate
pină acum. Anul trecut, de pildă, a
funcționat numai 40 la sută din sis
temul de irigații planificat. Insămînțările s-au făcut însă la densita
tea cerută de cultura în sistem
irigat. Așa se face că producțiile au
fost mai mici chiar decît cele obținute
pe suprafețele cultivate la densități
normale. Este o situație care ilus
trează cît se poate de grăitor impor
tanța bunei organizări în obținerea

pune acum de un lot tinăr de tăurași
care, în curînd, vor, fi folosiți ca
animale de tracțiune. Dar nu nu
mai în această direcție s-a acționat
în lumina perspectivei. Aici se cresc
și 100 de juninci care să completeze
și să întinerească lotul de vaci. S-au
amenajat, de asemenea, cîteva zeci
de hectare de pășune, iar 150 de
hectare s-au cultivat cu lucerna,
toate acestea oferind garanția că
încă din anul în curs cooperativa
agricolă va dispune nu numai de
numărul necesar de animale, ci va
obține și cantitatea de lapte pla
nificată.
Cînd vorbim de perspectivă avem
în vedere și o dozare judicioasă a
priorităților, corespunzător cu pon
derea fiecărei probleme în angrena-

însemnări despre activitatea secretarilor adjuncți

cu problemele de propagandă și cultură
din cîteva comune teieormănene
unor recolte mari ; o situație care
dovedește cît de necesar este ca de
asemenea aspecte să se ocupe mai
mult și factorii politici din comună,
O constatare și un îndemn totodată,
Perspectiva. Ancorată în sarcinile
economice „la zi", munca de propagandă trebuie să nu scape din
vedere pe cele de perspectivă, care
vor condiționa rezultatele „de
mîine". Mai ales că discuția cu unii
factori de răspundere din sate a
lăsat să se întrevadă neglijarea citeodată a acestui aspect esențial pen
tru desfășurarea normală a activi
tății.
Mai mulți interlocutori erau ten
tați să justifice o serie întreagă de
întîrzieri în executarea lucrărilor, în
recoltarea la timp numai prin insu
ficienta cantitate de carburanți. Așe
zate lingă Dunăre, comunele respec
tive erau recunoscute cîndva prin
numărul mare de vite. Aflăm însă
că în cele mai multe cooperative
astăzi atelajele pot fi numărate pe
degetele mîinilor. Or, după cunoș
tința noastră, despre avantajele pe
multiple planuri ale atelajelor pro
prii se discută de câtva timp bunicel.
Dar în cooperativa agricolă din Năsturelu nu numai că nu se crescuse
ră animalele care să poată fi folo
site mai tîrziu pentru tracțiune, dar
plutea un gen de resemnare, ca și
cind altcineva ar fi trebuit să re
zolve aceste probleme.
Cu totul altfel
s-a acționat la
Pietroșani. Așa cum a reieșit dip
discuția cu primarul comunei, tovarășul Spiru Marcea, cooperativa dis-

jul general al activității.
In caz
contrar, rezultatele nu vor fi pe
măsura așteptărilor. Am reținut
faptul că în comuna Bujoru, de
pildă, ca urmare a unei acțiuni de
folosire mai intensă a terenului in
travilan s-au pus în valoare peste
5 hectare de pămînt. Din păcate, nu
ne-am putut edifica asupra acțiu
nilor capabile să asigure îngrijirea
temeinică a celor peste 800 de hec
tare cultivate cu porumb. Pentru
că, iată, de pe această suprafață
s-au obținut anul trecut 4 400 kg
comparativ cu 7 200 planificate. Nu
este greu să ne dăm seama că. în
condițiile în care cultura ar fi fost
bine îngrijită, cooperativa ar fi ciștigat producția corespunzătoare de
pe cîteva sute de hectare. După
cum prea puțin am aflat și despre
activitatea atît de necesară de ferti
lizare a solului. La data investiga
ției noastre nu fuseseră fertilizate
decît terenurile destinate legumelor,
deși obținerea a 20 000 de kg știuleți
pe o suprafață de 600 de hectare, cît
are planificat comuna respectivă,
impune ca o condiție esențială
buna fertilizare a acestei suprafețe.
Cum este planificată munca ? In
majoritatea localităților am întîlnit
secretari adjuncți bine pregătiți și
— ceea ce este important — dornici
să îmbunătățească activitatea politico-educativă. Discuțiile purtate
ne-au prilejuit șî constatarea că cel
puțin o parte din ei încă nu au
deprins priceperea de a antrena toți
factorii la îmbogățirea acestei acti-

CRONICA TEATRALĂ
în istoria Îndepărtată a potice fi ale tiraniilor sub care crede că numai liRomei antice își plasează presiunea aspirațiilor spre bertatea dă valoare acțiuHoria Lovinescu acțiunea libertate
și
democrație nii umane, că marile ope
piesei sale Negru și roșu, ale maselor... De aceea re de construcție ale unui
pusă în scenă
cccr.î de Dan• evenimentele povestite în neam trebuie să aibă Ia
Micu la Teatrul „Nottara". piesă sînt destinate înțele bază libertatea individu
Și nu numai atît : drama gerii spectatorului de azi lui. Sigur, între acești doi
turgul nu doar a studiat o și de aceea atenția publi poli, ,o lume întreagă col
epocă, pentru a imagina cului trebuie să se con căie : Sextus, fiul mult iu
înlăuntrul ei o acțiune, ca centreze asupra celor două bit al lui Tarquinius (un
ractere, ci s-a sprijinit pe caractere simbolice : Tar Emil Hossu din ce în ,ce
textul lui Titus Livius quinius și Brutus, care mai atent la felul cum își
pentru ca, oprindu-se asu prin confruntare dau di cizelează rolul) ce duce
pra unui capitol din ma mensiunile mai degrabă mai departe doar abilita
rea sa lucrare De la înte morale decît sociale și po tea și josnicia tatălui său,
meierea Romei, să-i dea o litice ale celor două regi- cel care, într-o falsă anouă viață. Iar cu mici și
aproape
nesemnificative
abateri de la adevărul is
toric — cel înfățișat de
Titus Livius — personaje
le și întîmplările au exis
tat în realitate. Nu este
deloc un gest singular acesta al dramaturgului de
a căuta in istoria mai în
de Horia LOVINESCU
depărtată sau mai apropia
tă momente, confruntări
care se pot constitui in ve
ritabile sugestii pentru opera dramatică. Intere
santă este, cred, în acest
caz motivația pe care dra
maturgul o aduce în spri muri pe care le reprezin tracție pentru puritate, nu
jinul alegerii sale, „Piesa tă". Intr-adevăr, din mul face decit să-i dorească
aceasta ar dori să dove- titudinea
evenimentelor înjosirea, murdărirea (căci
dească, împotriva tendin- care se succed — și par ce altceva este siluirea
ței dominante in teatrul că o adevărată avalanșă Lucreției ?) ;
Tulla — o
modern de inspirație isto de întîmplări, cu . schim Lucia Mureșan îrlcercînd
rică (de la B. Shaw pină bări rapide de situații și și reușindl să dea forță
la Anouilh sau Diiren- dezvăluind mereu alte și tragică personajului —
matt etc.), că acesta nu alte fațete, nu atît ale per care nu mai poate suporta
trebuie să constea în folo sonajelor, cît mai cu sea crimele la care s-a făcut
sirea evenimentului istoric mă ale posibilelor și a- părtașă, sortită, de aceea,
ca pretext pentru «demiti- proape infinitelor permu pieirii de către un Tarqui
zare- sau «actualizare» Și tări ce pot avea loc între nius care nu acceptă în
că istoria în sine, pe o aceleași elemente de bază, doiala ; Valerius — Dorin
scară evident spiralată, asaltează privitorul — ceea Moga, ce exaltă o forță și
este - plină de evenimente ce se configurează preg o încrîncenare a omului
și semnificații care o fac nant sînt cele două atitu simplu care simte că pa
mereu vie și plină de în- dini morale, etice, în fața sul pe care trebuie să-l
vățăminte, niciodată depă- realității : cea a lui Tar- facă este către împotrivi
șite". Deci istoria ca un quinius, nelipsit de o anu rea deschisă ; și o adevă
magister vitae apare în me măreție pe care i-o rată mulțime _de nobili și
autorului,
concepția
și conferă interpretarea lui cetățeni ai Romei care,
;
să trădeze
Negru și roșu este o Ștefan Sileanu, dar total unii sînt gata
indiscutabilă reușită în a- disprețuitor față de toți pentru că și-au pierdut
cest sens.
Argumentează ceilalți, avînd convingerea dreptul la desfrînare, iar
dramaturgul rhai departe : că în atingerea scopului alții au a învăța să nu se
„mi se pare că reconside- pe care îl crede minunat mai lase înșelați de vorbe
rind istoria, aceasta ne
puterea, măreția Romei și nici a se mai mulțumi
ca
reconstituind
apare
totul este permis, că cu cîrtirile pe la colțuri
ciclic un fenomen asemă
nător fluxului și refluxu omul nu mai contează, că (excelentă scena din fața
neînsuflețit al
lui, și anume prăbușirea el nu este decît o unealtă, trupului
^regimurilor monarhice des- un sclav și a Iui Brutus, Lucreției, cind confrunta-

„Negru și roșu"

premieră la Teatrul „Nottara"

rea deschisă dintre Tarquinius și Brutus amintește cumva de o scenă asemănătoare din Iulius Caesar de Shakespeare), Tarquinius și Brutus și Sextus vor muri, se vor ucide
unii pe alții sau se vorsinucide, închiși la rîndul
lor între gratiile cuștii care
se deschisese cu adevărat
doar intr-un singur moment : cînd Brutus proclamase republica, Care
este sensul acelei întrebări
finale : „Și mai departe ?“1
(căci, în paranteză fie spus,
cele cîteva cuvinte lămu
ritoare ce se rostesc mai
apoi nu numai că rup
convenția perfect accepta
tă pină atunci, dar cad in
tr-un didacticism străin
piesei). Mai departe nu
poate însemna decît trans
formarea a ceea ce Brutus mai mult pre-simțea
intr-un adevăr general :
nevoia de libertate, de
respect față de sine a fieși.
căruia, a.. celor mulți,
....
implicit, lupta pentru de
mocrație, pentru o socie
tate lipsită de exploatare.
Un mare merit îl are în
lansarea acestei noi și im
portante piese a lui Ho
ria Lovinescu spectacolul
realizat de regizorul Dan
Micu, în colaborare cu atît
de talentatul
scenograf
Dragoș Georgescu și cu
acest compozitor, care sim
te atît de bine teatrul,
care este Vasile Șirli. Este
îmbucurător că cei trei
creatori ai spectacolului
continuă să gindească îm
preună, să compună uni
tar și totodată foarte per
sonal. Și pentru că, în
fond, încercarea de anali
ză a textului lui Lovines
cu am făcut-o prin prisma
soluției pe care a găsit-o
spectacolul, ar mai trebui
adăugat că este demnă de
toată lauda capacitatea,
talentul, prin care întreaga
trupă reușește un specta
col modern, puternic.

Minina IONESCU

vități, de a o orienta către obiecti
vele prioritare ale satului.
Consultăm planul de muncă al
consiliului comunal de educație po
litică și cultură socialistă din Năsturelu. Fiecare capitol cuprindea
cîteva acțiuni de care răspunde se
cretarul adjunct cu problemele de
propagandă și cultură. Nu am găsit
nici o activitate organizată de școa
lă, cămin, de organizația de tineret
etc. Or, consiliul de educație are
rolul de a antrena toți acești factori
la o activitate politico-educativă
mai'bogată, iar planul de muncă tre
buie să fie o oglindă a întregii acti
vități politice de pe raza comunei.
El nu trebuie să fie planul de muncă
al secretarului. ci al consiliului.
Conceput astfel, planul de muncă ar
elimina și paralelismele întîlnite în
prezent, cînd secretarul adjunct cu
propaganda trebuie să întocmească
cel puțin trei planuri de muncă pen
tru a le trimite la județ — al con
siliului de educație politică și cul
tură socialistă, ăl căminului, al or
ganizației democrației și unității
socialiste.
Aspecte de formalism am întilnit
și în conceperea și organizarea
propriu-zisă a acțiunilor. Tot la
Năsturelu, de pildă, in trimestrul
întii al anului se preconizase orga
nizarea a două acțiuni intitulate ;
„Să învățăm din experiența anului
trecut" și „Modalități de îngrijire și
furajare rațională a ovinelor".
Ambele s-au desfășurat însă la
punctul de documentare, unde nu
încap mai mult de 20 de oameni.
Ești îndreptățit să te întrebi deci
de ce nu s-a ales drept loc de or
ganizare a acțiunii ferma zootehni
că ? în fine, am releva atenția con
siderabil sporită ce trebuie acordată
îmbogățirii activității culturale, care
trebuie să atragă mai în fiecare
seară lume la cămin. Dar pentru
aceasta se cer diversificate formați
ile. împrospătat continuu reperto
riul etc.
Peste tot există posibilități reale
ca activitatea educativă, culturală
să se îmbogățească, să se permanen
tizeze, să devină o componentă de
zi cu zi a vieții, așa cum este și
munca. Pină la urmă acesta este
unul dintre examenele pe care tre
buie să le treacă cu succes fiecare
secretar adjunct cu problemele de
propagandă și cultură.

Paul DOBRESCU
Stan ȘTEFAN

București — princi
palul centru politic și
administrativ al țării,
cetate a industriei
moderne, vatră de lu
mină, ntetropolă cu
remarcabile realizări
urbanistice și edilita
re. oraș-grădină —
iată doar cîteva din
ipostazele in care se
prezintă astăzi capi
tala patriei. Erou al
Muncii Socialiste, Imaginea dinamică a
prefacerilor pe care le
cunoaște marele oraș
este bogat înfățișată in
Bucudocumentarul
rești, recent apărut
sub egida comitetului
municipal
de
partid, lucrare ce se
constituie intr-un util
ghid despre Bucu
rești ul de ieri., de azi
și de miine.
După prezentarea unor date generale pri
vind organizarea administrativ-teritorială
a municipiului Bucu
rești. precum și a ce
lor mai importanți in
economicodicatori
sociali. în capitolul
indus„Bucureștiul
trial", lucrarea relie
fează coordonatele im
petuoasei
dezvoltări
economico-sociale
a
Capitalei, îndeosebi în
ultimii 18 ani. a că
rei forță industrială
se reflectă astăzi în
realizarea unei șesimi
din producția industrială a țării.
Dar capitala patriei
nu este numai un puternic centru. indus-
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Elevi ai liceului industrial din orașul minier Vulcan, județul Hunedoara, tn microstudioul T.V. cu circuit închis, realizat
de ei înșiși, prin autodotare
Foto : S. Cristian

Orientarea profesională a elevilor
îndatorire de răspundere a școlii
Asigurarea forței de muncă nece
sare sectoarelor prioritare ale econo
miei, în primul rînd pentru minerit,
metalurgie, construcții și agricultu
ră, constituie o preocupare permanen
tă a biroului Comitetului județean
de partid Hunedoara. Analizele re
petate și măsurile întreprinse vi
zează nu atît aspectul cantitativ, cît
mai ales cel calitativ al pregătirii te
meinice a unor muncitori ușor adap
tabili la cerințele producției moder
ne (mecanizată și automatizată).
Acest lucru presupune — ca o con
cluzie — schimbarea raportului în
cadrul ansamblului de factori care
participă la pregătirea forței de mun
că, în sensul creșterii ponderii învățămîntului față de forma calificării
la locul de muncă.
O analiză efectuată cu doi ani în
urmă ne-a arătat că de mai mult
timp planul de școlarizare la aceste
profiluri n-a fost realizat, iar dintre
absolvenți doar o mică parte s-au
integrat și se regăsesc în producție
(mai ales în minerit). Firesc, s-au

Mangalia: 30 aprilie .— Medgidia :
2 mai. — Constanța (spectacol pe
stadion, organizat cu prilejul Zilei
tineretului).
Biletele s-au pus in vînzare prin
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri, școli, instituții.
în cursul lunii mai „Serbările
Scînteii tineretului" vor participa
la realizarea unor spectacole în aer
liber în amfiteatrele naturale de la
Blaj (15 mai), Bicaz (22 mai) și
Costești (29 mai).

trial, ci și o metropo
lă modernă, cu car
tiere noi. fiecare din
tre ele puțind fi con
siderate adevărate orașe cu zeci de mii
de locuitori. Practic,
în ultimele două de
cenii. Capitala și-a
înnoit mai bine de ju
mătate din întreaga
zestre locativă. traversînd azi un nou
stadiu de modelare
urbanistică și edilita
ră, care conferă aces
tei opere caracter de
durată. Toate aceste
remarcabile transformări sint relevate
în capitolul intitulat
„Bucureștiul urbanistic", datele și faptele
înfățișate
propunînd
cititorului o prezenta
re sintetică a pre
zentului și -viitorului
fiecărui cartier sau
mare ansamblu de lo
cuințe în parte, un adevărat periplu care
surprinde in neconte
nita sa schimbare în
tregul univers citadin
bucureștean.
Lucrarea
continuă
apoi cu prezentarea
marilor obiective social-culturale. de o
largă varietate esteti
că și funcțională, a
diverselor soluții adoptate pentru rezol
varea problemelor de
circulație (intre care,
la loc de frunte se
înscrie
creația
de
prestigiu a
anilor
noștri
—
metroul
bucureștean). centru

realizarea unui sistem
unitar de artere, ca
pabil să asigure legă
turi cit mai bune in
tre cartierele și plat
formele
industriale
ale Capitalei. Ultimul
capitol, intitulat „Zone
de odihnă și agre
ment". înfățișează rea
lizările obținute, pre
cum și preocupările în
perspectivă ale edili
lor bucureșteni în acest domeniu.
Textele lucrării sînt
însoțite de numeroa
se fotografii, machete,
scheme, ce întregesc
peisajul industrial și
urbanistic al Capi
talei, care urmează să
devină — așa cum spu
nea tovarășul Nicolae
Ceaușescu — „un oraș
modern, demn de epo
ca societății socialiste
multilateral dezvolta
te, să constituie o mân
drie-a întregului nos
tim popor".
In felul acesta, do
cumentarul
„Bucu
rești". prin multitudi
nea datelor de sinte
ză de' ultimă oră. prin
diversitatea informa
ției de larg interes pe
care o aduce, repre
zintă un instrument
menit să contribuie,
cu argumente convin
gătoare. la îmbogă
țirea activității politi
co-educative desfășu
rate de organizațiile
de partid din între
prinderi și instituții.

Ion DRAGAN

\

cinema
• 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.
• Aventurile ursuleților polari —
9; 11; 13; 17,15;
Septembrie
— 15:
19,15 : DOINA (16 35 38).
• Haiducii : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45, ARTA (213186) —
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.
• La capătul liniei : DACIA — 18;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ;
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 si ardelenii : COS
MOS (27 54 95) — 9,30;
13,30;
15,30;
17,30; 19,30.
• Rugina : SALA MARE A PALATU
LUI — 17,16;
20,
TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; li; 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; 19,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,45: 14,30
17,15; 20.
• Vraciul : CAPITOL (16 29 17) — 9;
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.
© Ulzana, căpetenia apașilor : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
10
18;j 20,r TOMIS
..----(21 49 46) — 9: 11,15;
'
13,30;
.......................
15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 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 șl diamantul roz
oo 84)
otj —
— 9;
y; 11,15; io
FESTIVAL (15j 63
13,30
15,45; 18; 20,--------------------------FEROVIAR (50
51 40)
9; 11,15; 13,30;
18; 20, MELODIA
(12 06 88) — 9
13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Competiția : VICTORIA (16 28 79) —
y9;, la
, iu , 13,30;, 15,45; 18; 20,15.
11,15;
e
* Micul lord’
STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, GRIVITA
(17 OS 58)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GIULEȘTI
”
(17 55 46)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Oglinda spartă : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) —15,30;
.................
17,30; 19,30.
evadare :
FERENTARI
•
Marea
(80 4 9 85) — 16,30; 18,30.
• Despărțire
temporară
PACEA
(60 30 85) — 11;
15,30;
19, MUNCA
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
@ Sindromul : VOLGA (79 71 26) — 9 ;
12; 16; 19.
•
Familia
trăsnită
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30 ; 18,30.
• Cafe Express: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
•
Războiul
stelelor :
VIITORUL
(11 48 03) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică) : Hagi Tudose — 19,30;
(sala
Atelier) ; Act venețian — 19.
• Filarmonica
~
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor :
Mircea Basarab.
Solist : Alberto
Portugheis
(Marea
Britanie) — 19.
Matineu
• Opera Română (13 18 57)
muzical-coregrafic (Liceul de artă
„George Enescu") — 11; Frumoasa din
pădurea adormită — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 19.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise —19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de pe
licani (premieră) — 19.
© Teatrul Mia
(14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19,30.
• Teatrul
Foarte
Mia
(14 09 05) :
Baladă cotidiană — 20.
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„Serbările Scînteii tineretului"
Organizate de C.C. al U.T.C. în
colaborare cu Radiotelevfeiunea
Română, „Serbările Scînteii tine
retului" se reîntîlnesc cu tinerii
după următorul program : Microstagiune in Capitală — azi. 21 apri
lie; ora 19, Aula Universității Bucu
rești; 22 aprilie, ora 17, Ecran-club ;
23 aprilie, ora 18, Titan-club ;
24 aprilie, ora 17, Universal-club.
în județele Ialomița și Constanța :
25 aprilie — Urziceni ; 26 aprilie —
Slobozia ; 27 aprilie — Fetești ; 28
aprilie — Constanța ; 29 aprilie —

-

© Teatrul
comedie
(16 64 60) :
Harold și Maude — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Negru șî roșu — 19,30;
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65)
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La izvor de dor și ctateo
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45). î.
Se caută un cîntăreț — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cîntărcțul tristeții sale — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și dacă se învîrtește — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : FătFrtunos din lacrimă — 18; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu) : Tigrul purpu
riu căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 0120) : Incre
dibil dar... adevărat — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C,
(15 72 59) : Agaehi flutur — 19,30.

O experiență valoroasă
în județul Hunedoara
formulat întrebări, au fost chestio
nați, după rigori științifice, mulți
factori implicați în acest domeniu,
s-au cercetat în profunzime cauzele
acestui fenomen. Concluziile desprin
se pun în evidență, în primul rînd,
faptul că unii dintre elevii înscriși
la aceste profiluri nu au formată o
motivație favorabilă opțiunii pentru
aceste meserii, nu li s-a educat o
atitudine pozitivă, interes profesio
nal și social de durată.
Cauzele acestui neajuns constau în
faptul că elevii nu cunoșteau trans
formările profunde petrecute în lu
mea muncii, automatizarea și cibernetizarea proceselor de muncă, rolul
și condiția omului în producția
modernă. Elevii nu aveau o per
spectivă clară a obiectivelor pre
gătirii lor școlare, legînd aspirațiile
numai de trecerea peste o altă treap
tă de școlarizare. Chiar și cadrele
didactice puneau înaintea creării
unor capacități integratoare cerin
țele de ordin teoretic, reflectate nu
mai în rezultatele obținute la învă
țătură și, uneori, nu dispuneau de
suficiente argumente pentru a in
fluența favorabil prejudecățile exis
tente cu privire la unele profesii
grele sub raportul participării fizice.
Nici- pregătirea, tehnico-productivă
a .elevilor..— care se realiza in ma
joritate cu scule, dispozitive și utilaje
uzate moral — nu contribuia la o
schimbare radicală a atitudinii față
de meseriile' prioritare.
Desfășurată în condițiile unor
strategii obișnuite, orientarea școIară și profesională era departe de
a crea motivații adecvate, de a in
fluența hotărîtor, prin argumente de necontestat, opțiunea și ruta școlară
și profesională ale tînărului absol
vent al clasei a VIII-a. Principalele
neajunsuri ale sistemului de acțiuni
de orientare școlară și profesională
sint implicate în concepția, forma de
organizare și conținutul acestora.
Pentru unii nu este destul de clar
că factorii de pregătire a forței de
muncă, și implicit activitatea de
orientare școlar-profesională trebuie
să asigure exact atitea cadre și de
acele specialități de care are nevoie
economia națională. Etica socialistă
nu ne permite să creăm o „piață a
forței de muncă", o rezervă de mun
citori din care să fie selecționați,
după anumite criterii, numai unii.
De aceea, parafrazînd o zicală ro
mânească, noi trebuie să pregătim
omul potrivit pentru locul potrivit.
Deci să educăm, să formăm, să în
drumăm tinerii spre acele profesii
care sint necesare dezvoltării socialeconomice a țării.
Concluzia principală desprinsă din
analiza acestor fenomene a fost . că
organizarea orientării școlare și pro• fesionale trebuie să se realizeze pe
baze sistemice și diferențiat de la
județ la județ, de la localitate la lo
calitate, in raport de obiectivele sta
bilite. Pentru că unele sînt proble
mele intr-un județ echilibrat econo
mic și altele intr-un județ în care
predomină anumite ramuri economice.
Nici conținutul activității de
orientare școlară și profesională nu
este adaptat cerințelor actuale. Pre
zentarea statistică a liceelor și a pla
nului de școlarizare, necunoașterea
temeinică a noului conținut al mun
cii, încercările timide de stimulare a
interesului elevilor spre anumite me
serii și întreprinderi, inexistența
unui sistem clar de acțiuni au con
dus la nerealizarea planului de
școlarizare și chiar la pierderi ulte
rioare. Astfel, de exemplu, din cei
167 elevi înscriși prin redistribuire
(eșec al orientării școlare !) la li
ceele nr. 1 Lupeni (profil mine),
4 Deva (construcții) și 1 Hunedoara
(metalurgie), doar 155 au terminat
treapta I, doar 33 au absolvit liceul
și numai 18 s-au încadrat în produc
ție (in specialitate) : deci doar 10,7
la sută.
Firesc, ne-am pus întrebarea : cum
se poate ieși din această situație ?
Am pornit de la o importantă con
cluzie desprinsă din cercetare — și
anume că în decizia școlar-profesio
nală rolul hotărîtor revine motiva
țiilor privind alegerea uneia • sau al-

teia din profesii : 80 la sută din
subiecții chestionați au răspuns 'îă
și-au ales meseria fiindcă le pl
este asemănătoare cu a părinț -Ațjx
este interesantă, 'este bine retrăi
tă, cunoșteau din timp cerințele ei.
Plecînd de la aceste concluzii, am
proiectat un nou sistem de acțiuni.
Acest sistem se desfășoară în două
etape, demarcate de acțiunea da
preînscriere.
în prima etapă, după o temeinică
pregătire a cadrelor didactice, în le
gătură cu noutățile din tehnica și
tehnologia ramurilor industriale, pre
cum și cu nivelurile de forță de mun
că pe întreprinderi și meserii intr-o
perspectivă de 4—5 ani, se organi
zează acțiuni pentru cunoașterea și.
educarea intereselor și aspirațiilor
profesionale ale elevilor. Ele încep
în învățămîntul preșcolar prin cu
noașterea profesiunii părinților și se
intensifică în gimnaziu și liceu, în
mod deosebit la clasele terminale.
Spre deosebire de modul obișnuit da
desfășurare a orientării școlare, am
insistat pe formarea intereselor pro
fesionale spre profesiunile priori
tare, pe influențarea opțiunilor- ele
vilor, realizarea caracterizării finale
și elaborarea sfatului de orientare
școlară in colectivul de profesori ai
elevului. Un eveniment important il
constituie prezentarea acestei reco
mandări
elevului
și
părinților
acestuia.
Prima etapă se încheie cu preînscrierea în clasa a IX-a, respectiv a
Xl-a — de fapt o stimulare a actu
lui înscrierii; cu o fișă adaptată pre
lucrării pe calculator, respectând
Întocmai procedura stabilită prin in
strucțiuni.
In anul școlar trecut, preinscrierea
s-a desfășurat duminică, 21 martie,
și a cuprins întreaga populație șco
lară de clasa a VIII-a, adică circa
12 000 elevi. în afară de faptul că la
secretariatele liceelor elevii și pă
rinții au depus cererile de preîn
scriere, în ziua respectivă s-au vi
zitat viitoarele locuri de pregătire a
elevilor, s-au informat elevii de că
tre reprezentanții liceelor și între
prinderilor pentru care se pregătește
forța de muncă asupra condițiilor de
admitere, de repartizare și practi
care a meseriei ; au participat la ’
activitățile din laboratoare, ateliere,
cercurile tehnico-aplicative, au vi
zionat spectacole, au stabilit progra
mul activităților liceului cu elevii
preinscriși.
în etapa a Il-a, după preînscriere,
se organizează acțiuni intre licee și
școlile generale. Elevii preinscriși
participă la consultațiile acordate de
profesorii liceelor pentru pregătirea
pentru admitere, la activitatea din
cercuri, la practica in ateliereleșcoală, la viața organizației de tine
ret. la manifestările științifice ale
elevilor, astfel incit integrarea în
noul climat se face progresiv, cu o
reală participare a elevilor din școa
la generală ; cei care se răzgindesc au
posibilitatea să se înscrie la un alt
liceu sau la școala profesională care
le satisface mai bine pretențiile.
Rezultatele obținute în urma apli
cării acestui sistem sînt mulțumitoa
re : pentru prima dată în județ pla
nul de școlarizare în treapta I a fost
depășit cu 2 clase la profilul mine și
4 clase la profilul metalurgie și rea
lizat integral la construcții. De ase
menea, procentul elevilor redistrlbuiți după probele de verificare a
cunoștințelor a scăzut de la 30 la sută
din generație (în anii anteriori) la
6 la sută, eliminînd astfel efectele
negative ale insucceselor școlare și
reducind posibilele pierderi ulte
rioare. Pentru validarea acțiunii, am
solicitat părerea a 234 părinți, elevi,
conducători, de școli și unități econo
mice. cadre didactice. Dintre aceștia,
83 la sută apreciază integral acțiu
nea, 7 la sută au făcut propuneri de
îmbunătățiri, 9 la sută nu sînt de
acord cu unele acțiuni, iar 1 la sută
nu sint 'de acord cu acțiunea. Acest
lucru ne determină să reluăm ac
țiunea, îmbogățind-o cu noi elemente
care să confere o eficiență sporită
în ideea .realizării unei concordanțe
depline intre nevoia de forță de
muncă și ieșirile din sistemul de învățămint al județului.

Conf. univ. dr. inq.
Nicolae ANDRONACHE
inspector general
al inspectoratului școlar
al județului Hunedoara

închiderea programului
Telejurnal
Fotograme din realitate
Film serial : „Visuri destrămate".
(Episodul 8)
21,30 Ancheta TV
21,50 Ritmuri muzicale
22,15 Telejurnal
16,06
20,00
20,15
21,00

PROGRAMUL 1
11,00 Pași de viață ■ lungă
1'1,30 Film serial ; „Bulevardul Paullsta".
(Episodul 3)
12,05 Muzică populară
. 12,15 Tribuna O.D.U.S.
12,35 Desene animate
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat
16,30 Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă șl creație

17,45 10M. de seri

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Melodii îndrăgite
Actualitatea economică
Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunli. Dirijor : Emanuel
Elenescu. Solist : Iosif Ion Pruner.
In pauză : Cronica muzicală
22,15 Telejurnal
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,
al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al poporului
ungar, vă exprimăm mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul
sărbătorii noastre naționale, al celei de-a 38-a aniversări a eliberării patriei.
Si pe această cale ne exprimăm convingerea că întărirea colaborării dintre
partidele și țările noastre, în spiritul marxism-leninismului și al internațio
nalismului proletar, corespunde intereselor celor două popoare și ale so
cialismului.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR.
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Emilian Rodean a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socialiste
România în Canada, in locul tova
rășului Barbu Popescu.
★

Miercuri a părăsit Capitala tova
rășul Arnoldo Martinez Verdugo,
membru al Comisiei Politice a Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unificat din Mexic (P.S.U.M.).
director ăl Centrului de studii pri
vind mișcarea muncitorească și so
cialistă din Mexic, care, la invita
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a efectuat o
vizită în țara noastră. La plecare,
pe aeroportul Otopeni. reprezentan
tul P.S.U.M. a fost salutat de to
varășul Ion .Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
în cursul vizitei, reprezentantul
Partidului Socialist Unificat din Me
xic a avut convorbiri cu tovarășul
Ion Comai, membru al Comitetului
Politic 7 teCutiv, secretar al C.C. al
P.C.R. «X
în cadrul întrevederilor s-a reali

DE

zilei
zat un larg schimb de informații pri
vind activitatea pe plan intern și
extern a P.C.R. și, respectiv, a
P.S.U.M. și au fost abordate unele
aspecte ale vieții politice mondiale,
ale mișcării comuniste și muncito
rești. S-a subliniat dorința recipro
că de a se acționa în continuare
pentru lărgirea și diversificarea legăturilor de prietenie și solidaritate
statornicite între Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist Unificat
din Mexic. în interesul celor două
partide, al dezvoltării colaborării
dintre popoarele român și mexican,
al cauzei destinderii, păcii și pro
gresului social, al întăririi unității
forțelor revoluționare, antiimperialiste, democratice și progresiste din
întreaga lume.
★

Noii ambasadori ai Thailandei —
Seth Herabat, Spaniei — Jose Ma A.
de Sotomayor y Castro, Elveției —
Francis Pianca, și Republicii Popu
lare Mongole — Namsrain Luvsanravdan, acreditați în țara noastră, au
depus miercuri coroane de flori la
Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.
(Agerpres)

LA ADAS

La Administrația Asigurărilor de
Stat puteți contracta asigurarea de
accidente — la alegere — într-una
din cele 4 variante, fiecare din acestea
prezentîn.d caracteristici
diferite.
• Asigurarea de accidente pentru
lume fixe, totale, de 19 000 de lei
se contractează pe durată de 3 luni,
sau pe durate constituind multiplul
acesteia, pînă la 2 ani. Prima de
plată pe o durată de 3 luni este de
15 lei.
• Asigurarea de-accidente pentru
sume convenite se contractează pe
durate de la 1 an la 5 ani. Prima
anuală de plată este de 3.20 lei pen
tru fiecare 1 000 de lei din sumele
asigurate prevăzute în poliță, putîndu-se achita și în rate.
.• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și

copiii, indiferent de numărul lor, în
vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la sume
totale de 15 000 de lei pentru fie
care persoană. Prima de plată, pe o
durată de 3 luni, este de 25 lei,
pentru toate persoanele cuprinse în
asigurare.
• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume
totale de pînă la 40 000 de lei și
cuprinde cazurile de accidente ale
asiguratului, iar pentru o sumă de
20 000 de lei, pagubele la bunurile
casnice și gospodărești ale acestuia.
Prima de plată este de 15 lei pentru
o lună.
Pentru informații suplimentare
și pentru contractarea de asigurări
vă puteți adresa responsabililor cu
asigurările din unitățile socialiste,
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități
ADA'S.

Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, tovarășul Yasser Arafat,
a părăsit Capitala
Miercuri seara a părăsit Capitala
tovarășul Yasser Arafat, președintele
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, care,
la invitația tovarășului Nieolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
făcut o vizită în țara noastră.
La plecare, oaspetele a fost salutat
de tovarășii Ion Coman, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre

tar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
A fost prezent Khaled El-Sheikh,
reprezentantul permanent al O.E.P.
la București.
(Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului relațiilor externe
al Franței
Miercuri seara a sosit în Capitală
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Franceze, Claude Cheysson.
care, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste
România, . Ștefan Andrei, efectuează
o vizită oficială în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de ministrul
român al afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Au fost prezenți Dumitru Aninoiu,
ambasadorul Republicii Socialiste
România la Paris, și Marcel Beaux,
ambasadorul Republicii Franceze la
București.
(Agerpres)

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“
■ In viitoarele centre urbane
Sascut și Podu Turcului, ca și în
comunele Nieolae Bălcescu, Tătărăști, Izvoru Berheciului și Secuieni
din județul Bacău au fost înălțate
și date în folosință blocuri confor
tabile care însumează peste 800
de apartamente destinate specia
liștilor de la sate. Alte 500 de apar
tamente se află în construcție în di
ferite comune și vor fi predate be
neficiarilor pînă la finele ahului.
B In zilele vacanței de primăvară,
elevii școlilor generale din comuna
Bezdead, județul Dîmbovița, au cu
rățat și fertilizat cu îngrășăminte
naturale izlazul comunal și au plan
tat două hectare cu molid în sec
torul silvic. Nota 10 la... hărnicie I
B La întreprinderea de vagoane
Caracal, județul Olt, unitate care în
aceste zile sărbătorește 10 ani de
la racordarea ei la circuitul produc
tiv, a intrat în fabricație un nou tip
de vagon de marfă pentru trans
portul cărbunelui. Realizat cu un
consum mai mic de metal, el are
caracteristici tehnico-funcționale su
perioare vagoanelor similare.
B în această primăvară, la I.A.S.
Valea lui Mihai, județul Bihor, a
fost plantată cu nuci o suprafață de
150 de hectare.
B Din inițiativa municipalității, ța
Brăila s-a deschis Tîrgul de primă

vară, amenajat în Obor. Cele 20 de
unități economice și comerciale care
expun aici oferă cumpărătorilor o
mare varietate de produse : obiecte
de uz casnic și gospodăresc, unelte
agricole, confecții, tricotaje.
B La întreprinderea de produse
ceramice din Jimbolia a intrat în
funcțiune o nouă stație de uscare a
cărămizilor și celorlalte materiale de
construcții cu ajutorul energiei so
lare. Pe această cale se vor econo
misi mari cantități de combustibil.
Tot aici a fost pusă în valoare o
altă sursă de energie neconvenționaiă - apa geotermală. Prin utili
zarea ei în procesul tehnologic, uni
tatea va economisi încă 1 000 tone
combustibil convențional pe an.
B Pe planșetele de lucru ale proiectanților din județul Sălaj se află
în faza de finalizare proiectele a 5
microhidrocentrale, care vor fi con
struite pe cursuri de ape.
H Muncitorii și specialiștii din ca
drul Întreprinderii de materiale de
construcții Bistrița au conceput și
aplicat o nouă tehnologie' de lucru
cu ajutorul căreia se obțin plăci
izolatoare din policlorură de vinii
destinate tapetării tavanelor. Fiind
foarte ușoare, estetice și ușor de în
treținut, noile produse asigură un
randament, termic și fonic dintre
cele mai bune.
.........

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
în cîteva rînduri

IERI, ÎN SEMIFINALELE „CUPEI U.E.F.A."

Universitatea Craiova - Benfica Lisabona 1-1
Echipa noastră nu a reușit calificarea în finală, dar păstrează stima și căldura
opiniei publice sportive
Mai nimeni dintre cei ce văzuseră
pe Edifica abia scoțând 0—0 cu
Univ<’ itatea la Lisabona, in urmă
cu dq iă săptămini. nu credea că
echipă lusitană va putea să-și asi
gure calificarea chiar la Craiova —
acolo unde au plecat fruntea Fio
rentina, Bordeaux, Kaiserslautern,
nume oricum mai de temut la aceas
tă oră. Probabil, nici măcar tînărul,
dar mereu lucidul și inteligentul
antrenor Eriksson care, totuși, a în
cercat tot ce mai putea încerca. Iar
șansa a fost de partea Sa și a echi
pei sale.
Filmul meciului, cunoscut deja de
telespectatori și radioascultători. a
dezvăluit încă din primele secvențe
intențiile celor două echipe. Oaspeții
au- plantat două vîrfuri în „coasta"
apărării noastre, în apărare ei baricadîndu-se cu două linii de cite pa
tru jucători, iar în atac avansînd
rapid și cu suedezul Stromberg și cu
tehnicii Diamantino și Chalana. Pe
cealaltă parte, antrenorii noștri (in
lipsa lui Negrilă) au preferat să nu
joace în apărare așa cum se aștep
ta toată lumea (Ungureanu. fundaș
dreapta, și Irimescu, fundaș stînga),
ci au jucat „om la om“ la cele două
vîrfuri (Tilihoi—Filipovici ; Ungu
reanu—Nene), Ștefănescu rămînînd
„libero" în spatele lor ; în atac s-a
contat și pe „urcarea" lui Geolgău
care purta tricoul lui Negrilă (cu
nr. 2), dar de fapt evolua ca a doua
extremă, lingă Crișan. Sesizînd
aceasta, după o jumătate de oră,
fotbaliștii portughezi au contraatacat
apoi cu predilecție prin această zonă
lăsată liberă de Geolgău.
Meciul în sine a fost frumos, viu
disputat și presărat cu multe faze
spectaculoase. „Caseta tehnică" a lui
arată o superioritate evidentă a
craiovenilor în prima repriză (un gol
și 5—2 la ocaziile clare de gol) și o
ușoară superioritate a oaspeților

• O NOUĂ EXPEDI
ȚIE POLARĂ. In culsul a‘
cestei veri urmează să fie lan
sată o mare expediție de cerce
tări în zona nordică dintre
Groenlanda și insulele Svalbard,
care aparțin Norvegiei. La această expediție vor lua parte
peste 100 oameni de știință care,
timp de opt ani, vor studia curenții, valurile, felul cum se
deplasează gheața, vor efectua
cercetări oceanografice și meteo
rologice complexe. Datele obți
nute — transmise în parte prin
satelit — urmează să fie utilizate
atît de navigatori, cit și de me
teorologi și geofizicieni in alcă
tuirea uniui tablou precis al acestei regiuni a globului.

după pauză (ei au înscris golul ega
lizator, iar numărul ocaziilor de go
luri ratate a fost de 5—5). Este drept
că fotbaliștii noștri au f-ost mai
aproape de victorie : după golul de
rară frumusețe înscris de Bălăci din
lovitură liberă în minutul 18, Cărnătaru a ratat o mare posibilitate de-a
face 2—0 ; în minutul 73, Crișan,
preluînd o centrare șutată a lui
Geolgău, a catapultat mingea în...
bara transversală. Dar, una peste
alta, să fim obiectivi, scorul de 1—1
este just și fidel jocului. Dacă nu am
fi fost implicați direct, și n-am fi
dorit atît de mult calificarea în fina
la „Cupei U.E.F.A.", am fi spus că
ne-a plăcut "acest meci disputat cu
atita ardoare, ieri, după-amiază, pe
stadionul „Central" din Craiova. Dar
așa, spunem numai că ne-a plăcut
jocul, dar nu ne-a plăcut rezultatul.
Fiindcă, prevalîndu-se de prevederea
regulamentară a competițiilor euro
pene intercluburi, Benfica este be
neficiara celor două rezultate (0—0
Ia Lisabona. 1—1 la Craiova) și se
..califică în finală grație acestui gol
înscris în deplasare.
Ca martori oculari, spunenf cu
mina pe inimă că Universitatea Cra
iova putea să învingă, așa cum cre
deam și speram, dacă era Universi
tatea Craiova. Dar, ieri, ea n-a mai
fost echipa calmă, dezinvoltă, orga
nizată și eficace pe care o știam. De
ce ? E greu de spus exact. Poate
pentru că au surprins-o vigurozitatea,
mobilitatea și inspirația tactică a
unui adversar pe care — uitînd că
este neînvins în această ediție a „Cu
pei U.E.F.A." — îl considera eliminat
încă înainte de a intra pe teren. Poa
te pentru că internaționalii craioveni atît de „proaspeți" și cu poftă
de joc sîmbăta trecută în memorabi
lul meci victorios cu campionii lumii,
n-au mai putut fi peste -patru zile la
fel de viguroși și cu nervii tari.

• LA STEAUA CARE
A RĂSĂRIT... După cum a
anunțat Fundația națională americană pentru știință (N.S.F.),
astronomul american John A.
Graham afirmă că a izbutit să
detecteze, pe cale fotografică,
nașterea unei stele în Calea
Lactee — informează agenția
France Presse. Observarea unui
asemenea fenomen, remarcă
specialiștii, constituie un eveni
ment extrem de rar, avîndu-se
în vedere faptul că procesul
respectiv durează în ansamblu
circa 10 000 de ani. Descoperi
rea a fost făcută prin compa
rarea unor fotografii realizate
la 16 martie 1983 la observa
torul de la Cerro Tololo, din
Chile, cu alte fotografii, făcu
te în 1976 din același loc. S-a

Poate'pentru că a greșit jucînd prac
tic fără fundași laterali. Poate că a
avut și ghinionul accidentării lui Donose încă din primul minut, rămî
nînd astfel fără posibilitatea de a
apela în repriza a doua la al doilea
jucător odihnit. Sau poate pentru că
în această zi, de 20 aprilie Universi
tatea Craiova pur și simplu n-a avut
șansă. Oricare dintre aceste explica
ții, poate fi valabilă (dacă nu cumva
toate la un loc).
Acum, în acest ceas cind cea mai
bună echipă de fotbal a României
părăsește „Cupa U.E.F.A." cu frun
tea sus, să nu uităm totuși cîteva lu
cruri : că fotbalul nu este altceva
decît un joc sportiv; că părăsim
competiția în pragul finalei, nu în
primele tururi; că fotbaliștii studenți
din Bănie și antrenorii lor Constan
tin Oțet și Nieolae Ivan au eliminat
pînă acum echipe de mare reputație
în fotbalul european ; că Benfica se
califică, dar nu ne-a înfrânt ; în sfîrșit, că la toamnă începe o altă ediție
și o putem ■ lua de la capăt ca să
ajungem atunci și mai sus.
Universitatea Craiova n-a reușit să
pășească în finală, dar are meritul că
a ajuns în situația de a bate la poar
ta finalei — ceea ce pînă acum nu
mai reușise nimeni în fotbalul nos-,
tru. Pentru această performanță fără
precedent îi mulțumim Universității
Craiova și o încredințăm că ea se
bucură în continuare de stima și căl
dura opiniei publice sportive din în
treaga țară, pentru marea sa perfor
mantă — deși neîmplinită total, in
ultimă instanță, din pricina unui joc
al întîmplării. Vorba suporterilor ol
teni — care, la ora cînd transmit
aceste rînduri prin telefon, scandează
pe străzile Graiovei : „Știința, orice-ar fi, noi mereu te vom iubi !“

Gheorghe MITROI

precizat că primele imagini
prezentau etapa în care astrul
tocmai se separase de învelișul
său de praf și gaz stelar și că
de atunci evoluția sa este ur
mărită continuu.
• ETNA CONTINUĂ
SĂ ERUPĂ. Erupția vulca
nului sicilian Etna continuă,
lava coborînd lent dar fără în
trerupere. cu o viteză de patru
metri pe oră. pe versantul su
dic al muntelui. Avansînd pe
un front de 300 metri intr-un
strat cu grosimea de patru me
tri. riul de' lavă a distrus un
restaurant montan și s-a apro
piat amenințător de un altul, aflat ceva mai jos. Datorită pe
ricolului ce s-a creat, o serie
de vile din zonă au fost eva
cuate. Deși specialiștii Institu-

• La Bruxelles, în semifinala Cupei
U.E.F.A., Anderlecht a întrecut cu
3—1 formația Bohemians Praga și
s-a calificat în finala competiției,
urmînd să întîlnească echipa Benfica
Lisabona.
Rezultate din celelalte cupe eu
ropene : Cupa campionilor europeni:
Widzew Lodz—Juventus Torino 2—2;
S.V. Hamburg—Real Sociedad San
Sebastian 2—1 ; Cupa Cupelor : Real
Madrid—Austriă Viena 3—1 ; Watershei—Aberdeen '1—0. Echipele subli
niate s-au calificat în finale.
• Meciurile disputate în etapa a
20-a a campionatului diviziei A la
rugbi s-au încheiat cu următoarele
rezultate : C.S.M. Sibiu — Universi
tatea Timișoara 21—6 ; R.C. Grivița
Roșie — Gloria P.T.T. Arad 21—10 ;
Dinamo — Politehnica 16 Februarie
Cluj-Napoca 40—6 ; Farul Constan
ța — Politehnica Iași 38—6 ; Știința
CEMIN Baia Mare — Steaua 6—23 ;
Rulmentul Bîrlad — Știința Petro
șani 0—16 ; R.C. Sportul studențesc
— Rapid 14—15.
în clasament continuă să conducă
echipa Steaua — 58 puncte, urmată
de formațiile Farul Constanta și
Dinamo — cu cîte 54 puncte;
• între 28 aprilie și 9 mai se vor
desfășura la Tokio întrecerile celei
de-a 37-a . ediții a campionatelor
mondiale de tenis de masă, la care
vor participa 498 de sportivi (303
bărbați și 195 femei) din 83 de țări.
în competiția feminină, echipa
României va evolua în seria B a pri
mei grupe valorice și va susține în.
prima zi două meciuri, întîlnind, în
ordine, selecționatele Coreei de Sud
și Angliei. Din această serie mai fac
parte echipele U.R.S.S., Japoniei,
Suediei. Austriei și Finlandei.
Reprezentativa României este al
cătuită din Olga Nemeș, Maria Alboiu și Liana Urzică,
• în trei orașe din R.F. Germa
nia au continuat meciurile campio
natului mondial de hochei pe ghea
tă (grupa A). Iată cîteva rezultate :
R.F. Germania — Finlanda 4—3
(3—2, 1—0. 0—1) ; U.R.S.S. — Cana
da 8—2 (4—1. 2—1, 2—0) ; Ceho
slovacia — Suedia 4—1 (2—1, 2—0,
0—0) ; R.D. Gerrpană — Italia 3—1
(2—1, 1—Q, 0—0).
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Planul și angajamentele
X

asumate în întrecere
- exemplar îndeplinite
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de alte colective fruntașe, de oameni
ai muncii din întreprinderi industriale, din unități
agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor.

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ
DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electroccntrale București, cu 514,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; cheltuielile prevă
zute în buget au fost mai mici decît
cele planificate cu 8,5 la sută, iar
consumul tehnologic de energie
electrică a fost mai mic decît cel
normat cu 0,2 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Galați.
Locul III: întreprinderea electrocentrale Borzești.

IN DOMENIUL
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI
ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție Moșoaia, județul Argeș, cu 292,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția netă, 1,2 la sută la produc
ția fizică, 17,6 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 8,8 la
sută la productivitatea muncii, 30,2
la sută la beneficii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,7 la sută.

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE
DE MAȘINI-UNELTE.
MECANICA FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I.: întreprinderea „Electrometal" Cluj-Napoca, cu 983,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 la sută la pro
ducția netă, 13,2 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 5,2
la sută la productivitatea muncii,
26,8 la sută la beneficii ; depășiri
importante de plan au fost obți
nute la export ; cheltuielile mate
riale Ia 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 6,6 la sută, iar consumul
de energie electrică și combustibili
a fost mai mic decît cel normat cu
5,7 la sută.
Locul II : întreprinderea de apa
rate și utilaje de cercetare Bucu
rești.
Locul III : întreprinderea de ac
cesorii metalice pentru industria
textilă București.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții de căi ferate Harghita —
Miercurea Ciuc, cu 1 265 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,5 la sută la
producția netă, 26 la sută Ia pro
ducția fizică, 40,2 la sută la export,
20,3 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 18.3 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute ia
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 6.9
la sută ; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai mici
decît cele normate cu 4 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibili cu 27 la sută.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău.
Locul III : întreprinderea de con
strucții metalice și prefabricate
București.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria" — Florești, județul
Prahova, cu 846,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe două
luni.

fost depășiți cu : 6,1 la sută la pro
ducția netă, 15 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 2,3 la
sută la productivitatea muncii, 24
la sută la beneficii, 30 la sută la
livrări de mărfuri la fondul pieței ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 2,7 la sută, iar
cele materiale cu 2,4 la sută.
Locul II : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București.
Locul III : întreprinderea „Ener
gia" — Constanta.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20.4 la sută lâ
producția fizică de carne. 2,2 la
sută la efectivele de porcine la sfîrșitul perioadei, 9,8 la sută la livră
rile de carne la fondul de stat ;
depășiri importante de plan au fost
obținute la beneficii ; cheltuielile
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
3.6 la sută.
Locul II: Combinatul pentru
producerea și industrializarea cărnii
de porc Ialomița.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
A MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
PENTRU CONSTRUCȚII

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor
minerale pentru construcții Bragadiru, cu 637,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,8 la sută la
producția netă și la productivitatea
muncii, 8,3 la sută la producția fbzică, 29 la sută la producția-marfă

Panoul fruntașilor pe
primul trimestru al anului
vîndută și încasată, 28 la sută la
beneficii ; cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
1,3 la sută, iar consumul de ener
gie electrică și combustibili a fost
mal mic decît cel normat cu 1,4 la
sută.
Locul II : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor
minerale pentru construcții Brașov.
Locul III : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor
minerale pentru construcții TîrgoVlște.

i

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea Țesătoria de bumbac Sighișoara, județul
Mureș, cu 949,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 33,1 la sută la pro
ducția netă, 7,8 la sută la producția
fizică, 10,2 la sută la export, 3,3 la
sută . Ia producția-marfă vîndută și
încasată,. 30. la sută la productivi
tatea muncii, 15,4 la sută la livrări
de mărfuri la fondul pieței ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute și la beneficii ; cheltuielile
materiale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate ,cu 10,9 la sută.
Locul II : întreprinderea textilă
Pitești.
„
Locul III : întreprinderea filatu
ra de bumbac Huși, județul Vaslui.

ÎN INDUSTRIA
PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" — Bucu
rești, cu 1 022,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 28,8 la sută la
producția netă, 3,9 la sută la ex
port, 10,5 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 24,1 la
sută la productivitatea muncii. 9,9
la sută la beneficii ; consumurile
de materii prime și materiale, pre
cum și cele de energie electrică și
combustibili au fost mai mici decît
cele normate cu 0,6 la sută.
Locul II : întreprinderea de mase
plastice „Dermatina" — Timișoara.
Locul III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Dîmbovița" —
București.
ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii
de porc Timiș, cu 360 puncte.

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Arta grafică" — București, cu
607.6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția netă, 6,5 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 11,3
la sută la productivitatea muncii,
33.4 la sută la beneficii ; Cheltuieli
le materiale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 3 la. sută, iar Consu
mul de energie electrică cu 27 la
sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică Bacău.
Locul III : întreprinderea poli
grafică Iași. '
ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI
LOR RUTIERE

Locul I: întreprinderea de trans
porturi auto Constanța, cu 785,4
puncte.
■ Principalii indicatori de plan . au
fost depășiți cu : 32,5 la sută la
producția netă, 7,1 la sută la volu
mul mărfurilor transportate, 29,9 la
sută la productivitatea muncii, 14,8
la sută Ia venituri brute din acti
vitatea de transport ; cheltuielile la
1 000 lei venituri brute din trans
porturi au fost mai mici decît cele
planificate cu 3,2 la sută, iar con
sumul de carburanți a fost mai mic
decît cel normat cu 7,7 la sută.
Locul II: întreprinderea de trans
porturi specializate pentru agricul
tură și industria alimentară Giur
giu.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Vrancea.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI CO
MERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Cimpulung, ju
dețul Argeș, cu 263,3 puncte.
Principalii indicatori de plan ău
fost depășiți cu : 5,9 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul,
11.4 la sută la beneficii, 1,4 la sută
la viteza de circulație a mărfuri
lor, 6,1 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător ;
cheltuielile de circulație la 1 000 lei
desfacere au fost mai mici decît
cele planificate cu 5,6 la sută, iar
nivelul fondului de retribuire la
1 000 lei desfacere cu 12,1 la sută.
.Locui II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" Rîmnicu Vîlcea.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Pașcani, jude
țul Iași.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de
credit Gorj, cu 760,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,1 la sută
la
producția industriei mici, 14 la sută
la prestări servicii pentru populație,
3,8 la sută la desfacerea mărfurilor
cu amănuntul ; depășiri importan
te de plan au fost Obținute la ex
port, beneficii, livrări de mărfuri
la fondul pieței și la producția în
alimentația publică.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor și de
credit Vîlcea.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor și de
credit Iași.
(Agerpres)

DE LA C.E.C.
Pentru sumele păstrate la C.E.C.,
depunătorii beneficiază de dobînzi
și cîștiguiri care contribuie la creș
terea veniturilor populației.
Pe depunătorii care economisesc
pe instrumentele de economii pre
văzute cu cîștiguri, Casa de Econo
mii și Consemna țiuni îl informează
că tragerile la sorți pentru acor
darea cîștiguirilOr la unele librete de'
economii pentru trimestrul I 1983,
precum și la obligațiile C.E.C. cu
cîștiguri pentru luna aprilie a.c. vor
avea loc în Capitală, în sala de cul
tură din strada Zalomit nr. 6, astfel:
— miercuri 27 aprilie, ora 16,30,
tragerile la sorți pentru acordarea
câștigurilor Ia libretele de economii
cu dobîndă și cîștiguri în autoturis-
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PRETUTiNOENI
tului de vulcanologie din Ca
tania consideră că pentru loca
litățile Nicolosi și Belpasso, aflate la peste 5 kilometri de
masa de magmă fierbinte, nu
există un pericol imediat, popu
lația este neliniștită. La Cata
nia, o comisie mixtă de ingi
neri și vulcanologi studiază pro
iecte vizînd o eventuală inter
venție împotriva frontului de
lavă. S-a anunțat, totodată, că
seismografele instalate pe pan
tele vulcanului nu au indicat
o tendință de reducere a acti
vității eruptive.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza reâlizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare
a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii martie •), pe
primele locuri se situează :

• APEL AL ORGANI
ZAȚIEI MONDIALE A
SĂNĂTĂȚII. Organizația
Mondială a Sănătății a apelat
la inițierea de urgență a unei
acțiuni globale împotriva unui
periculos parazit care provoacă
malaria. întrucît acesta a deve
nit rezistent la majoritatea me
dicamentelor utilizate în pre
zent, și îndeosebi la chinină,
transmite agenția U.P.I. Se pre
cizează că sint necesare cerce
tări pentru elaborarea de noi
medicamente împotriva acestui
parazit, cunoscut sub numele de

me emise de unitățile C.E.C. din
Capitală, precum și la libretele de
economii pentru turism, cu câștiguri1
în materiale de construcție și pen
tru construirea de locuințe ;
— joi 28 aprilie, ora 16,30, trage
rile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu
dobîndă și cîștiguri in autoturisme
emise de unitățile. C.E.C. din țară ;
— sîmbătă 30 aprilie, ora 12,30,
tragerea la 6orți a obligațiunilor
C.E.C. cu cîștiguri pentru luna Apri
lie a.c.
Casa de Economii și Consemnațiuni invită pe cei interesați să ia
parte la efectuarea tragerilor la
sorți.

Plasmodium Falciparum, care
a fost depistat intr-un număr
de 32 de țări în curs de dez
voltare din Asia, Africa și America Latină. Situația este și
mai complicată, se precizează,
din cauză că țînțarii purtători
ai acestui parazit au devenit, la
rîndul lor, rezistenți la pesticidele utilizate în mod curent.
• CĂUTĂTORII DE
AUR. Brazilia, țara care în a
doua jumătate a secolului al
XVIII-lea extrăgea jumătate din
aurul lumii, este pe cale de a re
ocupa poziții de frunte în ierar
hia mondială a producătorilor de
metal galben. Așa cum anunța
recent ministrul brazilian al
minelor și energiei, chiar în
acest an Brazilia se va situa pe
locul al treilea în lume la ex

tracția de aur, cu o producție
estimată la 40 de tone, față de
24 de tone cît a înregistrat anul
trecut. Guvernul are intenția de
a intensifica exploatarea indus
trială a aurului, pe lingă cea
artizanală, desfășurată mai cu
seamă în regiunea amazonică,
unde lucrează 200 000 de „garimpeiros", căutători de aur, din
care 40 000 la Serra Pelada, in
Amazonia orientală.

• NUMĂR DE ÎNRE
GISTRARE PENTRU CA
BALINE. Conducătorii comu
nității din Luelea
(nordul
Suediei) intenționează să pre
vadă în curînd fiecare Cal
cu un număr matricol ase
meni celor al automobile
lor. Această măsură este me

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
21 aprilie, ora 21 — 24 aprilie, ora 21.
în țară : vremea va fi relativ caldă.
Cerul va fi variabil, favorabil ploi
lor izolate. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade,
iar maximele intre 13 și 26 grade,
izolat mai ridicate. Dimineața, ps
alocuri, ceață slabă. în București :
vremea va fi in general frumoasă,
cu cerul variabil. Vîntul vă sufla în
general slab. Temperaturile minima
vor oscila intre 5 și 8 grade, iar cele
maxime între 21 și 24 grade. Dimi
neața, ceață slabă, (CornCliu Pop,
meteorolog de serviciu).

nită să oprească deteriorarea
rezervațiilor naturale, în special
a plantațiilor tinere, ca urmare
a traversării lor de către oa
meni călare.
• ESCALADA VIO
LENȚEI. în anul 1982, în ce
lebrul Central Park, considerat
un adevărat „pol" al violenței
din New York, au fost Comise
peste 1 000 de delicte grave, în
tre care nouă omucideri — cu
cinci mai mult decît în anul pre
cedent. Poliția parcului a înre
gistrat. de asemenea. 709 jafuri,
225 furturi și 22 violuri. Oficia
litățile — care apreciază că pro
porțiile criminalității în acest
parc, cu o suprafață de 336 hec
tare, sint alarmante — au hotărit să ia măsuri mai drastice.

factor activ în viața societății,
Un nou și remarcabil moment în dezvoltarea înFemeile
lupta pentru pace, cooperare și progres
relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală MIGMâ ACTIVITATE A TOVARĂȘEI
româno-iugoslave
Reafirmarea voinței reciproce de
a dezvolta și mai intens tradiționa
lele relații de strânsă prietenie și
colaborare rodnică româno-iugoslave,
iată principala concluzie ce se poate
desprinde la capătul noului dialog
la nivel înalt prilejuit de vizita
prietenească de lucru pe care, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a întreprins-o
în țara noastră o delegație a Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia, în frun
te cu tovarășul Mitia Ribicici, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.
Rezultatele rodnice ale convorbirilor
duc mai departe și îmbogățesc le
găturile de solidaritate, cu vechi ră
dăcini istorice, dintre popoarele celor
două țări, care, conviețuind în aceeași
zonă geografică, înfruntând adesea
vicisitudini similare, s-au aflat, în
repetate rînduri, alături și s-au întrajutorat in lupta împotriva asupri
rii străine, pentru dezvoltare inde
pendentă, de sine stătătoare, pentru
-libertate națională și socială.
O deosebită amploare și profunzi' ime a căpătat colaborarea dintre cele
două partide și țări în anii de după
cel de-al doilea război mondial, anii
socialismului, și mai ales în ultimele;
două decenii, ca rezultat fertil al
dialogului la nivel înalt, inițiat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Iosip Broz Tito, frecventele
întâlniri dintre cei doi conducători
așezînd, prin - însemnătatea proble
melor examinate, prin măsurile stabi
lite, temelii trainice colaborării și
conferindu-i mereu noi dimensiuni,
transformînd-o într-un bun comun de
preț -al popoarelor noastre. De-a
lungul anilor, prin întregul lor
conținut, relațiile româno-iugoslave
6-au afirmat astfel ca. un adevărat
model de raporturi noi între două
țări socialiste vecine și prietene. înscriindu-se pe linia, continuității
acestui fertil curs, convorbirile de
la București dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Mitia Ribicici se con
stituie într-o nouă contribuție de
seamă la extinderea și diversifica
rea legăturilor de prietenie și bună
vecinătate româno-iugoslave pe cele
mai diverse planuri ale construcției
socialiste, ca și în domeniul vieții
internaționale, în lupta pentru pro
gres, pentru destindere și pace.
Tocmai astfel a caracterizat con
vorbirile tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, care, subliniind „im
portanța acestei întîlniri pentru dis
cutarea și stabilirea de noi măsuri în
vederea intensificării
colaborării
economice, tehnico-științifice și cul
turale dintre țările noastre", arăta :
„Consider că avem toate condițiile —
și, în ce ne privește, sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a asigu
ra dezvoltarea continuă a colaborării
bilaterale, în toate domeniile". La
rindul său, relevind hotărîrea condu
cerii de partid și de stat iugoslave
de a continua „practic^ președintelui
Tito de a realiza întilniri periodice,
pline de conținut, utile pentru am
bele țări, care să contribuie la dez
voltarea permanentă a relațiilor din
tre Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia și Partidul Comunist Român,
dintre țările noastre, dintre guver
nele noastre", tovarășul MITIA RI’ BICICI reliefa că intensificarea relațiilor româno-iugoslave este o
vadă a rodniciei noilor principii,
egalității și respectului reciproc, a
căror aplicare ar fi de dorit „în ra
porturile dintre toate partidele, din
tre toate forțele progresiste, dintre
toate statele socialiste, așa cum se
petrec între două țări socialiste ve
cine și prietene, cum sint țările noas
tre".
Sînt, Intr-adevăr, relații care, așa
cum s-a subliniat și în cadrul actua
lului dialog — desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere, stimă și respect re
ciproc — cunosc o permanentă ex-

tindere și adîncire, potrivit voinței șl
aspirațiilor popoarelor celor două
țări. Se bucură, de o înaltă apreciere
atît în România, cit și în Iugoslavia
rezultatele acestei colaborări în do
meniul economic. în cadrul căreia se
înscrie la loc de frunte sistemul hi
droenergetic Porțile de Fier I, în
prezent construindu-se, în continua
re. prin eforturi comune, hidrocen
trala Porțile de Fier II. Totodată,
sînt în curs de aplicare măsuri me
nite să ducă la finalizarea de noi ac
țiuni de colaborare și cooperare în
variate ramuri ale economiei. îndeo
sebi în domeniile energeticii, valori
ficării de materii prime, industriei
construcțiilor de mașini și chimice,
transporturilor și comunicațiilor, la
creșterea și diversificarea schimbu
lui de mărfuri, ca și la extinderea
conlucrării pe plan tehnico-științific
și cultural. Pornindu-se de la reali
zările obținute, în cadrul noilor con
vorbiri la nivel înalt s-a subliniat
necesitatea de a se acționa in vede
rea dezvoltării și de aici înainte —
inclusiv în condițiile cînd efectele
crizei economice mondiale se resimt
și în cele două țări — a colaborării
economice, în acest sens urmînd să
se extindă îndeosebi formele pe ter
men lung de cooperare și speciali
zare pentru care există lairgi posi
bilități.
O însemnătate deosebită prezintă,
așa cum se evidențiază în Comuni
catul comun, reafirmarea voinței de
a extinde conlucrarea și a adinei re
lațiile de solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre ce
lelalte organizații politice și obștești
din cele două țări. Fără îndoială că,
prin întărirea în continuare a legă
turilor strinse dintre ele, P.C.R. și
U.C.I. se vor afirma în și mai mare
măsură ca forțe motrice ale dezvol
tării ansamblului raporturilor de
conlucrare dintre popoarele celor
două țări în toate domeniile.
în cadrul cuprinzătorului schimb
de vederi privind principalele pro
bleme ale vieții internaționale, cei
doi conducători au exprimat îngri
jorarea profundă fată de persisten
ta și extinderea fenomenelor nocive,
îndeosebi a practicilor politicii de
forță, dominație, intervenție și ames
tec în treburile interne ale unor sta
te independente, față de prolifera
rea conflictelor în diferite zone și
intensificarea tot mai amenințătoa
re a cursei înarmărilor. Tocmai de
aceea, pomindu-se de la realitatea
că problema fundamentală a epocii
noastre o constituie preîntâmpinarea
războiului și asigurarea păcii, s-a
subliniat imperativul întăririi efortu
rilor tuturor statelor și popoarelor
pentru oprirea agravării situației
mondiale și reluarea politicii de des
tindere. pentru stoparea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri con
crete și eficiente de dezarmare, în
deosebi de dezarmare nucleară.
Cu deplin temei s-a apreciat că,
tn condițiile în care Europa s-a
transformat în cel mai mare și mai
periculos depozit de armament din
toate timpurile, este imperios nece
sar să se acționeze pentru oprirea
amplasării rachetelor cu rază medie
de acțiune, reducerea și eliminarea
celor existente, pentru denuclearizarea întregului continent, un rol deo
sebit’ revenind. în acest sens. întă
ririi continue a rolului mișcărilor de
masă pentru pace și dezarmare din
Europa și alte părți ale lumii.
In opinia României și Iugoslaviei,
situația din Europa impune intensi
ficarea activității politico-diplomatice în vederea aplicării prevederilor
Actului final de la Helsinki, ca o
cerință majoră afirmîndu-se necesi
tatea încheierii cu rezultate poziti
ve a reuniunii de la Madrid, care
să ducă la convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii și
dezarmare pe continentul nostru, la

asigurarea continuării organizate a
eforturilor statelor participante con
sacrate aprofundării ansamblului
procesului început la Helsinki.
Și de data aceasta, dialogul româno-iugoslav a evidențiat însemnăta
tea acordată de cele două țări dez
voltării relațiilor bi și multilatera
le între țările din Balcani, pentru
transformarea acestei regiuni într-o
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără
arme nucleare și baze militare străi
ne. Desigur că o contribuție majo
ră la înfăptuirea acestui obiectiv ar
aduce reuniunea la nivel înalt a
țărilor balcanice, reuniune care s-ar
înscrie ca un eveniment de majoră
însemnătate nu numai pentru regiu
nea noastră, oi și în viața politică
a întregului continent. în același
timp, fără îndoială că, așa cum s-a
subliniat în cadrul dialogului, trans
formarea Mediteranei într-o zonă a
păcii și colaborării pe bază de ega
litate ar contribui la consolidarea
securității în Europa, ca și pe1 un
plan mai larg.
în condițiile agravării continue a
decalajelor dintre state, ale accen
tuării subdezvoltării, a fost subliniată
necesitatea stringentă a unor acțiuni
eficiente pentru edificarea noii or
dini economice internaționale. în
acest context, așa cum s-a eviden
țiat în cursul convorbirilor, o însem
nătate deosebită revine apropiatei
reuniuni a U.N.C.T.A.D. de la Bel
grad, fiind necesar să se facă totul
pentru adoptarea unor soluții con
structive în sprijinul țărilor în curs
de dezvoltare, pentru desfășurarea
unui dialog real și eficient între sta
tele bogate și cele sărace.
Consecvente orientărilor lor prin
cipiale, ambele țări se pronunță
ferm împotriva politicii nocive de
forță și de amenințare cu forța, în
acest cadru tovarășul Mitia Ribicici
ținînd să exprime înalta apreciere a
popoarelor iugoslave pentru poziția
președintelui Nicolae Ceaușescu în
sprijinul soluționării conflictelor și
neînțelegerilor dintre state numai și
numai pe cale politică, prin tratative.
Totodată, dînd o apreciere pozitivă
rezultatelor recentei reuniuni la ni
vel înalt de la Deliii a țărilor ne
aliniate, s-a evidențiat contribuția
deosebită a acestei largi mișcări a
zilelor noastre in lupta pentru pace,
consolidarea independenței, pentru
democratizarea relațiilor internațio
nale.
Abordînd unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, secretarul general al
P.C.R. și președintele Prezidiului
C.C. al U.C.I. au reafirmat orientă
rile celor două partide privind nece
sitatea de a se ține seama de diver
sitatea căilor pentru socialism și de
făurire a socialismului, răspunderea
fiecărui partid în fața propriului po
por și a propriei clase muncitoare,
dreptul său inalienabil de a-și ela
bora de sine stătător linia politică
și tactică, ca o condiție esențială a
afirmării socialismului în lume. A
fost subliniată, de asemenea, hotă
rârea P.C.R. și a U.C.I. de a dezvol
ta în continuare colaborarea cu toa
te partidele comuniste, socialiste și
social-democrate, cu celelalte forțe
progresiste și democratice, în lupta
pentru progres, pentru soluționarea,
în interesul popoarelor, a marilor
probleme ale lumii contemporane.
Opinia publică din țara noastră
apreciază, ou deplin temei, că, prin
rodnicul schimb de păreri pe care
l-a prilejuit, prin înțelegerile la care
s-a ajuns, noul dialog la nivel înalt
româno-iugoslav se înscrie ca o con
tribuție de primă însemnătate la
'dezvoltarea relațiilor de prietenie,
solidaritate și rodnică conlucrare în
tre cele două partide și state, în
folosul popoarelor noastre, al cauzei
socialismului, destinderii și păcii.

Al. CAMPEANU

-evidențiată în cadrul unei întîlniri organizate
de Adunarea civică a femeilor din Filipine
MANILA 20 (Agerpres). — Adunarea civică a femeilor din Fi
lipine a organizat o întâlnire consacrată unui schimb de informații
cu privire la condiția femeii, participarea ei la viata politică, eco
nomică și socială, la acțiunile internaționale de salvgardare a păcii,
pentru progres și cooperare în întreaga lume.
Ambasadorul român în Filipine,
Magdalena Filipaș, a prezentat o
expunere în care a înfățișat reali
zările poporului român în toate do
meniile de activitate. în strinsă le
gătură cu aceasta a fost eviden
țiată condiția femeii din România
de azi. au fost înfățișate dreptu
rile și posibilitățile de participare
la întreaga viață a societății, preo
cuparea deosebită pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor de
muncă si viață, ocrotirea mamei și
copilului.
în cadrul întilnirii a fost reIiefată personalitatea tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, fiind subliniată ac
tivitatea sa vastă pe tărâm politic,
științific, economic și social. De asemenea, a fost evocat faptul că,
pentru merite deosebite de om de

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Europa
Necesitatea intensificării cooperării în domeniul energiei
subliniată de delegatul român
GENEVA 20 (Agerpres). — în continuarea lucrărilor Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa a fost
abordată in aceste zile problematica
energiei. Intervenind în dezbateri,
reprezentantul țării noastre, Leon
Toader, a arătat că, în actualele con
diții economice, caracterizate prin
accentuarea unor fenomene negative
— prințre care un loc central il ocu
pă constrângerile energetice — una
din.căile de depășire a dificultăților
existente este intensificarea coope
rării între statele europene în dome
niul energiei. în acest sens, comisia
poate aduce un important sprijin
prin găsirea de soluții acceptabile
pentru toate statele, în special în
problemele comerțului cu produse
energetice și ale schimburilor teh
nologice.
/

„Pacea este dreptul inalienabil si
cei mai de preț al tuturor popoare
lor, condiția esențială pentru reali
zarea progresului în domeniile eco
nomic și social" — aceasta a fost
ideea de bază a primei conferințe
a mișcărilor pentru pace din țările
Africii Centrale, care și-a încheiat
lucrările in capitala Republicii
Populare Congo — Brazzaville. La
dezbateri au luat parte reprezentanți
ai ■ organizațiilor pentru pace din
Angola, Republica Africa Centrală,
Ciad, Gabon, Zair, precum și din
partea Organizației Unității Africa
ne și a altor organizații internațio
nale. Participanții la forumul de la
Brazzaville și-au exprimat profun
da îngrijorare față de continuarea
cursei înarmărilor, in special nu
cleare, de creșterea cheltuielilor
militare și a arsenalelor, conside
red că acestea reprezintă un grav
pericol la adresa păcii, a luptei po
poarelor pentru emancipare eco
nomică și socială.
La încheierea dezbaterilor a fost
adoptat „Apelul de la Brazzaville",
document in care participanții spri
jină ideea creării unui Comitet panafrican de colaborare intre popoare,
organism menit să acționeze in
sprijinul eforturilor guvernelor, ale
O.U.A., ale tuturor forțelor ce luptă
pentru pace, in favoarea unității
țărilor continentului și pentru pro
movarea unei politici de bună
vecinătate.

• Extinderea implantațiilor israeliene în teritoriile arabe
ocupate • Victimele exploziei de la Ambasada S.U.A. din
Beirut
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Igno
rând protestele populației din terito
riile ocupate, opoziția unei impor
tante părți a opiniei publice din țară
și criticile comunității internaționale,
guvernul israelian a aprobat con
struirea a trei noi localități pe malul
vestic al Iordanului. După cum in
formează agențiile Associated Press
și United Press International, noile
localități — Oranit. Bruchim și Dir
Kala — dispuse radial într-o zonă
situată la 25 km nord de Tel Aviv,
urmează să fie construite anul vii
tor, fiecare dintre ele cuprinzînd
1 000—1 500 locuințe.
Agenția VU.P.I. precizează că în
prezent in-* Gaza și pe malul vestic
al Iordanului există 108 așezări cqn-

PRAGA 20 (Agerpres). — La Brno
s-a deschis Tirgul internațional pen
tru bunuri de larg consum. La aceas
tă manifestare, din România partici
pă întreprinderile de comerț exterior
ARPIMEX, CONFEX, ROMANOEXPORT. Ministrul comerțului exterior
al R.S. Cehoslovace, Bohumil Urban,
care a vizitat standurile țării noas
tre, a dat o înaltă apreciere produse
lor românești.
A participat Cornel Pînzaru, am
basadorul României la Praga.

pericolul transformării ei intr-o
țintă ușoară în cazul unui conflict
militar.
„Nu putem sta la nesfîrșit pasivi
in fața escaladării cursei înarmări
lor, a menționat primarul orașului
Lommel. Securitatea popoarelor din
Est și Vest trebuie să se bazeze nu
pe cursa înarmărilor, ci pe redu
cerea arsenalelor militare". De aceea, a subliniat el, pe continentul
european nu trebuie să existe arme
nucleare.

„Instituirea de zone denuclearizate in jurul/ orașelpr și localități
lor din tara noastră este un mijloc
important al luptei pentru oprirea
pericolelor unui război nuclear", a
declarat William Thomas Risbey,
primarul orașului britanic Man
chester. „Exprimînd dorința majo
rității concetățenilor noștri, a spus
eL Manchester a devenit în 1980
primul oraș din Europa occidentală
declarat «zonă denuclearizată». în
prezent 150 de municipalități din
Marea Britanic, totalizînd peste 50
milioane locuitori, s-au aliat aces
tei initiative. în condițiile creșterii
neîncetate a cursei înarmărilor, hotărîrea N.A.T.O. de amplasare pe

trebuie noi tipuri de arme, in spe
cial rachetele MX, pentru care s-ar
cheltui inutil fonduri uriașe. Ampla
sarea acestor sisteme de rachete nu
va îmbunătăți cu nimic pregătirea
noastră de luptă. Președintele
Reagan susține necesitatea creșterii
alocațiilor militare cu 10 la sută,
Congresul cu 5 la sută, dar nimeni
nu se gîndește la nevoile poporu
lui american", a spus Laroque.

teritoriul a cinci țări vest-europene, printre care și Anglia, de ra
chete «Pershing-2» și «Cruise»
agravează pericolul unui război
termonuclear. Fiecare locuitor și
fiecare oraș britanic trebuie să cu
noască acest pericol", a declarat el.

Reuniunea general-europeană de la Madrid
Poziții prezentate în prima ședință plenară
MADRID 20 (Agerpres). — Lucră
rile reuniunii general-europene de la
Madrid, reluate marți, au in actuala
etapă sarcina fundamentală de a
găsi soluții unanim acceptabile pro
blemelor încă deschise și de a con
veni, prin negocieri între cele 35 de
state participante la C.S.C.E., un do
cument final, substanțial și echili
brat, astfel incit reuniunea să se în
cheie în cel mai scurt timp posibil,
cu rezultate pozitive, de natură să
contribuie la întărirea destinderii,
securității și cooperării pe continen
tul european.
După cum s-a anunțat. în cadrul
primei ședințe plenare — prezidată,
potrivit principiului rotației, de șeful
delegației Republicii San Marino —
au luat cuvintul reprezentanții Ce
hoslovaciei, U.R.S.S. și R.D.G., care
au reafirmat pozițiile cuprinse în co
municatul întâlnirii de la Praga a
Comitetului miniștrilor afacerilor
externe ai țărilor participante la
Tratatul de la Varșovia.
în cadrul aceleiași ședințe a luat,
de asemenea, cuvintul reprezentantul

R.F.G., care a prezentat poziția țări
lor membre ale Pieței comune in le
gătură cu stadiul lucrărilor, proiec
tul de document final al reuniunii și
sarcinile prioritare ale actualei etape
a forului general-european de la
Madrid.
Vorbitorii s-au pronunțat pentru
convenirea cît mai curînd posibil, pe
baza proiectului revizuit al țărilor
neutre și nealiniate, a unui docu
ment final care să contribuie la re
luarea cursului destinderii, la întă
rirea securității și cooperării pe con
tinent și care să conțină hotărîrea
privind convocarea conferinței pen
tru măsuri de încredere și dezarmare
în Europa, ca parte integrantă a pro
cesului general-european, și să pre
vadă asigurarea continuității C.S.C.E.
în context, a fost subliniată dato
ria comună a tuturor statelor parti
cipante la reuniunea de la Madrid de
a acționa intr-un spirit de lucru
constructiv, pentru convenirea docu
mentului final al reuniunii și înche
ierea acesteia cu rezultate pozitive.

Conferință internațională la Atena
Declarațiile premierului grec
ATENA 20 (Agerpres). — In cadrul
unei întîlniri cu participanții la Con
ferința internațională de solidaritate
cu popoarele palestinian și libanez,
care a avut loc la Atena, primul mi
nistru al Greciei, Andreas Papandreu,
a declarat că „poporul palestinian
are dreptul la o patrie și la un stat
propriu".
Pe de altă parte, referindu-se la

situația din Europa, premierul elen
a exprimat din nou dezacordul gu
vernului său față de amplasarea in
Europa occidentală a noilor rachete
nucleare americane cu rază medie de
acțiune. O astfel de evoluție — a spus
Papandreu — va duce la agravarea
relațiilor dintre Est și Vest, va crea
un pericol direct de izbucnire a răz
boiului pe continentul european.

în sprijinul lichidării stării de încordare

din America Centrală
• Mexicul cere eliminarea politicii de forță și de amestec
în treburile interne ale statelor din regiune • Comunicat
comun guyanezo-iugoslav • In Camera Reprezentanților a
S.U.A.: vot împotriva suplimentării ajutorului militar acordat
Salvadorului
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — La încheierea convorbirilor
dintre ministrul de externe mexican,
Bernardo Sepulveda, și secretarul de
stat al S.U.A., George Shultz, presa
din Ciudad de Mexico a relatat că
.pozițiile celor două țări au rămas în
principal aceleași — transmite agen
ția France Presse. Deși părțile au
subliniat necesitatea continuării unei
strinse colaborări în toate domeniile
între Mexic și S.U.A., ele au eviden
țiat că incă mai persistă puncte de
vedere diferite în ceea ce privește
unele aspecte ale relațiilor bilatera
le. în acest sens, partea mexicană
s-a pronunțat pentru abrogarea to
tală, de către S.U.A., a tuturor mă
surilor cu caracter restrictiv referi
toare la importul de produse din
Mexic.
în ceea ce privește politica exter
nă, părțile s-au pronunțat pentru
continuarea eforturilor- de pace în
America Centrală, inițiate de țările
semnatare ale „Declarației de pace
de la Contadora", dar au făcut pre
cizări de nuanță ale pozițiilor lor.
Ministrul de externe mexican a evi
dențiat importanța eliminării politi
cii de forță și ingerință în treburile
interne ale statelor din regiune, iar
secretarul de stat al S.U.A. a subli
niat hotărîrea guvernului său de a
continua sprijinul acordat aliaților
săi din America Centrală — relatea
ză France Presse.

GEORGETOWN 20 (Agerpres). —
Comunicatul comun guyanezo—iugo
slav dat publicității la încheierea vi
zitei la Georgetown a lui Vidoie
Jarkovici, membru al Prezidiului
R. S. F. Iugoslavia, și a convorbiri
lor purtate cu președintele Forbes
Burnham exprimă îngrijorarea păr
ților față de tensiunea existentă pe
plan 'mondial și îndeosebi în zona

Americii Centrale și a Mării Carai
bilor, pronunțîndu-se pentru respec
tarea strictă a dreptului popoarelor
de a-și hotărî singure calea dezvol
tării politice,, economice și sociale,
fără nici un amestec din afară — re
latează agenția Taniug. Cele două
părți subliniază, de asemenea, nece
sitatea ca toate țările nealiniate și
alte state ale comunității internațio
nale să contribuie la punerea în
practică a concluziilor Conferinței la
nivel înalt a mișcării de nealiniere,
de la Delhi, exprimînd, în context,
încrederea că reuniunea U.N.C.Ț.A.D.,
care se va desfășura la Belgrad în
luna iunie, va constitui o etapă im
portantă în instaurarea unei coope
rări economice pe bază de egalitate
între state.

WASHINGTON 20 (Agerpres). —
Comisia pentru relații externe a Ca
merei Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. a respins cererea Adminis
trației Reagan de a se (i.'^-rda un
ajutor militar suplimentar u- ,50 mi
lioane dolari regimului din ț.jilvador
pe parcursul anului 1983 — transmi
te agenția France Presse. In legătură
cu aceasta, presa americană amin
tește că. la începutul lunii martie,
președintele S.U.A. a cerut Congresu
lui să aprobe fonduri în valoare de
110 milioane dolari cu titlu de asis
tentă militară suplimentară pentru
Salvador, din care cele 50 milioane
refuzate acum de Camera Reprezen
tanților urmau să constituie prima
tranșă.
Observatorii de la Washington apreciază că votul negativ din Camera
Reprezentanților reflectă opoziția
crescîndă a fonului legislativ și a
opiniei publice americane fată de amestecul S.U.A. în treburile statelor
din America Centrală.

«AGENȚIILE DE PRESA
In Japonia se desfășoară ample
acțiuni de protest împotriva Pre
zenței în apele arhipelagului nipon
a unor nave americane dotate cu
arme nucleare. în fotografie : as
pect din timpul unei demonstrații
Ia Yokosuka cu prilejul sosirii
portavionului „Midway"

„Să înlăturăm pericolul unei conflagrații mondiale I
La Oslo s-au înche
iat lucrările conferin
ței internaționale cu
tema
„Confruntare
sau noi alternative
la care au luat parte
oameni politici și activiști pe tărâm obstesc din diferite țări
vest-europene și din
S.U.A., membri ai
Stortingului
(parla
mentul) norvegian, re
prezentanți ai unor
partide politice, sindi
cate, organizații care
militează pentru pace,
ai mișcării de tineret
și de femei din Nor
vegia.
Participanții
și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu
deteriorarea elimatuinternațional. re-

ra. S-a evidențiat dorința ambelor
părți de a găsi noi căi și mijloace
care să asigure dezvoltarea pe mai
departe a relațiilor româno-britanice
în toate domeniile.
A fost realizat, totodată, un schimb
de vederi asupra unor aspecte ale
situației internaționale. îndeosebi
asupra situației din Europa. în acest
context, s-a subliniat necesitatea
încheierii cu rezultate pozitive a
reuniunii de la Madrid, de natu
ră să contribuie la îmbunătățirea
climatului politic în Europa, la edi
ficarea unui sistem de securitate si
colaborare pe continent.

“I

pe scurt

150 municipalități engleze declarate
zone denuclearizate

„Nu, amplasării de noi rachete !"
„Cheltuielile Pentagonului în ac
tualul an financiar ar putea fi re
duse cu 25 la sută, fără să afec
teze securitatea națională, prin re
nunțarea la fabricarea și amplasa
rea noilor sisteme de arme deose
bit de costisitoare", a declarat amiralul în retragere Gene Laroque,
directorul Centrului de informații in
probleme militare din Washington.
„Noi dispunem de importante for
țe strategice și acum nu ne mai

struite de autoritățile de ocupație, cu
o populație de 25 000 israelieni, adău
gind că guvernul de la Tel Aviv in
tenționează să mărească numărul
locuitorilor evrei din aceste zone,la
100 000 pînă în 1986.
★
•
BEIRUT 20 (Agerpres). — Amba
sadorul S.U.A. in Liban, Robert
Dillon, a declarat că, în urma explo
ziei produse la ambasada țării sale
din Beirut, în rindul personalului
ambasadei — format din americani
și libanezi — s-au înregistrat 24 de
morți și 85 de răniți. 25 de persoane
se află încă sub dărâmături, cu pu
ține șanse de a supraviețui, infor
mează agențiile internaționale de
presă.

Tîrgul internațional
de la Brno

„Reducerea arsenalelor, nu sporirea lor asigură
securitatea popoarelor"
Partizanii păcii din. Belgia, a
declarat Gustav Mateis, primarul
orașului belgian Lommel, sint hotărîți să ceară guvernului inițierea de
acțiuni concrete pentru apărarea
păcii șj securității țării. Pentru în
ceput, a spus el, guvernul ar tre
bui să refuze să fie „un elev sili
tor" al N.A.T.O. și' să declare că
amplasarea de noi rachete nucleare
americane nu ar consolida securita
tea Belgiei, ci, dimpotriyă. ar spori

Subliniind eforturile ce se fac în
România pentru soluționarea tuturor
aspectelor privind energia și, în spe
cial, pentru atingerea obiectivului
stabilit de conducerea de partid și de
stat — independența energetică —
vorbitorul a arătat că țara noastră
își aduce o importantă contribuție la
intensificarea colaborării între sta
tele din regiune in acest domeniu,
între altele, organizînd, în toamna
acestui an, la București, un colocviu
pe tema utilizării raționale a resur
selor secundare de energie în indus
trie. Colocviul, care va examina po
sibilitățile de creștere a eficienței
energetice, de aplicare a tehnologii
lor de vîrf în domeniul menționat,
constituie cea mai importantă mani
festare a comisiei în problematica
energeticii în cursul acestui an.

ORIENTUL MIJLOCIU

Cercuri tot mai largi ale opiniei publice
se pronunță pentru oprirea cursei înarmărilor
„Apelul de la Brazzaville"

știință de renume internațional,
tovarășei Elena
___ Ceaușescu i-au
fost conferite înalte distincții, în
tre care și titlul de doctor honoris
causa acordat de Universitatea Fe
minină din Manila, prestigioasă in
stituție de învățămînt din această
țară.
Reprezentantul Ministerului filipinez al Afacerilor Externe s-a
referit pe larg la cooperarea din
tre România și Filipine, subliniind
importanta dialogului la nivel înalt,
a vizitei oficiale de stat a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Filipine. a în
țelegerilor convenite, cursul ascen
dent al raporturilor bilaterale, pre
cum și buna colaborare statornici
tă între reprezentanții celor două
țări pe plan internațional.

LONDRA 20 (Agerpres). — Francis
Pym, secretar de stat pentru aface
rile externe al Marii Britanii, l-a
primit pe Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, președintele părții
române la cea de-a X-a sesiune a
Comisiei mixte guvernamentale româno-britanice de colaborare econo
mică și cooperare industrială și teh
nologică, ale cărei lucrări se desfă
șoară la Londra. Cu acest prilej a
fost trecut în revistă stadiul rela
țiilor româno-britanice pe multiple
planuri, exprimindu-se satisfacția
față de cursul ascendent al acesto-

crudescența
politicii
de confruntare și es
calada
continuă a
cursei înarmărilor, arătînd că acest curs
amplifică pericolul de
clanșării unei confla
grații nucleare pustii
toare. Ei au subliniat
că singura alternativă
rațională Ia politica
bazată pe forță, înar
mări și confruntare o
reprezintă promovarea
hotărâtă
în
viața
internațională a unui
curs orientat spre co
operare.
destindere,
dezarmare și pace. în
acest sens, s-a relevat
necesitatea promovării
largi a dialogului și a
cooperării în relațiile
Est-Vest,
creării

unui climat de încre
dere și înțelegere re
ciprocă. pe temeiul
normelor dreptului in
ternațional.
Participanții
și-au
exprimat speranța că,
prin unirea eforturilor
forțelor care militea
ză pentru destindere,
dezarmare și pace din
Europa și din întrea
ga lume, se va Putea
ajunge la îmbunătăți
rea climatului mon
dial, la oprirea cursei
înarmărilor și începe
rea unor negocieri eficiente de dezarmare,
care să ducă la măsuri
concrete în sfera dez
armării, la întărirea
păcii și securității
ternaționale.

MANIFESTARE CULTURALA.
In localitatea daneză Haderslev a
fost organizată o manifestare cul
turală dedicată României. Cu aceas
tă ocazie a fost deschisă o expo
ziție de artă și s-a prezentat o gală
de filme documentare românești.
De asemenea, grupul folcloric „Doi
na Ilfovului" a susținut un bogat
program de melodii populare româ
nești.

de Las Americas". Au participat
reprezentanți din 12 țări din zonă.
In declarația dată publicității în
încheierea conferinței se sublinia
ză rolul crescînd al oamenilor de
cultură în lupta pentru progresul
social și importanța adoptării unor
măsuri îndreptate spre creșterea
nivelului învățămintului și culturii
din aceste țări aflate pe calea dez
voltării independente.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a
fost lansată, la 20 aprilie, nava
cosmică „Soiuz T-8“ pilotată de un
echipaj format din Vladimir Titov,
comandantul navei, Ghennadi Stre
kalov, inginer de bord, și Alek
sandr Serebrov, cosmonaut cerce
tător. Programul de zbor prevede
cuplarea navei cu complexul orbi
tal „Saliut-7“ — „Cosmos-1443".
Echipajul urmează să realizeze, la
bordul complexului pilotat, cerce
tări și experiențe tehnico-științifice și medico-biologice.

FALIMENTE. Potrivit datelor
Oficiului vest-german de statistică
din Wiesbaden. în luna februarie
a. c., din cauza fenomenelor de re
cesiune economică și a concurenței
acerbe, în R.F.G. au dat faliment
peste 1 400 de întreprinderi și firme
mici și mijlocii. Cel mai mare nu
măr de falimente s-a înregistrat în
industria de prelucrare a metalelor
și în sectorul serviciilor.

IN CAPITALA CUBANEZA s-au
încheiat lucrările primei conferințe
latino-americane in ' problemele
culturii, mijloacelor de informare și
învățământului, organizată de „Casa

PROGRAM DE AUSTERITATE.
Guvernul olandez a dat publicității
un program de austeritate a cărui
aplicare va reduce cu cel puțin trei
la sută puterea de cumpărare, in
formezi agenția United Press Inter
national, Totodată, guvernul olan
dez a anunțat că deficitul bugetar,

prevăzut, în septembrie 1982, la 11,9
la . sută din produsul național brut
(P.N.B.), va crește la 12,5 la sută
din P.N.B. Fără adoptarea progra
mului de austeritate, a relevat un
purtător de cuvint oficial, defici
tul bugetar ar fi atins 13 la sută
din P.N.B.
EVOLUȚIE
DEMOGRAFICA.
Populația din zona metropolitană
a orașului Tokio era, la 1 ianua
rie, de 11 479 125 locuitori, cu 47 243 '
mai mulți decît in anul precedent,
relevă statisticile publicate de mu
nicipalitatea capitalei nipone. Se
menționează că, pentru prima dată,
numărul tinerilor sub 14 ani a scă
zut sub 20 la sută, în timp ce nu
mărul persoanelor în vîrstă de
peste 65 de ani a crescut cu 8,17
la sută, ceea ce relevă accentuarea
fenomenului de „îmbătrânire" a
populației.

ACCIDENTE DE CIRCULAȚIE.
La Bruxelles a fost dat publicității
un comunicat oficial, potrivit că
ruia, in urma accidentelor de cir
culație înregistrate anul trecut, in
Belgia și-au pierdut viața 1 60S per
soane.
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