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lucrări de deosebită importanță pentru recoltă
După cum se apreciază la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. in unele județe — Con
stanța. Ialomița, -Mehedinți — su
prafețele prevăzute a se iriga in

mațiilor de udători în schimburi de 
zi și de noapte, funcționarea neîn
treruptă a echipamentelor de iri
gații. Concomitent, este necesar ca 
în toate zonele cu deficit de urni

Printre consiliile populare fruntașe care au obținut rezultate deosebite in anul 1982 in întrecerea socialistă 
Intre consiliile populare privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, social-culturale, buna gospodărire 
și înfrumusețare a localităților, se numără și Consiliul popular al municipiului Slatina, căruia i s-a conferit 

„Ordinul Muncii" clasa I. In fotografie : noi construcții de locuințe la Slatina

ridicate inregis- 
zile măresc defi- 
sol, îndeosebi in 

și sud-estul țării, 
tot unde culturile

în aceste zile. în agricultură se 
desfășoară cu intensitate lucrările 
de întreținere a culturilor, de asi
gurare prin irigații a apei necesare 
dezvoltării normale a acestora. Se 
poate spune că ne aflăm intr-un 
moment de virf al lucrărilor, in
tr-un moment de o deosebită im
portantă pentru realizarea recolte
lor prevăzute a se obține in acest 
an. Iată de ce întreaga muncă po
litică și organizatorică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid trebuie să fie subordonată 
efectuării in cele mai bune condi
ții a acestor lucrări decisive pentru 
recoltă, ceea ce presupune mobili
zarea la cîmp a întregii țărănimi, a 
tuturor locuitorilor de la sate.

Temperaturile 
trate in ultimele 
citul de apă din 
zonele din sudul 

j Iată de ce, peste
' au nevoie de apă, trebuie să se lu

creze intens și cu toate forțele la 
irigații. Există reale posibilități ca 
pe mari suprafețe situate în zo
nele cu deficit de umiditate din 
sol să se obțină recolte bune. După 
cum se știe, ca urmare a investi
țiilor mari făcute de statul nostru, 
suprafața amenajată pentru iriga
ții însumează aproape 2,5 milioane 
de hectare. Aceste amenajări se 
află tocmai in zonele secetoase, 
ceea ce permite ca prin aplicarea 
la timp a udărilor și executarea la 
un înalt nivel calitativ a lucrărilor 
de întreținere a culturilor să fie 
obținute recoltele prevăzute. Este 
suficient să amintim că, in județul 
Constanța, 74 la sută din suprafața 
arabilă este cuprinsă in sistemele 
de irigații, în județul Brăila — 65 
la sută, Călărași — 61 la sută. 
Giurgiu — 51 la sută, pondere mare 
avind suprafețele amenajate pen
tru irigații și in județele Tulcea, 
Dolj. Mehedinți, Teleorman. Ialo
mița și Olt. Dealtfel, aceste județe 
dețin peste 80 la sută din totalul 
suprafeței pentru irigație din țara 
noastră. Prin urmare, pe mari su
prafețe este posibil și trebuie să fie 
obținute recolte superioare la hec
tar, indiferent de modul în care 
evoluează timpul.

Este de relevat că din indicația 
conducerii partidului au fost asi
gurate cantitățile de energie elec
trică și combustibil necesare bu
nei desfășurări a irigațiilor, iar 
prin munca politică și organiza
torică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid zeci de mii 
de oameni au fost mobilizați la 
udarea culturilor. Măsurile între
prinse au făcut cu putință ca pro
gramul de irigații pe săptămînă 
7—13 mai să l’ie depășit cu 8 la 
sută. în unele județe, prin folosirea 
mijloacelor locale au fost irigate 
suprafețe mai mari decit cele pre
văzute.

Pentru perioada 14—20 mai s-a 
prevăzut ca în sistemele mari de 
irigații să se aplice udări pe 718 000 
hectare. Există insă condiții ca să 
fie irigate suprafețe mult mai mari.

® Aplicarea programelor de irigare stabilite 
constituie condiția minimală a realizării unor recolte 
corespunzătoare.

© Suprafețe suplimentare pot fi irigate prin folosi
rea tuturor surselor locale de apă și organizarea unor 
acțiuni de masă, cu participarea largă a populației de 
la sate, la udarea culturilor.

® Eforturile pentru irigarea unor suprafețe cît mai 
mari să se împletească strîns cu răspunderea pentru 
realizarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

© Mai mult ca oricînd, în condițiile climatice ac
tuale, o prașilă făcută la vreme și bine echivalează 
cu o ploaie.

Irigarea griului de pe terenurile C.A.P. Drăgănești Vlașca, județul Te
leorman Foto : Sandu Cristian

această săptămînă sint mal mici 
față de capacitățile sistemelor 
existente. Bunăoară, în județul 
Constanța s-a prevăzut să se irige 
91 000 hectare, față de 170 000 hec
tare cit este capacitatea sistemelor 
pentru această perioadă. Este o si
tuație care impune să fie între
prinse măsuri energice pentru a se 
iriga suprafețe mai mari, asigurin- 
du-se organizarea temeinică a for-

ditate în sol să fie folosite orice 
surse de apă pentru irigarea unor 
suprafețe suplimentare — apa din 
lacuri și bălți, din rîuri, puțuri etc. 
— mobilizindu-se la udarea cultu
rilor forțe cit mai mari de la sate.

Un factor care condiționează — 
in toate zonele țării — realizarea 
producției agricole îl constituie 
efectuarea la timp și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor de intre-

tinere a culturilor. în condițiile cli
matice actuale, o prașilă făcută la 
timp și bine echivalează cu o 
ploaie, deoarece pe această cale se 
distrug buruienile și se asigură 
menținerea în sol a umidității ne
cesare dezvoltării plantelor. Toc
mai de aceea aceste lucrări nu pot 
fi aminate și trebuie să constituie 
acum o preocupare principală a 
oamenilor muncii din agricultură. 
Subliniem această cerință întrucît 
stadiul efectuării acestor lucrări di- 

■ feră de la un județ la altul. Po
trivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, pină în seara 
zilei de 15 mai, prima prașilă la 
sfecla de zahăr s-a executat manual 
pe 95 la sută din suprafețe, iar 
mecanic — pe 54 la sută. în 22 de 
județe, precum și în Sectorul agricol 
Ilfov s-a încheiat prima prașilă la 
sfecla de zahăr. în multe unități 
agricole s-a trecut la a doua pra
șilă manuală, care s-a și executat 
pină acum pe 32 la sută din su
prafață. Lucrările trebuie grăbite 
îndeosebi in unitățile agricole din 
județele Ialomița, Prahova, Boto
șani, Cluj, Brașov, Covasna, Har
ghita, unde prima prașilă la sfecla 
de zahăr a fost executată doar pe 
70—90 la sută din suprafețe. în ce 
privește floarea-soarelui, prima 
prașilă a fost executată mecanic pe 
97 la sută din suprafețe, iar ma
nual — 94 la sută. Se cuvine con
semnat că în unele județe — Giur
giu, Mehedinți și Dîmbovița — au 
fost prășite a doua oară mari su
prafețe cultivate cu floarea-soare
lui. Cu fiecare zi. pe măsura dez
voltării culturilor, tot mai multe 
forțe și mijloace din agricultură 
trebuie concentrate la lucrările de 
întreținere a porumbului. Dealtfel, 
pină acum au și fost prășite meca
nic 59 la sută din suprafețele ocu
pate in această cultură, iar manual
— 42 la sută. în județul Olt. de
exemplu, prima prașilă manuală 
s-a executat pe 94 la sută din su
prafețe, iar în județul Giurgiu pe 
88 la sută. în alte județe însă — 
Dolj, Călărași. Constanta, Tulcea 
și Timiș — aflate in aceeași zonă, 
unde însămînțările s-au incheiat 
mai devreme, iar porumbul este 
mai dezvoltat, au fost prășite su
prafețe mai mici. . .

Condițiile climatice din această 
primăvară — deficit de apă in zo
nele din sud-estul țării și exces de 
umiditate în sol în partea de vest
— impun ca atit irigațiile, cît și lu
crările de întreținere a culturilor 
să fie executate in ritm intens și 
la un nivel calitativ superior. De 
aceea, în această săptătnină sarcina 
de cea mai mare răspundere ce re
vine organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, condu
cerilor unităților agricole este de a 
acționa energic pentru mobilizarea 
zi de zi a mecanizatorilor, coope
ratorilor. specialiștilor, a tuturor 
locuitorilor de la sate la efectuarea 
acestor lucrări de importantă deci
sivă pentru recolta anului 1983.

Progresul tehnic și cercetarea
Introducerea progresului tehnic in 

industria românească are loc in pre
zent intr-un moment in care crește 
puternic complexitatea activității 
cercetătorilor. proiectanților. între
gului personal tehnico-ingineresc. 
Știința și tehnica mondială avansea
ză rapid, revoluția științifică și teh
nică se accelerează, ritmul de înnoi
re a produselor și tehnologiilor fiind 
fără egal in istorie. Se manifestă 
primele semne ale celei de-a doua 
revoluții industriale generate de 
electronizarea și robotizarea produc
ției. Pe de altă parte, criza econo
mică ce se manifestă pe plan mon
dial a condus la fenomene de îngră
dire a schimburilor internaționale, 
în special in domeniul tehnologiilor 
de virf, unde se manifestă nu nu
mai o creștere exagerată a prețurilor, 
dar și cunoscutele tendințe de 
frinare a transferului de infor
mații tehnice. In aceste condiții, mi- 
litindu-se in continuare activ pentru 
largi schimburi economice și tehni- 
co-științifice. în țara noastră se des
fășoară un amplu proces de asimi
lare de produse și tehnologii noi, 
necesare modernizării continue a 
economiei naționale.

Unitățile Ministerului Industriei de 
Mașini-Unelte. Electrotehnică și 
Electronică au fost și sint confrun
tate în anul trecut și în acest an cu 
sarcina realizării unui program vast 
de asimilare de produse noi. necesa
re celorlalte ramuri economice. Dacă 
ne vom referi numai la programele 
de asimilare a unor produse și ma
teriale in vederea reducerii impor
turilor. putem constata că prevede
rile acestora pentru 1982 au fost rea
lizate. pe ansamblul ministerului, 
incă din luna septembrie. Cercetă
torii. in strinsă colaborare cu specia
liștii din producție, au finalizat pro
duse noi de importantă deosebită, 
printre care lămpile de mină cu 
acumulatori cu plumb și cadmiu- 
nichel. contorul cu roți ovale pentru 
industria- ehimieă. sistemul cu mi
croprocesor pentru conducerea pro
ceselor de electroliză a aluminiului 
și altele, care au înlocuit, incă din 
anul trecut, importuri de multe zeci 
de milioane de dolari. Ca urmare a 
acestor eforturi, au intrat și se află 
acum în fabricație peste 1 670 pro
duse noi.

în sectorul 
asimilarea de 
noi constituie 
amploare, atit
duselor, cit și prin 
Și aceasta pentru 
lectrotehnica, mecanica fină, 
nile-unelte sint domenii de virf, cu
o dinamică de dezvoltare accelerată, 
cu cerințe tehnice cel mai adesea

dr. Vasile BALTAC

dificil de satisfăcut. Ele necesită co
laborarea unui mare număr de cer
cetători din domenii diverse de acti
vitate. Este poate domeniul care 
ilustrează cel mai bine necesitatea 
colaborării specialiștilor din diferite 
domenii și a coordonării ferme a ac
tivității de realizare a produselor 
noi. Pentru asimilarea lămpilor elec
trice de mină, de exemplu. în mai 
puțin de șapte luni a fost necesară 
colaborarea strinsă a specialiștilor 
noștri cu specialiști din Ministerul 
Industriei Chimice. Ministerul Mine
lor și Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. Experiența acti
vității de asimilare de produse noi 
de înaltă tehnicitate, care să înlo
cuiască produse de înaltă performan
tă pînă la momentul respectiv im
portate. permite să putem aprecia la

adevărata valoare uriașul potențial 
creator tehnic de care dispunem.

Anii de dezvoltare industrială au 
creat nu numai capacități de pro
ducție însemnate, ci și, practic in 
toate sferele industriei, structuri de 
cercetare-dezvoltare capabile să pro
moveze progresul tehnic, să creeze 
noi produse și tehnologii noi. utila
je de producție care, la rindul lor, 
reînnoiesc 
S-a creat 
importante 
și a cărei 
fie planificată cu grijă, să se folo
sească la maximum acest uriaș po
tențial creator, care, spre deosebire 
de acum cițiva zeci de ani, nu se 
mai află în stare latentă, ci s-a struc
turat pe principiile unei economii 
moderne. Avem specialiști de mare 
valoare în practic toate domeniile de 
activitate. Cu efort organizatoric, cu

» 
capacitățile productive, 

astfel una din cele mai 
resurse de care dispunem 
utilizare este necesar să

(Continuare în pag. a Xl-a)

Conștiința de sine 
a culturii române

BRAȘOV: Producție suplimentară 
de peste jumătate miliard lei

Colectivele de oameni ai muncii 
din județul Brașov au acționat in 
acest an mai organizat, mai efi
cient pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor. Ac
tivitatea productivă s-a desfășurat 
la cote superioare anului trecut. 
Aceasta a permis ca potențialul 
tehnic și material al industriei ju
dețului să fie folosit mai judicios, 
ceea ce a făcut ca un număr de 65 
de unități economice să-și poată

realiza planul la producția marfă 
pe patru luni înainte de termen, 
cind s-a realizat o producție marfă 
suplimentară in valoare de peste o 
jumătate miliard lei. S-au realizat 
peste prevederi 52 574 CP motoare 
cu ardere internă, 38 620 kW mo
toare electrice. 61 tractoare, pompe 
centrifugale in valoare de peste 11 
milioane lei. -produse de mecanică 
fină însumind 7,4 milioane lei etc. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

Mici amănunte pe 
lingă care trecem une
ori neatenți ; caietele 
pe care am deprins 
scrisul și care ne-au 
insolit de-a lungul 
anilor de școală, cele 
mai multe aveau im
primată pe ele emble
ma Combinatului de 
celuloză și hîrtie „Le- 
tea" Bacău; carne
tele noastre de repor
ter poartă aceleași în
semne : paginile albe 
cărora le-am încredin
țat aceste rinduri pro
vin de la „Letea". 
Practic, de mai bine 
de o sută de ani. pres
tigioasa întreprindere 
moldavă face parte, 
fără excepții, din viața 
cotidiană a fiecăruia 
dintre noi. Fie și nu
mai prin faptul că 
hirtia specială pentru 
certificatul de naștere 
sau pentru 
de identitate 
de aici.

îl întrebam 
oe tovarășul 
Barbu, directorul 
treprinderii, care ar fi 
pentru ziua respectivă 
cea mai importantă 
activitate a colectivu
lui. Văzusem. mai 
înainte, destule lucruri 
notabile, de la realiza
rea cu forțe proprii, 
prin autoutilare. a 
unor subansamble so- 

<____________________

buletinul 
provine

deunăzi
Nicolae 

în-

pentru ma- 
care este in- 

combinatul, 
verdictul po- 
cercetătorilor

fisticate 
șinile cu 
zestrat 
pină la 
zitiv al
din întreprindere pri
vind asimilarea unor 
sortimente de hirtie pe 
care puține firme din 
lume le furnizează la

de activitate 
și tehnologii 

fenomen de mare 
diversitate a pro- 
complexitatea lor. 
că electronica, e- 

mași-

nostru 
produs: 
un 
ca
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riția în condiții bune 
a ziarului, sosirea a- 
cestuia la timp sub 
ochii cititorului.

împreună cu secre
tarul comitetului de 
partid al întreprin
derii, tovarășul Vio
rel Huțu, am străbă
tut, pe rind, secțiile

— Păi' e simplu, ne 
lămurește secretarul 
comitetului de partid, 
în primul rînd că 
n-am lăsat-o să... stea. 
O mașină care stă se 
uzează mai ușor decit 
una folosită cum tre
buie. „Cum trebuie" 
— înseamnă revizii și

urmă, să fie la nive
lul celor pe cale să 
predea ștafeta. Fiind
că avem destui mun
citori și specialiști in 
prag de pensionare și 
avem și mai mulți 
care vin din urmă, cu 
pricepere, cu ambi
ție...

la letea = de unde vine hirtia
pe care se tipăresc aceste rinduri

această dată... Șl. to
tuși. răspunsul a fost :

— Astăzi, ca în fie
care 
crul 
tant este să plece din 
fabrică la timp și in 
cantitățile necesare 
toate... ziarele. Pentru 
săptămînă aceasta, pu
blicațiile săptămînale 

din 
ve-

zi dealtfel, lu- 
cel mai impor-

au... și ajuns, 
punctul nostru de 
dere.

Ne-a surprins i 
cut faptul că mai 
cineva care, 
meșterilor tipografi, și 
la fel ca noi. ziariștii, 
așază în prim-planul 
grijilor cotidiene apa-

plă- 
i e 

aidoma

mai importante ale în
treprinderii. în sec
ția de fabricat hîrtie 
velină și cartoane „ve
terana" instalațiilor 
din cel mai modern 
combinat de celuloză 
și hirtie din țară 
rată, după ani și 
de funcționare,
nouă. Fără să se fi u- 
zat fizic și fără să fi 
suferit de implacabila 
boală a mașinilor nu
mită „uzură morală", 
ne-a fost prezentată 
ca una din instala
țiile în măsură să rea
lizeze o gamă 
largă 
siuni,

a- 
ani
ca

foarte
de tipodimen- 
Secretul ?

reparații capitale la 
timp și de cea mai 
bună calitate, execu
tate de specialiștii 
noștri. în ce privește 
mașina F 2. inginerul 
Dorel Cociovei, îm
preună cu cițiva mun
citori 
nere. 
viața 
zat-o. 
multi 
puți. La noi, 
tatea muncitorilor 
liceul sau școala 
fesională. Și multi ani 
de practică. Avem și 
o bună tradiție : să-i 
pregătești temeinic pe 
cei care vin din

de 
i-a 
și a
Ca 

oameni

la întreți- 
prelungit 
moderni- 

ei. avem 
price- 

majori- 
au 

pro-

a-
Și 
cu 
și 

ca 
se 
ne

Am înțeles în sec
țiile de producție 
cest mare adevăr, 
am înțeles, mai 
seamă, cum a fost 
cum este posibil 
întreprinderea să 
mențină, după cum
spusese, cu îndreptă
țită mîndrie, directo
rul comercial, tovară
șul Dumitru Efsta- 
tiade, nu numai prin
tre întreprinderile cu 
bune rezultate din ju
dețul Bacău, dar per
manent peste media 
Pe județ in ce pri
vește indicele de uti
lizare a mașinilor' și 
instalațiilor. Un sin-

gur exemplu : 
de 86—87 la sută, 
dicele pe județ, ei au 
realizat luna trecută 
91,92 la sută.

în secția de hirtii 
speciale și tehnice, 
scurt dialog privind 
înnoirea producției și 
îmbunătățirea calității. 
Ne spunea șefa de 
echipă, Eleonora Dră- 
goi :

— Aici sint prelu
crate hirtiile speciale 
și tot noi executăm și 
finisajul. Ce urmărim 
cu toată atenția ? în 
primul rînd calitatea. 
Nu am cunoștință să 
ne fi sosit măcar o se
sizare în ce privește 
calitatea. Și să știți că, 
de la an la an, se in
troduc în fabricație noi 
și noi sortimente. De 
cîteva luni a intrat în 
funcțiune o nouă in
stalație de fabricat hir
tie de țigarete. Hirtie 
extraflnă ; n-am avut 
nici un fel de pro
bleme.

Am notat dintre ti
purile de hirtii spe
ciale în curs de asimi
lare în această perioa-

Amica FLORESCU 
Gheorqhe BALTA
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

întreprinderea „Tractorul" 
șov, unitate de frunte a industriei 
noastre constructoare de mașini, 
apreciată deopotrivă în țară și 
în străinătate. Produsele sale, de 
la un an la altul mai moderne, 
mai perfecționate, de cele mai 
variate tipuri și cu cele mai di
verse întrebuințări, pot fi întîl- 
nite pe numeroase meridiane ale 
lumii. In fotografie : un nou lot 
de tractoare, cu puțin înainte de 
a fi expediat beneficiarilor săi

în contextul general al culturii 
noastre, literatura a ocupat și ocu
pă una din primele trepte. Ea s-a 
bucurat mereu de avantajul unei 
limbi de o rară bogăție și frumu
sețe, de o infinită capacitate a 
nuanțelor și a inflexiunilor subtile. 
S-a mai bucurat, în sfirșit, și de 
un conținut frămintat, deosebit de 
substanțial și de variat in toate 
aspectele pe care le-a oferit și 
continuă să le ofere realitatea 
noastră.

Să ne mai oprim, intr-o ondine 
cu totul specială, la integrarea, sa 
în context istorico-geografic. Țara 
noastră face parte din meridianul 
care se întinde intre Baltica și 
Egee, adică — împreună cu Italia
— al țărilor europene care, după 
o îndelungă subjugare, și-au cu
cerit independența abia în veacul 
trecut sau, chiar și mai tîrziu, pe 
la începutul veacului nostru. Ca 
atare.' ele și-au 
depășit stagiul de 
consolidare cultu
rală. atingind as
tăzi perioada lor 
de apogeu. Așa 
li se explică — cel
— via efervescență
— mai bine cunoscută — ar putea 
să constituie un mesaj nou pe plan 
universal. Or, literatura română 
se integrează tocmai in această or
bită de aprinsă actualitate cultura
lă, care, de un veac și jumătate, 
s-a văzut anunțată prin 
excepționale.

Fixarea cadrului valoric 
cere însă întregită și cu 
precizări, care, raportate 
la climatul și valoarea 
noastre, nu ne mai bucură cituși 
de puțin.

Au existat, astfel, poziții care 
s-au grăbit să minimalizeze totul. 
A existat în critica noastră o tra
diție a așa-zisei „modestii" și „dis
creții", a așa-zisului „bun simț cri
tic". Fapt pozitiv pină la un punct. 
Dar în numele acestei „modestii" 
s-a acreditat, fără j 
realitatea valorică a culturii noas
tre. un complex 
provincial, ideea că sîntem con
damnați să vegetăm în um
bra altora ; ba, mai mult, că
orice tentativă de a ridica capul in 
contextul universal ar fi o prezum
ție ridicolă, demnă de personajele 
lui Caragiale. Atitudinea superioa
ră, zeflemeaua, luarea infatuată 
peste picior, invectiva și sofismul 
ușor demontabil au servit adesea 
drept substitute ale argumentelor.

Evident că o asemenea optică 
subalternă a adus prejudicii cul
turii noastre. N-am îndrăznit 
atita vreme să acordăm la noi 
atributul genialității decit lui 
Eminescu. Chiar cind realitatea 
infirma faptul, găseam că in 
proză n-avem respirație, că nu 
sintem apți decit de modestul gen 
scurt al nuvelei și schiței. S-a mai

insinuat, de asemenea, că rămî- 
nem neputincioși in fața exigențe
lor inerente genului dramatic. S-a 
mai crezut, în sfirșit, că temele li
teraturii noastre se reduc doar la 
un mărunt interes local, că nu 
facem decit să transpunem la o 
scară minoră, provincială, unele 
inițiative și realizări străine. Ni 
s-a mai făcut, totuși, concesia că 
ar exista la noi o anumită reușită 
in lirică, dar aceasta constituie un 
gen restrîns, ireceptabil în alte 
părți, că, deci, prin lirismul nos
tru, ne vedem obligați a comunica 
numai Intre noi.

Nici una din aceste minimalizări 
nu-și află confirmarea in fapt. Ba 
dimpotrivă. în toate genurile — nu 
numai in lirică — literatura noas
tră a dat și continuă să dea crea
ții vaste, monumentale, variate, 
originale, de un generos umanism, 
cu temele cele

de Edgar PAPU

puțin in parte 
creatoare, care

apariții

se mai 
unele 

special 
culturii

justificări în

periferial și

mai noi și intere
sante. cu o atmos
feră și cu con
flicte uneori ne
bănuite 
părți, cu 
me care 

perspective neatinse de 
pină acum în orizontul 
Este, cu alte cuvinte, un fenomen 
amplu, deloc provincial, deloc au
zit doar ca un slab ecou periferic 
al creațiilor inițiate intr-un așa-zis 
„centru".

Pe lingă caracterul major al li
ricii, dramaturgiei și romanului 
românesc de astăzi, nu putem 
omite nici contribuția uriașă a is
toriei literare. Recenta ediție de 
care s-a bucurat Istoria literaturii 
române de la origini pină in pre
zent a lui G. Călinescu rămine un 
elocvent semn al timpului. Aceas
tă imensă lucrare cuprinde însuși 
punctul de plecare al noii orien
tări, destinată să ne restituie în- 
tr-o lumină proaspătă marile va
lori, adesea neglijate, ale trecutu
lui. Astăzi îi privim și pe clasicii 
noștri din unghi comparatist, 
adică prin ochiul universalității. 
Și putem spune că abia văzuți 
dintr-o asemenea perspectivă, ei 
au crescut la adevăratele lor pro
porții. Așa. bunăoară, prin argu
mente peremptorii. Cantemir. cel 
din Istoria ieroglifică, se vede si
tuat in aceeași categorie și la a- 
celași nivel, cu contemporanul său 
Swift. Competentele descoperiri de 
acest gen — care nu sint puține — 
se datoresc unei conștiințe de sine, 
pe care cultura noastră literară 
de astăzi a atins-o în toată pleni
tudinea.

Prezentul continuă mereu să ne 
restituie din tezaurul trecutului, 
creind, totodată, noi valori, ce se 
aliniază pe drumul vast deschis al 
viitorului. Este vorba de acel vii
tor nu prea depărtat care va pu
tea să cuprindă in ansamblu gran
diosul tablou al literaturii noastre 
de astăzi.

în alte 
proble- 
deschid 
nimeni 

scrisului.

PRESEOimUI CEAUSESCU

Prim-ministrul Malayeziei, Dato Seri
dr. Mahathir Mohamad, a sosit ieri în Capitală

invitația tovarășului Nicolae 
președintele Republicii

La 
Ceaușescu. 
Socialiste România, și a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, primul mi
nistru al guvernului, luni după-amia- 
ză a sosit la București primul minis
tru al Malayeziei, Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad, care efectuează o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Oaspetele este însoțit de Mohd 
Adib bin Hj. Mohd Adam, ministrul 
informațiilor. Tan Sri Zakaria bin Hj. 
Mohd Aii. secretar general in Minis
terul Afacerilor Externe, de consi-

lieri, experți și alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru malayezian a 
fost salutat de tovarășii 
Dăscălescu, primul 
vernului Republicii 
nia. Petru Enache, 
Consiliului de Stat, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. Ion M. Nicolae, viceprim-minis-

Constantin 
ministru al Gu- 
Socialiste Româ- 
vicepresedinte al 
Gheorghe Oprea.

tru al guvernului, miniștri, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Ahmad Faiz bin 
Abdul Hamid, ambasadorul Malaye
ziei la București, și loan Donca, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României în Malayezia.

în onoarea oaspetelui, pe aeroport 
era aliniată o gardă militară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Malayeziei și Republicii Socialiste 
România.

Alte momente ale vizitei în pagina a lll-a
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La datorie
Un vint năpraznlc s-a stîrnit 

în zona localității Belcești din 
județul Iași, scoftnd din func
țiune un mare transformator e- 
lectric. Din această cauză, nu se 
mai putea asigura alimentarea 
cu curent electric a zonei, pre
cum și a marelui sistem de iri
gații de la Tansa-Belcești.

Echipele de intervenție de la 
întreprinderea de rețele electri
ce I-,., ___‘ .. ’ ” '
che, Gheorghe Fediuc, M. . — 
tor și M. Zota, sosite in grabă 
la fața locului, au lucrat fără 
răgaz patru zile și patru nopți, 
reușind să remedieze o defecți
une pentru care ar fi fost ne
voie de cel puțin două săptă
mâni. Ba, mal mult, au lucrat in 
așa fel incit a fost asigurată e- 
nergia electrică pentru toți 
consumatorii din zonă, ca și 
cind n-ar fi fost nici o avarie...

reprumc/cu u-c nsi-cm gkvw» 

Iași, conduse de M. Ștefana- ■ I 
■ Gheorghe Fediuc, M. Vic- I

!
I

de incre- 
teren in 
hectare — 
Sîngeorgiu 

pă-
i
i
I
I

i

Scos 
din circuit

Semnalăm un fapt 
dibilă neglijență: un 
suprafață de circa O 
proprietate a C.A.P. 
de Mureș, județul Mureș, 
mint de cea mai bună calitate 
— a fost scos din circuitul fi
resc al muncii și rodirii.

Sub privirile îngăduitoare ale 
municipalității, întreprinderile 
din jur au transformat bunăta
te de pămint intr-un depozit al 
neglijenței, fiind „semănat" cu 
tot felul de deșeuri, materiale, 
fier vechi, apoi cabluri, sobe de 
gătit, placaje, furnire, lăzi, e- 
lectrozi de sudură și cite altele.

Cine face curățenie pentru 
a-i reda și acestui pămint fer
til adevărata-i menire ?

i
I
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În lanț
In numai cinci zile, Gheorghe 

Neicu, brutar la întreprinderea 
de morărit și panificație Praho
va, și-a creat un plus prin— 
minusul la gramaj de 1000 (una 
mie) franzele. Întrebarea care-l 
frământa pe brutar era cum să 
le valorifice mai repede? l-a 
spus păsul (săracul, ce griji pe 
capul lui!) unui lucrător comer
cial de la aceeași întreprindere, 
Cristian Nicolae Teodorescu. A 
început și acestuia să-i „dos
pească" interesul și i-a împăr
tășit taina afacerii șoferului 
Nicu Mlriuță. Șoferul n-a mai 
stat pe ginduri și a transmis-o, 
la rindu-i, vinzătoarei Viorica 
Nuță. Și Viorica a început să 
vindă franzelele, cit ai zice chi
lipir. După ce și-a oprit partea 
ei. i-a dat banii șoferului, aces
ta și-a oprit și el prețul oste
nelii, Ia fel cum a procedat apoi 
și celălalt intermediar, iar res
tul a ajuns la brutar.

Un adevărat lanț, care a fost 
rupt insă de intervenția oame
nilor legii. După cum ne infor
mează procurorul Ștefan Bocă- 
neț, brutarul a fost condamnat 
la un an și opt luni închisoare, 
iar ceilalți trei vinovați la cite 
un an și jumătate, cu execu
tarea pedepselor în penitenciar.

Și cind te gîndești că aveau 
o pline albă de mâncat— 

Colecționar de... 
contravenții

Rubrica „Alb-Negru" a ziaru
lui „Flacăra lașîului" prezintă 
cazul unui „colecționar" mai 
puțin obișnuit. Nu e vorba de 
vreo pasiune, ci de... contraven
ții. La volanul autoturismului 
2-IS-4197, C. Doroftei a încăl
cat, una după alta (unele chiar 
de două ori), cele mai elemen
tare reguli de circulație. La Pia
tra Neamț a fost surprins la 
volan sub influența alcoolului; 
La Eforie, pe țărmul mării, a 
„plonjat" pe un sens interzis ; 
la Lețcani a trecut pe lingă ra
dar ca un bolid...

In total, peste 20 de contra- 
.mntH si cu amenzi însumândvenții și cu amenzi 
mii de lei.

Oprește-te, bădie!

Anul și
I condamnarea 
I

I

I

I
I
I
I

în județul Dolj, suprafața ame
najată pentru irigat însumează 
253 000 hectare, reprezentind aproa
pe jumătate din terenurile arabile. 
Cum este folosit acest potențial de 
sporire a producțiilor agricole ? 
Pină in prezent s-au aplicat udări 
pe 281 000 hectare. „Pentru perioa
da 14—20 mai s-a prevăzut a se iri
ga 86 400 hectare într-un ritm zil
nic de peste 12 500 hectare, ne spune 
ing. Constantin Bulugiu. directorul 
direcției agricole județene. In ulti
mele trei zile au fost irigate cite 
13 000—13 500 hectare, ceea ce ne 
permite să depășim programul sta
bilit. în perioada imediat următoa
re vor fi cuprinse la irigat supra
fețe mari cu porumb și soia., astfel 
incit ritmul mediu zilnic va crește 
pină la 17 000 hectare".

Ne-am aflat o zi și o noapte In 
citeva unități agricole, pentru a ur
mări desfășurarea lucrărilor de iri
gații. Iată citeva constatări.

Sistemul Sadova-Corabia. cu o 
suprafață de aproape 70 000 hecta
re. cuprinde zona terenurilor nisi
poase din sudul județului. ..La noi. 
fără irigații nu pot fi obținute re
colte corespunzătoare — ne spune 
Ion Dobrescu. directorul I.A.S. Sa
dova. Tocmai de aceea am fost pri
mii din județ care, in această pri
măvară, am început irigațiile. Pină 
acum am aplicat trei udări pe în
treaga suprafață de 4 000 hectare". 
Aflăm, in continuare, că unitatea 
și-a constituit echipe de udători. 
care răspund de irigarea culturilor 
pe suprafețe cuprinse între 80—120 
hectare. Aici, aripile de udare sint 
mutate de trei ori pe zi. la ore res
pectate cu strictețe. .De asemenea, 
s-a introdus un sistem de evidență 
a efectuării udărilor, astfel incit să 
existe siguranța că fiecare supra
față primește apa necesară. Este o 
plăcere să privești cele 320 aripi de 

, udare aflate pe terenurile acestei
_

De necrezut, și totuși e adevă
rul adevărat. In fiecare an din 
ultimii zece, Cristinel Gheorghe 
Durai din Cimpulung a suferit 
cite o condamnare, iar in doi 
ani chiar și cite două condam
nări. Toate, din unul și același 
motiv : scandal, huliganism.

După fiecare condamnare is
pășite — ne informează procu
rorul Vasile Rusu — Cristinel 
făgăduia și jura că in viața lui 
n-o să mai facă ce a făcut. Dar 
el zicea, el auzea. Așa cum s-a 
intîmplat și de curînd, cind și-a 
dat din nou in petic, luindu-i 
la bătaie, din senin, pe doi tre
cători pașnici in plin centrul o- 
rașului. A fost trimis din nou in 
judecată și va suferi o nouă 
condamnare, prima pe acest an. 
Se speră să fie, in sfirșit, și ul
tima.

I
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Neglijența 
costisitoare

In ultima vreme, s-a semnalat 
o proliferare a dăunătortlor care 

Iau invadat pădurile de pe ver- 
»- sanțti rîului Olănești. Pentru 

prevenirea defolierii copacilor 
și combaterea intrușilor, Inspec
toratul silvic al județului V’l- 
cea a luat măsuri de executare 
a unor ample lucrări de stro
piri cu substanțe adecvate. Nu
mai că. aplicate alandala, sub
stanțele toxice au ajuns și în a- 
pele rîului Olănești. Rezultatul: 
mii de pești pluteau fără viață 
pe apa infectată...

Costisitoare neglijență! Cine 
plătește atita pește ?

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

l

RIGAREA PLANTELOR ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
I
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DOLJ

in ansamblu, programul este depășit, 
dar persistă încă deficiențe

unități împrăștiind uniform ana ne
cesară culturilor, care cresc ..văzînd 
cu ochii".

— Nu numai la Sadova, ci in toa
te întreprinderile agricole de stat 
din județ, efectuarea irigărilor con
stituie problema nr. 1 — ne spune 
ing. Gheorghe Tudora. directorul 
Trustului I.A.S. Dolj. Comitetul ju
dețean de partid ne-a sprijinit să 
completăm forța de muncă necesa
ră. La lucrări participă 350 de elevi 
și studenți de la școlile și facultă
țile craiovene cu profil agricol, 
precum și alti cetățeni, care sint 
constituiți în echipe de udători.

Ora 22 — pe terenurile C.A.P. 
Damian, din consiliul agroindustrial 
Bechet. Aripile de udare se mutau 
pentru a treia oară. Lucrau de zor 
peste 100 de oameni. împreună cu 
cooperatorii lucra și primarul co
munei Sadova, Nicu Florian, care 
răspunde din partea biroului exe
cutiv al consiliului popular comu
nal de această unitate agricolă. „în 
toate unitățile agricole din comu
nă. acum noaptea, se irigă la fel 
ca și în cursul zilei" — ne spune 
primarul.

Dealtfel în toate unitățile agri
cole din acest consiliu agroindus
trial se irigă din plin. Președintele 
consiliului, tovarășul Ion Popescu, 
pe care l-am intilnit la ora 23 la 
C.A.P. Bechet controlind activita
tea. ne spune : „Pentru a asigura 
continuitatea irigării și pe par
cursul nopții, numărul formațiilor 
de udători constituite initial a fost 
dublat. La irigații participă, prac
tic. lucrătorii din conducerea uni
tăților agricole, de la consiliul agro- 
induștrial și consiliile populare co
munale".

Concomitent cu folosirea la în
treaga capacitate a amenajărilor 
mari, in multe unități agricole, 
pentru a se iriga si alte suprafețe 
decit cele amenajate, se , utilizează 
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NOTE CETĂȚENEȘTI ®‘x>

Fîntînile nu sint deloc „demodate"
Este vremea cind in 

grădinile de legume 
se lucrează intens. 
Toate aceste culturi 
sint,. după cum se 
știe, foarte „setoase". 
Cum ploile nu pot fi 
dirijate după nevoile 
grădinarilor, orice bun 
gospodar, la oraș sau 
la sat. iși dorește o 
fîntînă. Dar cine 6ă 
i-o sape ? Meșterii în 
aceste lucrări sint tot 
mai rari, de regulă — 
particulari ; unii exe
cută astfel de lucrări 
la preturi mai mult

decit pipărate, dar atît 
de „discret", incit nu 
se știe nimic ne la 
circumscripțiile finan
ciare despre ei.

Normal ar fi ca prin
tre . serviciile oferite 
populației — de către 
cooperația meșteșugă
rească. in orașe, coo
perația de producție, 
achiziții și desfacerea 
mărfurilor, la sate — 
să se afle și 6ăparea 
fîntînilor. Dar tovară
șul Marius Ianculescu. 
director în CENTRO- 
COOP. chiar in resor

tul de care țin servi
ciile. este surprins că 
există o asemenea ce
rință. „In nomenclato
rul nostru nu este, in
clusă. ne spune dinsul. 
Dar, sigur, putem'or-, 
ganiza echipe de me
seriași care, printre al
tele. să se ocupe și de 
fintîni".

Sperăm ca „săpătu
rile" organizatorice să 
nu dureze prea mult, 
iar aceste echipe să ia 
ființă cit mai repede. 
Grădinile au nevoie de 
apă. (Rodica Șerban).
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În oborul constănțean
De-a lungul vremii, 

tirgurile și iarmaroa
cele și-au ciștigat o 
faimă încărcată de pi
toresc. la a cărei dăi
nuire se adaugă, in 
zilele noastre, preocu
pările pentru revigo
rarea numeroaselor 
tradiții. Un asemenea 
tîrg traditional — obo
rul — a existat și la 
Constanta, al cărui 
perimetre de desfășu- < 
rare a fost preluat, 
din necesități urba
nistice. de noile an
sambluri edilitare, 
municipalitatea afec- 
tind aceluiași scop un 
alt teren din margi
nea de vest a orașu
lui. în cartierul Palas. 
Tot atunci, terenul a 
fost împrejmuit cu 
gard, iar in interior, 
întreprinderile comer
ciale. cooperativele 
meșteșugărești și cele 
de producție, achiziții 
si desfacerea mărfuri
lor au construit fel dă 
fel de magazine.

Iată insă că tradiția 
nu s-a mai legat, fie 
din motivul că țăranii 
iși pot vinde surplu
sul de produse prin 
contractări și achiziții 
chiar la cooperativele 
din localitățile de 
baștină, de unde-și 
pot procura și mărfu

rile industriale dorite, 
fie din altele. Ca ata
re. toate spatiile co
merciale din obor au 
fost părăsite de cei 
care le-au construit, 
transformîndu-se cu 
timpul in ruine. Cu 
toate acestea. în fie
care duminică, oborul 
din Constanta este 
deschis. . primind pe 
oricare amator. în 
schimbul unei taxe de 
2 lei. Amatorii nu mai 
sint> însă producători, 
ci fel de fel de indi
vizi care și-au făcut 
o profesie din a cum
păra și a revinde di
ferite mărfuri. Ion 
Popescu. ■ Gheorghe 
Mihai și alții din Con
stanta. de nildă. iden
tificați de organele de 
miliție, se angajaseră 
să crească, pe bază de 
contract, un număr de 
purcei, ce le-au fost 
puși la dispoziție la 
preț de stat, adică la 
200—300 lei bucata. 
Dar in loc să-și res
pecte obligațiile asu
mate. s-au gindit că 
e mai rentabil să-i 
speculeze. scotindu-i 
imediat la vinzare în 
obor cu cite 1 400— 
1 800 lei unul. Alții 
cer pe o pereche de 
porumbei 500—600 lei, 
pe motiv că nu sint

Acțiunile de gospo
dărire și înfrumuseța
re a municipiului Foc
șani aduc noi și noi 
dovezi că locuitorii 
acestei așezări sint 
hotărîți să facă din lo
calitatea lor unul din
tre cele mai frumoase 
orașe ale tării. Aici 
zilele primăverii s-au 
scurs sub semnul în
trecerii Intitulate su
gestiv „Cea mai boga
tă grădină de legume, 
cea mai curată gospo
dărie, cea mai fru
moasă stradă și cel 
mal frumos cartier".

Pe șantierele bunei 
gospodăriri robotesc in 
timpul liber mii și mii 
de cetățeni. S-a lucrat 
și se lucrează la culti
varea cu legume și

zarzavaturi a 126 ha, 
teren inventariat, aflat 
în gospodăriile popu
lației in zonele dintre 
blocuri, in incinta uni
tăților economice si so
cial-administrative. De 
asemenea, s-au curătat 
parcurile și zonele 
verzi din cartiere, s-a 
trecut la plantarea po
milor fructiferi și or
namentali. a trandafi
rilor.

Din păcate însă, mi
cile parcele destinate 
grădinilor sint delimi
tate in foarte multe 
locuri cu garduri con
fecționate din mate
riale diferite, după 
cum a putut „să se 
descurce" fiecare. Pre
domină plasele de sîr- 
mă sudată, a căror

trecuți în mercurial, 
iar sacoșele de plastic 
ajung să se vindă cu... 
40 lei bucata !

Așadar, fiind lipsit 
de partenerii tradițio
nali — producătorii de 
fapt și comerciantii 
de drept — se pune 
întrebarea dacă obo
rul din Constanta mai 
poate răspunde vre
unei necesități. O în
cercare de revigorare 
a făcut-o recent coo
perația de producție 
și achiziție din Con
stanța. care a adus 
aici un automagazin 
cu mărfuri și a vindut 
intr-o singură zi pro
duse în valoare de 
20 000 lei. Soluția unor 
astfel de magazine pe 
roti se pare că este 
cea mai eficientă, mai 
operativă și civilizată, 
cu condiția ca ea să 
fie preluată de toate 
unitățile comerciale 
în cazul că renunță 
definitiv la reamena- 
jarea imobilelor (că
rora trebuie să li se 
găsească totuși o des
tinație) și să fie înso
țită de intervenția 
organelor de ordine 
care să-i scoată de
finitiv din obor pe 
cei nechemați, care 
vin la tîrg cu interese 
necinstite. (George Mi- 
hăescu).
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Grădini sau... țarcuri?
proveniență este una 
singură : șantierele de 
construcții. Paguba 
este evidentă. Ce să 
mai vorbim de estetica 
acestor „țarcuri" apă
rute la tot pasul I

Se intenționează ca 
aceste garduri să dis
pară și să fie folosite 
acolo unde trebuie. „In 
locul lor, ne spu
nea tovarășul Grigore 
Dima, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului 
popular municipal, vor 
fi plantate garduri 
vii". Cu cit mai repede 
se va materializa acest 
lucru, cu atit va fi mai 
bine. Pentru estetica 
orașului și pentru avu
tul șantierelor. (Dan 
Drăgulescu, corespon
dentul „Scinteii"). 

toate mijloacele și posibilitățile lo
cale. La I.A.S. Dunăreni și in coo
perativele agricole Dobrești și Sa
dova. din canalele de desecare apa 
este trimisă cu motopompele pen
tru a iriga peste 460 hectare culti
vate cu plante furajere, sfeclă de 
zahăr și cartofi. Cooperatorii din 
Bechet și Ostrovenl au udat cu gă
lețile 130 hectare cu sfeclă de zahăr 
și cartofi, la această acțiune parti- 
cipind peste 3 000 de oameni. La 
I.A.S. Robănești au fost forate trei 
puțuri din care se udă 250 hectare 
de pajiști cultivate. Puțin cite pu
țin. prin astfel de acțiuni, pe an
samblul județului se irigă supli
mentar mii de hectare, ceea ce con
stituie un fapt meritoriu.

Există însă în județ și situații 
care contrastează cu activitatea 
bună în ansamblu. în diferite uni
tăți din sistemul de irigații Segar- 
cea. cum sint cele din Calopăr, 
Drănic. Segarcea. in plină zi cu ar
șiță, zeci de aripi nu funcționau. 
Motivul ? „Există defecțiuni la re
țeaua de conducte — ne spune Ste
fan Rădulescu. șeful sistemului. 
Este un sistem nou. pus in func
țiune anul trecut, care ne creează 
multe greutăți. întrucit au fost de
teriorați. a trebuit să înlocuim pină 
acum 320 de hidranți. Si mai avem 
de schimbat încă 40. De asemenea. 
Ia rețeaua de conducte îngropate 
am făcut 160 de intervenții — și 
nu le-am terminat".

Din astfel de motive. în sistemul 
Segarcea. care cuprinde 33 000 hec
tare, nu s-au putut face udări pe 
mai bine de 5 000 hectare. Este o 
consecință a lucrărilor de slabă ca
litate executate în acest sistem de 
către Trustul de construcții și îm
bunătățiri funciare Craiova. Si re- 
cepționarea lucrărilor s-a făcut su
perficial. După „efectuarea" probe
lor de funcționare a sistemului au 
apărut urmele neglijentelor lăsate 
de constructor. Acum, atit T.C.I.F. 
Craiova, cit și organele locale au 
concentrat forte serioase pentru a 
remedia defecțiunile. Dar aceasta 
nu diminuează răspunderea celor 
care, la vremea construirii siste
mului. nu și-au făcut datoria cum 
se cuvine.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae PETOLESCU

C# din mețalu[ consumat 

se regăsește in produsele finite ?
La întreprinderea de vagoane din 

Drobeța-Țurnu Severin — unitate cu 
o însemnată pondere in. economia 
județului 'Mehedinți — mii de tone 
de metal se incorporează, zilnic, in 
modemele tipuri de vagoane care 
ies de pe fluxul de fabricație. Sin- 
tem, desigur, intr-un colectiv cu o 
valoroasă tradiție muncitorească, 
unde cuvintul autodepășire înseamnă 
efort susținut, grijă mereu sporită 
pentru calitate, ritmuri tot mai 
înalte de producție, valoroase ini
țiative.

De această dată ne-am propus să 
vedem, concret, cum și pe ce căi se 
acționează pentru creșterea indicelui 
de utilizare a metalului. „Noi apre
ciem — ne spune Ilie Sirbu, președin
tele consiliului oamenilor muncii — că 
fiecare om din unitatea noastră, de 
Ia cei din sectorul de concepție și 
pină la cei care la locurile de mun
că finalizează ideile, soluțiile tehni
ce se află angajat în această im
portantă acțiune. încă din faza de 
proiectare a unui tip de vagon ne 
punem cu toată răspunderea urmă
toarea întrebare : cu ce cantitate de 
metal realizăm acest vagon? Și chiar 
dacă am reușit, de la început, sa ne 
încadrăm sub normele de consum 
stabilite, pe parcurs, cu cit ne îm
bogățim experiența, aducem noi per
fecționări tehnologiei de fabricație, 
astfel incit să satisfacem pe deplin 
cerințele beneficiarilor interni și ex
terni".

In adunările oamenilor muncii, pe 
secții și ateliere și cu diferite alte 
prilejuri se fac, cum este și firesc, 
numeroase propuneri in vederea re
ducerii consumului de metal. După 
centralizarea acestora urmează a 
doua fază : repartizarea pe compar
timentele de specialitate și studierea 
lor. După o riguroasă selecție, în 
care criteriul de bază este eficiența 
ce se poate obține, se trece la con
ceperea soluțiilor și, apoi, la finali
zarea în practică. A apărut, la un 
moment dat, ideea înlocuirii tracțiu
nii cu arc volut cu tracțiunea pe ele-
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crearea condițiilor corespunzătoare 
de asigurare materială și umană se 
pot asimila cele mai sofisticate echi
pamente și materiale, in termene 
scurte și la un nivel de calitate su
perior.

Desigur, angajarea în procesul in
troducerii progresului tehnic, al a- 
similării de produse de nivel tehnic 
ridicat este nu numai un act pro
fesional major, ci și un act politic. 
Numai printr-o angajare fermă, fără 
echivoc, printr-o luptă categorică îm
potriva inerției și neîncrederii in reu
șită, prin înțelegerea conștientă de 
către cercetător că prin munca sa 
contribuie concret, conform puterilor 
și calificării sale, la edificarea so
cietății socialiste, la creșterea bună
stării semenilor lui, se poate izbindi. 
Aceasta cu atit mai mult in actul 
de cutezanță, ‘care este crearea unui 
produs pentru prima dată în tară. 
Formalismul, indiferența. descu
rajarea, rutina nu au ce căuta in 
rindul celor ce cercetează și intro
duc noul. Pe de altă parte, este ne
cesar ca acest act să fie stimulat 
de un cadru organizatoric și dc un 
climat corespunzător, incepînd chiar 
cu întreprinderea. Consider că pro
cesul larg de asimilare poate fi am
plificat in continuare prin găsirea u- 
nor soluții organizatorice perfecționa
te de reunire a unor colective largi 
dc specialiști care lucrează in dome
nii de activitate de multe ori total 
diferite.

satu mare. La prășit - ritmuri inegale
In unitățile agricole din județul 

Satu Mare lucrările de întreținere 
a culturilor au avansat in ultimele 
zile. Prima prașilă manuală pe 
cele 6 000 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr este pe terminate, 
iar in multe unități se desfășoară 
din plin prașila a doua. De ase
menea, cartofii, cultivați pe o su
prafață de 2 920 hectare, au fost 
prășiți manual doar in proporție de 
68 la sută.

Cum se acționează pentru a se 
intensifica, peste tot lucrările 
de întreținere a culturilor ? O 
investigație făcută în diferite 
unități agricole ne-a oferit prilejul 
de a cunoaște situații contrastante 
in ce privește desfășurarea lucrări
lor. Astfel, in consiliul agroindus
trial. Satu Mare, la cooperativele 
agricole Păulești, Doba, Boghiș erau 
în cîmp numeroase formații de co
operatori care lucrau la prășitul 
sfeclei de zahăr, sfeclei furajere, în 
legumicultură.

în contrast cu unitățile mențio
nate, la C.A.P. Vetiș lucrările sint 
întîrziate. Cauzele sint cunoscute : 
nu toți cooperatorii participă la 
muncă, iar organizarea lasă de 
dorit. Este rezultatul activității ne
satisfăcătoare desfășurate de co

MUREȘ

Exemplul fruntașilor nu este destul
de convingător și

în județul Mureș, precipitațiile 
căzute la scurte intervale de timp 
au asigurat în bună măsură can
titatea de apă necesară dezvoltă
rii culturilor. Ca urmare, cimpul 
arată frumos, iar sfecla de zahăr — 
cultură care ocupă o suprafață de 
13 506 hectare — se dezvoltă uni
form. După încheierea primei pra- 
șile manuale, mijloacele mecanice 
și umane sint concentrate la exe
cutarea celei de-a doua prașile.

mente de cauciuc. Oamenii de con
cepție au. luat-o imediat in studiu și, 
in mai puțin de două luni, s-a tre
cut Ia materializarea în producție a 
șoluției propuse. „Rezultatele — ține 
să ne spună inginerul Ion Bălteanu, 
șeful atelierului proiectare-tehnolo- 
gie — au fost deosebite : o economie 
de 161 kg metal pe fiecare vagon. în 
scurt timp, această soluție a fost 
aplicată la toate tipurile de vagoane 
de acest fel, Pină acum, numai pe 

La întreprinderea de vagoane Drobeta-Turnu Severin0 valoroasă inițiativă: BULETINUL REDUCERII CONSUMURILOR MATERIALE
această cale s-au economisit 215 tone 
metal".

După ce s-au construit primele 50 
de vagoane platformă pe patru osii, 
s-a născut o altă idee. Inginerul Mar
cel Diculescu, subinginerel Mihai 
Petrescu și maistrul Alexandre Ar- 
năutu, împreună cu tovarășii lor de 
muncă, au propus studierea soluției 
de redimensionare a țepușelor late
rale de la platforma vagonului. Pro
blema a fost luată imediat în studiu 
și s-a ajuns Ia concluzia că va avea 
o eficiență ridicată. Consumul de 
metal la acest vagon s-a diminuat, 
astfel, cu 166 kg. Numai Ia vagoa
nele livrate pină acum a rezultat, in 
urma aplicării soluției amintite, 
o economie de 196 tone metal. 
Pină la finele anului. prin a- 
ceastă soluție, consumul de metal 
Ia acest tip de vagon se va reduce 
cu peste 300 tone. Și tot în procesul 
de fabricație a acestui tip de vagon 
s-a observat că este posibil să se 
aducă îmbunătățiri tehnice și dispo
zitivului de conteinere, in sensul re-

Apare ca necesară, de asemenea, 
mai buna cunoaștere a posibilități
lor și realizărilor din diverse sec
toare de activitate, existînd în pre
zent, în mod real, o lipsă de infor
mare a specialiștilor cu realizările si 
posibilitățile din domeniile diferite de 
cel propriu. Efortul de asimilare poa
te fi sprijinit și termenele substan
țial reduse și prin stabilirea unui 
mecanism de aprovizionare adaptat, 
precum și printr-o dotare corespun
zătoare a bazelor de microproducție 
noi, necesare a fi create, realizate 
printr-un mecanism de aprobare a 
investițiilor mult simplificat.

în contextul efortului de înnoire 
trebuie subliniate măsurile de im
portantă majoră privind creșterea 
productivității muncii și reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie. Ele 
fac parte din amplul efort de mo
dernizare a economiei naționale, de 
folosire eficientă a resurselor mate
riale de care dispunem. Este cunos
cut rolul automatizării, cibernetiză- 
rii și electronizării proceselor de pro
ducție. ca factor important al creș
terii productivității muncii sociale.

Dacă ne referim numai la tehni
ca electronică de calcul, putem a- 
firma că. după o dezvoltare de cir
ca 15 ani, producem azi în țară 
practic toată gama de calculatoare 

"electronice si sisteme informatice so
licitate de economie. Avem în pre
zent o structură solidă de concep- 
ție-producție-desfacere-service calcu- 

mitetul de partid al comunei Vetiș, 
de consiliul popular, de comitetul 
de partid din cooperativă. După 
părerea tovarășului Ignațiu Co- 
rendan, președintele consiliului a- 
groindustrial Satu Mare, aceste or
ganisme ar trebui să se implice 
mult mai mult in acțiunea de mo
bilizare a cooperatorilor la prășit, 
șă desfășoare un control exigent și 
permanent asupra activității din 
cîmp.

Și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Ardud, Mof- 
tin, Tășnad, Valea Vinului a în- 
tirziat prășitul sfeclei de zahăr, iar 
în cooperativele agricole Livada, 
Pir, Lazuri — al cartofilor. Este ne
cesar ca organele comunale de 
partid și de stat, conducerile uni
tăților agricole cooperatiste să ac
ționeze cu mai multă fermitate pen
tru mobilizarea la prășit a întregii 
suflări a satelor, să nu se bizuie 
numai pe forțele mecanice. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit trebuie 
extins, pe front larg, prășitul po
rumbului, cultură care a răsărit bine 
în multe unități agricole din județ.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

pentru ceilalți?
lucrare care, pină In seara zilei de 
15 mai. a fost realizată pe 8 860 
hectare — 64 la sută din suprafața 
cultivată.

La indicația comitetului județean 
de partid, specialiștii direcției agri
cole și din unitățile cultivatoare 
de 'sfeclă desfășoară o amplă ac
țiune de urmărire a modului in 
care cooperatorii asigură păstrarea 
densității optime la hectar. „Anul 
trecut am realizat o producție me

dueerii greutății acestuia. Ca urma
re, s-au îmbunătățit parametrii func- 

' ționăli, iar consumul de metal pe fie
care vagon s-a micșorat prin această 
soluție cu 53 kg.

Tot pentru diminuarea consumului 
de metal și înlăturarea pierderilor 
rezultate în procesul de fabricație s-au 
gindit și materializat și alte măsuri 
tehnologice : s-a amenajat, cu forțe 
proprii, un ștand pentru asamblat 
carcasa vagonului pentru călători ;

s-a trecut la optimizarea, cu ajuto
rul calculatoarelor, a croitului ta
blei pentru vagonul-platformă pe 4 
osii ; unele repere, care pină nu de 
mult se procurau prin cooperare, se 
realizează acum in întreprindere, 
cu un consum de metri mai mic. 
Toate aceste perfecționări tehnice și 
cele amintite mai inainte au dus, 
pină în prezent, la economisirea a 
510 tone metal.

Desigur, căile de economisire a 
metalului nu au fost epuizate. Bună
oară, și aici, la întreprinderea de va
goane din Drobeta-Turnu Severin, 
ampla acțiune care se desfășoară în 
întreaga țară sub simbolul celor 3 R 
— recuperare, recondiționare, refo- 
losire — se materializează după un 
program care se urmărește zilnic Ia 
fiecare loc de m încă, pe fiecare fază 
de producție. Toate resturile care re
zultă în procesul de fabricație se 
depozitează pe dimensiuni și li se 
stabilește. în funcție de cerințele 
zilnice, modul de folosință. Din 
aceste capete de tablă și profile în

latoare și concepție-implementare de 
sisteme informatice. Sîntem în faza 
in care beneficiarii înțeleg avanta
jele și criteriile de eficientă ale fo
losirii calculatoarelor și solicită echi
pamente de calcul variate, in pri
mul rind pentru automatizarea pro
ceselor de producție, pentru culege
rea de date în industrie, pentru trans
miterea și teleprelucrarea datelor. 
Structura echipamentelor livrate nu 
poate fi aceeași ca in anii precedenți, 
industria și informatica se află intr-un 
proces rapid de adaptare la cerințele 
beneficiarilor. Apare insă ca necesară 
continuarea dotării întreprinderilor 
cu echipamente de tehnică electro
nică de calcul conform cerințelor 
reale ale acestora și în condiții de 
eficientă maximă. Cu cit vom avea 
mai multe terminale, echipamente de 
culegere de date din secțiile de pro
ducție sisteme de proiectare auto
mată. minicalculatoare. cu cit aces
tea vor fi mai eficient folosite, se 
va putea vorbi mai mult de crește
rea de ansamblu a productivității 
muncii prin automatizare.

Dezvoltarea tehnicii electronicii de 
calcul, microelectronicii și informa
ticii. componente esențiale ale re
voluției științifice și tehnice, valo
rifică la nivel înalt singura resur
să inepuizabilă dc care dispunem — 
inteligenta breatoare. gîndirea nova
toare. sursă de progres și in ati- 
tea alte domenii ale activității eco
nomice și sociale. 

die de numai 27 000 kilograme sfeclă 
de zahăr- la hectar — ne spune 
Alexandru Nagy, președintele con
siliului agroindustrial Band. Dar 
exemplul cooperativelor agricole 
Oroi și Band, care au atins o medie 
de 33 tone sfeclă de zahăr la hec
tar, demonstrează convingător că 
producția planificată pe acest an 
de 32 tone la hectar poate fi rea
lizată și depășită pe ansamblul 
consiliului. Se cere să se asigure 
o densitate de 1.00 000 plante la 
hectar, iar prașilele să fie execu
tate ori de cite ori este necesar", 
într-adevăr, aceste preocupări sint 
vizibile aici, la tot pasul. In ulti
mele zile, in unitățile agricole din 
acest consiliu agroindustrial au ieșit 
la prășit cite 1 700 de oameni. Intre 
ei, mulți navetiști din schimbul de 
noapte, precum și tovarăși care fac 
parte din personalul administrativ 
al unităților. Notăm că in acest 
consiliu, prașila a II-a manuală a 
fost executată pe toate cele 1 150 
hectare.

în unele unități agricole din ju
deț. îndeosebi cele din nordul ju
dețului. deși culturile de sfeclă de 
zahăr sint imburuienate, totuși pra
șila a II-a abia a început. Pe a- 
locuri. culturile nu au densitatea 
optimă. Este cazul cooperativei a- 
gricole Livezeni. unde, in ziua rai
dului. deși timpul era frumos, nu 
s-a lucrat, practic, la întreținerea 
culturii de sfeclă de zahăr. Cauza : 
„La noi a plouat mult și așteptăm 
zvintarea terenului" — ne spune din 
birou Szakacs Paul, inginerulț-șef al 
cooperativei. Se pare că ..golurile" 
existente in cultura de sfeclă nu a 
impresionat prea mult conducerea 
unității. Din măsurătorile efectua
te pe unele suprafețe rezultă că v V» 
densitatea medie nu depășește 
60 000—80 000 plante la hectar. Iată 
deci și una din cauzele pentru care, 
in anul precedent, C.A.P. Livezeni 
abia a realizat, in medie, 20 000 ki
lograme sfeclă de zahăr la hectar. 
Aceasta trebuie să constituie un . 
serios semnal de alarmă și pentru 
unitățile agricole din consiliile a- 
groindustriale Sovata, Rușii Munți, 
Fărăgău și altele, unde lucrările de 
intreținere la această plantă tehni
că sint intirziate.

Gheorcjhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii" ,

nestetG4M rfrealizează- ora actuală, peste 420 de repere de diferite di- 
vlgoane1 qi pentru toate tipurile de vagoane. Și pe această cale, de la 
mferfetUi9RU?Ulul a rezultat o econo- 
mÂTri 2 tone metal. Cele 636 tone 
date „ ® J’°I?,S1xte pînă la țeastă 

“ perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație a va
goanelor și recuperarea și folosirea 
XJa Or sdln table 51 profile

nază Cu metaIul necesar pen- 
f^iteripuri63 ° 45 VagOanej de dl- 

Curî,ndL aici s-a lunsat o valoroasa inițiativă : buletinul reducerii consumului de nieta, în J?”1' 
inițiativa ? In acest buletin sint con
semnate : date la zi pe secții și faze 

CU privire realizarea normelor de consum ; propunerile 
care îu an?t f.inalizate Si ideile noi 
căto,X ?aruti: c°nstatarile conducătorilor locurilor de muncă. Pentru 
ca aceste date să fie cit mai veri- 
k^hi Se< Fac, controale inopinate în 
ȘȘct“ Si la locurile de muncă. Prin
ți-o astfel de inițiativă se asigură 
tu=anentă. bună Cl,noaștere a 
tuturor aspectelor din activitatea de 
pro^uc.tle S‘ se poat.e interveni ope- 
cu sbl 6P h S cuno?tintă de cauză, cu soluții optime, acolo unde o lu- 
ciare nu se încadrează în normele de 
consum stabilite.

Reținem alte două aspecte. De Ia 
aCePîn ana1Ui Șl pinâ in Prezent, la întreprinderea de vagoane din 
utmzîre'Turnu. Sav«rin indicele de 
M «nte c metalului a ajuns la 89,2 

a r>Se<. poate mai mult ? Sigur ca da. De fapt, colectivul de muncă 
r^^,RUS Ca’ pină !a finele anului, să realizeze un indice de 92 la sută. 

Rezerve sint mcă multe. La două 
dintre ele ne oprim și noi. Prima - 
deoarece debitarea se face pe secții 
apare un inconvenient : resturile de 
table și profile care rezultă din pro
cesul de debitare și care nu-si gă- 
DuSteof°f°Sinrr 'n Sectia respectivă ar putea fi utilizate intr-o altă secție 
aketin d P€ fIUX^ de fabricatie un alt tip de vagon. Ce decurge de aici ? 
?a^J intr-o secție se consideră că 
aceste resturi rezultate la debitare 
nu pot fi folosite, de regulă se 
arunn*> la deșeuri. In cazul cind sint 
duse la depozitul pentru valorifica- 
SnlX ?aCn P?3 mUlte transporturi. Soluția . Printr-o centralizare a tu
turor debitărilor s-ar înlătura ri
sipa de metal și s-ar reduce la 
mai mult de jumătate transporturile 
cu astfel de materiale.

Ne deplasăm împreună cu pre
ședinte e consiliului oamenilor mun-

> IOCU1, unde 60 afIa depozitat șpanul rezultat din prelucrarea me- 
,iSmt aici nPnoaf’e 800 tone resturi din metal. Printre șpanul de- 

pozițat in acest loc vedem resturi de 
tabla și profile de diferite dimen- 
Si o — Profile chiar de 0,5. de 1 
și 2 m — in total aproape 85 tone, 
care ar putea fi utilizate. De ce au 
ajuns aici astfel de materiale ? Se 
înțelege că undeva, pe fluxul de fa
bricație, a slăbit controlul și exigența.

Dar aceasta nu este insă singura 
sursă de risipă. însemnate cantități 
de metal se irosesc, așa cum aveam 
să constatăm, și din vina unor fur
nizori, Mai exact, unele repere tur
nate sint supradimensionate. Cintă- 
nm inainte de a fi prelucrat un 
opritor. Are 180 kg. După prelucrare 
același reper cintărește numai 130 kg. 

cuvinte, la o singură piesă 
50 kilograme de metal.se transformă 
m șpan. Risipă de metal, de forță de 
munca, de energie și capacități de 
producție. Furnizorul acestor repe
re — întreprinderea de utilai de ri
dicat și transport Lugoj. Asupra a- 
cestui aspect vom reveni însă intr-un 
alt articol.

Vircjillu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

metal.se
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Vizita prim-ministrului Malayeziei, 

Dato Seri dr. Mahathir Mohamad

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a adresat o 
telegramă primului ministru al Gu
vernului Regatului Thailandei, gene
ral Prem Tinsulanonda. prin care îi 
transmite, cu prilejul desemnării 
sale in această funcție pentru un 
nou mandat, sincere felicitări înso
țite de cele mai bune urări de sănă

tate și fericire personală, de noi suc
cese în activitatea viitoare. In tele
gramă se exprimă, totodată, speran
ța că intensificarea în continuare a 
conlucrării dintre cele două guverne 
va contribui într-o măsură sporită la 
dezvoltarea pe multiple planuri a ra
porturilor dintre România și Thai
landa. în toate domeniile de interes 
reciproc.

Cronica

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul din Piața Victoriei au 

Început, luni după-amiază. convorbi
rile oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialis
te România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, și primul ministru al 
Malayeziei, Dato Seri dr. Mahathir 
Mohamad.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o ambianță de caldă cor
dialitate. s-a exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre cele două țări pentru dezvol
tarea colaborării româno-malayezie- 
ne, in spiritul stimei și respectului 
reciproc, al principiilor egalității in 
drepturi, independentei și suverani
tății naționale.

S-a, subliniat că un moment de o 
deosebită importantă in extinderea 
și consolidarea prieteniei șl conlu
crării dintre România și Malayezia 
l-a constituit vizita oficială de prie
tenie efectuată anul trecut de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in Mala

yezia, intilnirile sale cu Maiestatea 
Sa Regele, Sultan Haji Ahmad Shah 
Ibni Âl-Marhum Sultan Haji Abu 
Bakar. și cu primul ministru Dato 
Seri dr, Mahathir Mohamad.

A avut loc un larg schimb de ve
deri în legătură cu stadiul actual al 
colaborării economice dintre cele 
două țări și au fost examinate posi
bilitățile de lărgire și întărire a 
conlucrării reciproc avantajoase.

La convorbiri participă., din partea 
română, Ion M. Nicolae, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Lucian Drăguț, secretar al Consiliu
lui de Miniștri. Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Tudor, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Alexandru Dobre, adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, Dinu Marcel, direc
tor in Ministerul Afacerilor Externe,

loan Donca, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al României in Malayezia.

Din partea malayeziană participă 
Mohd Adib bin Hj. Mohd Adam, mi
nistrul informațiilor. Tan Sri Zakaria 
bin Hj. Mohd Aii, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, Ah
mad Faiz bln Abdul Hamid, amba
sadorul Malayeziei în România, 
Datuk Azizan bin Zainul Abidin, se
cretar particular principal al primu
lui ministru, Emam Mohd Haniff bin 
Emam Mohd Hussein, subsecretar 
pentru probleme politice în Ministe
rul Afacerilor Externe, Asmat bin 
Kamalluddin, director pentru co
merțul internațional în Ministerul 
Comerțului și Industriei, Tuan Syed 
Tamin Ashari bin Syed Mohamad, 
director general al Companiei comer
ciale naționale „Pemas", Wahab 
bin Harun, adjunct al secretarului 
principal pentru probleme economice 
în Ministerul Afacerilor Externe,

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Almanahul familiei
11,30 Clntece de pe Argeș
11.50 Roman foileton : „Marile speran

țe" — episodul 5
12,20 Actualitatea economică
12,35 Desene animate 
16,00 Telex 
16,05 România pitorească 
16,25 Clubul tineretului 
17,00 Amfiteatru studențesc 
17,40 Secvențe norvegiene
17.50 1001 de seri

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Vldeoteca internațională
21,05 La zi în 600 de secunde
21,15 Teatru TV : „o afacere neobișnui

tă" de Maurice Druon. Traducere de Paul B. Marian. în distribuție : 
Ștefan lordache, Rodica Tapalagă, 
Octavian Cotescu. Regia artistică : Olimpia Arghir

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL 8

20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice21.20 Melodii populare
21,40 Litoral '83
21,55 Dlscorama
22,25 Telejurnal

Convorbiri economice 
româno-sovietice

La București au avut Ioc. luni 
după-amiază, convorbiri între o de
legație condusă de tovarășul Ion 
Tulpan, președintele Comitetului de 
stat pentru prețuri, și o delegație 
condusă de tovarășul N.T. Glușkov, 
președintele Comitetului de stat al 
U.R.S.S. pentru prețuri, care între
prinde o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra metodo
logiei de formare a preturilor inter
ne in cele două țări, asupra acțiuni
lor de fundamentare științifică a 
sistemului de prețuri și tarife, instru
mente de bază in asigurarea funcțio
nării armonioase a mecanismului de 
conducere planificată a economiei 
socialiste.

La Încheierea convorbirilor, condu
cătorii celor două delegații au semnat 
un protocol de colaborare între cele 
două organisme pe anul 1983.

zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Marin Iliescu a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Angola.

★
La invitația ministrului turismului 

și sportului. Nicolae Gavrilescu, mi
nistrul turismului din Israel. Abra
ham Sharir, a efectuat o vizită în 
România în perioada 9—16 mai a.c. 
Cu această ocazie au avut loc con
vorbiri. in cadrul cărora au fost ana
lizate posibilitățile extinderii rela
țiilor turistice româmo-israeliene.

★
Luni, Aurel Duma, ministru secre

tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, a primit pe Michel Rougag- 
nou, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Fran
ceze în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)
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Dineu oferit de prim-ministrul guvernului român,
Constantin Dăscălescu

Primul ministru al guvernului ro
mân, Constantin Dăscălescu, a oferit 
un dineu in onoarea primului mi
nistru al Malayeziei, Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad.

Au participat Petru Enache, vice- 
eședinte al Consiliului de Stat, 

,-heorghe Oprea și Ion Dincă, prim 
vîceprim-miniștri ai guvernului. 
Alexandrina Găinușe, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, miniștri, alte 
persoane oficiale.

Au.luat parte Oficialitățile Care ii

însoțesc pe primul ministru malaye- 
zian.

în toasturile rostite de cei doi 
prim-miniștri s-a reliefat cu satis
facție dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre România 
și Malayezia, dorința de a impulsio
na și amplifica aceste raporturi, In 
interesul ambelor țări, al cauzei păcii 
și colaborării in lume, s-a toastat in 
sănătatea președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a Ma
iestății Sale, suveranul Malayeziei și

a Maiestății Sale, suverana Malaye
ziei, pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-malayeziene.

+
Luni după-amiază, doamna Siti 

Hasmah bte Aii, soția primului mi
nistru al Malayeziei, a făcut o vi
zită la Consiliul Național al Femei
lor, unde a avut o întrevedere cu 
Ana Mureșan, președinta C.N.F., cu 
alte membre ale Biroului C.N.F.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale activității organizațiilor 
de femei din cele două țări.

Rugbiștii români din nou campioni europeni
în ultimul meci, Ia Kiev, echipa României a învins echipa U.R.S.S. cu 15-10

Acolo de unde vine hîrtia pe 
care se tipăresc aceste rinduri

vremea

Valoarea internațională înaltă a 
rugbiului românesc a fost confirmată 
încă o dată prin cucerirea, din nou, 
de către echipa noastră reprezentati
vă a titlului de campioană europea
nă. Începută in toamnă, cu o splen
didă victorie asupra redutabilei echi
pe a Franței (13—9), continuată, de 
asemenea, cu victorii în următoarele 
meciuri (28—3 cu Marocul. 26—12 cu 
R.F.G.. 13—6 cu Italia), seria invin
cibilității rugbiștilor noștri în ediția 
'82/83 a campionatului european avea 
să fie încheiată la fel de frumos, 
duminică, la Kiev, în fața echipei 
Uniunii Sovietice, neînvinsă pină Ia 
acest meci. Această partidă, cu ca
racter decisiv in lupta pentru ouce- 
rirea „Cupei F.I.R.A.", a fost domi
nată de echipa română (scor final : 
15—10 ; la pauză 7—3 ; la un moment 
dat 15—3). fapt notabil cu atit 
mai mult cu cit partenerii de între
cere au jucat pe teren propriu și au 
manifestat resurse fizice deosebite. 
Valoarea superioară a rugbiștilor 
noștri, marea lor dorință de victorie 
și. nu in ultimul rind, experiența

tehnico-tactică, omogenitatea echi
pei au dus Ia succesul tricolorilor, la 
înscrierea in palmaresul rugbiului 
românesc a celui de-al patrulea titlu 
de campioni ai Europei.

în urma victoriei de la Kiev, re
prezentativa de rugbi a României — 
în care acum au evoluat Bucan, 
Munteanu. C, Dinu, Dărăban. Cara- 
gea (M. Ionescu). Murariu, Dumitru, 
Borș, Paraschiv, Alexandru. Aldea, 
I. Constantin, Lungu, Fuiou, V. Ion 
(in majoritate artizani și ai celorlalte 
victorji românești din C.E.) — în
cheie, așadar, neînvinsă, pe primul 
loc în clasament, campionatul euro
pean. urmată fiind de Italia sau 
U.R.S.S. (in funcție de rezultatul 
din ultima lor partidă directă, dumi
nică. la Catania), Franța și R.F.G.

Subliniind satisfacția firească a iu
bitorilor rugbiului din țara noastră, 
felic.itindu-i pe jucători, se cuvine a 
menționa personalitatea și pasiunea 
antrenorilor lotului reprezentativ, 
Valeriu Irimescu și Teodor Rădules- 
cu, aportul lor și al forului de spe
cialitate, al cluburilor furnizoare de

selecționabili (in principal Dinamo, 
Steaua, Farul) la situarea permanen
tă a echipei reprezentative la cote 
valorice superioare, cu adevărat com
petitive in arena rugbistică interna
țională.

Desigur, succesul de-acum recon
firmă valoarea înaltă a ’•ugbiului ro
mânesc. dar obligă și la eforturi pen
tru a-i asigura și întări in conti
nuare prestigiul de care se bucură 
în lume.

Ion DUMITRII!
★

într-o relatare pe marginea meciu
lui de rugbi România — U.R.S.S., 
comentatorul sportiv al agenției 
T.A.S.S. notează, între altele : „In 
partida de la Kiev, cu excepția ulti
melor 10 minute, sportivii români au 
dominat jocul, datorită îndeobște li
niei de înaintare. De asemenea, ro
mânii s-au dovedit foarte iuți și 
abili, au practicat un joc deschis, 
spectaculos, reușind trei „eseuri" 
prin Gheorghe Dumitru, Grigore 
Munteanu și Florică Murariu".

(Urmare din pag. I)

dă : hirtia electroizo- 
lantă pentru cabluri 
telefonice, hirtia su
port copiativă, hîrtia 
suport pentru fibre 
„Vulcan"... Tot atitea 
sortimente care șe vor 
adăuga, curind. celor 
peste 140 cite figurea
ză, la această dată, in 
nomenclatorul între
prinderii.

—.Ajungem, in.sfirșit, 
la cea mai impozantă 
instalație din cadrul 
combinatului. I se 
spune „mașina 11". 
Cea mai modernă de 
acest tip din țară. 
Printre cele mai mo
derne din lume.

— Puțini sepotmîn- 
dri cu așa ceva, 
ne spun interlocutorii 
noștri. Are o capacita
te de 80 000 de tone 
anual. Adică de două 
ori mai mult decit pro
ducția combinatului 
nostru pină în 1976.

Instalația ultramo
dernă este, de fapt, ea 
singură o fabrică. O 
fabrică în care totul 
este 'automatizat. O 
fabrică al cărei mers 
este urmărit în fața 
ecranului de televiziu
ne. Se urmărește in 
special faza de uscare 
și tăierea sulurilor la 
dimensiunea solicitată 
de beneficiar. Arunc o 
privire spre sulurile 
de hîrtie ce așteaptă 
parcă cerneala tipo
grafică... Unele vor fi

ziare format „in grand 
folio", altele vor fi zia
re „tabloide", poate 
chiar ziarul județean... 
Lucrează circa 130 de 
muncitori în această 
secție, numai oameni 
tineri, cu mișcări si
gure, precise. între 
ei, Gheorghe Farcaș, 
muncitor specialist, 
distins in 1972 cu înal
tul titlu de Erou al 
Muticii Socialiste. Are 
53. de ani, dintre care 
36, bătuți pe muchie, 
în întreprindere. Venit 
aici ca ucenic, s-a ca
lificat în meseria de 
conductor de mașini, 
și, după ani de mun
că, iată-1 alături de 
acești tineri care de la 
el au deprins mese
ria : Constantin Fri- 
gure, Petre Jitaru, Io
nel Prisecaru, Vasile 
Potorac...

— Ce calități i se 
cer unui tînăr care 
lucrează aici, tovarășe 
Farcaș ?

— Să-i „meargă min
tea". să judece la frac
țiune de secundă : 250 
kilograme de hîrtie pe 
minut, pentru care 
porți toată răspunde
rea. nu-i puțin lucru. 
Si să știți că intreg 
acest important sector 
al întreprinderii este 
condus de un tînăr, de 
un inginer de excep
ție.

Pe Corneliu Filimon, 
tinărul recomandat ast
fel, șeful sectorului in 
care se fabrică hirtia 
de ziar, l-am rugat să

ne spună cum a mers, 
în schimbul de dimi
neață, producția.

— Priviți, ne spune, 
arătîndu-ne un grafic. 
Noi am defalcat planul 
pe zile și pe schim
buri. Tocmai am tre
cut în grafic realiză
rile, nici nu s-a uscat 
cerneala. Aici scrie cit 
a fost planificat. Ce 
am notat cu plus, după 
cum vedeți, e depăși
rea. Dincoace . scrie 
pentru ce beneficiar 
am lucrat.

Aflăm de pe acest 
grafic realizările lunii 
aprilie : -r 561 tone de 
hîrtie. ...Planul fizic 
de 6 700 tone a fost 
deci substanțial depă
șit. Ca în fiecare lună 
dip acest an. Ca in 
fiecare sector de pro
ducție al întreprinde
rii. Ca la fiecare din 
indicatorii de bază. A- 
ceste frumoase rezul
tate, conjugate / cu 
preocupările sporite 
ale colectivului privind 
valorificarea superioa
ră a fiecărui gram de 
materie primă, ca și 
îmbunătățirea calității 
hirtiei, si.nt tot atîtea 
argumente menite să 
ateste că aici, la În
treprinderea centenară 
din Bacău, „micile 
amănunte" din viața 
noastră cotidiană, pur- 
tind cunoscuta emble
mă „Letea", sint pre
gătite cu mare gri
jă de către acești 
oameni dăruiți fru
moasei lor profesii.

Timpul probabil pentru intervalul 17 mai, ora 21 — 20 mal, ora 21. In tară : 
Vremea va fi călduroasă, mal ales la 
începutul Intervalului. Cerul va fl va
riabil. Vor cădea ploi locale, care vor 
fi mai ales sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice în vestul 
țării și zonele de munte. In rest, aver
sele de ploaie șl descărcările electrice 
vor fi izolate. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 gradă, cele maxime. în scă
dere ușoară, vor oscila între 20 și 30 de 
grade, mai ridicate în primele zile In 
sud-est. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vremea va fi călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, favorabil descărcări
lor electrice șl ploii de scurtă durată 
iii ultimele zile. Vintul vâ sufla m ode- 
rat, cu unele intensificări. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse. între 12 si 
14 grade, iar cele maxime, în ușoară 
scădere, vor oscila intre 28 șl 30 de gra
de. mal ridicate la început. (Ileana 
Mihăllă, meteorolog de serviciu).

ÎNCĂ UN PRILEJ DE ÎNVĂȚĂMINTE! DAR VA Fl FOLOSIT?

lași. Arhivele Statului din
Iași, in colaborare cu Muzeul 
„Mihail Kogălniceanu", a organi
zat un simpozion cu tema „1848 — 
primăvara popoarelor". Au susți
nut comunicări prof. univ. dr. 
Gheorghe Platon, conf. univ. dr. 
Ion Todirașcu. cercetătorii științi
fici Leonid Boicu și Alexandru 
Zub, de la Institutul de istorie și 
arheologie, muzeografii Georgeta 
Țurcanu și Georgeta Crăciun, pre
cum și Adrian Pricop și Dumitru 
Ivănescu. de la Arhivele Statului. 
La sfirșit, Mihaela Constantin a 
susținut un recital de pian. (Ma- 
nole Corcaci).

Brăila. Cea do~a ®'a se" 
siune de comunicări științifice a 
Institutului de cercetare și proiec
tare pentru celuloză și hîrtie s-a 
desfășurat la Brăila. Au fost abor
date probleme privind tehnologia 
celulozei, valorificarea superioară a 
materiilor prime și subprodușilor, 
reducerea consumurilor energetice, 
asimilări de utilaje, informatică.

Tragere excepțională LOTO
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vinzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de 
duminică 22 mai 1983. Noua 
formulă tehnică, deosebit de a- 
vantajoasă. oferă participanților 
șanse sporite de mari succese. 
In cadrul a șapte extrageri în 
două faze, care însumează 66 de 
numere din totalul de 90. se 
vor atribui autoturisme „Dacia 
1 300", importante sume de bani 
și excursii in R. S. Cehoslovacă 
sau R. P. Ungară. Se poate par
ticipa cu variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută Ia 
sută sau in cotă de 25 la sută. 
Biletele de 25 lei varianta au 
drept de cîștiguri la toate extra
gerile. Consultați prospectul tra
gerii și procurați din timp bile
tele cu numerele preferate !

0—1, duminică la București, cu 
echipa Cehoslovaciei în preliminariile 
Campionatului european de seniori ; 
1—4; simbătă la Iași, cu echipa de 
tineret a Cehoslovaciei în prelimina
riile Europenelor rezervate jucători
lor pină la 23 de ani. Iată două 
rezultate oficiale care arată că, după 
o perioadă de flux competițional, 
fotbalul nostru s-a retras (i-am dori 
— numai pentru momentalbia 
mediocrității, aceeași in care re 
scaldă de mai multă vreme. Cum au 
fost posibile aceste scoruri . neaș
teptate ?

Despre meciul cel mai important, 
cel de duminică seara al primelor 
reprezentative, s-ar putea face multe 
considerații pline de învățăminte. Ne 
rezumăm la citeva. Partenera de joc, 
prima echipă — „reimbătrinită" — a 
Cehoslovaciei, a fost mult mai pu
ternică, mai organizată și mai vioaie 
decit ne așteptam ; eram avizați, dar 
nu credeam că va avea o prestație 
atit de lucidă, sigură și incisivă. 
Ceea ce înseamnă că, de data aceasta, 
jocul adversarului n-a mai fost Ia 
fel de bine studiat și contracarat 
tactic de către conducerea tehnică a 
echipei noastre, ea însăși rămasă 
surprinsă. Arbitrajul (ca să încheiem 
cu factorii externi) a comis, e ade
vărat, erori care apar într-o curioasă 
discordantă cu buna reputație a bel
gianului Alexis Ponnet : fracționarea 
jocului la mijlocul terenului, ignora
rea legii avantajului (la un moment 
dat, spre sfirșit, ne-a oprit un con
traatac de „doi la unu" in careul 
advers pentru a ne da o lovitură 
liberă... de dincolo de centru), acor
darea penaltiului victorios la capătul 
unei faze in care in prealabil ar fi 
trebuit să fluiere fault la Bălăci (in 
preajma careului advers) și ofsaid

la jucătorul cehoslovac scăpat pe 
contraatac. Dar, spectatorii, tele
spectatorii, și probabil nu numai ei, 
păstrăm convingerea că, fără greșe
lile de arbitraj, echipa noastră n-ar 
■fi putut realiza duminică seara mai 
mult decit un 0—0. De ce? Pentru 
că n-a mai fost ea : a jucat fără con
centrarea din meciul cu Italia (pă
țind ca Universitatea Craiova cu 
Benfica.după .. momentul Lisabona), 
n-a. avut extreme rapide și incisive 
care să desfacă apărarea adversă 
grupată pe centru, a început jocul 
cu Gabor (care la națională rar a 
reușit să se evidențieze — dacă s-a

Pe marginea ultimelor 
rezultate ale echipelor 
noastre reprezentative 

de fotbal

- -'fiiK’DklET''PlirTIIDAI •. 7 T CULTURAL ; ,

Au participat specialiști din în
treaga țară. în plen și in cele pa
tru secțiuni s-au prezentat 63 de 
lucrări științifice. (Corneliu Ifrim).

Satu Mare, Sub esida Festl- 
valului național „Cintarea Româ
niei", la Satu Mare s-â des
fășurat o nouă ediție a festiva
lului concurs interjudețean de li
teratură „Afirmarea" (in limbile 
română și maghiară), la care au 
luat parte 120 creatori din 16 ju
dețe. După desfășurarea unor ma
nifestări literar-artistice cu pu
blic, la Casa de cultură a muni
cipiului Satu Mare au fost acor
date premii, pe primul loc situin- 
du-se Ioan Bran (Satu Mare), Vir- 
giliu Vera (Hunedoara), Gal Eva 
Emmese (Harghita) — la poezie și 
Constantin Platon — la proză. O

seamă de premii au fost acordate 
unora din cele mai valoroase crea
ții din partea Revistelor „Tribuna", 
„Steaua", „Flacăra" și „Familia". 
(Octav Grumcza).

Brașov. Sub genericul „Teh
nologii actuale și de perspec
tivă ; implicații tehnice și umane", 
la Casa de știință și tehnică pen
tru tineret din Brașov s-a desfă
șurat o sesiune de comunicări 
tehnico-științifice cu caracter in
terjudețean. Organizată de Casa 
de știință și tehnică pentru tineret 
în colaborare cu revista „Știință 
și Tehnică" și comitetul U.T.C. de 
la întreprinderea „Tractorul", se
siunea, la care participă tineri 
specialiști din domeniul cercetării, 
proiectării și fabricației din mai 
multe județe, și-a desfășurat lu
crările pe secțiuni, dintre care a-

mințim : electronică, robototeh- 
nică, comanda numerică a mași- 
nilor-unelte etc. (Nicolae Mocanii).

Cluj. Sindicatul instituțiilor 
de artă și spectacole Cluj-Napoca 
a organizat un recital Musorgski, 
susținut de Georgeta Orlovșchi, 
mezzosO'prană, și ion Iercoșan, bas, 
la pian Tiberiu Pop?. Programul 
a cuprins ciclurile : „Camera co
piilor", „Cintecele șl dansurile 
mortii", precum și alte cintece și 
balade. A prezentat muzicologul 
Enea Borza. (Coste! Ștefănescu).

Hunedoara. La FlUpenl s*a 
desfășurat Săptămina manifestă
rilor politico-ideologice și cultural- 
artistice „Flori de mai". S-au or
ganizat în această perioadă consfă
tuiri ale minerilor in cadrul „Zilei 
brigadierului", dezbateri cu tinerii 
pe teme de educație, consultații ju
ridice, dezbateri ideologice, expozi
ții de creație tehnică și de fotogra
fii, întreceri sportive, spectacole în 
sălile de apel ale minerilor. '(Sabin 
Cerbu).

evidențiat vreodată !). a fost lipsită 
de colaborarea Bălăci—Boloni, a abu
zat de încercări individuale, n-a legat 
jocul decit in repriza secundă vreo 
20 de minute etc., etc. Nu mai in
sistăm asupra elementelor particulare 
ale acestui meci, intrucît ele sint cu
noscute mai bine de antrenori și ju
cători.

Echipa de tineret — am mal scris 
și în ziarul nostru de duminică — a 
pierdut la un scor sever fiindcă s-a 
prezentat ca o adunătură de puștani 
in care fiecare joacă ce știe și ce 
crede de cuviință. Trecind peste 
unele observații concrete (n-a făcut 
nici un fel de marcaj individual ; 
fundașii centrali Belodedici și Gheor
ghiu au fost depășiți ca pe bulevard; 
mijlocașul Movilă — cu sarcini de
fensive de acoperire, de „închizător", 
a jucat practic... vîrf de atac ; nu 
s-a văzut nici o idee tactică gindită 
și însușită), să spunem că acești ti
neri — unii dintre ei talentat! — au 
reprezentat în selecționata națională 
starea psihică a echipelor de club 
în care evoluează : degringolada de 
la Steaua, zbaterile și ambițiile mă
runte de a nu retrograda de la F.C. 
Constanța, Politehnica Iași, C.S. 
Tîrgoviște, A.S.A. Tg. Mureș...

Ce vrem să spunem cu toate aces
te considerații ? Că, pe deasupra 
greșelilor individuale și colective 
făcute de jucătorii și tehnicienii de 
la loturile naționale în meciurile a- 
mintite, să nu uităm că fotbalul 
nostru, mișcarea noastră fotbalistică 
în întregul ei, este așa cum este și 
dă cit poate da. Evident, necazul 
pentru aceste recente rezultate, ne
așteptate si supărătoare, nu ne va 
face să trecem cu buretele peste 
alte rezultate care au stîrnit semne 
de exclamare în lumea fotbalistică 
internațională. Victoriile asupra Sue
diei și Italiei la București, egalul cu 
proaspăta campioană mondială la 
Florența, comportarea foarte bună a

Universității Craiova pină în semi
finalele Cupei U.E.F.A. — constituie, 
și rămin, reușite demne de laudă și 
admirație. Dar iată că vin, inevitabil, 
și perioade cind ne dăm seama că 
nu ne-am întrebat „cită -vreme și cit 
de sus se poate situa o echipă na
țională peste nivelul fotbalului din 
care ea emană ?“. Cind ai un cam
pionat divizionar mediocru, in care 
jocurile de calitate (mulțumitoare — 
nu mai mult !) pot fi numărate pe 
degetele unei singure miini, ce pre
tenții să mai ai de la echipa repre
zentativă I Da, printr-o formă spor
tivă foarte bună a unei echipe de 
club care să dea mulți selecționați 
(Universitatea Craiova), printr-o in
spirată pregătire tactică și printr-o 
concentrare maximă la unele me
ciuri cu adversari de faimă mon
dială, și cine știe dacă nu și prin
tr-o prestație mai superficială a a- 
celor adversari — reprezentativa na
țională poate, in unele momente, să 
se ridice mult deasupra mediocrită
ții campionatului, ceea ce s-a si în- 
timplat. Dar rezultatele conjuncturale 
și pregătirea de laborator nu trebuie 
să ne facă să uităm pe ce ne bazăm. 
Și dacă uităm, ne aduce aminte cite 
un moment ca acesta de acum: am 
luat trei puncte de la principala fa
vorită a grupei preliminare (Italia), 
dar ne-a înfrint Cehoslovacia la 
București ; ca și atunci cind am luat 
trei puncte de la favorita Anglia, 
dar ne-a înfrint Elveția la Bucu
rești, Istoria se repetă și, iată, ne 
trezește la realitate. Iar realitatea 
este că. atîta vreme cit nu vom avea 
un fotbal mai bun pe plan intern, nu 
putem aspira mult prea sus pe plan 
International. Subliniem cu claritate: 
nu vrem ca aceste rinduri să fie în
țelese defetist, în definitiv. în ce 
privește calificarea grupa se mai 
joacă! Avem același număr de punc
te cu cehii, iar la Praga sau Stock
holm se poate obține ce s-a obținut 
la Florența — și, cine știe, poate 
chiar mai mult. In nici un caz nu 
ar fi permisă sau justificată infil
trarea descurajării.

Desigur, pentru a reuși rezultate 
remarcabile constante, în serie, re
prezentativele noastre au nevoie de un 
suport mai solid decit la ora aceasta: 
de un fotbal intern mai competitiv, 
temeinic organizat la eșaloanele in
ferioare. cu un fond de jucători se- 
lecționabili mai larg, cu antrenori 
stabili și receptivi la nou, cu jucă
tori mai bine pregătiți, cu juniori și 
copii crescuți de miini măiestre, în 
spiritul fotbalului modern, al fotba
lului total. Or, acestea sint deziderate 
fundamentale care sint preluate de 
agenda federației de la un an la altul, 
fără a fi realizate. Iar dacă nu se 
va trece nici de acum înainte la rea
lizarea lor — în spiritul în care s-a 
cerut : cu decizie, cu măsuri te
meinice și de perspectivă, sistematic 
și cu consecvență — degeaba vom aș
tepta ca Mircea Lucescu, Ilie Bălăci 
și ceilalți să facă la nesfirșit mi
nuni !

Gheorghe MITROI
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Anișoara Cușmir
— record mondial 

și în aer liber

Cu prilejul meciului triun
ghiular de atletism dintre echi
pele feminine ale României, 
R.S.F.S. Ruse și Bulgariei, des
fășurat duminică pe stadionul 
„23 August" din Capitală. Ani- 
șoara Cușmir a stabilit un nou 

■ record mondial in proba de să
ritură in lungime cu 7,21 m (ea 
deține și recordul mondial în 
sală). Excepționala noastră atle
tă a obținut această performan
tă in a patra încercare, cind cu 
o fenomenală săritură a depășit 
cu un centimetru vechiul record 
al lumii, realizat de compatrioa
ta sa Vali Ionescu la 1 august 
1982 pe același stadion. Bravo, 
Anișoara î Urmează replica lui 
Vali Ionescu ?

în aceeași competiție, sporti
vele românce au stabilit și două 
recorduri naționale — prin Ni- 
culina Vasile (1,97 m la săritura 
în înălțime) și Mihaela Loghin 
(20,31 m în proba de aruncarea 
greutății).

Boxerii noștri 
medalii Ia 

de Ia

cinci 
europenele 
Varna
întrecerile celei 

Campionatelor eu- 
care au participat

Au luat sfirșit 
de-a 25-a ediții a 
ropene de box. la 
149 de pugiliști din 20 de țări.

Dintre cei 9 boxeri români 
zenți in competiție, cel mai bine 
prezentat tinărul debutant Doru 
riceseu, ciștigătorul medaliei de ar
gint la categoria mijlocie, și Con
stantin Tițoiu (muscă). Mihai Ciubo- 
taru (semimijlocie), Gheorghe Si- 
mion (mijlocie mică) și P. Golum- 
beanu (grea) — medaliați cu bronz 
la categoriile respective.

pre- 
s-au 
Ma-

CICLISM : „Cursa păcii"
BERLIN 16 (Agerpres). — „Cursa 

Păcii" Varșovia — Berlin — Praga a 
continuat luni cu etapa a 7-a, dispu
tată Ia Halle contracronometru indi
vidual. și ciștigată de Olaf Ludwig 
(R.D.G.), înregistrat pe distanța de 
36 km cu timpul de 43’47" (medie 
orară 48 km). Ludwig iși adjudecă 
astfel a 4-a victorie de etapă de la 
începutul întrecerii după ce cîștigase 
și „prologul" de la Varșovia. Pe locul 
doi. la 1 minut, s-a situat Raab 
(R.D.G.), iar pe locul trei, la 1’18“, 
Jurko (Cehoslovacia). Dintre cicliștii 
români cel mai bine s-a clasat Mir
cea Romașcanu (locul 21). la 3’07”. 
Ionel Gancea a ocupat locul 32, la 
4’13”. iar Costică Paraschiv locul 41, 
Ia 4’34”.

In clasamentul general individual 
conduce Oleg Ciujda, urmat de Bo
den (R.D.G.) la 1” și Ugrumov 
(U.R.S.S.) la 57”. C. Paraschiv 
(România) ocupă locul 22 la 7’26”.

Clasamentul general pe echipe ! 
1. Republica Democrată Germană 
75h34’48” ; 2. U.R.S.S. — la 4’32” ; 3. 
Polonia — la 6’48” ; 4. Cehoslovacia 
— la 7’55” ; 5. Olanda — la 9’22” .; 6. 
Bulgaria — la 17T6” ; 7. România — 
la 28’24” ; 8. Franța — la 29’38” ; 
9. Cuba — la 30’19” ; 10. S.U.A. — la 
30’57” ; 11. Portugalia — la 32’29” ; 12, 
Ungaria — la 36’09” etc.

® UN PRODUS NOU 
PENTRU ASFALTAREA 
ȘOSELELOR. Experimentele 
efectuate cu sital — o combina
ție de zgură și nisip căreia, 
practic, i se poate imprima ori
ce culoare — au încurajat ideea 
acoperirii magistralelor mosco
vite cu un strat superficial, a- 
vind o dublă funcționalitate : pe 
de o parte, gratie aderentei spo
rite. va scurte sensibil distan
tele de frinare a autovehicule
lor. iar, ne de altă parte, faci
litățile de marcaj șl rezistenta 
considerabilă a materialului ar 
putea scuti în bună măsură 
munca de întreținere rutieră.

® SUPERCOMPUTER. 
Șase firme japoneze producă

toare de mașini electronice de 
calcul participă la un program 
de creare a unui computer care 
va efectua zece miliarde de ope
rații aritmetice intr-o secundă. 
Pentru înfăptuirea acestui pro
gram s-au alocat o sută de mi
lioane de dolari. Supercompute- 
rul va fi utilizat la prognozarea 
timpului, in cercetări din dome
niul sintezei nucleare, la proiec
tarea de tehnică’ electronică.

® CEL MAI LUNG 
TUNEL IN STÎNCĂ. In 
Finlanda va fi dat curind in 
funcțiune cel mal lung tunel din 
lume săpat fără discontinuitate 
în stincă. El va permite scurge
rea apei din lacul Păijanne. si
tuat în centrul țării, spre rezer
voarele din capitală. Vor fi aco

perite. astfel, necesitățile spo
rite de apă ale orașului Helsinki 
și ale suburbiilor sale. Tunelul, 
lung de 120 km, a fost săpat la 
adincimi cuprinse între 30 și 130 
m. între cele două extremități 
există o diferență de nivel de 
36 metri, ceea ce a permis. în 
plus, construirea unei hidrocen
trale.

® STAȚIE RADIO AC
ȚIONATĂ CU AJUTO
RUL VÎNTULUI Șl AL 
SOARELUI. în apropiere de 
Budva, pe muntele Kolozun. 
R.S.F. Iugoslavia, a fost instala
tă o stație radiofonică ce pri
mește energie datorită exclusiv 
forței vîntului și radiațiilor so
lare. Celulele solare transformă 

energia solară în energie elec
trică, iar vîntul acționează un 
generator de curent electric. 
Aceste două dispozitive alimen
tează acumulatorul care furni
zează energia necesară emisiu
nilor stației. Stația emițătoare 
aparține unei rețele de radio
difuziune care unește centrala 
unui oficiu de turism situat Ia 
Budva cu circa 70 hoteluri din 
regiune.

® RISCURI ALE ALPI
NISMULUI. Un cercetător 
american de la central medical

' FRETUtrNDENi
al Universității din statul Mas
sachusetts a declarat că alpinis- 
tii care escaladează piscurile 
foarte înalte ale munților sufe
ră perturbări funcționale în or
ganism. Cercetările întreprinse 
de el asupra unor alpiniști, la 
peste 5 000 de metri, au dovedit 
modificări in funcționarea glan
delor endocrine și ale aparatu
lui circulator și respirator. In 
mod frecvent, a spus cercetăto
rul, alpiniștii care escaladează 
creste ale m'unților la altitudini 
mari se plîng de pierderea ape
titului, de crampe musculare, 
devin nervoși și au tulburări 

respiratorii. Toate aceste fapte 
— arată cercetătorul — repre
zintă o confirmare a Ipotezei că 
viața omului nu este posibilă la 
mari altitudini pentru perioade 
lungi de timp fără ca o astfel 
de ședere să nu producă tulbu
rări funcționale.

© BALENA - MAMI
FER TERESTRU ?Itecent au 
fost descoperite la poalele Mun
ților Himalaia rămășițele fosile 
ale unei balene care ar fi trăit în 
urmă cu 50 milioane ds ani. des
coperire care întărește convin
gerea paleontologilor că. inițial, 
balenele au fost mamifere teres
tre. într-un studiu publicat în 
numărul din aprilie al revistei 

americane „Science" se afirmă 
că aceste rămășițe fosile oferă 
„veriga de legătură" intre ma
miferele terestre și balenă. Da
tarea lor în timp a fost fixată 
in epoca eocenă timpurie, pe 
vremea cind zona respectivă se 
afla acoperită probabil de ape 
cu mică adincime — respectiv 
ceea ce mai rămăsese din Marea 
Tethys, care se întindea din 
Asia pină în Europa. Dr. Ginge
rich, de Ia Universitatea din Mi
chigan, membru al echipei care 
a făcut descoperirea, a declarat 
că partea cea mai semnificativă 
a rămășițelor fosile, foarte bine 
conservată, este cea corespun
zătoare urechii. Structura aces
teia este similară celei a unui 
mamifer terestru.

• UN MATHUSALEM 
MODERN. Cel mai bătrin 
locuitor al Egiptului și poate 
chiar al Terrei este, potrivit zia
rului „Al Ahram", care apare la 
Cairo. Ibrahim AI Karimi. Năs
cut in 1823, Ibrahim, astăzi, deci, 
în virată de 160 de ani, a asis
tat, in 1869. la inaugurarea Ca
nalului Suez, după ce făcuse 
parte din una din echipele ce 
lucraseră la tăierea istmului 
dintre Mediterana și Marea Ro
șie. El s-a căsătorit de două ori, 
o dată în 1848 și a doua oară în 
1902, avînd în prezent 88 de 
nepoți. Bucurindu-se de o exce
lentă sănătate continuă și astăzi 
să mai desfășoare o activitate 
utilă — de păstor — în regiunea 
Ismailia.



Luări de poziție și ample acțiuni 
pentru dezarmare și pace

„Guvernul grec — în sprijinul creării unei zone 
denuclearizate în Balcani"

ATENA 16 (Agerpres). - Primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, s-a pronunțat, in cadrul 
unui miting organizat in localita
tea Komotini, pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani.

Papandreu a subliniat că guver
nul său socialist este ferm hotărit 
să contribuie la transformarea Bal-

canilor într-o zonă a păcii, liberă 
de -armament nuclear. „Faptul că 
Grecia este o țară relativ mică nu 
o scutește de îndatorirea de a de
pune eforturi energice în scopul a- 
părării păcii nu numai pe conti
nentul european, ci și pe întreaga 
planetă" - a spus șeful cabinetu
lui elen.

în pregătirea Adunării mondiale „Pentru pace și viață"
VIENA 16 (Agerpres). — La Vie- 

na s-au încheiat lucrările reuniu
nii Comitetului sindical interna
țional pentru pace și dezar
mare (așa-numitul „Comitet do 
la Dublin"). Au fost examina
te probleme referitoare la pregă
tirea Adunării mondiale ..Pentru 
pace și viață. Împotriva războiu
lui nuclear", ce va avea loc in iu
nie, la Praga, măsurile întreprin
se în legătură cu marcarea, la 1 
septembrie, a „Zilei acțiunilor sin
dicale pentru pace", precum șl

alte probleme. în documentul fi
nal adoptat de comitet este expri
mată profunda îngrijorare față de 
sporirea continuă a încordării in 
lume. Astăzi — se arată în docu
ment — nu există o problemă mai 
urgentă decît preîntîmpinarea unei 
noi spirale a cunsei înarmărilor nu
cleare în Europa. Aceasta este o 
cauză a tuturor națiunilor de pe 
glob. Un al treilea război mondial 
— dacă se va declanșa pe conti
nentul european — va implica toa
te popoarele lumii.

„1983 — an decisiv în lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor"

PARIS 16 (Agerpres). - La Bor
deaux s-a încheiat cel de-al doilea 
festival al tineretului „Pentru dezar
mare, pace și prietenie", desfășurat 
din inițiativa Comitetului național 
francez al tineretului pentru pace. In 
cadrul acțiunilor organizate cu a- 
cest prilej, tinerii participant au 
discutat căile și posibilitățile de ex
tindere a eforturilor îndreptate spre 
oprirea cursei înarmărilor, spre pre- 
întimpinarea izbucnirii unor conflic
te militare periculoase pentru în
treaga omenire. Intr-o declarație, a-

doptată Ia festival, se subliniază că 
anul 1983 este decisiv în lupta mi- 
litanților pentru pace și destindere 
împotriva planurilor de amplasare in 
Europa occidentală a noilor rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune, care reprezintă un 
mare pericol pentru popoarele con
tinentului. Declarația relevă că ti
neretul european trebuie să-și adu
că in mod activ contribuția la am
pla mișcare de protest față de 
aceste planuri.

Miting de masă antirăzboinic în Okinawa
TOKÎO 16 (Agerpres). — Mii de 

locuitori ai insulei japoneze Oki
nawa au încheiat, duminică, in ora
șul Naha, printr-un miting de masă, 
un marș al păcii, care s-a desfășu
rat timp de o săptămină. în timpul 
marșului, care a luat startul în

două coloane plecate din nordul și 
din sudul Okinawei, au fost pre
zentate filme antirăzboinice și s-au 
strîns semnături pe un nou apel 
împotriva armelor de distrugere în 
masă.

„Sarcina principală — 
împiedicarea amptasării 
noiior rachete nucleare 

pe continent"
BONN 16 (Agerpres). — La 

Hamburg au luat sfîrșit lucrările 
congresului Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști din R.F. Ger
mania. Delegații Ia congres au 
examinat probleme actuale ale asi
gurării păcii, precum și ale luptei 
împotriva neonazismului. într-o re
zoluție adoptată de participant se 
relevă că principala sarcină a tutu
ror forțelor democratice vest-ger- 
manc in actuala etapă este de a îm
piedica amplasarea de rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul R.F. Germania. 
Lupta împotriva fascismului și a 
noilor Iui manifestări — se subli
niază in rezoluție — este indisolu
bil legată de cea pentru menținerea 
păcii.

ideea denuciearizării 
Nordului Europei 

câștiga teren
HELSINKI 16 (Agerpres). — Din 

inițiativa Confederației sindicatelor 
din Finlanda, in orașul Hangii, din 
sudul țării, s-au desfășurat lucră
rile unei conferințe internaționale 
consacrate problemelor luptei pen
tru pace. La dezbateri, care au avut 
drept deviză „Pentru o zonă denu- 
clearizată in Nordul Europei", au 
participat peste 3 000 de delegați 
reprezentind sindicatele și unele 
organizații de masă din țările si
tuate in nordul continentului nos
tru. Exprimindu-și îngrijorarea față 
de planurile de amplasare a noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune in Europa occi
dentală, față de deteriorarea situa
ției internaționale, participanta au 
adresat tuturor oamenilor de bună 
credință apelul de a-și intensifica 
lupta pentru pace, destindere și 
dezarmare. O contribuție concretă 
la edificarea unei atmosfere de 
securitate și cooperare ar repre
zenta-o crearea in nordul continen
tului a unei zone lipsite de arme 
nucleare, care să poată deveni par
te a unei Europe denuclearizate — 
se subliniază in apel.

GEIUȚIILE DE PRESA
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FAVOAREA NEGOCIERI
LOR. într-o declarație făcută la 
Corrientes, ministrul argentinian al 
relațiilor externe, Juan Aguirre La
nark a reafirmat „poziția fermă, 
limpede și pașnică" a țării sale în 
problema diferendului cu Chile 
în legătură cu statutul Canalului 
Beagle — transmite agenția E.F.E. 
El a arătat că Argentina este hotă- 
rită șă continue negocierile cu 
Chile în această problemă. „Deși 
fiecare din țările noastre caută 
să-și apere interesele naționale — 
— a spus Lanari — ele sînt hotărîte 
să o facă pe calea negocierilor po
litice, prin mijloace pașnice".

ÎNREGISTRARE. în baza noii 
legi cu privire la activitatea politi
că în țară, la Ministerul de Interne 
al Turciei a fost depusă luni cere
rea . de înregistrare a primului 
partid politic nou creat. Potrivit 
agenției Reuter, noua formațiune 
politică se intitulează Partidul De
mocrației Naționaliste și-l are ca 
lider pe generalul în retragere 
Turgut Sunalp.

formează agenția France Presse, La 
sfirșitul dezbaterilor, cererea a 
fost aprobată, urmînd ca împru
mutul să fie acordat pe o perioadă 
de șase ani. Franța a solicitat acest 
împrumut pentru a finanța defici
tul masiv al balanței 
exterior.

comerțului

încheierea Congresului P.C. din Danemarca
Tovarășul Joergen Jensen — reales președinte al partidului

COPENHAGA (Agerpres). — La 
15 mai, la Copenhaga, s-au încheiat 
lucrările celui de-al 27-lea Congres 
al Partidului Comunist din Dane
marca. Congresul a adoptat în una
nimitate raportul C.C. al partidului, 
rezoluțiile asupra problemelor inter
ne, programul de acțiune pe peri
oada următoare, precum și liniile 
directoare ale partidului în proble
mele internaționale și ale mișcării 
muncitorești.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral, în funcția de președinte al parti

dului fiind reales tovarășul Joergen 
Jensen.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Joergen Jensen 
felicitări călduroase și cele mai bune 
urări cu ocazia realegerii sale in 
înalta funcție de președinte al parti
dului. Felicitările au fost transmise 
de tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R.

Tîrgul internațional de la Casablanca
Pavilionului românesc i s-a acordat medalia de bronz

RABAT 16 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-a încheiat cea de-a 30-a 
ediție a Tirgului internațional la 
care au participat 27 țări, printre 
care și România. Țara noastră a. 
fost prezentă cu un pavilion cu- 
prinzind exponate și mostre ale în
treprinderilor românești de comerț 
exterior Mecanoexportimport, Ma- 
șinex portimport, Electronum., Elec
troexportimport, Chimimport export, 
Danubiana, Forexim, Vitrocim, 
Romsit și Ilexim.

Pavilionul românesc a fost vizi
tat de personalități ale vieții eco
nomice din Maroc, precum și de nu

meroși oameni de afaceri marocani 
și din alte țări, incheindu-se con
tracte la export și import pentru o 
gamă variată de mărfuri. Pavilionul 
românesc s-a bucurat de o bună 
apreciere din partea organizatori
lor, a oamenilor de afaceri, precum 
șl a numerosului public vizitator.

La închiderea tirgului. țării noas
tre i s-a acordat medalia de bronz 
care a fost inminată directorului 
pavilionului românesc de către 
Azeddine Guessous, ministrul co
merțului, industriei și turismului 
din Maroc.

Anunț al Comandamentului Armatei populare coreene
PHENIAN 16 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția coreeană de 
presă. A-C.T.C., Comandamentul su
prem al Armatei populare coreene a 
hotărit, la 16 mai, revocarea ordinului 
dat la 1 februarie întregii armate și 
întregului popor ale R.P.D. Coreene 
cu privire la asigurarea deplinei ca
pacități de luptă a unităților Arma
tei pooulare coreene, a forțelor popu
lare de securitate, a gărzilor roșii 
ale muncitorilor, țăranilor si ale ti
neretului. Ordinul a fost emis in le
gătură cu desfășurarea pe teritoriul

Coreei de Sud a manevrelor mili
tare comune americano—sud-coreene 
..Team Spirit-83“. apreciate ca fiind 
de o amploare fără precedent. .

Dind o înaltă apreciere fermității 
cu care forțele armate, întregul po
por au apărat demnitatea și terito
riul R.P.D. Coreene. Comandamentul 
suprem subliniază necesitatea menți
nerii în continuare a vigilentei și pu
terii de luptă pentru a apăra suvera
nitatea țării și cuceririle socialiste 
ale poporului R.P.D. Coreene.

Congresul Frontului Patriei din Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). — La Hanoi 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Patriei 
din Vietnam — relatează agenția 
V.N.A. Participanții au adoptat pro
gramul de acțiune pe perioada urmă
torilor cinci ani, statutul revizuit al 
Frontului și un apel către poporul 
vietnamez. Programul prevede, prin
tre altele, mobilizarea întregului po
por pentru dezvoltarea și consoli
darea administrației și legalității so
cialiste, îmbunătățirea niveluluj de

trai, întărirea solidarității și priete
niei cu celelalte popoare, contribuția 
activă la lupta pentru apărarea păcii 
în lume. Apelul congresului cheamă 
întregul popor Ia întărirea unității 
politice și spirituale, sub conducerea 
P.C. din Vietnam. A fost adoptată, 
de asemenea, o declarație care con
damnă intensificarea cursei înarmă
rilor.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral al Frontului Patriei. Ca președin
te al Prezidiului CC. a fost ales 
Huynh Tan Phat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Parlamentele Libanului și Israelului au aprobat proiectul 

de acord dintre cele două țări

REUNIUNE. Miniștrii economiei 
și finanțelor din țările membre ale 
Pieței comune s-au întrunit, luni, 
la Bruxelles. Ei au examinat cu 
prioritate cererea Franței prin care 
solicită un împrumut de la Banca 
C.E.E. de 3,5 miliarde dolari, in-

TURNEU. In cadrul 
In Austria, violonistul 
artist al poporului, acompaniat de 
orchestra filarmonică „Tonkuenst- 
ler", a interpretat in sala „Bruck
ner" din Linz și la Wiener Neustadt 
concertul pentru vioară și orches
tră de Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Concertele s-au bucurat de mult 
succes.

unui turneu 
Ion Voicu,

BEIRUT 16 (Agerpres). — Camera 
Deputaților din Liban a aprobat de
clarația guvernului, citită in forul 
legislativ de ministrul de externe. 
Elie Salem, referitoare la proiectul 
de acord libanezo-israelian in pro
blema retragerii trupelor străine din 
această țară, informează agențiile 
internaționale de presă. în numele 
celor 80 deputați prezenți — din to
talul de 91 cit numără camera — 
președintele forului legislativ, Kamel 
Al-Assad, a prezentat o „moțiune de 
sprijin" față de guvern, în vederea 
„dobindirii deplinei suveranități" 
asupra teritoriului național, preci
zează agenția Reuter.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Cu 57 
voturi nentru. 6 contra și 45 abțineri, 
Knessethul \(parlamentul israelian) 
s-a pronunțat în favoarea proiectu
lui de acord dintre Liban și Israel, 
informează agențiile Reuter și 
France Presse.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Parti
dul Muncii din Israel, principala for
mațiune politică de opoziție, a îna
intat o moțiune de neîncredere in 
guvern, avind în vedere situația 
precară a economiei israeliene, in
formează agenția Associated Press. 
Acțiunea opoziției intervine după 
publicarea unui raport al Biroului 
de statistică din Tel Aviv. ale cărui 
date sint apreciate drept alarmante : 
creșterea deficitului balanței comer
ciale cu 35 la sută și majorarea pre
turilor cu 37,7 la sută in primele 4 
luni ale anului, sporirea ratei infla
ției în luna aprilie cu 13,3 la sută 
— cea mai mare creștere lunară din 
istoria țării.

în consecință, o dezbatere în legă
tură cu politica economică a guver
nului și votul asupra moțiunii de 
cenzură ar urma să aibă loc in 
Knesseth, la începutul săptămîriii 
viitoare, relevă agenția citată.

Prioritatea priorităților - înlăturarea primejdiei nucleare, afirmarea 
dreptului suprem al națiunilor la viață, la existență liberă și demnă 

„Problema fundamentală a epocii contemporane este aceea a 
dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare. Noi considerăm 
că este necesar să se facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la reducerea cheltuielilor militare, la reducerea ar
mamentelor, începînd cu cele nucleare, în vederea realizării unui 
echilibru la nivelul cel mai scăzut posibil”.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din interviul acordat ziarului turc „Milliyet")

Azi. mai mult ca orieînd. răspun
derea pentru interesele supreme ale 
propriului popor implică răspundere 
pentru destinele întregii umanități. 
Răspundere în fața istoriei.

în numele acestei înalte răspunderi. 
România socialistă a înscris înfăptui
rea dezarmării drept unul din obiec
tivele programatice ale întregii sale 
politici și activități internaționale. 
Și este firesc să fie așa. Dintotdeau- 
na. pentru oricare popor cu preocupări 
pașnice, dornic să construiască, pa
cea în cetate și pacea în afară a în
semnat o condiție primordială. Pen
tru poporul român, angajat într-o 
asemenea vastă operă constructivă, 
asigurarea condițiilor externe de li
niște și pace a căpătat valoarea unui 
comandament al politicii de 6tat pe 
arena internațională.

Azi. mai mult ca orieînd. nevoia de 
pace a devenit ca nevoia de aer. Vi
tală. Pentru că amenințarea ce plu
tește asuora popoarelor este o ame
nințare globală asupra vieții pe pă- 
minL

O astfel de categorică condiționare 
este determinată de acumularea în 
arsenale, pe lingă armamentele ..cla
sice" — eîe însele îhspâimîntătoare

— a unor imense cantități de arma
ment nuclear, capabil să distrugă de
finitiv tot ce a creat umanitatea de-a 
lungul mileniilor, să transforme. în 
deșert radioactiv întreaga planetă. 
Este motivul pentru care dezarmarea 
nucleară s-a impus ca o prioritate a 
priorităților. „Problerha fundamentală 
a epocii noastre — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU —este pro
blema preîntînipinării războiului și 
asigurării păcii", înțelegînd că un 
viitor război mondial ar implica, ine
vitabil. folosirea armamentului nu
clear. De aceea, arăta președintele 
României, „nu există țel mai înalt 
decit dezarmarea, in primul rind de
zarmarea nucleară". Este poziția 
constantă, definitorie pentru umanis
mul profund a! politicii externe pro
movate de partidul și statul nostru. 
O poziție activă, materializată intr-un 
program unitar, realist și constructiv, 
de dezarmare, supus atenției Orga
nizației Națiunilor Unite, altor foruri 
internaționale, supus judecății si re
flecției opiniei publice, popoarelor de 
pretutindeni.

Evoluțiile din ultimul timp, ten
dințele conturate în viața internațio
nală evidențiază cu putere că — în

condițiile accentuării contradicțiilor 
dintre state, adincirii crizei econo
mice. ale recrudescenței politicii de 
forță, de amestec în treburile inter
ne. ale persistentei unor conflicte și 
apariției altora noi — amenințarea 
cu un război nuclear nimicitor devi
ne tot mai acută.

Este un lucru cunoscut că. pe fun
dalul unei asemenea creșteri a în
cordării. cursa înarmărilor nucleare 
cunoaște serioase. îngrijorătoare in
tensificări. Sînt salutare eforturile 
care se fac în cadrul diverselor ne
gocieri în curs de desfășurare pen
tru a opri o asemenea evoluție peri
culoasă; în momentul de fată în nu 
mai puțin de cinci foruri diplomatice 
se desfășoară negocieri de dezarmare 
— indiciu incontestabil că există 
conștiința primejdiei ce apasă asu
pra omenirii în ansamblul ei. Dar 
tot atît de adevărat este că înarmări
le se desfășoară intr-un ritm incom
parabil mai rapid decit succesiunea 
ședințelor de dezarmare, ale căror 
dosare, tot mai voluminoase, rămin. 
din păcate, nerezolvate. Numai de 
la începutul acestui an au devenit 
cunoscute diferite „programe de mo

dernizări" ale unor sisteme de ra
chete cu focoase multiple, cu rază 
medie de acțiune sau intercontinen
tale. cu laser sau micro-particule. au 
fost lansate noi submarine într-o 
acerbă competiție a vectorilor nu
cleari. Iar în proiect se află noi 
programe vizînd extinderea confrun
tării în spațiul cosmic.

Pespectiva imediată vizează însă 
Europa. Anul 1983 reprezintă un an 
de importanță deosebită; este anul 
în care se va impune adoptarea unor 
decizii de cea mai mare răspundere 
privind armamentele nucleare. in 
primul rînd in problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune de pe con
tinent. Alternativa este cunoscută : 
fie realizarea unui acord corespunză
tor pentru neamplasarea de noi ra
chete cu rază medie, retragerea echi
librată a celor existente și distruge
rea lor. pînă la lichidarea definitivă 
a armamentului nuclear de pe con
tinent — fie intensificarea extremă a 
cursei înarmărilor nucleare, cu con
secințe din cele mai nefaste, știut 
fiind că aplicarea hotăririi N.A.T.O. 
de amplasare a noilor tipuri de ra
chete „Cruise" și „Pershing 2“ ar 
duce inevitabil, ca replică, la noi 
măsuri, de cealaltă parte, de sporire 
a potențialului nuclear.

Situația critică existentă în prezent 
în Europa — zona de contact între 
cele două blocuri militare, unde se 
află concentrate marea majoritate a 
arsenalelor nucleare ale lumii — gra
vitatea opțiunii imediate, perspectiva 
declanșării unei faze noi a cursei 
înarmărilor stimesc neliniștea justi
ficată îngrijorarea profundă a po
poarelor continentului.

în lumina acestor realități. Româ
nia. prin glasul de înaltă autoritate 
internațională al președintelui Nicolae

o
Ceaușescu, s-a pronunțat și se pro
nunță cu consecvență împotriva am
plasării noilor rachete, pentru a se 
ajunge la o înțelegere care să ducă 
îa reducerea echilibrată a armelor 
nucleare existente. în perspectiva 
eliminării lor totale. Există, după 
cum se știe o serie de propuneri în 
această privință — și de o parte și 
de cealaltă. Important este, așa cum 
arăta președintele României, ca toa
te aceste propuneri să se ia în con
siderație și pe baza lor să se treacă la 
discuții și la găsirea unui numitor 
comun. In mod incontestabil, un 
mare obstacol în calea desfășurării 
tratativelor il constituie „munții" ne
încrederii ce 6-au ridicat de-a lun
gul anilor și peste crestele cărora nu 
se văd decît rachete amenințătoare. 
Tot atit de adevărat este insă că ne
încrederea. suspiciunea nu vor dis
părea și nu pot dispărea de la sine. 
De aceea este nevoie de angajarea 
unor tratative serioase, constructive, 
acționindu-se cu întreaga răspunde
re necesară, treeîndu-se peste orice 
considerente și obstacole, punîndu-se 
pe primul plan interesele supreme 
ale popoarelor.

După cum se știe, principalele tra
tative în privința rachetelor se des
fășoară intre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite. Problema eurorâchete- 
lor preocupă insă. în modul cel mai 
direct, toate popoarele europene. Iată 
de ce. așa cum sublinia președintele 
României, sprijinind tratativele din
tre cele două mari puteri, țările eu
ropene trebuie să se angajeze di
rect, activ, într-o formă sau alta, cît 
mai eficientă. în acest proces. Chiar 
dacă într-o anumită etapă aceste țări 
nu se află la masa tratativelor, ele nu 
trebuie considerate în afara acestora 
pentru că problemele ce se dezbat

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI^

Maiestății Sale •
Regelui OLAV V AL NORVEGIEI

OSLO

Cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, adresez Maiestății Voastre felicitări 
cordiale și urări sincere de sănătate și fericire personală, precum și de 
prosperitate și progres pentru poporul norvegian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul nor
vegian aniversează 
ziua proclamării „Con
stituției de la Eids- 
wall". Acum 169 de 
ani. în mica localita
te cu acest nume, de 
lingă Oslo. primii, 
deputați norvegieni 
aleși de popor adop
tau constituția Norve
giei independente, in 
temeiul căreia parla
mentul a trecut apoi 
la realizarea unor re
forme de mare însem
nătate pentru pro
gresul tării.

Norvegienii zilelor 
noastre nu sint doar 
temerari navigatori și 
pescari iscusiți, cum 
erau și strămoșii lor. 
vikingii. Ei au deve
nit. in egală măsură, 
indeminatici munci
tori pe marile șantie
re navale. în fabrici și 
uzine din sectoare de 
virf ale tehnicii mo
derne. priceputi con
structori de hidrocen
trale. Captînd forța 
hidraulică a torenților 
de munte, norvegienii 
au reușit să obțină 
cea mai mare produc
ție de pnergie electri
că pe locuitor' din 
lume, fapt ce a faci
litat dezvoltarea unor 
asemenea ramuri cum 
sînt electrochimia si 
electrometalurgia. Mai

de curind. de-a lun
gul coastelor dantela
te de insule și fior
duri. marea și-a des
chis străfundurile pen
tru a oferi acestei țări 
o bogăție nesperată — 
țițeiul, Norvegia de
venind unul din sta
tele importante pro
ducătoare de petrol 
din Europa.

în pofida .situării 
sale geografice și a 
faptului că doar 3,2 la 
sută din teritoriul tă
rii este propice agri
culturii (iar pămintu- 
rile arabile reprezintă 
numai 2,2 la sută), 
hărnicia și priceperea 
norvegienilor au făcut 
din agricultură un 
sector important al 
economiei, prin volu
mul producției și prin 
randamentele superi
oare obținute.

Pe plan internațio
nal. Norvegia acțio
nează pentru înțelege
re și colaborare în
tre popoare, se pro
nunță pentru pace și 
dezarmare.

Animate de idealu
rile păcii și colaboră
rii. România și Nor
vegia — țări situate 
geografic în zone di
ferite ale Europei, dar 
vital interesate in e- 
dificarea unui sistem 
de securitate si încre
dere pe continent —

dezvoltă raporturi de 
prietenie, bazate pe 
egalitate în drepturi si 
respect reciproc. Con
stituie. desigur, un 
motiv de satisfacție 
faptul că, în ultimii 
ani. între România și 
Norvegia s-au extins 
legăturile de colabo
rare economică. Au 
fost inițiate si s-au 
dezvoltat acțiuni de 
cooperare industrială, 
s-au multiplicat con
tactele pe diferite 
planuri.

în acest cadru, de 
cea mai mare însem
nătate a fost vizita 
efectuată în 1930 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Norve
gia — prima vizită a 
unui șef de stat al 
României in „țara 
fiordurilor". Rezulta
tele bogate ale dialo
gului la nivel înalt ro- 
mâno-norvegian, înțe
legerile convenite au 
deschis noi și ampjrj 
perspective conlucri^j 
rii in diverse domer 
de activitate, ceea /> 
corespunde pe deplin 
intereselor ambelor 
popoare, telurilor pro
movării securității pe 
continent, ale coope
rării si înțelegerii in
ternaționale.

Un raport al O.I.M. despre exploatarea muncii copiilor

„Copilărie
„Problema muncii copiilor este 

atît de gravă și se manifestă atit 
de des și in forme cu totul inaccep
tabile, îneît soluționarea ei nu poa
te fi aminată pînă ce condițiile e- 
conomice și sociale vor fi funda- 

* mental schimbate" - se spune in
tr-un raport al directorului Organi
zației Internaționale a Muncii - 
Francis Blanchard. Raportul, care 
urmează să fie prezentat luna vii
toare la o reuniune a organizației, 
afirmă, între altele, că există as
tăzi in lume între 50 și 100 mili-

sacrificatci“
oane de minori angajați în dife
rite munci. Nu este vorba, explică 
raportul, de copii care lucrează 
citeva ore pentru a-și agonisi bani 
de buzunar, ci de copii care duc 
prematur un trai de adulți, mun
cind zilnic ore în șir pentru sala
rii derizorii și in condiții de natu
ră să le afecteze sănătatea. Rapor
tul cheamă toate țările să adopte 
reglementări stricte privind vîrsta 
minimă de angajare în muncă și 
asigurarea de condiții pentru apă
rarea sănătății tinerilor angajați.

„Alimentația și lumea In secolul al XXI-lea"
Seminarul internațional de Ia Novi Sad

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 
nivel mondial, producția de bunuri 
alimentare, in special cea de griu, 
a înregistrat in cursul ultimilor 
ani o creștere constantă atit în ță
rile dezvoltate, cit și in cele in curs 
de dezvoltare. Ritmul creșterii la 
producția de griu a fost același cu 
cel al creșterii demografice. Aceste 
lucruri au fost relevate in cadrul 
seminarului „Alimentația și lumea 
in secolul al XXI-lea", desfășurat 
in orașul iugoslav Novi Sad, conco
mitent cu Tîrgul international agri
col din acest oraș. După cum trans

mite agenția Tanlug, participanții 
la seminar au arătat că, in prezent, 
hrana oamenilor se bazează in 
principal pe un număr de circa 20 
de specii vegetale, dar cercetările > 
științifice au pus in evidență exis
tența a aproximativ 3 000 de plante 
diferite ce ar putea fi utilizate, in 
diverse moduri, drept alimente. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea 
dezvoltării biogeneticii, apreciin- 
du-se că aceasta va fi de o im
portanță decisivă in crearea de 
noi plante in secolul al XXI-lea.

privesc nemijlocit înseși destinele 
lor. Și ele trebuie să-și spună cu
vin tul.

Acesta este sensul apelului înflă
cărat adresat din nou în aceste zile 
de președintele Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită cu prilejul primi
rii înaltelor distincții conferite de 
Institutul de relații diplomatice de 
la Bruxelles, ca și in interviurile a- 
cordate presei internaționale : ca 
oamenii politici din toate statele 
continentului, guvernelor europene 
să-și intensifice eforturile pentru a 
se realiza o cotitură a cursului vieții 
politice, pentru a determina încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rînd Ia dezarma
rea nucleară.

în același timp, în întreaga activi
tate consacrată cauzei dezarmării, 
partidul nostru, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
evidențiază rolul deosebit <le impor
tant ce revine forțelor politice pro
gresiste celor mai largi, opiniei pu
blice, popoarelor, care sînt vital inte
resate în stăvilirea cursei înarmări
lor, in preintimpinarea războiului. 
Constituie un factor profund mobi
lizator faptul că mișcarea mondială 
pentru dezarmare cuprinde astăzi 
cercuri tot mai largi ale opiniei pu
blice, pe deasupra oricăror deosebiri 
de convingeri politice și credințe, 
zeci și sute de milioane de oameni, 
toate popoarele care năzuiesc spre li
bertate și pace, care năzuiesc să tră
iască în pace. O atestă în chip eloc
vent manifestațiile de o amploare 
fără precedent ce au loc de la un ca
păt la altul al lumii, cărora ponorul 
român li s-a alăturat cu întreaga sa 
forță, inclusiv prin cele 18 milioane 
de semnături puse pe Apelul adresat 
sesiunii speciale de anul trecut a 
O.N.U. consacrate dezarmării. cu 
convingerea că stă pe deplin în pu
terea popoarelor să impună oprirea 
iraționalei cunse spre autodistrugere, 
să asigure pacea pe pămînt.

Cu această nestrămutată încredere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cheamă 
la unirea tuturor forțelor realiste, an- 
tiimperialiste. a tuturor poDoareior 
în lupta pentru apărarea bunului lor 
suprem : viața, libertatea. Un apel 
întărit de angajarea plenară a Româ
niei socialiste de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea aspirației 
ardente a tuturor națiunilor de a trăi 
într-o lume a păcii. înțelegerii și pro
gresului.

Dumitru ȚINU

Agendă diplomatică
• La BEIJING, premierul Con

siliului de Stat al R. P. Chineze, 
Zhao Ziyang, l-a primit pe mi
nistrul pakistanez al afacerilor 
externe, Yaqub Khan, aflat în
tr-o vizită oficială în capitala 
chineză. Au fost examinate, po
trivit agenției China Nouă, rela
țiile dintre cele două țări și per
spectivele de dezvoltare a aces
tora, precum și o serie de pro
bleme internaționale actuale. 
• PARIS. Cancelarul federal, 
Helmut Kohl, a început luni 
o vizită de 24 de ore in Fran
ța. urmînd a avea convorbiri 
cu președintele Francois Mitte
rrand și cu primul ministru, 
Pierre Mauroy, asupra unor pro
bleme economice și financia
re. • Șeicul Sabah Al Ahmad 
Al Sabah, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al 
KUWEITULUI, a plecat într-un 
turneu în Irak și Iran pentru 
a discuta posibilitățile unei în
cetări a conflictului între cele 
două țări. • Președintele Repu
blicii Coasta de Fildeș, Felix 
Houphouet Boigny, l-a primit, la 
YAMOUSSOUKRO, pe ministrul 
de stat marocan pentru afaceri 
externe, M’hamed Boucetta, care 
i-a remis un mesaj din partea 
suveranului Marocului, Hassan 
al ll-lea. (Agerpres).

Inundații In Argentina
BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 

Inundațiile ce afectează' nord-estul 
Argentinei in urma ploilor aproape 
neîntrerupte din ultimele 15 zile s-au 
agravat din cauza unor averse puter
nice, care au făcut să urce și mai 
mult nivelul apei in fluviile Para
guay și Parana — informează agen
ția France Presse. în numai citeva 
ore, precipitațiile au totalizat in 
această regiune peste 200 milimetri. 
Cele mai afectate sint provinciile 
Formosa și El Chaco, unde circa 
150 000 de persoane au fost evacuate 
și aproximativ 12 milioane de hecta
re sint acoperite de apă, daunele 
fiind evaluate la 30 milioane dolari.
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