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Prin organizarea muncii formațiilor 
de lucru în schimburi de zi și 
noapte, să se asigure îndeplinirea 
programelor zilnice și săptămînale 
de udări
Concomitent cu buna funcționare a 
sistemelor mari să se întreprindă 
ample acțiuni gospodărești pentru 
folosirea surselor locale de apă

RECOLTAREA FORMELOR, ORCAffiAKA «HUSĂ A PASniATULUI
® Pentru asigurarea furajelor nece

sare animalelor trebuie intensificate 
strîngerea și depozitarea trifoliene- 
lor pentru fîn

® La însilozări să fie folosite toate 
sursele de masă verde

• Din păduri - cantități cît mai mari 
de frunzare

Culturilor de legume - permanent apa necesară!
Pentru buna aprovizionare a popu

lației și satisfacerea altor cerințe ale. 
economiei naționale, în acest an va 
trebui să se obțină o producție mult 
mai mare'de 'legume decit' în oricare 
din anii precedent!, O producție su
perioară ce se bazează atît' ve ex
tinderea suprafețelor ocupate cu 
aceste culturi, cit și pe creșterea 
randamentului Ia .hectar. în total, 
pînă acum au fost însămînțate și 
plantate peste 200 000 hectare ca le
gume, iar lucrările de plantare con
tinuă pentru a se asigura eșalonarea 
producției.

,f Condițiile climatice din această pri- 
. rnăvară — lipsș^ precipitațiilor, care 

, determină deficite de apă în sol toc
mai în zonele mari producătoare de 
legume — fac necesară extinderea 
acestor culturi pe suprafețe mai mari 
decit cele prevăzute, astfel incit să 
existe garanția realizării producțiilor 
stabilite pentru acest an. La indica
ția conducerii partidului, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
a întocmit un program potrivit că
ruia urmează să se cultive suplimen
tar suprafețe mari cu legume, îndeo
sebi in zonele cu mai multă umidi
tate. Pentru succesul acestei acțiuni, 
important este să se' treacă, imediat 
la identificarea terenurilor, la pre-v 
gătirea lor exemplară, astfel încît în-' 
sămînțările și plantările să fie exe
cutate fără întirziere. Este o sarcină 
de mare însemnătate economică, de 
îndeplinirea căreia trebuie să se ocupe 
cu cea mai mare răspundere organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și organele agricole.

La legume, mai mult ca la oricare 
alte culturi agricole, nivelul recoltei 
și calitatea acesteia depind. în mă
sură hotărâtoare, de asigurarea apei

în’ toată perioada de vegetație a 
plantelor, din momentul plantării ră
sadurilor și .pînă aproape' de strîn
gerea recoltei. Tocmai pomindu-se 
de la necesitatea de a se obține pro
ducții cît mai mari, in vederea ,înr 
deplinirii întocmai a prevederilor 
din planul de stat și programul de 
autoaprovizionare. , la indicația con
ducerii partidului. întreaga suprafață 
destinată legumelor a fost amplasată 
pe terenuri amenajate pentru iriga
ții. întrucît ne aflăm intr-un moment 
care decide nivelul producției de le
gume, esențial este acum ca irigarea 
acestor culturi să se facă în perma
nență și diferențiat, ținîndu-se sea
ma de cerințele plantelor și posibi
litățile de care dispune fiecare uni
tate agricolă. Această sarcină este cu 
atit mai actuală cu cit ne găsim în- 
tr-o perioadă fără precipitații, iar 
în zonele din sudul și estul țării .de
ficitele de apă din sol sînt mari.

în numeroase unități agricole, da
torită bunei organizări a muncii* și 
folosirii la întreaga capacitate a uti
lajelor de udare, legumele au fost 
irigate pe mari suprafețe. Astfel, în 
județul Teleorman, unul din jude
țele mari producătoare de legume, 
concomitent cu irigarea legumelor în 
sistemele mari, au fost extinse udă
rile -p.rjn soluții provizorii, folosin- 
du-se apa din. acumulări, riuri și 
puțuri. Ca urmare, in ultima săptă- 
mînă au fost irigate toate cele . 4 570 
hectare prevăzute în plan. $i în alte 
județe irigarea grădinilor de legume 
constituie o preocupare importantă 
a cadrelor de conducere și specia
liștilor din unitățile agricole. ’"Astfel, 
în județele Buzău, Brăila, Ialomița și 
Galați au fost irigate toate supra
fețele prevăzute în programul săp-

tămînii, iar în Sectorul agricol 
Ilfov, față de 1 560 hectare au fost 
irigate 2 928 hectare.

Cu toate că. însemnătatea asigurării 
apei- pentru legume este de necon
testat, cadrele de conducere din une
le unități agricole nu se ocupă cu su
ficientă răspundere de irigarea În
tregii suprafețe destinate acestor cul
turi. nu acordă importanța cuvenită 
rezolvării operative a problemelor 
de care depinde reușita acestei im
portante acțiuni. în județele Olt, 
Dolj și Tulcea nu a fost realizat in 
întregime programul de udări la le
gume.

Direcția generală a horticulturii 
din ministerul de resort a stabilit ca, 
în condițiile acestei primăveri, cu 
deficit apreciabil de apă în sol toc
mai în zonele mari producătoare, să 
fie udate toate speciile de legume. 
Prioritate trebuie acordată tomate
lor timpurii, ardeilor, vinetelor și 
verzei, altor culturi, udările urmînd 
să se repete atunci cînd solul cere 
acest. lucru. Nu trebuie admis ca 
plantele să fie lăsate să pălească cî- 
tusi ’de puțin, știut fiind că udările 
făcute cu întirziere nu pot reface 
decit în parte starea lor de vegetație. 
Irigarea în legumicultura are regu
lile ei bine stabilite, udările trebuie 
efectuate în ritm susținut cu canti
tăți îndestulătoare de apă. Pentru 
aceasta se impune să se- lucreze atît 
ziua, cît și noaptea, astfel încît 
fiecare porțiune de grădină să bene
ficieze de . canti-tate'ă de apă ne
cesară speciilor de legume cultivate.

Eforturile mari care- .se, fac în 
această perioadă pentru asigurarea 
apei și irigarea culturilor de legume 
vor fi răsplătite prin recolte mari 
numai în măsura în care voi- fi apli
cate și celelalte măsuri de ordin

tehnic menite să contribuie la păs
trarea apei în sol, lă asigurarea con
dițiilor ca. plantele să crească vi
guroase. Este vorba de. lucrările de 
întreținere a culturilor : prășitul și 
plivițul buruienilor. Experiența a 
numeroase" unități agricole a de
monstrat că alinarea solului după 
udări prin prașile mecanice și ma
nuale. executate cît mai la supra
față, duce la o economie substanțială 
de apă, asigură plantelor condiții 
optime pentru a crește și rodi îmbel
șugat. Cu toate că aceste cerințe 
sînt bine cunoscute, în unele unități 
agricole nu a fost distrusă crusta 
formată la suprafața solului, mai 
ales acolo unde .irigarea s-a făcut 
prin aspersiune. De aici se desprin
de necesitatea ca, peste tot, conco
mitent cu irigarea să fie executate 
lucrările de întreținere a culturilor.

Se apreciază că în anii cu pre
cipitații normale, oricine poate pro
duce legume fără prea multă oste
neală. Grădinarul adevărat obține 
însă recolte mari și pe timp de se
cetă. -. Tocmai de aceea. în condițiile 
climatice din acest an, trebuie să se 
afirme puternic competența și hăr
nicia tuturor celor care lucrează în 
acest, domeniu. Cu toții — coopera
tori, mecanizatori, specialiști — au 
datoria să demonstreze că știu să 
lucreze ca adevărați grădinari. Tu
turor ,li se cere să^și- pună din plin • 
în valoare puterea de muncă și pri
ceperea, să folosească toate mijloa
cele pentru a asigura apa necesară 
tuturor plantelor legumicole, buna 
întreținere a culturilor- pe toate su
prafețele, asigurând astfel producții 
mari și o bună aprovizionare a pie
ței cu un sortiment, cit mai variat 
de legume.
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Trimisul special al primului ministru al Republicii Elene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii .Socialiste Româ
nia. a primit, în ziua de 18 mai, pe' 
Sotiris Constantinopulos. ambasa
dor, trimis special al primului minis
tru al Republicii Elene. Andreas 
Papandreu.

La primire a participat tovarășul 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față Elie Clis, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Gre
ciei. la București.

Oaspetele a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea primului riiinistru al Repu
blicii Elene. Andreas Papandreu, 
în care sînt evocate relațiile

Juristul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe juristul ame
rican de origine română dr. Nicho
las Bucur, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe-

strinse, tradiționale, de prietenie și 
colaborare dintre Grecia și România, 
exprimîndu-se. totodată, convingerea 
că buna conlucrare eleno-română se 
va extinde și aprofunda în conti
nuare. atit pe tărâm bilateral, cit și 
pe arena mondială, in folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii, 
securității și cooperării în Balcani, în 
Europa și pe plan mondial. în ace
lași timp, in mesajul premierului 
grec este prezentată șefului statului 
român propunerea de a se organiza, 
la Atena, în acest an, o întîlnire bal
canică la nivel de experți în proble
me privind denuclearizarea Balcani
lor, în interesul păiii, al înțelegerii 
și colaborării între țările balcanice.

Președintele Nibolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a transmis 
un cald salut și cele mai bune urări 
primului ministru Andreas Papan
dreu. manifestindu-și. la rindul său, 
încrederea că relațiile prietenești, 
rodnice dintre cele două țări se vor 
dezvolta și întări pe mai departe, co
respunzător dorinței și aspirațiilor 
popoarelor noastre, că România și 
Grecia vor conlucra activ și in viitor' 
pe tărîmul vieții internaționale, con
tribuind. prin acțiuni și eforturi co
mune, la transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, înțelegerii, co
laborării și bunei vecinătăți, lipsite 
de arme nucleare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. >

american dr. Nicholas Bucur
tele a rugat pe șeful statului român 
să primească, în semn de profund 
omagiu, volumul intitulat „Ceaușescu 
al României — campion al păcii", pe 
care l-a publicat în editura „Quills 
and Scrolls" din S.U.A. Autorul a 
relevat că această lucrare reprezintă 
expresia profundei sale stime și 
înaltei prețuiri față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
marcantă a lumii contemporane, față 
de activitatea neobosită pe care o 
consacră cauzei păcii, destinderii,

dezarmării, colaborării și înțelegerii 
internaționale, înfăptuirii aspirațiilor 
de libertate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a subliniat că publioa- 
rea acestei lucrări contribuie la mai 
buna cunoaștere a României, a poli
ticii sale externe de pace și colabo
rare, la întărirea prieteniei dintre 
popoarele român și american.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Franceze
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu, a primit miercuri. 18 mai.

prezentării scrisorilor de
pe Michel Rougagnou, care si-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

acreditare
plenipotențiar al Republicii Franceze 
în tara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Meritul cultural" clasa I 

Asociației de prietenie sovieto-română
Pentru contribuția adusă la dezvoltarea și întărirea colaborării româno-sovietice,
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la crearea Asociației de prietenie sovieto-română, 
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul cultural” clasa I Asociației de prietenie sovieto- 

română.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BESFĂȘURATĂ LA IhiVITAM PREȘEDIiyTflUI MCOLAE CEAUȘESCU 

și a prîm-ministruluî guvernului român

Ieri s-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a prim-ministrului Malayeziei, Dato Seri dr. Mahathir Mohamad

Vizita oficială de prietenie între
prinsă în tara noastră la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a primului ministru al guvernului, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, de 
către primul ministru al Malayeziei, 
Dato. Seri dr. Mahathir Mohamad, 
s-a încheiat miercuri după-amiază.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale României și 
Malayeziei. primul ministru al Mala
yeziei a fost condus de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernuluL, Petru Enache. vice
președinte al ■ Consiliului de Stat.

Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului, de 
miniștri, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ahmad Faiz ’ bin 
Abdul Hamid, ambasadorul Malaye
ziei la București, și loan Donca. în

sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
tării noastre în Mălayezia.1

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

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

Comunicat comun româno-malayezian 
Alte momente ale vizitei
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Cincisprezece ani
din Zalău

din cinci veacuri
— obiective date la

EXPERIENȚE CARE POT Șl TREBUIE

In articolul „înalta productivitate a muncii", publicat in „Scînteia" 
nr. 12 641, am adus in discuție eforturile depuse direct pe șantiere in 
scopul' creșterii accentuate a productivității muncii, ca una din căile de
cisive pentru scurtarea duratelor de execuție și darea în funcțiune la ter
men a noilor obiective de investiții. Actualitatea stringentă a acestei 
probleme este indiscutabilă. La recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. cu factori de conducere și specialiști din domeniul materialelor 
de construcții și construcțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu tărie necesitatea intensificării preocupărilor în această direcție, astfel 
ca, pînă în anul 1985, să se asigure o creștere de pînă la sută la sută a 
acestui indicator. Continuăm, așadar, investigația asupra problemelor le
gate de creșterea productivității muncii în construcții, începută în articolul 
anterior și ne vom opri astăzi asupra aspectelor ce vizează atît fun
damentarea acestui indicator la nivelul unităților de construcții-montaj, 
cit și influenta exercitată de pregătirea investițiilor asupra randamentu
lui muncii pe șantiere.

timp în funcțiune!

Cu certitudine, creșterea substan
țială a productivității muncii pe 
șantiere reprezintă principala cale 
de scurtare a duratelor de execuție a 
noilor obiective de investiții, de eco
nomisire a unui fond important de 
timp și de forță de muncă. Cu efecte 
dintre cele mai pozitive nu numai 
asupra îndeplinirii planului de inves
tiții și a celui de punere în funcțiune, 
ci și asupra dezvoltării accelerate a 
diferitelor ramuri ale economiei na
ționale. Iată două exemple de dată 
recentă, desprinse din activitatea 
Trustului de construcții chimice din 
Cluj-Napoca. Pe lîngă faptul că. in 
primele patru luni ale anului, aceas

tă unitate și-a îndeplinit sarcinile 
de plan în proporție de 120 la sută, 
mai consemnăm și faptul că a asi
gurat frontul de montaj pentru ma
șina de celuloză din cadrul Combi
natului de celuloză și hîrtie Dej cu 
o lună și jumătate mai devreme. 
Zile prețioase au fost cîștigate. de 
constructorii acestui trust, și pe șan
tierul lucrărilor de dezvoltare de la 
întreprinderea „Napochim" din Cluj- 
Napoca.

„Secretul" lor ? în primtil rând 
preocuparea stăruitoare pentru pro
movarea masivă a industrializării și 
mecanizării lucrărilor. Dar nu în 
orice condiții, ci numai pe baza stu-

SĂ FIE GENERALIZATE
dierii amănunțite a documenta
țiilor . primite de la proiecțanți, 
a adoptării în comun cu aceștia a 
unor soluții constructive mai efi
ciente și a aplicării unor tehnolo
gii moderne de execuție. Pentru că, 
din diferite motive pe care nu le 
vom discuta acum, nu întotdeauna 
proiectele prevăd cele mai adecvate 
soluții. Constructorii nu s-au com
plăcut însă nici un moment în 
postura de simpli executanți ai 
unor lucrări concepute de alții, ci 
au ales calea, mai puțin comodă e 
adevărat, dar plină de satisfacții, de 
a participa activ la definitivarea so
luțiilor preconizate. O contribuție 
importantă în această privință și-a 
adus-o și atelierul de proiectare al 
trustului, care a colaborat îndeaproa
pe cu constructorii de pe șantiere, 
valorificînd bogata lor . experiență.

Exemple de acest gen pot fi întil- 
nite și în alte locuri. Dincolo de 
unul sau altul dintre ele. să reținem 
însă observația că in multe trusturi 
și pe multe șantiere de investiții, 
dintre care unele de importanță 
economică deosebită, se înregistrează 
diferențe uneori apreciabile sub as
pectul productivității muncii reali
zate. Diferente care se reflectă 
pregnant în stadiile fizice ântîrziate 
la destule obiective noi. aflate în

PE ȘANTIERE

construcție și chiar în restantele 
fată de termenele de punere în 
funcțiune.

Fapt care impune in mod obiectiv 
întrebarea : reflectă cu adevărat ni
velul actual de productivitate poten
țialul real de care dispun aceste 
unități ? N-ar fi posibil, oare, ca 
printr-o analiză mai riguroasă a con
dițiilor efective în care se desfă
șoară activitatea pe șantiere, urmată 
de aplicarea unor măsuri adecvate, 
productivitatea muncii constructori
lor să sporească mai rapid și deci 
să fie devansate efectele economice 
favorabile scontate din această si
tuație ? Să menționăm, bunăoară, 
faptul că pe ansamblul Trustului de 
instalații și automatizări din Bucu
rești creșterea cu un singur procent 
a productivității muncii echivalează, 
la nivelul acestui an. cu realizarea 
unei producții suplimentare de circa 
10 milioane.

Obținerea acestui spor de produc
ție. care in cazul Trustului de con
strucții industriale din Cluj-Napoca 
echivalează cu realizarea peste plan 
a circa 10 000 mp de hale industriale,

Cristian ANTONESCU 
Constantin CĂPRARU

(Continuare în pag. a III-a)

Vă propun, stimați citi
tori. o călătorie deloc- sen
timentală în viața unei 
reședințe de județ care, a 
cunoscut o spectaculoasă 
devenire în ultimii cinci
sprezece ani. Și pentru că 
trecutul economic al ora
șului Zalău poate fi ușor 
comprimat într-o formula
re : „tîrgul în care se pur
ta apa cu sacaua și unde 
trenul intra cu spatele", 
vă propun să trecem peste 
acest capitol și să spunem, 
totuși, că în viata spiri
tuală a Sălajului, orașul 
de la poalele Mezeșului 
rămîne un loc. de referin
ță. După care să facem 
primul popas in așa-zisul 
centru vechi. Pentru că 
prima impresie pe care o 
lasă Zalăul este aceea a 
unui oraș fără arhivă, 
chiar dacă atestarea lui 
documentară trece de cinci 
secole. Și asta pentru că 
ceea ce a mai rămas din 
vechiul oraș se constituie, 
eventual, intr-un pretext 
de antiteză și cam atît. 
Vom trece destul de repe
de pe bulevardul Mihai 
Viteazul, splendidă de
monstrație a ceea ce se 
cheamă urbanizare socia
listă. ca să ajungem în 
partea de jos a orașului, 
cea de. sus fiind doar con
secința. Deoarece acolo, 
jos. în platforma indus
trială, ne putem forma o

imagine mai exactă a ceea 
ce se întimplă in orașul 
propriu-zis. „înarmați" de 
la bun început cu mențiu
nea că termenul „indus
trie" este impropriu pentru 
activitatea economică des
fășurată cu numai 20 de 
ani înajnte în Zalău, fireș
te, se 'pune desigur între
barea : cînd și. mai

partizare rațională, armo
nioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul 
patriei. Opțiune care a de
terminat profunde mutații 
cantitative și calitative în 
viața tuturor sălăjenilor. 
Altfel. Zalăul nu ar fi de
venit municipiul în care 
comuniștii, toti oamenii 

români și ma-ales, muncii.

| DIN ACTUALITATEA^ SOCIALISTĂ^ Ă, ȚĂRII

• reportaje • însemnări®

cum a apărut această mo
dernă citadelă a industriei 
pe aceste locuri ?

La prima întrebare răs
punsul este mai ușor de 
dat. spunindu-vă că ceea 
ce nu s-a făcut aici în 
cinci veacuri s-a reali
zat în cincisprezece ani : 
un oraș conectat în toate 
datele lui la marele circuit 
de valori materiale și spi
rituale ale României socia
liste. Cum anume a apărut 
el 1 Așa cum se prezintă 
Zalăul azi — schimbat din 
temelii — este. înainte de 
toate, rezultatul politicii 
promovate de partid în 
anii de după Congresul 
al IX-lea, de secretarul ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : aceea de re-

ghiari, într-o deplină uni
tate de acțiune, realizează, 
anual, o producție globală 
industrială de 47 de ori 
mai mare decît cea din 
1968.

La început au apărut 
primele machete, s-au fă
cut primele măsurători și 
în scurt timp au răsărit 
primele unități economice 
de interes republican. De 
aceea. în călătoria pe care 
v-am propus-o, vom zăbo
vi cîteva clipe în moderna 
întreprindere de produse 
ceramice (urma să se înal
te un oraș, era deci firesc 
să fie prima pe lista 
obiectivelor de investiții 
în urmă cu 15 ani). Este și 
astăzi unitatea care-și de
pășește sistematic planul,

fizic și valoric. Apoi, ne 
vom opri la întreprinderea 
de armături industriale din 
fontă și otel, unitate in 
care muncesc peste 6 000 
de oameni și ale cărei pro
duse merg în nenumărate 
țări. în primul trimestru al 
acestui an și-a depășit sar
cinile la export cu peste 
9 milioane lei. Peste drum, 
unități ale industriei ușoa
re : filatura de bumbac, 
integrata de in. Dar să ne 
oprim ceva mai mult unde
va mai jos. pe aceeași 
parte a șoselei și să tre
cem prin modernele hale 
ale unei întreprinderi a 
cărei apariție a însemnat 
înscrierea Zalăului în ' cir
cuitul activităților indus
triale de vîrf în domeniul 
electrotehnicii : întreprin
derea de. conductori elec
trici emailați. Este unita
tea în care un muncitor 
realizează peste un milion 
de lei producție fizică în- 
tr-un an.

Pe fondul tumultuoasei 
munci de transformare din 
temelii a condiției econo
mice a orașului Zalău, 
iată. intr-un octombrie 
aniversar (se împlineau

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)
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Cind Hi cunoști 
oamenii...

întreprinderea de motoare 
electrice din Pitești dispune de 
o Zestre tehnică de înalt nivel și 
de oameni cu rtliini de aur. In- 
tf-una din zile, inginerul Marin 
Grigore este întrebat dacă poa
te să realizeze niște redUctoare 
pentru echiparea unor tractoare 
care Să funcționeze cu biogaz. 
Ar fi putut să spună că nu e In 
specialitate, mai ales că șl 
timpul de execuție era extrem 
de scurt. Dar inginerul-șef, cu- 
noscindu-și bine oamenii, pre
gătirea și ambiția lor, a primit 
comanda șl s-a apucat imediat 
de treabă. Împreună cu frezorii 
Ion Simion și Alexandru Sma- 
rahda, cu șefii de formații Ma
rin Stoica și Ion Avram, ingi
nerul-șef a lucrat în ziua aceea 
pînă noaptea tîfZiu, apoi a con
tinuat duminică și luni în două 
schimburi. Lucrarea a fost în
cheiată intr-un timp record, de 
două ori mai scurt decît i se 

, ceruse.
O faptă muncitorească 

nică de toată laudă.

Ingeniozitate
In turnul sugerlnd cușma Iul 

Peneș Curcanul de la sediul 
politic-ădministtativ din Vaslui 
se află instalat un ceas care 
poate fi văzui de pe toate coli
nele. din jurul municipiului.

La rîndul lor, oameni pasio
nați și pricepuți de la Combina
tul de fire sintetice din Vaslui 
au făuriți numai din mate
riale recuperabile, un ceas e- 
lectronic și l-au instalat la in
trarea principală, fiind vizibil 
în toată Zona industrială. Ba, 
mai mult, pentru a-și demon
stra ingeniozitatea Și dragostea 
pentrti orașul lor, aceiași oa
meni pasionați și pricepuți — 
maiștrii Ion Niculescu și Mirceă 
Baltag — au meșterii și instalat 
și in centrul Vasluiului, pe stra
da Ștefan cel Mare, un... mare 
ceas electronic.

Și nu e lipsit de importanță 
să subliniem că toate ceasurile 
Vasluiului merg ca... ceasul !

Cronicarul satului
Traian Țepelea din satul De- 

lureni, județul Bihor, t,bate“ că
tre vîrstă de șapte decenii. De 
ani și ani, el întocmește o ori
ginală cronică a locului, aseme
nea lui Toader Hrib de la Ar
bore. In clipele de răgaz, pe 
sute de pagini, harnicul gospo
dar bihorean a consemnat și 
consemnează cu osirdie întim- 
plări trecute și prezente din via
ța așezării (uhele de-a dreptul 
captivante), notează mersul 
vremii și starea recoltelor, pre- . 
zintă datini și descrie frumos 
împrejurimile- așezării.. ,

Cine știe, ^pogte 'că. .rimele din 
paginile said- sirii vfe'dnlce de a 
vedea, cîndVa, lumina tiparului.

vred-
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Uite mingea, 
nu e mingea

Numai 60 de minute a fost
teren mingea in meciul de fotbal 
dintre formațiile Construcții in
dustriale și ILEFOR din campio
natul municipiului Tg. Mureș. 
Unde s-a aflat mingea in cele
lalte 30 de minute regulamen
tare de joc ?

De jur-împfejurul arenei (nu
me impropriu pentru. un ' loc 
lăsat in voia păsărilor și anima
lelor din vecini) se află o stra
dă (și mingea mai nimerește și 
sub roțile vreunei mașini), 
curtea unei școli (și copiii, dacă 
sînt in recreație, mai fac și ei 
o „miuță", pînă s-o înapoieze 
combatanților), un pîrîu (la nu
mai 25 centimetri de linia care 
marchează marginea terenului) 
și, colac peste pupăză, altă mar
gine a terenului este străjuită, 
tot la o depărtare de numai 25 
de centimetri, de un șanț adine 
de... 2 (doi) metri l E de mirare 
că pînă acum n-a „dispărut" in 
timpul jocului nici un fotbalist.

Culmea e că acest așa-zis te
ren a fost... omologat de forurile 
sportive locale. „Omologanții" 
nu joacă. Se amuză !

Cascadorie 
cu bucluc

Un șofer din județul Alba, 
N.S., fusese detașai pentru o 
perioadă la o unitate din Satu 
Mare. Locuia intr-o cameră de 
la etajul al șaptelea al hotelu
lui „Aurora" din localitate. Ca
mera lui se învecina cu alta 
ocupată tot de colegi de muncă. 
De cite ori dorea să meargă la 
colegi, in camera vecină, N.S. 
nu folosea ușa, ci... ferestrele, 
deși n-avea alte puncte de spri
jin decît peretele exterior al 
hotelului și o bordură îngustă pe 
care pășea.

Echilibristica a mers bine 
pînă într-o seară, cind... s-a 
prăbușit in gol. A fost transpor
tat de urgență la spital, dar n-d 
mai .putut fi salvat.

Pe scurt
9 In fața instanței de judeca

tă, S.I. din comuna lancu Jianu, 
județul Olt, a declarat că nu 
l-a atins pe fratele său nici cu 
un deget, darămite să-l lo
vească zdravăn, așa cum pretin
dea acesta. „Dar dacă fratele 
meu vrea să se împace cu mine 
și să-și retragă reclamațid, sînt 
intru totul de acord să-i plătesc 
cei 2 500 de lei reprezentând 
cheltuieli de... spitalizare",

9 Știți cit costă un pahar in 
plus, urmat de insulte și scan
dal ? Vă răspund Constantin 
Stoica, Alexandru Dăngălaș, 
Sava Roșu, Gheorghe Nicolae și 
Gheorghe Rafailă, care și-au dat 
în petic în braseria „Gambri- 
nus" din Buzău : cite 4 luni de 
închisoare fiecare.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii'1
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Este birte cunoscut că pe agenda de lucru a consiliilor populare se 
află înscrisă o multitudine de preocupări și îndatoriri. Ele decurg din 
obiectivele de deosebită însemnătate ale etapei pe care o parcurgem, din 
ritmurile dinamice ale construcției socialiste, care presupun o dezvoltare 
rapidă a fiecărei zone, a fiecărei localități. In calitatea lor de coordona^ 
toare ale întregii activități economico-sociale pe plan local, consiliile 
populare acționează pentru a aplica cu fermitate, împreună cu cetățenii, 
principiile autoconducerii și autdgospodăririi, înfăptuind neabătut amplul 
program de lucru trasat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor populare.

Un loc de primă Importanță îl are Intensificarea conlucrării consiliilor 
populare cu cetățenii pe planul BUNEI GOSPODĂRIRI, BUNEI ÎNTREȚI
NERI Șl CURĂȚENIEI LOCALITĂȚILOR. Cum se acționează în această 
direcție, ce se întreprinde pentru ca cetățenii să devină -permanent, nu 
sporadic - participant! direcți la gospodărirea cartierelor, a sectorului ? • 
- iată tema convorbirii cu tovarășul Gheorghe DUMITRU, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 1 al Capitalei, președintele consiliului 
popular al sectorului.

Pentru început, interlocutorul ne-a spus :

— Perfecționările aduse cadrului 
legislativ înlesnesc in și mai mare 
măsură participarea maselor la con
ducerea și rezolvarea treburilor 
obștii, fiecare cetățean puțind for
mula în modul cel mai simplu și 
mai direct idei, observații, propuneri 
ori soluții privind dezvoltarea, gos
podărirea și înfrumusețarea zonei în 
care trăiește și muncește. Potrivit 
obligațiilor ce ne revin din aplica
rea legii și preluând numeroasele 
propuneri făcute de oamenii muncii, 
comitetul executiv al consiliului 
popular a elaborat un plan distinct, 
concret, privind gospodărirea și în
frumusețarea sectorului, fiecărui 
obiectiv fiindu-1 particularizați exe- 
cutantii. termenele și responsabili
tățile.

Pentru ca lucrurile să meargă 
bane, de îndată după aprobarea pla
nului s-a trecut la prelucrarea pre
vederilor acestuia cu activul de 
partid, conducerile întreprinderilor și 
instituțiilor., cu organizațiile, de masă 
și obștești, organizațiile O.D.U.S., co
mitetele de cetățeni, asociațiile de 
locatari și comisiile de femei din 
cartiere. Considerăm ca o premisă 
esențială ă unei activități edilitar- 
cetățenești rodnice ca fiecare din 
patticipanțil la îndeplinirea măsuri
lor stabilite, de comun acord să 
știe ce avem și ce are de făcut, 
putîndu-și organiza timpul în așa fel 
îneît conlucrarea să se desfășoare 
neîntrerupt. Faptul că acest schimb 
de păreri pe marginea planului pro
pus de consiliul popular a stârnit in- 
teres este ilustrat de o cifră, mi se 
pare, semnificativă : la dezbateri au 
participat efectiv peste 128 mii de 
cetățeni.

Trecînchi-se la aplicarea prevede- 
rilor acestui plan, comitetul executiv 
a repartizat arterele sectorului, 
parcurile, locurile de agrement — 
spre întreținere, gospodărire. înfru
musețare — pe întreprinderi, insti- 
tuții, școli, comitete de cetățeni. De 
Ia începutul anului au avut loc nu
meroase acțiuni de muncă patriotică, 
la care au participat peste 220 000 
de cetățeni. Un hiare număr de for
te a fost concentrat, pe drept cuvânt, 
în noile ansambluri de locuințe ~ 
„Turda", „1 Mai". „Titulescu", „Bănu 
Manta". „Băneasa". „Bellei‘“. „Pro- 
topopescu". „Ștefan cel Mare".

— Ce metode de antrenare a cetă
țenilor și-au dovedit. fertilitatea cu 
prilejul acțiunilor îriireprinse și în 
ce-'fei experiență pozitiva dedine un 
.bun mai larg ?

~ ^iața a confirmed că' i£n 'Cadru 
din cele mai propice de conlucrare 
cu locuitorii sectorului îl oferă adu
nările cetățenești, care se bucură de 
o largă participare. în recentele 
adunări de acest fel, după alegerea 
noilor comitete de cetățeni, acestea 
au lansat chemări Ia întrecere pen
tru „cea mai frumoasă și bine gos
podărită circumscripție electorală de 
sector". Și iată-ne urmărind acum 
desfășurarea acestei competiții, pe 
baza unui punctaj riguros și a în
cheierii unor bilanțuri lunare. Dorim 
ca. practic, această competiție să în
semne realizarea integrală a progra
mului de gospodărire și înfrumuse
țare a sectorului. Rezultatele cir
cumscripțiilor electorale fruntașe —

de pildă, din cartierele „Gara de 
Nord", „Banu Manta", „Bucureștii 
Noi", „DămărOaia", „Băneasa" — au 
fost popularizate cu ocazia unor 
schimburi de experiență Organizate

Tnsemnări 
din sectorul 1 

al Capitalei

pe cartiere, prilej cu care reprezen
tanților acestora li S-a înmînat și 
anumite distincții.

— in cursul dialogurilor dintre 
deputați și cetățeni du fost formulate 
propuneri de larg interes. Care a 
fost eficiența acestora ?

— într-adevăr, cu ocazia campa
niei electorale, a „Tribunelor demo
crației", a întâlnirilor dintre deputați 
șl alegători au fost făcute numeroase 
propuneri, constructive. Am reținut 
775 dintre acestea, de competența 
consiliului popular, a unităților sale 
subordonate, cît și a altor întreprin
deri. Ele fac obiectul unei evidențe 
clare pe circumscripții electorale, 
ceea ce permite urmărirea continuă 
a modului și stadiului lor de reali
zare, cît și informarea operativă a 
cetățenilor asupra 
Spre exemplificare,

pînă îh prezent, 397 de propuneri și 
sugestii au fost rezolvate, consiliul 
popular analizînd periodic, fie in 
sesiune, fie prin comitetul său exe
cutiv, stadiul de realizare. Merită a 
fi consemnată și 
o aduc deputății, 
scripția unde a fost ales sau în ca
drul comisiilor permanente, pentru 
rezolvarea propunerilor. A fost 
astfel posibil că, pe lingă obiective 
de mare anvergură, finanțate din 
fondurile de investiții ale statului — 
ca „Podul Grant", apeductul și dez
voltarea stației de pompare a apei 
Grivița, modernizarea bulevardului 
Nicolae Titulescu, extinderea rețelei 
de apă și canal, repararea a 192 000 
mp de drumuri și trotuare — să se. 
efectueze și o altă serie 
de interes local, prin 
nemijlocită a populației.

Pentru ca tot ce este -------- --
conlucrarea noastră cu cetățenii pe 
linia rezolvării treburilor obștii să 
se amplifice, am stabilit și alte mă
suri ; de pildă, este în curs de alcă
tuire un activ de specialiști din în
treprinderi de largă solicitare, cum 
sînt A.D.P., I.C.R.A.L., comerț etc., 
care să se alăture aparatului consi
liului popular, repartizat în circum
scripțiile electorale, spre a-i sprijini 
nemijlocit pe cetățeni ; ne gîndim ca 
la „Tribuna democrației", la care 
participă obligatoriu toți deputății 
consiliului nostru popular, unii din
tre aceștia să prezinte scurte infor
mări — ceea ce, credem, va prilejui 
și o transmitere operativă a expe
rienței cîștigate în cadrul 
scripțiilor și totodată va 
antrenarea cetățenilor la 
treburi de interes general.

Dialogul neîntrerupt între 
popular și cetățeni, eforturile stărui
toare pentru a fi cit mai receptivi 
față de tot ceea ce vine de la oa
meni, încurajarea fluxului de idei și 
inițiative spre cei care răspundem 
de coordonarea întregii activități din 
sector ne-au adus, ca suport de mare 
preț, participarea activă a maselor 
de cetățeni la activitățile consiliului 
popular. Totuși, considerăm aceasta 
doar ca un început, un început de 
bun

și contribuția pe care 
ții, fiecare în> circum-

de lucrări 
contribuția

valoros în

circum- 
stimula 
felurite

consiliul

augur.

soluționării lor. 
putem arăta că,

Convorbire realizată de' 
Maria BABOIAN

Cincisprezece ani
(Urmare din pag. I)

Pe meleagurile județului Gorj, In 
locuri deosebit de pitorești, turiș
tii au la dispoziție citeva atrăgă
toare unități turistice.

în localitatea Tismana, pe dru
mul national Tg. Jiu — Baia'de 
Aramă se află un ospitalier han 
cu locuri de cazare confortabile și 
un restaurant. Poposind la HANUL 
TISMANA, turiștii au posibilitatea 
să facă agreabile excursii în îm
prejurimi, să cunoască frumoasa 
zonă împădurită de la poalele 
Munților Vîlcanuiui.

O bună găzduire oferă și HOTE
LUL PARÎNGUL din localitatea 
Novaci, pe șoseaua națională Hm. 
Vîlceâ — Tg. Jiu.

La un ' kilometru nord de loca
litatea Baia de Fier, intr-o pajiște 
de la poalele Munților Paring, lin
gă Peștera Muierilor, un apreciat 
loc de popas este CABANA PEȘ
TERA MUIERILOR, care oferă po
sibilități de cazare și masă într-o 
regiune foarte pitorească.în imagine'; Hotelul „PARÎNGUL" din Novaci.

CUM RĂSPUNDE COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA SOLICITĂRILOR POPULAȚIEI

Cu tarife fixe și... termene facultative
Creșterea în acest an a volumului 

de servicii oferit populației cu peste 
30 la sută față de 1980 reprezintă 
un obiectiv de larg interes, care 
răspunde efectiv cerințelor cetățeni
lor. cu atît mai mult cu cît este în
soțit de imperativul ridicării conti
nue a calității acestor servicii.

Ne-am pus deci 
răspund serviciile 
tații ? — căutînd 
nicipiul Buzău.

NOTA 10 LA
PRACTICĂ. Irina Lunperdeanu, res
ponsabila unității de tricotaje a . 
cooperativei '„Sporul" din Buzău, 
ne-a făcut o adevărată demonstrație 
de cunoaștere a ceea ce înseamnă 
corectitudine, promptitudine, servia- 
bilitate. Ne-a debitat, pe nerăsu
flate. principii, tehnici de organiza
re, dîndu-ne impresia că unitatea pe

întrebarea : cum 
la examenul cali- 
răspuns în mu-

TEORIE. 4 LA

din cinci veacuri

cate o conduce este o campioană a 
calității. Dealtfel, ne și notasem în 
carnetul de reporter: „Unitate de 
nota 10“. Cind să plecăm însă, cerem, 
spre consultare, registrul de comenzi: 
din cele 15 comenzi scadente la data 
raidului nostril, doaf 9 erau gata.

— Ce-o să le spuneți clienților ?
— Ce se obișnuiește în asemenea 

ocazii : „Mai treceți pe la noi“.

Ancheta „Scânteii" 
prin unități de prestații 

din Buzău

zie și mai mult. Pe unul din pereții 
acestei unități am citit anunțul : 
„Dacă clientul nu ridică obiectul Ia 
termen sau dacă unitatea nu execu
tă lucrările la termen, se vor per
cepe taxe penalizatoare".

— Ați aplicat aceste taxe ? — o 
întrebăm pe luci-' 'area de lă ghi
șeu, Maria Baton-■

— Dacă le-a 
Să dea falimen

Tergiversare., 
fi privită ca 
ciplină. Orie 
lumină defa 
respective, e ;; 
rectitudine 1< (,. 
definitiv, boi 
entului este un 
ce contract, presupune obligații de 
ambele părți. Așa cum clientul este 
dator să achite tariful fix. stabilit 
pentru prestația solicitată, la fel și 
executantul este dator să respecte 
termenul fixat. Disciplina cerută as
tăzi în toate domeniile de activitate, 
care include deopotrivă disciplina 
contractuală, se înscrie ca o obliga
ție și în sfera serviciilor publice. -

CUI TE ADRESEZI PENTRU O 
„URGENȚĂ"? ...Ne aflăm chiar în 
biroul președintelui Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești, to
varășul Sandu Constantin, pentru un 
test privind reparațiile de urgentă.

— N-are rost să mai dați telefon, 
spunînd că vi s-a spart țeava de apă 
din apartament — ne avertizează 
președintele cînd află despre ce este 
vorba, Pentru că nici nu aveți unde 
telefona. Dispeceratul de 
a fost desființat.

— De ce-ați desființat 
tul ?

—- Nu erau suficiente

ica. ar însemna 
1 ierativa.

rarilor nu poate 
V £ minor de indis- 

i.nare pune într-o 
bilă firma un&**ȚU 
• ntr-un fel, o l âo- 

.resa cetățeanului ; in 
de comandă emis cli- 
contract care, ca ori-

DUPĂ CUM „INSISTĂ" CLIEN
TUL. Am răsfoit în unitatea de cu- 
relărie-hamuri nr. 1 a cooperativei 
„Arta" actele de evidență pe mai 
multe luni. Nici unul nu avea com
pletată rubrica „termenul de exe
cuție".

— Mă înțeleg cu clientul cînd să-i 
termin lucrarea — încearcă o expli
cație responsabilul Ștefan Tucă.

— Șl de ce nu înscrieți termenele 
în bonuri ?

— Să vină după aceea organele de 
control Să-mi impute că fac serviri 
preferențiale ?

Cum procedeul necompletării ter
menelor în bonurile de comandă este 
larg răspîndit în unitățile meșteșu
gărești din Buzău, ne oprim mai 
mult asupra acestui aspect.

Mai întîi trebuie spus că unitățile 
nu au uu sistem de planificare a 
lucrărilor, pentru a cunoaște în orice 
moment care sînt disponibilitățile de 

.. capacitate și deci la ce termene pot 
executa lucrările pe care le preiau 
de la clienți. Totul se face... aproxi- 

.■ fnatjv, .după bunul plac al reșponșa- 
' pmlor ’de 'unitățL' „Acest sistem W ' 
termenelor la bunul plac al meseria
șilor este o sursă de servire prefe
rențială, de dezordine și — de ce 
Să n-o spUnem direct — de obținere 
a Unor cîștiguri ilicite" — spunea, 
pe bună dreptate, unul din clienții 
întâlniți cu prilejul raidului, tovară
șul Nicușor Cristea, din str. Broș- 
teni nr. 2.

UNA PE HÎRTIE, ALTA ÎN REA
LITATE, Manifestări de incorectitu
dine se pot întîlni la unitățile de 
servire publică din Buzău nu numai 
în ce privește stabilirea termenelor, 
ci și la respectarea lor. UCECOM — 
forul coordonator al cooperației meș
teșugărești pe tară — a stabilit cu 
cîtva timp în urmă anumite haremuri 
minimale de termene pentru onora
rea lucrărilor. Cum se respectă ele 
la Buzău ?

La centrul de confecții-pantaloni 
din str. D. Gherea nr. 22, din cele 
88 de comenzi preluate în ultima 
lună, doar la 24 termenele prevăzute 
în haremuri fuseseră respectate. 
La secția de curățătorie chimică din 
str. Ostrovului nr. 15, aceeași indis
ciplină a termenelor. Clienții plătesc 
tarife pentru 3 zile, iar obiectele sînt 
curățate în 5 zile — și aceasta e 
încă bine, pentru că în multe ca
zuri — cum. am constatat la fața lo
cului — executarea comenzilor întîr-

se fade că volumul inves
tițiilor alocate dezvoltării 
economice a centrului de 
județ a crescut considera
bil, geografia lui' econo
mică împlinindu-se cu noi 
și moderne obiective in
dustriale și 
rale. întreprinderea de 
anvelope, întreprinderea 
de țevi fără sudură. între
prinderea „felectrocentra- 
Te“ (jrardl a .'.•însemnat, tot
odată, termoficarea Zalău-

500 de ani de la atestarea 
documentară a urbei de 

sub Mezeș), tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
din nou oaspetele sălăje- 
nilor. Au rămas adînc în
tipărite în mințile și ini
mile miilor de oameni ai 
muncii 
adunare 
avut loc cu 
cîivîntele secretarului ____ , ______ ____  __
nerăi : „în următorii 5—0 ' lui). Am” numit doar cîte- 
ani Zaliiul va fi de nere
cunoscut, va deveni lin 
oraș cu adevărat modern, 
asigurînd tuturor locui
torilor săi condiții tot mai 
civilizate și mai bune de 
viață și muncă". Ne-arn 
oprit ceva mai mult aici 
(Călătoria noastră desfă- 
șurîndu-se Și în timp) 
pentru a sublinia faptul că 
aceste cuvinte-program 
erau semnul unei frumoa
se învestituri de încredere 
acordate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu comu
niștilor, tuturor locuitori
lor din Sălaj șl Zalău. Așa

prezenți la marea 
poptilară ce. a 

acel . prilep 
ge-

va dîntră cele: '.mai mari 
unități înăfțăfe "îfi-4 trltimii 
ani, datorită. cărora se des
fășoară in Zalău activități 
industriale nebănuite în 
urmă cu numai două de
cenii pe aceste locuri : 
siderurgie, metalurgie, chi
mie, construcții de mașini, 
electrotehnică, energetică 
etc. Firește, cei ce muncesc 
pe platforma industrială a 
orașului au trebuit să fie 
pregătiți, feste și explica
ția diferitelor licee cu pro
fil industrial, școli profe
sionale din Zalău. Numai 
în primii ani ai acestui 
Ciridinal au fost încadrați

în producție peste 8 000 de 
oameni ai muncii, în ma
rea lor majoritate tineri. 
Tînăra clasă muncitoare, ă 
cărei vîrstă medie hu trece 
de 23 de ani (în principa
lele unități industriale) . se 

social-cultu- află în plină ascensiune 
profesională, fapt confir
mat ' de competitivitatea 
produselor card ies din mâi
nile ei. Tinerii specialiști 
de aici dfețin numeroase', 
brevete de inventatori ; 
potențialul lor creator este 

•zi de Zi; tot mai

ANCHETĂ SOCIALĂ ''

Huliganul... Cine nu l-a 
întâlnit măcar o dată 1 Pe 
stradă sau în tren, în res
taurant sau in autobuz, hu
liganul — cu sentimentul că 
este stăpînul absolut, neîn
grădit de nimic și de ni
meni, al locului — înjură, 
lovește, proferează măscări, 
amenință. Singur sau în 
grup, pare o ființă venită 
dintr-o altă lume și în ju
rul său se face gol de în
dată- ce își începe „numă
rul". Cele mai elementare 
norme • ale conviețuirii so
ciale. ale bunei cuviințe 
sînt călcate în picioare, le
gile nesocotite, regulile so
ciale azvîrlite cu dispreț la 
o parte. Un sociolog care 
a studiat fenomenul arată 
— și nu putem să ntl-i dăm 
dreptate — că deosebirea 
dintre huligan și oricare alt 
infractor constă în aceea 
că acesta din urmăz calcă 
legea cu conștiință că o 
face, cu conștiința conse
cințelor (și, totuși, o cal
că...), pe cînd huliganul, 
pur și simplu, nu are lege. 
Și atunci legea se. însărci
nează să-i arate câ ea e- 
xistă... 1

★
Examinând citeva cazuri 

judecate în ultima vreme, 
să încercăm să alcătuim 
„portretul robot" al acestui 
tip de infractor, ca și „sce
nariul tip" al comporta
mentului său.

Evident, are un nume și 
un prenume ca toată lu
mea : îl cheamă Marin 
Coza. sau Anghel Tănase, 
sau Costică Măzăreanu, sau 
Ilie Patron (numele cîtorva 
huligani care au trecut în 
ultima vreme prin fata in
stanțelor noastre judecăto
rești) ; dar „de bază" este 
porecla. O găsești și în de
clarațiile lor scrise, dar mai 
cu seamă o găsești în re
latările 
frecvent 
venit la 
cetățean 
îl cunosc, dar știu că i se 
zice..." și urmează : Pisică, 
Moșu, Lili (un bărbat), Ba
lamuc, Belmondo. Clanță,

lor, unde apare 
fraza „atunci a 
masa noastră un 
al cărui nume nu

Gulie, Turbatu, Chelie — șl 
cite și mai cite, aparent 
fără nici o noimă, dar care, 
citite la un loc, încep să 
contureze un univers ; un 
univers aparte, existînd pa
ralel cu al nostru, univers 
în care supremele valori 
sint pumnul, viclenia, min
ciuna și așa, și așa mai de
parte.

Rareori proces de huliga
nism la al cărui kilometru

șapte, se ilustrează Alex. 
Coza care, la 43 de ani, are 
în palmares 8 condamnării 
și Ilie Patron, care la data 
infracțiunii aniversa o săp
tămînă de la ieșirea din pe
nitenciar.

Deci... sărbătoresc ceva 
sau nu sărbătoresc, ei beau. 
Devin agresivi și se înca
ieră intre ei sau. de cete 
mai multe ori, caută pricină 
unui om nevinovat. Iată 
declarația Unei martore — 
o tînără în vîrstă de 20 de 
ani, care la locul ei de 
muncă trece drept o ființă 
onorabilă, poate și pentru 
aceea că nimeni nu a făcut

Zalăul de azi oferă imagi
nea unui modern centru 
urban. Să nu uităm 
în perioada la care 
referim au fost date in 
losință . aproape 12 000 
apartamente, trei case_
cultură. Ar merita să ză
bovim măcar o clipă pe 
parcursul călătoriei noas
tre la una din manifestă
rile ce se desfășoară aici 

- pentru a avea o idee, des
pre nivelul vieții spirituale 
a municipiului. Dar oa- 

_1 ..._i eficient menii ? Priviți-i cu • aten-
valSfîfi'feâț. Așțâf se făc:e' că ~ ’b să rerrfârcățiw ’'iiă':!

sînt foarte grăbiți. Ei știu 
că au încă mult de recu
perat. „Da, e frumos tot 
ce se vede în Zalău", o să 
spuneți. Și el vă vot răs
punde : „Dar e și mai fru
mos ceea ce nu se vede Ia 
o simplă privire : consti
tuirea aici. în orașul de 
sub Mezeș, a unui puter
nic detașament al clasei 
muncitoare, chezășia pro
gresului multilateral și 
a prosperității acestor 
locuri". Faptele prezentu
lui, proiectele de viitor le 
confirmă cu tărie spusele.

ponderea produselor noi și 
reproiectate reprezintă 54 
la sută din valoarea pro- 
ducției-marfă la principa
lele unități industriale.

Maiestuos, impunător, 
cu frumoasele sale con
strucții pe verticală, cu 
arterele principale complet 
sistematizate, cu rețele de 
apă și telefonie, de cana
lizări și alimentare cu 
energie (la pretențiile unui 
oraș a cărui populație a 
crescut de cinci ori in cei 
15 ani despre care vorbim),

ridică de la mese și se a- 
dăpostesc, Sclipesc cuțite, 
personalul fuge, orchestra 
își abandonează instrumen
tele și o ia la goană (Mă- 
zăreanu : „Orchestra s-a 
oprit fiindcă luau pauză 
tocmai cind a căzut jos Le- 
pădățoiu"). Pe scurt, un 
restaurant de lux din cen
trul Capitalei este trans
format în tavernă de port 
din secolul trecut de cîțiva 
indivizi violenți, clienți ai 
închisorilor, trăitori din ex
pediente, din înșelăciuni, 
indivizi care se răfuiau în
tre ei pentru lucruri numai 
de ei știute. Paul Ioniță,

că 
riS 
f ti
de 
de intervenții

dispecera-

zero să hu se afle alcoolul. 
La 7 septembrie 1982, Ale
xandru Coza (după ce își 
bate concubina și îi ia 500 
de lei) bea vreo 5—6 ore, 
ultimele trei in compania 
fratelui său Marin Coza și 
a unui oarecare Marin Du
mitru („eram în stare de 
beți pulbere" — va scrie 
unul dintre ei în prima de
clarație). La 12 iunie, Paul 
Xoniță, Anghel Tănase și 
Ion Ciobotaru beau în ne
știre intr-un restaurant din 
estul Capitalei („știu că 6 
baterii am dat eu ; nu mai 
știu cît au dat ceilalți" —■ 
va declara P.I.). La 20 fe
bruarie 1982, Alexandru Le- 
pădățoiu, Vasile Nae, Cos
tică Măzăreanu și Hie Pa
tron beau într-o cramă 
exact atît cît 16 trebuie ca 
să iște un scandal de pro
porții uriașe („Nu am băut 
prea mult, întrucît mă pu
team ține pe picioare").

Cine sînt ei ? De unde 
Vin ? Frații Coza nu au nici 
o calificare, ca și Ion Cio
botaru, ca și Alex. Lepădă- 
țoiu, Vasile 
Măzăreanu șl 
Dintre cei zece pe 
i-am numit, șapte au ante
cedente penale : dintre cei

Nae, Costică 
Ilie Patron, 

care

o legătură între aceasta 
(industria electronică) și „o- . 
cupația" amantului ei (vin
de trahzistori pe Șelari) : 
„în bat-, Moșu l-a prins pe 
Sandu de o ureche și l-a 
lovit cu piciorul în dreptul 
labei piciorului. Sandu i-a 
spus să amîne discuția pen
tru altă dată". Vă rog să nu 
rideți ! Este vorba chiar de 
o discuție ; în lumea lor, 
ideile se numesc pumni și 
cuvintele lovituri. în cazul 
de față, Alex. Lepădățoiu 
(Sandu) aniînă discuția cu 
Vasile Nae (Moșu) vreo oră, 
după care trece din bar în 
restaurant. Acolo primește 
întăritori și, sigur pe el, se 
ridică de la masă și se duce 
la masa lui Nae. Ii aruncă 
un pahar de vin în față — 
tipica și ordinara provocare 
a bețivilor. Nae lovește, 
ceilalți sar in picioare, se 
alătură comeseanul lui Le
pădățoiu și se încinge o 
bătaie ca în Far West (ă 
propos. declarația unuia 
dintre ei : „AVea ură pe 
mine personală pentru că 
eu trebuia să plec în Occi
dent și îmi vindeam lucru
rile și lui n-am vrut să-i 
vînd ceva1 
sprâncenată !). Clienții

i“. Călătorie
se

Anghel Tănase și Ion Cio
botaru își beau mințile (vă 
amintiți, șase baterii plătise 
unul singur) și pleacă spre 
casă. După cum vor măr
turisi,. se hotărăsc, ca să 
se distreze, să-1 bată pe 
primul trecător care le iese 
în cale. Ceea ce și fac, se 
năpustesc asupra lui G.P., 
îl lovesc cu pumnii și cu 
picioarele. Ciobotaru, zelos, 
îi dă și cu o sticlă în cap 
$i-l trimite direct in spital. 
Frații Coza și Marin Du
mitru se înjură în chipul 
cel măi grosolan ou putin
ță in plină stradă (Alexan
dru va susține că a vrut să 
ia atitudine față de faptele 
urâte ale concubinei sale 
care... vindea Kent și el nu 
putea tolera așa ceva) și se 
încaieră. Cetățenii indig
nați' cheamă miliția ; pof
tiți să se legitimeze, ei își 
transferă ihjurtile și lovi
turile asupra lucrătorilor de 
miliție. După care...

După care, în toate cele 
trei cazuri a urmat aresta
rea preventivă. Ce face hu
liganul după ce este ares
tat ? Nu-i greu de ghicit : 
continuă să fie violent, dună 
care, 
umil.

cind minute devine ingeraș^^ 

— pentru că lașitatea este 
o altă dominantă a caracte
rului huliganului. își aduce 
aminte că are copii, că are 
o mamă, că „vrea să fie de 
folos societății", după care 
începe dansul, marele dans 
al negării ; absurde, ri
dicole, de cele mai multe 
ori. („Nu am rupt epoletul. 
Poate din greșeală, fiind 
beat, să mă fi sprijinit de 
organele de miliție ca să nu 
cad jos" ; „Ceilalți i-am 
văzut că l-au lovit, dar în 
privința mea declar că eu 
doar am vrut să ajut pe 
victimă" ; „Nu îmi amin
tesc ce s-a întîmplăt, in- 
trucit eram în stare de 
ebrietate" ; „I-am aruncat 
un pahar în față fără in
tenție, dorind să stau de 
vorbă" ș.a.m.d.). Ancheta 
se desfășoară după toate 
regulile, apare procuratura, 
se întocmesc, actele de tri
mitere în judecată și ur
mează — de obicei — mai

• multe înfățișări. Justiția își 
spune cuvintul. în cazurile 
de față, toți au fost con
damnați : Paul Ioniță 2 ani 
și 6 luni, Ilie Patron 2 ani, 
Marin Coza 4 ani. Ion Cio
botaru 4 ani — și așa pînă 
la ultimul (sentințe 
nitiVe). '

Ce face huliganul după 
ce este condamnat ? 
dent, o cerere de recurs în 
care nu mai neagă faptele, 
nu mai are cum, dar invo
că diferite circumstanțe 
care trebuie să ducă la eli
berarea sa. De pildă, Scrie 
Alex. Coza (cel cu opt con
damnări, bețiv notoriu, 
„soțul" unei vînzătoare de 
Kent) : „Familia va duce 
lipsă financiară și educația 
copiilor în aceste condiții 
va lăsa de dorit"...

Acesta este huliganul, 
omul fără lege, dar care, în 
final, va simți asprimea ei. 
Pentru că societatea este 
necruțătoare cu cei care, 
folosind violența. tulbură 
bunele și curatele raporturi 
de conviețuire pașnică ; 
este necruțătoare cu cel 
care prin modul de viață 
parazitar, prin agresivita
tea lor, prin lipsa lor de 
scrupule infestează clima
tul nostru civilizat.

defi'

Evi-

i. brusc, devine foarte 
l. Agresivul de acum

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

solicitări, 
care .să acopere normele de lucru ale 
•meseriașilor. Așa că acum fiecare 
Cetățean se descurcă cum poate.

■ ,E. posibil, ca în apartamentele loca- 
țjiiplșh.diri Șuzau defecțiunile la con- 
ducîele ' de apă sati la instalațiile 
electrice de interior să nu fie atît de 
frecvente pe Cit ar... dori unii nor- 
matori. Dar este oare acesta un mo
tiv pentru desființarea dispeceratu
lui ? Nicăieri in țară — și sînt nu
meroase localități mai mici decît Bu- 
zăul, care au ' asemenea dispecerate
— meseriașii din aceste unități nu-și 
acoperă timpul doar cu intervențiile 
de urgență.

— Cît privește operativitatea me
seriașilor de la autoservice, ce să mai 
testați și dv. ? — continuă președin
tele. Am făcut-o eu. recent, du pro
pria-mi mașină. Cînd m-am prezen
tat cu autoturismul la atelier mi-au 
spus că va fi reparat în 5 zile. La 
data fixată m-au amînat. Așa că a 
trebuit să bat drumul atelierului zi 
de zi, încă o săptămînă.

...In mod obișnuit, cei care poartă 
răspunderea neajunsurilor semnalate 
au îndatorirea să comunice redacției 
punctele lor de vedere. însoțite de 
măsurile de remediere. De această 
dată, deoarece punctul de ve
dere a fost exprimat — și verificat 
prin experiențe proprii — nu mai aș
teptăm decît faptele, măsurile de în
dreptare. Concluzia, fatalistă, „așa 
stau lucrurile".
— necesare sînt ceva mai mult spirit 
de inițiativă, de organizare, ceva mai 
multă energie...

', nu poate fi acceptată

Mihai IONESCU
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î Indiferență față de risipa apei de băut ?} ț
i, O mai veche cunoștință, maistru 
| oțelar la Întreprinderea „1 Mai" 
Îdin Ploiești, Vasile Grecu, a venit 

la sediul nostru cu o rugăminte : 
să ieșim pe străzile urbei — unele

i ni le-a indicat chiar el — și să ve- 
j dem cu ochii noștri cum se prăpă- 
i dește zadarnic bunătate de apă 
I potabilă.

j
I 
J

i

i
L

Am dat urmare sfatului omului 
muncii venit la redacție. Și am 
pornit de îndată pe urmele risipei 
de apă. Pe strada Lobacevski, colț 
cu „13 Septembrie", dintr-o con
ductă fisurată curgea apa care-și 
făcuse drum la rigolă. Era vizavi 
de casa Măriei Păun, pe care 
întrebat-o :

— De cînd e spartă țeava 
curge apa '!

— Să
- De 

să vină
— La .

hu m-am gindit.
mea 'l
. Mergem mai departe. Pe magis
trala 23 August, colț cu strada 
Constantin Miile, in fața restauran
tului Miorița, o coșcogeamitea con
ductă spartă. Apă multă mergea la 
rigolă. L-am întrebat pe responsa
bilul unității, Titi Nedelea, de ce 
n-a intervenit. „Curge, e drept, a 
răspuns el. Dar apa nu-i a mea, 
măi frate !". Fără comentarii 1

La platforma capului de linie a 
autobuzelor I.J.T.L. de la Podul 
Înalt, de sub plăcile de beton, de 
asemenea, apa izvora și curgea 
pîrîu la... rigolă. De vreo 3 luni se

am

și

tot fie 3—4 săptămîni.
atîta timp și n-ați anunțat 
cineva să facă reparația 1 

așa ceva, drept să vă spun,
Ce, era treaba

iot scurge, au declarat oamenii de 
la dispecerat, șoferii. Zeci și zeci 
de tone apă risipită ! Directorul 
întreprinderii, Mircea Vulcan, cu 
care am stat de vorbă, a rectificat : 
„Nu sînt trei luni, tovarășe, ci o 
lună și jumătate...". Fie, dar tot 
neglijență crasă înseamnă.

Lipsă de răspundere și la Ofi
ciul poștal 3 Nord (șef Gheorghe 
Bucur). De multă vreme aici apa 
curgea și iar curgea în incinta ofi
ciului de la o conductă spartă. In
ginerul Alexandru Pîrvu a văzut, 
dar s-a sesizat de risipă abia cind 
apa i-a inundat galeria de cable dă 
cafe răspunde el personal. Pînă 
atunci a stat liniștit și el, și șeful 
oficiului.

Toate aceste cazuri și altele, re- 
mediate in urma semnalării noas
tre la Grupul întreprinderilor de 
gospodărie comunală și locativd 
Prahova, scot în relief atît necesi
tatea unei responsabilități mal 
mari a cetățeanului față de modul 
cum este gospodărită apa potabilă, 
cit și cerința unei mai mari preo
cupări din partea serviciului de 
ape al municipiului în depistarea 
și repararea operativă a avariilor 
la conductele sau instalațiile de 
apă. Pentru că anul trecut s-au 
risipit sute de mii de metri dubi 
de apă potabilă — respectiv 13,5 la 
sută din consumul total al munici
piului. Mult, foarte mult l

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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ÎN AGRICULTURĂ, sub semnul urgenței:
© IOT-PRIN TOATE MIJLOACELE, PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI
VASLUI
Suprafețe însemnate sînt irigate prin amenajări 

locale și ample acțiuni ^cetățenești
riți furnizori din tară. în ședința 
de analiză s-a spus : de ce să aș
teptăm să. ne vină din altă parte 
cînd le putem fabrica la noi în 
juțlețt ?,■ Drept -urmare,, chiar a doua 
zi. primele coliere erau expediate 
in județ de către Asociația econo
mică intercooperatistă pentru acti
vități industriale și prestări ser
vicii Vaslui, Nu se pot- realiza însă 
în județ aspersoarele. Și sînt ne
cesare cel puțin 1 000 bucăți. Este 
o problemă care' se cere soluțio
nată de către , Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare.

Totodată, au fost identificate noi 
suprafețe .totalizînd peste 800 hec
tare cu diferite culturi, care pot 
fi irigate prin amenajări locale, 
cu apa din rîuri și baraje. Ele sînt 
situate pe malurile nurilor Prut, 
Bîrlad și Vasluieț, în preajma ba
rajelor de la Gura Văii, Mînjești, 
Cuibul Vulturilor, Solești și altele, 
întrucît în baza de. aprovizionare 
existau peste 100 de electropompe, 
s-a și trecut, prin racordarea lor 
Ja liniile electrice, la irigarea unor 
suprafețe cu furaje și legume în 
unitățile agricole din Zorleni, Drîn- 
ceni. Solești. Roșiești și altele. De 
asemenea, s-au amenajat iazuri pe 
firul văilor..au fost captate nume
roase izvoare și s-a trecut la să
parea unor puțuri din care apa 
asigură irigarea unor însemnate 
suprafețe cu legume și furaje. 
Cînd se caută soluții se găsesc, ca 
la Negrești, Oșești, Moara Greci
lor, Ivănești, Todirești. Drinceni, 
Șuletea și în alte unități.

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteil"

în județul Vaslui, irigarea pe 
cele peste 21 000 hectare amenajate 
se desfășoară intens. în numeroase 
locuri. îndeosebi in consiliile agro- 

. . ^industriale Huși , și Fălciu, apa este . 
-pompată zi și noapte.' ajungînd în 
cantități suficiente la rădăcina 
plantelor. La C.A.P. Huși, de exem
plu. au fost udate de mai multe 
ori 300 hectare cu griu, .100 hectare 
cu cartofi, sfecla de zahăr, legu
mele și alte culturi — in total 468 
hectare, atît cit era . prevăzut în 
plan. Dar așa cum aprecia pre
ședintele cooperativei, tovarășul 
Nită Bahnaru. mai sînt posibilități 
ca alte 10 hectare să fie irigate 
prin soluții locale simple. Din ba
rajul de la Gura Văii, realizat în 
cooperare cu alte unități, s-ar pu
tea iriga. în total, peste 100 hec
tare. Ceea ce cu cîteva motopompe 
și așpersoare s-a și înfăptuit pînă 
la această oră.

Rezultate bune la irigat au fost 
obținute și la I.A.S. Huși. „Avem 
condiții să îndeplinim planul de 
udări pe cele aproape 1 000 hectare 
— ne spunea inginerul Ion Neam- 
țu, directorul‘.întreprinderii. Siste
mul funcțioi ' ză ireproșabil. Chiar 
dacă ne-au ’ It unele piese, noi. 
le-am făcut , ■, ' ari local. Am apli
cat udări în ’ ' diferențiat, după
starea solulu ezvoltarea . plan
telor, pe ectare. Echipele

K noastre . perm tte de udători
' mută aripile de ■ 'aie de două ori
pe zi. Săptămîria ■ <toare, alte pes
te 400 hectare amenajate de 
I.E.L.I.F. Iași vorwimi apă. Avem 
astfel posibilitatea ‘ ca în orice con
diții climatice să realizăm produc
țiile prevăzute". Se lucrează intens 
și pe terenurile întreprinderilor 
agricole de stat Vetrișoaia și Făl- 
ciu, ale cooperativelor agricole 
Berezeni. Pogănești, Lunca Banu
lui și altele.

Luni, biroul comitetului jude
țean de partid a analizat modul 
în care se îndeplinește programul 
de irigații în sistemul Albița- 
Fălciu și în sistemele locale și. mai 
cu seamă, cum se Acționează pen
tru mărirea suprafețelor care tre
buie să primească 'apa atît de ne
cesară acum culturilor. Eficienta 
măsurilor operative adoptate de 
biroul comitetului - județean de 
partid este evidentă. Iată cîteva 
argumente.

Unele conduceri de unități au 
motivat că nu pot folosi toate ari
pile de ploaie deoarece lipsesc co
lierele de un țol. Este un motiv, 
în parte, real, deoarece peste 1 600 
de asemenea accesorii sînt aștep
tate de mai mult , timp de la dife-

• rain hhuueid», oum judicioasa a pAsdnaidui
în județul Constanta recoltarea 

furajelor se află în plină desfășurare. 
Au fost însilozate peste 65 000 tone 
de masă verde în amestec cu paie, 
iar acum continuă transportul și 
depozitarea finului de lucemă. Tot- 

'odată, s-a organizat pășunatul în
tregului efectiv de peste un milion 
de ovine și o sută de mii de bovine 
pe o parte din culturile de lolium, 
pe pășunile naturale și cultivate, pre
cum și în păduri. „Am calculat ba
lanța producției și cantitățile de masă 
verde pentru pășunat și cosit, urmă
rind să asigurăm hrana animalelor 
din mai .pînă în octombrie — ne 
spune tovarășul Petre. Rudeanu, 
director al direcției agricole județe
ne. Sint calcule necesare pentru a 
cunoaște exact situația în cursul în
tregii perioade de pășunat. în ve
derea creșterii producției animaliere, 
întrucît culturile de toamnă pentru 
masă verde sînt neuniforme, am 
delimitat suprafețele cu plante mai 
puțin dezvoltate pentru a îi pășuna- 
te, față de cele destinate recoltării 
și însilozărli. Este suficient să amin
tesc că pășunile cultivate au fost 
extinse la 19 000 hectare. O suprafață 
de 5 300 hectare de pășuni însămîn- 
țate în primăvară, după înrădăci
narea puternică a plantelor și o pri
mă coasă pentru distrugerea buruie
nilor, va fi pășunată. Pășunile cu 
vegetație mai bogată și apropiate de 
grajduri sînt rezervate pentru vacile 
cu lapte. Există condiții să asigurăm 
pentru sezonul rece cantități mai 
mari de furaje".

Cum se acționează în aceste zile, 
în unități, pentru aplicarea măsurilor 
amintite 1 în numeroase cooperative 
agricole, concomitent cu organizarea 
pășunatului se desfășoară ample ac
țiuni pentru strîngenea și depozitarea

Irigații in ferma de legume a C.A.P. Naipu, județul Giurgiu Foto : S. Cristian

furajelor. Așa se procedează la coo
perativa agricolă Pecineaga. unitate 
cu 1 400 de taurine. Aici, un timp 6e 
recoltau și însilozau zilnic 200 tone 
de furaje. Președintele unității, to
varășul Ion Mușat, ne spunea că 
prin aducerea a două, combine CAF 
de la Tuzla ritmul insilozării s-a 
mărit la 400 tone furaje pe zi. în 
total, în prima etapă vor fi insilozate

CONSTANȚA

Multe experiențe bune, dar în unele 

locuri se mai aduce... pășunea la iesle

MEHEDINȚI

Planul și angajamentele 

asumate în întrecere
— exemplar îndeplinite

Oamenii vrednici lucrează fără răgaz, in timp ce 
alții nici n-au scos toate echipamentele de udare 

in timp
De cum ajungi în cîmpia Me- 

hedințiului. ai imaginea unei inten
se pîn'ze de apă care se revărsă 
continuu, ziua și noaptea, spre ră
dăcina plantelor.

La cooperativa agricolă din Pris
tol. unitate care și-a prevăzut și 
în acest an să obțină producții ri
dicate la hectar, toți oamenii, or
ganizați în formații de muncă, se 
aflau la cîmp. Se execută prașile- 
le manuale și se irigă intens. „De 
pe 200 hectare cu porumb în cul
tură intensivă, ne-am propus să 
obținem recolte mari — ne spune 
Maria Cîrlig. ingineră șefă a .uni
tății. Tocmai de aceea, noi urmă
rim ca plantele să nu ducă, lipsă 
de apă. nici măcar pe un metru 
pătrat, dată fiind și densitatea 
mare la hectar. Pe această supra
față aplicăm acum a treia udare. 
De. fapt. în aceste zile noi irigăm 
toate culturile". La Pristol se iri
gă. totodată, solele cu grîu și orz. 
cele cu floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și legume. La irigații lu
crează 80 de oameni. 40 ziua si 40 
noaptea, ajutați de 4 mecanici.

Se muncește intens și la C.A.P. 
Gîrla Mare. Pe terenurile acestei 
unități. 87 aripi de ploaie se află 
pe poziție, iar sutele de aspersoa- 
re aduc plantelor apa necesară. Și 
aici răspunderile au fost bine no
minalizate. Bunăoară, președintele 
cooperativei. Nicolae Pantelimon. 
se ocupă direct de irigarea griu
lui și orzului ; inginerul-șef al uni
tății. Ion Popescu, are în sarcină 
porumbul și floarea-soarelui.; pri
marul comunei. Voicu Stelian. co
ordonează activitatea formațiilor 
care irigă sfecla de zahăr si legu
mele.

Organizarea lucrărilor în flux con
tinuu. de la recoltare, transport și 
pînă la depozitarea și presarea masei 
verzi în silozuri, este de natură să 
asigure încheierea grabnică a strîn- 
gerii furajelor și calitatea superioară 
a acestora. Așa se lucrează la coope
rativa agricolă Tuzla. „La noi. com
binele autopropulsate CAF funcțio
nează, fără întrerupere — ne spunea 

inginerul-șef Alexandru Costin. Me
canicii Nicolae Tianu și Gheorghe 
Nicolae le-au reparat și pus la punct 
pînă la ultimul amănunt. Am calcu
lat balanța furajelor, din care rezultă' 
că putem insiloza, în prima etapă. 750 
tone de masă verde in amestec cu 
paie. în cîteva zile vom încheia a- 
ceastă lucrare". Se cuvine subliniat că 
la această unitate au fost scoase la 
pășunat 900 vaci și vițele,- devenind 
astfel disponibile pentru recoltare 
toate mijloacele mecanice și de 
transport. Formația de mecanizatori 
cu două combine CAF și patru cu
pluri de remorci prevăzute cu înăl
țătoare lucrează zi-lumină la recol
tarea furajelor. Bine s-a organizat 
cositul celor 60 hectare de lucernă. 
Cu cele trei cositori mecanice, aceas
tă lucrare s-a încheiat în cîteva zile. 

Se irigă și pe terenurile C.A.P. 
Cioroboreni. Numai că „aici pot fi 

‘îhtilriite, din' loc în loc. aripi de 
ploaie lăsate la voia imtîmplării. 
în unele puncte, cei însărcinați să 
supravegheze irigațiile au uitat să 
mai mute aripile de ploaie. Ca ur
mare. pe unele porțiuni au și 
început' să apară „ochiuri" de apă. 
Pe la mijlocul zilei am ajuns și 
pe ogoarele : C.A.P. Gruia. în a- 
ceastă unitate, ritmul la irigat nu 
este la nivelul posibilităților.' Une
le utilaje — aripi de ploaie.- as- 
persoare — încă n-au ajuns în 
cîmp. Nj se spune că ate
lajele nu sînt suficiente pentru 
a transporta utilajele de irigat în 
cîmp. La orele 14, pe șoseaua 

: principală .a . comunei apare o 
căruță cu lemne de construcții. 
Conducătorul de atelaj, Oltea.nU 
Gheorghe.. spune că lemnele sînt 
ale secretarului consiliului popular 
comunal. Călin Nicolae. La o su
mară cercetare a reieșit că se
cretarul consiliului popular, cu de 
la. sine putere, a trimis pe con
ducătorul de atelaj în pădure să-l, 
aducă lemne, fără să plătească, în 
prealabil cooperativei agricole cos
tul transportului. Seara, după 
orele de muncă, s-a convocat 
plenara comitetului comunal de 
partid, care a dat o aspră sancțiu
ne celor care, în loc să se ocupe 
de buna, organizare a muncii, își 
văd liniștiți de treburile personale. 
O dovadă că aici, comuniștii nu 
admit nici o încălcare a ordinii și 
disciplinei.

Virqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii" 

întreaga cantitate de lucemă se con
servă sub formă de fin.

Sînt însă unități unde din diferite 
cauze vacile continuă 6ă fie furajate 
la iesle, transportîndu-se șute de tone 
de furaje verzi. La cooperativa agri
colă Agigea, cooperatorii cară de zor 
masă verde din cîmp pentru consu
mul curent al celor o mie de tauri
ne. Este adevărat, la această unitate, 
în ultimele 4 luni, producția zilnică 
de lapte 6-a dublat, ajungînd la 6 li
tri. Dar nu se pot neglija strînge- 
rea și depozitarea furajelor pentru 
iarnă. Spunem aceasta, întrucît. in 
unele zile, cantitățile de furaje consu
mate sînt mai mari decît cele insilo- 
zate. Inginerul-<sef al unității. Mihai 
Ciobanu. ne spunea că unitatea dis
pune de 4 combine tip CAF, dar care, 
din cauza defecțiunilor. îndeosebi a 
lipsei curelelor, nu pot fi folosite la 
întreaga lor capacitate. Ca urmare, 
în ziua raidului s-au adus 30 tone 
masă verde pentru consum curent și 
nici o tonă pentru însi'lozare. în 
timpul cînd nu funcționează combi
nele autopropulsate se folosesc com
bine tractate tip C.S.U. de mic ran
dament, consumîndu-se mai multă 
motorină pe tona de masă verde re
coltată.

în județul Constanta, asigurarea 
furajelor continuă să fie problema 
numărul unu de care depinde dez
voltarea zootehniei. Măsurile între
prinse pentru organizarea pășunatu
lui și recoltarea furajelor sînt bune, 
dar nu sint aplicate bine peste tot. 
Este necesară întreținerea unui nu
măr sporit de vaci la pășune, conco
mitent cu depozitarea unor cantităti 
cit mai mari de furaje pentru iarnă.

C. BORDEIANU

l I 
I

în întreaga țară continuă să se desfășoare in ritm susținut întrecerea 
socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației 
mărfurilor și prestărilor de servicii și din alte sectoare ale producției 
materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1983.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele patru luni ale anului și a 
punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile 
de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii aprilie *), pe primele locțuri 
se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Cîmpulung Muscel, județul Argeș, 
cu 790 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,3 la sută la 
producția fizică, 4,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
29,5 la sută la producția netă, 9.2 
la sută la productivitatea muncii, 
30 la sută la beneficii, 23,3 la sută 
la volumul de deschideri miniere ; 
cheltuielile totale la . 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici decît 
cele planificate cu 11,2 la sută, Iar 
cele materiale cu 10,1 la sută; con
sumurile de materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 22,2 la 
sută.

Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova.

Locul III : întreprinderea mi- 
■ pieră Comănești, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZA DE CĂRBUNE ,

Locui I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, cu 470,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,1 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la grafi
cul de putere la dispoziția sistemu
lui energetic național, 5 la sută la 
investiții; cheltuielile prevăzute în 
buget au fost reduse cu 15,3 la sută. 
Unitatea s-a încadrat în sarcina de 
plan la productivitatea muncii și 
a redus consumul de combustibil 
convențional pentru producerea e- 
nergiei. electrice și termice.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Deva.
IN INDUSTRIA METALURGICĂ 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : întreprinderea de fier 

Vlăhița, județul Harghita, cu 414 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 10,4 la sută i la 
producția netă, 3,2 la sută la pro
ducția fizică, 4,6-la sută la produc- 
ția-mariă vîndută și încasată, 12,8 
la sută la productivitatea muncii; 
cheltuielile materiale Ia 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,7 la sută, 
iar consumurile de materii prime 

. și materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 2 la sută.

Locul II.: Combinatul de otelul! 
speciale Tirgoviște.

Locul III : Combinatul siderur
gic Hunedoara.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București, cu 771,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția netă. 1,2 la sută la produc
ția fizică, 25,6 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 8 la 
sută la productivitatea muncii, 18,4 
la sută la beneficii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la export ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decât cele planificate cu
7.9 la sută, iar consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici deaît cele normate cu 7,2 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „23 Au
gust" București.

Locul III : întreprinderea de a- 
viOane Craiova.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Rafinăria „Crișana" Su- 

placu de Barcău, județul Bihor, cu
705.9 puncte.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,7 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii. 13,6 la sută la producția- 
marfă vîndută și incasată, 30,2 la 
sută la beneficii; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
2,6 la sută, iar cele materiale cu
2,2 la sută.

Locul II : Rafinăria Dărmănești, 
județul Bacău.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Pitești.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Rm. 
Vîlcea, cu 796,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția fizică, 8,4 la sută la produc
ția netă, 5,7 la ;sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 1,7 la 
sută la productivitatea muncii: de
pășiri importante de plan’ au fost 
obținute la beneficii și la livrări de

Panoul fruntașilor 
pe primele patru luni 

depășiri importante de plan au fost 
obținute la export, beneficii și la 
livrări de mărfuri la fondul pieței.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vîlcea.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Brăila.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Brașov, cu 373,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,9 la. sută la 
producția netă, 6,3 la sută la,volu
mul de transport. 19,3 la sută la 
productivitatea muncii, 3,3 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă ; depășiri importante 
de plan au fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile totale au fost mai 
mici decit cele planificate cu 7,5 
la sută.

Locul II : Regionala de căi fe
rate București.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Timișoara.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari, ju
dețul Gorj, cu 264,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,7 la sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănuntul,
1.2 la sută la beneficii. 6,7 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe un lucrător ; cheltuielile de cir
culație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decît cele planificate cu
7.6 la sută, iar nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei desfacere cu
2.2 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat alimentară Rm. Vilcea.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat alimentară Tirgoviște.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Stațiunea turistică Nep- 

tun, cu 484,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,8 la sută la pres
tări servicii pentru populație. 19,9 
la șută la desfaceri de alimentație 
publică. 13,1 la sută la încasări 
medii pe un lucrător. 17,2 la sută 
la coeficientul de utilizare a capa
cității de cazare ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii și 
la numărul de turiști.

Locul II : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Mangalia.

Locul III : ONT-„Carpați“ Bra
șov.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII ♦ 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare telinico-materială Cluj, 
cu 625,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 
36 la sută la preluarea stocurilor 
disponibile și cu 41,1 la sută .la 
valorificarea acestora, 21,1 la sută 
la beneficii, 20,2 la sută la măr
furi încărcate și expediate paleti- 
zat și cu 18,4 la sută la cele pa- 
chetizat.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vrancea.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare țehnico-materială 
Constanța.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna, cu 780,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția netă, 4,5 la sută la produc
ția-marfă și prestările de servicii,
1.7 la sută la prestări de servicii 
pentru populație, 17,2 la sută la 
beneficii. 20,6 la sută la export, 
15,3 la sută la livrări de mărfuri 
către fondul pieței ;. cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă și 
prestări servicii au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,7 la sută, 
iar cele materiale cu 3 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Sibiu.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Arad.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
presupune însă determinarea rigu
roasă ă tuturor posibilităților de 
creștere susținută a productivității 
muncii pe șantiere. Or. sînt nume
roși specialiști care consideră că ac
tuala metodologie de calcul a aces
tui indicator prezintă carențe seri
oase. „In primul rînd. pentru că 
sarcinile în acest domeniu sînt sta
bilite. pe baza rezultatelor anului 
anterior și nu, așa cum este firesc, pe 
baza unor elemente certe și exacte, 
cum ar fi volumul și structura lu
crărilor. tehnologiile și materialele 
noi existente, formele de organizare 
și metodele alese pentru execuția 
lucrărilor", ne-a pus în temă tova
rășul Mircea Rizescu, șeful compar
timentului plan din cadrul T.C.I.A. 
București.

Ce consecințe are această practică? 
Sarcinile fiind transmise „de sus" 
fără să reflecte cu precizie realita
tea. nu este greu de înțeles că atit 
la elaborarea de către trusturi a pro
gramelor de măsuri pentru creșterea 
productivității muncii, cît și la înde
plinirea acestor programe se mani
festă o doză deloc neglijabilă do 
formalism. O analiză a programelor 
elaborate de mai multe unități de 
specialitate relevă că soluțiile con
structive și tehnologiile moderne de 
execuție sînt preconizate să aducă o 
contribuție Inegală, de două-trei ori 
mai mare In unele cazuri decît în 
altele, la creșterea productivității 
muncii.

Un alt exemplu, care pune în evi
dentă „filiera" greoaie prin care 
este transmisă experiența valoroasă 
de Ia o unitate de construcții la 
alta. Specialiștii Trustului de con
strucții industriale și agrozooteh
nice din București au aplicat o serie 
de metode de execuție, cu eficiență 
superioară, la construcția Fabricii 
de zahăr din Fundulea. Desigur, 
rezultatele obținute de ei nu consti
tuie decît un început, deoarece mo
dul în care a fost organizată activi
tatea pe șantier poate fi mult îmbu
nătățit în tară se construiesc la 
ora actuală nu mai puțin de 5 fa
brici de zahăr cu aceeași capacitate, 
iar la alte trei lucrările urmează să 
înceapă luna viitoare. Din păcate, 
nici una dintre conducerile celorlalte 
trusturi nu cunoștea, pînă mal zilele 
trecute, ce se întîmplă la Fundulea 
și nici specialiștii trustului amintit 
nu au putut afla prea multe de la 
colegii lor în privința modului cum 
au gîndit ei execuția acestor fabrici, 
dacă au promovat vreo soluție nouă 
și care anume este aceasta. Nu este 
o asemenea situație sinonimă cu in
suficienta preocupare a unor cadre 
tehnice și specialiști pentru promo
varea progresului tehnic pe șantiere? 
Există, de asemenea, programe în 
care măsurile inițiate își vor face 
simțite efectele pozitive abia in a 
doua parte a anului și chiar in tri
mestrul IV. Dar pînă atunci ? De 
fapt, modul în care sînt stabilite 
sarcinile in domeniul productivității 
nu stimulează îndeajuns pe con-

structori ca să identifice toate căile 
prin care ar putea acționa pentru 
sporirea randamentului muncii lor.

— Un lucru trebuie bine clarificat, 
ne-a spus ing. Gheorghe Pascu, di
rectorul Trustului de construcții in
dustriale din Ploiești. Nepotrivirile

Deci, neajunsurile în pregătirea 
investițiilor, de care se fac răspun
zători titularii și beneficiarii de in
vestiții, institutele de proiectare din 
subordine. constituie o serioasă 
cauză a dificultăților intimpinate in 
stabilirea cu exactitate a sarcinii de

a acelor lucrări care nu au asigurate 
Ia termen condițiile de desfășurare.

Privind însă lucrurile numai din 
această perspectivă s-ar comite fără 
îndoială o eroare. Pentru că apli
carea măsurilor tehnice și organiza
torice menite să determine creșterea

ÎN INVESTIȚII
PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ
obiective date la timp în funcțiune!

constatate In programele de creștere 
a productivității muncii nu sint de 
ordin subiectiv, ci sînt determinate 
de numeroasele incertitudini în le
gătură cu dimensiunea și structura 
planului anual. Chiar în acest an 
avem înscrise lucrări de investiții 
care nu sînt încă aprobate, nu au 
proiectele de execuție elaborate sau 
nu au finanțarea deschisă. Putem 
vorbi. într-o asemenea situație, de 
fundamentarea riguroasă a indica
torilor de plan, inclusiv a sarcinii 
de creștere a productivității muncii?

creștere a productivității muncii pe' 
șantiere. Astfel, trustul din Ploiești 
nu dispune la ora actuală decît de o 
parte din documentația de execuție 
necesară în acest an. într-o nedorită 
situație aflîndu-se mai ales investi
țiile din industria metalurgică, con
strucții; de mașini și chimie. Pe 
parcursul documentării noastre, nu
meroși constructori, specialiști și 
muncitori au accentuat necesitatea 
reglementării cu mai multă fermi
tate a obligațiilor ce revin benefi
ciarilor și titularilor de investiții, 
mergind pînă la scoaterea din plan

accentuată a productivității muncii 
se află în mina constructorilor. Așa 
că rămîne greu de înțeles ce anume 
îi împiedică pe constructori să ac
ționeze hotărît în vederea mecanizării 
lucrărilor de transport pe șantiere 
și a eliminării manipulărilor — ope
rație care „consumă" atîta forță de 
muncă. S-a calculat, oare, ce spor 
apreciabil de productivitate s-ar ob
ține numai pe această cale ? Unila
terală și păgubitoare rămîne și înțe
legerea modului în care trebuie fă
cută organizarea de șantier, limitată, 
de multe ori, la executarea unor

platforme, stații de betoane și alte 
amenajări. După care lucrările sînt 
începute repede, fără ca documen
tațiile să fie temeinic studiate și 
căutate soluțiile tehnice și organi
zatorice în stare să determine 
scurtarea duratelor de execuție, 
creșterea cît mai accentuată a pro
ductivității muncii. Din ce anu
me motive unele unități de con
strucții nu acordă importanta cu
venită pregătirii tehnologice cores
punzătoare a procesului de exe
cuție, care să fie încheiată odată cu 
definitivarea documentațiilor teh- 
nico-economice ? Evident, acest stil 
de muncă i-ar obliga să colaboreze 
cu proiectanții. să le urmărească în
deaproape activitatea, să le propună 
și chiar să le impună cu argumente 
tehnice și economice adoptarea unor 
soluții superioare și. în primul rînd, 
promovarea pe scară largă a pre- 
fabricării. Efort pe care , multe con
duceri de trusturi renunță să-l facă, 
deși dispun de forțe suficiente în 
acest scop, de colective puternice de 
proiectanți. organizate dealtfel în 
ateliere proprii. în sfîrșit, mica me
canizare a lucrărilor constituie încă, 
de multi ani, un permanent obiect 
de discuție. E adevărat, au fost ob
ținute și o serie de realizări la acest 
capitol, dar nu există încă o con
cepție clară, unitară. în această pri
vință, fapt dealtfel recunoscut și de 
specialiștii Ministerului Construcții
lor Industriale.

Ce scule, unelte și dispozitive sînt 
necesare muncitorilor pe șantiere.

cine le proiectează și cine le execu
tă. cine le întreține și le repară și, 
mai ales, cine le modernizează ? — 
iată un șir de „cine", care revin me
reu în discuție, dar cu aceleași re
zultate nesatisfăcătoare. De ce se 
trece cu atîta greutate la tăierea 
„nodului gordian", adică la rezol
varea sistematică și completă' a aces
tei probleme, de care depinde, in
tr-o măsură hotărâtoare, creșterea 
randamentului în muncă al oame
nilor ?

Iată, deci, numai cîteva întrebări, 
cîteva pentru că multe altele nu au 
fost puse și care scot în evidentă 
optica deloc mulțumitoare prin care 
este privită sarcina de creștere ener
gică a productivității muncii pe șan
tiere. necesitatea dublării ei pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal. Indiscu
tabil, actuala metodologie de stabi
lire a acestei sarcini de către mi
nister, fără să țină seama de struc
tura reală a lucrărilor, nu este nici 
corespunzătoare și nici • stimulativă. 
Dar la fel de necorespunzătoare sînt 
și maniera în care acționează con
structorii. ezitările lor față de nece
sitatea de a-și îmbunătăți radical, 
sub aspect tehnic și organizatoric, 
modul de abordare și de desfășurare 
a lucrărilor pe șantiere. Iată adevă
rata problemă cu care sînt confrun
tați constructorii în efortul de du
blare a productivității muncii în ac
tivitatea de construcții-montaj.

Asupra modului în care își propun, 
concret, constructorii să o rezolve 
vom reveni într-un articol viitor.

1 700 tone de masă verde in ames
tec cu paie. Totodată, cu un vindro- 
ver se cosesc zilnic 15 hectare de lu
cemă pentru fin. Dar s-ar putea 
stringe și depozita cantităti mai 
mari de furaje. 1 * 1 * 3 Aceasta presu
pune să fie scoase la pășunat 
mai multe taurine care acum sînt 
hrănite la iesle. Experiența și 
rezultatele unor unități agricole de
monstrează cit de eficientă este pă- 
șunarea animalelor. Astfel, la coope
rativa agricolă Ploperii, întregul e- 
fectiv de 1 200 taurine, cu excepția 
vițeilor mici, a fost scos la pășunat. 
Ca atare, animalele își „string" sin
gure hrana, fără nici un consum de 
combustibil, mijloacele mecanice și 
de transport rămînînd disponibile 
pentru recoltarea și depozitarea fura
jelor pentru iama.

mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decît cele 
normate cu 5,2 la sută.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare' și .-.transport .Craiova.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI. 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 1 043,3 puncte.

Principalii indiciatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,7 la sută la pro
ducția netă, 4,1 la sută la export, 
8,4 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată. 22,8 la sută la 
productivitatea muncii, 9,3 la sută 
la beneficii; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
4,7.1a sută, iar consumurile de ener
gie electrică și combustibili au fost 
mai mici decît cele normate cu 9 
la sută.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Dîmbovița" Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Progresul" 
București.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Covasna, cu 
1 022 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,9 la sută la 
producția netă, 9,6 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
3 la sută la productivitatea muncii, 
28,1 la sută la beneficii și la livrări 
la fondul pieței ; cheltuielile totale 
și materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 2,7 la sută, iar con
sumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici decît 
cele normate cu 3,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Neamț.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Galați, cu 699,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 19,5 la sută la va
loarea producției unităților silvice. 
23,3 la sută la cantitatea de masă 
lemnoasă ce se pune în valoare.
21.6 la sută la suprafața pe care 
s-au executat lucrări de îngrijire ;
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PE TEME IDEOLOGICE DE ACTUALITATE

Rolul activ, dinamizator 
al conștiinței socialiste

Istoria acestei unice și îndrăznețe 
tentative a gindului filozofic de a se 
ști în posesia adevărului despre so
cietatea umană, despre natură, esen
ța și destinul omului este dramatică, 
așa cum dramatic este orice act crea
tor care aspiră la eternitate.

De ce omul este o ființă ginditoare, 
ce poate și ce trebuie să facă gîndul 
omenesc, pină unde se întinde pu
terea vieții, cum se produc ideile, și 
ce forță au ele î Astfel de întrebări 
au fost, pentru Pascal ca și pentru 
Kănt, Hegel ori Feuerbach, întrebări 
esențiale, grele, la al căror răspuns 
științific, cu toată genialitatea lor 
indiscutabilă, nu au putut ajunge 
nici ușor și nici în totalitate.

Chiar dacă linii dintre acești cori
fei ai gindirii, cum a fost Hegel, de 
pildă, au văzut în om singura ființă 
care prin conștiința sa se poate ri
dica Ia nivelul creației absolute, ei 
nu au ajuns să descopere adevăra
tele și realele fundamente ale vieții 
umane, cauzele obiective ale dezvol
tării vieții Sociale, motivele care pun 
■în acțiune istoria societății.

Pentru mulți dintre gînditorii mo
derni nu conștiința aparținea omultli, 
ci omul aparținea conștiinței. într-o 
astfel de explicație, in care conștiin
ța devenea, dintr-un predicat al 
omului, un subiect cu puteri legiui
toare, istoria societății omenești în 
ansamblul ei era reprezentată ca de
pendentă de conștiință. întreaga filo
zofie de pină în preajma deceniului 
cinci al secolului trecut era captivă 
a explicației idealiste a societății și 
a omului.

în deceniul cinci al secolului XIX, 
filozofia intră, prin Marx și Engels, 
într-o etapă nouă, revoluționară a 
ființării sale. în urma unui amplu 
proces critic al cărui scenariu se con
stituia din analiza istoriei reale și a 
istoriei culturii în general, a culturii 
moderne în special — filozofia ger
mană, socialismul francez, economia 
politică engleză — Marx și Engels au 
descoperit că lumea omului se ex
plică nu prin conștiința sau repre
zentările pe care omul le are despre 
sine, ci prin relațiile materiale ale 
vieții. Spre deosebire și în opoziție 
cu idealismul istoric, Marx și En
gels au demonstrat că, departe de a 
se explica prin conștiința sa, omul 
se explică prin viața sa și, în pri
mul rînd, prin ceea ce produce. Tot 
astfel, societatea ca sistem complex 
de relații nu se explică prin con
știința pe care și-o poate face despre

sine și prin relațiile sale materiale. 
Nu conștiința oamenilor le determină 
existența, ci existența socială deter
mină conștiința socială.

Din ansamblul relațiilor materiale, 
specifice vieții sociale, relațiile de 
producție au fost considerate, în vir
tutea logicii interne și a dialecticii 
interne a istoriei, ca factorul hotări- 
tor, in ultimă instanță, al istoriei so
ciale. Baza economiei, scria Marx, 
determină suprastructura, iar aceas
ta, la rîndul său, poate frîna sau 
poate impulsiona, în funcție de na
tura ei, baza economică. Științele so
ciale intrau astfel, prin această des
coperire, în faza în care puteau de
termina, cu exactitate, stadiile evolu
ției societății, natura și contradicțiile

toare valoare filozofică și importanță 
practică privind contradicțiile speci
fice relațiilor de producție din socie
tatea capitalistă contemporană. Por
nind de la adevărul că relațiile de 
producție capitaliste dau naștere 

: unor fenomene suprastructurale ele 
A însele contradictorii, secretarul gene

ral al partidului nostru face, in lu
crările sale, o amplă analiză a fe
nomenelor grave de natură economi
că, politică și socială pe care aceste 
contradicții le generează;

Abordînd problematica raportului 
dintre baza economică a societății 
noastre și conștiința sooialistă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reliefat 
că raportul dintre ele nu este fix, dat 
o dată pentru totdeauna, pentru Că

Prof. univ. dr. Gh. Al. CAZAN

acestora, precum și sensul evoluției 
lor. Cunoașterea anatomiei societății 
putea permite nu numai descoperirea 
tezelor ei, ci și a stadiilor încă ne
atinse, dar. cuprinse in ea.

Cutezanța și originalitatea gîridirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, afir
mate cu vigoare încă de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., Strălucit conti
nuate și amplificate de-a lungul ul
timilor 18 ani, rezidă tocmai în scru
tarea atentă și realistă a modificări
lor structurale ale bazei economice 
a societății contemporane, a procese
lor dialectice proprii dezvoltării rela
țiilor de' producție socialiste în gene
ral, ale celor din țara noastră în spe
cial și, corelativ, a transformărilor 
care au avut loc la nivelul conștiinței 
sociale contemporane.

Concepția secretarului general al 
partidului despre relația dintre bază 
și conștiința socială cuprinde deci, ca 
date esențiale și definitorii, totalita
tea fenomenelor implicate în baza 
economică a societății zilelor noastre, 
ca și cele care țin de conștiința so
cială a epocii, ea fiind din acest 
punct de vedere o concepție globală 
și unitară totodată,

Ginditor proeminent al epocii în 
care trăim, dialectician de mare 
forță, revoluționar și patriot în
flăcărat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dezvoltat, în opera sa teoretică, 
odată cu infirmarea interpretărilor 
mecaniciste ale raportului dintre 
baza economică a societății socialiste 
și conștiința socialistă, teze și idei de

termenii lui sînt ei înșiși dinamici, 
au trăsături specifice în diferite eta
pe ale ființării lor.

Un loc aparte, in acest sens, a 
acordat și acordă dezvoltării și per
fecționării relațiilor de producție, ea 
factor esențial al progresului socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
perfecționării formelor de proprie
tate socialistă, îmbunătățirii calita
tive a formelor de repartiție, a con
sumului, a modului de pregătire a 
forței de muncă, a relațiilor dintre 
clasele și grupările sociale, a schim
bului de activități dintre acestea.

Dezvoltarea bazei economice a so
cietății noastre nu este și nici nu 
poate fi, datorită legităților sale in
terne in general și naturii lor speci
fice îndeosebi, un proces spontan, 
autoinat. care se realizează de la 
sine. Dimpotrivă, cum a subliniat în 
repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acest proces reclamă asi
milarea, la cote superioare, a știin
ței și tehnologiei 'contemporane, fo
losirea eficientă și rațională a tutu
ror mijloacelor de producție, moder
nizarea continuă a producției, priori
tatea aspectelor calitative, toate 
acestea avînd implicații nemijlocite 
și hotărîtoare asupra calității vieții. 
Or, fenomenele mai sus-amintite nu 
se pot realiza decît dependent de 
participarea nemijlocită a oamenilor, 
de. gradul și calitatea- conștiinței lor. 
Tocmai de aceea, partidul nostru, se
cretarul său general apreciază, cu 
deplin temei, că pe de o parte este

necesară reflectarea adecvată iri con
știința oamenilor a transformărilor 
care au avut •' loc la nivelul bazei 
economice, a celor din domeniul pro
prietății în mod deosebit și, pe de 
altă parte, a intervenției active în 
procesele construcției socialiste a 
conștiinței înaintate, revoluționare. 
Formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste este un proces necesar, le
gic al edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism, Un proces 
complex și de durată, poate cel mai 
complex dintre toate fenomenele 
care însoțesc noua epocă din istoria 
societății.

Pornind de la cercetarea multila
terală a stadiului dezvoltării conști
inței sociale în țara noastră, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a formulat 
sugestiv direcțiile și metodele de ac
țiune ale partidului pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
întregului popor, relevind, in ace'St 
context, însemnătatea deosebită a 
înarmării oamenilor cu principiile 
materialismului dialectic și istorie,■ 
cu ideologia și politica revoluționare 
ale partidului și statului nostru, cu 
cele mai înaintate cuceriri ale știin
ței ți culturii contemporane. Pledoa
ria științific fundamentată a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru do- 
bîndirea de către toți oamenii muncii 
din România a unei conștiințe filo
zofice, politice, juridice, etice, este
tice înaintate este una dintre expre
siile majore ale ____ '___ 1-1 ....
fund caracteristic operei și activită
ții sale, grijii

umanismului pro-
ții sale, grijii statornice pentru 
realizarea omului ca ființă liberă, 
demnă, în stare să-și asume conștient 
fenomenele lumii naturale și sociale 
și să participe activ la realizarea va
lorilor materiale și spirituale ale so
cialismului" în țara noastră.

„Țelul suprem al politicii partidu
lui nostru comunist —< sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — este edifi
carea unei societăți în centrul căreia 
se află omul, bunăstarea și fericirea 
sa, asigurarea tuturor condițiilor pen
tru manifestarea plenară a persona
lității umane, pentru valorificarea 
capacității creatoare și aptitudinilor 
fiecăruia, pentru manifestarea de
plină a umanismului nou, revolu
ționar".

Un adevăr pe deplin reflectat de 
realitățile noastre social-economice, 
de întreaga dezvoltare a patriei 
noastre socialiste.

CRONICA TEATRALĂ

Funcția educativă a satirei
în. peisajul comediei 

românești, mai bogat în 
satire ascuțite, această 
nouă scriere a lui Tudor 
Popescu, „Milionarul să- 
rac“, ilustrehiiă'o âliâ p'O- 

. sibilitate a speciei : sa
tira relaxată ■ (nu doar re
laxantă), voioasă, lipsită 
de încrîncenări, nu însă 
de viză și. deci, de efi
ciență educativă.

în „Milionarul sărac" e 
vorba de necinste, de ho
ție. Cortina se ridică pe 
tabloul unei spargeri. Nu 
lipsește, deci, yarianta 
clasică a jafului „pe 
față", făcut cu riscurile 
de rigoare, dar evocat 
dintr-o perspectivă co
mică mai lejeră, aș zice, 
mai mult umoristică. Deși 
ocupați cu devalizarea 
bunurilor de .preț mobile 
(cristale, argintărie, bani), 
hoții din „Milionarul să
rac" sînt degajați. Ei știu 
că operează, în timp ce 
proprietarii sint plecați 
la un lung și irezistibil 
film indian. Și relatarea 
filmului făcută de ei are 
haz ; ca și. relația dintre 
cei doi și peripețiile, prin 
care trec ; ca și reacția 
lor atunci cind descoperă 
în apartamentul respectiv 
bunuri imposibil de jus
tificat prin venituri cin
stite „.Și cu aceasta, par
tea introductivă a piesei 
s-a 
„Milionarului șătac" cade 
pe demascarea hoției in-b 
directe făcute cu precau
ție și o anume acope
rire, ca practica de îm
bogățire personală de pe 
urma unor funcții spe
culate contra servicii ori 
mită în bani și obiecte.

Punerea la 2id a in
fractorilor de ambele ti- '' 
puri cu accent demistifi- 
catof pe ultimii (cei mai 
periculoși și 
prins !), este 
estetic așadar de Tudor 
Popescu prin utilizarea 
procedeului „lumii pe 
dos". Cel ce pretinde că 
e sărac este de fapt mi
lionar. Păgubit fiind, el 
e cel dinții care are inte
resul să păstreze secret 
acest -fapt, ca să nu se 
afle de cit dispune. Ve
cinul binevoitor și vigi
lent este mereu inopor
tun. Hoții sînt în situa
ția de a-1 amenința po 
cel pe care 1-âU prădat 
că il vor divulga. îil tim
pul spargerii ei sînt cei 
care se indignează de 

^amploarea cîșțigurilor iii-

cite și de fățărnicia tăi
nuirii lor. Sesizăm și alte 
paradoxuri, de un comic 
gratuit, dar agreabil. Spăr
gătorii sînt personaje 
simpatice (ceea ce, accen
tul satirei căzînd pe hoția 
funcționarului, nu consti
tuie .proba unei condam
nabile lipse de vigilență 
din partea dramaturgu
lui). Ei au aprehensiuni 
morale, sociale. Se pre
tind „profesioniști se
rioși" ; au exigențele, au 
certitudinile lor. Se in
dignează (aproximînd just 
proveniența) în fața bo
găției celui pe care îl je
fuiesc. Ajung chiar să dea 
lecții de etică, amenință 
să devină justițiari, apc-

Imdgine din microstudioul TV, cu circuit închis, realizat cu forțe proprii, prin priceperea șl pasiunea profesorilor și 
elevilor de la Liceul industrial din orașul Vulcan - Valea Jiului Foto ; S. Cristian
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cere, de mutațiile sociale. Fixîndu-se pe un cadru 
mari cunoscut, 
a știut să evite 
ori factologia. is- 

descriptivismul 
mai ales a știut

tăria sufletească de a nu 
se deconspira niciodată. 
Totuși, această echilibristi
că riscantă, abil sugerată 
de romancier, nu-i alterea
ză fibra morală, nu-1 dimi
nuează luciditatea auto- 
scoplei. Obligat să facă 
față timpului său. Stanca 
trăiește de fapt în viitor, 
fiind, cum se declară sin
gur. „un om al viitorului", 
un „comunist la sfîrșit de 
secol douăzeci".

Toată această tlpologi 
din care am izolat sUntl . 
cîteVa profiluri reprezen
tative. nu e autarhică ; do
mină. dar nu ocupă cu to
tul scena romanului. O 
mulțiirie de alte chipuri, 
unele desenate mai insis
tent. altele abia schițate, 
completează tabloul, impu- 
nînd. impresia de viață 
impetuoasă, multiformă.- 
Chiar în spațiul unor ro
luri mai restrânse, scriito
rul e obsedat de procesua- 
lități sufletești, de resortu
rile schimbărilor la față. 
De notat, modificările la 
nivelul individului au și o 
valoare exponențială : indi
că metamorfozele la nive
lul macrocosmului social, 
în atari circumstanțe, pro
cesul intentat comuniștilor 
devine un prilej de defini
re și pentru ins, și pentru 
categoria pe care o perso
nifică. Traseul existențial 
al tînărului istoric Honoriu 
Sângeorzan pune, de pildă, 
sub semnul întrebării mi
tul singurătății intelectua
lului. O scurtă biografie a 
devenirii unui revoluționar • ■ 
se concentrează în destinul

Clădită pas cu pas pe.
datele actualității, epica ____
lui Nicolae Țic părea să primii ani ai deceniului III scriitorul 
evite programatic coborîrea 
în timp. O singură excep
ție, romanul Scamatorul 
(1969). trăda gustul pentru 
istorie al prozatorului și 
da măsura unei aspirații în 
aparent dezacord cu voca
ția. Spun aparent, gîndin- 
du-mă, desigur, la efortul 
aproape dramatic al auto
rului de a-și depăși datele 
de reporter, de „a conferi 
o generalizare socială, un 
sens mai adine scenelor 
din realitatea imediată. 
Privite, atent, „fotograme
le" lui Tic tind dealtfel 
spre o a treia dimensiune : 
a profunzimii, a complexi
tății lăuntrice, e drept mai 
mult sugerată decît reali
zată efectiv ■ din cauza fe
brilității, a tentației de a 
motiva mai degrabă socio
logic decît estetic ori, ceea 
ce mi se pare tot atît de 
plauzibil, a deprinderii cla
sice de a construi persona
je cu o facultate dominan
tă. Paul Comănici. eroul 
din Scamatorul, era pină 
acum singurul argument 
convingător al dorinței de 
a compensa „creația" prin 
„analiză". Romanul figura 
istoria unei abdicări mo
rale. a unei alienări prin 
absența unor supreme cer
titudini existențiale., eroul 
lui, „scamatorul". fiind 
insul proteic, omul dezarti
culat interior, opus din ne
cesități demonstrative per
sonalităților accentuate. 
Cum se observă, un dram 
de manicheism se insinua 
totuși.

îri Lege și anexă, ultimul 
roman ăl prozatorului, Se 
încearcă o rectificare a 
mal vechilor teoreme epi
ce. o amendare tacită a 
■concluziilor anterioare. E- 
roii nu mai sînt atît de 
tranșant clasificați, lumea 
lor e privită mai nuantat. 
cu o vizibilă degajare si o 
salutară lipsă de prejude
căți. Romancierul exploa
tează cu siguranță tensiu
nea rezultată din ciocnirea 
aparentelor cu esența în
delung tăinuită. „Scamato
rul" (aici Vlad Stanca) e, 
contrar datelor primei un 
personaj decis, riguros mo
tivat lăuntric, o Voință ce 
respiră liber aerul comple
xității. în timp ce „mode
lele" , (uri Mărius Santea, 
de pildă) pot fi necon- 
cludente. antipatice ome
nește prin incapacitatea de 
a aplica principiile împre
jurărilor curente ale vieții. 
Ca și în alte romane (Su
plinitorii. Navetiștii. Jean 
fiul lui Ion), scriitorul se 
arată fascinat de specta
colul umanității în prefa-

însăși epoca evocată în linii
— e una ostilă imobilismu- de multe 

toriamul, 
plat, dar 
să-și reprime tentația de a 
da verdicte. El propune 
deci un punct de vedere, 
riu dă o sentință. Fresca 
socială creionată e amplă, 
credibilă și — lucru mai 
puțin frecvent altădată — 
integral justificată de ne
cesitățile narațiunii. Fieca
re personaj are un rol bine 
definit, o partitură legiti
mată de rigorile demon
strației vizate. Bine In
dividualizate, scutite de 
ticuri ori preconcepții sînt 
figurile de comuniști. 
Exemplarității rigide, idea
lizării. care lăsau urme

lui. soluțiilor etereotipe. 
Sînt anii îri care pe scena 
politică a tării irumpe o 
forță prin excelență nova
toare, partidul comunist, 
personificînd radicala vo
ință de schimbare ce ani
ma un . popor întreg. Lege 
și anexă ar putea fi socotit 
romanul unor „suflete tari", 
pe care momentul istoric 
le solicită fără menaja
mente, im.punîndu-le op
țiuni decisive. Cum răs
pund ele timpului, cit vi- 
zibnarism și cită îngustime 
Vădesc, cit înțeleg (și cit 
nu) dintr-o dialectică so
cială complexă ce. nu se 
oferă de la sine, In ce mă-

0 perspectiva epică 
asupra istoriei

atitudine

Natalia STANCU

de 
către teatru a 
noastre dra- 
originale. cu 

valențe educa

nu-l scutește de 
dimpotrivă, i-o 
Destinul lui e 
muchie, de cuțit, 
îl folosesc, dar

Nicolae Țic : Lege și 
ahexă, Editura „Emi- 
nescu", 19S3.

scene), 
surprin- 

prin felul în care 
satirice 

sau iro-

particulari-
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tetice superioare con- apariție sobră și elegantă 
tinuă aproape neobosit și un joc reținut și con- . 
pe tot parcursul repre
zentației. Regăsim capa
citatea regizorului Florin 
Fătulcscu de a crea cu 
fantezie și inteligență 
imagini scenice inspirate, 
dinamice, bogate. (Inven
tivitatea în privința miș
cării scenice ajungînd a 
umbri in prima 
forța de detonare 
plicii !). Gaguri de 
ții, de 
succed cu iuțeală 
țitoare, comparabilă 
coa a poantelor din fil
mul mut (de care amin
tesc-riu o dată !). sporesc 
„concentrația comică" pe 
minut. Asjstăm la deru-

parte 
a re- 
situa- 
ce se 
ame- 

cu

„MILIONARUL SĂRAC“ 
'de Tudor Popescu 

la Teatrul dramatic din Brașov

lează, în argumentația lor, 
spre veselia auditoriului, 
la idealismul subiectiv. Ca 
să nu mai vorbim de fap
tul că toți (bărbații a- 
dicăl), infractori de drept 
comun, ca Dude Si Surdu, 
funcționari necinstiți ca 
proprietarul apartarnen- 

________  _ , tului, apelează curent la 
încheiat. Accentulcitatele latinești, ca la o 

„limbă profesională", ca 
o dovadă de cultură aptă 
să creeze Un (nemeritat) 
prestigiu, să intimideze. 

, (Procedeul este productiv 
' comic, dar supralicitat).
sfc.Fără a evita un anume 
convenționalism, uneori 
rudimentar (vecinul ce 

A apare „ex riiachina"), alte
ori irispirat (hoții care 
fură relaxat și metodic 
bazîndu-se Pe fascinația 
filmului la Care-s plecați 
locatarii), piesa cucerește 
prin adevărul ei, calități
le ei comice (de situație, 
de replică), prin bogăția 
observației, prin știința 
scriitorului de a portreti
za în chip direct perso
naje simpatice și indirect 
chipuri odioase și triste. 

Premiera Teatrului dra
matic din Brașov începe 
„în forță" comică. O re
plică a scriitorului devine 
un amuzant joc cu o con
venție teatrală, dar și o 
ironică afirmare a dorin
ței creatorilor teatrali de 
a lucra „fără perdea" în 
deconspirarea necinstei. 
„Joaca" de finalități es-

greu de 
susținută

larea unui mecanism sce
nic bine pus la punct, ca
racterizat prin fluiditate 
și imprevizibil. între eroi 
și obiecte se stabilește 6 
relație de o deosebită 
plasticitate Și dinamism.

Pe urmele desenului 
lui Tudor Popescu. Cos
tache Babii și Gabriel 
Săndulescu portretizează 
indivizi plini de haz ; 
primul (Dude) mai pe
dant-, profesoral, plin de 
sine, celălalt (Surdu), mai 
complexat, mai buimac, 
mai neglijent și în ținută 
și în atitudine. Farmecul 
individual este dublat de 
cel al jocului în cuplu — 
al fanteziei cu care ges
turile. umoarea unuia se 
prelungesc în mișcă
rile, dispozițiile și reac
țiile celuilalt. O ex
celentă compoziție rea
lizează Nicolae C. Ni- 
colac în rolul veci
nului, Tincu. Cu remar
cabilă intuiție și nerv, 
actorul dublează și am
plifică uimirea sau indig
narea conținute în repli
că, cu un dinamism și o 
energie patetică și ridicolă 
îil același timp. Acestea 
dau personajului o mai 
mare consistență și îl fac 
și mai simpatic. în rolul 
locotenentului de miliție 
Radu, Andrei Ralea a- 
mintește de talentul cu 
care a transfigurat cu ani 
în urmă un celebru erou 
al lui Baranga. După o

trolat (primele 
tînărul actor 
de . __
pune accente 
(demascatoare __ __ _
nice) în replicile-cheie. 
Exprimînd o atitudine, a- 
ceste accente reprezintă 
implicit o pledoarie mo
rală. Cunoscut actor al 
scenei brașovene, Paul 
Lavric conferă aplomb, 
tupeu, o fină tentă umo
ristică, dar și (la momen
tele potrivite) ■ greutate și 
gravitate personajului. 
Mihai Bălaș jujucă schi
țează convingător chipul 
unei lichele tinere, ob
tuze,. mărginite, dar agere 
în învățarea lecțiilor ne
cinstei.- Cu temperament 
scenic, Zoe Maria Albani 
sugerează simțul practic, 
lipsa principiilor, rapaci-

- tatea, dar și drama izo
lării.

în raport eu textul pu
blicat, comedia jucată 
la Brașov și soluțiile re
gizorale ale spectacolului 
propun (pină lă un punct, 
doar, convingător) o di
mensiune in plus ; o per
spectivă mai accentuat 
dramatică, legată de tris
tețea unei existențe în
chinate „zeului a avea". 
Piesa se termină cu mo
nologul suferinței și dis
perării - uneia dintre e- 
roine, o tinără, cind des
coperă degradarea mo
rală a familiei ei. Aceas
tă eroină cinstită, sensi
bilă, șocată de realitate 
este interpretată de 'Me
lania Niculescu cu dă
ruire. Actrița este spri
jinită de soluțiile sceno
grafice inspirate din final 
(Ion Cristodulo) îri sub
linierea dezastrului mo
ral pe care-1 presupune 
patiiria înavuțirii cu 
orice preț.

Spectacolul brașovean 
se urmărește cu plă
cere, el fiind și o eloc
ventă demonstrație că 
o comedie larg accesibilă, 
plină de haz popular 
poate propune în chip 
convingător, fără nimic 
rigid ori schematic, un 
mesaj educativ, o con
duită morală' generoasă. 
Este o bună dovadă 
slujire de 
valoroasei 
maturgii 
multiple 
tive.

sură acțiunile lor sint con- vizibile în alte cărți, li s® 
fimiate (sau nu) de istorie, preferă acum nuanța, de- 
ăcestea sint, tematic vor- taliul psihic ,__ 1_
bind, obiectivele scrlitoru- Zant. O ideologie comună 
lui. ele indicînd simultan 
și factura politică a roma
nului. Intriga demarează 
abrupt. în zilele imediat 
următoare congresului de 
constituire a partidului. în
târzie memorabil asupra 
procesului din Dealul Spi- 
rii, reține cu nerv, prin idealul 
tehnica i eșantionului so
ciologic. polarizările lumii 
românești a vremii, pentru 
a se încheia printr-un ar
tificiu autorial riu prea 
bine găsit (conversația 
scriitorului omniscient cu 
personajele sale) în 1924. 
odată cu trecerea în ilega
litate a comuniștilor.

Acesta este deci arcul 
temporal cercetat. Din 
multe puncte de vedere 
(politic, social, economic) 
el i'eprezintă un moment 
dintre cele mai fascinante, 
mai tensionate, deci mai 
epice, și probabil așa se și 
explică minuția reconsti
tuirii documentare (se re
produc, in bunul stil al.au-' 
tenticifitilor. articole din 
presă, acte șl declarații ofi
ciale), caracterul pe alocuri 
reportericesc al evocării. 
Personajele au adesea mo
dele reale (uneori grima 
nu trece dincolo de simpla 
substituție onomastică), 
alteori sînt transferate 
direct din istorie în regis
trul nu mai puțin preten
țios al ficțiunii, cîteodată 
sint total inventate, totuși 
— în ciuda eterogeniei — 
impresia de viață e per
sistentă.

e încarnată de fiecare 
personaj în funcție de da
tele temperamentale. de 
structura sufletească spe
cifică. Santea e un dogma
tic „cinstit", un teoretician 
de cabinet, care procuS- __________ ..
tează viața în funcție de lui Partenie Jurubiță. O 

„revoluționarului alta, inversă, a decăderii, 
de profesie"..JSșecul lui-(si- .oferă „cazul". Iul Mihai An-,., 

dron. agitatorul eșuat ln- 
ti-o carieră de polițist. 
Omul, crede Nicolae Tic. e 
o ființă în mișcare, un uni
vers expus imponderabile
lor. Tăria (sau slăbiciunea) 
lui stă în întregime în for
ța de a le domina (sau nu), 
de a se structura suflete' > 
te în funcție de un ide,., 
superior. Aș remarca însă 
că utilul simt al nuanțelor, 
'‘ i de a delimita cu 

tact personajele „pozitive" 
dispar subit cind sub fas
cicolul epic cad „negativii". 
Cu foarte puține excepții, 
„vechii" sînt șarjați, cari- 
cați, expediindu-se rapid, 
gazetărește ceea ce trebuie 
justificat cu mijloacele 
esteticului. Să sperăm că 
Nicolae Țic își va apropria 
— și in cazul unor ase
menea personaje — a- 
ceastă știință, dînd astfel 
Un plus ' de atractivitate 
ambițioasei fresce pe care 
o inaugurează printr-o 
carte incitantă.

milar cu cel al unor eroi 
din Rug șl flacără de Eugen 
Uricaru) demonstrează im
posibilitatea practică a unui 
meliorism apatrid. Loga Do- 
bridor'Corne seu e acreditat 
ca tactician subtil, compre
hensiv, nu fără oarecare 
rezerve totuși față de co
munismul realist, rațional 
și pragmatic al lui Vlad 
Stanca. Neîndoielnic, aces
ta din urmă constituie e- 
sențiala; reușită a lui Ni- 
colae Tic, proba elocventă 
â. maturității lui epice; 
Voluntarul și neponfor- 
rriistul erou e gîndit cu în
drăzneală. eliberat de pre
judecăți inhibante si urmă
rit atent, cu o impasibilita
te de efect, în disputele lui 
Secrete sau publice. Stanca 
e un homo-duplex, un ins 
cu destin tragic în pofida 
necontenitelor reușite. Lu
ciditatea 
dramă ; 
sporește.
mereu pe
Tovarășii __ ___ __  __
(oariieni- fiind, nu manechi
ne) il. suspectează în forul 
intim. E disprețuit sau 
măcar bănuit și dintr-o 
parte și din alta, totuși are Ioan ADAM

PROGRAMUL 1

11,OO Pași de viată lungă
11,30 Film ai-tistic : „Sclistițiu de vară" 
12,20 Moment folcloric
12.3S Desene animate
13,00 închiderea programului

a) ,00 Telejurnal
20,16 Tezaur folcloric
20,45 Curier cetățenesc
20,55 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlziunli. Dirijor : Iosif 
Conta. în program : lucrări de 
Theodor Rogalskl și Ludwig van 
Beethoven. Solist : Fusto Zadra. 
în pauză : Cronica muzicală

ăi,15 Telejurnal

.ROMÂNIA* FILM" prezintă
Vn nou film românesc
„SFÎRȘ1TUL NOPȚII" 

O producție a Casei de filme numărul patru
Scenariul: Marian lordache ; costumele : Hortensia Georgescu ; 

decorurile : Andrei Both ; muzica : Adrian Enescu ; imaginea : Doru 
Mitran ; regia : Mircea Veroiu.

Cu : Mircea DiaconU, Gheorghe Visu, Ion Vîlcu, Magda Catone, 
Cornel Patriciii, Mariana Buruiană, Simona Măicănescu, Petre Tana- 
sievici, Constantin Brânzea, Răzvan Vasilescu, Radu Vaida.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
București"

cinema
• Drumul oaselor: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20.
• Escapada : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• întunericul alb : buzești ((M 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
O Mult mai do preț e iubirea: UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 13; 20,16.
• Pruncul, petrolul și ardelenii: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 20,30.
• Apașii: POPULAR (3610 17) — 15; 
17,15; 19,30.
© Buletin do București : VOLGA

(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, FLACĂRA (20 33 40) — 11; 13; 
15; 17; 19.
• La capătul liniei : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Viraj periculos : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 13) — 9: 11: 13.15; 
15,30; 17.45; 20.
• Marele șarpe: BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• Micul lord : SCALA (11 03 72) —
9,30; 12; 14,30; 17, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,30; 19,45, GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) —' 20,45.
• Văduva lui Montiei : SCALA —■ 
19,30.
• Vraciul: STUDIO (59 33 15) -- 10; 
13; 16; 19.
• Șatra : LUCEAFĂRUL (13 87 67) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vuietului : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.

© Primăvară pentru o oră : DOINA 
(16 35 38) — 11; 12,45: 14,15; 16.
• Ulzana, căpetenia apașilor: DOINA
— 9; 17,30; 19,30, FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Agonia : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19.
• Prăpastia de aur: MUNCA (2150 97)
— 15; 17,15; 19.30.
• Jandarmul șl extraterestrii : PA- 
THLA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 
18; 20,15.
'© Trompetistul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 1S.30; 16,43; 18; 20.
© Aventură to Arabia : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 
13,30; 15,'45; 18; 20,13, GRĂDINA GLO
RIA (47 46 75) — 20,30.
© Bunul meu vecin Sam : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,45; 14,30; 17; 
19,45.

• Pe căi nelegale: GIULEȘTI (17 36 46)
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Despărțire temporară — 16; 17,30; 
împotriva curentului — 20: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13).
• Marea evadare : PACEA (60 30 83)
— 13;30; 18,30.
• Drumul spre Rio : MELODLA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,46; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
50.15, GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84)
— 20,30.
• Roberto Carlos și diamantul roz : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13: 
15,30; 17,43; 20.
• Tunurile din Navarone: VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 12,30; 16; 19.
• Tess : COSMOS (27 34 96) — 9,30; 
12,30; 16; 19.
• Un comando pentru apa grea : 
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19, lă

grădină — 20,30, TOMlS (21 49 46) — 
9; 11,45; 14,30; 17,13; 20, la grădină — 
20,45, GRIVITA (17 03 58) — 9: 11,30; 
14; 17; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15'68 75, Ateneul Român) ; Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Gilbert Schuchtcr (Austria) 
— 18.
© Radlotelevizlnnea română (ii 6S 00, 
str. Nuferilor) ; Concert simfonic. Di
rijor : Ludovic Baci. Solistă : Geor- 
geta Popa Stoleriu — 19,30.

• Opera Română (13 18 57) ; Truba
durul — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 lă) : Con
tesa Maritza — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 76 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Poezia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrîiala — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pro
cesul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (30 31 03. sala 
Magheru) : Idloata — 10,30; (Sala Stu
dio) : Inele, cercel, beteală — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul to grădină — 19; (la 
Sala mare a Palatului) : Opinia pu
blică — 19.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, stat

al dumneavoastră I — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Funcționarul de la 
Domenii — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Varietăți muzicale — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Canibala — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) i 
Ctatărețul tristeții sale — 18,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10; Băiatul cu floarea 
- 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10 ; Făt-Frumos 
din lacrimă — 18; (sala Teatrului „Ion 
Vasilescu") : Tigrul purpuriu cărula-1 
plăceau clătitele — 10.
• Circul București (110120) : Incre
dibil, dar.„ adevărat — 17,30.
® Ansamblul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) : Estrada to
croazieră — 19,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

u Republicii Franceze
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MICHEL ROUGAGNOU 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de stimă și de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Franceze. Francois Mit
terrand.

In cuvintarea prezentată de am- 
f basador sînt subliniate tradițional^- 

le relații de prietenie și colaborare 
! statornicite între România si Frân- 
* ta și se exprimă dorința de a dez

volta în continuare aceste raporturi 
în conformitate Cu interesele po- 

’ poarelor noastre și în spiritul în
țelegerilor convenite la ' nivel înalt. 
Totodată. în cuvîntare este releva
tă conlucrarea româno-franceză pe 
plan, international în direcția șolu- 
tionării marilor probleme cu care 
este confruntată în prezent omeni
rea.

Ambasadorul francez a exprimat 
hotărârea fia de a depune toate e- 
forturile pentru a contribui la in
tensificarea cît mai curând posibil a 
schimburilor economice și comercia
le. la dezvoltarea 'continuă a rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări Și 'popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU ’ 
a mulțumit pentru mesaj și a ru
gat să se transmită președintelui 
Francois Mittenrand salutul său 
cordial și cele mai bune urări.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român. după ce se evocă 
tradiționalele legături de prietenie 
dintre România și Franța, se spune : 
„Avem înalta îndatorire de a îmbo
găți permanent aceste relații, de a 
le da un conținut tot mai bogat, de 
a le pune în concordanță cu reali
tățile vremurilor de astăzi și de a le 
consolida necontenit, pe baza stimei 
și respectului reciproc, a principiilor 
deplinei egalități, suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne. Numai ast
fel prietenia dintre cele două țări și : 
popoare va deveni tot mai trainică, 
numai astfel vom servi adevăratele 
idealuri de pace și progres ale po
poarelor noastre".

în continuare. în cuvîntare se sub
liniază că România acordă o atenție 
deosebită situației internaționale ac
tuale. acționînd cu toate forțele 
pentru a contribui la soluționare^ 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. în interesul păcii și pro
gresului, „Considerăm — se arată în 
cuvîntare — că problema fundamen
tală a zilelor noastre este oprirea 
Ciirsei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară. 
România apreciază, că trebuie făcut 
totul pentru a se opri. în acest an, 
amplasarea de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și pen
tru a se trece treptat la retragerea 
și distrugerea celor existente".

După ce sînt expuse punctele de 
vedere ale României in . principalele 
probleme internaționale. în cuvîn
tare se menționează : „Relațiile din
tre România și Franța au toate con
dițiile pentru a cunoaște o dezvol
tare puternică în viitor. în interesul 
celor două popoare, al păcii și secu
rității, al colaborării pe continentul 
european. România dorește și acțio
nează pentru dezvoltarea’’ la,rgă. pe 
multiple planuri, a acestor relații, 
a Schimburilor comerciale și a coo
perării economice bilaterale, astfel 
ca ponderea și loettl Franței in co
merțul nostru exterior să crească 
necontenit, pe măsuța potențialului 
său. economic și tehnologic".

Șeful statului român a adresat 
ambasadorului francez urări de suc
ces în îndeplinirea misiunii care i-a 
fost încredințată, asigurîndu-1 de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După 
sorilor 
Nicolae
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Michel Rougagnou.

La solemnitate si Convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

solemnitatea prezentării scri- 
de acreditare, președintele 
Ceaușescu s-a întreținut în-

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării

Asociației de prietenie sovieto-română
vremea

V

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul celei de-a 25-a 

versări a creării Asociației 
prietenie. sovieto-română, ~

ani- 
de 

. . ____Biroul
Comitetului de conducere al Asocia
ției de prietenie 
a organizat, 
ză, în sala 
I.R.R.C.S. din 
prietenească.

Au participat Olimpia Solomohescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion -Gâleteanu, secretat de. stat .la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. Dumitru Necșoiu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. membri ai Comitetului de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-sovietice, reprezentanți ai 
secțiilor de propagandă. și relații ex
terne și cooperare economică inter
națională ale C.C. al P.C.R., ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte membri ăi Ambasa
dei' .= Uniunii Sovietice la București.

Despre semnificația .evenimentu-

româno-sovietice 
miercuri după-amia- 
Caseî de cultură a 

Capitală, o întîlnire

poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice.

S-au relevat raporturile multilate
rale dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist aii Uniunii So
vietice, dintre România și U.R.S.S., 
larga cooperare economică, științifi
că. culturală și tehnică, schimbul de 
experiență care se realizează în toa
te domeniile construcției socialiste și 
comuniste, subliniindu-se că- acestea 
se desfășoară pe bâza principiilor 
egalității în drepturi, independentei 
și suveranității, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. întrajutorării tovărășești.

în întărirea prieteniei româno-so
vietice. în diversificarea 
de cooperare economică, a colaboră
rii in toate domeniile de activitate 
— au subliniat vorbitorii — Un rol 
hotărâtor l-au avut întîlnirile și con
vorbirile la cel mai înalt nivel. în
țelegerile convenite cu aceste prilejuri 
au imprimat relațiilor dlnitre țările 
noastre un curs mereu ascendent, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare, cauzei construcției socialis
te și comuniste, unității țărilor so
cialiste, luptei pentru pace și cola-

Timpul probabil pentru intervalul 19 
mai, ora 21 — 22 mal, ora 21. In (ară : 
Vremea va fi ușor instabilă cu cerul 
schimbător. Pe alocuri vor cădea ploi, 
care vor avea și caracter de averse. 
Însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul țârii și zonele de 
deal și de munte. Vtntul va sufla mo
derat cu unele Intensificări. Tempera
turile minime Vor fi cuprinse între 8 
ș! 18 grade, iar cele maxime Intre 20 și 
30 de grade. In București : Vremea va 
fi caldă și ușor instabilă cu cerul 
schimbător, favorabil ploii de Scurtă 
durată. Vintul va sufla moderat.

relațiilor
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lui aniversat au vorbit Iosif Tripșa, borare Internațională.
^.. în hlchelerea festivității. ' partici-

păntii au vizionat filme documerr.â- 
fe sovietice. '

secretar de' stat îâ Ministerul Edu
cației și InvățămîntUlui, membru‘al- 
Biroului Comitetului de conducere al 
Asociației de prietenie româno-sovie
tice, și E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
care au subliniat activitatea rodnică 
desfășurată de Asociația, de priete
nie sovieto-română în cei 25 de ani 
care au 
pentru 
ppar te sovietice a realizărilor obți- 
nuț de 
noiț^rsl , _ ___  ______ ,__ ____
liste, contribuția adusă la dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre

trecut de la constituirea sa, 
cunoașterea de către po-

oamenii muncii din țara 
pe calea construcției socia-

★
Cu aceeași ocazie, ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București, 
E. M. Tiajelnikov, a organizat 
miercuri după-amiază, în saloanele 
ambasadei, o întîlnire prietenească.

Au participat activiști de partid și 
de stat, membri ai Biroului Comite
tului de conducere al Asociației de 
prietenie româno-sovietice. repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

(Agerpres)

® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Ieri, în divizia
In derbiul etapei a 29-a a cam

pionatului diviziei A la fotbal, echi
pa Dinamo a învins cu scorul de 
3—0 formația Sportul Studențesc, 
consolidîndu-si astfel poziția de li
deră a clasamentului. Două puncte 
prețioase în deplasare a cucerit Po
litehnica Iași, care a întrecut cu 2—0 
pe F. C. Constanta. în celelalte șap
te partide ale etapei, echipele-gazdă 
au obtinut victorii meritate.

Iată rezultatele tehnice și au
torii golurilor : 
țese — Dinamo 0—3 (0—2). 
lunile au fost marcate de Mul- 
tescu (2) și Văetuș. Politehnica 
Timișoara — Corvinul Hunedoara 
3—1 (3—0). Punctele au fost marcate 
de Petrescu. Anghel și Giuchici (din 
lovitură de Ia 11 m). respectiv, Pet- 
cu. F. C. Argeș — F. C. M. Brașov 
2—0 (0—0). Ambele goluri au fost 
Înscrise de Ralea. F. C. Constanța — 
Politehnica Iași 0—2 (0—0). Au mar-

Sportul studen- 
Go-

de fotbal
cat Cioacă si Nemțeanu. Petrolul — 
Steaua 1—0 (1—0). Unicul gol al par
tidei. a fost realizat de Țevi. Chimia
— F. C. Bihor Oradea 1—0 (0—0). 
Punctul victoriei a fost marcat de 
Teleșpan. Jiul — C. S. Tirgoviște . 
4—1 (1—lj. Golurile gazdelor au fost 
marcate de Vizitiu (2). Muia.si Var
ga (din lovitură de la 11 m), iâr 
punctul oaspeților de Greaca. Uni
versitatea — F. C. Olt 2—1 (2—1). 
Au înscris Negrilă și Geolgău. res
pectiv. Marian Popescu. S. C. Bacău
— A. S. A. Tg. Mureș 2—0 (1—0). 
Ambele goluri 
Chitaru (unul 
11 m).

în clasament_ ___ _ __ _______
echipa Dinamo, cu 42 puncte. Ur
mată de formațiile Sportul studen
țesc — 38 puncte. F. C. Argeș- Pi
tești — 37 puncte. Universitatea Cra
iova — 36 puncte (3 jocuri mai pu
țin disputate).

au fost Înscrise de 
din lovitură de la
continuă să conducă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
9 Ultimele meciuri din grupele 

preliminare ale campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori ce se 
desfășoară în Anglia, s-au încheiat 
cU Urmățdâfele rezultate : Italia — 
România 2—0 (1—0) ; Iugoslavia —• 
Turcia 3—1 (2—1) ; R. F. Germania — 
Bulgaria 3—1 (2—1) ; Cehoslovacia — 
Suedia 1—1 (0—0) ; Anglia — U.R.S.S. 
0—2 (0—1) ; Scoția — Spania 1—1 
(0—0) ; Finlanda — Belgia 4—0 (1—0) 
și . Franța — Irlanda 1—1 (1—0). în 
semifinalele programate vineri se vor 
întîlni Cehoslovacia cu Anglia și Ita
lia cu Franța.

au terminat la egalitate : 22-2 (1—1). 
Au marcat Gasselich și Pezzey. res
pectiv Rodionov și Blohin. De men- 

■ ționat că golul egalizator al gazde
lor* ă fost înscris in minutul 89.

Vizita oficială de prietenie a prim-mimstrului Malayeziei,

Dato Seri dr. Mahathir Mohamad
întîlnire între primul ministru al Guvernului român 

și primul ministru al Malayeziei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. s-a intîlnit 
miercuri cu primul ministru al Ma- 
layeziei, Date Seri dr. Mahathir Mo
hamad.

Cu acest prilej e-a evidențiat din 
nou dorința României și Malayeziei 
de a valorifică mai bine posibilită-

țile de care dispun economiile celor 
două țări pentru dezvoltai-ea conlu
crării lor în diverse sfere de activi
tate, pentru extinderea și diversifi
carea schimburilor Comerciale. în in
teresul ambelor popoare prietene, al 
cauZei generale a păcii și colaborării 
internaționale.

Vizite la obiective social-culturale din Capitală
în cursul dimineții de miercuri, 

primul ministru al Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc au 
vizitat cartierul Drumul Taberei, mo
dern ansamblu urbanistic al Capita
lei. Aici, oaspetele a luat cunoștință 
de modul în care s-au materializat 
eforturile depuse de statul nostru 
pentru creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii. Primul ministru al Ma
layeziei a apreciat, în acest cadru, 
prezența numeroasă a edificiilor de 
cultură, îhvățămînt ,și de ocrotire a 
sănătății, bazele sportive și de agre
ment puse la dispoziția locuitorilor, 
frumusețea arhitecturală a acestei 
zone a Bucureștiului.

In continuare a fost vizitat metroul, 
una din realizările de prestigiu ale 
economiei noastre, în care pricepe
rea și fantezia celor ce l-au con
struit se regăsesc într-o operă de 
o deosebită valoare practică și este
tică. De-a lungul primului tronson 
al celei dinții căi subterane de 
transport în comun din București 
Oaspeții au fost informați despre

★
Miercuri.- soția primului ministru 

al Malayeziei. Datin Seri dr. Siti 
Hasmah, a vizitat Muzeul colecțiilor 
de artă. Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România și Muzeul sa
tului și de artă populară din Capi
tală.

Consemnindu-și impresiile în car
tea de onoare a instituțiilor muzeale 
vizitate, oaspetele și-a exprimat sa
tisfacția de a fi avut prilejul să cu
noască valoroase opere de artă dip 
creația românească și universală, 
precum și importante mărturii pri-

originalele soluții constructive fo
losite, execuția tehnică deosebită și 
arhitectura acestui impresionant edi
ficiu social-edilitar al Capitalei 
noastre.

în aceeași zi, premierul malayezian 
a făcut o vizită la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România.

Oaspeții au avut posibilitatea să 
cunoască numeroasele dovezi ale 
formării și existenței de milenii a 
poporului nostru 
leaguri, măiestria 
al românilor.

Prin intermediul 
ponate aflate aici 
prețuirea de care . ......... .
tatea neobosită desfășurată de tova
rășul Nicolae CeaușescU pentru pro
pășirea continuă a patriei noastre,, 
pentru întărirea și dezvoltarea rela
țiilor României cu alte state, efor
turile depuse de șeful statului român 
pentru asigurarea păcii în lume.

în încheierea vizitei, oaspetele a 
notat în Cartea de onoare a muzeului 
aprecieri deosebite în legătură cu 
organizarea acestui lăcaș de cultură 
cu valoare istorică și artistică a 
ponatelor aflate aici.

★
vind specificul așezărilor rurale 
principalele zone etnografice ale . 
fii noastre. îndeletnicirile tradiționa
le ale. locuitorilor satelor românești, 
materializate în realizarea unei im
presionante rame de obiecte și bu
nuri ce poartă amprenta înaltelor 
trăsături spirituale ale poporului ro
mân.

Soția premierului malayezian a 
fost însoțită, în cursul, vizitei, de Ta
mara Dobrin. vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. (Agerpres)

pe aceste me- 
și geniul creator
numeroaselor ex- 
s-a putut aprecia 
se bucură activi-

ex-

din 
tă-

Conferința de presă 
a primului ministru al Malayeziei

străine acre- 
precum și cu

la începutul

La încheierea vizitei în țara noas
tră, primul ministru al Malayeziei. 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, 
s-a întâlnit cu reprezentanți ai pre
sei centrale, radioteleviziunii. Agen
ției române de presă — Agerpres, cu 
corespondenții presei 
ditati iii tara noastră, 
ziariști malayezieni.

In declarația făcută
conferinței de presă, oaspetele și-a 
exprimat satisfacția pentru această 
primă vizită efectuată în România, 
card a apreciat-o ca plăcută și folo
sitoare. Arătînd că scopul vizitei a 
fost de ă contribui la promovarea 
în continuare a raporturilor româ- 
no-malayeziene, la extinderea con
lucrării în domeniile economic și 
comercial, precum și la întărirea co
laborării pe plan internațional, oas
petele a subliniat rezultatele bune 
ale întrevederilor de la București.

Exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu posibilitatea de a se întîlni 
cu președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, premierul mala
yezian a evidențiat faptul că între
vederea a prilejuit abordarea unor 
probleme actuale de mare însemnă
tate ale vieții internaționale, printre 
care situația din Europa. Asia de 
sud-est. Oriental Mijlociu, cursa 
înarmărilor, situația economiei mon
diale. colaborarea dintre țările în 
curs de dezvoltare.

„Vreau să spun că președintele 
Nicolae Ceaușescu este o personali
tate cu care poți aborda ușor orice 
subiect si orice problemă — a arătat 
premierul malayezian —. cu care te 
poți înțelege foarte bine. Cunoaște 
în profunzime problemele interna
ționale. Am avut discuții cu domnia 
sa ătît în Malayezia. cît și în Româ
nia. abordind o serie de detalii ale

problemelor internaționale, șl mi-am 
dat seama că opiniile președintelui 
României sînt deosebit de clare. Este 
foarte preocupat de problemele in
ternaționale. foarte dornic să se gă
sească soluția acestor probleme. Din 
discuțiile cu domnia sa am putut 
să-mi formez o imagine limpede cu 
privire la politica României, și tre
buie sâ spun că îh cele mai multe 
domenii punctele noastre de vedere 
sînt foarte apropiate".

A fost relevat faptul că. după dia
logul la nivel înalt de la Kuala Lum
pur, în ciuda distantei și diferenței 

'tie orânduire socială. perspectivele 
dezvoltării colaborării economice ro- 
mâno-mâlayeziene sînt foarte bune.

în declarația sa și în răspunsurile 
la întrebările ziariștilor, premierul 
malayezian a menționat lipsa de re
zultate în dialogul dintre statele bo
gate șl cele rămase în urmă din 
punct de vedere economic. expri
mând poziția Malayeziei, conform că
reia este necesară o mai strânsă coo
perare între țările în curs de dezvol
tare și în plan regional, dar mai 
ales bilateral, în scopul rezolvării 
propriilor probleme, al creării unei 
mai mari independențe economice.

In legătură cu escaladarea cursei 
înarmărilor, oaspetele a arătat 
că Malayezia împărtășește poziția 
României în problemele dezarmării, 
atitudinea acesteia în favoarea redu
cerii fondurilor enorme cheltuite in 
prezent pentru înarmări, care să fie 
folosite în scopul dezvoltării econo- 
mico-sociale, al sporirii bunăstării 
popoarelor. El a subliniat că accen
tuarea perfecționării tehnologice a 
cursei înarmărilor presupune noi 
cheltuieli, din ce în ce mai mari, re
prezentând un real și grav pericol 
pentru pacea omenirii.

COMUNICAT COMUN ROMANO-MALAYEZIAN

• După consumarea a 13 runde, 
în turneul internațional de șah de 
lâ Varșovia continuă să conducă 
Dorfman (U.R.S.S.) — 9 puncte, ur
mat de Uhlmann (R. D. Germană), 
Kindermann (R. F. Germania), A- 
damski (Polonia), Spasov (Bulgaria) 
Plahetka 
6 puncte. 
Foișor se 
puncte și

în runda a 13-a, Foișor a remizat 
cu bulgarul Gheorghiev, rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și în parti
dele Bohm — Spasov,’ Symczak — 
Adamski, Sydor — Kindermann și 
Dorfman — Sznapik. Plahetka l-a 
învins pe Skrobek.

‘A• rn urma rezultatelor înregistrate 
în turneele internaționale de la Ham
burg și Florența, in clasamentul ge
neral al „Marelui Premiu — F.I.L.T." 
continuă să conducă tenismanul sue
dez Mată Wilander, cu 969 puncte, 
urmat de francezul Yannick Noah — 
915 puncte, cehoslovacul Ivan Lendl 
— 779 puilcte, americanii Gene Ma
yer — 730 puncte, Jimmy Connors — 
715 puncte și spaniolul Jose Higue
ras — 687 puncte.

(Cehoslovacia) — cu cîte 
Maestrul român Ovidiu 

află pe locul zece, cu 5 
o partidă întreruptă.

• In continuarea pregătirilor In 
vederea apropiatului campionat euro
pean de baschet, selecționatele mas
culine ale Iugoslaviei și Italiei au 
susținut un joc de verificare la Kra- 
guevac. Baschetbaliștii iugoslavi au 

, terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 106—88 (40—42). 
In primul meci, gazdele au cîștigat 
cu 87—72.

• Pe stadionul „Prater" din Viena, 
în prezenta a 20 000 de spectatori, 
într-un meci international amical de 
fotbal, echipele Austriei și U.R.S.S.

® ..Cupa Olandei" la fotbal a fost 
cucerită la actuala ediție de forma
ția Ajax Amsterdam, care a învins 
în meciul retur al finalei cu 3—1 
echipa N.E.C. Nijmegen. în primul 
joc. Ajax ciștlgase cu același scor. 
De menționat că fotbaliștii de la 
Ajax Amsterdam au cîștigat în acest 
an si campionatul.

cipiilor independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, 
deplinei egalități în drepturi, nein
tervenției în treburile interne ale 
altor state, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, reglemen
tării pe cale pașnică a conflictelor, 
cooperării pe baze reciproc avanta
joase.

Președintele României și primul 
ministiu al Malayeziei au scos în 
evidentă responsabilitatea care revine 

------- , ---------------- . . tuturor statelor și popoarelor, condu- 
tia acestuia și de funcționari supe- cătorilor idr, pentru luarea de mă- 

. riori' ai guvernului.--------------------------- , smd energice de natură-să prevină .
înrăutățirea în continuare a vieții in
ternaționale, pentru asigurarea inde
pendenței și dezvoltării libere tutu
ror națiunilor.

Președintele României șl primul 
ministru al Malayeziei și-au expri
mat profunda preocupare față de 
continuarea intr-un ritm fără prece
dent a cursei înarmărilor și au sub
liniat necesitatea adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare generală, 
și în primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru a se ajunge lă oprirea 
înarmărilor, astfel încît considera
bilele resurse materiale, financiare 
și umane utilizate în acest domeniu 
să fie eliberate și puse în slujba dez
voltării economice, în primul rînd â 
țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta 
ar contribui atît lă însănătoșirea si
tuației economice mondiale, cit și la 
întărirea pozițiilor țărilor în curs de 
dezvoltare in ^relațiile economice in
ternaționale.

Cele două părți aU avut, uri schimb 
larg de păreri privind situația eco
nomică internațională actuală, sub
liniind cu profundă îngrijorare con
tinua deteriorare a economiei mon
diale și lipsa de progresă, pe calea 
edificării noii ordini economice in
ternaționale, ceea ce afectează nega
tiv poziția țărilor in curs de dezvol
tare și creează noi obstacole în ca
lea cooperării economice internațio
nale. Cele două părți, subliniind ne
cesitatea continuării eforturilor în 
vederea promovării dialogului dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, s-au pronunțat pentru 
lansarea neîntîrziată a negocierilor 
globale în cadrul O.N.U. In acest 
sens, a fost subliniată însem
nătatea celei de-a Vl-a Conferința 
U.N.C.T.A.D. care va avea loc la Bel
grad în iunie 1983 și a fost expri
mată speranța că această conferință 
va contribui la găsirea de soluții 
practice problemelor economice difi
cile cu care sînt confruntate popoare- 
le, și îndeosebi țările în curs de 
dezvoltare.

în același timp, ambele părți au 
subliniat importanța deosebită 
care țările lor o acordă cooperării 
dintre țările în curs de dezvoltare 
ca instrument Concret pentru dimi
nuarea dependentei lor economice 
fată de țările dezvoltate și de con
solidare a legăturilor dintre ele.

Pi-eședmtele Republicii Socialiste 
România l-a informat pe primul mi
nistru malayezian în legătură cu si
tuația dto Europa. Cele două părți 
au subliniat pericolele care rezultă 
ca urmare a acumulărilor uriașe de 
arme convenționale și nucleare în 
Europa. De aceea, ambele părți au 
reliefat importanța realizării unui 
dialog serios, constructiv în cadrul 
negocierilor care au loc în această 
privință, 
mosfere. de încredere care să con
ducă la edificarea securității și a- 
dîncirea cooperării pe continent. în 
această direcție, ei au evidențiat ne
cesitatea încheierii cu succes a ac
tualei reuniuni de la Madrid, a 
asigurării continuității procesului 
început la Helsinki, ceea ce este de 
natură să contribuie la relaxarea 
tensiunii, atît te Europa, cît și în 
întreaga lume. Totodată, ambele 
părți au relevat necesitatea opririi 
amplasării -rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a retragerii și distru
gerii celor existente in Europa, ce
rință esențială pentru asigurarea 
păcii și securității pe continent și 
in întreaga lume. Cu privire la

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
țrU al guvernului, primul ministru al 
Malayeziei, Dato Seri dr. Mahathir 
Mohamad, împreună cu soția, a efec
tuat o vizită oficială, de prietenie, 
in Republica Socialistă Româhia. în 
perioada-16—18 mai 1983. Primul mi
nistru al Malajreziei â fost însoțit de 
Mohamad Adib bin Haji Mohamad 
Adam, ministrul informațiilor, de so-

rioriai guvernului.
In cursul vizitei. înalții oaspeți Șî 

delegația care i-a însoțit au Vizitat 
unele obiective economice și social- 
ctiltUrâle din București și Ploiești, 
bucurîndu-se pretutindeni de o pri
mire caldă, cordială, expresie, a sen
timentelor de strânsă prietenie și 
stimă reciprocă statornicite între cele 
două țări și popoare,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit la Snagov ou primul 
ministru al Malayeziei. Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad, și cu soția aces
tuia, Datin Seri dr. Siti Hasmah. 
Președintele României și primul mi
nistru al Malayeziei 
schimb amplu de păreri 
la cooperafea bilaterală și Ia unele 
probleme majore ale vieții interna
ționale.

în cursul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, președintele 
României și primul ministru al Ma
layeziei au exprimat satisfacția lor 
față de stadiul raporturilor dintre 
cele două țări, în toate domeniile de 
interes comun. A fost reafirmată ho
tărârea lor de a promova și dezvolta 
în continuare conlucrarea dintre cele 
două țări, in conformitate cu intere
sele popoarelor român și malayezian 
prietene, cu cauza generală a păc.ii și 
securității în lume,. progresului și 
cooperării, dezvoltării independente 
a tuturor națiunilor.

De ambele părți s-a subliniat im
portanța deosebită a vizitei oficiale, 
de prietenie, efectuată în Malayezia, 
în noiembrie 1982, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. a 
rezultatelor fructuoase ale acestei 
vizite, precum și însemnătatea vizi
tei în România, în mai 1983, a pri
mului ministru al Guvernului Ma
layeziei. Dato Seri dr. Mahathir 
Mohamad, reliefîndu-se că aceste 
evenimente de mare semnificație 
constituie momente de referință pen
tru dezvoltarea 
rale și a conlucrării 
yeziene pe 
ționale.

Abordind 
majore ale 
ședințele României și primul minis
tru al Malayeziei au reafirmat vala
bilitatea 
de vedere expuse 
mună adoptată la 
27 noiembrie 1982.

Exprimîndu-și 
rare in legătură cu tensiunea exis
tentă în viata internațională, cele 
două părți au reliefat că aceasta 
constituie urmarea menținerii unor 
crize și conflicte in diferite părți ale 
lumii, a tendințelor de intervenție 
și interferență in treburile interne 
ale altor state, a utilizării forței sau 
a amenințării cu forța de către sta
tele puternice din punct de vedere 
militar împotriva celor slabe, a con
tinuării politicii de împărțire a lumii 
în zone de dominație și influență, a 
escaladării primejdioase a cursei 
înarmărilor, a lipsei de progrese in 
solutionarea problemelor economice 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare, a menținerii unei 
situații economice internaționale 
grave. _

în acest context, cele două părți 
au subliniat necesitatea respectării 
stricte în relațiile dintre state a prin-

au avut un 
cu privire

raporturilor bilate- 
româno-mala- 

planul vieții interna-

principalele probleme 
lumii contemporane, pre-

aprecierilor și a punctelor 
în Declarația co- 
Kuala Lumpur la

profunda îngrijo-

pe

pentru crearea unei at-

ajunge la o soluție, pornindu-s.e de la 
interesele tuturor părților direct im
plicate.

Șeful statului român și primul mi
nistru malayezian au reliefat impor
tanța rolului pe care trebuie să îl 
joace O.N.U. îh reglementarea dispu
telor dintre state. Ei s-au pronunțat 

1 in favoarea luării unor măsuri ferme 
de către comunitatea internațională 
pentru creșterea încrederii în organi
zația mondială, pentru sporirea res
ponsabilității O.N.U. în eforturile

zona Balcanilor, cele două părți au 
subliniat importanța soluționării tu- 
tUror problemelor care mai există 
între statele din această regiune 
exclusiv pe cale pașnică, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a Conviețuirii pașnice.

Președintele României și primul 
ministru al Malayeziei au relevat 
eforturile importante și contribuția 
țărilor membre A.S.E.A.N. la dez
voltarea cooperării dintre ele. precum 
și cu alte state. Părțile au apreciat .________ .„ _____ _______
ciă activitatea țărilor A.S.E.A.N este . care sînt întreprinse in vederea men- 
de natură să ducă la promovarea ținerii păcii și securității în întreaga ♦sXrtL-T nT A4* «S TâIT 4-f X T-T 4 z4>-» Tv» (IC Ic

părți s-au pronunțat pentru sporirea 
rolului țărilor în curs de dezvolta
re. al statelor nealiniate, al țărilor 
mici și mijlocii 'în viața internațio
nală, în reglementarea pașnică a 
problemelor complexe cu care este 
confruntată omenirea, pentru demo
cratizarea raporturilor dintre state.

Pornind de la interesele comune 
Si de la pozițiile similare ale Româ
niei și Malayeziei în numeroase pro
bleme ale lumii contemporane, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad au convenit să fie 
intensificate consultările și coopera
rea dintre România și Malayezia in 
cadrul O.N.U.. al „Grupului celor 77" 
al țărilor în curs de dezvoltare, al 
statelor nealiniate și în alte forumuri 
internaționale. în scopul consolidării 
păcii, al reglementării pașnice a 
disputelor dintre state, al realizării 
dezarmării, și în primul rând a 
dezarmării nucleare, al edificării noii 
ordini economice internaționale, al 
promovării cooperării, prieteniei și 
înțelegerii între națiuni.

în cursul vizitei, între pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăficălescu. si primul 
minisțrU al Malayeziei. Dato Seri dr. 
Mahaihir Mohamad, au avut, loc con
vorbiri oficiale. în cadrul cărora s-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind preocupării^ actuale ale ce
lor două țări în domeniul dezvol
tării economice și sociale și s-a fă
cut o analiză ă stadiului raporturi
lor bilaterale și a perspectivelor lor 
de dezvoltare. îndeosebi pe plan 
economic.

Cei doi prim-miniștri au reliefat 
posibilitățile deosebite existente pen
tru lărgirea semnificativă a schim
burilor comerciale dintre țările lor 
șl a’ amplificării cooperării econo
mice. în deplină concordantă cu po
tențialul in creștere și cu interese
le Economiilor lor naționale. Un ac
cent deosebit a fost pus pe necesi
tatea intensificării eforturilor în ve
derea asigurării creșterii volumului 
comerțului dintre cele două țări. S-a 
convenit ca o parte a schimburilor 
reciproce de mărfuri să se desfă
șoare pe baza unor aranjamente de 
livrări în contrapartidă.

In același timp, cei doi prim-mi- 
niștri au căzut de acord să se trea
că la lărgirea cooperării economice 
dintre România și Malayezia. îndeo
sebi prin participarea la realizarea 
unor proiecte și programe incluse în 
planurile lor naționale de dezvolta
re. în domenii ca extinderea bazei e- 
nergetice. modernizarea căilor fera
te; cercetarea si prelucrarea petrolu
lui. construcțiile și industria lemnu
lui și a materialelor de construcții. 
S-a convenit, de asemenea, să fie 

care le 
faci- 

a portului 
promovării 

malayeziene

păcii și stabilității in Asia de sud- ’ lume. în același timp, 
est și în afara zonei, precum și Ia 
realizarea unei zone a păcii, liber
tății și neutralității în această parte 
a lumii.

Primul ministru al Malayeziei ă 
făcut președintelui Republicii Socia
liste România o prezentare a evo
luției situației din Asia de sud-est. 
în special în legătură cu situația din 
Kampuchea. A fost subliniată nece
sitatea unei soluții politice cuprin
zătoare a problemei, kampuchiehe. 
pe baza retragerii complete a tu
turor forțelor străine din această 
tară, pentru a se permite poporu
lui kampuchian să-și hotărască de 
eine stătător viitorul! fără nici o in
tervenție din exterior. în conformi
tate cu principiile fundamentale ale 
Cartei O.N.U.

Președintele României și primul 
ministru al Malayeziei au reafirmat 
poziția țărilor lor în favoarea reali
zării unei păci globale, juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii complete a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate îh 1967, in
clusiv din Ierusalimul de răsărit.- a 
recunoașterii drepturilor naționale 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
lâ constituirea unui Stat propriu, in
dependent. Părțile au reafirmat con-, 
vingerea lor că situația, din Orien
tul Mijlociu nu poate fi soluționa
tă decît prin luarea deplină în con
siderație a problemei palestiniene 
care constituie elementul central al 
conflictului din zonă, și au subliniat 
necesitatea ca Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei. în calitate de 
singur reprezentant legitim al po
porului palestinian, să participe la 
toate negocierile referitoare la rea
lizarea unei reglementări .globale, 
drepte și trainice în regiune.

Ambele părți consideră că recen
ta conferință asiatică asupra proble
mei palestiniene, care a avut loc la 
Kuala Lumpur, ca și alte aseme
nea conferințe regionale, organizate 
în conformitate cu prevederile unei 
rezoluții a Adunării Generale a 
O.N.U.. constituie o expresie concre
tă ........................................ * ■"
de 
pe 
drepturilor sale naționale legitime.

Cele două părți, subliniind situația 
gravă existentă în Liban, s-au pro
nunțat pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din această tară, pentru asi
gurarea independentei, suveranității 
naționale, integrității teritoriale, li
niștii și păcii Libanului, ceea ce ar 
avea o influență pozitivă asupra an
samblului situației din Orientul 
Mijlociu.

Șeful statului român și primul mi
nistru malayezian și-au exprimat 
profunda îngrijorare în legătură cu 
continuarea conflictului dintre Irak 
și Iran. Ei s-au pronunțat pentru 
încetarea imediată a ostilităților mi
litare dintre cele două țări, pentru a 
se ajunge cît mai urgent posibil la 
reglementarea pașnică a disputei 
dintre ele, prin negocieri, pentru 
restabilirea relațiilor de bună veci
nătate dintre Irak și Iran.

Cele două părți și-au manifestat 
îngrijorarea în legătură cu poluarea 
apelor mării ca rezultat al scurgeri
lor de petrol în zona Golfului, ceea 
ce ar putea avea efecte serioase și 
ar putea conduce pe termen lung la 
consecințe negative asupra ecologiei 
marine și a mediului înconjurător în 
regiune și în zonele învecinate și au 
exprimat speranța că se va putea

a solidarității si sprijinului față 
poporul palestinian, în eforturile 
care le face pentru restabilirea

pe 
malayeziene 

libere 
vederea 
mărfuri

analizate posibilitățile 
oferă firmelor 
litățile zonei 
Constanta. în 
exporturilor de

■ pe piețele europene.
Cei doi prim-miniștri au hotărit să 

fie intensificate schimburile de vizi
te între întreprinderile și firmele co
merciale din țările lor, astfel încît în 
perioada imediat următoare să poa
tă fi identificate domeniile specifice 
de cooperare în care să fie finalizate 
înțelegeri care să conducă la crește
rea schimburilor comerciale bilatera
le. Totodată, s-a căzut de acord ca 
cea de-a ÎII-a sesiune a Comisiei

mixte guvernamentale româno-mala- 
yeziene de cooperare economică și 
tehnică să aibă loc la Kuala Lumpur 
in ultimul trimestru al anului 1983, 
cu care ocazie să se analizeze pro
gresele care vor fi realizate, precum 
și acțiunile care trebuie întreprinse 
în viitor, în conformitate cu înțele
gerile convenite la cel mai Înalt nivel.

Cei doi prim-miniștri au hotărât, 
de asemenea, sâ fie intensificate Con
tactele directe între parlamentele ce- 
lor două țări, precum și între repre
zentanții ministerelor* și instituțiilor 

„. de’ .sppcialițate, inclusiv . între orga
nismele de planificare și de promo
vare a investițiilor din România și ■ 
Malayezia.

Prim-miniștrii român și malaye
zian și-au exprimat convingerea că 
vizita la Kuala Lumpur a președin
telui României, ca și vizita la Bucu
rești a primului ministru al Malaye
ziei, înțelegerile realizate cu aceste 
prilejuri vor contribui la amplifica
rea conlucrării economice reciproc 
avantajoase dintre 
așezînd-o pe baze 
fipectivă.

La convorbirile 
prim-miniștri au participat. . 
tea română, tovărășii lori M. Nicolae, 
viceprim-mimstru al guvernului. 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la. Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice 
Internaționale, Lucian Drăguț, secre
tar al Consiliului de Miniștri. Gheor- 
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Constantin Tudor, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Alexandru Do- 
bre, adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor. Marcel 
Dinu, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, și loan Donca, însărci
nat cu afaceri a.i. al României în 
Malayezia.

Din partea malayeziană au parti
cipat Mohamad Adib bin Haji Moha
mad Adam, ministrul informațiilor, 
Tan Sri Zakaria bin Haji Mohamad 
Aii, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe. Ahmad Faiz bin 
Abdul Hamid, ambasadorul Malaye
ziei în România, Datuk 
Zainul Abidin, secretar particular 
principal al primului _ _____ .
Emam Mohamad, Haniff bin Emam 
Mohamad Hussein, subsecretar pen
tru problemele politice în Minis
terul Afacerilor Externe, Asmat bin 
Kamaîluddin, director pentru comer
țul internațional în Ministerul Co
merțului și Industriei. Tuan Syed 

. Tamiri Ashari bin Syed Mohamad, 
director general al Companiei comer
ciale 1 naționale „Pernas", și Wahab 
bin Harun, adjunct al secretarului 
principal pentru problemele econo
mice în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Ambele părți și-au exprimat pro
funda satisfacție fată de rezultatele 
fructuoase obținute și înțelegerile 
realizate în. cursul dialogului la cel 
mai înalt nivel care a avut loc la 
București. A fost exprimată convin
gerea că această vizită se înscrie ca 
o nouă contribuție importantă la 
consolidarea. în continuare, a legă
turilor de strânsă prietenie șl coope
rare dintre cele două țări.

Primul ministru al Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad, a ex
primat, în numele său și al delega
ției care l-a însoțit, calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășului Constantin 
Dăscălescu, primul ministru al gu
vernului român, pentru primirea cor
dială, prietenească de care s-a bucu
rat în timpul vizitei. Primul mi
nistru malayezian a adresat primu
lui ministru al guvernului român 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială în Malayezia. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi stabilită pe cale diplo
matică.

cele două 
solide,

dintre

București, 18 mai 1983.
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TExcelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primind felicitările dumneavoastră cordiale pe care le-ați trimis cu ocazia 
realegerii mele ca președinte al Republicii Democratice Sudan, am marea 
plăcere să adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri, împreună 
cu cele mai bune urări de' sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal, 
de progres și prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan
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Plecarea delegației Partidului Național Social Sirian din Liban
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Convorbiri la Departamentul de Stat

Miercuri la prînz a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Național 
Social Sirian din Liban, condusă 
de Inaam Raad, președintele parti
dului, care, . la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați

de tovarășii Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Hayssam Barakat, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București, și. Khaled El- 
Sheikh, reprezentantul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei in tara noastră. (Agerpres)

Sosirea secretarului general 
al U.N.C.T.A.D.

Miercuri a sosit în Capitală Ga- 
mani Corea, secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, în preajma celei de-a Vl-a 
sesiuni.. -a .. Conferinței Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare

(U.N.C.T.A.D.), care va avea loc la 
Belgrad între 6 și 30 iunie a.c.

în aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, și a avut con-, 
vorbiri de lucru cu tovarășul 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. (Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri' a avut loc la București 

semnarea Programului de colaborare 
pe termen lung și a Protocolului 

■ privind livrările reciproce convenite 
în domeniul utilajului minier între 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică.

Documentele stabilesc noi căi pri
vind dezvoltarea și amplificarea în 
continuare a cooperării și speciali
zării în producția de utilaj pentru 
industria minieră pînă în anul 1990, 
livrările reciproce de utilaje destina
te exploatării cărbunelui, precum și 
dezvoltarea colaborării tehnico-ști- 
ințifice bilaterale în rezolvarea unor 
probleme comune referitoare la ex
tracția și valorificarea cărbunelui.

Documentele au fost semnate din 
partea română de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Lăzărescu, ministrul mi
nelor, iar din partea sovietică de B. 
F. Bratcenko, ministrul industriei 
cărbunelui. '

★
La București s-au semnat, 

miercuri, Protocolul de lucru pe anii 
1983—1985 între Radioteleviziunea ro
mână și Radiodifuziunea ungară și 
Protocolul de lucru pe anii 1983—1984 
între Radioteleviziunea română și 
Televiziunea ungară.

Din partea română, protocoalele au 
fost semnate de Uie Rădulescu, di
rector general al Radioteleviziunii 
române, și Gheorghe Atanasiu. di
rector general adjunct, iar din partea 
ungară de Istvăn Hars, președintele 
Radiodifuziunii ungare, și Kâroly 
Megyeri, vicepreședinte al Televiziu
nii ungare.

Au fost prezenți Miklos Barity, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

în aceeași zi s-a semnat Protoco
lul de lucru pe anii 1983—1984 între 
Radioteleviziunea română și Televi
ziunea din Republica Socialistă Ce
hoslovacă.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ilie Rădulescu. direc
tor general al Radioteleviziunii ro
mâne. iar din partea cehoslovacă de 
Jan Zelenka, președintele Televiziu
nii din R.S. Cehoslovacă.

Documentele prevăd extinderea 
schimburilor bilaterale de radio și 
televiziune in vederea unei mai bune

informări reciproce, conform necesi
tăților de program ale organismelor 
de radio si televiziune din cele două 
țări.

★
în cadrul acțiunilor culturale re

comandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO pentru anul 1983, 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare consacrată 
aniversării centenarului nașterii lui 
Alexei N. Tolstoi, romancier și autor 
dramatic rus, organizată de Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii, 
Uniunea scriitorilor, Comisia Națio
nală a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO și Asociația de 
prietenie româno-sovietică.

După cuvîntul introductiv rostit de 
criticul și istoricul literar Valeriu 
Râpeanu, membru al Biroului Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii. despre viața și opera lui 
■Alexei N. Tolstoi a vorbit, prof, 
univ. Ion Ianoși.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și< cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a . deschis, 
miercuri, o expoziție de stampe ja
poneze contemporane. Sînt prezen
tate 150 de lucrări selecționate din 
colecțiile Muzeului de artă moder
nă din orașul Kamakura, expoziția 
relevînd diversitatea de viziunii și 
tehnici existente în gravura japo
neză. stadiul de dezvoltare a aces
tui domeniu al artelor plastice cu 
îndelungată tradiție în Japonia.

în alocuțiunile rostite la vernisaj. 
Alexandru Cebuc, directorul Muzeu
lui de artă al Republicii Socialiste 
România, și Takaaki Hasegawa, am
basadorul Japoniei la București, au 
evocat relațiile prietenești româno- 
japoneze, subliniind contribuția 
schimburilor cultural-artistice la 
mai buna cunoaștere reciprocă.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii si Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de"'artă și cul
tură. numeroși iubitori ai artelor 
plastice. (Agerpres)

Tlrgul internațional de la Budapesta
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — La 

18 mai, la Budapesta a avut loc des
chiderea Tîrgului internațional de 
primăvară.

România participă pentru a 25-a 
oară la această manifestare econo-, 
mică internațională.

întreprinderi românești de profil 
expun produse ale tehnicii de calcul, 
echipamente . de automatizare, com
ponente electronice, produse electro
tehnice, produse de mecanică fină, 
aparate medicale și de laborator, 
mașini-unelte pentru prelucrarea me
talului, autovehicule, utilaje de con- 
itrucții, utilaj minier și petrolier și

altele. Majoritatea exponatelor sînt 
produse noi, modernizate sau prezen
tate pentru prima dată la acest tirg.

Standul central al expoziției româ
nești a fost vizitat de conducători de 
partid și de stat ai R. P. Ungare, 
de reprezentanți ai unor organizații 
economice din țara-gazdă, de membri 
ai corpului diplomatic și ziariști. Ex
ponatele românești au prilejuit apre
cieri pentru modul de prezentare, ca
litatea și concepția lor modernă și 
funcțională.

Oaspeții au fost întîntpinați de Vic
tor Bolojan, ambasadorul României 
la Budapesta.

„Pentru salvarea omenirii de pericolul războiului 
nuclear, pentru dezarmare și pace" 

Conferință Ia Moscova a oamenilor de știință
MOSCOVA 18 — Trimisul Ager

pres. I. Dumitrașcu. transmite : La 
Moscova se desfășoară lucrările 
Conferinței unionale a oamenilor de 
știință „Pentru salvarea omenirii de 
pericolul războiului nuclear, pentru 
dezarmare și pace“, la care participă 
și oaspeți de peste hotare. La Con
ferință este prezență o delegație a 
Academiei Republicii , Socialiste

România, formată din acad. Ion An
ton. vicepreședinte al Academiei, și 
acad. Radu Voinea.

Conferința a fost deschisă de A.P. 
Aleksandrov, președintele Acade
miei de științe a U.R.S.S. în cadrul 
lucrărilor au fost prezentate rapoar
te cu privire la rolul oamenilor de 
știință în întărirea păcii și secu
rității internaționale.

Zi de luptă pentru pace55
în puternicul centru industrial ita

lian Milano, miercuri a fost organi
zată „Ziua de luptă pentru pace și 
dezarmare" — manifestare inițiată și 
sprijinită de Federația unitară a 
centralelor sindicale italiene — 
C.G.I.L.. C.I.S.L., U.I.L. —. a unor 
organizații democratice și partide 
politice, inclusiv P. C. Italian. Ac
țiunea s-a încheiat cu o mare mani-

“ în Italia
festație de masă și un miting, la care 
au participat reprezentanți ai mari
lor întreprinderi milaneze și din ora
șele din apropiere. Secretarul gene
ral al C.G.I.L.. Luciano Lama, a sub
liniat necesitatea înghețării arsena
lelor nucleare actuale, a producției 
amplasării și experimentării de noi 
arme — ca o premisă în vederea 
trecerii la dezarmare.

Greve la bazele militare americane din Grecia
Peste 1 600 de muncitori greci de 

la cele patru baze militare america
ne și de la opt instalații militare 
auxiliare au început miercuri o 
grevă de trei zile. Ei revendică îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
asigurarea locurilor de muncă, a 
anunțat un purtător de cuvînt sin
dical, citat de agenția Associated 
Press.

Pe de altă parte, greviștii protes
tează împotriva folosirii ilegale a 
cetățenilor americani la aceste baze. 
De asemenea, ei s-au solidarizat cu 
muncitorii de la baza Hellenikon, de 
la sud-est de Atena, care au între
rupt lucrul în urmă cu. o lună, re- 
clamînd — între altele — aplicarea 
legislației grecești în instalațiile mi
litare americane.

ANKARA 18 (Agerpres). —• Corespondență de la 
FloreaȚuiu: Vizita de stat pe care președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
urmează să o efectueze în Turcia, la invitația pre
ședintelui Kenan Evren, este așteptată aici, în capitala

țârii prietene, cu deosebit interes și apreciată în cercu
rile oficiale — politice, economice, științifice, culturale 
și de presă - ca un eveniment politic de însemnătate 
deosebită pentru impulsionarea dezvoltării pe mai de
parte a relațiilor de prietenie și bună vecinătate din
tre România și Turcia, dintre popoarele român și turc.

în paginile publicațiilor 
turce au apărut și conti
nuă să apară zilnic infor
mații, comentarii și arti
cole în care sînt prezen
tate aspecte esențiale ale 
politicii statului român de 
dezvoltare economico-so- 
cială susținută, de promo
vare a înțelegerii între 
țări și popoare, de pace 
în lume. Influentul coti
dian „MILLIYET" a pu
blicat, cu prilejul apro
piatului eveniment, inter
viul acordat acestui ziar 
de șeful statului român, 
pe care-1 anunță pe pri
ma pagină printr-o foto
grafie din ..timpul primi
rii la București a redacto- 
rului-șef al acestui ziar, 
Mehmet Barias, cu ex
plicația : „Președintele
Nicolae Ceaușescu a de
clarat că în convorbirile pe 
care le va avea cu pre
ședintele Kenan Evren va 
aborda importante pro
bleme privind colabora
rea dintre cele două țări 
și dintre țările balcanice, 
precum și căile de dez-. 
voltare a prieteniei în 
Balcani". Președintele 
Nicolae Ceaușescu, care 
va veni în curind la An
kara, a arătat că țările 
membre ale blocurilor nu 
trebuie să încurajeze în
cordarea,

Vorbind despre perso
nalitatea șefului statului 
român, despre calitățile 
sale de om politic și pro
eminent diplomat în lu
mea de astăzi, ziarul 
scrie, în „comentariul zi
lei", că „Președintele 
Nicolae Ceaușescu este 
apărător de seamă al in
dependenței, păcii, cola
borării, neamestecului în 
treburile interne, însă nu 
într-o formă utopică, ab
stractă, ci străduindu-se 
ca aceste principii să se 
realizeze, intr-o formă 
adecvată realităților lumii 
contemporane".

Înfățișînd modul deschis 
în care sînt abordate pro-

blemele lumii contempo
rane de către șeful statu
lui român, autorul comen
tariului subliniază că 
„este foarte instructiv 
pentru un ziarist să se în- 
tîlnească cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, deoa
rece prin fiecare frază a 
sa președintele României 
se dovedește a fi atit un 
mare om politic, cit și om 
de stat și diplomat cu o 
vastă experiență".

Politica și străduințele

stimă față de politica 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a României so
cialiste, exprimînd bucu
ria de a avea din nou ca 
oaspete pe șeful statului 
român.

în cursul unei întîlniri 
cu presa, ministrul afa
cerilor externe al Turciei, 
liter Turkmen, a decla
rat :

„Vizita președintelui 
României are loc într-un 
moment cînd în lume se

Presa și reprezentanți ai opiniei publice 
turce elogiază personalitatea președin
telui României, politica consecventă 
a țării noastre de pace, înțelegere 
și colaborare în Balcani, Europa și 

întreaga lume

de pace ale șefului statu
lui român reprezintă, în 
opinia ziarului, pe de o 
parte, o briză proaspătă 
în lumea de azi. iar, pe 
de altă parte, o căutare 
de parteneri noi. în poli
tica sa antimilitaristă și 

. pentru dezarmare. Adu- 
cînd elogii politicii: con
ducătorului ' partidului și 
statului nostru, comenta- . 
torul arată că astăzi „A 
spune Ceaușescu înseam
nă a spune România".

La rîndul său, cotidia
nul „TURKISH 
NEWS" arată, 
du-se la același 
că șeful statului 
subliniat din nou dreptul 
țării sale și al altor țări ■ . 
de a face o politică inde
pendentă, în interesul po
poarelor respective și al 
păcii. Ziarul prezintă, tot
odată, activitatea ce se 
desfășoară în Turcia în 
vederea vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Oficialități și personali
tăți turce au cuvinte de

DAILY 
referin- 

interviu, 
român a

petrec evenimente impor
tante. în mod special, a- 
nul-1983 va fi un an foar
te deosebit pentru Euro
pa. De asemenea, relațiile 
dintre Est și Vest trec 
printr-o perioadă foarte 
critică. De aceea, noi cre
dem că schimburile de 
vederi, convorbirile din
tre cei doi șefi de stat vor 
fi foarte bine venite.

Pe de altă parte, cei 
doi președinți sînt deose
bit de interesați în dez
voltarea relațiilor dintre 
Turcia și România. După 
cum se știe, între Turcia 
și România există relații 
strînse și bune. Unul din
tre cele mai semnificative 
avantaje ale unei aseme
nea vizite este acela că ea 
contribuie la întărirea 
prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre".

„Politica externă a Tur
ciei — a declarat Necati 
Ozkaner, director general 
al Direcției generale a 
presei și informațiilor —

se bazează pe principiul 
„Pace acasă, pace în toa
tă lumea", formulat de 
manele om politic Mus
tafa Kemal Âtatiirk. Acest 
principiu a fost aplicat 
avînd ca scop întărirea 
relațiilor și colaborării 
Turciei cu toate țările. în 
acest context, relațiile cu 
România, care au fost în
totdeauna bune, au deve
nit tot mai strînse. Fap
tul că președintele Kenan 
Evren a vizitat România 
anul trecut, iar .președin
tele României va vizita în 
curind Turcia este deose
bit de important și sem
nificativ, deoarece de fie
care dată asemenea vizi
te la nivel înalt aduc noi 
contribuții la întărirea 
relațiilor de bună vecină
tate dintre țările si po
poarele noastre.

Vizita pe care o aștep
tăm cu bucurie aici va 
intensifica și mai mult 
relațiile bune dintre 
București și Ankara. Cred, 
totodată, că și vizitele la 
diferite alte niveluri sînt 
importante, deoarece ele 
vin. să pună în practică 
înțelegerile la care ajung 
președinții țărilor noastre, 
în acest sens, presa, în 
general, schimburile ■ în 
domeniul presei joacă un 
rol foarte important în a- 
propierea celor două po
poare, în întărirea relații
lor dintre țările noastre.- 
în pregătirea opiniei pu
blice pentru îndeplinirea, 
hotăririlor luate la cel 
mai înalt nivel.

Cu aceste gînduri, ex
primăm speranța că apro
piata vizită a președinte
lui României, pe care o 
așteptăm cu mult interes, 
va contribui la realizarea 
unui 'viitor luminos rela
țiilor bilaterale și va con
stitui un mare succes în 
toate domeniile colaboră
rii dipt re țările și 
poarele noastre".

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La Departamentul de Stat au avut 
loc convorbiri intre ministrul aface
rilor externe al României, Ștefan 
Andrei, și secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate principalele aspecte ac
tuale și de perspectivă ale relațiilor 
româno-americane, cei. doi miniștri 
de externe neafirmînd hotărirea gu
vernelor lor de a amplifica și de a 
diversifica aceste raporturi pe baza 
principiilor înscrise în documentele 
adoptate la cel mai înalt nivel, ceea 
ce corespunde intereselor funda
mentale ale popoarelor român și 
american.

Au fost discutate căi și mijloace de 
natură a asigura dezvoltarea schim
burilor țomerciale și cooperării eco
nomice bilaterale, pe o bază stabilă, 
reciproc avantajoasă.

Schimburile ' de vederi cu privire 
la situația internațională actuală au

evidențiat necesitatea de a se acționa 
pentru stingerea focarelor de con
flict care amenință pacea și secu
ritatea generală, pentru reglemen
tarea politică a diferendelor dintre 
state, pentru reducerea încordării pe 
plan internațional.

La convorbiri au participat 
Lawrence Eagleburger, subsecretar 
de stat pentru problemele politice, 
și . Edward Derwinski, consilierul 
Departamentului de Stat.

A fost prezent ambasadorul 
României la Washington, Mircea 
Malița.

Secretarul de stat George Shultz a 
oferit un dejun în cinstea ministru
lui afacerilor externe român.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al României a avut întreve
deri cu senatorul Henry Jackson și 
Arthur Schneier, președintele Fun
dației „Apelul pentru conștiință".

La convorbiri a participat ambasa
dorul României la Washington. .

ADUNARE FESTIVĂ LA MOSCOVA
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la crearea 

Asociației de prietenie sovieto-română
MOSCOVA 18 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu. transmite : La 
Moscova a avut loc, miercuri, o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
25 de ani de la crearea Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.).

Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, a dat 
citire decretului prezidențial, sem
nat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, prin care, pentru contri
buția adusă la dezvoltarea și întă
rirea colaborării româno-sovietice, 
cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la creare. Asociației do prietenie 
sovieto-română i-a fost conferit 
Ordinul „Meritul cultural" clasa I.

în prezidiu au luat loc Z. M. Krug
lova, președintele Prezidiului Uniu
nii asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea, 
președintele și vicepreședinți ai con
ducerii centrale a A.P.S.R.. preșe
dinți ai filialelor republicane, regio
nale și orășenești ale A.P.S.R., 
reprezentanți ai C.C. al P.C.U.S. și 
ai M.A.E., reprezentanți ai Comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S.

în cuvîntările rostite cu acest pri
lej, V. I. Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim- 
secretar al
Moscova al 
Conducerii
Ion Cumpănașu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., director general al 
Agenției române de presă — Ager
pres, membru al Biroului Comi
tetului de conducere al Artjcia- 
ției de prietenie român', ovie- 
tică, au evocat succesele ținpor- 
tante obținute pe diverse planuri de 
România socialistă și Uniunea So
vietică în direcția realizării sarcinilor 
trasate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. și, respectiv. Congresul ul 
XXVI-lea al P.C.U.S.

Vorbitorii au subliniat dezvoltarea 
ascendentă a raporturilor de prie
tenie și. colaborare dintre cele două 
țări și popoare, importanța deose
bită a înțelegerilor realizate în ca
drul întîlmrilor la cel mai înalt nivel 
pentru adincirea și diversificarea 
colaborării româno-sovietice. Tot
odată. a fost relevată activitatea aso
ciațiilor de prietenie pentru dezvol
tarea acestor relații.

în aceeași zi, la Ambasada Româ
niei din Moscova a fost organizată o 
întîlnire prietenească. A fost pre
zentată o expoziție de fotografii 
„U.R.S.S.—România — prietenie și 
colaborare".

AGENȚIA „FRANCE PRESSE"

Comitetului regional
P.C.U.S., președintele 

centrale a A.P.S.R.. și

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehosiovace de colaborare economică 

și tehnico-științifică
PRAG A 18 (Agerpres). —- Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
tovarășului Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele R. S. Cehoslo
vace. un salut prietenesc. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire. . .

Din partea conducerii Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a tova
rășului Gustav Husak, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost transmi
se un salut cordial și cele mai calde 
urări de sănătate și fericire.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirea tovarășului Ion 
Pățan. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi-

nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de co
laborare economică și tehnico-știin- 
tifică. care participă, la Praga, la 
lucrările celei de-a 16-a sesiuni a 
comisiei, cu tovarășul Milos Jakes, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească. au fost abordate probleme 
ale dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri în
tre România si .Cehoslovacia, de am
bele părți exprimîndu-se dorința de 
a se dezvolta și intensifica în conti
nuare aceste relații. în conformitate 
cu înțelegerile și hotărîrile stabilite 
la nivel înalt.

• •

ORIENTUL MIJLOCIU
Reuniune a Consiliului 

Militar Suprem al Revoluției 
Palestiniene

DAMASC 18 (Agerpres), — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a. prezidat, 
la Damasc, o reuniune a Consiliului 
Militar Suprem al Revoluției Pales
tiniene, în cadrul căreia s-a discu
tat situația militară, în special în lu
mina amenințărilor și concentrărilor 
militare israeliene, și consecințele 
posibile ale acestei evoluții — in
formează agenția Wafa. Au fost exa
minate amănunțit situația forțelor 
palestiniene și pregătirea de luptă a 
acestora și s-au adoptat o serie de 
măsuri pentru a se face față orică
ror eventualități — relevă agenția 
citată.
— Ambasadorul Qatarului la Națiu
nile Unite a cerut oficial, în numele 
grupului țărilor arabe, convocarea de 
urgență a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. pentru a examina practicile 
autorităților israeliene în teritoriile ’ 
arabe ocupate. Această chestiune a 
fost analizată ultima oară de consi
liu în perioada 11—16 februarie a. c.

Chile a cunoscut in ultima săp- 
tămină cea mai puternică mișcare 
de protest de la lovitura de stat 
din septembrie 1973 — transmite 
agenția France Presse. Autoritățile 
au de făcut față unui val de nemul
țumiri fără precedent, care a cul
minat cu marea manifestație de 
„protest civil" de la Santiago de 
Chile, organizată din inițiativa Con
federației sindicatelor din sectorul 
minelor de cupru. In cursul mani
festației s-au produs ciocniri cu 
forțele militaro-polițienești, soldate 
cu doi morți, numeroși răniți Și 
circa 500 de arestați.

„Manifestația de la Santiago con
stituie doar prima etapă a luptei 
noastre și va fi urmată de altele 

.de aceeași intensitate" — a declarat 
președintele Confederației sindicale 
a minerilor din sectorul cuprului, 
Rodolfo Seguel. Pentru Eduardo 
Rios, lider al Uniunii Democratice 
a Muncitorilor — una din principa
lele trei centrale sindicale chiliene, 
obiectivele fixate au fost depășite 
și „guvernul va trebui să țină sea
ma de. aceasta, întrucit nemulțumi
rea populară s-a exprimat în mod 
pregnant și organizat, ceea ce con
stituie dovada maturității oameni
lor muncii".

La rîndul său, liderul sindicate
lor muncitorilor din întreprinderile

de stat, Hernol Flores, a apreciat 
că manifestația reprezintă „un 
avertisment dat autorităților, care 
trebuie să găsească o cale de re
venire la democrație".

Din surse oficiale s-a anunțat că 
ministrul de interne, generalul En
rique Montero, i-a convocat ieri pe 
liderii a trei sindicate de tendință 
centristă, așa-numitul „sector sin
dical moderat", in vederea inițierii 
unui dialog. De menționat sin
dicatul minerilor din sectorul cu
prului nu participă la intiKArea 
menționată. Cele trei sindicate Cen
triste au cerut guvernului să sus
pende urmărirea judiciară a mili- 
tanților sindicali de la minele de 
cupru, declarîndu-se solidari cu ei 
și asumindu-și în egală măsură 
răspunderea pentru organizarea 
manifestației de protest, chiar dacă 
moderații, nu au răspuns apelului 
minerilor de a organiza o grevă 
g.enerală în țară.

Observatorii locali consideră că 
autoritățile sînt confruntate cu o si
tuație realmente serioasă, întrucit, 
alături de protestul popular expri
mat în demonstrația de stradă, se 
face tot mai simțită opoziția din 
partea partidelor politice și a 
cercurilor clericale — scrie în în
cheiere France Presse.

SAN JOSE 18 (Agerpres). — Co
misia de observatori a statelor sem
natare ale Declarației de pace de la 
Contadora, avînd misiunea de a su
praveghea situația de la frontiera 
costaricano-nicaraguană, se va reuni, 
luni, la San Jose, pentru a perfecta 
programul misiunii sale — transmite 
agenția France Presse, citind o de
clarație făcută în capitala costaricană 
de vicepreședintele tării, Armando 
Arauz. Acesta a precizat că, ante
rior, cei opt observatori cîți numără 
comisia 
Mexicul, 
vor avea o primă rundă de con
sultări la Ciudad de Panama, pentru 
a delimita sfera de acțiune a mi
siunii lor.

Costa Rica a cerut Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) trimite
rea la frontiera cu Nicaragua a unei 
forțe de pace „care să asigure neu
tralitatea sa în contextul evenimen
telor din regiune". Ca un prim 
răspuns, a fost creată Comisia de 
observatori a statelor semnatare ale 
Declarației de pace de la Contadora.

- reprezentînd Columbia, 
Panama și Venezuela —

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al

O.N.U. au continuat dezbaterile în 
legătură cu plingerea Republicii Ni
caragua împotriva actelor de agre
siune comise de elemente contrare
voluționare somoziste venite și spri
jinite dim exterior. în intervențiile 
lor. reprezentanții Iranului și Jama- 
hiriei Libiene și-au exprimat îngri
jorarea față de deteriorarea situației 
din America Centrală, ca urmare a 
unor intervenții externe. La rindul 
lor, reprezentanții Mexicului. Pana
ma, Venezuelei, Columbiei — 
membre ale „Grupului de 
Contadora" — au subliniat 
cesitatea 
pe calea 
principiilor nefolosirii 
pectării suveranității 
teritoriale a statelor 
obligației țărilor din 
nu pune la dispoziție teritoriu! lor 
pentru săvîrșirea unor acte de agre
siune.

în cadrul dezbaterilor s-a expri
mat convingerea că acest conflict 
poate și trebuie reglementat fără 
intervenții din afară și fără folosi
rea forței.

ale
reglementării conflictului 

tratativelor, pe baza 
forței, res- 

și integrității 
și a asumării 
regiune de a

n

națiu- 
a de-
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SEARA CULTURALA ROMANEASCA. Cu ocazia încheierii anului 
de studii al cursului de limbă română, ce funcționează pe lingă Universi
tatea din Stockholm, la Ambasada României din capitala Suediei a fost 
organizată o seară culturală românească, in cadrul căreia, în ciclul „Oa
meni de seamă", a fost prezentată personalitatea lui Nicolae Iorga. Au 
fost subliniate vechimea, continuitatea și lupta poporului român pentru 
libertate națională și socială și contribuția marelui istoric român la dez
voltarea patrimoniului culturii universale. ,

protecțiomsta practicata de 
nile industrializate, ceea ce 
terminat o recesiune a comerțului 
internațional.

AGENDĂ VALUTAR-COMERCIALÂ
• După două zile de ascen

siune, cursul dolarului a înregistrat, 
miercuri dimineața, la deschiderea 
tranzacțiilor valutare, un ușor recul 
la bursa din Tokio în raport cu 
yenul japonez. După cum infor
mează agenția Kyodo, dolarul a fost 
cotat la 232,75 yeni, față de 233,20, 
marți seara. • Tendință similară a 
cursului dolarului s-a înregistrat și 
pe celelalte principale piețe occi
dentale. La Frankfurt pe Main, de 
pildă, paritatea dolar-marca vest- 
germană a fost de 1 la 2,4 585, față 
de 1 la 2,46 625, anterior. • în 
schimb, cursul aurului a crescut. 
Prețul unciei de metal galben a 
atins, la bursa din Londra, nivelul 
de 443 dolari, în creștere cu 5,25 do-

lari. La bursa din New York, prețul 
unciei a fost chiar și mai mare — 
443,10 dolari. • Programul Alimen
tar Mondial, organism specializat al 
O.N.U., va dispune in perioada 
1985—1986 de alocații în valoare de 
1,5 miliarde dolari pentru acordarea 
de ajutoare de urgență și finanțarea 
unor servicii, informează agenția 
Reuter. Volumul acestor alocații a 
fost propus la o reuniune de la Roma 
de directorul executiv al P.A.M., 
John Ingram, urmînd să fie apro
bat. ® Reprezentanții a 12 țări occi
dentale creditoare au convenit să 
reeșaloneze datoriile externe al Zam- 
biei pe o perioadă de 10 ani, s-a a- 
nunțat la sfîrșitul unei reuniuni a 
reprezentanților acestor țări întruniți 
la Paris.
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NOUL GUVERN AUSTRIAC. 
Președintele A.ustriei, Rudolf Kirch- 
schlaeger, a aprobat, miercuri, 
lista noului guvern prezentată de 
cancelarul desemnat Fred Sino- 
watz. Din noul cabinet — de coali
ție, format de Partidul socialist și 
Partidul liberal — fac parte, 
printre alții, Norbert Steger, vice
cancelar și ministru al 
Erwin Lane, ministru

comerțului, 
de externe.

PATRIOTII

zidate de președintele Mohammad 
Zia-ul Haq, acordul privind crea
rea comisiei comune indo-pakista- 
neze, după semnarea" documentului 
între India și Pakistan, la 10 mar
tie, în capitala indiană. Se preci
zează că acordul prevede întărirea 
cooperării in domeniile economiei, 
comerțului, industriei, educației, 
sănătății, culturii, afacerilor consu
lare, transporturilor; informației, 
științei și tehnologiei.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A ELVEȚIEI a cres
cut, in luna aprilie a acestui an. 
cu 23,3 la sută față de aceeași lună 
a anului 1982, urcind la 833,3 mili
oane franci, s-a anunțat oficial la 
Berna.

SOLIDARITATE CU 
SUD-COREENI. La Phenian a avut 
loc un miting cu prilejul împlinirii 
a trei ani de la răscoala populară 
din orașul sud-coreean Kwangju, 
reprimată cu brutalitate de autori
tățile de la Seul, informează agen
ția A.C.T.C. Luind cuvîntul, Yang 
Hyong Sop, membru al Prezidiului 
C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei, a arătat 
că revoltele de la Kwangju de acum 
trei ani au impulsionat lupta popu
lației din Coreea de Sud pentru de
mocrație și salvare națională.

a a-I CABINETUL PAKISTANEZ 
probat, în cadrul unei ședințe pre-

I______________________________ -

CRIZA ECONOMICA MONDI
ALA a avut consecințe din cele 
mai grave pentru toate țările lu
mii, dar mai ales pentru cele in 
curs de dezvoltare, se arată intr-un 
document supus dezbaterii Comite
tului celor 24 al Fondului Monetar 
Internațional. Astfel, criza a de
terminat pierderi de aproximativ 
200 de miliarde de dolari pentru 
aceste țări, precum și o creștere a 
datoriei lor externe, care a ajuns, 
la finele anului 1982, la 648 miliar
de de dolari. Documentul relevă 
că una din cauzele situației grele 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare este și politica

ÎN SUEDIA au fost înregistrați, 
in luna aprilie, 122 000 de șomeri 
totali, cu 10 000 mai mult decît în 
aceeași lună a anului ■ trecut. 39 000 
de șomeri au sub 25 de ani. Tot
odată, se menționează că alți 185 000 
de suedezi au lucrat doar parțial 
în luna aprilie, 
respunzătoare a

cu diminuarea 
veniturilor.

DE ZAPADA

co-

s-aO FURTUNA - - ___
abătut asupra unor zone din vestul 
S.U.A., in special asupra regiunilor 
muntoase din statul Colorado, unde 
stratul de zăpadă a atins pe alocuri 
grosimea de 50 cm. In zonele de 
pe coastele atlantice s-au înregis
trat mai multe tornade provocind 
victime și mari daune materiale, 
iar pe ansamblul teritoriului ame
rican, mercurul termometrelor a 
coborît sub limitele obișnuite pen
tru această perioadă a anului. Po
trivit datelor preliminare, două 
persoane și-au pierdut viața, iar 
46 au fost rănite.
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