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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

tivelor fundamentale și a principalelor direcții de 
acțiune pentru amplificarea continuă a colabo
rării și conlucrării dintre cele două țări vecine și 
prietene.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat cu satis
facție că, in cadrul convorbirilor purtate in timpul 
vizitei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au reafirmat hotărîrea comună de a conferi 
dimensiuni și mai largi colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, din
tre România și Bulgaria, in interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării in 
Balcani, în Europa și in lume. In acest sens, a 
fost subliniată marea însemnătate a înțelegerilor 
convenite la nivel înalt privind intensificarea și 
extinderea cooperării și specializării in producție 
— in domeniile construcțiilor de mașini, electroni
cii și electrotehnicii, metalurgiei, chimiei și alte
le -, aplicarea mai largă a formelor noi, eficien
te, de colaborare, pe baza unor acorduri de lun
gă durată, pentru a se asigura creșterea stabilă 
și diversificarea schimbului de mărfuri, în urmă
torii ani, continuarea activității de construire în 
comun a unor obiective economice, precum și de 
valorificare a unor resurse de materii prime din 
zonele de frontieră, realizarea de proiecte și ope
rațiuni comerciale pe terțe piețe.

In legătură cu toate aceste probleme și pe baza 
înțelegerilor convenite in cadrul vizitei, s-a indi
cat ca organele de resort din țara noastră să 
participe activ și să conlucreze strins cu orga
nele de specialitate din Bulgaria la pregătirea și 
elaborarea unui program pe termen lung, pînă 
in anul 1990, iar pentru unele domenii pînă în 
anul 2000, care să asigure un cadru stabil și să 
dea o largă perspectivă colaborării și cooperării 
multilaterale româno-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a relevat importanța 
deosebită a schimbului de păreri pe care tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov l-au avut 
in probleme majore ale vieții internaționale. S-a 
apreciat cu satisfacție că, in acest cadru, cei doi 
conducători de partid și de stat au exprimat, încă 
o dată, voința României și Bulgariei de a acționa 
pentru reducerea încordării internaționale, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmare nucleară, pentru întă
rirea păcii, securității, încrederii și colaborării in 
Europa și in lume. Convorbirile au reafirmat, tot
odată, hotărîrea celor două țări - care s-au pro
nunțat și se pronunță în sprijinul creării de zone 
denuclearizate în Europa - de a conlucra activ 
pentru transformarea Balcanilor într-o regiune a 
păcii, înțelegerii, colaborării și bunei vecinătăți, 
intr-o regiune fără arme nucleare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în unani
mitate înțelegerile convenite cu ocazia noului dia
log româno-bulgar la nivel inalt și a stabilit mă
suri pentru transpunerea lor în viață în cefe mai 
bune condiții, apreciind că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor construcției socialiste in cefe 
două țări, cauzei generale a socialismului, colabo
rării și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de aseme
nea, probleme curente ale activității de partid și 
de stat.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
joi, 5 aprilie, a avut loc ședința Comitetului Po* 
jitie Executiv al C.C. al P.C.R.

in cadrul ședinței a fost examinat Raportul 
privind situația economico-financiară pe ansam
blul economiei naționale in anul 1983, rezultata 
pe baza analizei de bilanț, precum și Programul 
de măsuri pentru îmbunătățirea activității econo
mico-financiare.

insușindu-și întru totul aprecierea formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, referitoare la înfăp
tuirea planului de dezvoltare economico-socială 
a țării în 1983, Comitetul Politic Executiv a subli
niat că, in anul trecut, s-a acționat cu rezultate 
tot mai bune pentru soluționarea problemelor și 
înlăturarea neajunsurilor determinate, îndeosebi, 
de condițiile economice internaționale grele, 
obținindu-se realizări importante în toate dome
niile. S-a subliniat că înfăptuirea sarcinilor pre
văzute în planul național unic și a programelor 
speciale - pe produse, ramuri și activități - ela
borate sub directa îndrumare o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a determinat realizarea de noi progrese pe 
cafea dezvoltării intensive a economiei naționale, 
a lărgirii și diversificării relațiilor de comerț exte
rior și cooperare economică internațională, a 
sporirii venitului național. S-a menționat, totodată, 
că realizările obținute au permis înfăptuirea pro
gramelor privind creșterea nivelului de trai al 
poporului și ridicarea continuă a calității vieții.

Comitetul Politic Executiv a relevat contribuția 
deosebită pe care au adus-o la bunul mers al 
întregii activități economice în anul 1983 cerceta
rea științifică și ingineria tehnologică.

A fost evidențiat, de asemenea, faptul că rezul
tatele financiare ale unităților socialiste s-au îm
bunătățit, asigurindu-se o circulație bănească să
nătoasă, consolidarea echilibrului bugetar, finan- 
ciar-monetar și valutar.

Apreciind realizările obținute în anul 1983 în 
toate domeniile de activitate, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat, totodată, că ele ar fi putut fi 
și mai bune dacă în toate sectoarele s-ar 
fi manifestat mai mult spirit de răspundere in 
îndeplinirea planului la toți indicatorii, dacă s-ar 
fi acordat, mai multă atenție creșterii productivi
tății muncii, mobilizării exemplare a tuturor resur
selor materiale și umane de care dispune econo
mia noastră națională.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca toate mi
nisterele și celelalte organe centrale, comitetele 
executive ale consiliilor populare județene și mu
nicipiului București, centralele, întreprinderile și 
organele colective de conducere ale acestora, cu 
sprijinul organelor financiar-bancare, să ia măsuri 
hotărite pentru înfăptuirea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, pentru apli
carea consecventă a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii economice, in vederea îmbunătățirii 
în continuare a întregii activități economico-finan- 
ciare. in mod deosebit s-a cerut ca organele fi
nanciar-bancare să acționeze cu mai multă răspun
dere pentru a asigura respectarea strictă in fie
care întreprindere, in fiecare ramură economică

a prevederilor legilor cu privire la folosirea pîrghi- 
ilor economico-financiare in scopul realizării inte
grale a sarcinilor de producție, in condiții de înal
tă eficiență și calitate, al întăririi ordinii și dis
ciplinei in gospodărirea fondurilor materiale șl 
bănești.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a exami
nat probleme ale activității de comerț exterior și a 
stabilit măsuri și sarcini concrete de perfecționare 
în continuare a acestei activități, pe baza aplicării 
ferme și in acest important sector al economiei na
ționale a principiilor autoconducerii și outoges- 
tiunii economico-financiare. S-a cerut ministerelor 
și întreprinderilor care au sarcini de comerț exte
rior să acționeze cu răspundere sporită pentru îm
bunătățirea structurii produselor oferite la export, 
creșterea gradului de valorificare a fiecărei tone 
de materii prime prin sporirea ponderii produselor 
de calitate superioară și reducerea consumurilor 
pe fiecare produs, astfel incit să se asigure creș
terea competitivității produselor românești pe piața 
mondială, ridicarea continuă a eficienței întregii 
activități de comerț exterior.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, probleme privind activitatea in transportul 
fluvial de mărfuri și a stabilit măsuri in vederea 
îmbunătățirii in continuare a acesteia. De aseme
nea, în cadrul ședinței au fost examinate și adop
tate măsuri de îmbunătățire a activității in trans
portul auto internațional. Toate aceste măsuri ur
măresc mai buna organizare și optimizarea atit a 
transportului fluvial de mărfuri, cit și a celui auto 
internațional, in vederea reducerii duratei și a 
cheltuielilor de transport, a utilizării cu randament 
maxim a mijloacelor din dotare, a creșterii efi
cienței întregii activități din acest domeniu. In ace
lași timp, Comitetul Politic Executiv a stabilit și a 
adoptat măsuri cu privire la retribuirea în acord 
global și a personalului muncitor din transportul 
maritim și fluvial, din activitatea portuară, precum 
și din transportul auto internațional. In stabilirea 
acestor măsuri s-a pornit de la necesitatea ca și 
în aceste domenii retribuția și celelalte venituri 
ale oamenilor muncii să reflecte cit mai bine con
tribuția fiecăruia la îndeplinirea sarcinilor de plan, 
la îmbunătățirea calității tuturor prestațiilor din 
transporturi.

In continuare, în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de prietenie efectuată, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in zilele de 29-30 mar
tie, in Republica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere noului dialog romăno-bulgar la nivel 
inalt, care se înscrie, prin rezultatele sale rodnice, 
cza un moment important in evoluția mereu as
cendentă a bunelor relații, de strînsă prietenie și 
colaborare, dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. A fost relevat, și de această dată, rolul 
esențial, determinant, pe care il au întîlnirile, de
venite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov in dezvoltarea susținută 
a raporturilor româno-bulgare, in stabilirea obiec

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat trimisului special al Agenției angoleze de presă-ANGOP
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, 
pe Luis Filipe Guimaraes da Motta Veiga (David Mestre), trimis spe
cial al Agenției angoleze de presă - ANGOP.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat următorul 
Interviu :ÎNTREBARE : Tovarășe pre

ședinte, vă rugăm să faceți o 
scurtă istorie a evoluției rela
țiilor bilaterale dintre partidele 
Si popoarele noastre, dintre Re
publica Socialistă România șt 
Republica Populară Angola.RĂSPUNS : Relațiile dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. s-au stabilit și s-au dezvoltat puternic în timpul luptei de eliberare a poporului angolez. în această perioadă între partidele noastre au avut loc numeroase legături, prin vizitele unor delegații rțle mișcării de eliberare, ale tovarășului Neto. prin semnarea unor documente comune.România și Partidul Comunist Român au acordat un sprijin politic activ — inclusiv material — în susținerea luptei pentru independență a poporului angolez.Odată cu victoria luptei de eliberare și formarea Republicii Populare Angola, între țările noastre s-au stabilit relații diplomatice și s-a dezvoltat o colaborare activă în diferite domenii de activitate, și în primul rînd în domeniile economic și politic.Vizita pe care am realizat-o în anul 1979 în Angola și documentele adoptate cu acel prilej au pus o bază trainică relațiilor de colaborare dintre partidele și țările noastre. Consider că vizita în România a președintelui Republicii Populare Angola, Eduardo dos Santos — ce urmează să aibă Ioc în următoarele zile — va marca un nou moment important în relațiile , dintre partidele și țările noastre, va da noi persoective dezvoltării colaborării multilaterale ro- mâno-angoleze, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Ce perspective 
are in continuare dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și po
poarele noastre ?RĂSPUNS : Pornind de la faptul 

că atit România, cit și Angola își 

propun să dezvolte puternic economiile lor naționale, că ambele țări — desigur, in etape diferite de dezvoltare — construiesc o orinduire socială nouă, și, bazat pe experiența de pină acum și pe relațiile ce s-au statornicit, consider că sînt condiții pentru a realiza o dezvoltare nouă a colaborării dintre partidele și țările noastre. Am în vedere, în primul rind, realizarea unei largi colaborări economice, în domeniul petrolului, in domeniul mineritului și al altor sectoare industriale și, de asemenea, o colaborare mai largă în domeniul agriculturii, unde există de pe acum 
o experiență cu rezultate bune.în același timp, consider că , sînt perspective pentru intensificarea colaborării politice, în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste, pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru o politică de pace și colaborare internațională. ÎNTREBARE : Vă rugăm, to

varășe președinte, să ne spuneți 
care este poziția Republicii So
cialiste România față de efor
turile de pace ale Republicii 
Populare Angola, privind situa
ția din Africa australă si pen
tru înfăptuirea rezoluției 435/18 
a Organizației Națiunilor Unite 
in legătură cu accesul la- inde
pendență al Namibiei, ilegal ocu
pată de regimul rasist al Africii 
de Sud?RĂSPUNS : România a sprijinit întotdeauna lupta de eliberare a popoarelor șl acordă, și in prezent, un sprijin activ tuturor popoarelor care luptă pentru independență. în acest cadru, acordăm un sprijin activ S.W.A.P.O., luptei poporului nami- bian pentru independență. Am condamnat întotdeauna șl ne pronunțăm ferm pentru lichidarea politicii de apartheid din Africa de Sud.Am acordat un sprijin activ țărilor din prima linie din Africa australă 

— între care și Angolei — tn lupta împotriva actelor agresive ale Africii de Sud. Considerăm că rezoluțiile O.N.U. cu privire la accesul' Namibiei la independență reprezintă un factor important și creează posibilitatea soluționării problemei independenței Namibiei. Din păcate, după cum se știe, Africa de Sud a refuzat, și continuă să refuze, aplicarea în viață a acestor rezoluții.Am salutat întotdeauna eforturile Angolei, ale celorlalte țări din Africa australă pentru respingerea acțiunilor agresive ale Africii de Sud. Ne-am pronunțat pentru încetarea acestor acțiuni și pentru respectarea neabătută a independenței și suveranității țărilor din Africa australă, deci și a Angolei.în acest context privim și înțelegerile realizate intre Angola și' Africa de Sud cu privire la retragerea trupelor Africii de Sud de pe teritoriul Republicii Populare Angpla și încetarea oricăror acțiuni agresive în viitor. Considerăm că acesta constituie un factor important pentru consolidarea independenței și suveranității Angolei, pentru trecerea la dezvoltarea . economico-socială și la realizarea obiectivelor de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Desigur, problema care se pune este însă ca Africa de Sud să respecte aceste înțelegeri și să pună capăt cu desăvîrșire oricăror acțiuni agresive. înțelegem că aceasta se încadrează într-o luptă politică, diplomatică, și, în această privință, vom acorda întregul nostru sprijin poporului angolez.ÎNTREBARE : Sînt cunoscute 
Si apreciate in Angola, și în lu
mea întreagă, inițiativele și pro
punerile dumneavoastră privind 
realizarea păcii si dezarmării, in 
mod deosebit a dezarmării nu
cleare. V-am fi recunoscători 
dacă ne-ați înfățișa poziția 
României privind cursa înarmă
rilor, și in mod special față de 
problema armamentului nuclear.RĂSPUNS : După cum este bine cunoscut, in viața internațională s-a ajuns, în ultimul timp, ]a o agravare deosebită. S-a intensificat cursa înarmărilor, și îndeosebi a Înarmărilor 

nucleare. în ultima parte a anului 1983. s-a trecut la amplasarea în unele țări vest-europene a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune, ceea ce a constituit un factor de intensificare a înarmărilor nucleare. Aceasta a determinat și anunțarea contramăsurilor de răspuns de către Uniunea Sovietică — astfel incit se poate spune că s-a intrat într-o nouă fază, foarte periculoasă, a înarmărilor nucleare. Dealtfel, după datele oficiale, cheltuielile militare au ajuns la circa 700 miliarde dolari anual, ceea ce apasă greu asupra dezvoltării economico-sociale, asupra situației economice generale, a nivelului de viață al popoarelor.în aceste împrejurări, România consideră că problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmare nucleară. în acest cadru, în momentul de față acordăm o atenție deosebită opririi amplasării rachetelor nucleare americane în Europa, precum și a contramăsurilor Uniunii Sovietice, reluării tratativelor dintre cele două țări și realizării unui acord corespunzător privind eliminarea completă a rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și, în general, a oricăror arme nucleare.România a prezentat în acest sens 
o serie de propuneri, s-a adresat direct atit celor două state nucleare, cît și statelor pe teritoriul cărora urmează să se amplaseze aceste rachete, precum și celorlalte state din Europa, pentru a acționa împreună în vederea opririi cursei înarmărilor nucleare, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață și libertate. Avem convingerea că puternica mișcare pentru pace, întărirea colaborării și solidarității tuturor popoarelor în această luptă vor putea determina trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară, vor putea opri drumul spre catastrofă, vor putea salva omenirea. ÎNTREBARE : Tovarășe pre

ședinte, ce contribuție aduce 
experiența făuririi societății so-

(Continuare în pag, a V-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 5 aprilie, delegația parlamentară austriacă, condusă de Anton Benya, președintele Consiliului Național, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.Președintele Consiliului Național al Austriei a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui federal al
Ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 5 aprilie, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru, Gheorghios Iacovou, care face o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut și cele mai bune urări din partea președintelui Spyros . Kyprianou. .Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat președintelui
la invitația tovarăsulni Micolae Ceaușescu, 

astăzi sosesîe in tara noastră tuvarăsul Jose Btarte dos Santas, 

președintele M.P.L.A. - Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola 

BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, astăzi sosește în țara noastră tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, care, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, efectuează in țara noastră o vizită oficială de 
prietenie.Tovarășul Jose Eduardo dos Santos s-a născut la 28 august 1942, la Luanda, intr-o familie de muncitori. Activitatea politică a început-o încă in vremea cursurilor liceale, in orașul natal, militînd in grupările clandestine ale Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei.După declanșarea luptei armate de eliberare națională, îndeplinește funcția de vicepreședinte al organizației de tineret — J.M.P.L.A. și este primul reprezentant al M.P.L.A. la Brazzaville. în 1962 intră în rîndu- rile Armatei Populare pentru Elibe-- rarea Angolei.In perioada noiembrie 1963 — iunie 1969 urmează cursurile unui institut de petrol și gaze, iar apoi un curs special de telecomunicații militare.' între 1970 și 1974 îndeplinește funcțiile de operator-șef al Centrului principal de telecomunicații de pe Frontul de nord și apoi de adjunct al șefului serviciilor de telecomunicații din Regiunea a II-a politico- militară a M.P.L.A. din Cabinda.în 1974 este ales membru al Comisiei provizorii de reorganizare a Frontului de nord, șef al Departamentului de finanțe al Regiunii a II-a și, din nou, reprezentant al M.P.L.A. la Brazzaville.Ales — in septembrie 1974, la Conferința interregională a M.P.L.A. — membru al Comitetului Central și al Biroului Politic al M.P.L.A., este numit, în iunie 1975, coordonator al Departamentului de relații externe și al Departamentului sănătății ala M.P.L.A.Data proclamării independenței, IS 

Austriei, Rudolf Kirchschlăger. în numele membrilor delegației, el a mulțumit pentru întrevederea acordată, pentru invitația de a vizita România, de a cunoaște din preocupările și realizările poporului român.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis la rîndul său un călduros salut șl cele mai bune urări președintelui federal al Republicii Austria.

Republicii Cipru un salut și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul cipriot prieten.în timpul întrevederii, desfășurate lntr-o atmosferă caldă, prietenească, a fost apreciat cursul ascendent al relațiilor româno-cipriote, care s-au extins continuu în ultimii ani, subli- niindu-se cadrul rodnic creat de acordurile convenite la Nicosia, - în octombrie anul trecut, cu prilejul întilnirii la nivel inalt. (Continuare în pag. a V-a)

noiembrie 1975, este șl data Ia care tovarășul Jose Eduardo dos Santos a fost numit ministru al relațiilor externe,La primul Congres al M.P.L.A. (decembrie 1977) este ales membru al Comitetului Central și al Biroului Politic ale M.P.L.A. — Partidul Muncii, îndeplinind, succesiv, pînă în 1979, și funcțiile de secretar al Comitetului Central pentru educație, cultură și sport, secretar pentru reconstrucția națională, secretar pentru dezvoltarea economică și planificare. în aceeași perioadă deține și postul de prim viceprim-ministru și apoi pe cel de ministru al planificării.La 20 septembrie 1979, tovarășul Jose Eduardo dos Santos este ales președinte al M.P.L.A. — Partidul Muncii. în conformitate cu prevederile constituției, este învestit cu funcțiile de președinte al Republicii1 Populare Angola și comandant- șef al Forțelor Armate Populare de Eliberare a Angolei — F.A.P.L.A.La 9 noiembrie 1980 este ales președinte al Adunării Poporului, organ suprem al puterii de stat. Congresul extraordinar al M.P.L.A. — Partidul Muncii, din decembrie 1980, îl confirmă în înaltele funcții de mai sus în partid și In stat.Lupta de eliberare a poporului angolez s-a bucurat, încă de la

în cadrul Întrevederii, desfășurată Intr-o atmosferă cordială, a fost evidențiat cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno-austriece, care se dezvoltă pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. Au fost evidențiate posibilitățile existente pentru amplificarea și diversificarea în continuare a schimburilor comercia-
(Continuarc în pag. a V-a)

Abordîndu-se probleme actuale ale vieții internaționale, a fost exprimată profunda îngrijorare în legătură cu intensificarea cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare, și s-a arătat că este necesar să se facă totul pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele țări vest-europene și renunțarea de către U.R.S.S. la con- 

început, de larga simpatie și solidaritate a țării noastre. România socialistă a acordat poporului angolez un sprijin activ și multilateral, salu- tînd cu căldură și satisfacție victoria luptei sale de eliberare și stabilind Imediat relații diplomatice cu statul angolez independent. Raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre au cunoscut o dezvoltare continuă, pe baza trainică a principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității in drepturi, neamestecului In treburile interne, a-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Foto : Corneliu Ifrim

analizate și soluționate în concordanță cn legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Grijă sporită pentru dezvoltarea

sectorului zootehnic al cooperativei
Este știut că dezvoltarea sectorului zootehnic al unităților agricole constituie o sarcină de însemnătate deosebită în agricultură a organelor și organizațiilor de partid — iar rezultatele au început să se vadă. La recenta plenară a Comitetului Central al partidului s-a subliniat că a crescut substanțial numărul porcinelor și al păsărilor, s-au trasat sarcini precise și pentru celelalte sectoare, accentuindu-se totodată necesitatea intăririi ordinii și disciplinei în- zootehnie. Aceasta presupune, între altele, întărirea răspunderii directe față de starea animalelor din unitățile agricole. Obștea nu poate și nu trebuie să suporte pagube datorate neglijenței celor care nu-și fac datoria. Pe de altă parte, imputările, făcute pe baza cunoașterii exacte a stărilor de lucruri, au un caracter educativ, atît pentru cei vinovați, cît și pentru oricine ar crede că poate nesocoti îndatoririle încredințate. In legătură cu aceasta, într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușeșcu de către tehniciană Flo- tica Ploștinaru, de la dispensarul veterinar comunal Izvoru Bîrzii — Mehedinți, se arată că organele agricole județene n-au procedat corect la nominalizarea răspunderilor materiale pentru mortalitatea 1 i <Pilor C.A.P. din localitate. „Au stabilit imputații și pentru personalul veterinar de la comună fără ca acesta să fie vinovat. Comisia de judecată a direcției agricole n-a dat nici un răspuns la contestațiile depuse". In continuare, autoarea scrisorii relata cum asemenea ați-“ tudini de neglijență și superficialitate sînt însoțite de diferite abuzuri și nereguli petrecute la cooperativa agricolă — sustrageri de miei și ale unor cantități de lapte, neasigura- rea unor condiții corespunzătoare de adăpostire și hrană a oilor etc.Așa cum indicase tovarășul

Nicolae Ceaușeșcu, fiind verificată de activiști ai Comitetului Central sub îndrumarea secretarului cu 
probleme agrare al C.C. al P.C.R., scrisoarea s-a dovedit a fi în mare măsură întemeiată. In anii din urmă, conducerea cooperativei, cadrele tehnice nu au acordat atenția cuvenită sectorului ovine. Ca urmare, producțiile planificate au fost cu mult sub sarcinile de plan. Nu a existat preocuparea necesară pentru" sporirea efectivelor, pentru asigurarea din producția proprie a cantităților de hrană. Deși adăposturile au instalații de adăpare, rețeaua de aducțiune era defectă, cu debit insuficient și întreruperi.Despre rezultatele cercetării a fost informat secretariatul comitetului județean de partid și, împreună cu organele competente din comună și de la județ, s-au luat măsuri pentru redresarea sectorului zootehnic. S-au asigurat repartiții și fondurile necesare pentru hrana oilor, stabilindu-se ca prepararea și administrarea furajelor să se facă numai sub controlul cadrelor tehnice ; s-a revizuit și pus în funcțiune conducta de aducțiune a apei în saivane. De asemenea, a fost aplicat un complex de măsuri în vederea sporirii numărului de oi, potrivit condițiilor existente, repartizîndu-se în acest scop și un specialist de la oficiul județean de reproducție și selecție.In raportul de cercetare se precizează că s-a stabilit judecarea contestațiilor referitoare la imputații, luîndu-se măsuri de sancționare a celor vinovați de îărjgjina- rea rezolvării cererilor.Pentru deficiențele Constatate a fost eliberaț din funcție președintele C.A.P.'," Ion Carabă. S-au aplicat sancțiuni, imputații șî altor cadre răspunzătoare de pierderile survenite în sectorul zootehnic.

monteze pînă la sfîrșitul trimestrului I a.c. două cîntare în hala de turnare a secției feroaliaje ; Ministerul Industriei Metalurgice va sprijini combinatul pentru terminarea lucrărilor de gospodărire și valorificare a zgurilor, creîndu-se în acest fel condiții de recuperare integrală a feroaliajelor din zgură. Totodată, se va asigura punerea în funcțiune, în acest trimestru, a investiției privind mecanizarea operațiilor de turnare a feroaliajelor în vederea prelucrării și expedierii directe a acestora fără altă pregătire ; trecerea la aplicarea măsurilor de specializare a secțiilor și cuptoarelor, pentru fabricarea numai a anumitor sortimente de feroaliaje, în vederea evitării amestecurilor și pierderilor de metal în zgură.Prin aplicarea acestor măsuri, practic, se va ajunge ca valori importante, care pînă nu de mult se aruncau, să fie utilizate în interesul unei activități tot mai eficiente a combinatului, al economiei noastre naționale.In legătură cu afirmațiile autoru-

lui scrisorii referitoare la schimbarea sa din funcțiile încredințate în perioada 1978—1983 și la retrogradarea sa, în raportul de cercetare se precizează că acesta a fost sancționat disciplinar de mai multe ori datorită lipsurilor în organizarea producției și a muncii, în pregătirea personalului din subordine, precum și slabei preocupări pentru întărirea ordinii și aplicarea măsurilor de protecție a muncii. în activitatea pe care a desfășurat-o, nu s-a ridicat la nivelul cerințelor unei funcții de conducere economică ; nu a participat la rezolvarea unor probleme grele cu care s-a confruntat combinatul, s-a opus unor dispoziții ale conducerii unității și ale comitetului de partid, în detrimentul bunului mers al muncii.Raportul cu constatările și concluziile desprinse din cercetarea scrisorii a fost trimis comitetului județean de partid și conducerii Ministerului Industriei Metalurgice pentru urmărirea realizării măsurilor stabilite.
Ordine, disciplină și corectitudine

in desfășurarea activității
'> »

comerciale
n

Elevi ai Școlii generale nr. 17 din Brăila îngrijind peluzele de pe bulevardul Karl Marx

Creșterea și educarea socialistă,
revoluționară a tinerilor

îndatorire de onoare a fiecărui comunist

Mai multă

nu reușea să se achite în mod temeinic de sarcina de a întreține în cele mai bune condiții agregatele de bază. Ceea ce, firește, avea repercusiuni negative asupra celorlalte secții de producție, care, din această' cauză, înregistrau rămîneri în urmă în realizarea planului. Și totuși, comitetul de partid a considerat atunci că nu există tînăr incorigibil. Climatul în care muncește și trăiește,, experiența și tactul celor din jur, exemplul și ajutorul tovarășului de muncă pot avea înrîuriri mai rapide sau mai lente asupra noilor veniți în secție. Așa s-a născut ideea și s-a stabilit ca fiecare comunist din secție să primească responsabilitatea de a se ocupa direct și nemijlocit de creșterea și educarea socialistă, revoluționară a unui tînăr. Adică de pregătirea lui profesională, de edu-

lor de producție la un nivel calitativ superior ; desfășurarea unei activități concrete pentru perfecționarea pregătirii lor profesionale ; ajutarea tinerilor în înțelegerea temeinică a conținutului hotărîrilor de partid și a legilor țării ; cultivarea dragostei față de patrie ; dezvoltarea interesului pentru învățătură, pentru îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală ; educarea respectului pentru muncă, pentru muncitorii vîrstnici și a mîndriei pentru combinat, a grijii față de apărarea și dezvoltarea avutului obștesc ; antrenarea lor la activitățile cultural-sportive, la întreaga activitate obștească, precum și grija față de comportarea civilizată în societate și familie și multe altele.„Nu este ușor — apreciază tovarășul Gheorghe Papavă — să te ocupi de formarea și educarea revoluționară a tinerilor. Aici, nu este loc de îndeplinire formală a unei sarcini. Aici, insuccesul nu înseamnă un rebut, ci înseamnă viața unui om. De aceea, exercităm un control permanent asupra modului in care comuniștii care au primit această misiune se ocupă de creșterea și educarea tinerilor. Le sînt solicitate rapoarte în fața birourilor organizațiilor de bază, a adunărilor generale, se fac referiri la acest aspect cu ocazia discuțiilor individuale, se analizează această activitate cel puțin anual in adunările generale ale organizațiilor de bază și într-una din plenarele comitetului de partid.Viața a validat prin rezultate concrete preocupările comuniștilor de lă Combinatul siderurgic Reșița pentru educarea comunistă, revoltț- ționară a tinerilor. Să ne referim doar la secția de unde a pornit inițiativa. Eforturile de mai bună organizare a muncii, de educare permanentă a oamenilor se regăsesc în rezultatele obținute de colectiv. Secția de unde a pornit inițiativa este fruntașă pe combinat. Anul trecut și în perioada primelor două luni din acest an și-a îndeplinit planul la toți indicatorii. Este secția care, de asemenea, se situează in primele locuri în acțiunea de gospodărire și economisire a materiilor prime, energici și combustibilului. Aceleași eforturi se regăsesc și in creșterea capacității de muncă și de inițiativă a tinerilor. Ea se reflectă concret în îndeplinirea lună de lună a sarcinilor de plan de către tineri, în calitatea produselor realizate, în grija față de gospodărirea materiilor prime, în întărirea ordinii și disciplinei. Circa 20 de tineri au devenit inovatori. Peste 300 frecventează cursurile serale sau fără frecvență ale liceului industrial sau ale institutului de subingineri. O altă consecință, poate cea mai importantă, a aplicării inițiativei : peste 480 de tineri din această secție au fost pregătiți și primiți în partid datorită calităților profesionale și mo- ral-politice de care au dat dovadă și pe care și le-au dezvoltat în această perioadă.Iată, pe scurt,, argumentele unei experiențe valoroase. Experiență care atestă, încă o dată, cît de largă ’ poate fi aria preocupărilor și acțiunilor inițiate de organizațiile de partid — atunci cînd există inițiativă, atunci cind pun la inimă grija față de „schimbul de mîine" — pentru educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații, pentru pregătirea și formarea ei pentru muncă și viață.

Comunistul Ilic Brandeburu lucrează de aproape douăzeci de ani în secția reparații mașini și agregate 
a Combinatului siderurgic Reșița.— Pe cîți tineri i-ați ajutat în acești ani să se formeze ca muncitori de înaltă calificare, ca oameni de înaltă ținută morală și politică ?întrebarea primește drept răspuns 
un singur cuvînt : „Mulți !“ (Asta înseamnă, aflăm mai apoi — zeci de tineri). „Dar același lucru — continuă imediat Ilie Brandeburu — îl poate spune fiecare comunist din secția noastră". Și ca să argumenteze această afirmație, ne invită în fața unui uriaș panou aflat la intrarea în hala principală a secției. Panoul, plin de fotografii, poartă titlul : „Inițiativa noastră".Citim, la întîmplare, cîteva din explicațiile nenumăratelor fotografii : „Costa Zaharia îl ajută pe Savu Constantin" ; „Verdeț Eduard discută despre calitatea unei piese cu Ghincea Florin"; „Drugarin Teodor îl inițiază în tainele reglajului electronic pe Bălan Petru" ; ,;Dițescu Nicolae îl îndrumă în executarea unor piese de mare precizie pe Magdici Viorel"... Și exemplele ar putea continua. Pentru că aici, în această secție, înfăptuirea hotărîrilor partidului, a indicațiilor secretarului general al partidului privind datoria organizațiilor de partid, a comuniștilor de a se ocupa de educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații s-a materializat într-o activitate permanentă, a devenit o preocupare temeinică aflată zi de zi în atenție. mai yțxui iiiaișm ai accyiai, „<iuSecretarul comitetului de partid, . adevărat stil de muncă al comuniști» 
Gheorghe Papavă, alți comuniști, din secția de unde a pornit inițiativa cu care am discutat își amintesc că acestei statornice preocupări 
a lor i s-au pus baze noi, eficiente, cu cîțiva ani în urmă, într-o ședință a comitetului de partid. Atunci s-a analizat munca în rîndurile tineretului, s-au subliniat atît rezultatele bune obținute, cît și cauzele unor neîmpliniri în acest domeniu, s-au căutat și s-au găsit soluții pentru ca organizațiile de partid să ajute mai mult și mai atent creșterea și educa- . rea tinerilor. Iar aceste căutări au pornit de la fapte concrete, de la situația existentă. Astfel, unii tineri întîrziau sau lipseau de la serviciu, nu foloseau în mod rațional timpul de lucru, efectuau adeseori lucrări .de calitate necorespunzătoare. Din aceste cauze, ca și din altele, secția

„In rîndul lucrătorilor din comerț, al cetățenilor din Rădăuți s-a format opinia că directorul întreprinderii comerciale de stat mixtă, Callstrat Șotropa, a transformat unitatea pe cate o conduce într-un fel de feudă >pe> care»o “dirijează după bunul- plac și dtipS ciftn îi dictează interesele personale. Proce- dînd în acest fel, a încălcat cu bună știință normele muncii de partid, prevederile legilor, ceea ce s-a soldat cu importante pierderi materiale pentru întreprindere". Așa începea o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, în care se semnalau, relatîndu-se fapte concrete, nereguli și deficiente în păstrarea, gestionarea și gospodărirea fondului de marfă la întreprinderea respectivă.După cum a indicat secretarul general al partidului, scrisoarea a fost dată spre examinare secreta
rului C.C. al P.C.R. și viceprim- 
ministrului de resort al guvernului. Cercetarea a fost făcută de activiști ai Comitetului Central, al Consiliului, pentru coordonarea și îndrumarea activității dc aprovizio- -dfe cantitate să fie readusă- In / măre și prestare de servicii pentru circuitul economic, prin recuperări ""—”—i»-u.i..idin halda de zgură pentru reîntregirea stocului de produse finite. Comitetul de partid al combinatului a sancționat atunci mai multi membri de partid, printre care și pe autorul scrisorii, pentru deficiențele constatate.în timpul controlului, împreună cu comitetul județean de partid și Ministerul Industriei Metalurgice s-au stabilit o seamă de măsuri pentru îmbunătățirea activității combinatului. Intre altele, s-a hotărît ca pentru prevenirea a- pariției unor diferențe intre raportările operative de producție și notele de predare să se

preocupare

pentru valorificarea materialelor

refolosibile
La indicația itovarășuIuirciNicolaeL Ceaușeșcu, CoftsHiul Central de 

Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale a cercetat o scrisoare trimisă conducerii partidului de Gheorghe Tîrpea, de la Combinatul metalurgic Tulcea. Cercetarea întreprinsă a confirmat a- firmația acestuia că în 1981 și în primele luni din 1982 s-au înregistrat diferențe între producția raportată și cea livrată. Pentru elucidarea situației, comitetul județean de partid a ofganizat un control complex, care a constatat diferențe apreciabile între raportările ■ statistice și stocul faptic de feroaliaje. Programul întocmit în urma anali- zei a stabilit ca întreaga diferență

îndruniarea activității .de.aprovi.zio-
L.-., . . . ipopulație, ai Comitetului județean Suceava al P.C.R.în raportul de cercetare se subliniază, de la început, că directorul C. Șotropa și alți membri din conducerea întreprinderii comerciale de stat mixte Rădăuți au folosit metode de muncă străine legalității și normelor activității de partid, ceea ce a deterihinat in repetate rînduri sesizări și reclamații.în perioada 1979—1983 s-au constatat peste 70 de cazuri de lipsă în gestiune, precum și alte nereguli la unitățile întreprinderii, din care unele cu caracter penal — toate reprezentând însemnate prejudicii a- duse avutului obștesc.

Deși nu a avut nominalizate amenajări la capitolul investiții, întreprinderea a efectuat astfel de lucrări, în valoare de circa 2 milioane lei, la diferite unități, fără documentații și aprobări legale. ■ Prin execuția lucrărilor de amena- •"jări șl construcții din fondurile de circulație, la care s-au folosit diverse materiale scoase de la fondul pieței, în sumă de peste 300 000 lei, fără documentații legal elaborate și aprobate, s-au încălcat Legea investițiilor, precum și alte acta normative.Este de menționat că la amenajările sau reparațiile efectuate, ne- întocmindu-se documentele legale, nu se cunoaște exact valoarea fiecărei lucrări, nu apar obiectivele înregistrate în contabilitate la fonduri fixe, nu se plătesc deci a- mortismente, deși unele sînt data în folosință încă din 1982.In raportul de cercetare se mal precizează că directorul a pretins și primit de la unii gestionari diferite produse agroalimentare, măr- i furi din import pe care nu le-a plă- j tit. S-au constatat și alte acte imorale — chefuri "și mese neplătite la restaurante sau cabane. Pentru toate acestea, C. Șotropa a fost exclus din comitetul orășenesc de partid; revocat din funcție și deferit organelor de stat ; contabilul- șef, Malus Ambrozie, a fost și el destituit din funcție, activitatea sa fiind cercetată de organele penale.S-a hotărît ca primarul orașului, Frunză Mihai, să fie discutat și sancționat pe linie de partid pentru lipsă de control și de exigență, atitudine de pasivitate și tolerarea diferitelor abuzuri petrecute Ia întreprinderea comercială de stat mixtă Rădăuți.
Neculal ROȘCA

VIAȚA DE PARTID

la Combinatul 
siderurgic Reșița

carea politică, cetățenească și patriotică, într-un cuvînt, de formarea lui multilaterală pentru muncă și viață.Inițiativa de atunci a devenit astăzi, cum se exprima unul dintre cei mai vechi maiștri ai secției, „un

0 IMPORTANTA
SURSĂ DE ECONOMII ■

Întreținerea și exploatarea rațională
a rețelelor de termoficare

ei

CONSTATĂRILE UNUI RAID ÎN UNELE .SECTOARE ALE CAPITALEI 
Șl ÎN MUNICIPIUL TÎRGOVIȘTE

Sfîrșitul iernii oferă un prilej favorabil abordării pro
blemei economisirii energiei într-o perspectivă mal 
largă. Este limpede că necesitatea spiritului de econo
mie și a chibzuințe! în folosirea resurselor energetice 
nu constituie chestiuni trecătoare, pentru o lună sau 
pentru un anotirhp, ci importante cerințe pentru asi
gurarea și în viitor a dezvoltării societății.

lată de ce unul din domeniile importante de con
sum energetic în mediul casnic - termoficarea - con
tinuă să se înscrie pe agenda de lucru, chiar dacă, 
odată cu sfîrșitul iernii, iese parțial din sfera preocu-

REZULTATE CE ATESTA CA 
ECONOMIA ESTE POSIBILA. Peste20 000 de apartamente primesc căldură și apă caldă de la cele21 de centrale termice din municipiul Tirgoviște. Din datele ce ni se pun la dispoziție rezultă că, prin utilizarea chibzuită, rațională, a gazelor naturale, a energiei electrice, în perioada octombrie 1983 — februarie 1984 s-au economisit 2,4 milioane mc din cota afectată acestui interval de timp. Cum ? Ne explică ing. Constantin Mereu, directorul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă :— Am modernizat 130 cazane, ceea ce ne permite. să obținem, în prezent, randamente corespunzătoare la marea majoritate a centralelor termice. Am remediat, totodată, numeroase defecțiuni la conductele de distribuție a căldurii și apei calde menajere. în microraionul 6, bunăoară, această măsură a avut ca efect reducerea consumului de combustibil cu circa 30 la sută. Pentru a fi în măsură să urmărim permanent și să menținem buna funcționare a utilajelor și instalațiilor, am înființat recent un compartiment mecano-ener- getic, iar doi lucrători au ca sarcină de serviciu eliminarea imediată a neajunsurilor care apar în utilizarea gazelor.Realitatea de pe teren confirmă, în bună parte, afirmația directorului. La centrala termică nr. 3 din microraionul 9, constatăm că lucrurile sint bine puse la punct, sub raport tehnic, ceea ce se reflectă intr-un randament energetic ridicat. Foarte bine ! Același calificativ poate fi aplicat și unora din centralele ter- ^mice bucureștene.

pârilor imediate, răminlnd în exploatare doar rețelele 
de apă caldă. Se ridică insă și importante probleme 
de perspectivă pentru consiliile populare, chemate să 
ia, încă de pe acum, măsuri cu valabilitate în toate 
anotimpurile, pentru ca rețelele de distribuție a căl
durii, toate instalațiile să fie întreținute în bună stare, 
iar personalul de specialitate să-și facă datoria cu 
pricepere și conștiinciozitate, lată, în rîndurile de mal 
jos, constatările făcute cu prilejul unul raid prin car
tiere din Capitală și din Tirgoviște.

căldurii și apei calde ; că abaterile au căpătat forme mult mai grave în unele din punctele termice. Echipa de control alcătuită din tovarășii Dicu Petre, Țulic Dumitru și Șerbu Mihai — una din zecile de echipe împuternicite de consiliile populare ale sectoarelor pentru a ține sub o strictă supraveghere personalul din punctele termice — a constatat că meseriașul de la punctul termic 3 Crivina, din cartierul Cringași, a venit la serviciu cu întirziere și... cu chef. A fost nevoie ca echipa să intervină pentru a fi trimis altcineva care să asigure, în acea noapte, serviciul la cele trei puncte termice pe

consumurilor de energie cu
DE STAREA INSTALAȚIILOR 

DEPINDE ECONOMIA DE COM
BUSTIBIL. O parte din economiile amintite sînt anulate însă de anumite neglijențe în întreținerea rețelei de conducte. Astfel, cine vizitează unele puncte termice din Tîrgo- viște observă un amănunt straniu : pe lîngă pompele care fac să circule apa în instalațiile de încălzire, mai există două pompe numite 
de completare, cu o capacitate de 18 mc pe oră. Ele pompează apă rece în cazan. De ce ? Pentru a înlocui pierderile de apă caldă din rețea 1 La blocul 16 din microraionul 9, de exemplu, subsolul este inundat... cu apă caldă. In aceeași zonă, în luna decembrie a anului trecut, s-a umblat la o conductă pentru a fi sudată, dar lucrarea nu era terminată nici la începutul lunii martie.Este inutil, credem, să subliniem marea răspundere ce revine întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă în această direcție. Dacă revizia instalațiilor s-ar face cum scrie la carte și la timpul potrivit, dacă intervențiile ar fi prompte, în

cazul unor inerente deficiențe survenite în timpul exploatării, economia de combustibil ar rămîne neștirbită de asemenea deficiențe ca acelea de mai sus.
CIT DE IMPORTANTĂ ESTE CA

LIFICAREA PERSONALULUI DIN 
PUNCTELE TERMICE ? Aparent, fochistul nu are altceva de făcut decît să supravegheze instalațiile. In realitate însă, de el depind furnizarea corectă, conform programului, a căldurii și apei calde menajere și, în cele din urmă, înfăptuirea măsurilor elaborate de consiliile populare, de întreprinderile de profil. Este de presupus că majoritatea își fac datoria cum trebuie. Am în- tîlnit însă și exemple care demonstrează contrariul. La centrala termică nr. 1 din microraionul 5 din Tirgoviște — două cazane care trebuiau oprite, la acea oră, ardeau gazele de pomană, deși fochistul era prezent, dar... „nu știa" că trebuie să le stingă. Mulți dintre interlocutorii noștri din București afirmă că nu sînt rare cazurile cînd fochiștii nu respectă programul de furnizare a

care chefliul le avea în grijă. Și în cartierul Drumul Taberei, în urma unor controale efectuate de conducerea secției de termoficare, s-au aplicat sancțiuni severe. Vasilescu Ecaterina și Harco Cateta aveau obiceiul să-și părăsească locul de muncă, bineînțeles în dauna furnizării normale a încălzirii și apei calde în blocurile din jur. Consiliul popular al sectorului 6 —< în raza căruia se află aceste puncte — a procedat cu cea mai mare exigență : celor vino- vați li s-a desfăcut contractul de muncă.Aceste cazuri nu «Int singurele. Este nevoie, de aceea, ea întreprinderile în grija cărora sînt date aceste importante bunuri obștești — a căror valoare se ridică la miliarde de lei, ca să nu mai vorbim de însemnătatea lor în asigurarea confortului în locuințele cetățenilor — să acorde o atenție mai mare meseriașilor cărora le încredințează.
RĂSPUNDERILE MARI ALE BE

NEFICIARILOR : CETĂȚENII. Buna funcționare a instalațiilor depinde

Insă. în mare măsură, și de cetățeni: prelungirea instalațiilor ajunge pînă în apartamente, sub forma radiatoarelor, a robinetelor de apă caldă. Faptul că se află „în casă", chiar dacă aceasta ar fi proprietate personală, nu dă nimănui dreptul să modifice instalațiile după bunul plac, fără avizul de rigoare al întreprinderilor de profil. Ele sînt racordate, după cum se știe, la rețeaua blocului, a cartierului, a orașului. Și orice intervenție necalificată poate duce la deteriorarea întregului sistem, la disconfort pentru sute, chiar mii de concetățeni.Sub pretextul locatari nete) la ta însă, introduc . .... _____  ____ _____la formarea unor „pungi de aer", care au drept consecință proasta circulație a apei în instalații, deci radiatoare reci. „Este un fel de -cancer» al instalațiilor interioare, spunea Eugen Dumitriu, șeful secției de termoficare — Drumul Taberei. Sînt numeroase apartamentele în care am descoperit asemenea robinete". Ele se găsesc cu zecile și în noile blocuri din cartierul Cringași. în cartierul Militari, opt blocuri de locuințe au rămas, la un moment dat, fără încălzire, din cauză că la blocul P 22 cineva a umblat la instalațiile aflate în subsolul tehnic, dezechili- brind astfel distribuirea uniformă a căldurii. Celor vinovați li s-a aplicat o amendă. Dar ea nu a încălzit pe nici una din sutele de familii care au stat în frig, din cauza gestului iresponsabil al unui colocatar.Aceste cîteva exemple demonstrează cît de grave pot fi consecințele acestui gen de „intervenții". Existența unor astfel de „inițiative", cu efecte nedorite asupra integrității și bunei funcționări a sistemului de încălzire al orașelor, pun în evidență necesitatea intensificării controlului asociațiilor de locatari în apartamente. în același timp, Întreprinderile de gospodărie comunală și locativă trebuie să organizeze mai des controale pentru a aplica amenzi contravenționale celor care-și permit să nesocotească bunul obștesc.
Rodica ȘERBAN 
Gheorghe MANEA

lor cp. tinerii". Sigur, s-ar putea pune și o asemenea întrebare : de ce această inițiativă, această sistema-■ tică preocupare pentru educarea tinerilor sînt actuale și astăzi cînd tinerii vin în combinat, ca absolvenți ai liceului industrial sau ai școlii profesionale, cu un bagaj superior de informații, de cunoștințe generale, în marea lor majoritate membri ai organizației U.T.C. ?— Pentru că în permanență are loc un schimb de generații — ne spune tovarășul Ion Văduva, secretarul comitetului de partid din combinat. în fiecare an, noi contingente de tineri, cîteva sute, veniți de pe băncile școlii profesionale ori ale liceului sau încadrați din disponibilul de forță de muncă, pășesc pe porțile unității noastre. In același timp, înzestrarea tehnică a combinatului se modernizează permanent. Procesul acesta de înnoire tehnică depășește procesul de pregătire profesională a tinerilor în școală. Și încă ceva foarte important : să nu uităm că totuși aceștia sînt tineri — subliniez, tineri ca vîrstă, ca pregătire, ca formare, ca educație. Ei abia, aici, în cadrul colectivului, in procesul muncii, al exigenței muncitorești, se formează ca membri ai marelui detașament al clasei muncitoare ; aici se formează ca oameni, își conturează și își adîncesc trăsăturile de caracter și tot aici se pregătesc să devină membri ai partidului clasei muncitoare.Desigur, această preocupare nu este, așa cum ar putea părea unora, o treabă simplă. Este nevoie de oameni deosebiți, cu inițiativă, cu răbdare și perseverență, cu tact pedagogic, bine pregătiți profesional și politic, cu o înaltă ținută morală. Pentru că iată, de pildă, ce sarcini a stabilit comitetul de partid pentru fiecare comunist în această acțiune : îndrumarea și sprijinirea tinerilor de care se ocupă în rezolvarea sarcini- Al. PINTEA

„aerisirii",instalează ventile calorifere. în felul în loc să scoată și mai mult, ceea ce duce
unii (robi- aces- aerul, TELEVIZOARE CU CIRCUITE INTEGRATE

în orice cămin, un televizor oferă posibilitatea vizionării celor mai diverse emisiuni : filme, spectacole de teatru, concerte, spectacole de operă, transmisiuni sportive, emisiuni în limbile naționalităților conlocuitoare ș.a. Dintre aparatele pe care comerțul nostru le pune la dispoziția cumpărătorilor, televizoarele cu circuite integrate prezintă următoarele caracteristici : sînt complet tranzistorizate, au o durată de folosință îndelungată, imagine perfectă și sunet clar, consum de energie electrică redus cu circa 33 la sută, funcționare normală, chiar și Ia variații mai mari ale tensiunii pe rețea, depanare mult simplificată.Termenul de garanție de la data

cumpărării : 12 luni pentru aparat, 18 luni pentru tubul cinescop.Magazinele și raioanele specializate în desfacerea produselor electrice vin în întimpinarea preferințelor clientelei, oferind televizoare cu circuite integrate din următoarele mărci : OLT (diagonala 44 cm. la prețul de 3 000 lei) ; SIRIUS (diagonala 50 cm, la prețul 3 200 lei) ; SNAGOV (diagonala 47 cm, Ia prețul 3 065 lei) ; DIAMANT (diagonala 61 cm, la prețul de 3 720 lei).Lucrătorii din comerț, cu o înaltă calificare profesională, pot furniza informații suplimentare privind instalarea și mînuirea acestor moderne televizoare.
1
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Obiective și sarcini prioritare în economie subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE pretutindeni intensificate la maximum, 
prin lucrări de cea mai bună calitate!

RECOLTE MM DE SOIA PE TOATE SOPRAFHHE CULTIVATE Agregatele complexe — folosite din plin!

Creșterea producției de soia reprezintă una din caracteristicile importante ale agriculturii moderne, strîns legată de creșterea producției de cereale și de dezvoltarea zootehniei. Proteina extrasă din soia are valoare alimentară foarte ridicată, asemănătoare cu cea din carne, avînd o largă utilizare în alimentația oamenilor și în furajarea animalelor. Echilibrarea rațiilor furajere prin utilizarea proteinei de soia in hrana animalelor. îndeosebi la monogastri- c.e (porci și păsări), determină obținerea unor randamente superioare în producția de carne și ouă. Rezultă deci că realizarea producției de soia contribuie în mare măsură la creșterea eficienței valorificării cerealelor in alimentație și in furajarea animalelor.Rezultatele obținute în ultimii ani intr-o serie de unități agricole s-au situat cu mult sub potențialul de producție al culturii soiei. Și aceasta, ca urmare a nerespectării zonării și amplasării culturilor lor, a unor deficiențe tehnologiei, considerării turi pe un loc secundar _ _______alte plante. în vederea îndeplinirii sarcinii stabilite de conducerea partidului nostru privind realizarea în acest an a unor producții record în agricultură, la cultura soiei sînt necesare măsuri radicale pentru eliminarea deficiențelor constatate, pentru respectarea tehnologiei specifice zonelor și condițiilor de cultură, care să asigure realizarea de producții medii de peste 3 000 kg la hectar in zona intîi de cultură, de peste 2 500 kg la hectar în zona a Il-a și de peste 2 000 kg la hectar în zona a III-a. Pentru realizarea veluri minime de producție, mă voi referi în continuare la cîteva elemente de tehnologie a culturii soiei, 

și a soiuri- în aplicarea acestei cul- în raport cu

acestor ni-'
Grupa de maturitate Soiuri omologate sau admise în cultură Zona

I II IllTardive Amsoy, Corsoy 8—10 — —Semitardive Flora, Hodgson, Danubian, Violeta,Chippewa 64 50—60 25—35Semitimpurii Tomis, Evans, Merit 25—30 50—60 —Timpurii Wilkin 4-6 30—50Foarte timpurii;, Precoce 90, Altona, ~ .7.... ■ . ■ 2-4 ... 50—70Amplasarea culturii. Principalele fierea producției cu 400r-l 000 kg la cauze care au determinat scăderea producției de soia în unele unități agricole au la bază nerespectarea unor reguli de amplasare a culturii în condiții corespunzătoare cerințelor biologice privind asigurarea necesarului de apă, pregătirea terenului, gradul de îmburuienare și posibilitățile de combatere a acestora.Realizarea sarcinilor mari de producție la soia impune ca amplasarea culturii să se facă în zona I și parțial in zona a Il-a numai pe terenuri irigate sau cu aport freatic. în toate zonele, cultura principală de soia se va amplasa în ogor de vară sau de toamnă, în terenuri profunde, bine aprovizionate cu apă și elemente nutritive, bine drenate, cu reacție neutră sau. slab acidă.Amplasarea in asolamente stabile cu durata minimă de trei ani asigură reducerea gradului de îmburuienare, atacului de dăunători și boli, soia contribuind la creșterea fertilității solului și la economisirea îngrășămintelor cu azot.Pregătirea terenului. Terenul trebuie să fie arat adine din vară sau toamnă și cît mai bine nivelat. Terenurile arate iarna sau primăvara, cînd solul are umiditate ridicată, sînt puternic compactate în adîncime și nu asigură un pat germinativ favorabil pentru răsărire și realizarea densității plantelor, determinînd scă-

care trebuie aplicate in acest an in mod obligatoriu în toate unitățile agricole cultivatoare.Zonarea culturii și a soiurilor. Cultura soiei a fost concentrată în acest an în trei zone cu condiții favorabile de climă, pe terenuri cu fertilitate ridicată. Cele mai mari suprafețe de soia se cultivă în zona intîi — cuprinzînd partea de sud a Cîmpiei române și Dobrogea, unde se realizează peste 1 600 unități termice biologic active — și în zona a Il-a, care cuprinde partea de nord a Cimpiei române, cimpia din vestul țării și partea de sud a Moldovei cu 1 400—1 600 unități termice. De ase
Recomandări ale cercetării
științifice privind normele 

agrotehnice obligatorii pentru
toate unitățile agricole

Prof. dr. docent Tiberiu MUREȘAN 
președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice

menea, cultura soiei ocupă suprafețe importante in zona a III-a — centrul Transilvaniei, partea de nord- vest a țării și nord-estul Moldovei — cu 1 100—1 400 unități termice.în funcție de condițiile specifice fiecărei zone, procentul din suprafața cultivată cu diferite soiuri este după cum urmează : 

hectar.Nivelarea terenului are rol foarte important în executarea semănatului la adîncime uniformă, a lucrărilor de întreținere și a recoltării fără pierderi, constituind un factor de creștere a producției de soia. Lucrările de nivelare se execută de regulă înainte de arat, vara sau toamna, pe sol uscat pentru a nu provoca compactarea și distrugerea structurii. în primăvară, lucrările de nivelare se execută concomitent cu prima lucrare de pregătire a patului germinativ, prin atașarea lamei de nivelare la grapa cu discuri.Pregătirea patului germinativ se realizează printr-un număr cit mai redus de lucrări, utilizind grapa cu discuri, combinatorul sau agregate complexe, in funcție de starea terenului (nivelare, afînare, îmburuiena- re, umiditate) și erbicidele utilizate (volatile sau nevolatile).Aplicarea erbicidelor. Tratamentul cu erbicide înainte de pregătirea terenului sau concomitent cu aceasta are un rol foarte important în prevenirea îmburuienării timpurii a culturii de soia. Produsele de bază utilizate sînt : Triflurom în doză de 3,5—4 1/ha, administrat singur sau în combinație cu Sencor 0,3 kg/ha, în funcție de speciile dominante de buruieni, gradul de infestare și tratamen- 

tele care se aplică in vegetație. Er- bicidele se aplică cit mai uniform și se încorporează imediat în sol prin două lucrări la adîncimea de 8—10 cm. Eficiența erbicidelor este maximă cînd solul este reavăn și nu formează felii în urma discului.Semănatul. Soia are cerințe termice în faza de germinare-răsărire asemănătoare cu ale porumbului sau chiar ceva mai reduse. De asemenea, ca plantă tînără, suportă mai bine temperaturile scăzute. Cu toate acestea, in unele unități agricole, soia este semănată după porumb, către sfîrșitul lunii aprilie sau la începutul lunii mai, cînd temperatura este 

ridicată și durata zilei de peste 14 ore-lumină. Sub influența acestor factori are loc însă o scurtare a perioadei de creștere și a celei de fructificare,, care determină reducerea numărului de flori și păstăi pe plantă și, respectiv, a producției, în medie, cu 400—600 kg la hectar. Cele mai mari pierderi de producție se constată la soiurile tîrzii și mijlocii. Iată de ce semănatul mai de timpuriu al soiei este o măsură importantă de creștere a producției. Semănatul trebuie să înceapă cind temperatura în sol ajunge la 7 grade Celsius și vremea este în încălzire, iar lucrarea trebuie încheiată pe întreaga suprafață în cel mult 8—10 zile bune de lucru.Schema de semănat soia se stabilește în fiecare unitate în funcție de particularitățile solei privind gradul de îmburuienare, metodele de combatere a buruienilor utilizate, siste- ifta de mașini pentru 'întreținerea culturii și metodă dedrigaf'e-’ăpHcătă. Pe terenurile cu infestare redusă'- în buruierii, cele mai bune 'rezultate' se obțin prin semănatul în rînduri apropiate, la 25—30 cm, prin aplicarea de erbicide înainte de pregătirea terenului și în vegețație. Pe terenurile infestate cu buruieni rezistente Ia erbicide, care necesită prașile mecanice și lucrări manuale, soia se seamănă în rînduri echidistante Ia 50 cm sau în benzi de trei rînduri la 45 cm între ele, cu intervalul dintre benzi de 60—80 cm, sau în benzi de două rînduri la 25 cm, cu intervalul dintre benzi de 70—75 cm. Această ultimă metodă se recomandă si pentru culturile irigate prin brazde.Densitatea la semănat este de 50—55 boabe germinabile pe metru pătrat la culturile semănate in rînduri distanțate și de 60—65 boabe germinabile pe metru pătrat la cele semănate în rînduri apropiate.Adincimea de semănat prezintă o importanță deosebită in realizarea răsăririi rapide și uniforme și in realizarea densității plantelor. în funcție de textura solului și conținutul in umiditate, adincimea de semănat se reglează între 3 și 6 cm. Realizarea uniformității adincimii de încorporare a seminței se obține prin echiparea semănătoarei S.P.C. cu patine mici și limitatoare de adîncime.Bacterizarea seminței. Soia are capacitatea de a se aproviziona pe cale 

naturală cu cantitățile necesare de azot pentru realizarea unor producții de peste 3 000. kg la hectar. De asemenea, are o bună capacitate de a mobiliza fosforul din rezervele solului, astfel incit producția de soia / depinde mai puțin de aplicarea îngrășămintelor chimice. Pentru a- ceasta însă trebuie să se facă cît mai corect bacterizarea semințelor de soia cu substanțe fixatoare de azot.Cantitatea de Nitragin-soia produsă in acest an asigură aplicarea unei doze de 3—4 flacoane la cantitatea de sămință pentru un hectar, care asigură numărul de germeni necesari realizării unei bune bacterizări. Eficiența bacterizării depinde de aplicarea corectă a tratamentului la care se va urmări acoperirea tuturor semințelor cu suspensia de bacterii și executarea tratamentului la un interval cît mai scurt de. timp înainte de semănat. Semănatul la timp, cînd solul are conținut optim de umiditate, neaplicarea îngrășămintelor cu azot înainte de semănat, cît și efectuarea tratamentului cu erbicide înainte de semănat cu 1—2 săptămîni sînt principalele măsuță care trebuie avute în vedere pentru asigurarea formării nodozităților pe rădăcinile de soia.Fertilizarea. Aplicarea .îngrășămintelor cu fosfor la soia este necesară pe solurile cu conținut în fosfor mobil mai mic de 4 mg PîOs la 100 grame de sol. îngrășămintele se administrează înainte de arat sau concomitent cu semănatul, în benzi, lateral de rînd.Fertilizarea cu azot este eficientă în Cazul culturilor care nu au format nodozități, aplicîndu-se doze de 50—100 kg substanță activă la ha. De asemenea, la culturile care au format nodozități puține sau pentru obținerea unor producții de peste 3 000 kg la hectar s-a dovedit eficientă fertilizarea cu 30—40 kg azot la hectar, în special pe solurile cu conținut scăzut in humus. Azotul se aplică concomitent cu prașila mecanică prin încorporare în sol în perioada de la apariția primei frunze trifoliate pînă la înflorire, pentru culturile fără nodozități, și înainte de începutul formării păstăilor, la culturile cu producții mari.Combaterea buruienilor. Infestarea cu buruieni și înmulțirea unor specii rezistente la tratamentele clasice cu , erbicide^.„. cum sînt zjrng (Șolanuțn , nig’rîuți)," pălâmida (Cirsiunj' arv.ensejȘ și ^streiuX'lfSorghum Kalepenșe), der < l| termină .pierderi foarte mari depro-c ducție la soia prin înăbușirea plantelor, concurența pentru lumină, apă și hrană, cît și prin pierderile mari care se înregistrează la recoltare. Lupta cu buruienile trebuie realizată prin toate mijloacele agrotehnice, mecanice, manuale și chimice, astfel îneît culturile să fie permanent curate, fără buruieni. Tratamentele chimice cu Basagran asigură o bună protecție a culturilor de soia împotriva buruienilor dicotiledonate. Pentru combaterea. buruienilor monocotiledonate și, în special, a celor perene, cum este costreiul, se utilizează erbicidul Fusilade.Irigarea culturii. Irigarea este măsura de bază în realizarea de producții mari de soia in zonele cu regim termic favorabil din sudul țării, în Moldova și pe unele suprafețe din vestul țării. Aplicarea irigației trebuie să satisfacă cerințele plantelor începind cu faza} de răsărire, în cazul uscării solului și, cu deosebire, în perioada de la formarea bobocilor florali pînă la coacerea în ceară. Norma de udare se stabilește in funcție de însușirile solului : 700—800 |m3/ha’pe solurile cu. permeabilitate bună și 400—500 m3/ha pe solurile cu permeabilitate slabă și pe nisipuri. Numărul de udări variază în funcție de cantitățile de precipitații din perioada de vegetație a culturii.

Vremea frumoasă din ultimele zile a creat condiții ca și lucrătorii ogoarelor din. județul Teleorman să desfășoare pe un front larg însămin- țările și celelalte lucrări agricole de sezon. Pînă miercuri seara s-a pregătit patul germinativ pe 21 150 hectare, iar sămința a fost pusă sub brazdă pe 18 574 hectare. în unitățile din consiliile agroindustriale Tr. Măgurele, Piatra, Blejești, Smîrdioasa și Buzescu s-au insămînțat suprafețe mari cu mazăre, in, furaje, sfeclă de zahăr, legume și s-au plantat cartofi.Totuși, suprafețele însămânțate reprezintă doar 7 la sută din cele care urmează să fie cultivate in această primăvară. De aceea, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit noi măsuri care să ■ asigure grăbirea semănatului și executarea unor lucrări, de cea mai bună calitate. Asemenea măsuri vizează folosirea deplină a timpului de lucru din zori și pină se întunecă la însămînțări, utilizarea la. capacitatea maximă a agregatelor complexe de mașini agricole,, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu carburanți, semințe, erbicide și îngrășăminte chimice, organizarea schimbului II pe un număr cit mai mare de tractoare la pregătirea’ terenului. Membrii biroului comitetului județean de partid, alți activiști de partid și de stat se află permanent Ia fața locului, în unități, unde împreună cu
Au început lucrările la amenajarea 

hidroameliorativă complexă „Cimpia Buzăului**

Ieri, 5 aprilie, în Cimpia BuzâuluiIeri, 5 aprilie, au început lucrările la primul tronson „C-Vest“ al - canalului magistral Vernești-Ciobă- noaia, din cadrul amenajării hidroa- meliorative complexe „Cimpia Buzăului", obiectiv deosebit de important al Programului național de îmbunătățiri funciare, program elaborat din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a se asigura creșterea potențialului productiv al pă- mîntului și obținerea de producții sigure și stabile, indiferent de condițiile climatice.Prin ce se caracterizează această 

specialiștii organizează desfășurarea intregii activități. Se urmărește ca, în momentul cind se va trece din plin la semănatul florii-soarelui și porumbului, să se ajungă la o viteză zilnică de 12 000 hectare.Dar să vedem cum se ' acționează, practic, în cîmp. La cooperativă agricolă din comuna Peretu se lucrează în mai multe puncte. Pe o
TELEORMAN

solă de 100 hectare, la ferma nr. 1, se pregătește patul germinativ pentru floarea-soarelui. „Am identificat 40 de -hectare pe care se poate lucra — ne spune inginerul-șef al cooperativei, Petre Caragea, pe care îl întîlnim aici. Adaptăm tehnologiile de lucru in funcție de starea fiecărei sole. Altfel spus, pe unele suprafețe se face o singură trecere cu combinatorul, după care urmează semănatul. Pe alte parcele, pentru a se afina solul la adîncimea de încorporare a seminței, mai este necesară aplicarea unei lucrări suplimentare cu discul, în agregat cu bara nivelatoare și grapa cu colți". „Lucrăm cu semănători SPC-8, în agregat cu instalații de fertilizare — adaugă președintele cooperativei.

nouă investiție ale cărei prime capacități urmează să fie puse în funcțiune în anul 1987 1 întreaga amenajare va asigura irigarea a circa 60 000 hectare, din care peste 35 000 hectare în județul Buzău, iar diferența în județul Prahova. De asemenea, se vor executa lucrări de desecări pe 40 430 hectare,’ de drenaj pe 8 500 ha, de ameliorare a terenurilor sărăturoase pe 10 868 ha și de regularizare pe 166 km de văi și pîraie și 120 km de torenți.Soluțiile adoptate de proiectant! și constructori urmăresc atît asigurarea unui înalt ritm de execuție, cit și 

Ion Tăbăcitu. Pentru a asigura o densitate optimă la hectar, întreaga cantitate de semințe de floarea-soarelui a fost aleasă la masă". în același climat de răspundere, ordine și disciplină se muncește și în alte puncte de lucru. Pe o solă a fermei nr. 2 se însămînța sfecla de zahăr care va ocupa 400 hectare. '■Tinîndu-se seama de condițiile climatice din această primăvară, în toate unitățile agricole teleiormănene se caută soluții pentru grăbirea lucrărilor în cimp, pentru , adaptarea tehnologiilor la condițiile concrete din fiecare fermă vegetală. „întrucit folosim agregate complexe, lucrăm pe porțiunile de teren nisipos, care s-au zvintat mai repede — ne spune Dumitru Tîrcolea, președintele cooperativei agricole Buzescu. După cum vedeți, aici patul germinativ e bine afinat și nivelat. Aceasta ne-a permis , să grăbim semănatul și să executăm numai lucrări de bună calitate. Alegem cele mai potrivite sole care pot fi însămînțâte fără a se mai ține seama de epocile stabilite inițial pentru fiecare cultură".Exemplul unităților, agricole fruntașe se cere generalizat, astfel îneît ritmul semănatului să sporească și mai mult. .
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteli*

scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe cît mai mici de teren. După cum ne-a precizat inginerul Gheorghe Alexandrescu, directorul I.E.E.L.I.F. Buzău, constructorii sint hotărîți să întîmpine cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII- lea al partidului cu succese deosebite, angajindu-se să termine execuția tronsonului „C-Vest“ pină în luna noiembrie a.c.
Stellan CI II PER
corespondentul „Scinteli* 
Foto : Dorin Ivan

--------- INVESTIRILE PLANIFICATE - lN FUNCȚIUNE LA TERMEN!----------
Printre obiectivele de investiții prioritare care se realizează în actualul cincinal în județul Giurgiu se numără și centrala electrică de ter- moficare amplasată pe platforma industrială a municipiului reședință de județ. Importanța acestei investiții ? Ar fi suficient să amintim că aici urmează să fie montate și să funcționeze trei turboagregate cu o putere instalată de 50 MW fiecare pentru a înțelege cu cită acuitate se pune problema urgentării lucrărilor și racordării la sistemul energetic național a termocentralei. Mai mult decit atît, noua termocentrală urmează să asigure aburul tehnologic Sentru combinatul chimic din loca- tate și termoficarea orașului. Municipiul Giurgiu urmează să devină deci un nou centru producător de energie electrică al țării, unde se va valorifica lignitul din bazinul carbonifer al Olteniei.Sînt oare necesare și alte argumente pentru a evidenția cită atenție ar fi trebuit și trebuie să fie acordată în continuare acestei investiții 1 Credem că nu. Și totuși, sînt aproape inexplicabile, pentru a nu spune altfel, ritmul de lucru de pînă acum pe acest șantier, felul cum s-au urmărit și rezolvat problemele de care depinde punerea în funcțiune a termocentralei. Dar să nu anticipăm și să ne referim înainte de toate la un eveniment așteptat de foarte multă vreme.Fapt îmbucurător, în aceste zile pe șantier se simte febra pregătirilor pentru punerea în funcțiune a primului generator de 50 MW. Deși lucrările nu sînt terminate integral, cu puțin timp în urmă s-au efectuat probele mecanice și electrice la turbină, generator, transformatoare și o serie de instalații auxiliare. Concluziile ? „Instalațiile au funcționat în general bine, precizează tovarășul Horia Popescu, director adjunct al întreprinderii „Electrocentrale" București, de care aparține termo

centrala din Giurgiu. Acum se remediază micile defecțiuni constatate și se continuă execuția celorlalte lucrări care condiționează începerea probelor tehnologice și racordarea generatorului la sistemul energetic național, dintre care aș aminti : terminarea depozitului de hidrogen și bioxid de carbon, a circuitului hidrotehnic, a izolațiilor, închiderea unor instalații. Dispunem de' un stoc de 100 000 tone cărbune și in următoarele zile termocentrala va furniza primele cantități de energie electrică".Notînd perspectiva acestui debut productiv nu putem pierde însă din vedere data începerii lucrărilor. Desigur, realizarea unei termocentrale cu trei grupuri energetice de 50 MW, care funcționează pe cărbune inferior, intr-o zonă fără nici un fel de experiență în acest domeniu, nu este o sarcină deloc ușoară. Cu toate acestea, nu poți să nu fi surprins aflînd că lucrările la termocentrală au început în anul... 1977. Deci, intr-o perioadă de peste 6 ani de zile, la un obiectiv energetic prioritar, nu s-a realizat decit circa 60 la sută din valoarea lucrărilor de investiții ! Este o situație cu totul anormală. Dacă termocentrala ar fi funcționat în această iarnă, in iarna trecută și chiar acum doi ani, ceea ce era pe' deplin posibil, fără îndoială că și alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din județul Giurgiu, din întreaga țară ar fi fost mai bună.Nu ne propunem acum să trecem în revistă toate cauzele care de-a lungul anilor au determinat tergiversarea lucrărilor pe acest șantier. Totuși, începind chiar cu planificarea lucrărilor este clar că, în acest caz, nu s-a ținut și nu se ține seama de cerințele economiei naționale. Practic, în primii trei ani, volumul lucrărilor prevăzute a fi executate a fost atît de mic îneît nu se putea asigura terminarea investiției decit in cîteva decenii. Nici chiar in acest 

an planificarea lucrărilor nu s-a făcut in concordanță cu termenele de punere în funcțiune a grupurilor energetice. Și iată de ce. Planul de investiții pe primul trimestru a fost îndeplinit și chiar depășit la lucrările de construcții-montaj. Asigură însă stadiile fizice ale lucrărilor punerea in funcțiune în lunile iunie și
CUVÎNTUL HOTÂRÎTOR:
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Buna conlucrare dintre 
constructor și beneficiar

PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE DIN GIURGIU

octombrie a grupurilor energetice nr. 2 și, respectiv, nr. 3, așa cum s-a prevăzut ?— Lucrările la- acest obiectiv sînt mult rămase în urmă îndeosebi din cauza restanțelor acumulate în anii anteriori, ne spune tovarășul Gheorghe Dăogaru, secretar cu probleme economice al Comitetului județean Giurgiu al P.C.R. Avem asigurări că întreprinderea de mașini grele București va liVra turbina nr. 2 în prima parte a lunii aprilie. Nu există însă o perspectivă clară în ce privește livrarea turbinei și cazanului nr. 3 și asigurarea conductelor de înaltă presiune și a altor materiale. Mai grav este faptul că în discuțiile care au loc se dau asigurări că problemele vor fi rezolvate, dar în practică se realizează prea puțin. Pe șantier există un stoc mare d.e utilaje deoa

rece multe dintre ele nu au fost livrate în ordinea de montaj. Recent, am trimis la ministerele de resort, la 10 comitete județene de partid și unitățile furnizoare liste cu instalațiile restante, care condiționează punerea in funcțiune a grupurilor energetice nr. 2 și 3. Facem un apel către întreprinderile industriale să 

livreze neîntîrziat instalațiile și sub- ansamblele contractate.Fără îndoială, în ultima perioadă ritmul de lucru pe șantier s-a intensificat. Numai la finisaje și închiderea instalațiilor pentru grupul energetic nr. 1 lucrează în aceste zile peste 250 de constructori. Forțe importante sînt concentrate și la grupul energetic nr. 2, unde se muncește susținut, în două schimburi la turnarea fundațiilor în sala mașinilor și pentru cazan. Concomitent, lucrările au fost începute și la grupul energetic nr. 3. în prezent, constructorul are pe șantier circa 700 de oameni, din care 150 lucrează la execuția rețelei de termoficare a orașului. Și totuși, încă de pe acum se conturează o nouă amînare a termenelor de punere în funcțiune a grupurilor e- nergetice nr. 2 și 3.

— Pînă la începutul lunii aprilie, ne spune inginerul Radu Gălățeanu, șeful brigăzii complexe de constructori de pe șantier, la grupul energetic nr. 2 au fost terminate fundațiile pentru un ventilator de aer, două ventilatoare de gaze, arse și un corp de la electrofiltru. Vor mai rămîne deci de executat fundațiile pentru un 

ventilator și un corp de electrofiltru. Apoi, formațiile care lucrează acum la spatele cazanului nr. 2 vor fi mutate la grupul energetic nr. 2 care va fi gata în luna octombrie, urmînd ca în anul 1985 să fie pus în funcțiune și grupul energetic nr. 3.Oricît ar părea de surprinzător, mulți dintre specialiștii cu care am discutat se declară mulțumiți cu faptul că, acum, lucrările se înscriu în noul grafic întocmit. Evident, am fi fost de acord cu acest punct de vedere dacă ritmul de execuție stabilit prin acest grafic ar fi fost corelat cu termenele de punere in funcțiune a următoarelor două grupuri energetice. Dar s-a procedat exact invers, graficul de lucru fiind oarecum adaptat la situația de pe șantier. Să se fi uitat oare că termenul de punere in funcțiune a grupului energetic nr. 2 

este luna iunie și nu luna octombrie, așa cum s-a prevăzut prin noul grafic ? în luna octombrie trebuie să înceapă să producă energie electrică grupul nr. 3 ! Asemenea grafice, prin care lucrările au fost reeșalonate, s-au mai făcut, iar consecințele se cunosc : acumularea unui stoc mare de instalații și materiale pe șantier, amînarea termenelor de punere in funcțiune.Așadar, unele din deficiențele mai vechi in organizarea muncii pe șantier își spun și acum cuvîntul. Paradoxal este că, pe de o parte, deși pe șantier sint în stoc utilaje în valoare de peste 50 milioane lei, mon- torii nu dispun de utilajele pentru care există front de lucru, iar, pe de altă parte, unele lucrări de construcții sint încheiate, dar montajul nu poate începe deoarece lipsesc utilajele. Așa este cazul electrofiltrelor, ventilatoarelor de aer și gaze, preîn- călzitoarelor de aer, care stau de mai multă vreme în stoc pe șantier, dar care nu pot fi montate din cauză că nu sînt terminate lucrările de construcții. Livrarea Ia întîmplare a utilajelor, fără să se țină seama de ordinea lor de montaj, are și alte consecințe. „La cazanul nr. 3, de exemplu, ne spune inginerul Crinu Naftali, adjunct de șef de brigadă montai, s-au livrat de către întreprinderea „Vulcan" toate subansamblele pentru drenare, goliri și aerisiri, care de fapt se montează ultimele. în schimb, nu au fost livrate supraincăl- zitoarele nr. 3 și 4, pe care trebuie să le montăm acum. Mai mult, dacă nu primim cît de curind supraîncăl- zitoarele va trebui să începem montajul la alte subansamble. In această situație, se anulează orice posibilitate de mecanizare a lucrărilor atunci cînd vom primi și va trebui să începem montajul supraîncălzltoarelor. Acesta este un exemplu, dar el explică în bună parte de ce la grupul nr. 1 montajul a durat peste 40 de luni, în loc 

de 24 luni cît se prevede în normative".Neajunsurile existente în livrarea unor utilaje reprezintă, într-adevăr, una din principalele cauze - care au determinat intîrzierea lucrărilor pe șantier, dar nu singura. Pe șantierul termocentralei s-a resimțit mai tot timpul lipsa forței de muncă, a asistenței tehnice din partea proiectantului, a altor specialiști din cadrul Ministerului Energiei Electrice, care prin atribuțiile ce le revin ar fi trebuit să urmărească mai îndeaproape mersul lucrărilor, să contribuie direct la rezolvarea problemelor de care depinde punerea in funcțiune a acestui obiectiv. Iată numai un exemplu. Chiar in aceste zile, la cazanul nr. 2 nu se pot turna fundațiile deoarece s-a schimbat soluția constructivă și mai întii trebuie să se demoleze patru stîlpi turnați nu cu mult timp in urmă. Deci din nou timp și materiale pierdute, forțe irosite în zadar.în prezent, pe șantier sînt concentrate numeroase forțe umane și mecanice ; timpul s-a îmbunătățit și, deci, condițiile de lucru au devenit mai favorabile. Există posibilități reale ca ritmul de lucru să fie accelerat Acum, mai mult ca oricînd, se impune intervenția directă, operativă a specialiștilor din Ministerul E- nergiei Electrice, din celelalte ministere care participă la realizarea Centralei electrice de termoficare din municipiul Giurgiu pentru urgentarea livrării instalațiilor și materialelor necesare, pentru organizarea mai bună a muncii, astfel incit toate cele trei grupuri energetice să înceapă să producă la întreaga capacitate în cel mai scurt timp. Aceasta reprezintă singura și adevărata dovadă care poate demonstra că s-au înțeles sarcinile majore stabilite de conducerea partidului in privința dezvoltării bazei energetice a țării.
Ion TEODOR 
Petre CRISTEAJ
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PROPAGANDA VIZUALA

concretă, mobilizatoare, cu finalitate
practică și educativăTn cadrul instruirii anuale a secretarilor adjuncți cu propaganda ai comitetelor comunale de partid, secția de propagandă a Comitetului județean, Argeș al P.C.R. a organizat un interesant schimb de experiență In donsiliul unic B1RLA, pentru a cunotaște modul în care propaganda vizuală, alături de celelalte mijloace educaționale, mobilizează cooperatorii la realizarea prevederilor programelor \iinice de dezvoltare a producțiilor agricole.Intr-ațievăr, participant» la schimbul de 'experiență au avut ce vedea I La\ cooperativa agricolă „Unirea", la ftntrările în cele 4 grajduri atenția este atrasă de mai multe tabele prinșe- pe pereții exteriori ; ele prezintă sugestiv evoluția producției de lapte — .pe zile, pe lună. Graficele prezentate pe aceste tabele, explică economistul fermei, Vasile Crețu, sînt oi oglindă a modului în care își fac îngrijitorii datoria. Și, bineînțeles, și 'specialiștii, pentru că și ei sînt cupriinși în aceste grafice. E absolut normlal să fie așa, pentru că împreună '• răspund de producția de lapte și de carne. Cum și-au făcut cei implicați' datoria ?observă șl din grafice — bine. La grajdul nr. 1 cel imai bine stau îngrijitoarele Maria Bălan, Elena Tudor și îngrijitorul '.Tudor Ionaș. Ionaș era la curent că Elena stă mai bine. „Dar Hu mă las !“„ zice el. îngrijitorii din grajdul nr. 2 cunoșteau și ei rezultatele de la grajdul nr. X cu care sînt în întrecere, competiție din care cîștigă, cum e firesc, producția.„Țărani muncitori și specialiști ! Folosind cu maximă chibzuință Pă-

mintul, cxccutind lucrări de înaltă calitate, organizind bine munca și întărind ordinea și disciplina, con- tribuiți la sporirea continuă a producției vegetale și animale !“ — citim pe unul din cele 25 de panouri aflate în locurile cele mai vizibile din centrul localității Bîrla, care prezintă indicatorii în profil teritorial, producțiile vegetale și animale realizate. Cum ne dăm seama din discuțiile cu cooperatorii, cifrele res-

încadrate 4 chipuri de fruntași ai comunei : Ion Ivan, mecanizator, Constantin Cristea, legumicultor, Ion Lungu, cocător de pîine, Nicolae Pană, fruntaș la contractări. „îi cunoașteți 7“ — îi întrebăm pe sătenii ce-i privesc. „Cum nu. Și merită să fie aici ! — ni se Pentru că sint exemplu alții".Cu bune rezultate în propagandă, arată Dumitru David,
răspunde, și pentrumunca de

DIN EXPERIENȚA UNOR COMUNE 
ARGEȘENE

Cum se

pective nu sînt noutăți pentru el. Pentru că indicatorii amintiți sînt rodul dezbaterilor, propunerilor și angajamentelor asumate de ei în adunările generale ale cooperativei agricole, in sesiunile consiliului popular, în adunările cetățenești pe sate și circumscripțiile electorale. Rostul lor pe panouri nu este decît acela de a le ține mereu trează atenția și hotări- rea de a le concretiza, de a le traduce cum se cuvine în viață. Mai încolo, in fața complexului avicol zărim mai mulți cetățeni care privesc, un alt panou. Ajunși aici aflăm că ceea ce scrie pe el îi interesează și pe ei, poate în mai mare măsură decît pe cei din complex. Iată de ce : aici sînt expuse sintetic rațiile de furajare și procedeele de îngrijire a păsărilor pentru ca acestea să dea producții de peste 250 ouă pe an. Și cum fiecare om are acasă păsări, are și interesul ca să obțină și el ouă tot mai multe. în alt panou sînt

secretar adjunct al comitetului comunal de partid, e folosită gazeta din centrul satului. Ea conține întrebări scurte și precise : „Știți că in 1984 avem de însămînțat 2 481 hectare cu porumb, cu o producție de 4 000 kg boabe la hectar „Știți că am încheiat obligațiile contractuale, dar se impune să ne străduim să le achităm în întregime ?“.Stăruim și asupra rubricii „Reflector". Cuprinde nume de oameni certați cu buna cuviință. Să exemplificăm și noi : Virgil Popescu, e scandalagiu ; Dinu Gheorghe își mepține în neorînduială gospodăria ; Toma Marin nu participă la munca cîmpului. „Ii cunoașteți ?“ — îi întrebăm pe cei care îi privesc. „Mai bine nu i-am cunoaște, dar așa le trebuie !“, sună categoric și răspunsul.In comuna H1RȘEȘTI era organizată, la vremea venirii noastre, o săptămînă culturală. Cu pro-

vineri 6 aprilie 1984SC1NTEIA

Foto : Petre Popovici

invitați in punctul politico-ideologică prin intermediul a conținutul Progra-

gram bogat, interesant. Cînd am a- juns aici se desfășura concursul „Cine știe zootehnie, cîștigă". La concurs s-au întrecut trei- îngrijitori fruntași : Rada Moacă, Maria Tudor și Constantin Coman. în cinstea fruntașilor din agricultura comunei formațiile artistice au prezentat un frumos spectacol. în timpul pauzei cetățenii au fost de documentare să ia cunoștință, 10 afișe, despre mului unic, despre obligațiile deținătorilor de pămînt de a cultiva terenul ce-1 au în folosire, de a crește animale și a contracta cu statul produse cît mai multe. Erau subliniate și obligațiile și îndatoririle consiliului popular, conducerii cooperativei agricole, unității de contractări și a- chiziții de a ajuta pe contractanți cu pășune, semințe, asistență tehnică. Afișe cu conținut asemănător existau și la sediile consiliului popular și cooperativei agricole, în ferma zootehnică, în magazinele sătești. Din loc în loc, pe stînga și pe dreapta, sînt expuse panouri asemănătoare celor din Bîrla, privind cantitățile de produse ce trebuie contractate și livrate la fondul de stat din gospodăriile populației etc.Se poate conchide că propaganda vizuală din cele două comune e proaspătă, este la obiect, are finalitate. De aceea, este tenție și interes de zîndu-i la obținerea agricole superioare.
urmărită cu a- săteni, mobili- unor producții

fac mai

Gheorqhe ClRSTEA
corespondentul „Scînteii*

Universitatea din Brașov

INTEGRAREA Învățămîntului cu cercetarea și producția

di
:ACULTATEA 
in incinta uzinei

ALEEA FRUNTAȘILOR7îi vedeți? Sînt cei ce orașul să înainteze ,iute...“.
Încercăm să deslușim semni

ficațiile acestei aprecieri — fă
cută de Ilie Bordeianu, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Dorohoi, in fotografiile 
ce umplu de viață nu mai pu
țin de 19 vitrine mari, ele in
sele foarte atractive, executate 
parcă pentru un concurs de de
sign. Greu de dedus! Fiindcă, 
fără explicațiile ce le însoțesc, 
chipurile confecționerei Elena 
Gherasim, maistrului '
Chelaru, zootehnicianului 
Tomniuc, profesoarei 
Ungureanu, medicului 
Boca și ale altor vreo 
la număr, degajă doar o 
vilită bucurie.

Recurgem, așadar, la explica- lifii începind, cu una de ansarn- llblu; ComAetill ~ orășenesc de 
'partid Dorohoi și-a cîștigat în 
ultimul deceniu un loc distinct In activitatea politico-ideologică și cultura-l-educativă ce se des- 

1 fășoară in județul Botoșani. Au 
apărut aici valoroase inițiative 
in domeniul propagandei vizua
le, în utilizarea tipăriturilor și 
a aparaturii electroacustice în 
învățămintul politico-ideologic 
ori in alte acțiuni, inițiative ge
neralizate apoi de numeroase 
organe fi organizații de partid,

urmare a schimburilor de expe
riență — județene sau interju- 
dețene — ce se organizează 
frecvent la Dorohoi. iată doar 
una dintre acestea, a cărei per
manentizare solicită un intens 
volum de muncă, un anume 
profesionalism. Este vorba de 
gazeta de stradă „Opinia Doro- 
hoiului", care apare bisăptămî-

din segmentele străzii Grigore 
Ghica. Materialele expozitive ale 
„Aleii" depășesc condiția coti
dianului, reprezentind fapte, 
experiențe și inițiative ce se 
constituie intre bunurile durabi
le pe o arie de cuprindere cit 
mai largă. De exemplu : alătu
rat angajamentului pe anul cu
rent asumat in întrecerea so-

ÎNSEMNĂRI DIN ORAȘUL DOROHOI
Mihai 
Eugen 

Rodica 
loan . 

șaizeci 
nestă-

nai in șase exemplare, cu su
mare bogate: articolele, notele 
sau accentele critice sint ilus
trate cu fotografii, grafice și 
caricaturi, multiplicarea insem- 
nind, în cazul materialelor ilus- 

ntrațiișe, execuția dim..nau,..^fie.- 
•căruia. Din moment^,apariției \ 
și pînă la schimbarea iu eiem-- 
plarul următor nu-i oră din zi 
ca aceste gazete sui-generis să 
nu fie citite la... stradă deschi
să. ceea ce dovedește caracterul 
lor atractiv, cu ecou în rlndul 
populației. Satisfacția pe seama 
unei inițiative deschide, mai în
totdeauna, apetitul adoptării al
teia. Așa că „Opinia Dorohoiu- 
lui" și-a găsit, după Consfătui
rea de lucru de la Mangalia, o 
continuare firească in „Aleea 
fruntașilor" — situată pe unul

cialistă este prezentat la fie
care indicator stadiul de înde
plinire, subliniindu-se atit de
pășirile, dar mai ales posibilită
țile prin care acestea pot spori 
in continuare, nominalizîndu-se 
pînă__ji ^resursele existente in 

"t. fiecare colectiv. Se face astfel, 
indirect, și o critică mobiliza
toare, fiindcă in momentul in 
care dezideratul devine fapt, așa 
cum s-a întîmplat cu activitatea 
de export a întreprinderii de 
sticlărie și porțelan, maniera de 
prezentare „gazetărească" s-a 
schimbat, îndemnând la genera
lizarea experienței in toate ce
lelalte colective muncitorești din 
oraș. Eficace se dovedesc și ex
plicațiile ce însoțesc portretele 
fruntașilor. Afli, citind doar 
cîteva rinduri, că atelierul de

debitări al întreprinderii de 
mașini-unelte grele a ajuns pe 
un loc de frunte după ce a pre
luat o metodă de lucru specifică 
activității din confecții : de
bitarea metalelor pe grupe de 
grosimi. Și că același procedeu 
poate fi adaptat in scopul eco
nomisirii materialelor inclusiv în 
atelierele cooperației meșteșu
gărești. Reții, de asemenea, că, 
prin generalizarea acordului 
global, schimbul B al întreprin
derii de confecții a pus in va
loare noi căi (ce sint nomina
lizate), care vor duce la dubla
rea productivității muncii in 
următorii trei ani. Ori că pre
paratorul de minereuri Gheor
ghe- Saucenițanu de la între
prinderea minieră a obținut cea 
maț -rfină granUlație printr-un, 
procede.il jfpe- căre îl prezintă & ■:- 
chia/r ei întuși. Asemenea*i',ex- : -ă 
plicații" sînt de ordinul zecilor, 
toate laolaltă configurind un 
veritabil catalog de noutăți 
tehnico-organizatorice.

Cinstindu-și fruntașii în pro
ducție, Comitetul orășenesc de 
partid Dorohoi propune prin a- 
ceastă „alee" o interesantă și 
eficace inițiativă de muncă 
politico-educativă.

Silvestri A1LENE1

i
I

în partea de sud a perimetrului întreprinderii de tractoare din Brașov se înalță silueta zveltă a unei clădiri cu șapte niveluri. Stadiul de nefinisare exterioară în care se mai găsește lasă impresia unei construcții neterminate. în pofida aparenței, aici a început, cu puțin timp în urmă, să-și desfășoare activitatea cel de-al doilea centru de invățămînt, cercetare, proiectare și microproducție al Universității Brașov, respectiv catedra care pregătește cadre inginerești pentru sectoarele calde. Transferarea catedrei de utilaj tehnologic în incinta marii întreprinderi brașovene, cu puternice sectoare de prelucrare la cald — două turnătorii de fontă, una de oțel, una de neferoase, două sectoare de forjă, un sector de tratamente termice — constituie una din măsurile luate la Brașov pe linia integrării mai profunde, directe și eficiente a învățămîntului superior brașovean cu cercetarea și producte-

Forța rațiunii și a
9 9 demnității umaneO nuvelă de succes la vremea ei și rezistentă la eroziunea timpului, „Ringul", transformată, cu unele (modificări și actualizări, în .scenariu de însuși autorul ei, loan Grigorescu, stă la baza filmului cu același titlu realizat de Scrgiu Nicolaescu (prima colaborare dintre cei doi cineaști). Un film ce îmbină spectaculosul (atit de caracteristic vocației cinematografice a lui Sergiu Nicolaescu și atit de drag pentru spectatorii filmelor lui) cu un dramatism consistent.Prezentul face loc în film (ca și in proza inspiratoare) aducerilor aminte — pe firul narațiunii (care punctează evenimente și încercări sufletești), dezvoltîn- du-se o problematică morală strîns condiționată de realități sociale și politice revolute. „Ringul" face parte din categoria acelor creații care divulgă ororile fascismului, monstruozitățile naziste care au pus în cumpănă însăși condiția umană. Țesătura epică, cu lanțul ei de coincidențe și elemente insolite — mai numeroase în film ca în nuvelă — trebuie acceptată ca o convenție ; o convenție generoasă sub aspectul trăirilor umane retroactive menite să degajeze semnificații mai generale asupra fascismului și implicațiilor lui.Esențială rămîne în „Ringul" tema revanșei : o revanșă al cărei substrat îl înțelegem grație evocărilor în flash-back; o revanșă individuală reflex la cea istorică pe care un fost boxer o ia — după ani — asupra . ofițerului nazist caț-e îl umilise, terorizase în tinerețe, în lagăr, folo- sindu-1 ca pe un „sparing partner". Este o temă eroică și dramatică — iar în cele din urmă, tragică. Cei ce boxează sînt doi oameni de peste 50 de ani, obosiți, dacă nu chiar vlăguiți. Unul, în film Andrei, dar sub aspect simbolic unul din cei mulți, a fost campion, dar nu s-a mai antrenat fostul Adolf devină cum visa,. în Ioc să ajungă „pumnul de fier al Fuhrerului", un „Ubermenschen" a ajuns un circar : luptă

cu parteneri amatori, în- tr-un spectacol ce face reclamă unui produs „miraculos". Impulsul este însă viu în eroii. Nu e vorba „bioactiv" căruia îi face vînzare, < activizant psihologic : plata unor polițe morale și mai ales dorința afirmării demnității. Confruntarea dintre cei doi are ca miză afirmarea demnității umane, victoria ei asupra încercărilor la care a fost supusă intr-un moment tragic din istoria umanității, moment a cărui recrudescență poate fi înăbușită de voința de pace a oamenilor, de acti-

dinamic amindoi i de acel Gebauer ci de un
nant al acestui film nu coincide cu momentul cel mai „spectaculos", nu stă in meciul de box, ci în secvența finală, de imensă durere, cînd bucuria victoriei este măcinată de disperarea de a fi ucis (chiar dacă pe ring) un om, cînd învingătorul are un acces de hemoptizie și arată, și el, ca un om sfirșit. O imagine concludentă a reflexelor cumplite ale istoriei și în planul existenței individuale. a ororilor ei (situații atroce care au cerut apoi asemenea revanșe).Sergiu Nicolaescu se arată extraordinar de stăpîn pe meseria, pe mijloacele

CARNET CINEMATOGRAFIC

de mult. Celălalt, Unterstiirmfiihrer Gebauer, in loc să campion mondial

vizarea conștiinței lor. în cei doi eroi ai filmului se confruntă de fapt două tendințe radical opuse : pe de o parte forța oarbă, brutală, care tinde să anihileze resursele demnității umane, pe de altă parte, forța rațiunii, a simțului moral, tăria invincibilă a umanității din om pusă în slujba progresului și ameliorării condiției umane înseși. Din acest unghi privită, lupta celor doi capătă adevărata, tulburătoarea ei semnificație, s-a antrenat tru meciul care-1 urmărim, de mult pregătit moral. Trebuie oare să mai spunem că năruirea visului locotenentului german de a deveni campion al lumii e un simbol al prăbușirii idealurilor Fuhrerului și al celor ce crezuseră în el ? Și că, de asemenea, reflec- tînd activizarea acestei uri, ca și apariția amenințătoare — într-o secvență — a gorilelor „golemului", realizatorii previn asupra recrudescențelor fasciste, asupra pericolului neonazismului. De aceea filmul accentuează confruntarea dintre atitudini morale diferite, dintre concepții omenești. Cel mai interesant meci este cel al caracterelor, al voințelor. Iar din punct de vedere dramatic, punctul culmi-

Andrei nu fizic pen- de box pe dar era

cu care lucrează (din unghiul unei anumite specii de film).Ne-a arătat mai de mult că știe să creeze tensiune, operînd cu contraste. Ne reamintește (ducînd mai departe o demonstrație pe care o schițase în „Obsesia", dar și în „Accidentul" etc.) că știe să creeze prin cadraje, montaj, stimuli vizuali sonori și în cele din urmă prin actori-stări. O stare de neliniște se insinuează și în secvențele atit de colorate, dinamice și liniștitoare altfel, (dacă ne gîndim la cadrul de civilizație invocat), ceputul filmului, neliniște crește, nuează treptat din ce în ce mai tare. Și rare sînt momentele cu care ritmul interior — în genere susținut — slăbește. Imaginile sînt dense, suprasaturate de lumină, de culoare, de muzică (autor : Adrian de sunete și de (coloana sonoră : ____Salamanian), de mișcare, sînt adesea supratensionate (deși nu lipsesc nici momentele de dilatare și destrămare a ritmului). O- biecte, aspecte, împrejurări obișnuite capătă în filmul lui Nicolaescu atracția spectaculosului și chiar e- xoticului. (Un .,Iveco", de pildă, arată ca O mașină ciudată înaintînd misterios în noapte).

de la in- Această se insi-
Enescu), zgomote ing. A.

La aceasta contribuie și fantezia de ansamblu ori in-, geniozitatea detaliilor concepute de scenografă — arhitecta Adriana Păun,...talentul operatorilorcolae Girardi și Marin Stanciu ce realizează pregnante imagini (tensionate prin planuri, sugestive stop-cadre — filmul propu- nînd atenției și momente „au ralenti", supraimpre- siuni). Există și în „Ringul" o adevărată fascinație a chipurilor, dar mai ales a mișcării, a agitației umane. Din obiectele predilecte și recuzita preferată a lui Sergiu Nicolaescu au dispărut aici pistoalele ori armele automate. A rămas fascinația mașinii, a vitezei, a feluritelor „shaw“- uri ; a pîndei, ă luptei, a manifestării forței și, prin contrast, surprinderea epuizării etc.Portretul lui Andrei, realizat de Sergiu Nicolaescu cu mijloacele de certă simplitate pe care i le cunoaștem, are acele trăsături ale bărbăției, onestității, tenacității și demnității care fac din personaj, nu o dată, un erou romantic. Chiar și atunci cînd ii auzim doar vocea, dar mai ales atunci cînd îi urmărim chipul atit de expresiv, Marin Moraru este o prezentă deosebită, contribuind la crearea a două portrete. Un portret al lui Tom, simpaticul, spiritualul și înțeleptul „antrenor", și un portret mai general, dar nu neapărat abstract, al prieteniei. O apariție de remarcat este și Maria Bănică, în rolul mai puțin integrat narațiunii, al unei deținute din lagăr care transformă un dans de cabaret intr-un dans al sfidării călăilor. La rindu-i. Grațiela Gabrielli este exact ceea ce trebuia : o atrăgătoare fată modernă, un simbol al tinereții, multă vreme inconștientă, ne- păsătoare.„Ringul" propune o interesantă formulă de echilibru între filmul-spectacol (deloc străin de efecte) și portretul moral al unor oameni care, de istorie, demnitatea și-o proba.

teatre
—î--------------------------------------------
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 1?,?:, '
Alb — 19; (sala „Ion
12 27 45) : Comedie de modă
19,30.
0 Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) : _____  ..
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Jenny Abel (R.F.G.) — 19; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării ar
tistice". Carmen Daniela Cazacu — 
vioară — 17,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Frel- 
schiitz — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 15,30; 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu MâgureanU, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievlci — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Insomnie — 19,30; (sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 19,30.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30. 
© Teatrul satlric-muzical „C, Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu stlclețl — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
încotro, căluțule 7 — 10; Intilniri mu
zicale — 18,30: (clubul Constructorul): 
Noul nostru vecin — 14; 17.
0 Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.

19,30: (sala Atelier) : Harap 
Vasilescu", 

veche —

Erțescu" 
Concert

cinema

greu încercați și-au păstrat și forța de a
Natalia STANCU

• Galax: SCALA (11 03 72) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11,15; 16; 18,15; 20,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Vreau să știu de ce am aripi : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15, CENTRAL (14 12 24) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18
• De patru
(59 53 15) —
• Muppets 
12,30; 14,15; 
bunica — 
(16 35 38).

20.
ori start : STUDIO 

10; 12,30; 15; 17: 19.
la Hollywood — 9; 10.45: 
16, Alo, aterizează stră- 

17,45; 19,45 : DOINA

ționale care reproduc fidel tehnologiile în sectoarele calde sint rodul gîndirii studenților și cadrelor noastre, care le-au executat ca teme ale proiectelor de an și diplomă sau în cadrul activității de cercetare. In condițiile în care se impun anumite tehnologii mai complexe, sînt demonstrate la scară industrială, direct în secțiile uzinei, care ne stau la dispoziție. Și încă ceva : machetele au fost realizate din materiale refolosibile.Și la laboratorul de acționări hidraulice și pneumatice, multe tehnologii sînt demonstrate pe machete. Unele șl pe utilaje separate, la scara de 1/1. Și aceste machete și mecanisme sînt rodul activității de creație desfășurate sub conducerea șefului de lucrări, inginer Ehrlich Dietmar.In cele două hale de sine stătă- mai larg sprijin studenților în îritoc- toare, aflate încă în curs de dotare, vor funcționa, laboratoarele poli- funcționale de turnare, de deformări plastice și tratamente termice, în scopul unei bune pregătiri a studenților s-a avut în vedere ca dotarea să răspundă unor tehnologii actuale de mare eficiență, cum sînt : turnarea sub vid, forjarea în matrițe cu lăcașuri multiple, turnarea de fonte înalt aliate etc. Aici se vor executa diverse comenzi preluate de la uzină, punînd studenții în contact direct cu activitatea practică. De menționat cu deosebire faptul că sprijinul întreprinderii de tractoare în dotarea și instalarea acestor utilaje a fost substanțial.Evident, nu s-a pus încă punct lucrărilor de dotare tehnico-materială a centrului. Au mai rămas probleme care-și așteaptă rezolvarea. Dar, după cum am fost asigurați, ele vor fi soluționate în condiții optime, spre cîștigul viitorilor ingineri.

rea catedrei în spațiul unde târăște producția conduce la profundă ancorare a învățămîntului în activitatea practică a uzinei, beneficiind într-o mai mare măsură de gîndirea tehnică și de baza teh- nico-materială a acesteia. Sîntem în miezul activității uzinei, ceea ce ii determină și pe specialiștii întreprinderii să ne considere „de-ai lor". Accesul la documentația și în secțiile productive ale întreprinderii este mai direct, mai eficient. Cadrele de specialiști ai uzinei acordă un

se ho- o mai

Preocupări și inițiative 
la Universitatea 

din Brașov

, ., mirea, ,praieptelQr; ide., an și dipiomă.' Referindu-se la avantajele pe care. „■ Un sprijin valoros în domeniul ce'r- această măsură o are pentru pregătirea viitorilor specialiști ce-și vor desfășura activitatea în sectoarele calde, inginer dr. Alexandru Con- stantinescu, șeful catedrei, ne-a relatat :— Problema prezintă două aspecte cu implicații directe în pregătirea studenților. Mai întîi că aici — mă refer, desigur, atit la corpul principal al clădirii, cit și la cele două hale alăturate, în care vor funcționa laboratoarele multifuncționale pentru microproducție — ni se oferă condiții excelente în vederea desfășurării unor activități pe care nu le-am avut în spațiile din care ne-am mutat. Aici dispunem de o suprafață de 4 600 mp, în care își desfășoară activitatea 14 laboratoare, comparativ cu numai 1 000 mp și 5 laboratoare pe care le aveam pină acum. Aceasta ne dă posibilitatea să trecem la desfășurarea practică a lecțiilor. în al doilea rînd, deplasa-

cetărilor îl primim și din partea cadrelor filialei Institutului de cercetare științifică, inginerie tehnologică pentru sectoare calde, care-și are sediul tot în această clădire.Vizităm cîteva dintre laboratoarele catedrei. Ne oprim mai intîi la cele două laboratoare care redau tehnologiile de preparare a amestecurilor de turnare și de deformări plastice. Dată fiind imposibilitatea dotării acestora cu utilaje în mărime naturală folosite în producție, s-a recurs, pentru reproducerea și demonstrarea tehnologiilor, la machete funcționale. Aflăm că numai în aceste două laboratoare — caz unic in învățămîntul nostru superior — se găsesc peste 60 asemenea machete.— Tot ce vedeți aici — ne explică șeful catedrei — s-a executat și amenajat cu ajutorul studenților, sub conducerea directă a prof. dr. ing. Alexandru Maniu. Machetele func- Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii'’

Tineri interpret pe primele scene
de concert ale tării• •Fapt de deosebită semnificație în viața noastră muzicală : studenții claselor de interpretare ale Conservatorului „George Dima" din Cluj-Napoca au fost — pentru prima dată în istoria acestei instituții transilvane de cultură — pre- zenți pe podiumul Ateneu

lui Roman. Evenimentul merită a fi consemnat cu atit mai mult cu cit această manifestare camerală, din cadrul Festivalului național „Cintarea României" pe ansamblul ei, s-a constituit într-o prezență de prestigiu a claselor instrumentale clujene conduse de personalități proeminente ale vieții noastre muzicale, cum sînt oboistul Aurel Marc, flautistul Gavril Cos- tea, percuționistul Grigore Pop, violoncelistul Valentin Arcu, pianistul Harald En- ghiurliu și alții: programul insuși al concertului — in- cluzind lucrări semnate de Enescu, Lipatti, alte creații din literatura românească și cea universală — a evidențiat participarea de autentică consistență artis-

tică a flautistului Dorin Petrescu, a oboistului Gheorghe Mesaroș, a violoncelistului Peter Szabo, a violonistului George Du- dea, a ansamblului de per- cuționiști ai conservatorului. Apreciind nivelul realizării artistice, trebuie subliniată ținuta organizatorică salutară, datorată An
samblului artistic al U.T.C., autprul moral și susținătorul acestei prețioase acțiuni. Inițiativa Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist aduce astfel un prețios sprijin integrării reale a procesului de invățămînt artistic în practica vieții de concert, dinamizind-o, adăugîndu-i valențe noi, antrenind publicul tinăr să audieze și să învețe marea lecție u- manistă a capodoperelor culturii românești și universale. Alături de participarea studenților clujeni, a- ceea a colegilor lor din Iași ce studiază la Conservatorul „George Enescu", va adăuga, în săptăminile următoare, un aspect de utilă diversificare peisaju-

lui muzical bucureștean pe care il definesc tinerii interpreți. Cu o lună în urmă — de această dată pe podiumul filarmonicii clujene, sub bagheta reputată a dirijorului Cristian Man- deal — cea de-a XIII-a e- diție a manifestărilor desfășurate sub genericul „Gala tinerilor concertiști" a etalat cîteva prezențe solistice de excepție, studenți, și absolvenți ai conservatoarelor din țară, tineri muzicieni ce parcurg actualmente primele etape ale afirmării lor in viața de concert. Inițiată și organizată de colegiul criticilor muzicali de pe lingă Asociația oamenilor de teatru și muzică, ediția clujeană a acestor manifestări a reușit să dobîndească un caracter retrospectiv, apga- jînd cele mai prețioase participări solistice din e- dițiile anterioare. Peste 150 de evoluții solistice ale tinerilor muzicieni, realizate în compania principalelor colective simfonice ale tării, constituie tot atîtea fericite prilejuri oferite aces-

minunați interpreți — veritabil tezaur artistictor un național, de a se confrunta și autodepăși in contextul vieții noastre muzicale, in chiar angrenajul producției artistice interpretative. Pianiști ca Viniciu Moroianu și Mihai Ungureanu, un oboist ca Romică Râmbu, un clarinetist ca Leontin Boanță, corniști ca Petrea Gâscă și Gheorghe Asavei, un violoncelist ca Szekely Attila, Un trompetist ca Hans Peter Fuss sau. cîntă- reți ca soprana Emilia Ciurdea și tenorul Florin Georgescu, prezenți de cu- rînd pe podiumul filarmonicii clujene, sînt tot atîtea prețioase temeiuri ale certitudinilor și realizărilor pe care ni le oferă, prin tradiție, școala muzicală românească.Tineri muzicieni adresîn- du-se colegilor lor de generație — iată un deziderat și, în egală măsură, o realitate a vieții noastre artistice.
Dumitru AVAKIAN /

© Ringul : FERENTARI (80 49 85) — 
15: 17,30; 19,45.
• Imposibila iubire : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18,30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Secretul lui Bachus : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SALA MICA A PALATULUI — 
17,15; 20, AURORA (35 04 66) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18: 20, TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un petic de cer : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Astă-seară dansăm in familie : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Prințesa Păun: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19.
• Torpilorii: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.

0 Mexicul tn flăcări : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15: 17; 19,45, 
GLORIA (47 46 75) — 9,15; 14,15; 17;
19.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15: 
16: 19.
© Balada cavalerului Ivanhoe : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19.45.
• Misterele Bucureștilor : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
© Moartea vine Ia decolare : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 
16; 18; 20,
® Gară pentru doi : POPULAR 
(35 15 17) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
& Avertismentul: PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30: 14; 16,45; 
19,30, MELODIA (12 06 88) — 9: 11,30: 
14: 16,45; 19.30, MODERN (23 71 01) — 
9: 11,45; 14,30; 17; 19,45.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL

(15 87 67) — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20. 
o Salamandra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11: 13; 15: 17; 19.
• Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Febra aurului : GRIVITA (17 03 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 13.30: 15,45; 
18: 20,15.
© Domnișoara Noorie : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16.45; 19,15, 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
• Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Afacerea Pigot : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Capcană neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30: 19,30.
© Competiția : COSMOS (27 54 95)
— 9: 11;-13; 15,15; 17,30; 19,45.
© Naufragiul : FLACĂRA (20 33 40) — 
13: 15; 17: 19.

i
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Plecarea președintelui Partidului Socialismului Democratic

Delegația parlamentară austriacă, condusă de Anton Benya(Urtîiare din pag. I) -----g---------Ic, a colaborării economice și teh- nico^științifice intre cele două țări.Ini. timpul convorbirii a avut loc, totogâtă, un schimb de vederi în pro- r lerițe actuale ale lumii contemporane, îndeosebi privind situația din Europa. Conducătorul delegației parlamentare austriece a apreciat importanța acțiunilor și inițiativelor nromovate de România, personal de reședințele Nicolae Ceaușescu, pen- ru edificarea unei lumi a păcii, în- ,elegerii și colaborării internaționale ■i, în acest context, a ultimului Apel il Marii Adunări Naționale.in' cadrul convorbirilor s-a apreciat' că trebuie făcut totul pentru

oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, securitate și pace, pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, subliniindu-se însemnătatea unirii eforturilor in vederea încetării amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, eliberării continentului european de asemenea arme, și în general, de orice arme nucleare.In acest cadru, au fost evidențiate rolul parlamentarilor și parlamentelor, contribuția ce pot să și-o aducă la reluarea și consolidarea procesului de destindere și colaborare între toate națiunile. ■Schimbul de vederi a reliefat, de asemenea, necesitatea soluționării

pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, lichidării subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice internaționale, participării active a tuturor țărilor la rezolvarea marilor probleme ce confruntă omenirea. A fost exprimată hotărîrea României și Austriei de a conlucra activ pe arena internațională, în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale.La primire au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, alți deputați ăi Marii Adunări Naționale.A fost prezent Andreas Berla- kovich, ambasadorul Austriei la București.

din Grecia (KODISO),Joi a părăsit Capitala președintele Partidului Socialismului Democratic din Grecia (KODISO), Ioannis Pez- mazoglu, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită în țara noastră.Președintele partidului a fost însoțit de Hristodulidis Kourouklis, secretar general al KODISO, și Gheor- ghios Krimbas, membru al Biroului Politic al C.C. al KODISO.

loonnis PezmazogluLa plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
A fost prezent ambasadorul Greciei la București, Dimitrios Serbos.

Vizita oficială a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Cipru

? Ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru(Urmate din pag. I)tramăsurile anunțate, pentru reluarea negocierilor sovieto-americane, care să ducă la eliminarea de pe continent a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune.Referitor Ia situația din Cipru, președintele României a apreciat că trebuie să se facă totul pentru rezolvarea tuturor problemelor din insulă exclusiv pe cale politică, prin

negocieri directe între cele două comunități, care să conducă la asigurarea unității, integrității și independenței Ciprului, a statutului său de tară nealiniată, la conviețuirea pașnică dintre ciprioții greci și ciprioții turci.In timpul întrevederii, oaspetele a exprimat gratitudinea pentru sprijinul ferm, constant, al României, al președintelui Nicolae Ceaușescu față

de soluționarea justă și durabilă a problemei cipriote, pentru înfăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, pentru eliminarea gravelor pericole la adresa păcii, a vieții pe pămînt.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost, de asemenea, prezent Demos Hadjimiltis, ambasadorul Ciprului in țara noastră.

Joi au avut loc la București convorbiri între ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, și ministrul a- facerilor externe al Republicii Cipru, Gheorghios Iăcovou, aflat în vizită oficială în țara noastră.Miniștrii de externe ai celor două țări au analizat stadiul conlucrării dintre România și Cipru în diferite domenii de activitate, modul în care se transpun în practică hotărîrile convenite cu prilejul dialogului la

nivel înalt de la București și Nicosia. perspectivele de dezvoltare a raporturilor bilaterale pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, menite să contribuie la aprofundarea și diversificarea continuă a colaborării dintre cele două țări și popoare.S-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale.(Agerpres)
Vizita delegației parlamentare vietnameze

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

acordat trimisului special al Agenției angoleze de presă-ANGOP

Delegația Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam a vizitat, joi, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea și Cooperativa agricolă de producție „Ho Și Min“ din comuna Dor Mărunt, județul Călărași.La încheierea vizitei, în comuna Dor Mărunt a avut loc un miting al prieteniei româno-vietnameze, în cadrul căruia au luat cuvîntul Nicolae Zainea, secretar al Comitetului

județean Călărași al P.C.R., coopera- toarea Ileana Lazăr, Constantin Popa, președintele C.Â.P., Ion Co- poeru, primarul comunei, precum și Nguyen Huu Tho, președintele Adunării Naționale a R.S. Vietnam, conducătorul delegației. Vorbitorii au relevat relațiile de prietenie și colaborare statornicite intre popoarele român și vietnamez, succesele obținute de cele două popoare în construcția socialistă.

(Urmare din pag. I)
cialiste in România la mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională ?RĂSPUNS : Anul acesta România sărbătorește 40 de ani de. la victoria revoluției de eliberare socială și națională, care a deschis drumul trecerii la făurirea noii orînduiri sociale, la realizarea socialismului. In această perioadă România a parcurs mai multe etape istorice. Au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, asuprirea omului de către om, a fost făurită societatea socialistă și ne aflăm în etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.în această perioadă, poporul român, sub conducerea partidului său comunist, a obținut realizări remarcabile în dezvoltarea sa economico- socială, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale. Voi menționa în acest sens faptul că astăzi producția industrială a României este de peste 50 de ori mai mare, decîț înainte, de înfăptuirea revoluției d,e eliberate socialădezvoltat puternic ramurile ne ale industriei. Agricultura a fost complet reorganizată pe baze socialiste, producția în acest sector crescînd de aproape 3 ori. Succese importahte am obținut și în dezvoltarea științei, culturii și — pe această bază — în creșterea nivelu

lui de trai material și spiritual al poporului. Oricine vizitează România poate constata marile realizări obținute de poporul român in anii construcției socialiste.în actualele împrejurări internaționale, poporul nostru își concentrează eforturile spre înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale privind dezvoltarea economico-socială a țării și trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată, cu o industrie și o agricultură moderne.Experiența și realizările României demonstrează cu putere superioritatea și forța orînduirii socialiste, care asigură popoarelor lichidarea rapidă a înapoierii și dezvoltarea economi- co-socială pe calea progresului, în toate domeniile.Aș dori să subliniez, în acest sens, că, 'în activitatea sa, Partidul Comunist Român s-a condus întotdeauna după principiile de bază ale socialismului științific,, după, concepția revoluționară materiaîist-diaâectieă și și națională. S-au - istorică,’ «plicind legitățile = generale moder- Ja condițiile concrete ale României.În același timp, Partidul Comunist Român, România socialistă au dezvoltat și dezvoltă larg relațiile cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele și mișcările de eliberare națională și progresiste, considerînd că

întărirea solidarității și, colaborării internaționale reprezintă un factor important al făuririi cu succes a socialismului în fiecare țară, al luptei împotriva politicii imperialiste, neo- colonialiste, împotriva războiului, pentru o politică de pace și progres al fiecărei națiuni.Am considerat întotdeauna și considerăm că trebuie să facem totul pentru aplicarea în relațiile dintre toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială, a principiilor egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării cu desăvîrșire la forță și la amenințarea cu forța. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru a asigura respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor la dezvoltarea economico-socială, liberă și independentă. ÎNTREBARE : Tovarășe pre
ședinte, v-am fi foarte recunos
cători dacă ați binevoi să adre
sați, prin intermediul agenției 
noastre de presă, un mesaj po
porului angolez prieten.RĂSPUNS : Aș dori să adresez poporului prieten angolez cele mai bune urări de succes în dezvoltarea sa economico-socială, în întărirea independentei și suveranității, în făurirea noii orînduiri sociale și în ridicarea, pe această bază, a bunăstării sale materiale și. spirituale.

tv
15,00 Telex
15,05 Agronomia TV. Particularitățile de 

cultură a legumelor bulboase
15.30 Creatorul și epoca sa — Ion Vlasiu 

(color)
15,50 Emisiune în limba germană (par

țial color)
16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) ® Zilei 

muncii, faptele de muncă ale 
țării 1

20.20 Actualitatea in economie. în 
intîmpinarea zilei de 23 August, 
cu toate forțele, cu răspundere 
revoluționară la înfăptuirea pro

gramelor prioritare în economie ! 
O 1984 — an al producțiilor record 
în agricultură ! — Campania agri
colă de primăvară — ritm, cali
tate, eficiență. — Respectarea vi
tezei zilnice la semănat — o obli
gație a fiecărei unități agricole, a 
fiecărui mecanizator. — Comen
tariu la un grafic

20,35 Tara mea, mîndră grădină (color). 
Muzică populară

20,45 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Sălaj. Reportaj

21,10 Cadran mondial
21.30 Telefilmoteca de aur. Medalion 

teatral și cinematografic. Costache 
Antoniu

22,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă mulțumesc profund pentru mesajul de condoleanțe In care v-ați exprimat marea tristețe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Kim Ir, membru al Prezidiului Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene.
KIM IR SEN
Secretar general

al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cronica zileiLa București a fost semnat joi protocolul anual de colaborare bilaterală între Uniunea centrală a cooperativelor de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor din Republica Socialistă România și Uniunea centrală a cooperativelor din Republica Populară Bulgaria. Documentul prevede măsuri concrete menite să conducă la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două organizații cooperatiste, cu precădere a schimburilor economice și de experiență, a cooperării în diverse sectoare de producție.Cu acest prilej, tovarășul Paul Niculescu, președintele Centrocoop, a primit pe Pancio Ivanov, prim- vicepreședinte al Uniunii centrale a cooperativelor din Bulgaria. Au fost abordate aspecte privind modul în care se realizează prevederile acordului de colaborare bilaterală existent între cele două organizații cooperatiste, precum și căile de intensificare și diversificare pe mai departe a relațiilor dintre acestea.
★Ambasadorul R.D. Germane la București, Siegfried Bock, a organizat, joi, o conferință de presă cu prilejul aniversării, în acest an, a celei de-a 35-a aniversări a întemeierii R.D. Germane.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei centrale, Agenției române de presă — Agerpres și Radioteleviziunii.Relevînd însemnătatea evenimen

tului aniversat, ambasadorul a Înfățișat realizările țării sale în construcția societății socialiste, în dezvoltarea industriei și agriculturii, în creșterea nivelului de viață material și spiritual al oamenilor muncii.Referindu-se la bunele relații statornicite între partidele, statele și popoarele noastre, el a evidențiat importanța hotărîrilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor bilaterale la nivel înalt, pentru continua dezvoltare a relațiilor politice, economice, culturale dintre cele douățări prietene. colecțiilor de artă din deschis, joi, expoziția contemporană".La Muzeul Capitală s-a „Pictura tunisiană Sînt expuse lucrări de pictură, desene, gravuri pe lemn, guașe Bau uleiuri pe lemn gravat, opere cu un profund mesaj umanist, care surprind specificul vieții sociale tradiționale tunisiene, omul și preocupările sale, frumusețile țării.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Culturii și Ministerului ... . _I.R.R.C.S., Uniunii artiștilor plastici. Asociației de prietenie româno-tuni- siană, oameni de artă și cultură. Au fost prezenți Mohamed El Mokhtar Zannad. ambasadorul Republicii Tunisiene la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noas

conducerii Educației Afacerilor Consiliului Socialiste, Externe,

tră. (Agerpres)
HUNEDOARA : 12 milioane kWh energie electrică 

peste prevederiColectivele de oameni ai muncii din termocentralele Mintia- Deva și Paroșeni din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Deva, antrenate cu toate forțele în întrecerea socialistă pentru a furniza cit mai multă energie electrică sistemului energetic național, raportează realizarea,

peste prevederi, in perioada care a trecut din acest an, a 12 146 000 kWh energie electrică. Succesul a fost obținut prin folosirea mai bună a agregatelor și instalațiilor și creșterea puterii medii a grupurilor energetice. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII

NOASTRE-ANUL UNOR

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINȘII PATRIEI, RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Atenție, pietoni IStatisticile atestă că traversarea imprudentă a arterelor rutiere generează circa 40 la sută din totalul accidentelor de circulație cu urmări grave. Aceste nedorite evenimente pot fi evitate, întrucît nu cer decît o asigurare temeinică din partea pietonului înainte de a păși pe partea carosabilă a drumului public.Preocuparea edililor pentru asigurarea unei circulații pietonale civilizate se concretizează în asigurarea de spații destinate traversării — semnalizate și marcate corespunzător — semafoare in exclusivitate pentru pietoni și pasaje denivelate care exclud conflictul pieton-mașină. Cu toate acestea, lipsa de prevedere a unora, ușurința cu care tratează deplasarea pe drumul public fac ca eforturile pentru proteoția pietonilor să nu aibă întotdeauna finalitatea dorită. Multe accidente datorate trecerii neregulamentare a străzii au Ioc la numai cîțiva metri de culoarele marcate sau pasajele denivelate pentru traversare. Ceea ce nu înțeleg toți pietonii este faptul că în urma coliziunii mașină-om, acesta, din urmă se alege cu vătămări corporale care il imobilizează pentru multă vreme. Ca să nu mai vorbim de faptul că, zilnic, 1—3 pietoni își pierd viața din cauza neatenției și imprudenței in traversarea străzii. La începutul acestei luni, de exemplu, din totalul de 5 accidente datorate pietonilor într-o singură zi, trei s-au soldat cu vătămări corporale grave, iâ'r unul in județul Ialomița și altul în municipiul București au dus la pierderea de vieți omenești. Școala, familia, persoanele adulte au datoria civică de a-i educa pe copii în spiritul respectării cu strictețe a normelor de circulație. Din păcate, numărul copiilor angajați în accidente continuă să fie ridicat. O mare parte a copiilor victime ale evenimentelor rutiere sînt de vîrstă preșcolară. Părinții trebuie să urmărească îndeaproape modul cum copiii circulă pe Itinerarul școală-domiciliu, precum și locurile lor de joacă. Pe de

vremea Duminică, 8 aprilie

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins între 6 aprilie, ora 21 — 9 a- 
prilie, ora 21. în țară : Vreme ușor 
Instabilă. Cerul va fi schimbător. Pe 
aloCuLi, in regiunile sudice vor cădea 
Ploi care vor avea și caracter de 
averse. în rest, ploile vor fi iz Diate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată in pri
mele zile în sud-estul tării, predoml- 
nind din sectorul estic. Temperatu-lle 
minime vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, Izolat mai coborîte în primele 
nopți în nordul și centrul țării, unde 
condițiile meteorologice vor fi favora
bile producerii brumelor, iar tempera
turile maxime vor fi cuprinse intre 10 
și 20 de grade, pe alocuri mai ridicate. 
In București : Vreme ușor instabilă, 
cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila intre 4 și 7 grade, iar cele 
maxime între 15 și 19 grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu). 

altă parte, conducătorii auto trebuie să dea dovadă de mai multă atenție, pentru a anticipa și a acționa prompt și eficient atunci cînd la apropierea mașinii copiii aflați în preajma drumului pornesc imprudent în traversare.Consumul de alcool are implicații și asupra siguranței circulației rutiere. Indiferent că este vorba despre pieton, biciclist, motoretist, conducător de vehicul cu tracțiune animală sau șofer, pericolul pe care il constituie consumul de alcool este la fel de ridicat. Deși există o delimitare legală intre starea aflată sub influența alcoolului și starea de ebrietate, practica a demonstrat că și ingerarea unei cantități ajlarent neînsemnate de băutură alcoolică este deosebit de dăunătoare deplasării în siguranță, producind o dereglare a reacțiilor și reflexelor oricărui participant la traficul rutier. Diminuarea reflexelor și a capacității de reacție' este direct proporțională cu cantitatea de alcool consumată, îmbibațiile alcoolice mai mari accentuînd riscul de accident. Aflîn- du-se în stare de ebrietate, Petre Dubiț a pierdut controlul asupra volanului autoturismului pe care-1 conducea în Agigca, județul Constanța. Mașina a intrat pe trotuar, acciden- tînd grav un pieton. Aceeași cauză a stat și la baza accidentării mortale a pietonului Gheorghe Bulboacă din Arad care, dezechillbrîndu-se de pe refugiul unei stații de trarnvai, a fost călcat de roțile unui vagon. După cum, conducerea unei biciclete nu este dificilă în condiții normale, dar devine foarte periculoasă atunci cînd biciclistul se află sub influența alcoolului. Pe lingă riscul unor manevre neadecvate care-1 aduc în situația de a fi lovit de autovehicule, acesta se poate lesne dezechilibra, situații care se soldează frecvent chiar cu pierderea de vieți omenești. Intensificarea circulației la începutul acestui sezon rutier solicită mai mult ca oricînd o atitudine preventivă în care un loc important îl are evitarea cu desăvîrșire, înainte de a porni la drum, a consumului de alcool.
TRAGERE LOTO 2La sfirșitul acestei săptămînt va avea loc prima tragere LOTO 

1 din luna aprilie — prilej de noi cîștiguți în autoturisme „Dacia 1 300“ și importante sume de bani. Un bilet de participare costă numai 10 lei și poate fi completat cu o variantă achitată sută la sută sau cu patru variante achitate în cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, fiecare bilet are drept de cîștiguri la toate cele trei extrageri a cite patru numere, care însumează 12 numere din 75. Agențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pină simbătă, 7 aprilie 1984, inclusiv.

înscrierea dobînzilor 
în libretele 
de economiiînscrierea anuală a dobinzilot în libretele de economii materializează unul din avantajele importante acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni : sporirea sumelor depuse Ia C.E.C. prin dobinzi.Unitățilș C.E.C. au început să înscrie dobinzile cuvenite titularilor pentru depunerile efectuate pînă la data de 31 decembrie 1983 pe librete de economii cu dobîndă, cu do- bîndă și cîștiguri, cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, pentru turism și pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală.în legătură cu modul în care se efectuează înscrierea dobînzilor in libretele de economii, Casa de Economii și Consemnațiuni precizează:Sucursalele și filialele C.E.C., precum și agențiile C.E.C. autorizate înscriu in tot cursul anului dobinda cuvenită titularilor pentru depunerile efectuate pe libretele de economii la care dobinda se acordă in numerar și care sînt menționate mai sus.In unitățile C.E.C. sînt afișate simbolurile libretelor de economii (primele două grupe .de numere menționate pe libret) pentru care unitatea respectivă efectuează înscrierea dobinzilor.Venind în sprijinul depunătorilor. Casa de Economii și Consemnațiuni a luat. măsuri menite să înlesnească înscrierea dobînzilor prin deplasarea la unitățile C.E.C. din mediul sătesc a personalului de la sucursale și filiale. în același timp, depunătorii de la sate au posibilitatea de a preda libretele la unitățile C.E.C. existente în aceste localități, care le trimit pentru înscrierea dobînzilor unităților C.E.C. unde se țin fișele de cont ale libretelor respective. La depunerea libretelor, titularilor li se eliberează adeverințe de primire, urmind ca după înscrierea dobînzilor, titularilor respectivi să le fie restituite, libretele care le aparțin. Este important de reținut că depunerea libretelor pentru înscrierea dobînzilor se poate face și la unitățile poștale, precum și la cooperativele de credit autorizate să efectueze operații C.E.C.Pentru înscrierea dobînzilor cuvenite pentru sumele depuse în conturile curente personale, titularii acestora nu trebuie să se prezinte la unitățile C.E.C., deoarece dobinda aferentă se adaugă automat la soldurile existente in conturi.Stimulent permanent, care determină sporirea numărului depunătorilor la C.E.C., dobinzile acordate pe toate instrumentele de economisire contribuie la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

■ Oamenii muncii din unitățile 
industriale ale județului Tulcea in- 
timpină măreața sărbătoare de la 
23 August și Congresul al Xlll-lea 
al partidului cu rezultate deosebi
te in întrecerea socialistă. îndepli
nind planul trimestrial înainte de 
termen, unitățile industriale tulcene 
au realizat, de la începutul anului 
și pină în prezent, o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 100 milioane lei, concretiza
tă in obținerea peste plan a 3 600 
tone minerăjiri complexe, a unor 
importante cantități de siliciu me
talic, placaje din marmură, prefa
bricate din beton, confecții textile, 
cherestea, stuf ș.a. Totodată, au 
fost livrate suplimentar la export o 
serie de produse, înregistrîndu-se o 
depășire a planului cu 30 la sută.

a Preocuparea constantă a co
lectivului întreprinderii de prospec
țiuni geologice Harghita de a des
coperi și pune in valoare bogății
le subsolului s-a soldat cu rezul
tate deosebite, in perimetrele Ar- 
cuș-Valea Crișului, Fagu Cetății - 
Bălan, Jolotca — Borsec și Stîn- 
ceni — Zebrac au fost puse în e- 
vidență noi și importante rezerve de 
cărbune, de minereuri feroase și 
neferoase care vor intra in exploa
tare parțială încă în acest an.

0 Intensificarea lucrărilor pe șan
tierele microhidrocentralelor ce se 
amenajează pe cursurile de apă ale 
județului Brașov a permis ca in 
ultima perioadă trei dintre acestea 
să poată fi date în exploatare. Este 
vorba de microhidrocentralele Pla

iul Foii și Tohan de pe rîul Bîrsa, 
cu o putere de 15 kW și respectiv 
150 kW, și cea de pe canalul Ti
miș - întreprinderea „Carpatex", de 
20 kW. In curind, lor li se vor a- 
lătura cele două microhidrocentra- 
le de pe riul Tărlung, avînd o pu
tere de 1 000 și respectiv 2 000 kW.

0 Volumul investițiilor in orașul 
Baraolt, județul Covasna, a crescut 
anul acesta cu 63,5 la sută față de 
anul trecut, iar la construcții-mon- 
taj cu 188 la sută. Din totalul in

CACHET COTOOAM
vestițiilor 76,7 la sută sint alocate 
dezvoltării industriei miniere și 12,8 
la sută dotărilor sociale și gospo
dăriei comunale. Printre viitoarele 
obiective semnalăm un bloc de in
tervenții și o cantină cu autoservi
re pentru mineri. Totodată, se vor 
construi 65 de apartamente confor
tabile, in marea lor majoritate des
tinate minerilor, și va începe con
struirea unui hotel turistic. De a- 
semenea, se află în faza de fina
lizare centrala telefonică automată 
cu 1 000 de linii.

0 In zona industrială a muni
cipiului Vaslui se conturează tot 
mai distinct un microoraș al tine
retului. Pînă în prezent au fost con
struite mai multe cămine pentru 
nefamiliști. Cel mai nou, dat de cu
rind în folosință, aparține întreprin
derii de aparate de măsură și con
trol. Aici s-au mai dat in funcțiu

ne, pe lingă o centrată telefonică 
automată, o cantină cu linie de 
autoservire, un oficiu poștal, maga
zine alimentare și de difuzare a 
presei.

■ Județul Hunedoara ocupă un 
loc important in economia forestie
ră a țării. Ca urmare, și în acest 
an în toate ocoalele silvice se des
fășoară o amplă acțiune de împă
durire a . peste 1 800 hectare de te
ren cu peste 10 milioane puieți de 
diferite specii obținuți în pepiniere

le proprii. Viteza zilnică de lucru 
a atins în aceste zile 60 de hec
tare teren împădurit, realizîndu-se 
astfel din plan peste 500 hectare.

■ „Microferme zootehnice" se 
numește acțiunea inițiată de Comi
tetul județean lași al P.C.R. de a 
se realiza în fiecare cooperativă a- 
gricolă de producție, separat de 
fermele zootehnice in sistem gos
podăresc, și nuclee de cite 25 vaci 
cu lapte și maternități de scroafe 
din rase superioare, de la care să 
se asigure material de prăsijă ne
cesar înfăptuirii programelor de 
dezvoltare a zootehniei și în gos
podăriile populației. Pină acum, 60 
de cooperative de producție, din 
cele 108 existente in județ, și-au 
organizat astfel de „microferme 
zootehnice".

0 Instalațiile amenajate Ia sta
ția de epurare a apelor reziduale 

din municipiul Oradea au furnizat 
anul trecut o cantitate de biogaz 
ce echivalează cu o economie de 
aproape 520 tone combustibil con
vențional. In curind aici se vor fi
naliza incă două metan-tancuri, 
surplusul de biogaz urmind să în
locuiască și combustibilul lichid ne
cesar unei stații de preparare a 
mixturilor asfaltice.

S Colectivul Stațiunii de cerce
tări agricole Livada, județul Satu 
Mare, a realizat primul soi româ
nesc de ghizdei, o leguminoasă fu
rajeră perenă deosebit de valoroa
să pentru ameliorarea pajiștilor 
permanente. El a fost omologat în 
cadrul comisiei de specialitate din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și a primit denumirea 
„Livada-2".

0 Folosind mult mai bine instală- 
țiile din dotare, muncitorii de la 
turnătoria de oțel a Întreprinderii de 
armături industriale din fontă și oțel 
Zalău au reușit să toarne, de la în
ceputul anului și pînă acum, peste 
sarcinile de plan, aproape 850 tone 
oțel brut.

Ei „Zărnești" este numele unuî 
nou cargou lansat de colectivul 
Șantierului naval Brăila. Nava, cu 
o capacitate de 4 800 tdw, dispune 
de aparatură modernă.

□ La Combinatul de prelucrare 
a lemnului Sighetu Marmației s-o 
realizat o instalație pentru creșterea 
randamentului de captare a prafu
lui de lemn rezultat la șlefuirea 
plăcilor. Pe seama acestei instalații 
se economisesc anual 1 123 tone 
combustibil lichid, tehnologia fiind 
preluată și de alte combinate de 
prelucrare a lemnului din țară.

□ Numai în primul trimestru 
al anului, la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad au fost introduse 
in procesul de fabricație 45 noi ti
puri de rulmenți de mare precizie 
și fiabilitate, destinați in cea mai 
mare parte industriilor aeronautică 
și navală.

0 Constructorii de case din ju
dețul Călărași au îndeplinit și de
pășit sarcinile planului de locuințe 
pe primul trimestru al anului. Ei au 
dat în folosință, peste plan, de la 
începutul anului, 162 apartamente 
și mai multe spații comerciale.

S In orașul Curtea de Argeș și 
în comuna Colibași s-a extins re
țeaua de apă potabilă cu 8 km și, 
respectiv, 4,3 km. In prezent se con
tinuă lucrările la noi rețele de apă 
potabilă și de canalizare în orașul 
Cîmpulung și pe platforma Cot- 
meana.

0 Stațiunea de cercetare și pro
ducție pomicolă Măgurele, jude
țul Prahova, a livrat in această 
primăvară pentru plantare de către 
populația din orașele și comunele 
județului peste 85 000 de pomi din 
cele mai productive soiuri de măr, 
păr, cireș, vișin, cais, nuc. De ase
menea, alți 35 000 de pomi vor fi 
plantați pe marginea șoselelor, in 
parcuri și livezi.



Lucrările Comitetului consultativ 
al O.N.U. pentru Anul Internațional 

al Tineretului

Convorbiri 
polono-bulgare 

la nivel înalt

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu
5 7 f 1

GENEVA 5 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Constantin .Țintea, transmite : Cu prilejul celei de-a 71-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare, la Geneva a avut loc intîlnirea reprezentanților grupurilor parlamentare din țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, care au procedat la un schimb de păreri în legătură cu acțiunile întreprinse pe plan european după cea de-a V-a Conferință interparlamentară pe problemele securității și cooperării în Europa, desfășurată în 1983.în intervenția sa, reprezentantul român a relevat că cele cinci conferințe interparlamentare pe problemele securității și cooperării europene au pus pregnant în evidență însemnătatea dialogului parlamentar în problemele europene, hotărîrea parlamentarilor țărilor participante Ia C.S.C.E. de a acționa, prin mijloace specifice, pentru a determina progrese autentice in înfăptuirea procesului general-european, realizarea de înțelegeri care respundă intereselor tuturor relor europene, să contribuie movarea destinderii, colaborării în Europa.în acest spirit, a arătat vorbitorul. Marea Adunare Națională a Repu-

blicii Socialiste România a adoptat Apeiul adresat Sovietului Suprom al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țâri europene și din Canada, che- nrind la acțiuni ferme pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări vest-europene și odată cu aceasta, pentru oprirea aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, pentru reluarea negocierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., pentru încheierea unor acorduri corespunzătoare privind oprirea instalării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerea ce-Europei

Propuneri ale delegației române privind acțiunile din cadrul A.I.T,VIENA 5 (Agerpres). — în Comitetul consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, ale cărui- lucrări se desfășoară, la Vie- na. sub președinția tovarășului Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., s-au încheiat dezbaterile generale la care au luat parte reprezentanții unui mare număr de state și organizații internaționale.Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale, delegația romană a prezentat, activitățile. întreprinse de Comitetul Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului, al cărui plan de măsuri și acțiuni este menit șă asigure participarea activă, dinamică, responsabilă a tineretului la realizarea obiectivelor de dezvoltare a țării, la lupta pen-

des-Co- pri- unei
tru pace și dezarmare, pentru tindere și cooperare.Delegația română a prezentat mitetului consultativ propuneri vind organizarea, în 1985, aconferințe mondiale a Anului Internațional al Tineretului, sub auspiciile O.N.U., elaborarea unei decla- ■ rații privind drepturile și responsabilitățile tineretului, pregătirea unui plan global de acțiune pe termen lung în domeniul tineretului. A fost, de asemenea, subliniată necesitatea adoptării unor recomandări' pentru punerea în aplicare a programului concret de măsuri și activitățiurmează a fi• întreprinse înaintea și în timpul A.I.T., precum și a planurilor regionale consacrate pregătirii și marcării acestui important eveniment mondial.

ce

LaVARȘOVIA 5 (Agerpres). — •Varșovia s-au încheiat, la 5 aprilie, convorbirile dintre Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și Todor Jiv- kov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria. După convorbiri ei au semnat „Declarația de prietenie și colaborare dintre R.P. Polonă și R.P. Bulgaria", precum și un program pe termen lung de cooperare economică și tehnico-științifică dintre cele două țări, relatează agenția P.A.P.

STOCKHOLM

astăzi sosește in țara noastră tovarășul
Jose Eduardo dos Santos,

pentru să co- popoa- la pro- înțelegerii și

lor existente și eliberarea de orice arme nucleare.Considerăm, a subliniat în încheiere, că intîlnirea | tarilor din țările Europei, din S.U.A. și Canada, propusă în Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, s-ar înscrie ca o importantă contribuție a parlamentelor din aceste state la reducerea și înlăturarea primejdiei care amenință pacea și securitatea continentului și a întregii lumi.

vorbitorul parlamen- precum și propusă
„Este necesară mobilizarea tuturor forțelor și resurselor 

pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale"
Reuniunea ministerială a C.E.P.A.L

Crearea de zone denuclearizate - 
în interesul întăririi încrederii în EuropaSTOCKHOLM. — Crearea de zone denuclearizate în Europa ar constitui o modalitate eficientă de stabilire a încrederii și' ar spori considerabil securitatea pe continentul nostru — a declarat ministrul comerțului exterior al Suediei, Mats Hellstroem, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Stockholm cu tema „Măsuri de în-

credere" și organizate din inițiativa „Forumului păcii al ’ ” ” muncitorești suedeze". La au participat experți din Norvegia, Finlanda, R.D.G., R.F.G. și Marea Britanie, care și-au exprimat sprijinul pentru eforturile de dezarmare, de preîntimpinare a unui război nuclear.

mișcării forum Suedia,

LIMA 5 (Agerpres). — In capitala Perului s-au deschis lucrările etapei ministeriale a Conferinței Comisiei Economice a O.N.U. pentru A- merica Latină (C.E.P.A.L.) consacrată problemelor economice regionale și măsurilor ce se impun pentru depășirea dificultăților actuale din economiile naționale latino-americane și caraibiene. La lucrări participă delegați din cele 39 de state membre ale C.E.P.A.L., invitați din alte țări ale lumii, reprezentanți ai unor organisme de resort internaționale.România participă la lucrări cu statut de observator.Luind cuvîntul în deschiderea lucrărilor, președintele țării-gazdă, Fernando Belaunde Terry, a relevat 
consecințele negative ale crizei eco
nomice a lumii occidentale asupra 
economiilor naționale ale statelor in 
curs de dezvoltare și a arătat că datoriile externe acumulate de țările latino-americane și caraibiene au condus la declanșarea, totodată, a celei mai grave crize financiare regionale din ultimii 50 de ani.în cuvintul său, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a atras atenția că omenirea traver
sează in prezent o perioadă de mari

pacea și aceasta emanci- în curstensiuni, care amenință 
securitatea internațională, influențînd negativ asupra pârii economice a statelor de dezvoltare, și a evidențiat necesi
tatea mobilizării tuturor forțelor 
umane și materiale pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. El s-a pronunțat, totodată, pentru. reluarea unui dialog 
constructiv intre țările puternic in
dustrializate și cele in curs de dez
voltare, in avantajul tuturor națiu
nilor lumii.La rindul său, secretarul executiv permanent al C.E.P.A.L., Enrique Iglesias, a menționat că excesivă da
torie externă a țărilor din regiune, 
rata înaltă a inflației și a dobinzi- 
lor, măsurile coercitive, existente pe 
piața mondială, la adresa produselor 
de export latino-americane și carai
biene, termenii de schimb defavora
bili statelor mai puțin dezvoltate re
prezintă principalii factori ai adin- 
cirii crizei economice și financiare 
regionale. Enrique Iglesias a lansat, totodată, țărilor latino-americane și caraibiene un apel la intensificarea eforturilor proprii de dezvoltare, la impulsionarea sectoarelor de bază ale economiilor lor naționale.

Evoluția situației din LibanBEIRUT 5 (Agerpres). — Schimburile de focuri între milițiile rivale au fost reluate cu intensitate, joi seara, în regiunea muntoasă Souk El Gharb, la 10 km sud-est de Beirut, după o acalmie de 24 de ore, informează agenția France Presse. Au fost folosite arme de toate calibrele, zgomotul exploziilor auzindu-se in centrul capitalei.Pe linia de demarcație între cele două sectoare ale Beirutului și în suburbia de sud a capitalei, unde s-a înregistrat un calm precar în tot cursul zilei de joi, au fost semnalate numai tiruri izolate, adaugă agenția France Presse.înaltul comitet politico-militar libanez format din reprezentanți ai armatei și ai celor trei miliții principale, a hotărît să-și suspende reuniunile pînă după punerea în aplicare a acordului global referitor la dezangajarea forțelor in conflict, convenit la ultima întîlnire de miercuri seara, a anunțat un purtător de cuvînt oficial al acestui organism, reluat de agențiile France Presse și A.P.

BUN VENIT PE PĂMINTUL 
ROMÂNIEI!

(Urmare din pag. I)vantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.în evoluția relațiilor româno-ango- leze, un moment de o însemnătate deosebită l-a constituit vizita oficială de prietenie efectuată în Angola, în primăvara anului 1979, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Documentele semnate cu acest prilej, în primul rînd Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, ău/asigurat o bază trainică dezvoltării in continuare a colaborării prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre, în avantajul reciproc, al cauzei păcii și progresului in lume.în legătură cu perspectivele relațiilor bilaterale, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta în mesajul adresat președintelui Jose Eduardo dos Santos, cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a cuceririi independenței de stat a Republicii Populare Angola : „Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare existente intre partidele și

țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare, in folosul popoarelor român și angolez, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în lirme".în mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia sărbătorii naționale a României, președintele JOSE EDUARDO DOS SANTOS arăta, la rindul său : „La această dată festivă ne este plăcut să reafirmăm dorința noastră de a dezvolta și aprofunda relațiile do prietenie și cooperare care unesc popoarele, partidele și guvernele noastre și să vă asigurăm de solidaritatea militantă a poporului nostru față de poporul frate român în lupta sa pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate sub conducerea partidului comunist".Vizita distinsului oaspete angolez, dialogul la nivel înalt ce va avea loc cu acest prilej constituie o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea bunelor relații statornicite între cele două țări, la cauza păcii și colaborării internaționale.Cu profunde sentimente de stimă și prietenie, poporul nostru adresează înaltului oaspete tradiționala urare de „Bun venit în România socialistă !"

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE
Luări de poziție pentru încetarea acțiunilor 

ostile Republicii Nicaragua

S.U.A. Manifestație la Boston împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare și pace

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres) — în Consiliul de Securitate al O.N.U. s-au încheiat dezbaterile în legătură cu plîngerea Republicii- Nicaragua privind continuarea actelor de agresiune împotriva teritoriului său. Membrii consiliului au fost sesizați cu un proiect de rezoluție care, intre altele, cerea tuturor statelor șă se abțină să întreprindă, să sprijine sau să încurajeze orice ' ’ ’ ne militară împotriva din America Centrală încetarea imediată a de acțiuni, precum oricăror acte contrare liberei navigații în apele internaționale. Ca urmare a recurgerii de către Statele Unite la dreptul lor de veto, proiectul de rezoluție nu a putut fi adoptat.în discursurile lor, reprezentanții mai multor state, între care India, Mexic, Peru, Cuba, Etiopia și Volta Superioară, au cerut să se facă tot ce este posibil pentru a se asigura respectarea principiilor din Carta O.N.U. și a normelor dreptului internațional în raporturile dintre state și pentru a se pune capăt oricăror amenințări și agresiuni la adresa Republicii Nicaragua. La rindul său,

reprezentaritul Olandei a adresat un apel tuturor statelor membre ale O.N.U. să sprijine eforturile de mediere întreprinse de „Grupul de la Contadora" și să respecte cu scrupu- lozitate principiile neamestecului, suveranității și integrității riale. terito-
fel de acțiu- oricărel țări și preconiza unor astfel și evitarea principiului

nou 
for

GUINEEA : Numirea 
lui șef al statului și 

marea guvernuluiCONAKRY 5 de radio Conakry, citat de agențiile France Presse și Reuter, a anunțat numirea colonelului Lansana Conte în funcția de președinte al Republicii Guineea. Guvernul format are ca prim ministru pe colonelul Diara Traore.Pe de altă parte, în programul „Comitetului militar de redresare națională" din Guineea, dat publicității, se menționează, printre obiectivele prioritare, „relansarea economiei, o- perarea unor reforme structurale, de orientare a politicii economice și monetare".

(Agerpres). — Postul
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LA VIENA a avut loc joi, o nouă ședință plenară a reprezentanților statelor participante la negocierile privind reducerea forțelor armate și armamentelor cente in Europa
ACTIVITATE 

cuplarea navei 
„Soiuz T-ll“ cu ______
„Saliut 7“ — „Soiuz T-10", membrii 
echipajului sovieto-indian, for
mat din cosmonauții furi Malișev, 
Ghennadi Strekalov și Rakesh 
Sharma, au trecut la bordul labora
torului „Sallut-7“. Programul pre
vede 7 zile de activități comune. 
Zborul se desfășoară normal, iar 
cosmonauții se simt bine.-PARLAMENTUL ISRAELIAN (Knessetul) a aprobat miercuri în cea de-a doua și a treia lectură proiectul de lege adoptat la 22 martie privind autodizolvarea forului legislativ și organizarea unor alegeri generâle anticipate la 23 iulie a.c. Knessetul a mai adoptat mai multe amendamente Ia legea electorală prezentate de comisia juridică.COMUNICATUL COMUN privind vizita oficială în Algeria a președintelui Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta Superioară, Thomas Sankara, exprimă adinca preocupare a celor două țări față de agravarea tensiunii în lume, in special in Africa. Exami-

și măsuri adia- Centrală.
SPAȚIALA. După 
cosmice sovietice 
complexul orbital

nind situația din Africa australă, cei doi președinți condamnă manevrele vizînd continuarea dominației Republicii Sud-Africane a- supra Namibiei, încercările de a menține sistemul de apartheid și presiunile regimului rasist sud- african asupra țărilor din regiune.ACORD. Guvernul Andorrei și-a dat acordul pentru construirea unui tunel rutier ce va lega micul principat de Franța. Această hotărîre trebuie să fie aprobată și de Consiliul General al țării (parlamentul). Tunelul va avea o lungime de 2 840 metri și va costa 180 milioane franci francezi.DECES. A încetat din viață, la virsta de 79 de ani, cunoscutul constructor șovietic de avioane Oleg Antonov.CURSUL DOLARULUI a înregistrat joi un recul in raport cu celelalte principale devize occidentale, după ce în zilele precedente înregistrase creșteri substanțiale. Astfel, la bursele vest-europene, dolarul a fost cotat la 1,27885 dolari canadieni, 2,1670 franci elvețieni, 2,6108 mărci vest-germane, 2,9440 guldeni olandezi, 8.03575 franci francezi, 1 617,625 lire italiene, ceea ce reprezintă niveluri inferioare celor înregistrate miercuri seara, la încheierea tranzacțiilor bursiere. J

Un avertisment sever, un îndemn la acțiune politică
responsabilă pentru oprirea escaladei nucleare

CONCLUZIILE UNUI STUDIU ȘTIINȚUFIC: PROVO® „IARNA NUCLEARĂ' BN RĂZBOI ATOMIC VA DUCE IA DISPARIȚIA VIEȚII PE PĂM1NT
® Planeta va fi cufundată în întuneric, iar temperatura va coborî la minus 40 de 
grade, ducînd la un dezastru biologic ® Chiar și explozia a numai 100 de mega* 
tone (din cele 12 000 megatone existente în arsenalele nucleare) poate avea ca 
rezultat declanșarea unei catastrofe ® „Scopul nostru: a spune oamenilor adevărul"

In cuvintarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că arma atomică prezintă o caracteristică 
ce nu poate fi găsită la nici un alt fel de armament, și anume aceea 
că este in măsură să ducă la insăși distrugerea condițiilor vieții pe 
planeta noastră, a arătat că este necesar să se țină seama de avertis
mentul foarte sever în acest sens al oamenilor de știință, să se tragă 
toate concluziile și să se acționeze energic in direcția interzicerii armelor 
nucleare, a apărării dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la pace, 
la viață.

Intr-adevăr, studii elaborate de savanți de reputație mondială, care 
sînt in măsură să cunoască cel mai bine realitatea - fizicieni și astro
fizicieni, medici, biologi, chimiști ș.a. - evidențiază că, in zilele noastre, 
declanșarea unei conflagrații nucleare poate transforma Terra intr-un 
deșert radioactiv. Deosebit de elocvent în legătură cu primejdiile cum
plite ale unui conflict nuclear este articolul intitulat „Iarnă fără sfîrșit", 
publicat de revista „DEVELOPMENT FORUM", editată de Universitatea 
Națiunilor Unite și de Divizia pentru Informații Economice și Sociale a 
O.N.U., articol care are în vedere concluziile unui studiu întocmit de 100 
de savanți de reputație mondială. In articol se arată :

unPă-sa- di-

în favoarea creșterii 
rolului Organizației 

Unității AfricaneDAKAR 5 (Agerpres). — într-un discurs rostit cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței țării, președintele Senegalului. Abdou Diouf, a apreciat că. „avînd in vedere voința lor comună de pace, statele continentului african trebuie să acționeze în d.>- restabilirii ' credibilității și Unitățiirecția . ... eficacității Organizației Africane".După cum relatează M.A.P., șeful statului senegalez a e- vocat diversele focare de tensiune din Africa și a subliniat că pacea nu poate fi instaurată pe continent „decit prin acțiunea concertată a a- fricanilor, în cadrul respectării principiilor Cartei și hotăririlor Organizației Unității Africane, a principiilor Cartei O.N.U.".

agenția

R. S. F. IUGOSLAVIA

Un război nuclear în emisfera nordică ar însemna un dezastru climateric total, care ar provoca dispariția a miliarde de oameni și ar duce in cele din urmă la dispariția întregii omeniri. Aceasta este concluzia unui studiu întocmit, după cercetări ce au durat timp de doi ani, de un grup de 100 de oameni de știință americani și europeni pentru a determina ' ' ' - - - -nuclear asupra terestre.Deși studiile plorat efectele dezastruoase ale unui război nuclear asupra vieții omului, actualul studiu este primul care se referă Ia efectele unei eventuale conflagrații nucleare asupra climatului și ecologiei Pămîntului. Rezultatele cercetărilor respective au fost prezentate la Conferința privind consecințele ale unui

impactul unui război climei și atmosfereianterioare au ex-

biologice pe termen lung război nuclear, desfășurată

la Washington, anul trecut, cînd — așa cum arăta astronomul Carl Sagan, de la Universitatea Corneli din Statele Unite, unul din liderii grupului — peste 100 de oameni de știință, inclusiv mai mulți laureați ai Premiului Nobel, au aprobat și validat concluziile studiului respectiv.Datele studiului pornesc, din 1971, cînd astronomii au început să studieze, cu ajutorul stației spațiale a- mericane „Mariner 9“, o uriașă furtună de praf de pe Marte. Curînd a devenit clar că particulele fine de praf au blocat razele solare și, ca urmare, la suprafața planetei respective s-a înregistrat o scădere considerabilă a temperaturii. Și, întrucît oamenii de știință cunoșteau din experiențele de pe Pămînt că cenușa vulcanică poate, de asemenea, afecta temperatura (după cum sublinia Cari Sagan, o scădere a temperaturii de numai un grad în media generală a

făcut ca anul 1816 să fie considerat drept „anul fără vară"), ei și-au dat seama că praful și fumul generat de o bombă nucleară poate avea serios impact asupra climatului mîntului.Pentru a studia acest impact, vanții au studiat pe computereverse modele privind explozia unor bombe de puteri diferite. Deși arsenalul nuclear mondial depășește în prezent 12 000 megatone, s-a pornit de la un scenariu cu folosirea a numai 5 000 de megatone. La o săptămînă după un asemenea război nuclear — arată raportul — întreaga atmosferă a emisferei nordice (regiune unde un asemenea război s-ar putea declanșa) va fi saturată de reziduuri radioactive. Dacă pentru fiecare explozie nucleară de o megatonă se vor ridica în atmosferă mai mult de 100 000 de tone de praf, întunericul se va răspindi cu iuțeală, alimentat în parte și de fumul provocat de incendii. Fumul, funinginea și praful vor bloca aproape complet razele soarelui, aruncînd întreaga emisferă într-o iarnă nucleară cu temperaturi sub zero grade și masive căderi de zăpadă.Ca urmare a reducerii bruște a temperaturii, apa de la suprafață va îngheța complet, astfel încît animalele ce au scăpat distrugerii vor muri de sete. Puținii oameni care vor fi izbutit să supraviețuiască n-o vor duce mai bine. Dacă războiul nuclear va izbucni primăvara ori vara, întreaga recoltă din emisfera nordică va fi distrusă, iar oamenii vor muri de foame. Ca urmare a imposibilității pătrunderii luminii solare, procesul de fotosinteză al plantelor va înceta, distrugind astfel veriga indispensabilă a tuturor produselor alimentare, cu consecințe nefaste. pentru puținii

oameni sau puținele animale care au mai scăpat.Sintetizând întregul tablou, biologul Paul Ehrlich, de la Universitatea Stanford din Statele Unite, arăta : „ar fi un dezastru biologic fără precedent. Extincția lui Homo sapiens nu va putea fi evitată".Dacă climatul și temperatura emisferei nordice vor fi aproape instantaneu drastic afectate, norul de praf și funingine radioactivă se va extinde și in emisfera sudică, extindere accelerată de tulburările din circulația atmosferică globală. Cari Sagan notează că transportul în jurul globului de cenușă vulcanică în urma erupției vulcanului de la El Chichon, din Mexic, a indicat că și la mii de mile depărtare climatul poate fi influențat în rău. „Unii mai 
cred că vor supraviețui războiului 
nuclear pleclnd cu avionul, să zicem, 
in Noua Zeelandă — spunea Paul Ehrlich. Acum insă știm precis că 
aceasta este o ipoteză fantezistă".Deosebit de grav afectate de reducerea razelor solare în emisfera sudică vor fi pădurile tropicale, care nu pot rezista nici măcar unei foarte scurte perioade de frig și întuneric, în acest caz, jungla — o sursă importantă a menținerii diversității vieții organice — va dispărea. Deci efectele unui război nuclear în nord vor fi resimțite peste tot.O altă concluzie a studiului menționat se referă la căderile radioactive după un război nuclear, acestea fiind mult mai vaste decît se credea, întrucît se vor prelungi pe o perioadă îndelungată. Pînă acum cercetările luaseră în considerare numai căderile radioactive imediate. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că. în cazul unei conflagrații cu folosirea unor dispozitive nucleare totalized 5 000 de megatone, emisfera nordică va fi supusă unor radiații de lungă durată variind între 250 și 100 de razi — cantitate de zece ori mai mare decît se estimase in trecut. Asemenea doze de radiații afectează sistemul de imunizare al organ ;s- mului uman, dezarmîndu-1 în fața diverselor boli infectioase, favorizind declanșarea maladiilor canceroase,

precum și a malformațiilor genetice.Ca rezultat al celor doi ani de studii, oamenii de știință au ajuns la concluzia că este falsă teoria veche potrivit căreia regiunile de coastă vor oferi surse de eventualilor supraviețuitori, dacă oceanele nu vor îngheța 
„iarna nucleară", apele lor vor fi festate, astfel încît mai servi la nimic.O altă problemă studiile precedente extinderii incendiilor după războiul nuclear. Savanții au ajuns acum la concluzia că incendiile se vor răs- pîndi pretutindeni, ațit în orașe, cît și în regiunile rurale. Combustia maselor plastice și, în general, a produselor sintetice, proprii civilizației moderne va cauza nori groși,- toxici, ce se vor extinde nelimitat în spațiul atmosferic.Totodată, exploziile nucleare vor produce și alte efecte catastrofale : oxizi de azot vor fi proiectați in stratosferă, reducînd stratul de ozon care protejează pămintul de acele raze ultraviolete care sînt dăunătoare. Ca și alte forme de radiații, a- ceste raze pot provoca distrugerea sistemului imunizator propriu fiecărui organism uman sau animal.Dar nu numai un război nuclear în care s-ar folosi arme nucleare cu o putere de 5 000 de megatone ar produce asemenea efecte dezastruoase. Savanții au avertizat că chiar și explozii de 1 000 sau 100 de megatone pot provoca consecințe grave. în raportul întocmit, oamenii de .știință atrag atenția că orice explozii ce

pescuitul nu
hrană Chiar în in- vaînneelucidată a fost aceea a

depășesc 100 de megatone pot avea ca rezultat declanșarea efectului „iernii nucleare". Ei au arătat că o simplă explozie de 100 de megatone, ce ar atinge mai multe orașe, poate produce, pe o perioadă de două luni, o reducere bruscă a temperaturii pe pămint și ar putea declanșa mii de incendii, din care ar rezulta fum, praf și funingine, la fel ca și în cazul exploziilor de 5 000 de megatone.Scopul acestui studiu — a arătat Paul Ehrlich — a fost simplu : „Să 
se spună oamenilor adevărul" și in acest fel să Ie arate ce efecte poate avea un conflict nuclear. Ehrlich a subliniat că cei 100 de savanți care au participat la efectuarea acestor studii au fost de acord cu concluziile raportului. Inițial, rezultatele acestui document li s-au părut atît de îngrozitoare,- încît oamenii de știință au trebuit să analizeze și sâ reanalizeze datele de mai multe ori.După cum se evidențiază în rindul oamenilor de știință, în jur de 1,1 miliarde de persoane vor fi ucise în primele ore ale războiului nuclear și un alt miliard de oameni vor muri curind după aceea. Cei ce vor supra- ....................... vor fi victi- lume întu- adăugat că îndelungat, vor mai fi în emisfera
viețui, arăta Ehrlich, mele înfometării, intr-o necată, înghețată. El a după un timp nu prea în emisfera nordică nu supraviețuitori. Probabil, sudică, ici și colo, vor mai rămine cîteva grupuri izolate de supraviețui- 

ingrozim"tori. „Avem motive să ne — a conchis savantul.
Toate acestea îndreptățesc aprecierea secretarului general 

dului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pînă nu este prea tirziu, se impune, mai mult ca oricînd, ca forțele sociale 
cele mai largi să-și unească și mai puternic forțele, să acționeze și 
mai energic, cu și mai multă vigoare pentru a determina o schimbare 
radicală a cursului politicii internaționale. „Avem ferma convingere - 
sublinia secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. - că forțele progresiste, antiimperialiste, realiste, masele popu
lare, popoarele de pretutindeni, acționind unite, dispun de forța ne
cesară pentru a opri cursul spre prăpastie, spre o catastrofă nucleară, 
pentru a impune dezarmarea și, în primul rind, dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii în întreaga lume".

aî parti- 
câ acum,

Agenția „TANIUG“ 
despre evoluția prețurilor 

și a veniturilor 
oamenilor muncii în 1983BELGRAD 5 (Agerpres). — Agenția Taniug relatează că, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul federal de statistică, in cursul anului 1983 veniturile individuale au sporit in Iugoslavia, în medie, cu 26,4 la sută, comparativ cu anul precedent, in timp ce prețurile au crescut cu 58.4 la sută.Dacă se ține seama de o asemenea evoluție a prețurilor, menționează agenția, atunci nu surprinde deloc faptul că în 1983 veniturile individuale reale au scăzut cu 10,3 la sută față de media pe 1982.Statisticile citate de agenția Ta- niug arată că veniturile individuale din sfera economică au înregistrat cea mal lentă rată de creștere în domeniul construcțiilor — 20,4 la sută față de 1982 — și în domeniul silviculturii — 20,9 procente, iar cea mai mare rată de creștere s-a înregistrat în domeniile turismului și industriei hoteliere — 29,9 la sută. Deci —• menționează agenția citată — veniturile individuale au crescut incomparabil mai lent față de evoluția prețurilor. în domeniul construcțiilor, veniturile individuale reale au scăzut cu 14,6 la sută, iar in industria hotelieră și turistică cu 7,8 la sută, arată în încheiere agenția Taniug.
FMNȚfl: Preocupări 
pentru restructurarea 
sectorului siderurgicPARIS 5 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la Paris, președintele Franței, Francois Mitterrand. a explicat obiectivele restructurării sectorului siderurgic, recent hotărîtă de guvern, măsură pe care a caracterizat-o „dramatică, dar necesară".Răspunzînd la o întrebare cu privire la colaborarea in guvern dintre socialiști și comuniști, președintele Mitterrand a răspuns că aceasta nu este o chestiune care poate fi abordată intr-o conferință de presă. „Obiectivul meu, a spus el, a rămas același. Vreau să unesc forțele populare, dar nu cu prețul subminării și diminuării eforturilor guvernului",

*Luind cuvîntul la posturile de televiziune franceze, secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, a subliniat că prezența comuniștilor în guvern „își păstrează și astăzi întreaga valoare", chiar dacă situația „este în prezent mai dificilă". Vorbitorul a subliniat, in context, necesitatea respectării a- cordurilor de guvernare dintre P.S.F. și P.C.F. din 1981, aceasta fiind o condiție a succesului in alegerile legislative din 1986 și in cele prezidențiale din 1988. în ce privește recentul plan guvernamental de restructurare a sectorului siderurgic, Georges Marchais a subliniat necesitatea ca guvernul să tină seama de protestele exprimate de siderur- giști și de sindicate. „Franța— a spus el — are nevoie de o politică industrială de amploare, de o politică de utilizare a forței de muncă, de o politică a creșterii economice", menționează agenția France Presse.
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