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Sub seiniiul prieteniei și colaborării fructuoase dintre România și Turcia, ieri a continuat
vizita în țara noastră a generalului Kenan Evren, șef de stat al Republicii Turcia

TREBUIE

SĂ SE ÎNCHEIE

CONVORBIRII! DINTRE PREȘEDINTEI! NICOLAE CEAUSESCU

SEMĂNATUL

URMĂTOARELOR

CULTURI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reintilnit. miercuri, in ca
drul unui dineu de lucru, cu gene
ralul Kenan Evren, șef de stat al
Republicii Turcia.
Generalul Kenan Evren a relevat
că are impresii deosebite din călăto
ria făcută in județul Brașov, care
i-a oferit — asemenea vizitei intreprinse în unități industriale din
București — posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit din realizările unor
ramuri de virf ale economiei noastre,
din activitatea poporului român, con
sacrată progresului și prosperității
patriei sale, precum și de a admira
valoroase monumente și frumusețea
peisajului românesc.
Șeful de stat al Republicii Turcia
a adresat — și de această dată —
vii mulțumiri pentru calda ospitali
tate cu care a fost întimpinat pretu
tindeni in țara noastră.

Președintele Nicolae - Ceaușescu șl
generalul Kenan Evren au continuat,
în cadrul dineului de lucru, schimbul
de păreri cu privire la o serie de
probleme bilaterale și internaționale
de interes comun.
Convorbirile și dineul au decurs
în aceeași ambianță de cordialitate
și prietenie, de înțelegere și stimă
reciprocă in care s-a desfășurat în
tregul dialog româno-turc la nivel
înalt S-a sublimat că această vizită,
convorbirile purtate vor avea o pu
ternică inriurire asupra dezvoltării
relațiilor dintre cele două țări, a
colaborării și prieteniei dintre po
poarele român și turc, în folosul și
spre binele lor, în interesul cauzei
păcii, securității și colaborării in
Balcani, în Europa și in întreaga
lume.
Au participat Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu-

»
Iui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe. loan Avram, ministrul
industriei construcțiilor de mașini,
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Trandafir
Cocârlă, ministrul energiei1 electrice.

AU luat parte, de asemenea. Uter
Turkmen, ministrul afacerilor exter
ne. prof. dr. Mustafa A. Aysan, mi
nistrul transporturilor, Fahir Ilker,
ministrul - energiei și resurselor na
turale.

Timpul bun din ultimele zile a
permis mecanizatorilor, cooperato
rilor și celorlalți lucrători ai ogoa
relor ca, printr-o bună organizare
a muncii, să sporească substanțial
ritmul la semănat și pregătirea te
renului. Potrivit datelor furnizate
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pină ieri, 7 apri
lie, au fost insămînțate 1 248 400
hectare cu diferite culturi. Merită
subliniat faptul că semănatul sfeclei
de zahăr, a fost încheiat in unită
țile agricole din 16 județe, al Bla
zării boabe — in 20 județe, al ovăzului — in 27 județe. De aseme
nea, s-a încheiat plantarea carto
filor timpurii și de vară în 28 ju
dețe. Acum, principalele forțe din
agricultură sint concentrate la se
mănatul florii-soarelui, lucrare executată pînă ieri pe 63 la sută
din cele 499 000 hectare prevăzute
a se cultiva in acest an. De ase
menea, in județele din sudul țării
a început semănatul porumbului.
A trecut o săptămină din luna
aprilie, iar volumul lucrărilor de
executat la cîmp și în grădinile de
legume este incă foarte mare. Acum este urgentă insămînțarea- tu
turor culturilor. De aceea, in fie
care unitate agricolă. în fiecare ju
deț. printr-o temeinică organizar.e
a munții, trebyie să se realizeze
viteze superioare de lucru, chiar
peste cele planificate. în mod deo
sebit, așa cum recomandă organe-
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Realizarea planului la producția
<»• •
•
fizica și la export
toare o colectivelor de oameni al muncii pentru gâsirea
soluțiilor practice eficiente în vederea înlăturării greu
tăților și creării tuturor condițiilor pentru realizarea pla
nului la producția fizică și la export. Pornind de la
aceasta, acum, la începutul celui de-al doilea trimes
tru al anului 1982, reporteri ai „Scînteii” au adresat
unor cadre de conducere din întreprinderi următoarele
întrebări : 1. CU CE REZULTATE ATI ÎNCHEIAT PRIMUL
TRIMESTRU AL ANULUI? 2. CU CE PROBLEME VA
CONFRUNTAȚI IN PREZENT î X CUM ACȚIONAȚI PEN
TRU SOLUȚIONAREA LOR ?

în cuvintoreo rostită Ia recenta plenară a Comjtetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat — ca una din sarcinile
majore actuale — realizarea integrală a planului la
producția fizică șl la export și recuperarea grabnică
a restanțelor înregistrate in perioada care a trecut din
acest cincinal. După cum se știe, un număr de între
prinderi s-au confruntat cu o seamă de dificultăți în
realizarea planului la producția fizică și asigurarea fon
dului de marfă pentru export. Dar, ca o trăsătură co
mună a activității desfășurate in întreprinderi in pri
mul trimestru al anului, se remarcă preocuparea stărui4»

Pentru consolidarea rezultatelor pozitive,
esențială este asigurarea bazei materiale
Răspunde ing. Constantin SEDERIAS,
electrice București
directorul întreprinderii de mașini
i

întreprinderea noastră a în
cheiat primul trimestru al
anului cu toți indicatorii de
plan indepliniți și, in cea mai mare
parte, depășiți. Citeva exemple : la
producția fizică, la sortimentul pro
duse ale industriei electrotehnice,
am obținut peste plan 7,9 milioane
lei, iar la sortimentul motoare elec
trice de 0,25 kW și peste — 30 000
kW. Rezultate foarte bune avem și
la producția pentru export ; deși anul
acesta planul la export a crescut
substantial, noi am realizat sarcinile
pe primul trimestru în proporție de
110 la sută. Depășiri însemnate
avem și la producția marfă — 3,5
milioane lei. Și incă ceva : in acest
prim trimestru al anului întreprin
derea noastră a reușit să recupereze,
așa cum s-a angajat și așa cum a
indicat conducerea partidului nos
tru, o mare parte din restanța înre
gistrată anul trecut, mai exact, pes
te 80 Ia sută din această restanță.
La această dată ne confrun
tăm cu unele probleme legate
de asigurarea bazei materiale
• producției ; ne lipsesc în special
rulmenții, cuprul, tabla silicioasă. Și
tot ca problemă la ordinea zilei, pe
care ne-am „creat-o" noi, pe care
ne-am asumat-o din rațiuni econo
mice, este aceea de a reproiecta pro-
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dusele noastre în scopul reducerii
consumului de cupru șl al realizării
motoarelor electrice fără nici un fel
de import. Putem spune că întregul
nostru colectiv și-a stabilit, drept
un obiectiv major al activității sale,
ca pină la sfirșitul anului acesta să
renunțăm la importul pe
relația-vest,
'f
să incepem anul 1983 in aceste condi ții.
în ce privește asigurarea bazei materiale, sintem
_
.pe . cale
să rezolvăm o parte din pro
blemele legate de aceasta. Zilele tre
cute am discutat cu tovarășul Diomid
Năstase, directorul întreprinderii de
rulmenți din Birlad, și ne-a asigu
rat de tot sprijinul. Mai rămine să
rezolvăm problemele
privitoare la
tabla sllicioasă și cupru. Con-
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tăm, ca și pînă acum, pe spri
jinul centralei și al ministeru
lui și, în același timp, facem și noi
demersuri pentru a-i convinge
i
pe
furnizori să ne livreze cantitățile
contractate, in vederea asigurării
unei producții ritmice. în ce privește reproiectarea produselor în
vederea reducerii importurilor,, noi
ne-am propus aceasta
;adică
realitatea ne-a impus-o — pentru că așa-zisele importuri de
completare! constituie, in
în ultimă
instanță, cauza cauzelor restanțelor de anul trecut, nu numai
la noi în întreprindere, dar și la
alții. De aceea ne-am întocmit un
program riguros, la a cărui aplicare
am trecut incă din primul trimestru
al anului. Important este, credem
noi, să ne organizăm din vreme
munca, să prevenim orice neajun
suri care se pot ivi pe parcurs. Nu
mai așa vom putea să adăugăm
rezultatelor bune de pînă acum noi
realizări, numai așa dificultățile de
acum pot fi învinse și evitate pe
viitor.

Perseverăm pe calea înnoirii producției și reducerii
consumurilor materiale
Răspunde ing. Nlstor RACNEA,
directorul întreprinderii de utilaje și piese de schimb Botoșani

Unitatea noastră și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe primul
trimestru al anului la toți in
dicatorii economico-financiari. Ba
chiar cu unele depășiri la producția-
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marfă și fizică, executind și livrînd
suplimentar 145 electropompe centri
fugale și 31 tone de utilaje pentru in
dustria ușoară. Această depășire a
(Continuare în pag. a IIT-a)

în cei aproape doi ani
din viața sa pe care i-a ri
sipit pe aiurea a avut de
lucru pe sponci : o zi da,
patru ba ! Ce fel de „lu
cru", vom vedea curind.
Și totuși, in acest răstimp,
a cheltuit pe telefoane și
scrisori truda a circa 100 de
zile de muncă !
— Am trimis acasă, în
acest răstimp, peste 200 de
scrisori. La trei zile — un
plic. Iar telefoane, dădeam
măcar unul pe săptămină.
— Ce poate spune un om
în sute de pagini, in atitea interminabile convor
biri ?
— înțeleg mirarea dv.
Probabil că numai cine-i
pățit poate pricepe starea
în care mă aflam. Oricum,
pentru mine, scrisorile și
telefoanele erau singurele
mijloace de a nu fi răpus
de disperare. Făcusem o
prostie fără seamăn și le
gătura asta cu soția și co
pilul meu mă îndemna să
rezist și să sper.
Prostia lui Cantemir Spegalschi, domiciliat în Bucu
rești, str. Dănceni nr. 24,
sectorul I : merge ca tu
rist in Austria, in 1979, și...
rămine acolo. Se afla incă în
Orient-Expres cind. acasă,
soția il căuta cu disperare
la miliție, la morgă inchipuindu-și că i s-a întîmplat cine știe ce... Cu at.it
mai mult cu cit in seara
plecării el spusese că este
de serviciu la instituția
unde lucra în funcția de
heliografist. soția ii pregă
tise obișnuitul pachețel cu
mincare, viața își urma
cursul ei calm.
— De ce nu ați spus nimânui din familie de
excursie, eventual de intenția dv. ?
— Odată. în casă, cind
am adus vorba despre așa
ceva, soția mi-a retezat-o
hotărit : „omule, scoate-ți
din cap asemenea gărgă
uni". Eu însă, mai cu o
ureche la „Europa", mai
ascultind ce spune unul ori
altul...
— în fond, ce voiați să
faceți pe unde ați rămas ?
— O situație. în țară, so
coteam eu, atunci, nu cîștigam potrivit meritelor
mele. Mai voiam apoi să
văd Europa, America...
— Să le luăm pe rînd.
— După o zi petrecută la

pe 9 780 hectare in ju
dețele Vaslui, lași, Boto
șani, Bacău, Dolj, Mehe
dinți, Dîmbovița

pe 54 000 hectare mai
ales în județele Bocău,
Vaslui, lași. Neamț, Boto
șani, Brașov, Covasna, Har
ghita, Suceava
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Muncă intensă la semănatul florii-soarelui pe terenurile I.A.S. Ciorogîrla,
județul Giurgiu

A
A

pe 12 000 hectare in ju
dețele Gorj, Brașov, Neamț,
Maramureș, Suceava
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ALTE MOMENTE ALE VIZITEI ÎN PAGINA A V-A
Astăzi în jurul orei 10 posturile de radio și televiziune vor
transmite, direct, solemnitatea semnării documentelor oficiale
romăno-turce, iar in jurul orei 10,45 ceremonia plecării gene
ralului Kenan Evren, șef de stat al Republicii Turcia, care, la
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, a efectuat o vizită de stat in țara
noastră.

le de specialitate, este necesar ca
prin buna folosire a Utilajelor si
organizarea activității mecanizato
rilor in schimburi prelungite și in
schimburi de noapte să fie cîștigat un avans substanțial la pre
gătirea terenului, astfel incit în
treaga zi-lumină să poată fi folo
sită la semănat.
Bineînțeles, in județele situate în
jumătatea de nord a țării va tre
bui să se încheie grabnic semăna
tul culturilor timpurii : mazăre,
ovăz, in pentru ulei, sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui, iar in sud
să se desfășoare pe un front larg
insămînțarea porumbului și a soiei.
Pe mari suprafețe vor trebui
să se cultive în acest an, in
tercalat prin porumb, dovleci —
plantă agricolă valoroasă, care con 
tribuie la sporirea bazei furajere,
iar semințele sint folosite la ex
tracția uleiului, in general, cultu
rile intercalate constituie o sursă
suplimentară de venituri pentru unitățile agricole și. de aceea, tre
buie să fie extinse pe suprafețe
cit mai mari.
Grăbirea insămințărilor. inclusiv
la porumb, soia și fasole, trebuie
să fie insoțită de preocuparea ca
drelor de conducere și a specialiș
tilor din unitățile agricole pentiu
executarea unor lucrări de cea mai
bună calitate, menite să ducă
realizarea densităților prevăzute
a recoltelor planificate.

pe 5 500 hectare in ju
dețele
Neamț, Covasna,
Harghita, Botoșani

Viena. am mers mai de
parte la Mtinchen. Auzi
sem eu că acolo e bine.
Dar m-am întors Ia Viena
după — iarăși — numai o
zi : lagărul de la Zirndorf,
din R.F.G. iși deschide
porțile doar pentru cei care
acceptă să-și ponegrească
țara. Refuzind acest itîrg.
se-nțelege că nu de imul
ca mina aveau nevoie
acolo.
— Deci, cu toate speran
țele „în raniță", Înapoi la
Viena...
— ...unde am fost inter
nat în lagărul de la Trais-

ce trecuse prin lagărul de
la Latina (Italia), dădea
concerte pentru clienții lagărului — în marea lor
majoritate infractori de
drept comun ! — iar un
fost maistru de lumini.
Vasile Moroscan, socotea
că i-a surîs șansa de a
preambala alimente, muncă
necălificâtă și temporară,
se-nțelege.
— Ce șanse v-au surîs
dv. ?
— în așteptarea pașapor
tului salvator, credeam eu,
pentru Canada,' am lucrat
citeva luni la negru. N-a-

„Oriunde te-ai afla,
România se vede
cum se vede casa
//i care te-ai născut11
kirchen. 21 de zile de ca
rantină. Principala „favoa
re" de care ai parte in acest timp este aceea de
a-ți vorbi de rău țara. Cum
nici de data asta nu s-a
obținut de la mine denigra
rea de rigoare, ce intră in
tacîmul „azilului politic",
mi s-a spus pe șleau că
trebuie să încerc prin alte
părți, eventual în Canada.
Dar demersurile, daca ai
noroc să fii acceptat, du
rează 3—4 luni cel puțin.
— Desigur, la Traiskirchen ați avut prilejul să
întîlniți oameni cu situația
pe care o rîvneați, nu ?
— Mi-o făcusem cu mina
mea, așa că ironia din intrebarea dumneavoastră nu
ar trebui să mă supere. Da.
am cunoscut acolo fel de
fel de oameni. Un inginer.
Dan Bicu. care lucrase la
ICRAL-Pajura, se... rea
lizase ca plasator de bilete
pe nu știu unde. Un instru
mentist respectat în țară.

— Și cum arată această
„specializare" ?
— Pină și pentru aseme
nea locuri de muncă exista
concurenta celor din lagăr,
într-o zi, de exemplu, pa
tru inși i-au șfărîmat falca
unuia că le-a făcut concu
rență la curățatul unor co
tețe de păsări. Făptașii au
fugit apoi in Franța, unde
am auzit că au cerut... azil
politic. De un lucru m-am
convins definitiv in această
experiență de viață in care
singur m-am aventurat :
străinul rămine un intrus.
Un neacceptat. O mină de
lucru ieftină, bună la mun
cile cele mai grele. Un om de
care te descotorosești cind
vrei. Chiar și atunci cind a
căpătat drept de muncă. Am
cunoscut un fost boxer din
Reșița care lucrase la o fa
brică de cauciucuri. Acolo
și-a zdrobit trei degete de
la mina dreaptă. Deși, re
pet. lucra legal, se judeca
cu firma in cauză care nu
vroia să-i plătească drep
turile cuvenite. Motivul ?
Era un străin și atita tot !
Ce să mai , spunem de cei
care apucau, din cind în
cind, să lucreze la negru ?
Orice accident, orice îm
bolnăvire devin, in aceste
împrejurări, chestiuni de
viață și de moarte. Ca sâ
nu mai adaug că. chiar și in
aceste condiții, poți avea
ceva de lucru o zi, două,
pentru ca apoi să trăiești
săptămini și luni de dispe
rare, pentru că nimeni nu
are nevoie de tine.
— Plecaserăți cu senti
mentul că valoarea dv.
trecuse neobservată pe aici,
pe-acasă...
— Omul numai cind pier
de își dă seama ce a avut.
Despre ce prețuire a meri
telor poate fi vorba acolo
cind la absolut aceeași
muncă — să spunem așe
zarea unei mochete — un
muncitor autohton era plă
tit de două ori mai mult
decît mine ?• Asta, in Aus
tria. în Canada, străinul
primește de circa trei ori
mai, puțin, la aceeași mun
că, față de un localnic.
Abia peste doi ani benefi
ciază de dreptul de a i se

veam drept de muncă, cei
care angajează știu asta, și
de aici și situațiile cele
mai umilitoare. Oferta este,
de regulă-, pentru muncile
cele mai grele, prost plăti
te ori refuzate de munci
torii autohtoni. Eu am fă
cut-o și pe ajutorul de zi
dar, adică pe salahorul, am
săpat și șanțuri — cu tirnăcopul ; unul, domnul
Hubert, m-a ținut 13 ore
la tirnăcop, in ploaie, zorindu-mâ
cu înjurături
să-i termin treaba. Treabă
de unde mi-am făcut și
fotografii, să nu uit nicio
dată prin ce am trecut.
M-am ocupat și de instalații
sanitare și de o mie de
alte lucruri. Plecam dimineața, la ora 5, să-mi
ofer brațele de muncă
și, dacă aveam noroc
să găsesc ceva, mă întorceam seara la orele
20—21. A doua zi de la ca
păt, pentru că cei de la neIile TANASACHE
gru lucrează numai ca ziIeri...
(Continuare in pag. a II-a)^

mai trebuie însămînțată
pe 135 000 hectare, lucrare
care trebuie încheiată in
toate zonele pînă la 15 aprilie
în ceea ce privește
PORUMBUL, semănotul a
început, dar în aceste zile
ritmul trebuie să crească
mult pentru a se încheia
lucrările pînă la 20 aprilie
în zona de sud și 30 apri
lie in zona de nord.

INTENSIFICAREA
RITMULUI LA SEMĂ
NAT Șl EXECUTAREA
LUCRĂRILOR LA UN
NIVEL CALITATIV RI
DICAT IMPUN :

• organizarea te
meinică a muncii
mecanizatorilor în
schimburi prelungi
te și în două schim
buri ;

• participarea ac
tivă la muncă a
tuturor locuitorilor
satelor;
• prezența per
manentă pe ogoa
re a specialiștilor
și cadrelor de con
ducere din unită
țile agricole și co
mune.
♦

Relatări
despre
semănat din jude
țele Teleorman, Bu
zău, Brăila, Praho
va in pagina a III-a
a ziarului
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

| Flori pentru Ioana |
Emoționantă istorisirea invăIțătoarei Elena Marin publicată
in ziarul „Secera și ciocanul"
'din Pitești :

I
I

răspunderii în gospodărirea

I

fondurilor întreprinderii
„Nu putem Cămine nepăsători —
abuzivă a contractului de muncă
se relata lntr-0 scrisoare adresată
a! unui lucrător — ău fost decon
conducerii partidului — cind Ve
tate helegal drept „cheltuieli de
dem că unele mijloace de trans
producție*', în loc să fio recuperate
port ale unități: noastre. Oficiul
de la cei VinoVați de producerea
de gospodărite a apelor al județu
Prejudiciului (directorul oficiului,
contabilul șef etc.).
lui Mehedinți, sint folosite rîeeconomicos, pentru rezoiVarrtr unăt
în timpul controlului — se arată
interese personale, cind unele pa
in răspuns >— s-au întocmit forma
gube înregistrate de întreprindere
litățile necesare pentru recupera
din vina Unor lucrători Sint tre
rea pagubelor respective de la . cei
cute drept cheltuieli de producție. . în cauză. De asemenea, analizînd
Cum poate funcționa in Condiții
Concluziile verificărilor, secretaburte principiul autofinanțării dacă
fiâtul comitetului județcă)
fondurile întreprinderii nu sint
partid ă hotăfit
__ adoptarea și ă algospodărite cum trebuie
tor măsuri : sancționarea cu vot
De cercetarea și soluționarea
de blam cu avertisment și elibeacestei scrisori s-a ocupat un -ce- : Tarea din i'uncție a directorului
lectiv de activiști de partid și ele
F. Popescu și a contabilului șef,
stat alcătuit de Comitetul jude
Gh. Crăiașu (s-a stabilit, în ace
țean Mehedinți al P.C.K. Din re
lași; timp, ca acestuia din Urmă să
feratul întocmit cu privire la Con
nu i se mai încredințeze funcții
statările făcute rezultă că sesiza
de conducere în eadful Unităților
rea este întemeiată. A reieșit că
din județ, deoarece mai fusese
directorul Oficiului de gospodă
sancționat și schimbat din funcția
rire a apelor Mehedinți, Florea
de contabil șef) ; sancționarea cu
Popescu, a folosit in repetate rinvot de blam a secretarului orga
duri un autolaborator peiîtru de
nizației de -bază și președintele
plasări la Strehaia și a transpor
consiliului oamenilor muncii, Ioh
tat la București cu un autoturism
Simion, pentru modul defectuos
de teren ARO diverse obiecte
în care și-ă desfășurat activitatea
casnice personale, ca, de pildă,
și eliberarea sa din funcțiile deți
două mașini de spălat rufe ; s-a
nute.
cohstatat, totodată, că sume de
Se va acorda în continuare spri
mii de lei — reprezentind plata
jinul necesar pentru întăriCcâ
unor locații pent.fu nedescărcărea
muncii politice în unitate, sportreă
in termen a vagoanelor sosite cu
grijii Și răspunderii in gospodă
piatră și a țaxei pentru Ceeârtarea
rirea judicioasă a fondurilor în
acestora, precum $1 plata uiior
treprinderii.
despăgubiri
pentru
desfacerea
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31-BH-2230
Intre Oradea și orașul ,Dr. Pe
tru Groza
Via lieiuș — circu
lă zi de zi autobuzul 31—BH-—
■2230. Un autobuz unic in felul
<lui in Bihor — și, din Cite cu
noaștem. chiar în țară. Ef
poartă . inscripția : „Atest. auto
buz a parcurs 900 000 km fără
reparații capitale I".
Faima acestui autobuz se datorește unui șofer de excepție,
care l-a luat în primire acurh 15
(ini și care l-a îngrijit cu dra
goste și pricepere, depășind, de
mai blnp de 3 ori norma de ca
sare, tare era de 300 OOO kilo
metri. .
Numele șoferului : Traian
Damșa.
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La prima ocazie
loilj Lugoși, din sătul Apateu
nr. 125 (Satu Mare), ne scrie că
a citit .„cu mult interes și bucu
rie." la rubrică noastră despre
brașoveanul cate folosește in
grăăiha sa pămint de mușuroaie
de cirtiță drept îngrășământ.
..Să știți că la fel procedez și eu
— ne scrie el. Mi-ăș permite să
dau un sfat celor care folosesc
in. răsadniță acest pământ. E!
trebuie amestecat cu praf de
îngrășământ natural dospit și cu
nisip. Un sfat bhzAt pe expe
riența din seim mea și din cele
ale vecifiiler mei, cărora le-am
împărtășit „secretul" pământu
lui de mușuroi. Dacă vreți să
vedeți o legumicultura „ca la
cărți", vă poftim la fața locu
lui".
Lă prima ocazie, cu plăcere.
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București
și București
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Cititorul nbst.ru. Toader lltițcu
din comuna Smețti. județul lași,
. ne scrie : „Fiica mea, Flotica,
locuiește în județul Hunedoara,
comuna Bucnrcșci. Să scrieți,
vă tog, corect, cum scria și pe
hartă : București. Pentru că de
la. confuzia CU Bucureștiul. ca
pitala. țării, mi se trage tot ne
cazul. De Cita ori îi trimit fiicei
mele cite tin pachet sau cite o
scrisoare mă pomenesc, după o
vTerfte, eti ele înapoi. Adică re
tur. In loc. să ajungă în comuna
hunedoreană. ele poposesc in
București, iar de acolo mi se
trimit îndărăt. Fiind bm bătrin,
am zăcut de citeva ori rău de
tot la pat și am bătut și tele
grame la BtrcufeșCl, dar și tele
gramele mi-au. sosit. înapoi de
la... BuCUteștâ. Nil știu de să fac,
să afle șl fiică mea ce mai e
cu mine. Vă trimit, ultima scri
soare, ca s'ă vă cbnvihgeți".
Am prim.it scrisoarea
ne-am Convins. Să vedem ce au
de gind poștașii.
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De ce chiar
trei cai?
Ca în fiecare an. cetățeanul
I. Ciizmin, din Brăila. t-a pre
zentat la circa financiară pen
tru a-și. plăti impozitul pe lo
cuință. La ghișeu (după cum
aflăm din ziarul județean „Îna
inte") i s-a spus eă va trebui să
achite impozit 'și pe trei cai,
o căruță și o șaretă. Oinul a
rămas ca la... ghișeu :
--- t)e ce să plătesc impozit, de
vreme ce nit im nici șaretă, nici
căruță, nici cai ?
— Ai sau W-di, impozit tre
buie să dai — i-a spus cel de
ia ghișeu, inspectorul Petre
Turtoi. Așa e scris aici.
— Cine a Scris că as avea C6
n-am avut in via.ța mea ?
— Direcția agricolă.
—- Și direcția agricolă de
unde știe ?
— De la mine. E bine ?
Nu e hih e !
______
De unde______
i-o fi_______
venit, ideea să
pună thiat trei Cai și nri doi ?
Și încă ceva : Cine-l întreabă
pe inspectorul Turtoi ce Vrea ?

Așa pâcâlealâ...
La miliția municipiului Slobo
zia s-a prezentat Ni'colae Marin
dill Constanța :
— Aflindu-mă în trecere pnn
Slobozia, am fost atacat și jefuit
de niște tîlhaH. care mi-au luat
5 000 de lei. Vă rog mult să mă
ajutați..'.
Alertate de sesizare, organele
de miliție au început imediat
investigațiile. După trăi zile de
cercetări, anchetatorii au ajuns
la domiciliul reclamantului din
Cohstanța. Care reclamant a re
cunoscut că nu fusese jefuit de
nici un tîlliar, dar voia să-l ..pă
călească" in acest fel pe socrul
său din Slobozia. căruia îi dato
ra 5V00 tie lei. Dină la urmă
s-a ..păcălit" singur eu o am in
dă usturătoare „pentru duce re
in eroare".
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteil"

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii îață de om
Intervenție promptă pentru întărirea

„Să-i înveți pe copii să iubeas, 'Că florile, să le îngrijească, să
I le ofere, să le primească, să le
explici că flotile ii fac pe oa
meni mai. buni...
Citeva zile la rind, Ioana și-a
scos bani din pușculiță și, in
drum spre școală, a cumpărat
cite Un buchet de garoafe.
— Ce se îti'tîmpiă, ioana, pen
tru cine cumperi flori in fie
care zi ?
— Pentru părinții mei. S-au
Certat. Lucrează in schimburi
diferite și nu s-au intiln.it. Cind
a venit tata, i-am spus că mama
i-a oferit flori și tata a zîmbit.
Cind a venit mama, i-am spus
Că tata i-a oferit flori șj mama
a zîmbit. Duminică s-au împăcat
Și totul, a fost atit de frumos...
— Mă butur. Ioana. tar flori
le de pe catedră sint ale tale".
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Economie de coloranți
spor de frumusețe
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Ordinea pe șantier a fost restabilită
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tn localitatea Aieșd-Bihor există
un șantier aparțininti întreprinde
rii de utilaj tera«iel\ îmbunătățiri
funciare, proiectare și executarea
ds construcții — Oradea. într-o
scrisoare, adresată conducerii parti
dului se arăta că la aCest șantiet
se manifestă incorectitudini finan
ciare— pontaje fictive, plata unor
proiecte de lucrări
nefinalizate
etc. Se menționa că s-au făcut se
sizări privind neregulile de pe șan
tier, dar nu s-a rezolvat nimic,
„pentru că reclamațiile au ajuns
spre soluționare tot la Cei criticați'1.

I

Secretarul general al partidtilitî
a dispus ca scrisoarea să fit’ dată
spre soluționare secretarului de re
sort al C.C. al PX .R.
Din verificările efectuate de ac
tiviști ai C.C. al P.C.R. a reZuItat
temeinicia scrisorii. De pildă, s-a
constatat că la punctul de lucru
pentru combaterea eroziunii solului
Aleșd au fost raportate fictiv, ca
defrișate, 213 ha, pentru care ș-ă
încasat suma de aproape 1 200 000 •
lei. La plantarea puiețilof de s’ălcîm s-au înregistrat in situația de
lucrări 643 mii bucăți, s-a plătit

manoperă pentru 668 mii, iar ca
predați lă beneficiar apar ?64 mii.
în legătură cu scrisorile anterioa
re se precizează că, în urma veri
ficărilor făcute cu Un ân in urmă
de Consiliu] Centrat de Control
Muncitoresc al Activității Economice
și Sociale, au fost inlocuiți din
funcții directorul și contabilul-șef,
a fost sancționat inginerul-șef al
întreprinderii, s*au aplicat amenzi
contravenționale 'și s-au recuperat
de Ia cei vinoVați pagubele produ
se. Cu prilejul acestui control s-a
stabilit că, pentru a se verifica
exactitatea tuturor raportărilor , pri
vind defrișările și plantările de
puieți, să se măsoare, intr-un anu
mit termen? toate suprafețele pe
Care s-au executat asemenea lu-

I

I

I
i

I
i

I
!

Așeiătă pe malul sting al brațu
lui Borcea, comuna Eăcăeni din ju
dețul Ialomița se prezintă, de la in
trare, cu case frumoase șl gospodă
rii îngrijite. De o parte și alta a
șoselei asfaltate, trotuafe și șanțuri
pietruite, iar micile fîșii de pămint
dintre ele sint săpate. Ulițele late
rale au fost arate și transformate
in brazde, pe care s-au plantat car
tofi și s-a semănat lucerna. în curți,
fiecare palmă de pămint este mă
runți tă cu migală.
Pînă la sosii-ea primatului, plecat
cu treburi, pornim spre marginea așezării. Pretutindeni, aceleași imagini,
denionstrînd că fiecare gospodar își
cunoaște atît interesele proprii, cit
și pe cele ale obștii. în soîariile lui
Ștefan Croitorii (506 nietri Pătrați),
Gheorghe Stan, TUdorache Rachcov
și Gheorghe Iacob (Cile 300 metri
pătfati fieCare) și ale multor altoră,
inii, zeci de mii de răsaduri de to
mate și vinete, ardei gras și cas
traveți. varză timpurie, iar pe mar
gini, salată și ridichi gata pentru
consum. Folia. CU care sint acope
rite solafiile nu este nonă ; a mai
lost folosită, iar o bonă parte — re
făcută, cusută și spălată. „Știm cu
toții că folia se face din țiței, ma
terie primă foarte scumpă — expli
că Ștefan CrOitofu. Așa că n-am mai
cerut alta nouă, folosind-o pe cea
Veche. Toți cei care avem solarii. —
și sintem peste 1'00 — am procedat
în acest tel".
Spre seară, î-am întilhit și pe
primarul comunei Făcă-eni. Gheorghe
Nicolae. Discuția a fost operativă și
a avut ca punct de plecare măsu-

Cile întreprinsa pentru ca programul
stabilit în vederea creării fondului de
produse agroaruneiitare neecsăCC auttiaproviziohării și realizării cotitfaetelor cu statul să devină fapte, iar
Cifrele dC plăti să fie integrai ftlatei-ializete în produse.
— Imediat după sesiunea din ia
nuarie — ne-a spus interlocutorul —

Crări' îficepind din 1978. în funcție
de rezultatele măsurătorilor se vor
plăti lucrările electiv executate ;
organele de control financiar intern
al consiliului popular județean vor
efectua o revizie de fond privind
utilizarea fondurilor Cheltuite pen
tru manoperă și gestionarea tuturor
bunurilor materiale de pe acest
șantier. Secretariatul comitetului
județean de partid va Urmări apli
carea acestor măsuri și Va asigura
tragerea la răspundere pe linie de
partid a celor vinovațl ; de aseme
nea, organele de stat vor urmări
pe linie administrativă desfășura
rea Cercetărilor, stabilind răspun
derile disciplinare sau penale, după
cai.

Pentru mai buna organizare a muncii
ș/' creșterea producție^ agricole
în Ultima perioadă de timp,
cooperativa agricolă de producție
din comtiha stoertești, județul
Giurgiu, a înregistrat rezultate
slabe in activitatea să. Această si
tuație s-a datorat, in mare parte,
Unor deficiențe în organizarea
milncii.
insuficientului
control
exercitat de consiliul de condu
cere, slabei mobilizări a Coopera
torilor lă muncă, dezinteresului
manifestat de președintele unită
ții, Dumitru Dobre, față de bunul
mers al Cooperativei.
Văzind că forurile locale, deși
sesizate, întîrzie Să intervină prih
fnâsuri ferme pentrti a se asigura
înlăturarea neajunsurilor șl redre
sarea cooperativei, cooperatorii
StahciU Dumitrașcu, Mafin Tatu șl
E.lorea StanciU alt adresat 0 scri
soare secretarului general ai parti
dului, soîiCitînd sprijinul necesar.
Din referatul de cercetare întoc
mit de Comitatul județean Giur
giu al P.C.tt., care a răspuns dii
soluționarea acestei scrisori, re
iese că afirmațiile respective co
respund realității. S-au constatat,
astfel, manifestări de dezinteres
față de folosirea întregii suprafețe
de teren a cooperative!-. 8e men
ționează că în anul 1030 h-ali fost
executate aiătilrllc de toamnă pe
circa 400 ha, iar ahlil trecut Zeci
de hectare insămihțate cil Sfeclă
nu au frtst întreținute Corespunză
tor. Dg asemenea, în sectorul zoo
tehnic din cauza neasigurării fulajelor necesare, Cantitativ șl ca
litativ, a Unor neglijențe în îngri
jirea .animalelor, mortălitățile și
sacrificările au crescut sensibil
față de anul 1980. La ngrealizarea
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planului lă producția Vegetală Și
in zootehnie au contribuit astfel
organizarea necoi'BspUnzătoai'e a
muncii in fermele de producție,
activitatea slabă ă șefilor de fer
me, neîfideplihirea programului de
fertilizări, nefoldsirea sistemului
de irigații la întreaga capacitate.
Controlul efectuat a Scos lă
iveală și anumite pagube în avu
tul cooperativei, depășiri ia consu
mul de carburanți, neiiiregistrarea
Unor Cântități de produse Și mâ■teriăle in gestiunea magaziei, pre
cum și unele abateri din partea
pTreședintelui unității, Dumitru Do-

Față de Concluziile reieșite din
cercetare, secfetafialui Comitetu
lui județean dă partid Giurgiu a
stabilit următoarele măsUri : săttcționărea pe linie de partid a lUi
D. Dhbre CU Vot de blarti. punerea
sa in discuția aduhării generale a
cooperatorilor șt destituirea sa din
funcția de președinte ăl C.A.P,
SloenCști ; înlocuirea din funcție
și mutarea disciplinară m oiță
unitate a șefului de fermă zooteh
nică, ton NițU ; înlocuirea- din
fUncțiș de vicepreședinte al C.A.P.
a lui Marin Vlâd, Care ă răspuns
de . ăCtiVitâteâ din zootehnie ț
sâncționarea disciplinară a medi
cului de Circumscripție veterinară
teritorială, D. Grădinarii. Au fost
sesizate, totodată, organele de cer
cetare penală în legătură cu pre
judiciile aduse avutului obștesc,
pentru urmărirea și tragerea la
răspundere ă celor vinoVați.
Necuiai ROȘCA
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initiative, experiențe, acțiuni gospodărești
ponderea priticipală dețihînd-o ta*
fnatele, ceapa, ardeii, vinetele, var
za și guliile —, 190 tone fructe și 89
tone struguri de masă. Sihl canti
tăți îndestulătoare pentru a acoperi
necesarul de consum al locuitorilor
și, totodată, pentru a crea surplu
suri pentru valorificare. Tocmai pe
acest tehlei. cetățenii din comună au

dezvoltarea creșterii animalelor în
comună. Numai ef■fectivul Vacilor a
sporit cil peste 140.
.40. Tn ce privește
creșterea și îngrășareă taurinăibr
pentru carne, deși planul livrărilor
către stat prevedea predarea in aeest an a 20 capete, in greutate de
8 tone, pînă in prezent s-au incheiat contracte pentru 72 capete, li-

Grădinile de pe ulița satului
La Făcăeni

Ialomița, cetățenii valorifică importante cantități
de legume și produse animaliere

Cind împreună cu cetățenii am dez
bătut sarcinile ce le avem iii ve
derea traducerii în viață a progrâmului de aUtoaprovîzionare. am îm
părțit problemele în d'otiă categorii :
de o parte, ce au de făcut cetățenii :
de alta, cu ce trebuie să-i sprijine
consiliul popular. Pentru a le putea
soluționa și pe unele și pe cele
lalte, am inventariat toate suprafe
țele din Vatra satului și apoi po
sibilitățile Fiecărei familii de a pro
duce legume și Ctâște aiMiilăle. în
vatra celor două sate din comuna
nbastră dispunem de o suptafață de
292 hectare, de pe tare Vrem să re
coltăm îft acest âft 38 tone fasolă,
108 tone cartofi, 30 tone legume —

O soluție simplă nu înseamnă, au
diminuat de coloranți, ca și „marto
tomat, și o soluție lesne de găsit. Ea
rii", adică produsele vechi. Erau
este, de cele mai multe ori, rezul
efectiv rrtai plăcute cele Cu o croma
tatul unor repetate căutări, a unor
tică potolită, discretă. Cu aceeași
ample și complexe analize. Așa s-a
chibzuință și bun gust s-au elaborat
intimplat și cu o recentă și intere
noile deșerte, mai economicoase, la
santă acțiune de economisire a coloîntreprinderea textilă Galați. Diflina
ranților în industria textilă. Cum să
imprimată, articol foarte solicitat atit
folosești cantități mai mici de colo
sub formă de confecții, cit și la me
ranți, fără să afectezi calitatea și,
traj, are ca specific desenul mărunt,
mai ales, aspectul estetic, frumuse
des. Examinăm mostrele vechi și pe
țea țesăturilor? întrebare grea, la
cele noi șl aproape că nu sesizăm
care specialiștii au găsit, in cele din
deosebirea. Aurelia Negrea, șefa
urmă, un răspuns pe cit de valoros,
Compartimentului de creație, și
pe atît de simplu, Acum, cind au fost
Lucsia Costea, șefa serviciului de
trecute, cu succes, și probele de tes
producție, ne dezvăluie „secretul" :
tare practică a soluțiilor propuse,
un contur portocaliu ițial puțin, o
putem vorbi despre reușita întreprin
oarecare „aerisire" a lmprlmeului,
ui.pliu.suiu>,
derilor textile in a economisi aproa
adică mărirea cu cîțiva milimetri a
pe 560 do tone de coloranți. Aceasta
distanței dintre flori. Modificările
intr-o primă etapă, deoarece acțiu
sint aproape imperceptibile — ba
nea continuă și in alte domenii ale
chiar înfrumusețează modelul, il tac
industriei ușoare.
mai „aerisit", mai elegant, mai puțin
în ce constau aceste soluții 7 In in
țipător; în schimb, economia la co
dustria. bumbacului, mare consuma
lorant! este de 30 la sulă;
Am acordat
toare de coloftinți,’
stăm de vorbă cu
cea mai mare gri
tovarășul Dlonisie
jă modului în
Dobra,
director
care ' s-au făcut
Reușite
ale
industriei
tehnic al uneia
aceste economii,
dtn cele trei cen
ne spune tovară
trale de profit.
șa
Florica Petritextile
„Din analiza fie
șor, șefa secției
cărei grupe de
de proiectare a
produse—-ne spu
produselor
din
ne dinsul — am
Centrală industriajuns la concluzia că putem
. __ econo____
ei bumbacului din București. Fără inmisi circa 300 de tone de coloranți,
doială,
. - . „vor
.. există,
------- , îri continuare, cu
fără a afecta cu nimic Calitatea țesă
lori închise, nuanțe tari pentru anu
turilor, Cum? Prin diminuarea in
mite categorii de țesături. Insă moda
tensității la unele din culorile lari,
înclină net Spre Culorile „pudrate",
prin optimizarea rețetelor in vede
estompate, adică exact spre Ceea ce
rea folosirii integrale a coloranților
rezultă prin reducerea Iniehsilățli
In procesul de vopsire și altele.
coloritului la unele țesături. AlWfiriAceste măsuri, cu un efect economie
le de pat vor ti mai mult.„ Ălbe,
important, se vor aplica in condițiile
prosoapele Vor fl și ele imprimate în
menținerii varietății, realizindu-se
deosebi pe alb, ceea Ce, din punctul
peste 15 000 de desene, și poziții eode vedere al gospodinei, sporește sen
loristice ; șl, după cum este normal,
zația de curat. Pot spune, , cu
cu acordul reprezentanților comer
toată convingerea, că economisirea
țului. De fapt, ă avut loc o teomode coloranți nu va afecta calitatea
logăi'e a produselor modificate, ast
produselor. Dimpotrivă, culorile des
fel incit putem socoti că eie au co
chise, suprafețele neacoperile cu im
respuns exigențelor de ordin estetic
primau obliga ia un plus de atenție
și CăliiătiV Impuse oricăror produse
pentru calitatea firelor, a țesăturilor,
destinate pieței".
orice mic defect devenind foarte vi
zibil.
Meritul principal pentru modul in
Deși diferite ca materie primă Si
teligent în cate s-a conceput și se
destinație, țesăturile din lină au fost
Va realiza reducerea Consumului de
și ele supuse unei „cure" asemănă
Cdlofanți fevinc insă creatorilor de
toare de slăbire a Intensității culorii,
modele. Datorită ingeniozității lot,
economisirea coloranțllor dace... la
cu aceleași rezuitate îmbucurătoare
pentru ochi, pentru alinierea lâ ce
Înnobilarea unor produse, la adap
tarea inai rapidă lă cefifiiele model,
rințele modei actuale și de perspec
tivă. Dintr-o discuție cu ing. Elena
Care ihclină spre nuanțe pastelate,
Pandelt; responșabilâ cu coloranții
discrete, pe cit posibil spre culorile
din Centrala industriei linii, și doua
naturale ale fibrei, Dealtfel, toate
renumitele case de modă din lume
dintre creatoarele de modele ale cen
tralei — Claudiă Răzleț și Mariana
anuhță, pentru anul acesta și chiar
Cirstoiu — desprindem căile ne care
irl perspectivă, culori pastelate.
s-ă acționai petitru realizarea unet
întreprinderea textilă „Dacia8 pro
economii de 76 tone de «oletânți!
duce, printre altele, țesături de a
prin reducerea, cu circa 35 la sută, a
mare finețe și de un dekăvirșit bun
Concentrației
de culoare șl vopsirea
gust, destinate rochiilor de vată,
doar â iiflUia din Component!! firu
între
fntre variantele de imprimeuri se
lui lin cazul celor Care se produc in
aflau și unele mai inljens Colorate.
amestec) s-aii obținut nuanțe deose
S-â incefeat CU o concentrație de Co
bit de moderne de stofe pentru ro
lorant cu 30 la BUtă mai mică și s-a
chii. țesături potrivite pentru Costu
mele bărbătești gen safari sau săhaconstatat, CU Surprindere, Că... dese
riene. ; pledurile se vor produce cu
nul ciștigă in frumusețe. Directorul
precădere ih culori luminoase, paste
tehnic ăl întreprinderii, ing. Aurica
late, lina pUtind fl folosită in culorile
Cîobanu, și Cohstahța Nicolescu, șefa
ei naturale. în mod asemănător se
Compartimentului de creație, ne-au
va proceda și cu firele pe i care uni
arătat mostrele Dregătite pentru retățile centralei le produc pentru fa
omologare, realizate cu un cOhsUm
bricile de tricotaje : Uhul din cele
citeva componente, extrem de fine,
dih care este alcătuit firul, cămine
nevopsit. în general, acele fire „de
efect" din țesătură, fie că sint din
mătaSe, in, Cibepă Sau viscozâ, vor
fi albe.
Așadar, economisirea coloranților în
industria ușoară — acțiunea este abia
la începutul ei — fiind gîhdită atent
te, Cetățenii Speră să le dubleze nu
și concepută cu ingenioZităte. depar
mărul. De aceea, ei urmăresc ca in
această primăvară să hu existe gos
te de a altera ...diversitatea și va
podărie care să nu pună cloșcă. Este
loarea estetică ă produselor, vă cohprevăzut să cffeâSCă Șl numărul de
tfibui, dimpotrivă, ia inlburtătătlfeâ
Riște și rate, fiind mai bine folo
lor. Tobele de colorăfiți economisiți
site condițiile Încalc, apa âih ime
Vor fi pe deplin suplinite de un plus
diata apropiere a comunei.
de rafinament în creație, de o mai
Una din problemele importante de
mare grijă pentru calitate.
rezolvat era cea a modului de hră
nite a animalelor. Deși lOcâlitaleă
Rodîca ȘERBAN
n-are izlaz, s-a găsit o soluție efi
cientă t consiliul popular a stabilit
ea păștmatiil să se facă la pădu
rile din Cădrttl ocolului silvic, iăf 0
parte din fin să fie procurat prin
Duminică 11 aprilie
cosirea ierbii de pe diguri și canale.
; Totodată, Unitățile cooperatiste vor
pune la dispoziția cetățenilor supra
fețe irigate pentru a fi inBămințate cu furaje imediat după recoltarea
Agențiile Loto-Pronosport conti
orzului și a niazării.
nuă VîtiZarea biletelor pentru pri
— Comuna noastră -- ne-a spus
ma tragere Loto 2 din această lună,
primarul în încheiere — Se autoficare va avea loc duminică 11 apri
nanțează de multă vreme. Erin pu
lie 1982. In cadrul a trei extrageri
nerea în valoare a rezervelor locade cite patru numere, însumi nd- 12
. le, Vrem să ne situăm printre frun
numere din totalul de 75, părticitașii județului în ce privește indepahțtlot li se oferă posibilități mul
tiple tie a Obține autoturisme „Da
pilhirOâ Programului de auldaprbvicia 1300“ și suini' de bani fixe și
Zioftăte. Atingepea acestui obiectiv
variabile. între 50 ooo și 100 lei pe
depinde de fietâfe consătean în
fiecare variantă jucată. Se poate
părte și de tbți laolaltă. Muncind Cu ■ participa
pe bilete completate cu o
pasiune, cu .conștiința că tot ceea
variantă achitată sută Ia sulă sau
ce realizăm se va reîlectâ irt efeșcu patru vâfiante achitate in cotă
terea bunăstării fiecăruia. în înflode 25 la sută, indiferent de cota
jucată, fiecare bilet ăFe drept de
rirea comunei noastre, sintem siguri
cîștig
Ia toate extragerile, ultima
că vom izbuti.
zi de participare este simbătă 10
aprilie 1982.
Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii

contractat vinzarea către stai a 2.3
toile fasole. 49 tone, cartofi, 125 tone
JăgUme,- din cate 5i) ia sută timpu
rii, 40 tone fructe și 35 tone stru
guri. Contractele aii acoperire și iii
măsurile de sprijin luate de Consi
liul popular : au fost procurate și
distribuite, pentru fiecare gospodă
rie. semințele necesare producerii ră
sadurilor, iar celor care n-au posi
bilități sâ-și amenajeze răsadnițe sait
solarii le-au fost distribuite răsaduri
de la cele două cooperative agrico
le de producție. Toate terenurile an
lost fertilizate cu ingrășămihte or
ganice și apoi arate sari săpate.
Acțiuni organizate s-au întreprins
în cursul Ultimelor luni și pentrti

vrările fiind în curs. Planul livră
rilor la carne de bovină a fost con
siderabil depășit, la lapte de oaie
s-au înregistrat depășiri de 60 hl,
iar la lină de 2 000 kg.
Datorită măsurilor de stimulare ă
prfidueâtorilof, aii crfesCUt efective)e
și la Celelalte animale i cel ăl oilor
a Crescut de la 3 200 la i 480, unele
familii sporindu-le numărul cu aju
torul creditelor acordate de stat. în
aceiași timp, din cei l 900 porci de
pe lingă g'ospbdărtile COlățbfiildr, 400
urmează să fie contractați cu sta
tul. în comună sint. de asemenea,
42 Ooo de păsări, dar prin punerea
in Valoare ă posibilităților existen-

„Oriunde te-ai afla, România se vede
cum se vede casa în care te-ai născut"
(Urmare din pag. I)

spori leafa cu... un dolar pe
Oră.
— Atit pe propria dv.
piele, cit și văzind cum o
duc alții în jur, se pare 6ă
V-ați convins Că nu in Aus
tria Vă Veți face situația
fîvnilă. Deci ținiea sphrșmță rămăsese Canada ?
— Intr-adevăr așa gîhdeam. Mai ales că acolo am
găsit un post, de muncitor
electrician într-o fabrică.
Dar <iu făCeato numai atît.
Tundeăm și peluza de la
Vila patronilor, le pregă
team cafelele, lustfuiam
încălțămintea. Ba. de ziua
patroanei, am fost invitat
la petrecere. . sărbătorită
mi-a aCOrdat chiar primul
dans, incit mi-am zis in
sinea meă i „6 eîăt, le-arn
intrat sub piele, aici nu se
poate să nu mă pricopsesc.
Om mă fac,!"

— Șt cum v-ați pricop
sit ?
— tn pragul celor aproa
pe trei luni de muncă ne
întreruptă in fabrică am
fost dat afară.
— Cu ce ați greșit ?
•— Cu nimic, Dar așa e
„regula jocului". Să mă
explic î pentru ca cineva
să beneficieze de fondul
social (de șomaj) trebuie
să lucreze neîntrerupt un
anume timp — cel puțin 3
iuȘi. EU mă apropiam de
îndeplinirea acestei condi
ții. Drept care, deși îmi fă
cusem iluzii că sint ,.de-al
Casei", am fost aruncat pe
drumuri fără bici o expli
cație. O explicație totuși
există : în clipa în care aș
fi devenit șomer, după pes
te trei luni de muncă ne
întreruptă, patronul ar fl
trebuit să contribuie și el
lâ ajutorul meu de șomaj.
Așa că...
— Deci și ăiei nu Stă»

teați. Ca să Zic așa, pfe roze,
Cu planurile dv, de Viitor ?
— Parcă numai eu ? Un
reputat profesor doctor pe
diatrii; ajuns de asemoftea
in Canada, funcționează
ca paznic de noapte la Uh
hotel din Montreal. Soția,. și
ea doctor, spală vasele în
tr-o cafenea. $i asta pentru
eă a avut șansa să fie... genul
patronului. Cind am înce
put munca, mi-arn zis că,
poate. în timp, voi izbuti
să-mi fac și eu o Casă, Am
revenit însă repede la rea
litate : de unde 63-125 009
de dolari pentru 0 locuință
cu iței camere ? Sint Utili
care sint Stabtiîți acolo de
20 de ani Și. tot n-au reu
șit să aibă casa. lor. Vor
besc de cei așezați, care
și-au aflai cit de cit un
rost.
— Ați îptîlnit și oameni
care se așază mai greu, ca
să . vă folosim, expresia ?

— Destui. Unul. Nicolae
Nanu. condamnat in țară
pentru diferite uifracțiuiii,
se ocupă pe aCOIo Cu fur
turile de prin magazine și
cu... pokerui. A și fost con
damnat de citeva ort pen
tru astă. L-am Cunoscut pâ
Nanu la o gazdă dc ookerîști notorii, care mă lâXă.u
pe miile drept „nesătlăioS"
că nu practic acest joc de
noroc.
— Intrind th lumea asta,
fiu v-ați pus niciodată în
trebarea : ce aveți comun
cU asemenea indivizi ? Aventurieri, infractori noto
rii...
— Ba mi-am pus această
întrebate. Mai mult : i-arn
cerut soției, care ObțihUse
intre timp pașaportul, să
renunțe la această idee și
să mă aștepte, deoarece mă
hotărisem să mă reîntorc
acasă. Sigur că nu aveam
nimic comun — nici ca fol

„Unul m-a ținut 13 ore la tîrnâCbp, în ploaie, zorindu-mă să-i termin treaba. Treabă de unde mi-ăm făcut
și fotografii, să nu uit niciodată prin ce am trecut"
de viață, nici ca mentalita
te — CU alde Nanu, Dar
vedeți, mai e un lucru Pe
care aș vrea să-1 spun des
chis și pentru urechile al
tora ; izolarea in care tră

iește emigrantul este lucrul
cel mai cumplit. Eu zic că
este răul cel mai mare. Din
această cauză, atunci Cind
afli pe Cineva Care ie ac
ceptă, cu card poți comu

Tragere LOTO L

nica, mi-ți mai nul proble
ma Cine e-și cum e. im
portant e că ai cu cine
schimba o vorbă, un gind.
Că intrarea in fel de fel de
anturaje intîmplătoare poa
te duce uneori la nenoro
ciri, și asta e adevărat. Un
revelion, de pildă, pe care
l-am trăit în lagărul de la
Traiskirchen, l-am „petre
cut" intre focuri de pistoa
le — violenta în lagăre fi
ind ia ea acasă, destui inși
sfirșind dramatic, departe
de-ai lor, neplînși de ni
meni. Iar ziua mea de naș
tere. știți cum mi-am săr
bătorit-o îh Canada ? Sin
gur cuc. Deși invitasem
destui Oameni pe care, zi
ceam eu. ajunsesem să-i
cunosc bine. Cum să vină
ei ia Un străin ? Ce aveați
ei de împărțit cu mine ?
într-o anume măsură le și
înțelegeam rezervele : eu
nu eram decit unul dintre
acei care si-au părăsit tara.
Poate, pentru cine știe ce
pricini căte-i obligau să
fie nu numai circumspecția
Ci Și disprețuitori.
— Să presupunem că ați
fi ajuns la O situație intlorltoare. V-ar mai fl
mistuit gmdul reîntoarce
rii ?

_ — Afti avut destul timp
să-mi pun șt întrebarea
asta. Nu. n-aș fi rămas.
Oricit de „ajuns" e. străi
nul Cămine străin și la a
doUa, la a treia generație.
Singura mea „șansă" ar fi
fost să trăiesc in anturaje
alcătuite din alde Nanu.
Or. nici banii, nici nimic
altceva tiu pot tine locul
tării.
— Cum Se vede țara na
tală de departe ?
-- Mai intii. O mărturisi
re : pe unde am umblat in
acești aproape doi ani, am
purtat su mine 0 hartă,
și oriunde ajungeam tră
geam o linie cu carioca,
din punctul acela Dină aca
să CU asta. cred, am răs
puns și la întrebare Ori
unde te-ai afla. România
se vede cum se vede casa
ih care te-ai născut. Toc
mai pentru Că, hu spun
deloc un lucru noii. Româ
nia este casa noastră. Casa
în care eu am fost ajutat
Să mă reașez in Costurile
mele și tn Cafe eh și ai
me! ne vedem nestingheriți
de munca noastră, de viata «d..
noastră. Viață âdevărâtă
din care nu lipsesc nici
bucuriile, hici nemurite,
nici speranțele.
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Prin organizarea exemplară a muncii, folosirea deplină a utilajelor,

a timpului bun de lucru să se asigure pretutindeni

RITMURI ÎNALTE LA SEMĂNAT!
„Njj mai repetăm greșelile
de anul trecut"
Cum se lucrează la semănatul sfeclei de zahăr
în unități care au obținut rezultate slabe în 1981
La însă mînțarea sfeclei de zahăr
în unitățile agricole din județul
TELEORS.țAN se ține seama de si
tuația din '1981 cînd s-a obținut mai
puțin de .jumătate din producția
planificată la această cultură. Există rezenve de sporire a recolte
lor ? Evident dă da. în timp ce coo
perativele agricole Cetatea, Unirea,
Năsturelu ș.i». au obținut anul tre
cut între 39-1-42 tone la hectar, al
tele — Zimtticea, Contești, Pietroșani. Suhaia, Cervenia — au reali
zat doar 10—1J5 tone.
Programul întocmit la indicația
comitetului jisdețean de partid de
organele de specialitate are în ve
dere nu numai eliminarea verigilor
slabe de natuită tehnică din tehno
logi® abestei culturi, ci și cauze
care , ttj de starea de disciplină din
unitățile cu rezultate slabe la cul
tura sfeclei de zahăr. Cum se apli
că ele 1
La C.A.P. Cervenia, unitate care
a realizat anul trecut doar 15 tone
sfeclă de zahăr la hectar în sistem
irigat, lucrurile s-au schimbat ra
dical. Schimbări în bine datorate
felului în care lucrează noua con
ducere a cooperativei agricole.
Mergem la cimp cu tovarășul
Gheorghe Ene, secretarul comitetu
lui comunal de partid — și el nou
— și urmărim modul cum se aplică
măsurile privind cultivarea sfeclei,
întreaga suprafață de 200 hectare,
amplasată după grîu. a fost arată
și fertilizată cu gunoi de grajd. La
însămînțat se află o formație de lu
cru compusă din patru semănători,
două instalații de erbicidat și două
combinatoare. Tehnicianul loan Cucurezeapu, șeful fermei nr. 3, ne-a
făcut ol demonstrație de cum tre
buie semănat, Terenul era nivelat
perfect, măruntit uniform, rîndurile
parcă trtase cu rigla. Discutăm cu
mecanizatorul Petre Crăciun.
— De ce n-ați lucrat la fel și anul
trecut ? Ce v-a împiedicat ?
— Eu aș zice că cel mai mult
indisciplina. Aveam locurile depar
te de comună, la 10—15 km și chiar
mai mult. Treceau ore întregi .pină
să' ne aducă ce aveam nevoie. Și
de ce aă n-o spun, mai lipseau și
tractoriștii. Cit despre specialiști,
se arătau rar pe la cimp.
Acum lucrurile s-au schimbat in
bine. Inginerul-șef, președintele,
șefii de fermă sint permanent pe
cîmp. Cu rigla în mină, secretarul
comitetului comunal de partid con

trolează modul cum sint respectate
indicațiile din ordinele de lucru.
Reia operația după fiecare din cele
patru semănători și se declară mul
țumit de rezultat. Desigur, la Cer
venia sint încă multe de făcut, mai
ales în ce privește ordinea, discipli
na, participarea la' muncă. Dar ce
am văzut ia primul și cel mai im
portant moment al culturii sfeclei
— semănatul — ne-a convins că din
această primăvară cooperativa s-a
înscris pe drumul cel bun.
Anul trecut, cooperativa agricolă
Zimnicea a realizat numai 10 tone
sfeclă de zahăr la hectar, iar C.A.P.
..Partizanul roșu“ — 12 tone, cu 15
și chiar 20 tone mai puțin decît în
alte unități din consiliul agroindus
trial. „Respectăm întocmai tehno
logia — ne-a spus tovarășul Gheor
ghe Tudose, președintele consiliului
agroindustrial Zimnicea. Prin ac
țiunile întreprinse de comitetele
comunale de partid, experiența
bună s-a difuzat de Ia fruntași la
celelalte cooperative pe principiul
vaselor comunicante. Acum nu se
mai deosebesc tarlalele". Lingă se
mănători, tovarășa Agrepina Brătescu, inginera-șefă a C.A.P. „Par
tizanul roșu", a făcut o prezentare
critică comparativă a culturii. „Anul
trecut, am fost handicapați din start
în bună parte din vina noastră, dar
și a unor cauze obiective. Procentul
de germinație a seminței a fost de
72 la sută, la care s-a adăugat și
tratamentul necorespunzător, ceea
ce a afectat densitatea, care a ajuns
la răsărire Ia 70 000 . plante la hec
tar. Acum germinația a urcat, la
85 la sută".
Corecturi au fost aduse și la fer
tilizare. îngrășămintele chimice
s-au administrat de această dată
diferențiat, folosindu-se cartarea
Bolului, iar gunoiul de grajd a fost
încorporat din vară pe 60 de hec
tare pe solurile care aveau cea mai
mare nevoie.
Aspecte ca cele arătate mai sus
am notat in aceste zile în multe
unități agricole teleormănene. Este
o dovadă că la această lucrare de
bază greșelile de anul trecut nu
s-au mai repetat. Rămine ca inte
resul manifestat pină acum să se
mențină. în continuare, la aceeași
temperatură a muncii pină la re
coltare.

Stan ȘTEFAN
C. LUCIAN

Două feluri de a folosi pămintul
Zilele acestea, in comunele din județul BRAILA, in mod firesc, specia
liștii, mecanizatorii, țăranii cooperatori sint preocupați de ritmul și cali
tatea lucrărilor. Dar se mai cere ceva : cultivarea fiecărui metru de pă
mint, Iată in acest sens două aspecte — in flagrantă contradicție — sur
prinse in cursul zilei de luni.

Cultivă
și micile suprafețe
din jurul stîlpilor...

...lasă
neinsămînțate
hectare întregi

Cooperativa agricolă Scorțaru
Vechi dispune de pămint bun,, iar
oamenii știu să-l lucreze, știu să-l
folosească, metru cu metru. înain
te de intrarea in sat, o linie de
stilpi pentru rețeaua telefonică și
electrică se întinde aproape de șo
sea. Terenul este bine pregătit :
tractț, (rele și mașinile agricole țes
ogorul incorporind • sămința. Ne
oprim in dreptul unui grup de patru
oameni care. îp jurul unui stilp,
acolo unde tractoarele n-au putut
pătrunde, sapă terenul, il pregă
tesc pentru semănat. Stan Roșioru
ne spune : „Nu putem lăsa nici un
petic de pămint nelucrat. De pe
această solă noi ' am recoltat in
toamna trecută peste 60 tone de
sfeclă de zahăr la hectar. Acum se
mănăm porumb. Din jurul acestui
stilp, dacă n-am săpa terenul și nu
l-am însămînța, am pierde douătrei banițe de porumb. Așa... le
vom ciștiga. Iar pe cimp sint zeci,
sute de stilpi".

La C.A.P. Suțești se lucrează cu
sîrg. Se seamănă floarea-soarelui,
se erbicidează. Cuplurile — discniveîator, lamă grapă — merg bine,
în cîmp, de pe o colină privim o
solă uriașă bine lucrată, presărată
cu mormane de pămint. Explicația
o primim de la inginerul-șef al
cooperativei,
Gheorghe
Bejan :
„Este o solă de 550 hectare pe care
nu o putem folosi în întregime de
oarece O.I.F. Brăila, care trebuia să
încheie lucrările de irigații și dese
cări, a răvășit pămintul, ..uită" uti
lajele pe cîmp. ‘Cel puțin 20 de hec
tare de teren sint scoase in afara
circuitului agricol". Să facem un
sumar calcul : 20 de- hectare culti
vate cu porumb, la o producție me
die de 7 000 kg, înseamnă 140 tone de
porumb. în minus I întrebarea vine
firesc*: de ce ? Și este adresată atit
conducerii O.I.F. Brăila, Cit și di
recției agricole județene, cărora, pe
această cale, le adresăm invitația
de a interveni prompt pentru re
zolvarea situației.
Corneliu IFRIM
corespondentul „Scinteii”

Pentru rezultatele deo
sebite obținute in îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de plan la principa
lii indicatori din agricul
tură in 1981, județul BU
ZĂU s-a situat pe locul
patru in întrecere șl a
primit „diploma de onoa
re". In această campanie
agricolă oamenii muncii
de pe ogoarele buzoiene
sint hotăriți să pună te
melii solide viitoarelor
recolte și, implicit, să ocupe în întrecerea socia
listă din 1982 un loc frun
taș.
„Vrem ca prin recolte
le pe care le vom obține
să ne situăm intre prime
le trei județe — ne spu
nea Nicolae Feraru. orga
nizator de partid la con
siliul agroindustrial Zi
duri. Semănatul culturilor
din epoca intîi l-am în
cheiat cu patru zile mai
devreme, fără nici un ra
bat 'de calitate. Lucrăm
in două schimburi, și in
cursul acestei săptămini
vom termina de semănat
floarea-soarelui pe cele
2100 hectare și porumbul
pe 6 400 hectare. Datorită
faptului că terenul se lu
crează in condiții exce
lente, cînd timpul a per
mis am realizat cel puțin
1 000 hectare la pregătit
și 900 hectare la semă
nat". Care au fost proble

mele mai grele și de ce
natură, cu care vă con
fruntați in această cam
panie ? „N-am avut pro
bleme de natură tehnică,
fiindcă in campania de
reparații din această pri
măvară toți cei 340 de
mecanizatori și-au făcut

nizatorul de partid nu
este un activist care cu
noaște mersul campaniei
doar din turtii sau prin
deplasări pe teren in fuga
mașinii. El este omul care,
bate cu piciorul tarla cu
tarla și de aceea cunoaște
cit, cum și cină trebuie să

Organizatorul
de partid îndeamnă
prin fapte
pe deplin datoria. Doar
in ce privește timpul op
tim de executare a lucră
rilor au existat unele ne
înțelegeri din partea unor
primari, a unor specia
liști. La C.A.P. Rimnicelu,
din motive subiective s-a
tergiversat semănatul flo
rii-soarelui ; zilele trecute
exista deja o restanță de
140 hectare. Am examinat
situația împreună cu spe
cialiștii și s-au convins că
pe multe sole se putea lu
cra. La fel am procedat
și la C.A.P. Ghergheasa.
Reținem deci că orga

se semene. El știe să mo
bilizeze forțele, să lupte
cu inerția acolo unde ea
se manifestă.
Ne-am convins de acest
lucru urmărind și cum
acționează organizatorul
Gheorghe Anghel de la
Consiliul
agroindustrial
Balta Albă. „Sintem ho
tăriți ca in acest an să nu
ne mai rămână nici o pal
mă de pămint necultivat.
Prin e&rcitarea unui
control operativ, prin res
pectarea normelor tehno
logice, acționăm cu toate
forțele să obținem pro

ducții mari la toate cul
turile. Mă consider un
simplu tovarăș de muncă
al mecanizatorilor, țăra
nilor, specialiștilor din unități. De pe această po
ziție discutăm toate pro
blemele cu care se con
fruntă cele șase coopera
tive in această campanie ;
nu am avut cazuri de de
lăsare din partea specia
liștilor și a celorlalți oa
meni care tși desfășoară
activitatea in agricultu
ră".
Oameni ca Nicolae Fe
raru și Gheorghe Anghel
pot fi întâlniți și in cele
lalte consilii agroindustri
ale. Participarea lor di
rectă la bunul mers al
actualei campanii de pri
măvară se face din ce in
ce mai mult simțită.
Pină in seara zilei de 7
aprilie, in județul Buzău
au fost insămînțate 65 000
hectare cu diferite culturi.
Iar procentele realizărilor
vorbesc de la sine : sută
la sută la mazăre, ovăz,
sfeclă de zahăr și floareasoarelui. Toate forțele sint
concentrate acum la se
mănatul porumbului, care
a fost pus sub brazdă pe.
6 000 ha.
Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

în județul Vaslui, insâmințârile au început mai tîrziu, dor acum, in numeroase unități agricole, se lucrează in ritm
intens. în fotografie: semănatul mazării pe ultimele suprafețe la I.A.S. Vaslui Foto: P. Lascar

„Săptămîna florii-soarelui" și orele
pierdute care ar putea s-o prelungească
Despre „săptămîna florii-soa
relui" am auzit vorbindu-se in
mai multe unități agricole ale ju
dețului PRAHOVA. Mai exact,
despre ceea ce se face acum pen
tru încheierea insămînțârii acestei culturi. în timp scurt, după
ce s-a încheiat semănatul sfeclei
de zahăr și al plantelor furajere,
150 semănători SPC 8 și SPC 12
au fost adaptate, probate și re
glate pentru floarea-soarelui și po
rumb. La o sută de semănători li
s-au montat fertilizatoare. 'Se utili
zează 514 agregate complexe forma
te din disc, lamă nivelatoare și gra
pă, care pregătesc suprafața desti
nată acestei culturi, cit și porum
bului. ..Punem accentul pe calitatea
lucrărilor, incepind de la nivelarea
și mărunțirea solului pină la pu
nerea seminței sub brazdă — pre
cizează tovarășul Nicolae Cimpoieru, director al direcției agricole.
Pregătim bine recolta '82. în mare
parte sămința de floarea-soarelui
a fost aleasă la masă, bob cu bob.
Despre calitatea lucrărilor vorbeș
te cimpul".
Străbatem terenuri le unităților
agricole din consiliu! agroin
dustrial Ciorani. La cooperativa agricolă din localitate 5 semănă
tori înaintează pe un teren afinat
și neted. „Pregătim bine patul ger
minativ. pentru a obține cite 3
tone de semințe la hectar" —
precizează inginerul-șef al coope
rativei, Vasile Păun. La semănat
lucrează cei mai buni mecaniza
tori, între care Petre Gheorghe, cu
o experiență de 15 ani în această
muncă pretențioasă. Lui i' s-a în
credințat semănătoarea de mare
randament SPC-12 cu care reali
zează pină la 20 hectare pe zi.
Și la C.A.P. Sălciile calitatea e
la înălțime. Patul germinativ e
bine afinat și. nivelat, numai bun

pentru a primi semințele. Apre
cierea aparține șefei de fermă,
ing. Ștefania Apostolache. într-adevăr, mecanizatorii fac treabă
bună. în urma celor 4 semănă
tori se disting rîndurile drepte pe
o suprafață de aproape 200 hec
tare. Mecanizatorii Gheorghe Chiru. Ion Tănase, Tudor Ristea,
Gheorghe Neagu lucrează zi-luminâ la semănat. Dar intr-o săptămină declarată a „florii-soare
lui" se pierd ore bune de lucru.
Ne referim la faptul că defecțiu
nile ivite la tractoare nu sint în
lăturate cu operativitate. Un me
canizator, Alexandru Mitrea, lasă
tractorul să meargă in gol, lingă
o fintină, scoate apă și il spală de
aproape o oră. O oră pierdută. „Să
vedeți, s-a defectat demarorul și
dacă opresc motorul nu-1 mai pot
urni decît remorcat". Și motorul
duduie de mama focului... in gol,
în timp ce alături cimpul așteap
tă. în apropiere, la o margine de
tarla, unde se insămînțează floareasoarelui, alt tractor e imobili
zat din cauza defectării pompei
de injecție. Desigur, se pot
ivi defecțiuni. Dar nici după o
oră de la demontarea pompei de
fecte nimeni nu s-a găsit să aducă
alta. Mecanizatorul Ion Crișu e
necăjit și are de ce. La doi pași e
atelierul mobil care rămîne... imo
bil : nu e de nici un folos mecani
zatorului^ „Dacă am avea măcar o
căruță sau o bicicletă am aduce
repede pompa de rezervă".— spu
ne unul dintre cei ce stau lingă
tractorul defect. Chiar dacă nu
sint multe asemenea situații, ele
nu trebuie să fie admise sub nici
un motiv.
Așa cum este fireso, cadrele de
conducere din unitățile agricole
au, cum se spune, sediul in cimp.
La cooperativa agricolă Boldești

se însămințează floarea-soarelui
cu patru semănători, se pregătește
terenul destinat porumbului. Spe
cialiștii unității sint in mijlocul
mecanizatorilor, doar președinteje
cooperativei, tovarășul Vasile Dobre, nu-i de găsit în cimp, ci
acasă. împreună cu șase oameni
bate stilpii pentru solarul din
curtea proprie. Că își face solar
pentru legume, e bine. Dar de ce
nu rezolvă mai intîi treburile pe
care i le-au încredințat coopera
torii, intre care insămințările sint
pe primul plan ? Și la urma ur
mei. stilpii pot fi bătuți și seara
după ce se termină lucrul in
cimp.
Se lucrează repede și bine la
grădinile de legume, la semăna
tul florii-soarelui și la pregătirea
celor 1 117 hectare destinate se
mănatului porumbului la coope
rativa agricolă Gherghița. Ing.
șef Ion Constantin a străbătut de
la un capăt la altul tarlalele pen
tru a dirija operativ agregatele la
nivelarea și mărunțirea terenului.
„Vrem să pregătim o recoltă de 7
tone de porumb la hectar, in loc
de 5 tone cît prevede planul. Cum
vedeți pămintul arată ca un strat
de grădină. Nivelarea o facem cu
șine metalice pe lățimea de lucru
a discurilor și grapelor. Acum, in
cimp la plantarea legumelor, la
alte lucrări urgente muncesc zil
nic 840 de cooperatori".
Da, se muncește cu spor, pe o»
goarele prahovene sint semne
bune pentru viitoarea recoltă. Dar
golurile apărute, determinate de
defecțiuni mai mici sau mai mari
care se ivesc, să fie prevenite și
înlăturate, astfel incit zilele de
clarate record să fie zile pline la
semănat in toate unitățile agri
cole.
C. BORDEIANU

Muncă intensă pe ogoarele C.A.P. Salcia - județul Mehedinți
Foto : A. Papadiuc

Cum au ajuns unii să facă
garduri din aluminiu
Echipamentele din sistemele de irigații — hidranți,
țevi de aluminiu — trebuie să fie păstrate conform
normelor stabilite, iar cei care le deteriorează
să răspundă conform legii
în sistemele de irigații există o se
rie de echipamente mobile și insta
lații fixe, necesare administrării
apei : conducte, aspersoare, hidranți
ș.a. Să menționăm că unele din a"
ceste echipamente, cum ar fi con
ductele, sint realizate din aluminiu,
metal, după cum se știe, foarte
scump întrucît este energointensiv :
pentru o tonă de aluminiu brut, din
care se pot executa 170 de astfel de
conducte, se consumă 14 500 kW/oră.
Este firesc deci ca pe primul plan
al preocupărilor celor care au in do
tare echipamentele și instalațiile să
fie menținerea acestora in perfectă
stare de funcțiune cel puțin atit timp
cit prevăd normativele. Or, in unele
județe au apărut îngrijorător de
multe situații de degradare a aces
tor echipamente cu consecințe păgu
bitoare. în fiecare an sint distruși
său deteriorați tin mare număr de hi
dranți, conducte și aspersoare. Ne
vom opri în cele ce urmează la cîteva situații constatate cu deosebire in
județul Tulcea, dar și în alte zone.
După cum se știe, hidranții apar
țin de întreprinderile de exploatare
a sistemelor de irigații care au obligația să-i întrețină și să-i repare,
însă din cauză că sint răspindiți pe
mari suprafețe, iar supravegherea
lor de către personalul întreprinderi
lor de exploatare a sistemelor de
irigații nu este posibilă — sint doar
doi lucrători la o mie de hectare —
sînt deteriorați din neatenția meca
nizatorilor. în fiecare an. in sis
temele de irigații din județul Tulcea,
care se intind pe 114 500 hectare, sint
distruși 500—600 hidranți, iar cheltuie
lile pentru repararea lor le suportă,
bineînțeles, I.E.L.I.F. Tulcea, adică
statul.
In această primăvară, deși nu s-a
întocmit o evidență generală a stri
căciunilor existente, din teren se
semnalează numeroase cazuri de de
teriorări. La C.A.P. Mahmudia, după
cum ne spunea ing. Nicolae Bocioagă, șeful sistemului Mahmudia, au
fost depistați zece hidranți distruși
pe antenele 14, 18. 25, 28. 30 și 31 pe
terenurile fermelor 1 și 2. Cine tre
buie să răspundă pentru aceste de
fecțiuni ? Nu se cunoaște, și aceasta
din două motive : primul — nu se
știe cine a lucrat pe parcelele res
pective ; al doilea — mecanizatorii
primesc ordine de lucru, in care nu
se precizează și aliniamentul unde se
află hidranții pentru a fi feriți. O
soluție pentru păstrarea intactă a
acestora este să fie dați în primire
șefilor de fermă.
Echipamentele mobile — conductele
și aspersoa.rele — au avut o soartă și
mai vitregă. Din cauza unor confuzii
privind gestiunea provocate de tre
cerea echipamentelor de la coopera
tive la sisteme, fără să fie scoase
din evidența cooperativelor, și mai
recent. înapoi, la cooperative, răs
punderea pentru păstrarea lor a
coborit in multe unități pină
la nivelul
dezinteresului
total.
Cum trebuie să fie. de fapt,
organizată activitatea ? Cooperativa
agricolă care deține aceste echipa
mente trebuie să le păstreze in de
pozitele proprii, să le înregistreze
in fișe contabile, să le exploateze,
și cind se defectează să apeleze Ia
atelierele sistemului pentru a fi re
parate contra cost. Cind echipa
mentele sint repartizate pe forma
ții, cei ce Ie gestionează trebuie
să semneze și să răspundă pentru
ele. Care este realitatea 1 Re
venim la C.A.P. Mahmudia. Aici, din
cele 6 132 conducte aflate in evi
dență, numai 200 au .fost duse la re
parat. Restul, nu se știe exact cite,
se aflau in grămezi in curte — o
parte în stare bună, alta pentru re
parat și alta pentru topit. Contabilul

șef al cooperativei, Ștefan Stoian,
era liniștit : „Utilajul este in gestiu
nea tehnicianului de la sistem care-1
va da în primire șefilor de fermă
numai pe perioada irigațiilor". Deci
cei care trebuie să urmărească apli
carea legilor le Încalcă. Să nu fi
știut oare că administrarea utilaje
lor proprii revine cooperativei și nu
unui lucrător din altă întreprindere ?
Și nu e vorba aici de cîteva mii da
lei, ci de aproape două milioane. Dar
aceasta nu e totul. La fermele 1 și 2
erau în cîmp 60 de conducte călcate
de tractoare care nu mai pot fi re« parate, in valoare de peste 28 000 lei.
Zilele trecute am avut prilejul să
vedem pe viu în curtea cooperativei
din Cervenia (Teleorman) padocuri
executate in întregime din... con
ducte de aluminiu noi care stră
luceau în soarele orbitor de primă
vară de-ți luau ochii. Dealtfel, după
cum am putut constata in mai multe
județe, conductelor de aluminiu li
se dau cele mai neașteptate între
buințări : punți peste canalele de
irigații, stilpi de sprijin la pătulele
de porumb, ba chiar și elemente de
rezistență la solarii sau corturi pen
tru nunți, burlane, jgheaburi etc.
Durata normată de folosire a
conductelor este de 10 ani, dar
bine păstrate ele pot rezista —
spun specialiștii — 20 sau chiar
30 de ani. Dar iată că multe
ajung la topit după numai 4—5 ani.
Potrivit aprecierilor inginerului An
ghel Vasian, directorul I.E.L.I.F. Tul
cea, valoarea reparațiilor executate
anual in urma deteriorărilor, împreu
nă cu echipamentele casate înainta
de termen, depășește un milion.
Așa cum arătam, situații ca cele
de mai sus nu se petrec numai in
județul Tulcea. Inginerul Eugen Ma
rinescu. directorul întreprinderii de
exploatare a lucrărilor de Îmbunătă
țiri funciare din județul Călărași,
ne-a relatat că in acest județ
au fost deteriorați 3 500 de hi
dranți (care afectează circa 20 000 de
hectare), 15 000 conducte de alumi
niu și au dispărut — rețineți, au dis
părut! — 11 000 de aspersoare de dife
rite tipuri. Cit vor costa reparațiile
și completarea echipamentului dis
trus din județul Călărași ? De la to
varășul inginer Ion Toma. directorul
direcției de resort din. Ministerul
Agriculturii, aflăm că in medie repa
rarea unui hidrant costă 1 500 lei. a
unei conducte 50 lei, iar înlocuirea
unui aspersor. 85 lei. Deci aproape
7 milioane Iei. Calculele arată că
numai repararea celor peste 500 000
de conducte de aluminiu deteriorate
in acest an in toată tara (zece la
sută din inventar) costă 25 milioane
lei. In același timp, solicitările dc
noi instalații mobile de aspersiune,
deci de noi cheltuieli, continuă. In
credibil, dar adevărat. De ce se pe
trec astfel de fapte ? Pentru sim
plul motiv că sînt încălcate normele
care stabilesc răspunderi precise re
feritoare la evidența, depozitarea,
păstrarea, repararea și folosirea
acestora.
Irosirea unor valori importante in
care au fost incorporate materii pri
me. muncă și energie ca să ajungă la
topit după numai cițiva ani este îm
potriva oricăror norme, industria,
economia fiind puse să facă eforturi
mari ca să acopere neglijența și
iresponsabilitatea din acest sector.
Iată de ce trebuie aplicate neintirziat prevederile privind gestionarea
și folosirea acestor echipamente și
instalații, de ce e nevoie de măsuri
drastice și imediate de îndreptare a
lucrurilor, de stabilit răspunderi ma
teriale pentru pagubele provocate.
Lucian CIUBOTARU

■ ■■■■■

IN fiecare Întreprindere, acțiuni hotărIte pentru Realizarea planului la producția fizică și la export
(Urmare din pag. I)

lost realizată Ia solicitările citorva
beneficiari, in scopul devansării pu
nerii in funcțiune a unor investiții
productive. Totodată, ne-am încadrat
in normele de consum stabilite, obținînd o economie de 80 000 kilowațioră energie electrică și 12 tone de
metal, îndeosebi de aluminiu, bronz
și laminate din oțel, fapt ce se re
flectă și în reducerea cheltuielilor
totale și materiale față de nivelul
planificat.

Chiar dacă am încheiat pri
mul trirtiest.ru cu rezultate
bune, asta nu înseamnă că nu
avem de soluționat încă multe pro
bleme. Prima dintre acestea vi
zează asigurarea contractelor pentru
export. Iar ca o concluzie imediată
pentru activitatea noastră se impune
un efort stăruitor pentru înnoirea
continuă a produselor, sporirea gra
dului lor de competitivitate. în di
rectă legătură cu aceasta se află creș
te a preocupării noastre pentru redur a consumurilor de metal și enerelectrică și, de asemenea, asigu.rea tuturor condițiilor pentru spo
rirea cu 9 la sută față de anul tre

cut a productivității muncii. Și, nu
în ultimul rînd. accelerarea ritmului
de lucru la investițiile planificate pe
acest an, intre care punerea in func
țiune in cursul actualului trimestru
a unei noi linii de fabricație pen
tru 26 000 electropompe centrifugale.
Precizez insă că aceste probleme —
și altele incă — decurg din înseși
hotăririie adoptate de colectiv, din
dorința firească de a spori eficiența
întregii noastre activități.

încă în lunile anterioare au
fost omologate și introduse în
fabricație aproape 20 de pro
duse noi, fapt ce va contribui Ia
sporirea exportului cu incă 75—80
milioane lei numai in acest an. între
acestea, aș aminti : mașina automată
de țesut benzi — pe care ne-am
propus s-o prezentăm la tirgul in
ternațional ce se va deschide la
Moscova in cursul lunii mai — răz
boaiele de țesut STB — caracterizate
prin randament și fiabilitate sporite,
ca urmare a modificărilor aduse unor subansamble — mașini de defor
mare plastică la cald, electropompe
de calibre mici, ce se pot utiliza
inclusiv in gospodăriile populației, in
practicarea legumiculturii, ori la con
struirea unor instalații pentru ali
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mentarea cu apă, diferite piese de
schimb pentru utilajele din industria
ușoară. Toate acestea se execută nu
mai de către formațiile specializate
pentru activitatea de export, la fie
care dintre produsele amintite inregistrîndu-se o reducere a consumu
lui de metal intre 10 și 35 la sută.
Dealtfel, față. de. consumurile nor
mate in anul trecut, in acest an vom
realiza, la aceiași volum de produse,
o economie de cel puțin 70 tone fon
tă, 25 tone laminate din oțel, 15 tone
de aluminiu și 10 tone de cupru. In

scopul creșterii productivității mun
cii. am realizat pină acum, prin autoutilare. echipamente de mecartizare
și automatizare m vaioare de 3,5 mi
lioane lei. Pentru urgentarea lucră
rilor de investiții am constituit echi
pe de montori ce sprijină permanent
activitatea constructorilor. Totodată,
am acționat pentru întărirea ordinii
și disciplinei la fiecare loc de mun
că, urmărind și analizind zilnic —
și nu decadal, ca in trecut — stadiul
de realizare al fiecărui produs.

Un început îmbucurător, care ne obligă la mai mult
Răspunde Ion DĂNÂȘEL,
secretarul comitetului de partid al întreprinderii „Electrocentrale” Rovinan
nez că ne-am încadrat in graficul
-Termocentrala Rovinari a în
de putere utilizată — 1 020 MW — și
cheiat primul trimestru prin
am redus consumul de combustibil
producerea și livrarea in sis
convențional pe kWh, față de pe
temul energetic național a mai bine
de un miliard kilowați-oră, din
rioadele precedente. Consumul pro
care 4 230 000 kWh au fost reali
priu tehnologic a scăzut de la 10,03
la sută ir. primele două luni ale
zați suplimentar față de preve
derile de plan. Este un dema
anului, la 8,72 la sută in luna martie.
raj bun, care face dovada capacității
de mobilizare a colectivului nostru
Problemele ce le avem de so
muncitoresc, intr-un moment cind
luționat in această perioadă
țara, economia națională au nevoie
vizează o serie de preocupări
de tot mai multa energie. Mențio
menite să asigure întreținerea și mai
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buna funcționare a agregatelor, cit
și unele acțiuni, de mai mare an
vergură, care să ducă la creșterea
fiabilității grupurilor energetice. în
acest, sens, am trecut la reparația
capitală a blocului nr. 2 de 200 MW
și acționăm prompt pentru înlătu
rarea avariei apărute la expandorul
de înaltă presiune de ia grupul ener
getic nr. 4. pentru eliminarea indis
ponibilităților existente la turbopompele de alimentare de la blocul l,
precum și Ia electropompele de ali
mentare de la blocurile 3, 5 și 6.
Se cer soluționate, totodată, o serie
de probleme privind asigurarea con
dițiilor de desfășurare a programului
de perfecționare a grupurilor ener
getice de 330 MW.
Aspectele enumerate mai sus
conturează sarcinile și preocu
pările esențiale ale colectivu
lui nostru, in soluționarea cărora
primim un sprijin permanent din
partea ministerului, a specialiștilor
din cadrul Centralei industriale a energiei electrice. Cu prioritate, aten
ția noastră este îndreptată spre gene
ralizarea programului de îmbunătă
țiri aplicat Ia blocul nr. 6 și am tre
cut deja la procurarea pieselor de
schimb, in vederea montării grătaru

3

lui de post-ardere la grupul nr. 3 de
de cărbune și de îmbunătățire a
330 MW. Aplicăm, de asemenea, noi
sistemului de alimentare a grupuri
soluții pentru asigurarea procesului
lor energetice. Ținînd seama de
de ardere optimă, a regimului opti
sarcinile ce le avem de înfăptuit, ne
preocupăm de calificarea a incă 120
mizat de funcționare și exploatare a
morilor, pentru prevenirea pierderi
muncitori în meseriile cerute de ac
tivitatea in cadrul termocentralei, de
lor de apă și abur in circuit, măsuri
perfecționarea profesională a între
care. în ansamblul lor, vor determina
gului personal muncitor și întărirea
creșterea sarcinii pe fiecare bloc aflat
disciplinei muncii, astfel incit să ri
în exploatare. ' Trebuie să depunem
dicăm, incepind cu trimestrul II al
eforturi mai susținute pentru asi
anului,
puterea medie de funcționa
gurarea ritmică și cu cantități sufi
re a termocentralei, corespunzător
ciente de cărbune și. in acest sens, ne
cerințelor tot mai mari ale econo
străduim să finalizăm mai devreme
lucrările de dezvoltare a gospodăriei
miei naționale.
Există, așadar, in toate colectivele de oameni ai muncii, o preocupare
stăruitoare pentru moi buna organizare o întregii activități, pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și îndeosebi a celor vizând realizarea producției fi
zice și a producției pentru export. Inevitabil, apar și unele probleme in
activitatea acestor colective. Unele sînt soluționate cu maximă
operativitate, altele iși mai așteaptă incă rezolvarea. Râmin totuși o serie
de probleme pentru a căror soluționare este necesara o mobilizare a
tuturor factorilor, de la muncitorul și specialistul din întreprindere pină Ic
cadrele de conducere din minister și centrală, astfel incit tot ce afectează
ritmicitatea producției, realizarea exportului, bunul mers al intreprinderii
să-și găsească soluția imediată și eficientă. Oricum, așa cum reiese și
din răspunsurile interlocutorilor noștri, decisiv pentru realizarea planului
rămine efortul susținut al fiecărui colectiv de a-și valorifica cu maximă
eficiență potențialul tehnic și uman.
Ani ca FLORESCU, Silvestri AlLENEl, Dumitru PRUNA
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cadru de puternică
afirmare a bunilor gospodari
Pentru inginerul agronom Gheorghe Maltei, directorul Liceului agro
industrial Miroslava (Iași), dezide
ratul realizării unei noi calități in
pregătirea forței calificate de muncă
pentru agricultură ii reprezintă, așa
cum ne declară, „formarea, educarea
elevilor ea buni gospodari, obtșnuirea lor, încă de pe băncile școUi.
cu lucrul bine și la timp făcut,, cu
îndeplinirea exigentă a tuturor înda
toririlor și răspunderilor de la locul
de muncă, din, colectivul social in
care se vor încadra după absolvirea
șaolil". Transpus tn fapte, acest prin
cipiu . educativ se. materializează
într-o seamă de lucrări gospodărești
ce îmbogățesc, de la lună la lună,
peisajul liceului, purtând „semnă
tura", — de la concepție pînă la
finisare — a profesorilor, maiștrilor
instructori și elevilor.
Cînd i-am vizitat, la începutul pri
măverii, tocmai făceau probele teh
nologice la noua seră pentru răsa
duri de legume și flori, flancată de
solarii in care răsadurile se vor
transforma în legume timpurii pen
tru cantina școlii. Se făceau și lu
crările pregătitoare pentru construi
rea unei amenajări destinate creș
terii și ingrășârii a 1000 de porci,
realizată cu concursul elevilor viitori
constructori din materiale recuperate
de la construcții demolate. Din ace
leași surse și cu aceeași „forță de
muncă* se execută un laborator de
mecanizare și un dispensar veteri
nar (unde vor fi tratate nu numai
animalele din ferma didactică a li
ceului, ci și ale sătenilor). Aceste
„premiere" se adaugă unor preocu
pări curente de activitate practică a
elevilor : îngrijirea vacilor (107 ca
pete) preluate de Ia I.A.S. Miroslava,
amenajarea și cultivarea bazei furajere pe cele 30 ha de teren afectate școlii ș.a.
Fără să vrei, văzînd la lucru astfel
de gospodari, nu poți să nu te Eindești in cite alte școli nu numai că
nu se fac eforturi pentru îmbogă
țirea bazei didactico-tehnice. așteptîndu-se totul de Ia forurile de în
vățământ. de Ia bugetul statului, dar
nici măcar pentru gospodărirea judi
cioasă a bunurilor (de milioane) din
dotare. Nu puține sint chiar licee
le industriale în care, la tot pasul,
te întimpină lipsa spiritului gospo
dăresc : uși fără clanțe, instalații de
fecte, neorânduială și risipă in atelierele-școală etc.
Din Atid (Harghita). Szâvai Geza,
director coordonator al Școlii gene
rale de 10 ani, ne scrie : „Evaluîndu-ne mai exigent posibilitățile. am
hotărit. să participăm intr-o mai mare
măsură și mai organizat la munca
productivă, creatoare de valori, con
tribuind prin aceasta la materializa
rea principiilor autogospodăririi și
autoaprovizionării. la sporul econo
miei noastre naționale și slujind,
totodată, nobila cauză care este edu
carea elevilor în spiritul muncit,
formarea lor ca oameni activi ai
vieții publice, cu dragoste de patrie
manifestată în fapte". Exemple de
asemenea fapte 1
Prin donații, a ajuns tn posesia

școlii un vechi teasc de ulei. Cu
spirit inventiv și simț gospodăresc,
laolaltă,, profesori, elevi, părinți s-au
gindit sâ-l pună in funcțiune : astfel
va fi asigurat uleiul comestibil nece
sar cantinei școlii. In gospodăria di
dactica a mai fost amenajată o stu
pină- ; in fiecare an,, fiecare elev să
dește cite un pom, colectează și recu
perează materiale refolosibile. Pe lin
gă internatul dat in funcțiune in de
cembrie trecut, a început organizarea
unei gospodării-anexă cu porci, oi,
capre, păsări, vacă cu lapte,, iar pe
un teren neutilizat aflat in apro
pierea școlii se cultivă furajele ne
cesare, ca și legumele pentru can
tină. Socotite pe un elev, valoarea
acestor acțiuni înseamnă- : 40 lei —
materiale refolosibile ; 120 lei —
produse agricole. 100 lei — diferite

Experiența unor colec
tive
didactice demon
strează că spiritul de
ordine și disciplină se for
mează în anii de școală
acțiuni de utilitate cetățenească ; 60
lei — produse industriale si de arti
zanat etc. „Mai important este însă
clȘtigul în planul educativ — consi
deră. pe bună dreptate, semnatarul
scrisorii — dorința, hotărîrea elevi
lor, a dascălilor lor, generată de
dragostea față de patrie și partid, de
a împărtăși preocupările și grijile
tării".
Anii de școală se ridică, astfel, la
cotele unei inalte calități, constituinclu-se în anii de ucenicie cetățe
nească, ani de ucenicie a viitorilor
buni gospodari. în această ordine de
idei, experiența gospodarilor din
Atid ar putea servi ca exemplu mul
tor școlr, care — așa cum ne-au
scris părinții unor elevi din Capitală,
din Galați și Brașov — în loc de a
stimula și susține dorința elevilor de
a fi folositori societății prin reali
zarea unor acțiuni cetățenești de
muncă patriotică (cum ar fi recupe
rarea și valorificarea materialelor
refolosibile), preferă o cale mai ..co
modă". riar deosebit de nocivă sub
raport educativ, etic — aceea de a
solicita familiei contravaloarea in
bani a unor asemenea materiale.
Prima impresie, cînd vizitezi Liceul
agroindustrial Halînga (Mehedinți),
este că te afli intr-o unitate eco
nomică cu sectoare și secții de pro
ducție organizate după criterii de
eficiență. Explicația ? „Absolvenții
noștri vor lucra in diferite unități
din agricultură — ne spune ing. Ni
colae Euaelie, directorul liceului,
încă, de pe băncile școlii, pe lingă
cunoștințele teoretice ei trebuie să
se obișnuiască cu acele răspunderi,
cu acele deprinderi, cu disciplina ce
rute la viitoarele locuri de muncă".
Pentru elevii din claseie cu profil

înviorarea genului revuistic
Se pare că anotim
pul rece a priit spec
tacolelor de revistă
bucureștene mai mult
decit sezonul cald,
deși publicul preferă
divertismentul estival.
Aceasta ar fi conclu
zia dacă avem in ve
dere evenimentele ar
tistice ale Teatrului
satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din
ultima vreme, mai
ales recentele premi
ere „Vorba lui Tănase“ și „Frumosul din
pădurea...
zăpăcită".
Două spectacole agre
abile, bine închegate
și echilibrate ca inter
pretare,
concepute
modern, pe alocuri,
chiar îndrăzneț gibdite regizoral (baletul),
cu o scenografie plină
de fantezie, farmec și
bun gust (mai alea
Gabriela Buhoiu) —
iată ce ne oferă tea
trul din Calea Victori- •
ei la mijlocul actualei
stagiuni muzicale. Sin
gurii care ne-au rămas
oarecum datori — dacă
ținem seama de speci
ficul genului — sint
compozitorii spectaco
lelor (Teinistoele Popa
șl Petre Mihăescu), a
căror muzică, frumoa
să, decentă, plăcută,
nu depășește nivelul
mediu al creației de
consum, autorii fiind
departe de șlagărele
inspirate, cu „bătaie
lungă" peste timp.
Revista, in două arte
de Cornel Conslantinescu (textul) și Te
mistoele Popa (muzi
ca), se slujește de nu
mele încă fascinant al
ctitorului genului au
tohton, Constantin Tftnase, doar pentru a
ne aminti de forma
spectacolului. Fiindcă
cine crede în Vorba
lui Tănase se înșeală :
numai prologul și fi
nalul par_. ă la Tăna
se ! Restul este o în
șiruire de cuplete,
scenete (cam puține),
momente coregrafice
și muzicale fără nici
un fir conducător. To
tuși, experiența regi
zorului Nicolae Dinescu și fantezia core
grafului Cornel Patri
ciii reușesc să închege
un spectacol revuistic
de ținută artistică su
perioară, ce place pu
blicului.
Momentele
de virf le realizează
baletul (excelent, mai
ales, in piesele „Casa
de mode" și „Disco")
și cuplul comic Anton
și Romică (Concert de
muzică populară și
Trio Barba — unde
se alătură ți Thury
Ștefan). Tot „greul"
muzicii apasă pe ume
rii lui Aurelian Andreescu, același expe
rimenta* și pasionat
riotărei de șlagăre „in

devenire", ce încearcă
zadarnic să stoarcă
miere din fiece fagure
fără rod (poate doar
cintecul Ana Maria să
aibă șansa impunerii
dincolo de scena, Savoy-ului). In rest, An
ca Liana, Jean Păunescu, Magda Grigore,
George Enache, Ioana
Casetti nu depășesc
obișnuitul aparițiilor
anterioare, fiindcă nici
muzica nu-i ajută să
se impună. Comedia
pare o floare rară in
spectacolul Vorba lui
Tănase. demne de re
ținut apărîndu-ne nu
cuplete și scenete în
tregi. ci doar citeva
poante. Lipsește în
drăzneala verbului ă
la Tănase, acidul sa
tirei subțiri șt indis
cutabil actorul de re-

Pe marginea
premierelor
Teatrului
„C. Tănase"
viată capabil să ardă,
ca o flacără de la în
ceputul pînă .ia sfirși
tul cupletului. Cristi
na Stamate, Nae Lâzârescu,
Alexandru
Lulescu, Ciupi Radu
lescu nu dispun de
nervul și aplombul
vechii generații, în
frunte cu inimitabila
Stela Popescu. Se sim
te Ia ora actuală lip
sa unui actor de anvergUră la revista,
bucurat,
in
Ne-a
schimb, efortul
_____ bale___
tutui — in’ frunte cu
soliștii Viorica Chiș,
Cornelia Patriciu, Sil
viu Gatnie, Cornel Popovici — da a depăși
amatorismul de odini
oară. Este adevărat că
fantezia lui Cornel
Patrichi a contribuit
esențial la impunerea
ansamblului coregra
fic, ce s-a transformat
dintr-un „decor" viu
intr-un personaj de
prim-plan al revistei
Vorba Iui Tănase. Iar
:um regizorul Nicolae
Dinescu a știut să pu
nă in prim-plan an
samblul de balet, spec
tacolul a ciștigat in
dinamism, culoare și
fantezie artistfeă.
Ceea ce i-a lipsit
revistei de la Savoy —
umorul — I-am aflat
din plin în comedia
muzicală
„Frumosul
dîn pădurea... zăpăci
tă". Indiscutabil, Puiu
Călinescu și Bițu Fălticlneanu au scris un
text capabil sâ descre
țească frunțile specta
torilor și, bineînțe
les, menit să valorifi
ce virtuțile scenice
singulare ale unui ac-

tor de revistă inimi
tabil. Fiindcă, intr-a
devăr, Puiu Călinescu.
deși cămine același
Puiu Călinescu de odi
nioară, reușește totuși
prin
spontaneitatea
gestului și replicii,
prin contorsionismul
unic al corpului, prin
simpla sa prezență ia
scenă (publicul ride
cu poftă numai cind
îl vede sau clipește —
in felul său particular
— din ochi). Această
„uzină" de gaguri care
este Puiu Călinesdu
stăpînește cu virtuozi
tate întregul specta
col, reușind să-i an
treneze pe toți parte
nerii pînă la limita su
perioară a talentului
fiecăruia, „Frumosul"
zăpăcindu-și
colegii
pină la epuizare. Și
intr-adevăr, pe măsu
ra desfășurării come
diei, acțiunea scade
spre final, actorii fac
loc cintăreților (microrecitalurlle
Jeanina
Matei, Marina Voica și
Dan Spătaru nu dis
pun de calitatea artis
tică și de tensiunea
dramatică.
necesare
menținerii spectacolu
lui la cota impusă de
Puiu Călinescu), co
media sfîrșind fără
nerv, amploare și fast.
Fiindcă Bițu Fălticineanu a urmărit să
împrumute — prin evoluția baletului și,
mai ales, prin sceno
grafia strălucitoare a
Gabrielei Buhoiu —
tenta revuistică paro
diei muzicale „Frumo
sul din pădurea— ză
păcită". Muzica com
pozitorului și dirijoru
lui Petre Mihăescu,
fără a atinge cote ar
tistice deosebite, se
„scaldă" in aceeași
temperatură călduță a
șlagărului de sezon
(servit corect de Do
rin Anastasiu și Jeani
na Matei).
suficiente
Există
scenete cu haz (Ageninformații
ția
de
C.F.R., de pildă, poate
peste
timp o
deveni
piesă de antologie a
umorului revuistic con
temporan) ce eonferă
parodiei
„Frumosul
din pădure»... zăpăci
tă" virtuți certe de co
medie bufă. Pigmen
tat cu un reușit mo
ment de step (Silvia
Surdu), cu două-trei
divertismente coregra
fice atrăgătoare (Vio
rica Ctșmigiu), spec
tacolul Teatrului sati
ric-muzical „Constan
tin Tănase" confirmă
efortul vizibil al colec
tivului artistic din Ca
lea Victoriei de a de
păși tiparele învechite
ale genului.
Viorel COSMA

horticol, liceul dispune de 15 ha de
teren, cu colecții viticole și pomicole,
eu toate sortimentele de legume ; de
la întreprinderea agricolă de stat
Dealul Viilor au mai fost ,ânchisriate" pentru a fi întreținute 20 de
ba de vie. Pentru profilul zootehnic
este organizată o microfermă cu
porcine, ovine, iepuri de casă, păsări,
stupină. De Ia aceeași unitate eco
nomică a fost preluat in îngrijire un
grajd cu 216 vite de prăsii#. în toate
aceste sectoare, activitatea este or
ganizată pe baza unui program
riguros, la fel ca într-o unitate de
producție ;. profesori și specialiști
muncesc cot la cot cu elevii, străduindu-se să le fie exemplu, să le
insufle respect față de muncă, spirit
gospodăresc, răspundere în îndepli
nirea îndatoririlor profesionale.
Această ordine și disciplină se
repercutează, firesc, în rezultatele
obținute. Anul trecut, liceul și-a
asigurat, din producția proprie,
6700 kg carne (întregul necesar), a
îfvrat și la fondul de stat 500
S-au produs
kg carne de porc.
.
peste 11 000 kg legume, 2 000 kg fa
sole, peste 5 000 kg cartofi ș.a. După
cum, în alte școli, „corigentele" la
disciplină, la muncă rodnică, ale unor
colective didactice, ale unor elevi
se situează între cauzele principale
eare au determinat, așa cum au
menționat analizele efectuate după
primul trimestru școlar, rezultate
nesatisfăcătoare la învățătură, slaba
eficientă a muncii educative din
unele școli.
Exemplele de acest fel — atît în
sfera realizărilor,, cit și a neîmplinirilor — ar putea continua. Raportate
la scara a sute de mii de școli, a
sute și mii de colective didactice, ele
demonstrează necesitatea intensifică
rii eforturilor, preocupărilor pentru
implicarea tot mai profundă a .școlii
în opera de formare profesională și
etică a tinerilor țării ca cetățeni
activi, harnici și pricepuți — operă
înscrisă hotărit pe coordonatele unei
noi calități a procesului instructiveducativ din învățămînt.
■!
Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteii
:

t
PROGRAMELE l ȘI t
9,45 Melodii populare
In Juru' orei 10 — solemnitatea
semnării
documentelor
oficiale
româno-turce
fi Muzică populară Instrumentali
tn jurul orei lu.13 — ceremonia
plecări» generalului Kenan Evreu,
șef de stat al Republicii Turela
11,05 Matineu de vacanță
12,00 Film serial : „Lumini și umbre* —
Episodul 4
13,00 închiderea programului
PROGRAMUL I
Telex
File de luptă și muncă avintată
pentru triumful idealurilor comu
niste £n Homânia. Finala concursu
lui organizat de C.C. al U.T.C. cu
prilejul aniversării a 60 de ani de
la crearea U.T.C. și a 25 de ani
de la înființarea U.A.S.C.R.
16,40 Viața culturală
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
26,00 Telejurnal H Zilei muncii — fap
tele de muncă ale tării •
20,25 .Actualitatea economică
20.45 :Studioul tineretaM
31.45 :La frontierele cunoașterii — serial
științific
22,00 Meridianele ctntecului
22,20 Telejurnal
PROGRAMUL S
20,00 Telejurnal S| Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
20,25 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviztunil. Dirijor : Ovidîu
Bălan. Soltstâ : Roxana Lazăr. tn
pauză : Săptămina £n pagini de
croijică muzicală
22,20 Telejurnal

Aspect din laboratorul „Centrale electrice" al Institutului politehnic din Capitală

CREAȚIA MUZICALĂ - mai profund
implicată în opera de educație civică

HARY BELA : în decursul exis*
tenței sale de peste trei decenii, pa
scena Operei maghiare au răsunat
majoritatea capodoperelor literaturii
muzicale, atit in. genul operei, cit și
in genurile operetei, musicalului și
baletului. Pe lingă repertoriul curent,
care însumează peste 45 de titluri,
ne-am propus ca in stagiunea actua
lă să amplificăm realizările bogate
ale instituției prin noile premiere,
ca „Flautul fermecat" de Mozart,
„Manon Lescaut" de Puccini și pa
ginile aflate in lucru : un concert co
memorativ Kodaly, precum și mu
scalul „D-ale carnavalului", pe care
l-am terminat recent O atenție deo
sebită este acordată menținerii la ni
vel și reîmprospătării repertoriului
curent, între altele prin asigurarea
debuturilot la un nivel corespunză
tor — toate aceste deziderate fiind
condiții de bază ale prezentării atră
gătoare a celor peste 200 de spec
tacole dintr-o stagiune. Deși sta
giunea am deschis-o cu citeva luni
de întirziere față de alți ani, deja
de pe acum putem vorbi despre o
serie de rezultate pe linia infăptuirii bogatului plan artistic ce ne-am
propus, de faptul că instalarea unui
aparataj ultramodern de iluminare
scenică, cu care am fost dotați, ne va
asigura realizarea unor spectacole
- atractive, viu colorate. Da, desigur,
mai sint multe de făcut. Ar trebui
sâ cunoaștem mai îndeaproape gus
tul artistic a! publicului nostru spec
tator, să fim mai ' atenți la organi
zarea spectacolelor. Și nu uităm că
sînt.enj așteptați pe mari platforme
industriale și in orașele învecinate
care nu au instituții profesioniste.
IONEL PANTEA : Noul an calen
daristic 1982 a început, pentru colec
tivul Operei romane din Cluj-Napoca,
sub auspiciile unui avint artistic și
de muncă remarcabil Cu toții, soliș
tii vocali și de. balet, maeștrii, an
samblurile orchestrei, corului, ba
letului, reuniți in jurul unor obiec
tive atrăgătoare, nu-și precupețesc
talentul și pasiunea pentru a da
strălucire repertoriului, pentru a pă
trunde in conștiința publicului cu noi
valențe calitative. Sîntem siguri că
noutățile pe care le dorim vor satis
face dorințele tuturor categoriilor
de spectatori. Pînă la sfirșitul stagiu
nii vom prezenta două premiere :
opera „Falstaff" de G. Verdi și încă
o premieră de balet — „Spărgătorul
de nuci" de Ceaikovski. nu prea de
parte de recenta premieră pe muzică
de G. Enescu „Poema română" și
, Simfonia a IlI-a, balete originale pe
libretele clujenilor M. Ghițulescu și
coregraful V. Solomon. Vom îm
prospăta prin muncă nouă și inter
preți noi două dintre cele mai îndră
gite titluri : opereta „Liliacul" de
f. Strauss și „Bărbierul din Sevilla"
de Rossini. Prezențe interesante pen
tru public vor ii și apariția unor so-

„Biblioteca automobilistului", la început de drum
Râspunzind.
prin
forme cit mai variata,
uneia din principalele
misiuni ce-i revin —
aceea de a desfășura
o permanentă și bagată activitate Mlstructiv-educați vă in
rîndul membrilor săi
— Automobil Clubul
Român a inițiat, re
cent. editarea. în ca
drul colecției „Biblio
teca automobilistului",
a unor broșuri de larg
interes pentru auto
mobilist!, in general
pentru toți participan
ta la traficul rutier.
Colecția va cuprinde
lucrări diverse, cu
caracter juridic, teh
nic, de educație rutie
ră, inițiere și perfec
ționare in conducerea
auto-moto, turism și
spart
automobilistic
etc. — toate avînd ca
scop îmbogățirea cu
noștințelor și educarea
automobilistului, con
fruntat azi, cum se
știe, cu o gamă ex
trem de variată și

complexă de situații
în circulația pe căile
publice.
Broșura cu ar. 1 a
foarte utilei colecții editate de Automobil
Clubul Român a fost
pusă de curind la
dispoziția celor intere
sați (prin agențiile de
lucru ale filialelor ju
dețene A.C.R.) și poar
tă titlul „îndrumar ju
ridic pentru automobiliști". Lucrarea —
redactată de un cu
noscut specialist în. acest domeniu (doctor
în științe
juridice
Otto Reindl) — prezintă. in capitole dis
tincte, modurile de
dobindire și înstrăina
re, de înmatriculare,
folosire, asigurare și
radiere din circulație
a autoturismelor, re
glementările privind
circulația turistică in
ternațională. un istoric
al mișcării automobi
listice din România,
date diverse despre
activitatea de azi a

ROMÂNIA-FILM prezintă:

Foto : S. Cristian

A.C.R., despre dreptu
rile și îndatoririle
membrilor săi. extra
se și modele diferite
din legislația privind
circulația auto-moto.
sportul automobilistic.
La centrala A.C.R.
aflăm că sub tipar sau
in faze avansate de
pregătire pentru apa
riție imediată se află
armatoarele broșuri :
..Drum cu prioritate"
(inițiere in conducerea
auto),, „Curs de me
canică auto elementa
ră", „Popas in Deltă"
(cu caracter turistic)
etc.
Așadar, pentru ac
tualii și viitorii mem
bri ai asociației automobiliștilor — dar, fi
rește, nu numai pen
tru ei — o colecție de
lucrări interesante, fo
lositoare, ce pot con
stitui cu adevărat o
bibliotecă mereu con
sultată, mereu de ac
tualitate.
I. DUM1TRIU

ORGOLII

O producție a Casei de filme numărul patru

După romanul cu același titlu de Augustin 8uzura, Adaptare cinemato
grafică de Manole Marcus. Decorurile : Petre Veniamin, Costumele : Oltea
ionescu. Muzica : George Grigoriu. imagineo ; Valentin Ducaru. Montajul :
Adriana lonescu. Sunetul : ing. Suru Bujor. Regia : Manole Marcus. Cu :
Victor Rebengiuc, Cristina Deleonu, Silviu Stănculescu. Mircea Aibulescu,
Mirelo Gorea, Troian Stănescu, Adina Popa, Constantin Bărbufescu, Ni
colae Praida, Florin Vasilescu, George Buznea, Matei Alexandru, Constan
tin Dinulescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinema
tografică „București"

Iiști în debut, în special a valoroși
lor tineri, de exemplu in „Nunta lui
Figaro", „Boema", „Madam Butter
fly" ș.a. Repertoriul curent va fi
atractiv și prin prezenta unor oaspeți
de prestigiu din țară și de peste ho
tare, se va colora cu concerte și reci
taluri tematice, pregătite de cei mal
cunoscuți interpreți.

DUMITRU MIRCEA : ta mijloc de
stagiune aflîndu-ne, încă ne mai stă
ruie în suflet tensiunea artistică a
deschiderii acesteia, pusă sub sem
nul centenarului Enescu, căruia i-am
dedicat festivalul „Toamna muzicală
clujeană", ajuns la a 16-a ediție. Ve
neam înspre noua stagiune încă

ani- Pentru că, trebuie să recunoaș
tem, beneficiem de talentul și expe
riența unui dirijor ca Emil Simion,
ajuns la. virata exigenței rafinate, cit
și de impetuosul avint al tinărului
Cristian Mandeal, o certitudine eloc
ventă intre mînuitorii baghetei româ
nești. La virtuozitatea recunoscută a
violonistului Ștefan Ruha aspiră și
vin cu strălucire tineri interpreți elujeni și din toată țara.
Vorbind despre programe, credem
că menținem un. raport echilibrat
fntre muzica românească și univer
sală. avînd permanent grijă pentru
noile lucrări românești (24 prime
audiții în stagiune, din 42 înscrise
în repertoriu). Continuăm concertele

Ce valori propune publicului
stagiunea muzicală în județul Cluj
Continuăm ancheta noastră într-un important centru artistic

al țării : Cluj-Napoca. Ne răspund compozitorul Hary Bela, prim
dirijor la Opera maghiară, Ionel Pantea, directorul Operei
române, Dumitru Mircea, directorul Filarmonicii din Cluj-Napoca.
dominați de răsunetul prezenței noas
tre la Lucerna (Elveția. 25 august),
unde, cu colegii din București și
Satu Mare, am prezentat opera
„Oedip" intr-un concert-spectacol în
cadrul festivalului internațional de
dicat lui George Enescu. Am în
ceput, așadar, sub bune auspicii,
avînd în festivalul de toamnă unui
din cele mai mari succese înregistrate
de către Filarmonică in ultimii zece

educative lunare pentru elevi, relan
săm microstagiunile de la Deva. Hu
nedoara și Turda, întrerupte din mo
tive mai ales financiare (cheltuieli
de transport și cazare), intenționăm
să le extindem la Bistrița și Alba
Iulia. Ne gîndim ia concerte extraor
dinare de muzică românească, la
Tribuna tinerilor interpreți, dar. mai
ales, la un festival de. muzică corală
românească.

OPINIA SPECTATORILOR
BOLDIJAR
VASILE,
maistru
turnător la întreprinderea „Armătu
ra" Cluj-Napoca : Sint iubitor al mu
zicii de operă și urmăresc spectaco
lele scenelor lirice clujene. îmi amin
tesc că primul -lectacol la Opera
maghiară l-am v,
in urmă cu vreo
treizeci de ani ! Era de fapt premiera
unei lucrări semnate de Hary Janos.
Cum să nu mă bucur deci de fiecare
succes, de faptul că în prezent ac
tuala instituție a fost dotată cu. o mo
dernă aparatură electronică de ilumi
nat ! ? Mie îmi place opera, dar mai
mult opereta, deci aș șugera inclu
derea cit mai multor reprezentații de
acest gen. Apei, cred că deplasările
soliștilor în cadrul întreprinderilor
nu ar trebui să fie atît de rare. îmi
aduc aminte că, eu ani în urmă, atît
operele, cit și Filarmonica de stat
susțineau regulat în 'întreprinderi microrecitaluri vocal-instrumentale, ne
propuneau și cîntece din folclorul
românesc și maghiar. Oare de ce nu

este permanentizată o astfel de ac
țiune ? Cit privește spectacolele la
sediu, bine ar fi ca decorurile și
costumele să fie din cînd în cînd
revizuite, să nu fie lăsate să se de
gradeze, iar cele degradate să fie
eliminate. In rest, doresc spectacole
de bună calitate, prezentarea unor
noi creații.

MIRON MARIE, electronist, Fa
cultatea de chimie a Universității

„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca :
Ca iubitor al genului liric, pot spu
ne- că spectacolele Operei din ClujNapoca au fost în marea lor majo
ritate bune, iar unele din- ele chiar
la nivelul celor mai bune spectacole
ale celor mai vestite scene din Eu
ropa. Ca exemplu : ..Lucia de Lamermoor", preluat de Televiziunea
română, sau spectacole memorabile
cu „Faust", „Boema", „Rigoletto"
etc. începutul anului Î982, chiar ni
se pare că propune un salt calitativ :
prin distribuirea mai judicioasă în
roluri corespunzătoare' a potențialu
lui interpretativ, prin distribuirea
„omului potrivit la tocul potrivit",
prin alternarea distribuirii cintăreți
lor în. opere aparținmd unor epoci
de creație diferite, prin invj^ijrea cit
mai frecventă a unor oaspeți din
țară și de peste hotare. ...Cred
însă că ar fi binevenită și organiza
rea pentru elevi și tineret a unor
reprezentații speciale, atractive, cu
eele mai frumoase fragmente din
eele mai cunoscute opere, chiar dacă
acestea nu se află în repertoriu per
manent ; de asemenea, programarea
unor concerte-concurs pentru studenți, pentru tinerii care lucrează
pe platformele industriale, căi si
gure pentru educarea publicului de
mi ine.

PETRE HOSSU. bibliotecar princi
pal la Biblioteca centrală universita
ră din Cluj-Napoca : Sint un melo
man pasionat și concertele de sîmbătă seara, recitalurile și concertele
extraordinare de marțea sau recita
lurile de orgă de luni seară îmi că
lăuzesc neabătut pașii. Orches
tra cuprinde remarcabile talente,
artiști cu o ridicată conștiință
a calității. Nu mai vorbim de
corul filarmonicii, dirijat de Floren
tin Mihăescu. acest dar făcut artei
corale românești, care s-a impus
după citiva ani de existentă ea o
prestigioasă prezență in cultura
noastră. în acest sens, organizarea
unui festival de muzică corală ar fi
binevenită, unde corul filarmonicii
ar realiza o prezentă demonstrativă,
model de artă corală, așa cum se
impune o mai frecventă programare
a muzicii camerale, cum s-ar putea
valorifica mult mai susținut energiile proprii. tinerele talente.

SA REJINEM Șl DE ACEASTĂ DATA CITEVA SUGESTII :

• Scenele lirice trebuie să aibă in vedere lansarea celor mar Inspi
rate pagini din literatura românească de gen ;
9 Marile platforme industriale sint excelente gazde pentru arta so
fiștilor noștri vocali și instrumentiști ;
• Spectacolele atractive, concertele-concurs închinate elevilor, stu
denților, tineretului, in general, sint acte educative deosebit de eficiente.
Smaranda OȚEANU ți Al. MUREȘAN

Confluențe spirituale*)
Deși parțială, cum reiese dealtfel și din titlu, noua
sinteză a lui Nicolae BaIotă constituie o substan
țială introducere In litera
tura scriitorilor maghiari
din România. Evident, cri
ticul n-a fost ghidat de
ambiția cercetării exhaus
tive a .domeniului, nu a
vrut (cum o declară singur)
„să realizeze totul in acest
cimp al cunoașterii litera
re", Cartea pare să se fi
închegat aproape de la
sine, din notațiile de leetură ale eruditului și activuiui comentator, urmărlnd în
... bună
----- parte ■*» în
deosebi in ceea ce privește
proza — dinamica apariții
lor din excelenta „Biblio
tecă Kriterion". Totuși, cu
acea imaginație riguroasă
a paleontologului, capabil
să reconstituie din fragmen
te întregul, Nicolae Balotă
a reușit să schițeze, fără
scrupule pedante sau ve
leități enciclopedice, o is
torie în mers a literaturii
maghiare din România, o
„galerie" întinsă pe arcul
de timp a șase decenii, res
pectiv 1920—1980. Necesi
tatea unei asemenea cerce
tări era mai presus de
orice Îndoială, dacă ne gindim că de ta studiul din
1930 al lui Ion Chinezu :
Aspecte din literatura maghiard
ardeleanii, n-au
existat alți axegeți tentați
de sistematizări. Apoi, ca
să-I citez din nou pe Nico
lae Balotă, ;,Ia temeiul
oricărei comunicări este
cunoașterea", iar această
carte o înlesnește cu priso
sință.
Metoda eseistului, căci aceasta este în cazul de față
condiția reală a autorului,
e simplă și eficientă : ope
ra e propulsată in prim
pian, analizată sagace, me
ticulos, nu o dată subtil și
expresiv, apoi „clasificată"
in sentințe memorabift,
fără preliminarii excesive
de ordin sociologic, istorico-literar sau politologic.
„Luate în sine", textele
sint explorate ca unități
estetice prin ele insele su
ficiente, singura „abatere"
de Ia această regulă fiind

profilul consacrat tui Gaâl
Gâbor. Personalitatea crea
torului e reconstituită gundolfian din operă, prin di
rijarea fasciculului anali
tic spre eul profund. Pri
mele eseuri sint. examina
te din această perspectivă,
și cele mai bune, mai iz
bitor originale. Creația no
nagenarului K6s Kâroly,
abia de cîțiva ani plecat
dintre noi, e, de pildă, abordată din unghiul psiha
nalistului, puncte de ple
care fiind grafia scriitoru
lui, dar și opera lui arhi
tectonică, văzută ca ideo
gramă posibilă a personali
tății. Caligrafia, cultul li
terei,
durata
încetinită

proprie ritualului scrierii,
vocația reflexivității — ce-l
aseamănă după părerea
mea cu G.M. Cantacuzino
— devin pe neașteptate,
dar logic, elementele unei
demonstrații conduse cu
siguranță pe teritoriul psi
hologicului, Sint identifi
cate ulterior, cu delicatețe
și dexteritate de chirurg
obișnuit să opereze șub mi
croscop, vasele comunican
te dintre narator și prota
goniștii lui. Inșiși
* ' ‘ eroii
prozatorului, observă Nieolae Balotă, sînt oameni
ai duratei, ai „rezistenței
incrîncenate", pereni ca
elementele grele ale firii.
Nu esențial diferit este
instrumentarul. critic utili
zat in descifrarea unicei
cărți a. lui Kuncz Aladăr,
dramaticul roman confesiv
Mănăstirea neagră. Consi
derată drept „construcția
imaginară a unui univers
concentraționar". cartea ar
fi, ne avertizează eseistul,
memoriul deghizat, „obiec
tivat", al unui moralist
care urmărește caractere,
eliberîndu-se prin mărturi
sire de infernul interior. O
concluzie de incontestabilă
finețe merită a fi citată
chiar și într-un comentariu
•) Nicolae Balotă : Scrii succint : „Scriind mai tirtori maghiari din România ziu cartea sa, el evocă
(eseuri), Editura Kriterion, timpul pierdut nu cu sen
timentul fericilor, prousV1-

eseistul protocolar, de un
calm egal, imperturbabil,
care este Nicolae Balotă,
mi se par severitatea ex
cesivă, „circumspecția" cu
care e comentat Gaâl Ga
bor. Tocmai in spiritul acelei voințe de complicare,
expres subliniate în' reambul, ar fi fost tresară
insistența asupra
teze
lor referitoare la „specifi
citatea literaturii maghia
re din România", pe care
redutabilul critic marxist o
definea în funcție de apar
tenența la întregul spațiu
cultural românesc, nu doar
de regionalismul transil
van.
O a doua secțiune a căr
ții e destinată surprinderii
in actu a unor Confluențe
literare și artistice româno-maghiare.
Plecindu-se
și în acest caz de la operă,
se relevă aportul excepțio
nal al unor literati și crea
tori ca Bartok, Ion Chine
municare simpatetică, Ni zu, Domokos Sâmuel (au
colae Balotă poate trece torul unei substanțiale mo
vertiginos la detașarea bo nografii despre Octavian
nomă, cordial-ironică. Mai Goga), romanistul Galdi
expediat, crochiul lui Mâr- Lâszio . (care are, alături de
kovits Rodion
(autorul Vladimir Streinu, un acaptivantului
memorial port decisiv jn studierea
Garnizoana din Siberia, a- versificației
românești),
părut nu demult și în ro Beke
Gyorgy
(amiabil
mânește) comunică însă „om-punte“ și devotat „in
mai exact, mai categoric, terpret" al scrierilor Româ
verdictul, Comentat ca un nești și maghiare) ș.a. E
prozator autenticist, neu aproape inutil să subliniez
tru, situat în apropierea faptul că cercetarea operei
„gradului zero al stilului acestor personalități prile
literar", memorialistul e juiește eseistului reflecții
„citit" ca natură și plasat generalizante de incontes
ca structură in categoria tabil Interes.
sociabililor, a tempera
Singura secțiune. Adden
mentelor care, atașate fiind da, in care Nicolae Balotă
normalului, refuză excep nu mai recurge la tehnica
ționalul ?i cînd sint puse sinecdotică, oferind gene
în condiția singulară a răz ralizări sumare, este și cea
boiului și a prizonieratului. mai vulnerabilă. Foarte
Vii, dezinvolte, dar mai laconice, voalate și reținu
ales adecvate sint și eseu te sint, "de exemplu, con
rile despre Nagy Istvân, cluziile despre „transilvaMeliusz JozseL Salomon nisrn", noțiune liternrtcește
Ernd, Siltli Andrâs, Huszir contradictorie, iar ideologiSăndor (fericit pus in re cește do-a dreptul discuta
lație cu eposul sadove- bilă. Dar. dincolo de afebrile,
nian).
Fără
superstiția ceste sistematizări
ca Impresii domi
vîrstei, criticul își apleacă rămin
nante după lectura cârtit
privirea și spre cei mai ti-,• lui Nicolae Balotă subtili
peri, spre un Kirâly Lâsz- tatea analizei, coerența vi
16 și un Vary Attila, cerce- ziunilor integratoare pro
tindu-le opera (multă, pu • puse la nivelul individuațină, cită e) prin prisma jității creatoare. Ceea ce
accentului diferențiator a- să recunoaștem. esențial.
dus de ei în această galerie
cronologică. Neașteptate la
loan ADAM
_______

tian, al regăsirii sale, ci cu
acel amar al pierderii,
iremediabil legată de tot
ce înseamnă acel trecut.
Căci trecutul nu este
doar un paradis pierdut,
ci
un
infern
posibil.
Din acest infern, Kuncz
Aladăr va scăpa în cele
din urmă. Dar va rămine marcat de cele trăite,
pînă cînd se va Clibera
prin scrisul său“. Frapantă e in acest eseu vizualizarea subiectului, Criticul
își vede eroul, ii studiază
reacțiile, intuiește drama
„acestui
vw«„i spirit european,
funciar estet, eșuat final
mente într-un regionalism
steril. De la această co-
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Vizita in țara noastră a generalului Kenan Evren,
șef de stat al Republicii Turcia
Generalul Kenan Evren, șef de stat
al Republicii Turcia, celelalte per
soane oficiale turce au continuat,
miercuri, vizita în județul Brașov.
Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii
Cheorghe Oprea, prim viceprimmlnistru al guvernului. Vasllo Bulu
cea, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor. gencral-locotcncnt
Constantin Popa, locțiitor al șefului
Marelui Stat Major, precum șl do
ambasadorul României la Ankara șl
ambasadorul Turciei la București.
în cursul dimineții, șeful statului
turc ceilalți oaspeți nu vizitat cu
noscuta Întreprindere de autoca
mioane. unde au fost intîfflpinați cu
deosebită cordialitate de reprezen
tanți al organelor locale de stat, do
membri ai conducerii uzinei, de nu
meroși oameni ai muncii.
In sala de consiliu, directorul în
treprinderii, Ion Stoica, a prezentat
oaspeților profilul unității și per
spectivele dezvoltării acesteia, co
respunzător nevoilor economiei na
ționale șl cerințelor beneficiarilor da
peste hotare. în continuare s-au vi
zitat cîteva dintre sectoarele prin
cipale ale întreprinderii — mașiniunelte, sculărie, motoare, montaj ge
neral — unde șeful statului tute a
putut cunoaște modul de organizare
a producției și a muncii, rezultate
le obținute de specialiștii români in
automatizarea și clbernetizarea unor

Mill

procese tehnologice și operații de
control al calității diverselor com
ponente ale autocamioanelor, in do
tarea unității cu mașini și instala
ții moderne, de mare productivitate
și complexitate tehnică, de concepție
proprie.
In încheierea Vizitei. șefului statu
lui turc i-au fost prezentate cele mal
noi tipuri de autocamioane, autotu
risme de teren, tractoare și alte
mijloace de transport rutier, produ
se Ce atestă capacitatea creatoare, a
specialiștilor noștri, a industriei ro
mânești constructoare de mașini.
Generalul Kenan Evren s-a intere
sat de caracteristicile tehnice șl prin
cipalii parametri ai mijloacelor de
transport rutier și a notat următoa
rele în cartea de onoare a întreprin
derii : „în industria construcțiilor de
autovehicule, la fel ca și în celelalte
ramuri industriale vizitate, am con
statat cît de dezvoltată este România
prietenă. Doresc să exprim aprecie
rile mele deosebite pentru munca tu
turor celor ce realizează aceste pro
duse".
La plecare, oaspetele a rugat pe
directorul întreprinderii să adreseze
din partea sa colectivului unității
felicitări șl urări de succes in în
treagă activitate.
în continuare au fost vizitate car
tiere noi de locuințe din Brașov,
care oglindesc eforturile făcute de

A apărut
„MUNCA DE PARTID"
nr. 4/1982
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Prin decret prezidențial, semnat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost atribuită denumirea
„Nicolao Titulescu" porțiunii de
stradă dintre artera Caieă Severinului și intersecția cu strada Pașcani,
din municipiul Craiova.
Cu acest prilej, la Craiova â avut
loc 6 festivitate, în cursul căreia au
fost relevate viața și activitatea efflinentului om politic, diplomat șî
jurist român de renume internațio
nal, subliniindu-Se contribuția sa la

lupta pentru împlinirea marelui vis
al unității naționale, pentru apărarea
independenței și integrității țării în
perioada interbelică. A fost eviden
țiată totodată clarviziunea politicii
externe a României socialiste, care se
bucură de o largă apreciere în în
treaga lume.
A fost dezvelită apoi placa cu in
scripția „Nicolae Titulescu", fixată
pe clădirea unde cel aniversat șl-a
petrecut o parte din copilărie — în
prezent, casa municipală a pionieri
lor și șoimilor patriei.
(Agerpreă)

Cronica

zilei

La întreprinderea mecanică de
utilaj chimic din București a avut
10c, miercuri după-amiază. o îritîlnire prietenească prilejuită de Ceă
de-a 37-a aniversare a eliberării Un
gariei de sub dominația fascistă, la
Care au participat reprezentanți ăi
Organelor locale de partid și de stat,
ai Organizațiilor de masă șl obștești,
oameni ăi rnuticii.
Au fost prezehti membri ai Amba
sadei R.1L Ungare la București.
Relevind semnificația evenimentu
lui. Radu Duca, prim-secretaf al Co
mitetului U.T.C. al sectorului 4, și
Gyi'rgy Kalmăr, consilier ăl Athbllsadei R.P. Ungare la București, au
ăffttat că eliberarea Ungariei, lă căre
ă Contribuit, dind grele jertfe, și ar
mata română, a oferit posibilitatea
poporului ungar să pășească lhtru9
nouă etapă, aceea o eonstrliifii so
cialismului, în eare. fia-a lungul eelor 37 de ani, s-au obținut succese
remarcabile.
RefcHndu-se la bunele relații Stâ-

fornicite între partidele, țările și po
poarele noastre, Vorbitorii au subli
niat importanța întilnirilor șl con
vorbirilor dintre tăVarâșUl Nicolhe
Ceaușescu și tovarășul Jănos Kădâr
pentru amplificarea acestor rapor
turi, în interesul reciproc, ăl CatiZei
Socialismului și păcii.
★
La sediul Asociației de drept interhațlonal și relații internaționale
a avut loc miercuri o masă rotun
dă. la care profesorul Gerard Călot,
director general ăl institutului na
țional de studii demografice de lâ
Paris, a prezehtât expunerea „As
pecte ale situației demografice in
ltirnc11.
Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, specialist! in
domeniul demografiei, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ziariști.
Au Participat membri ai Ambasa
dei Franței la București.
(Agerpres)

@ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri, in divizia A la fotbal
Etapa a 24-a â Campionatului di
viziei A la fotbal, prin inffingerile
suferite de fruntașele clasamentului
și punctele cucerite de Urmăritoarele
lor, a dus la o regrupare în partea
Superioară a clasamentului și a re
lansat disputa pentru titlul de cam
pioană. Performerele etapei sint for
mațiile Corvinul Hunedoara și U.T.
Arad, Care au reușit să obțină ih de
plasare cite un punct in meciurile
cu echipe redutabile pe teren pro
priu,, cum sint S.C. Bacău și F.C.
Const mța. La Scornicești, F.C. Olt
și-a
âfirmat valoarea, invingind
Categorie cU scorul de 3—0 pe Di*
hamo București, iar in Capitală,
Sportul studente»" a întrecut clar cu
2—0 pe Universitatea Craiova.
Dar iată rezultatele tehnice: Steaua
-* A.S.A. Tg. Mureș : 4—1 (2—1) :
F,C. Olt — Dinamo București 3—0
(1—0) ; Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova 2—0 (2—0) : Chi
mia Rm. Vilcea — F.C. Argeș Pitești
2—0 (1—V) ; F.C.M. Brașov — Pb*

litehnica Timișoara 3—1
; F.C.
Constanța — U.T. Arad
; B.C.
Bacău — Corvinul Hunedoaia 3—3
(0—1) ; Jiul Petroșani — Progresul
Vulcan București 2—0 (1—0) ; C.S
Tirgoviște —' Universitatea ClujNapoca 3—0 (1—0).
în clasament conduce Universita
tea Craiova, CU 32 puncte, urmată de
Dinamo București — 32 puncte igolaveraj inferior), Corvinul Huneaoara — 30 puncte, F.C. Olt — 20 punc
te, Steaua București — 28 puncte etc.
Viitoarea etapă se Va disputa sâm
bătă, 10 aprilie.
★
«
• La Samokov, in meci retur pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal rezervat echipelor
de juniori, selecționata Bulgariei a
întrecut cu scorul de 2—0 (2—0) for
mația României.
In primul .joc, scorul a fost egal
(2—2), astfel că echipa Bulgariei s-ă
calificat pentru turneul linâl al com
petiției.
M

în cîteva rînduri
Semifinale în cupele
europene
left s-a disputat manșa tntii din
Semifinalele cupelor europene
<
’la*
fotbal rezervate echipelor de club.
Pină la închiderea ediției am aflat
următoarele^ rezultate :
Ț.S.K.A Sofia — Bayern Miinchen
4—3 (Cupa campionilor) ; Dlnamo
&“1
Tbilisi — _ _______
Standard Lîege
U
(Cupa Cupelor). Radnicki Niș — S.V.
Hamburg 2—1 (Cupa U.E.F.A.).
• in adeste zile, stadionul „Tine
retului” din Capitală, găzduiește tra
diționala competiție de rugbi pentru
Copii și juniori mici — „Prifn&vaCă
rugblUlui românesc", organizată de
consiliul municipal pentru educație
fizică și sport-. Competiția, aflată lă
Cea de-a treia ediție, reunește peste
65(1 de tineri jucători din 12 județe
Sie tării și din Capitală, repreZentind
23 de unități sportive.

statul nostru pentru asigurarea unor
condiții tot mai bune de locuit oa
menilor muncii, grija care se mani
festă in România pentru ridicarea
permanentă a nivelului de viată al
întregului popor.
S-a vizitat, de asemenea, școala
din Scheii Brașovului, vechi lăcaș
de cultură românească, precum și
muzeul de aici. Generalul Kenan
Evren a notat la plecare în cârtea
de onoare a primei școli românești :
„Am fost deosebit de impresionat de
explicațiile și datele ce mi-au fost
furnizate la acest prim centru al
școlii românești".
A fost făcută apoi o scurtă vizită
în cunoscuta stațiune montană Poia
na Brașov.
în onoarea generalului Kenan Evren. șef de stat al Republicii Tur
cia, Gheorghe Dumitrache, președin
tele Consiliului popular județean
Brașov, a oferit Un dejun.
în timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă cordială, președintele
consiliului popular județean și șe
ful statului turc au toastat pentru
dezvoltarea, în continuare, a bune
lor relații dintre țările și popoarele
noastre, în folosul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii în Balcani, în
Europa și în întreaga lume.
După-amiază, oaspeții turci s-au
înapoiat în Capitală.

întilnirile celor 37 de echipe parti
cipante se desfășoară după sistemul
turneu, pe categorii de virstă, intre
10—12 afli (rugbi în 8), între 12—14
afli (rugbi in i2) șl intre 14—16 ani
(rugbi in 15).

Lozul primăverii
Agențiile Loto-Pronosport și
vinzătorii volanți din întreagă
țară oferă in aceste zile 0 silfpriză de sezon : LO2uL PitiMAVERII, emisiune limitată, CU
Ciștiguri suplimentare acordate
din fond special. Participant!!
au posibilități sporita de a ob
ține autoturisme „Dacia 1 300“
și „Trabant 601", sume dc bani
de 50 000, Î0 000, 5 000 let etc.

© „RAFINĂRII" NATU
RALE Iri eursu’ ur,or ^ăfun-

proces să aibă toc mult mai ra
pid.

dări ocOanografiee organizate
recent in golful California din
inițiativa Fundației americane
de științe, au fost descoperite
pentru prima dată... rafinării
naturale. Fenomenul constă nu
numai in formarea petrolului
prin descompunerea accelerată
a sedimentelor organice sub
efectul temporaturilOr subtera
ne. ci și în cracarea spontană a
petrolului in benzină și alte
subproduse. Descoperirea atra
ge după sine importante muta
ții in domeniul cercetării știin
țifice, opunînd teoriei care sus
ține că procesul de formare e
combustibililor fosili se reali
zează in decursul a milioane de
ani ideea posibilității Că acest

• PRESIMT ANIMA
LELE SCHIMBAREA VRE
MII ? După observații înde
lungate in regiunea Sunderban
din Delta fluviului Gange, spe
cialistul indian Sudhin Sengupta a ajuns Ia Concluzia că mo
dul cum se comportă anumite
animale in împrejurări diferite
poate anticipa schimbări radi
cale în starea vremii. O cobra
Uriașă s-a grăbit, de exemplu»
Să se cuibărească intr-o dupăamiază in cel mai Înalt copac,
de pe o insulă, cu citeva ore
înainte ca, la lăsarea serii, să
SG declanșeze ploi torențiale și

Noul număr al revistei cuprinde
editorialele : „înaltele calități politi
ce, morale șl profesionale — criteriul
esențial al întăririi continue a rindu*
rllor partidului", „Sprijin susținut,
îndrumare Concretă noilor organe aiese" și „Organizatorul pentru consi
liul unic agroindustrial — activist do
partid și de stat". La rubrica „Afir
marea puternică a rolului organiza
țiilor de partid în conducerea poli
tică â întregii aCtivitătl economice și
sociale" semnalăm dezbaterea de pe
platforma industrială Bcfceni : „Eco
nomisirea energiei și combustibilului
— preocupare de masă" șl ancheta
redacției : „-Patriei — mai mult căr
bune !>» — deviza supremă a mineri
lor", iar la rubrica „Stil do lucru
dinamic, revoluționat" articolul „In
structorii obștești ai comitetului ju
dețean". Sumarul revistei include, de
asemenea, rubricile : „Viată internă
de partid Viguroasă, bogată ih ConțihUt", „In ajutorul Organelor de partid
din unități", „Propaganda,
“
munca
politică de masă — forțe dlnarnizâtoare ale energiildr creatoare ale
poporului", „învsțamintul poiiticoideologic".

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 7 APRILIE 1982

Extragerea I : 38 28 31 1 19 41.
_
Extragerea a Il-a : 9 36 26 33 34 18.

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka mi se
alătură in a vă transmite sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru me
sajul de felicitări și bune urări trimis cu ocazia celei de-a 34-a aniversări
a independentei noastre.
Folosesc acest prilej pentru a vă exprima urările mele cele mai bune
pentru sănătatea Excelentei Voastre și pentru progresul continuu și prospe
ritatea poporului român. Sint convins că legăturile de prietenie și colaborare
existente intre țările noastre vor continua să »o dezvolte.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele
Republicii Socialiste Democratice
Sri Lanka

Vizita delegației parlamentare
/
din Republica Indonezia
Miercuri, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a
avut o întrevedere cu delegația
parlamentară din Republica Indone
zia, condusă de Masnurl Saloh, vi*
cepre,ședințe al Camerei Reprezen
tanților.
In cadrul convorbirii s-a exprimat
satisfacția față de cursul continuu
ascendent al relațiilor de prietenie
și colaborare dintre cele două tari
și popoare și a fost exprimată con
vingerea că există reale posibilități
de adîncire a conlucrării bilaterala
reciproc avantajoase. în context, s-a
relevat rolul ce*l pot avea parla
mentele și parlamentarii din Roma
nia și Indonezia in direcția ampli
ficării schimburilor comerciale, a
inițierii unor acțiuni de cooperare
economică, tehnico-științifică și cul
turală dintre cele două țări, in in
teresul popoarelor român și indone
zian. al cauzei păcii șl înțelegerii In
ternationale. Cu acest prilej s-a pro
cedat. de asemenea, la o informa
re reciprocă cu privire la organi
zarea, funcționarea și preocupările
Celor două foruri legislative su
preme.
în legătură cu unele probleme ale
Vieții internaționale actuale, s-a arătst ca este necesară sporirea parti
cipării parlamentelor la Soluționarea
problemelor Complexe ale lumii con
temporane, in vederea realizării idea
lurilor de pace și progres ale tu
turor popoarelor. De ambele părți
s-a exprimat convingerea că este
necesară intensificarea contactelor
tomâno-indoneziene pe plan parla
mentar și s-a reafirmat hotărîrea de
a dezvolta colaborarea dintre cele
două grupuri parlamentare in ca
drul Uniunii interparlamentare.
Au participat loan Ceterehi și luliu Fejes, deputațl în M.A.N.

A luat parte Mohamad Isnaeni,
ambasadorul Indoneziei la București.
*
Delegația parlamentară indonezia
na a fost primită, în aceeași zi, dc
tovarășul Alexandru Mărgăritescu,
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internationale.
A avut loc un schimb dc opinii asUpra stadiului actual al relațiilor economice româno-indoneziene. în a*
cest context, subliniindu-se rezulta
tele pozitive Obținute pînă în pre
zent, s-a reliefat că există posibili
tăți pentru dezvoltarea și diversifi
carea în continuare a schimburilor
comerciale și a cooperării economi
ce pe multiple planuri dintre cele
două țări, în domenii de interes re
ciproc.
La întrevedere au participat Ma
rin Trăistaru, adjunct al ministrului
Comerțului exterior și cooperării economice internaționale, luliu Fejes,
secretar al Comisiei pentru politică
externă și cooperare economică in
ternațională a M.A.N.
A fost de față Mohamad Isnaeni,
ambasadorul Indoneziei la București.
*
în aceeași zi. Biroul Marii Adttnări Naționale a oferit un dejun
în onoarea oaspeților.
în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, s-a toastat în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, șl a președintelui Republicii In
donezia, Suharto, pentru întărirea
prieteniei .Și colaborării dintre po
poarele și parlamentele din cele
două țări, pentru destindere, coope
rare și pace in întreaga lume.
(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Iosif Banc, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit,
miercuri, delegația de activiști ai
Partidului
Popular
Revoluționar
Mongol, condusa de Oold Tenjabina,
adjunct de șef de secție la Comite
tul Central al P.P.R. Mongol, caro,
iâ invitația C.C. âl P.C.R.. a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență in țara noastră, în perioa
da 1—8 aprilie.
La convorbire, desfășurată într-o
atmosferă prietenească, a participat
Bella Cseresnyes, vicepreședinte al
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție.

A fost prezent Namsrain Luvsanravdan,
ambasadorul
Republicii
Populare Mongole la București.

în timpul vizitei în țara noastră,
delegația de activiști ai P.P.R. Mon
gol a avut intilniri și discuții la
Uniunea Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, Comitetul județean Dîmbovița al
P.C.R. Oaspeții au vizitat întreprin
deri industriale, unități agricole, in
stitute de cercetare științifică, pre
cum și obiective sociâl-culturale din
Capitală și din județe.

vremea
TlMlS • La căminul cultural din
Comuna Lenauheim, localitate unde
a luat ființă una din primele Coo
perative agricole de producție dirt
țara noastră, a avu.t loc un simpo
zion organizat de Comitetul jude
țean Timiș al P.C.R., Consacrat îm
plinirii a 75 de ani de la răscoalele
țărănești dirt 1B07 și ă 20 de ani de
la încheierea procesului de coopetativizate a agriculturii dm țara
noastră. (Cezar ioana).

Vaslui • Numeroși țărani coo
peratori din mai multe localități
vasluiene au luat parte la o adU*
nare festivă organizată în comuna
Perieni de secția de propagandă a
comitetului județean de partid și
dedicată împlinirii a 75 de ani de
la mâtea răscoală ă țăranilor din
1907 șl a două decenii de la Înche
ierea prpcesttiui de CObperatiVizare
a agriculturii. Au luat cuVlntul
activiști de partid și de stat, bătrîni participant la mișcarea țără
nească de acum trei sferturi de
veac, țărani, cooperatori. (Petru
NeCulfi).

TELEORMAN 9 In organizarea
Inspectoratului școlar judr-tean șl a
Casei personalului didactic, la Ale
xandria a avut IOC O dezbatere cU
tema „Direcții de sporire a calită
ții șt eficienței procesului de invățămint ; implicarea tehhologiel di
dactice moderne ih lecții". Au parti
cipat directorii liceelor și școlilor
generale din județ. (Stan Stefan).
HARGHITA • în organizarea
centrului de îndrumare a creației
populare si mișcării artistice de
masă din județul Harghita, la Casa
de Cultură din municipiul Miercu
rea Clue s-a desfășurat, sub gene
ricul „Izvorul limpede", irttîlnireâ
Soliștilor dansatori și vocali instru
mentali, culegători de creații popu
lare din Zona CiucUlui. Cu aCest
prilej, au fost prezentate în fața
publicului Creații originale de o rat’ă
frumusețe. (1. i^. Niss).
MURE$ « La Galeriile de artă
de la Palatul Culturii din Tg. Mu
reș ă fost vernisată o expoziție de
artă plastică. Expun membrii ce
naclului „Atelier" al Comitetului
Județean Mureș al U.T.C. un număr

furtuni. Insulă a fost, in scurt
timp inundată. Pe o altă insulă,
tot din Sunderban. căprioarele
S-au adunat, intr-o dimineață,
pe 0 ridicătură de pămint. fără
ea prezența oamenilor să le
sperie ca de obicei ?i să le de
termine Să fugă din acel loc.
După-amiază. apele alt crescut
șt atl inundat insula, dar ani
malele aflate la adăpost au scă
pat. Cercetătorii indient ineeafCă șă descifreze mecanismele a*
eestei sensibilități a anumitor animale la cele mai mici modifi
cări ale mediului înconjurător,
calitate pe care omul nu o po
sedă.

• NOU SISTEM DE
APRINDERE pentru mo
toarele

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

eu

benzină.

Revista

de peste 60 de lucrări do pictură,
grafică și sculptură. Inspirate diti
viața șl mUhca de zi cu zi a clasei
muhcltoâre și tineretului din țara
noastră. (Gh. Giurgiu).
GARAS-SEVERIN O Centrul de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru echipamente hidro
energetice din Reșița a găzduit, sub
bagheta dirijorului Traian Dorii
Murgu, un concert prezentat de or
chestra de cameră ii sindicatului
învățămintului. din Câfaș-Severift.
(Nicolae Cătafy).

SIBIU 0 „Nicolae Titulescu, ilus
tru diplomat și om politic, devotat
intereselor țării, cauzei păcii" — a
fost tema unei reuniuni organizate
de Institutul de invățămînt supe*
rlot din Sibiu, in cadrul căreia au
fost prezentate mâi multe comuni
cări. (Nicolae Brujan).
ARGEȘ • La Pitești s-a desfă
șurat simpozionul i „Forme și me
tode de educare politico-ideologică
a personalului rtiedico-sânltar", Așa
după cum s-a subliniat in dezba
teri, un rol important in această
direcție ii âu și programele cultural-artistlce susținute Iii fața Oa
menilor muncii din acest sector de
activitate de către formațiile pro
prii de teatru, cor Și dansuri, pre
cum și de brigăzile artistice.
(Gheorghe Clritea).

BOTOȘANI • Teatrul „Mihat
ErtiinescU" a prezentat cea de-a
8-a premieră ă actualei stagiuni,
cu piesa ..Acești nebuni fățarnici"
de
Teodor
Mazilit.
(Silvestri
Ailenei).
IAȘI 9 în Centrul universitar
ieșean a început o nouă ediție a
concursului „Gaudeamus". manifes
tate complexă, ce se conslruie in
etapa St masă a creației artistice
studențești in cadrul Festivalului
național „Cintareă României". (Manole Corcaci).
HUNEDOARA • Comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă și Centrul județean do indru*
mare a creației populate și a miș
cării artistice de masă au editat
broșura ,.lh sprijinul formațiilor ar
tistice de amatori", (Sabin Cerbu).

„AUtO Engineer" relatează des
pre un nou procedeu de aprin
dere pentru motoarele Cu ben
zină realizat in Anglia. în noul
sistem, datorită prezentei unul
catalizator, aprinderea ameste
cului dintre benzină și aer se
realizează chiar în condițiile
unui raport de 12:1, Este un
fenomen asemănător cu autoaprinderea la motoarele die
sel. După opinia specialiști
lor, noul procedeu reduce con
sumul de benzină șt substanțele
nocive răspindite în mediul în
conjurător prin gazele de eșa
pament. Spațiile de aprindere

Timpul probabil pentru silele de 9,
10 și 11 aprilie i In țara : Vreme in
general instabilă. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea ploi locale, care vor
aVeă șl caracter de aversă, mai frec
vente în vestul șl nordul țării. Vînt
siab. pină )â moderat Cu intensificări
de scurtă durată, îndeosebi la munte.
Temperatura in scădere Ușoară. Mini
mele vor oscila între 2 și 10 grade, iar
maximele între 3 și 18 grade. In zonele
de mtlhte, OfeCipitațlilc vor fi și sub
forma ae ispoviță șl ninsoare, in a
doua parte a intervalului. în Bucu
rești : VremeA vă deveni In general
instabilă. Cerul temporar noros. Vor
cădea ploi, care Vor avea și caracter de
aversă. Vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele
maxime, in scădere ușoară, intre 14 și
17 gfade, fflăi ridicate la începutul in
tervalului. (Liana cazacioc, meteorolog
fle serviciu).

Adunare festivă consacrată „Zilei sănătății"
în Capitală a avut loc o adunare
festivă consacrată „Zilei sănătății",
la care au luat parte oameni ai
muncii din unitățile sanitare ale mu
nicipiului București.
îrt telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de parttcipantii la adunare se
spune : Comuniștii. întregul personal
muncitor din unitățile sanitare ale
Capitalei iși exprimă și cu acest pri
lej deplina aprobare și adeziunea lor
totală față de politica înțeleaptă a
partidului nostru.
Grija deosebită pe care dumnea
voastră o manifestați pentru bună
starea poporului, a tuturor celor ce

muncesc de la orașe și sate, consti
tuie pentru noi toți un puternic în
demn in vederea ridicării neconte
nite a calității asistenței medicale la
nivelul eforturilor depuse de parti
dul și statul nostru in toate dome
niile de activitate, la nivelul exigen
țelor actualei etape a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
De „Ziua sănătății", personalul
muncitor din unitățile sanitare ale
municipiului București se angajează
în fața partidului, a dumneavoastră
personal, iubite tovarășe secretar ge
neral, să depună toate eforturile pen
tru perfecționarea întregii activități
desfășurate în vederea asigurării să
nătății oamenilor muncii.

COTIDIAN.
Relatâri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Există in Alexandria o floră
rie, dar de cele mai multe cri stă
închisă, iar cind este deschisă nu
oferă cumpărătorilor deeît ghivece.
De acest lucru profită diverse vinzătoare particulare, care oferă in
piața municipiului flori la prețuri
„piperate".
■ Pentru folosirea mai eficientă
a resurselor locale, un colectiv de
specialiști de la întreprinderea ju
dețeană de construcții-montaj Rm.
Vilcea a pus la punct tehnologia
de fabricare a unor panouri din
plăci de ipsos. Se valorifică astfel
un important zăcămînt descoperit'
în vecinătatea comunei Bărbătești.
■ Brăila - supranumită și „ora
șul cu salcimi" - a devenit, în ul
timii ani, și un oraș al teilor și ste
jarilor. Din păcate, în această pe
rioadă, unii cetățeni ciuntesc co
roanele arborilor, fără să respecte
recomandările specialiștilor. O in
tervenție din partea municipalității
se impune de la sine.
■ In municipiul lași, se află în
construcție două noi școli generale
cu 24 Săli de clasă. Pentru studenți
se vor da in folosință noi labora
toare și hale de cercetare și pro
ducție în Cadrul Institutului politeh
nic și două cămine lâ fermele di
dactice ale Institutului agronomic.
B In gospodăriile populației și
ifi aliniamente, în județul Vranceu
se plantează în această primăvară
peste 300 000 pomi fructiferi. Merii,
prunii și nucii sîrtt „dirijați" spre
zona de deal și munte, iar în par
tea de șes a județului se plantează
puieți din toate speciile.
■ Dialog cu D. Alexuc, șeful
uneia dintre echipele de eonstruețâri care lucrează la abatorul de

păsări din Răchiți, județul Botoșani:
,,De ce nu lucrați
„Nu avem be
toane. In fiecare zi ne sosesc tirziu". „Conducerea grupului de șan
tiere cunoaște situația
„O cu
noaște, ne promite marea cu sarea,
dar cu promisiunile nu putem face
nimic".
■ In acest an, Uniunea jude
țeană Alba a cooperativelor de pro
ducție, achiziții șl desfacerea măr
furilor va deschide la sate 72 uni
tăți de diverse profiluri. Pînă acum,
au fost înființate 10 unități noi de
croitorie, tricotaje, cizmărie, repara
ții auto in comunele Lupșa, Cilmc,
Ighiu, Șibot etc.
■ Unul din harnicii crescători de
animale din comuna Peretu, jude
țul Teleorman, Petre Dide, a livrat
anul trecut la fondul de stat 600 kg
carne de oaie și porc și 1 000 litri
de lapte. Experiența dobindită s-a
dovedit un sfetnic bun. Pentru 1982.
același crescător a contractat 10
oi, un porc, un tăuraș și 2 000 litri
•de lapte.
■ Pe lingă pepiniera din Seini
a Stațiunii de cercetări și producție
pomicolă din Baia Mare a fost
amenajată o seră modernă pentru
realizarea unor legume timpurii șj
a răsadurilor. Ea adăpostește peste
3 milioane răsaduri, care sînt puse
la dispoziția fermelor legumicole și
populației din județ.
■ Sub egida Filialei Brașov a
Uniunii societăților de științe me
dicale, s-au desfășurat „Colocviile
brașovene de acupunctura”. Au
participat cadre medicale și specia
liști in aplicarea acestui străvechi
tratament medical din Brașov și Ca
pitală.

BULETIN

RUTIER

De la Inspectoratul General al
DE CE SINT PREA MULTE
ACCIDENTE DUPA-AMIAZA ?
De la o vreme, ponderea eveni
mentelor rutiere grave se concen
trează in a doua jHmătate a zilei și
seara. Proporția accidentelor in aceste intervale ajunge Ia 70 Ia sută,
iar uneori, pînă la 80 și chiar 90 la
sută. Astfel, pe 31 martie, de exem
plu, pfoceiitul a depășit 90 la sută,
iar in București a reprezentat 100
la sută. Mai precis, toate cele 4 ac
cidente de circulație cu urmări gra
ve din Capitală au avut loc între orele
20 și 23. Fenomenul nu este intimplător. Există, mai intîi, împrejurări
obiective, care țin de oboseala oameni
lor, Câte exercită influente negative
asupra atenției, capacității de acțiu
ne și de apreciere a distanțelor, țin de

miliției — Direcfia circulație

scăderea vizibilității după lăsarea
serii, Ca și de intensitatea ridicată
a valorilor de trafic rutier, mai CJ
seama intre orele 15—20. Factorii
subiectivi Constau, în principal, in
neadaptăreă manierei de conducere
a autovehiculelor la condițiile meteorutiere și, in primul rind, a re
gimului de viteză prin scăderea
treptată a acesteia pe măsură ce
vizibilitatea sfe reduce, în lipsa spo
ririi precauției tnai cu seamă la de
pășirea bicicliștllor și pietonilor. Se
recomandă reducerea vitezei și, în
caz de orbire, oprirea pentru eîteva
momente a autovehiculelor, prevenindu-se tamponarea de vreun ob
stacol sau lovirea vreunui pieton,
biciclist Sau căruțaș. Lă rindu! lor,
pietonii, bicicliștii și căruțașii tre
buie să dea dovadă de prudență
deosebită cind circulă Seara.

T“

TURISM Șl BALNEOLOGIE

Astăzi, despre cura balneara în stațiunea Borsec
Situată la o altitudine de 800=*
1 900 metri pe versantul de vest al
Munților GiUrgeului, intr-o regiu
ne bogată în izvoare minerale etl
mare valoare terapeutică, stațiu
nea Borsec a fost pusă de multă
vreme in valoare.
Despre calitățile tămăduitoare
ale tratamentelor ce se fâc in a*
ceasta stațiune balneoclimaterică
din județul Harghita tovarășul dr.
Aurel Zaharia, medic șef al poli
clinicii balneare, ne-a spus :
•** în stațiunea noastră se tra
tează afecțiunile glandulare endo
crine, ale aparatului cardiovascu
lar și tubului digestiv, afecțiunile
hepatobiliare. precum și nevroza
astenică. Dar apa minerală, renu
mită in tară st bine cunoscută și ih
rîndurile turiștilor străini, precum
și ibnli negativi care se găsesc din
abundență în atmosferă sint fac
tori care dau o notă aparte stațiu
nii Borsec.
împrejurimile Borsecului sint. de
o rară frumusețe, oferind nume
roase posibilități pentru excursii,

★

în această perioadă, tarifele sint.

șl cilindrii motoarelor pot fi mai
simple construite dcoit pină
acum. Există, deocamdată, și
Unele dezavantaje: catalizatorii,
fabricați pe bază de platlnâ. sint
SCuftipi, iar emisia carburantu
lui trebuie Bă se producă eu
exactitate intr-un moment anu
me, ceea ce presupune un car
burator dt e perfecțiune ri
dicată.

• MAREA ARAL UN CRATER URIAȘ ?
Conform ipotezei savanților de
la Institutul de geologie și geo

avantajoase, informații suplimen
tare pot fi obținute de la toate ăgențiile și filialele oficiilor județe-

ne de turism și ale întreprinderii
de turism, hoteluri și restaurante
București.

fizică al Academiei de Științe a
R.S.S, Uzbece, depresiunea în
Cafe s-a format marea Arai este
un „crater uriaș ce a luat haștere in urmă cu 40 de milioane
de arti, Ca urmare a căderii in
acest loc a unui meteorit «au
asteroid cu o greutate de sute
de mii de tone. Ipoteza a și
primit o primă confirmare: son
de de explorare forate in apro
pierea malurilor mării au scos la
iveală probe de fier și de coghenit. uh mineral obișnuit în
componența meteoriților.

niul. Materialul care Va intra în
curind in producție industrială
este fabricat din praf de ferită
Cu o grattulație de 0,1—10 mierometri, precum și din rășină
sintetică de poliester. El are o
compoziție stabilă și poate fi
prelucrat ca orice metal. Reali
zatorii consideră Că materialul
prezintă avantaje in industria
constructoare de mașini de pre
cizie. precum și în instalațiile
antifonice.

furnal, cît șt conținutul de car
bon al acestuia. Totodată, cu ajutorul sondei se pot lua probe
pentru laboratoarele de specia
litate. care efectuează controlul
asupra elaborării șarjelor de
oțel. Lă temperaturi de 1 450—
1 530 de grâde Celsius, exactita
tea de măsurare, garantată de
sondă, este de un grad.

• SONDA TERMICĂ.

• PRODUS ANTIFO*
NIC. O firmă japoneză a rea

La uzinele siderurgice „Boldi"
din Kladno (Cehoslovacia) a
fost realizată o sondă termică,
acționată, după necesități, auto
mat sau manual. Ea măsoară,
în interval de 13 secundo, atlt
temperatura metalului topit in

au identificat in izvoarele fier
binți din fundul Pacificului, pe
coasta Californiei, un pește
necunoscut, lung de 25 metri. In
izvoarele aflâte la 0 adinoime
de aproximativ, 2 500 m trăiesc
scoici. 1'acl ȘV anemone marine.
Peștele descoperit trăiește în
simbioză cu bacteriile sulfurice.

lizat un nou produs sintetic,
care absoarbe de aproape o sută
de ori măi bine Vibrațiile, in
comparație cU Otelul Și alumi

• TAINELE ADÎNCURILOR. Specialiștii americani
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LAGOS

Președintele Nigeriei l-a primit
pe viceprim-ministrul guvernului român
LAGOS 7 (Agerpres). — Cu prile
jul participării la lucrările sesiunii
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-nigeriene de colaborare eco
nomică și tehnică, tovarășul Nicolae
Constantin.. viceprim-ministru al gu
vernului, a fost primit de Alhaji
Shehu Shagari, președintele Repu
blicii Federale Nigeria.
Din partea- tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a fost
înmînat un mesaj șqfului statului ni
gerian. Au fost transmise, totodată,
președintelui Nigeriei cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, precum și urări de succes în
dezvoltarea economico-socială a Ni
geriei.
Exprimînd mulțumiri deosebite
pentru mesaj, președintele Alhaji
Shehu Shagari a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu
cele mai bune urări de sănătate și
fericire., iar poporului român prieten
prosperitate și noi succese.

La Beijing s-a deschis o expoziție
de produse românești în domeniul electronicii
BEIJING 7 (Agerpres). — In preaj
ma vizitei oficiale de prietenie in
R. P. Chineză a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, preSocialiste
ședințele
Republicii
România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la Beijing s-a
deschis o expoziție de produse din
domeniul industriei electronice românești.
Expoziția oferă specialiștilor chinezi posibilitatea de a cunoaște cele
mai recente realizări ale industriei
de tehnică de calcul, electronică și
electrotehnică, domenii de virf ale
economiei românești. Sînt prezen
tate între altele noi modele de
minicalculatoare, echipamente de
culegere și prelucrare primară a
datelor, echipamente periferice Și

terminale, aparatură electronică
profesională pentru măsură și con
trol, pentru automatizarea procese
lor tehnologice.
La deschidere au participat Li
Jiaoji, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini nr. 4, Chen Jie,
reprezentant al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării internațio
nale, membri ai conducerilor și spe
cialiști din alte ministere și comisii
de stat, reprezentanți ai întreprin
derilor de comerț exterior din R. P.
Chineză.
Au fost, de asemenea, prezenți
Ion Stoian, adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Florea Du
mitrescu, ambasadorul României Ia
Beijing, membri ai ambasadei și ai
Agenției economice române.

I

strînsă prietenie și colaborare româno-chineze, subliniindu-se utili
tatea schimbului de experiență in
tre organizațiile de femei din cele
două țări, dorința dezvoltării legă
turilor dintre aceste organizații.
La primire a participat Luo Qiong. vicepreședintă a Federației
Naționale a Femeilor din R.P. Chi
neză.
A fost prezent ambasadorul țării
noastre la Beijing.

NAȚIUNILE UNITE

România se pronunță pentru întărirea principiului
nerecurgerii la forță si la amenințarea cu forța
NAȚIUNILE UNITk 7 (Agerpres). - La New York se desfășoară in
prezent lucrările Comitetului special pentru întărirea eficacității princi
piului nerecurgerii la forță in relațiile internaționale. Dezbaterile subli
niază, potrivit concepției marii majorități a statelor membre ale comi
tetului, cerința unor eforturi noi, mai susținute, pentru ca nerecurgerea
la forță și la amenințarea cu forța să devină o normă cu aplicare efectivă in raporturile dintre state.
în acest cadru -au fost prezentate
pe larg poziția fermă și acțiunea
internațională constantă ale Româ
niei, ale președintelui
Nicolae
Ceaușescu pentru aplicarea strictă
a acestui principiu, pentru elimina
rea folosirii forței și amenințării cu
forța ca mijloc, de reglementare a
problemelor internaționale. Prezentinid aprecierile tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind situația interna
țională actuală complexă și contra
dictorie, care generează, grave peri
cole pentru independența Si liberta
tea popoarelor, pentru pacea omeni
rii, și necesitatea de a se acționa in
mod hotărit pentru eliminarea poli
ticii de forță și dictat, de împărțire
£ lumii in zone de influență, dele
gatul român, Ion Diaconu, a subli
niat necesitatea imperioasă de a se
adopta măsuri efective pentru întă
rirea principiului nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu forța, in
tre care un Ioc important revine adoptării unui tratat universal sau a
unui instrument internațional cit
mai angajant. Un asemenea docu
ment. a arătat reprezentantul român,
trebuie să definească cu claritate și

fermitate obligațiile statelor de a nu
folosi forța și de a nu recurge la
amenințarea cu forța, ca și metodele
și mijloacele de natură să întărească
mecanismul de agrafe a securității
și păcii internaționale, care să se
poată opune cu mai multă hotărîre
și eficiență actelor de forță in viața
internațională.
Reafirmind poziția României pri
vind elaborarea unui document com
plet care să excludă folosirea forței
și amenințării eu forța, a constringerilor sub orice formă și in orice
împrejurări, reprezentantul român a
insistat asupra caracterului impera
tiv și universal al aplicării acestui
principiu, în raporturile dintre toate
statele și față de fiecare din acestea.
El a reafirmat, totodată, legătura
strinsă dintre acest principiu, nein
tervenția în treburile interne ale al
tor state și reglementarea pașnică a
diferendelor, referindu-se, in con
text, la necesitate# întăririi rolului
O.N.U., a mecanismului său de men
ținere a păcii și securității, de opo
ziție față de orice acte de forță, de
încălcare a independenței și libertă
ții popoarelor.

★
în capitala Nigeriei au început lu
crările Comisiei mixte guvernamen
tale româno-nigeriene de cooperare
economică și tehnică.

Manifestări consacrate centenarului
Nicolae Titulescu

Convorbiri româno-chineze
BEIJING 7 (Agerpres). — Ji
Pengfei, vicepremier al Consiliului
de Stat al R.P. Chineze, a primit
delegația Consiliului Național al
Femeilor din România, condusă de
Olimpia Solomon eseu, vicepreșe■ dintă a Consiliului național, aflată
in vizită in China la invitația Fe
derației naționale a femeilor din
această țară.
în cadrul unei Convorbiri’ cordi^ale au fost evocate relațiile de

Au fost abordate probleme de in
teres comun pentru dezvoltarea
schimburilor comerciale și s-au con
venit noi' acțiuni de cooperare în
avantajul ambelor țări și popoare.
La primire au participat Ishaya
Audu, ministrul nigerian
de externe, Ebun Oyagbola, ministrul federal ,al planificării, președintele
părții nigeriene în Comisia mixtă
româno-nigeriană, Ion M. Nicolae,
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Vasile Chivulescu, ambasadorul țării noastre în
Nigeria.
Șeful delegației române a avut, de
asemenea, întîlniri cu ministrul fe
deral al industriei, cu președinți de
firme, cu alte oficialități nigeriene.

f

DELHI 6 (Agerpres). — La Delhi
a avut loc, sub auspiciile Adunării
pentru Integrare Națională — orga
nizație obștească din India, care mi
litează pentru pace și înțelegere
internațională — o manifestare con
sacrată aniversării centenarului naș
terii lui Nicolae Titulescu.
In cadrul manifestării au fost re
levate pe larg orientările, principii
le și obiectivele politicii externe a
României, contribuția hotărîtoare a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
soluționarea marilor probleme ale
vieții politice internaționale actua
le. A fost evidențiat, totodată, înal
tul prestigiu de care se bucură
astăzi în lume aportul României so
cialiste, al președintelui Nicolae
Ceaușescu la cauza păcii, securită
ții și cooperării intre națiuni.
Evocindu-se personalitatea lui Ni
colae Titulescu, s-a subliniat patrio
tismul de care a fost animat diplo
matul român in slujirea marilor in
terese naționale, acțiunile sale în
dreptate spre promovarea și apăra
rea principiilor democratice, pro
gresiste in relațiile internaționale.
Cu prilejul acestei manifestări s-a
conferit placheta jubiliară pe care
se află inscripția : „Adunarea pen
tru Integrare Națională (N.I.A.) acordă, prin aceasta, titlul de -Om al
secolului pentru pace și înțelegere
internațională» lui Nicolae Titules
cu, fost ministru al afacerilor ex
terne al României, președinte al
Ligii Națiunilor, cu prilejul cente
narului nașterii sale, pentru eontri-

bufi-a deosebită la promovarea păcii
de-a lungul vieții sale, 1882—1941“.
Distincția a fost luminată de mi
nistrul învățământului și culturii al
Indiei, Sheila Kaul, ambasadorului
țării noastre la Delhi, Dumitru NI»
culescu, în cadrul unei adunări
festive desfășurate la Centrul inter
național din capitala indiană.
La festivitate au participat ofi
cialități indiene, deputați,. membri
ai corpului diplomatic, ziariști, un
numeros public.

HELSINKI 7 (Agerpres). — Pri
măria orașului finlandez Jarvenpaa
a organizat o adunare festivă con
sacrată aniversării centenarului naș
terii lui Nicolae Titulescu. In ca
drul manifestării au fost evocate
personalitatea deosebită a marelui
diplomat român, activitatea lui îm
potriva războiului, pentru pace și
înțelegere între popoare.
S-a dat, de asemenea, o înaltă apreciere politicii externe a Româ
niei socialiste, acțiunilor pe plan in
ternațional ale președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru oprirea cursei
înarmărilor, dezarmare și destin
dere.
In încheierea adunării a fost vi
zionat filmul documentar „Româ
nia — imagini contemporane".
Au luat parte oficialități locale,
reprezentanți ai conducerii Asocia
ției de prietenie Finlanda-România.,
precum și membri ai ambasadei ță
rii noastre la Helsinki.

WASHINGTON

Cereri pentru „reducerea nivelului intolerabil
al ratei dobînzilor
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Fostul vicepreședinte al S.U.A. Wal
ter Mondale s-a alăturat, într-o de
clarație publică, personalităților ame
ricane care apreciază că în prezent
rata dobînzilor practicate de Statele
Unite este extrem de ridicată. Luînd
cuvintul la o reuniune a Sindicatului
lucrătorilor din construcții, afiliat la
Centrala A.F.L.—C.I.O., el a decla
rat că „administrația Reagan trebuie
să contacteze Oficiul federal de re
zerve și șă ceară acestuia reducerea
nivelului intolerabil al ratei dobinzilor, lăsînd cîmp liber creșterii eco
nomice".
Agențiile Associated Press șî
France Presse, care transmit această

informație, amintesc că o declarație
similară a fost făcută în fața mem
brilor aceluiași sindicat de senatorul
democrat Edward Kennedy, care a
criticat programul economic al ad
ministrației
republicane, inclusiv
menținerea forțată a unei rate ridi
cate a dobînzilor. apreciind întrâ
altele,că Oficiul federal de rezerve a
fost învestit cu pateri excesive in do
meniul politicii financiare americane.
El a arătat că nivelul foarte ridicat
al dobînzilor contribuie în etapa ac
tuală la agravarea fenomenelor recesioniste din economia americană, iat
în perspectivă va duce la o creștere
accentuată a inflației.

Comunicat comun
iugoslavo-sovietic
BELGRAD 7 (Agerpres). — Comu
nicatul comun iugoslavo-sovietic, dat
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale efectuate în R.S.F. Iugoslavia
de ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, re
levă că în cursul convorbirilor s-a
dat o apreciere pozitivă dezvoltării
relațiilor bilaterale și s-a exprimat
interesul ambelor părți față de pro
movarea pe mai departe a cooperă
rii dintre Iugoslavia și U.R.S.S., din
tre U.C.I. și P.C.U.S., relatează agen
țiile T.A.S.S. și Taniug.
în comunicat se subliniază necesi
tatea ca toate țările să depună noi
eforturi intense pentru a opri agra
varea situației internaționale și pen
tru a continua procesul destinderii
in lume. Părțile își exprimă, totoda
tă, convingerea că adoptarea de ur
gență dc măsuri concrete in dome
niul armelor convenționale și mai
ales al celor nucleare ar constitui o
contribuție substanțială la refacerea
încrederii între state. Părțile au rele
vat necesitatea de a se depune efor
turi pentru ca procesul Conferinței
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa să poată continua eu succes.

PHENIAN

Declarația M.A.E.
al R.P.D. Coreene
in legătură cu reumunea
consultativă Coreea de SudS.U.A.

PHENIAN 7 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D.
Coreene a denunțat „declarația co
mună" difuzată la încheierea recen
tei „reuniuni anuale consultative
dintre Coreea de Sud și S.U.A. in
problemele securității", in care se
pretinde că ar exista „o amenințare
împotriva sudului", transmite agen
ția A.C.T.C. în declarația M.A.E. al
R.P.D. Coreene se reafirmă că R.P.D.
Coreeană nu are intenția să „inva
deze sudul" și că pentru soluționarea
pașnică a reunificării Coreei, Guver
nul R.P.D. Coreene a avansat nu
meroase inițiative constructive și de
pune toate eforturile în acest scop.
Declarația Ministerului Afacerilor
Externe al R.P.D. Coreene relevă că
Statele Unite trebuie să pună capăt
activităților ce amenință pacea în
Coreea și să-și retragă trupele și în
tregul echipament militar din Coreea
de Sud. în conformitate cu rezoluția
celei de-a XXX-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Acte agresive ale
regimului de la Pretoria
în sudul Angolei
LUANDA 7 (Agerpres). — O de
clarație oficială a Ministerului Apă
rării al Angolei oferă elemente noi
despre intensificarea raidurilor și
zborurilor de recunoaștere ale Repu
blicii Sud-Africane asupra teritoriu
lui angolez. După cum anunță docu
mentul — difuzat de agenția
A.N.G.O.P. — forțele armate ale regimului rasist; de la Pretoria au înțreprins două atacuri împotriva sudului Angolei.. la sfîrșitul săptămînli
trecute, și au violat spațiul aerian
angolez, in iultimele zile ale lunii
rhartie, în 50 de rinduri.
Declarația relatează că aproxima
tiv 50 de militari sud-africani au
fost parașutați simbâtă în apropiere
de localitatea Capelongo, Ia 130 ki
lometri nord de orașul Ngiva, din
provincia Cunene. Acești militari, se
precizează, fac parte din forța des
tinată, in planurile agresorilor, să
mențină o „zonă tampon" de-a lun
gul frontierei de sud a Angolei cu
Namibia.

După cum au anunțat agențiile
internaționale de presă, în ultimele
zile s-a creat o stare de confruntare
între Marea Britanie și Argentina in
legătură cu Insulele Malvine (Fal
kland). Astfel, în noaptea de 1 spre
2 aprilie, guvernul argentinian a de
cis debarcarea unor unități ale arma
tei sale în aceste insule, aflate sub
dominație britanică, operațiune avînd
ca scop, potrivit comunicatului ofi
cial difuzat, „reintegrarea in patri
moniul național" a teritoriilor aces
tora, precum și ale altor două insule,
Georgia de Sud și Sandwich de Sud.
In urma acestei acțiuni. Marea
Britanie a rupt relațiile diplomatice
cu Argentina și a hotărit blocarea
tuturor fondurilor argentiniene din
băncile britanice. Totodată. în urma
unei reuniuni de urgență a Parla
mentului, guvernul britanic a anunțat
deplasarea în regiunea arhipelagului
Malvine a unei importante forțe na
vale, însumînd circa 40 de nave de
război. Ulterior, surse oficiale din
Buenos Aires au informat că efecti
vele militare argentiniene din Insu
lele Malvine au fqst întărite pentru
a putea face față unei eventuale
escaladări a conflictului.
Astfel, diferendul dintre cele două
țări cunoaște o serioasă agravate.
___
creindu-se un nou focar de încordare
pe ..plan internațional. A fost convo
cat Consiliul de Securitate al O.N.U.;
de asemenea. Consiliul permanent al
Organizației Statelor Americane s-a
întrunit intr-o reuniune de urgentă.
Arhipelagul Malvine. sau Falkland,
înglobează circa 200 de insulițe, ce se
întind pe 193 kilometri, la 900 km
distanță de coastele răsăritene ale
Argentinei. Ele sînt locuite de apro
ximativ 1 800 de persoane, care se
ocupă îndeosebi cu agricultura, pes
cuitul și creșterea oilor. Arhipelagul
a fost descoperit in secolul al XVIlea. în 1820, după ce între timp de
venise independentă, Argentina a
numit un guvernator pentru Insulele
Malvine. în 1833, argentinienii au
fost expulzați de englezi, care au
transformat insulele intr-un teritoriu
dependent de Marea Britanic.
De-atunci încoace, Argentina a
contestat' permanent dominația bri
tanică și a revendicat suveranitatea
asupra arhipelagului, argumentind că
pînă la independența Argentinei aceste teritorii au aparținut imperiu
lui spaniol, care își exercitase domi
nația colonială și asupra actualului
teritoriu argentinian. Se impune men
ționat că problema Insulelor Malvine
s-a aflat de mai mulți ani in atenția
Națiunilor Unite. O rezoluție a Adu
nării Generale a O.N.U., din 1956,
cerea celor două părți să angajeze
tratative pentru a găsi o soluție ne
gociată acestui diferend — dar, din
păcate, această rezoluție a rămas
fără efect.

Evoluția pe care o cunoaște în aceste zile diferendul anglo-argentinian stîrnește, pe bună
L_ ' dreptate,
.
. în...
grijorarea opiniei publice internationale. Deplasarea flotei militare engleze și întărirea forțelor de debarcare argentiniene creează pericolul
izbucnirii unui conflict armat între
cele două țări. Recurgerea la torță,
la mijloacele militare amenință ast
fel să creeze o situație gravă pentru
pacea în această regiune, cu serioa
se implicații internaționale.
După cum este bine cunoscut, țara
noastră s-a pronunțat și se pronunță
în permanență în sprijinul soluționă
rii pe cale politică, prin tratative a
oricăror diferende dintre state, a tu
turor problemelor litigioase. Viața,
demonstrează că, așa cum sublinia
președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este ușor să se
înceapă conflictele, dar e mult mai
greu să se ajungă la încetarea lor.
întreaga evoluție a vieții internațio
nale oferă nu puține exemple care
atestă că folosirea forței nu a dus
niciodată ia rezolvarea problemelor,
ci, dimpotrivă, a provocat agravarea
și complicarea lor. De aceea. în ab
solut toate împrejurările, indiferent
de locul <n care s-a ivit un conflict
sau un diferend, țara noastră, por
nind de la cauza primordială a
salvgardării păcii șî promovării des
tinderii internaționale, s-a pronunțat
întotdeauna pentru soluționarea lor
pașnică, prin tratative. Este convin
gerea țării noastre, confirrsjață de
viață, că oricit de complicat tir fi
problemele ce determină diîe.-endc,
ele nu trebuie considerate insolubile,
ci cu atît mai mult trebuie intensi
ficate eforturile pentru rezolvarea
lor exclusiv pe cale pașnică.
în acest spirit, fără îndoială, își
poate găsi o soluție pașnică, prin tra
tative și diferendul dintre Marea
Britanic și Argentina in problema
Insulelor Malvine. în mod deosebit
în actuala situație internațională
Complexă, marcată de o creștere serioasă a încordării, se _impune
_____ _____
să se
dea dovadă de reținere, de spirit con
structiv, pentru a nu mai Împovăra
climatul mondial cu o nouă sursă de
tensiune. în lumea de astăzi, supraînarmată, in .care persistă numeroa
se focare de încordare, este necesar
să se facă totul pentru a se preveni
izbucnirea unui nou conflict, să se
asigure prevalarea rațiunii, a spiri
tului de înțelegere. O asemenea abordare a situației create in proble
ma Insulelor Malvine, manifestarea,
de ambele părți, a voinței de a căuta
o soluționare pașnică și echitabilă a
diferendului, renunțindu-se hotărit
la calea' forței, evitindu-se confrun
tarea armată și trecîndu-se la nego
cieri, s-ar înscrie in direcția cerințe
lor majore ale păcii, corespunzător
intereselor destinderii, înțelegerii și
colaborării internaționale.

Evoluții în problema Insulelor Malvine
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a ordonat secretarului de stat. Ale
xander Haig, să se deplaseze la Lon
dra și Buenos Aires, la invitația gu
vernelor britanic și argentinian, pen
tru a incerca să negocieze o soluție
la disputa privind Insulele Malvine
(Falkland) — informează agențiile
U.P.I., A.P., Reuter și France Presse,
citind declarația directorului pentru
comunicații al Casei Albe, David
Gergen. „Situația este delicată și noi
am subliniat că problema trebuie să
fie reglementată pașnic", a spus el.

ajungă la o soluție diplomatică".
Purtătorul de cuvint britanic a adău
gat însă că „nu poate fi vorba de
negocieri cit timp argentinienii se
află pe Insulele Falkland", relatează
agenția France Presse.

WASHINGTON 7 (Agerpres). —
După o întrevedere la Washington
cu secretarul de stat al S.U.A.. Ale
xander Haig, ministrul afacerilor ex
terne al Argentinei, Nicanor Costa
Mendez, și-a exprimat „încrederea"
în ce privește realizarea unei regle
mentări „pașnice, onorabile și dura
bile" a crizei privind Insulele Mal
vine, informează agenția France
Presse. Costa Mendez a adăugat că
va transmite președintelui țării sale,
Leopoldo Galtieri, oferta de bune ofi
cii făcută de președintele S.U.A.,
Ronald Reagan.

LONDRA 7 (Agerpres). — Referindu-se la oferta americană de bune
oficii vizind reglementarea diferen
dului dintre Marea Britanie și Ar
gentina asupra arhipelagului Fal
kland (Malvine), un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe bri
tanic a declarat că guvernul de la
Londra „ar dori, de asemenea, să

ROMA 7 (Agerpres). — tntr-o de
clarație făcută la încheierea vizitei
sale oficiale în Italia, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a menționat că este gata —
dacă va fi necesar — să intervină
personal în vederea găsirii unei so
luții pașnice a crizei in legătură cu
Insulele Malvine (Falkland).

Dezvoltarea largă, neîngrădită a comerțului internațional
o cerința a păcii și progresului în întreaga
Pentru prima dată în ultimul sfert
de veac, unul din principalele mo
toare ale dezvoltării producției mon
diale — comerțul internațional — a
început să cam „meargă“ ■in gol'v*
după o expresie folosită • de numeroși economiști occidentali, In
fapt - așa cum rezultă din raportul anual al G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț) publicat, zilele trecute, la Ge
neva i— volumul schimburilor eco
nomice dintre state a stagnat in 1981
față de nivelul atins in 1980. Aceeași
tendință s-a manifestat și în primul
trimestru al anului in curs, cind,
potrivit raportului G.A.T.T., n-a in
tervenit nici un fenomen nou pentru
a stimula fluxurile comerciale.
DE LA EUFORIE LA PESI
MISM. Nimic surprinzător insă
intr-o asemenea evoluție. Ea sur
vine intr-un moment de criză, adică
în condiții cu totul diferite de acelea
care au asigurat dinamismul anilor
‘60. caracterizat prin creșterea de
două ori mai rapidă a comerțului
decit a producției mondiale. Sistemul
ratelor fixe de schimb monetar a
fost abandonat în 1973 ; atunci a în
ceput scumpirea bruscă șî violentă a
energiei, activitatea economică și co
mercială înscriindu-se intr-un pro
nunțat regres in toată lumea. Față
de 8,5 la sută, cit a fost ritmul mediu
anual de creștere a comerțului inter
național în deceniul premergător
crizei (1963—1973), s-a ajuns la numai
4,5 la sută intre 1973—1979. După o
oarecare redresare in 1979 (6 la sută),
„pulsul" schimburilor economice din
tre state a scăzut la doar unu la sută
în 1980 — și era de așteptat ca el
să slăbească și mai mult in condi
țiile in care factorii ce acționează în
această direcție nu numai că persistă,
dar se și accentuează.
Reducerea producției și a locurilor
de muncă aiimeblează tot mai mult
presiunile protecționiste. Deși facto
rii politici sînt conștienți de pericolele la care supun propriile economii
dacă răspund presiunilor in favoarea
„închiderii piețelor", ei au cedat un
apreciabil teren. Aproape jumătate

din comerțul mondial a căzut sub
__
,__ ,___________
incidența
măsurilor protecționiste.
De aceea, așa cum remarcă și rapor
tul amintit, numărul disputelor co
merciale înaintate spre rezolvare
G.A.T.T. n-a fost niciodată atit de
mare. „Sintem confruntați cu o si
tuație potențial la fel de periculoasă
ca cea dm anii ’M“, afirma o oficia
litate a O.C.D.E., care preciza :
„exemplele de protectionism se răspîndesc neobișnuit de repede in
S.U.A., Europa de vest și Japonia,
dar și mai ingrijoiător este faptul că
normele de liberalizare, stabilite în
cadrul G.A.T.T., nu mai sini respec
tate, ceea ce înseamnă că situația
tinde să scape de sub control".
Dealtfel, in cercurile G.A.T.T. se
exprimă tot mai frecvent opinia po
trivit căreia, datorita proliferării
măsurilor protecționiste, Acordul ge
neral nu mai poate asigura, m bune
condiții, urmărirea aplicării înțele
gerilor convenite în cursul ultimei
runde de negocieri multilaterale (cu
noscută sub numele de „Runda
Tokio") și rezolvarea curentă a di
ferendelor bilaterale. „Am ooținut
mult in ce privește redactarea a di
ferite coduri de liberalizare, dar
prea puțin în practică", declara Mar
tin Wolf, director de studii la Cen
trul de cercetări in domeniul politi
cii comei riale, care atrăgea astfel
atenția asupra faptului că una se
stabilește la masa negocierilor și alta
se petreqe in practică.
UMBRA ANILOR *30? Declinul
comerțului mondial este determinat
de recesiunea economică din tarile
dezvoltate? Sau la originile lui se
află și alți factori, care cer un nou
mod de abordare a problemelor le
gate de schimburile economice inter
naționale ?
într-adevăr, marea criză din anii
’30, în timpul căreia schimburile din
tre state s-au restrins cu aproape o
treime, a dovedit că marasmul eco
nomic atrage după sine și pe cel co
mercial. Se poate vorbi astăzi de o
situație similară cu cea de atunci?
Dacă cu un an sau doi in urmă se
mai credea că declinul comerțului

mondial este un fenomen conjuncturai, acum se recunoaște, in generai,
privit
,că el treouie ...
. cu un alt ochi.
Căci, spre deosebire de marea criză
din anii '30 — care a însemnat mai
curind o prăbușire temporară a pro
ducției decit o mutație de durată în
diviziunea internațională a muncii —
în prezent asistăm la schimbări in
înseși structurile economiei și co
merțului mondial.
Este știut că, după al doilea război
mondial și pină Ia declanșarea
actualei crize, toate statele s-au an
gajat in ample schimburi comerci-

porturile S.U.A., peste o treime din
exporturile statelor membre ale
Pieței comune și jumătate din cele
ale Japoniei.
Mai mult, in actualele condiții de
criză, în care producția stateior avansate este în scădere, cererea sus
ținută a țărilor rămase in urmă con
stituie principalul factor de stimulare
a economiei și comerțului mondial.
Potrivit raportului G.A.T.T., dacă în
1981 comerțul internațional, în gene
ral, a stagnat, schimburile de pro
duse manufacturate au crescut cu 3
la sută față de anul precedent. Trei

Cifre și fapte semnificative puse în evidență
de raportul anual al G.A.T.T.
alc# și acțiuni de cooperare, ceea ce
a dus la adîncirea diviziunii interna
ționale a muncii și la modifițări
semnificative în peisajul economic
mondial. Astfel, dacă Europa de vest
a devenit principala forță comercia
lă-a lumii, cu 30 la sută din schim
burile internaționale, ponderea ei în
producția mondială a scăzut, in
ultimele două decenii, de la o treime
la un sfert. America de Nord a în
registrat, de asemenea, un declin :
de Ia 30 la 25 la sută. Doar Japonia,
dintre țările capitaliste dezvoltate, a
reușit să-și consolideze poziția în
producția mondială.
în schimb, cîteva țări în curs de
dezvoltare, circa 20, au realizat, in
perioada amintită, o remarcabilă
„străpungere" economică și comer
cială. „Noii . industrializați", cum li
se mai spune acestor state, răspîndite
in America Latină. Europa meridio
nală și Asia de sud-est, și-au dublat
ponderea în producția mondială : de
la 5 la 10 la sută. „Sudul" sărac, în
ansamblul său, a devenit o piață din
ce in <*e mai imnortantă pentru
„Nordul" bogat. Țările in curs de
dezvoltare absorb Un sfert din ex-

pătrimi din acest spor s-au realizat
pe seama exporturilor țărilor dez
voltate către cele în curs de dezvol
tare, arată raportul amintit, care
precizează că schimburile dintre ^ța
țele industrializate au avut, dimpo
trivă, un rol negativ.
Este evident că, pentru a putea
importa, țările în curs de dezvoltare
trebuie să exporte. Dar ele vînd ma
terii prime relativ ieftine $■ cum
pără produse manufacturate scumpe.
Deteriorarea raportului de schimb,
care în deceniul trecut a pricinuit
statelor in cauză pierderi de aproa
pe 100 miliarde de dolari, duce la di
minuarea puterii lor de cumpărare.
Iar o asemenea evoluție negativă se
datorește nu numai nedreptei divi
ziuni internaționale a muncii moște
nite incă dc Ia perioada colonială, ci
și inechităților ce caracterizează
schimburile comerciale dintre state.
Dacă se analizează, de exenwlu,
comerțul cu produse de bază (ex
clusiv petcolull. se poate lesne con
stata din statisticile G.A.T.T. că la
același volum exportat in anii '70,
de țările avansate și de statele ră
mase in urmă, puterea de «umpăra-

re a crescut cu 55 la sută în primul
grup de țâri și cu numai 20 la sută
"
in cel de-al doilea.
DE
UN
JOC
SUBTIL.
A
SĂRĂCI VECINUL. Țările in curs
de dezvoltare importă din statele
dezvoltate mașini, instalații și uti
laje in baza cărora își creează in
dustrii capabile să valorifice mai
eficient propriile resurse materiale
și umane. Dar de fiecare dată cind
produsele industriei noilor state
intră in concurență cu cele ale ță
rilor dezvoltate, ele se lovesc de
nenumărate obstacole discriminatorii,
Țările vest-europene, de exemplu,
importă dintr-o serie de state în
curs de dezvoltare orez fără taxe
vamale. Dacă. însă orezul este pre
lucrat, i se aplică o taxă de 13 la
sută. La uleiul de palmier in formă
brută se percepe o taxă de 4 la sută,
la cel semirafinat taxa este triplă —
cu alte cuvinte le „penalizează" pen
tru că îndrăznesc să nu-și vindă
marfa in stare brută. In general,
arată specialiștii G.A.T.T., țările ca
pitaliste industriale supun produsele
prelucrate provenite din statele în
curs de dezvoltare Ia taxe vamale de
3 ori mai mari decit cele aplicate
articolelor similare exportate de
alte țâri avansate.
„Rațiunea, recunoaște deschis zia
rul „International Herald Tribune",
nu este decit de natură politică". In
tr-adevăr, unele țări capitaliste dez
voltate se străduiesc să transforme
comerțul internațional intr-o pirghie
prin care urmăresc să recîștige avan
tajele pierdute după obținerea inde
pendenței politice de către fostele
colonii și să intensifice, pe diferite
căi, inclusiv pe lea a creditului in
ternațional. luota Ventru reîmpărți
rea sferelor de influență. O astfel
de strategie este pentru indepen
denta politică și economică a tinere
lor state la fel dc periculoasă ca și
cea a presiunilor, ingerințelor și in
tervențiilor directe, căci ea tmolică
o voință deliberată de a reimpune
țărilor în cauză vechile practici de
dominație și asuprire, de exploatare

BUENOS AIRES 7 (Agerpr
—
Argentina continuă să-și întărească
pozițiile militare in arhipelagul Insu
lelor Malvine (Falkland) — transmit
agențiile internaționale de presă. în
ultimele zile, precizează agențiile, in
insule au fost aduse noi unități ale
armatei argentiniene, tancuri grele
și transportoare blindate. Reprezen
tanți oficiali ai Argentinei sublinia
ză că forțele armate vor lua toate
măsurile pentru a respinge un atac
al trupelor engleze împotriva poziți
ilor argentiniene din insulele arhipe
lagului.

gi dezvoltare a unor state pe seama
altora.

ÎNAINTE DE A FI PREA TIRZIU. Mulți știu, dar prea puțini
sint pe deplin conștienți că prospe
ritatea e indivizibilă. Este un ade
văr axiomatic că supraviețuirea sis
temului financiar internațional —
și odată cu el și a aceluia comercial,
de care este strins legat — depinde
într-o tot mai mare măsură de reuși
ta economică a tuturor țărilor, și, în
primul rind, a celor rămase m urmă.
De aci, ca o consecință logică, in
teresul comun al tuturor statelor de
a menține permanent deschise circui
tele comerciale și de a facilita, pe
această cale, procesul de reașezare a
economiei mondiale pe baze stabile,
sănătoase.
tn acest sens, România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu, care
de la început au relevat caracterul
global al problemelor comerțului
mondial, consideră că, in condițiile
accentuării interdependențelor dintre
state, progresul economic și social al
umanității nu se poate concepe in
mod izolat, că nu se pot eoni răpune
interesele unei categorii de țări ce
lorlalte categorii de țări. Dimpotrivă,
datorită faptului că economia mon
dială constituie un ansamblu unitar,
stabilitatea și dezvoltare# ei armo
nioasă impun conjugarea eforturilor
tuturor statelor în vederea creării
unui sistem comercial deschis și
echitabil. Pornind tocmai de Ia această concepție, documentele recen
tei plenare a CC. al P.C.R. eviden
țiază că un obiectiv de primă impor
tantă al politicii externe a țării
noastre ii va constitui intensificarea
și diversificarea colaborării econo
mice și tchnico-șliințifice a Româ
niei cu toate statele lumii. O cola
borare liberă de orice obstacole și
discriminări, întemeiată pe principii
le deplinei egalități în drenturi și
avantajului reciproc, singurele în
măsură să asigure schimburi corpereiale echitabile, împlinirea aspirații
lor de progres ale întregii omeniri.

^Agențiile de presd
1

transmit:

I CONVORBIRI. La Praga au avut
1 loc convorbiri intre delegația P.C.C.,
I condusă de Gustav Husak, secretar
general al C.C. al P.C- din Ceho
slovacia, și delegația Partidului Co
munist din Danemarca, condusă de
IJoergen Jensen, președintele P.C
din Danemarca — informează agenția C.T.K. Părțile s-au informat
I despre activitatea și preocunările
actuale ale celor două partide, au
procedat Ia un schimb de păreri în
probleme ale mișcării comuniste și
I muncitorești internaționale și au
examinat o serie de aspecte
ale situației internaționale.
I PLENARA C.C. AL P.C. DIN I
| COLUMBIA. La Bogotai a avut loc |
plenara C.C. al Partidului Comunist din Columbia, in cadrul căreia J
au fost examinate situația politică |
internă și sarcinile partidului în le- 1
gătură cu alegerile prezidențiale de .
la 30 mai a.c. Plenara s-a nronun- j
tat pentru sprijinirea candidatului |
prezentat de Mișcarea Revolutionară naționalistă de stingă. Ge
rardo Molina, precum si pentru adoptarea de măsuri menite să ducă
la consolidarea acestei mișcări.
LA CASABLANCA s-au încheiat
lucrările plenarei C.C. al PartiduI'ui Progresului și Socialismului din
Maroc (P.P.S.). care a examinat
probleme ale situației interne, pre
cum și aspecte ale situației inter- .
I naționale.
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