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Prima ediție

Oamenii muncii din agricultură depun eforturi
pentru a încheia semănatul pe ultimele supra
fețe de teren. Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă
in seara zilei de 11 mai fuseseră însămînțate
4 700 000 hectare cu diferite culturi, reprezentînd
95 la sută din suprafețele prevăzute. Prin urmare, au mai rămas de
semănat 261 000 hectare
în unele județe din nordul țării, dar și în sud
unde se însămînțează orezul și alte culturi. Acum, cînd se face bilan
țul lucrărilor agricole de
primăvară, consiliile popu
lare și organele agricole
au datoria să exercite un
control amănunțit cu pri
vire la însămînțarea tutu
ror suprafețelor de teren
- inclusiv a celor din va
tra satelor și din perime
trul construibil al orașe
lor v luînd măsuri ca fiemetru pătrat de pă
mînt să fie cultivat.
In majoritatea unităților
agricole, în pofida condi
țiilor grele de lucru din
această primăvară, însă
mînțările au fost execu
tate în limitele termene
lor stabilite și la un ni
vel agrotehnic superior
față de alți ani. Este ro
dul muncii harnice a mecanizatorilor și coope
ratorilor care nu au cunoscut ce-i odihna, este
rezultatul muncii politice și organizatorice des
fășurate de organele și organizațiile de partid,
de consiliile populare.
Bătălia recoltei acestui an trebuie continuată
cu și mai multă fermitate. Cea mai importantă
sarcină la ordinea zilei, care trebuie să concen
treze toate forțele din agricultură, o constituie
executarea lucrărilor de întreținere a culturilor.
Este principala lucrare de ordin tehnic care de
termină in măsură hotăritoare nivelul recoltelor.
In cuvîntarea la plenara Consiliului Național al
Agriculturii din ppientbrie 1981, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, subliniind rezervele mari de care
dispune agricultura noastră pentru creșterea re-
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Zile de primâvara in parcul din marele cartier bucureștean „Drumul Taberei

exemplară a culturilor
coltelor, arăta : „Știți bine că o prașilă este
egală cu o ploaie. Lipsa ploii trebuie să impună
realizarea a 2-3 prașile". Acționînd în spiritul
sarcinilor formulate de secretarul general al
partidului, organele și organizațiile de partid au
datoria de mare răspundere de a concentra
eforturile oamenilor muncii din agricultură la

ruienile, care cresc mai repede decît plantele
cultivate, ceea ce necesită măsuri pentru distru
gerea lor. In nici un fel buruienile nu trebuie
să diminueze viitoarea recoltă I
Dealtfel, în unitățile agricole din majoritatea
județelor cooperatorii și mecanizatorii au trecut
la efectuarea prașilelor. Potrivit datelor furnizate
de Ministerul Agriculturii,
pînă în seara zilei de 11
mai, prima prașilă ma
nuală la sfecla de zahăr
a fost efectuată pe 47 la
sută din suprafața cultiva
tă. Această lucrare s-a
încheiat în județele Dolj,
Olt, Buzău și sectorul agricol Ilfov. Prima prașilă
manuală se cere intensifi
cată îndeosebi în unități
le agricole din județele
Timiș, Constanța, Giurgiu.
De asemenea, este nece
sar să fie intensificate lu
crările de întreținere la
floarea-soarelui, legume
și apoi, pe măsura răsă
ririi plantelor, la po
rumb.
Executarea unor lucrări
de cea mai bună calita
te Io întreținerea culturi
lor trebuie să urmăreas
că, în principal, asigu
rarea densității optime de
plante la hectar, așa cum
prevăd normele legale,
Bine se procedează in acele unități agricole în
care acum, după răsărirea plantelor, se com
pletează golurile din culturi pentru ca întreaga
suprafață să fie cultivată. Specialiștii din unități
au datoria să fie prezenți la fața locului, pen
tru a îndruma și controla cum să se execute
prașilele, să nu admită executarea unor lucrări
- mecanice sau manuale - care ar putea di
minua numărul stabilit de plante.
A executa lucrările de întreținere la timp și
de cea mai bună calitate pe toate suprafețele
cultivate cu plante prășitoare constituie o con
diție hotăritoare de care depinde obținerea de
recolte superioare _șj,._ de aceea, aceqștă acțiune
trebuie să se bucure de tot sprijinul organelor
și al organizațiilor de partid.

• Însămînțările de primăvară se desfășoară
pe ultimele 261 000 hectare

• Trebuie cultivate toate terenurile, comple
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tate golurile din culturi pentru asigurarea
densităților optime

Dezvoltarea

rapidă a

plantelor

impune

executarea neintîrziată a prașilelor
executarea fără întîrziere a lucrărilor de întreți
nere a culturilor.
Condițiile naturale în care au Ioc răsărirea și
dezvoltarea culturilor impun mai mult decît in
alți ani să se acorde cea mai mare atenție
prășitului. După cum se știe, în aceste prime
zile ale lunii mai timpul a fost foarte călduros.
In asemenea condiții culturile răsar și se dez
voltă foarte repede. Grăbirea lucrărilor de în
treținere se impune din două motive. In primul
rînd, caidurile diminuează rezerva de apă din
sol, care în unele zone — estul Bărăganului și
Dobrogea - este destul de mică. Distrugerea
crustei și afînarea solului constituie cea mai
eficientă măsură de păstrare a apei în sol. De
aceea se și spune jcă „o prașilă fqce cit .a ploaie
bună". In al doilea rînd, deși au fost erbicidate
mari suprafețe, în unele lanuri au răsărit bu-

Un nou utilaj agricol
-combina autopropulsată
universală
La întreprinderea „Semănătoarea
a fost omologată o nouă combină
pentru recoltarea cerealelor C-14-U
(in imagine). Realizată la indicația
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, combina
va intra in „proba de foc" în cam
pania
iolă din acest an.
Deșiră caracteristicile tehnice ale
combinei ne vorbește tovarășul Mi
hai Dogaru, inginer-șef cu pregăti
rea fabricației : „Combina auto
propulsată universală (C-14-U) este
echipată eu un motor de 150 CP și
cu module speciale pentru recolta
rea cerealelor păioase, a porumbu
lui știuleți pănușați și nedepănușați,
precum și a porumbului tocat sub
formă de pastă. Față de tipurile tra
diționale, soluțiile tehnice puse la
punct de colectivele centrului de pre
gătire tehnologică a fabricii de ma
șini și utilaje agricole asigură o pro
ductivitate mai mare cu 50 la sută
la porumb și cu 20 la sută la păioase.
Se cuvine menționat că la realiza
rea acestui utilaj colaborează peste
15 mari întreprinderi din țară".
Ne-am referit la o realizare de
ultimă oră. Dar rezultate bune se
obțin în întreaga activitate produc
tivă. Bunăoară, în primul trimestru
din acest an, pe fondul reducerii cu
26,5 lei a cheltuielilor materiale la
1 000 de lei producție-marfă și de
pășirii cu 5 milioane lei a planului
producție-marfă, s-a obținut o pro
ducție neță peste prevederi de 2.9
milioane lei. colectivul de aici aflindu-se între fruntașii întrecerii socia
liste pe ramură după trei luni de ac
tivitate din acest an.
Obiectivul prioritar în aceste zile :
finalizarea în avans a unor comenzi
pentru export. De curind. pe por
țile întreprinderii de pe malul Dîm
boviței au ieșit primul lot de com
bine C-12-M pentru China și ultimul
lot de combine CP-12 în cadrul con
tractului cu un partener din Ceho
slovacia.

Gheorghe ANGHEL
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Noua combină C-14-U ce se execută la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală

Aflasem, în pragul aces
tui nou an, că de revelion
petrochimiștii de la Brazi
le trimiseseră cadou celor
care lucrează pe platforma
de foraj marin ..Gloria"
un brad înalt de peste trei
metri, ales de ei din Carpăți, iar sondorii marinari,
la rindul lor, răspunseseră
cu un gest la fel de fru
mos și semnificativ, expediindu-le în schimb o sti
clă de țiței extras din adîncurile Mării Negre.
Mi-am imaginat multă
vreme prezența acelui mi
rific brad împodobit, plan
tat în largul mării, ca să
descopăr intr-una din nop
țile trecute că el se află in
permanență acolo, in calea
navelor și a vînturilor...
Sau cel puțin aceasta a
fost prima impresie, ince
pind de la distanța de 20
de mile. a platformei
„Gloria", zărită de pe nava
„Lebăda I". Un brad uriaș,
perfect piramidal, luminat
feeric, cîștigind, pe măsură ce ne apropiam de el,
proporții fantastice. Aceasta era imaginea reală
a platformei de foraj din
largul mării, și nu de la
începutul anului nou. ci de
la începuturile ei, de mai
bine de cinci ani de cînd
România s-a înscris printre
primele 10 țări din lume în
stare să caute și să desco
pere izvoarele aurului ne
gru, în acest secol flămînd
de energie.
...A doua zi dimineața
„Gloria" și-a recăpătat
contururile reale, cunos
cute acum de toată lumea,
din fotografii : o platfor
mă de oțel, sprijinită pe
4 picioare înfipte cu un ca
păt pe fundul mării la
adîncimea de peste 50 de
metri în apă, și cu celălalt,
în cer, ca niște coloane
brâncușiene care străjuie,
din patru colțuri, turla mo
numentală a sondei, princi
pala unealtă de lucru a
tuturor celor 72 de oameni
de diferite profesii, de la

sondori la geologi, de la
electricieni și mecanici la
ingineri electroniști și co
mandanți de cursă lungă,
O insulă de oțel, exact de
mărimea unei jumătăți de
teren de fotbal, suspen-

raj ale Ploieștiului,
pompe submersibile
mare performantă executa
te la „Aversa", cu aparatu
ră electrică și electronică
trimisă de la Craiova, Ti
mișoara și București, plat-

de pe platforma de foraj

dată deasupra apelor la 13
metri înălțime, cu doi me
tri mai sus decît cel mai
înalt și mai puternic val pe
care l-a iscat de-a lungul
unui secol Marea Neagră.
Făurită din oțelul Galațiului și al Hunedoarei, echi
pată cu motoarele Reșiței
și ale Uzinelor „23 Au
gust", cu instalațiile de fo-

forma de foraj marin este
un organism viu. cu o ini
mă puternică, cu artere ro
buste, cu organe senzoriale
care controlează in perma
nență activitatea din adincurile subsolului marin
și condițiile de climă și de
lucru ale oamenilor, înregistrînd rezultatele obținu
te în fiecare clipă.
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La Combinatul
minier Motru:

în fiecare mină, in fiecare întreprindere

In aceste zile de mai. colectivele
abataj și, în funcție de acestea, s-au
niari de galerii săpate și betonate, s-a
exploatărilor miniere din carierele
stabilit vitezele de înaintare, randa
prevăzut a se realiza în trimestrul I
Motrului desfășoară o activitate in
mentul pe post, amplasamentul for
13 500 metri liniari, cu o medie zilmațiilor. S-a avut, totodată, în vedere
tensă și rodnică pentru sporirea pro
pică de 180 metri liniari — superioa
ducției de cărbune. Care sint rezulta
ca noile panouri de abataj să fie
ră mediilor din celelalte trimestre.
tele obținute pină acum? Din tabelul
conturate inainte de termenul de
Efectul ? înțelegind importanța aces
transfer al complexelor mecanizate.
alăturat rezultă că, in primele patru
tor acțiuni pentru asigurarea continu
luni ale anului, 7 din 11 unități extracDacă anul trecut s-a pus mai mult
ității fluxului productiv, colectivele
live au obținut in ancelor 6 mine au execu
samblu o producție sutat suplimentar lucrări
STADIUL
REALIZĂRII
PRODUCȚIEI
DE
LIGNIT
plimcntară totală de
de pregătire a abataje
133 405 tone lignit. în alor. care „la zi" însu
PE PATRU LUNI ALE ANULUI
celași timp, patru ex
mează peste 1 500 ml.
ploatări au mari restan
..Pe lingă acestea, men
țe — 83 678 tone — ceea
ționează directorul în
Realizări
la
extracția
ce face ca producția su
treprinderii,
intențio
plimentară. la nivelul
Mina
de cărbune brut în tone năm să aplicăm noi
combinatului, să fie de
scheme
și
soluții
de
(față de plan)
49 727 tone cărbune.
pregătire a abatajelor
— Deși avem unități
în vederea recuperării
cu restante. înregistrăm
într-un grad cit mai a+ 47 000
Motru-Vest
„la zi" o însemnată
vansat a rezervelor, re
Horăști
+ 20 500
producție suplimentară,
ducerii duratei lucrări
1. M. Cariere Lupoaia
ne
spune
inginerul
lor de pregătire, eco
+ 20 000
Constantin Stoian, di
nomisirii materialelor.
Lupoaia (mină)
+
18
000
rectorul întreprinderii
Altfel spus, urmărim
Roșiuța
+ 14 500
miniere Motru. Cu toa
sporirea continuă a
te că sarcinile din pe
randamentului
activi
Microcariere-Jilț
+ 9 038
rioada următoare sint
tății de extracție, in
Microcariere-Motru
+ 4 367
condiții de eficientă emai complexe, sîntem
hotăriți să consolidăm
conomică ridicată. Mă
- 8 000
Ploștina
aceste rezultate, să pu
surilor întreprinse li se
19
000
Leurda
alătură eforturile sus
nem în valoare toate
1. M. Jilț (subteran)
- 27 830
ținute și inițiativele co
rezervele pentru a asi
gura realizarea ritmică
lectivelor noastre, care
Cariera Jilț-Sud
- 28 848
sint hotărîte să facă
integrală a planului și
totul pentru a ocupa un
recuperarea unei părți
+
49
727
Total Combinatul Motru
loc de frunte în între
din restanțele anului
trecut.
cerea cu celelalte colec
tive de mineri din țară".
O primă măsură care
accent pe pregătirea abatajelor pro
a premers acestor rezultate, ne-a
...Ne aflăm la mina Motru-Vest,
ductive. incepind cu 1982 a crescut
relatat interlocutorul, a consti
unitate care înregistrează cele mai
ponderea lucrărilor de pregătire. Exe
tuit-o organizarea temeinică a pro
mari plusuri de producție : 47 000 tone
cutate din timp, acestea asigură linia
lignit. Aici stăm de vorbă cu șeful
ducției. S-a pornit de la cu
de
front
în
mod
continuu,
elimină
minei, inginerul Toma Todea, omul
noașterea exactă a condițiilor histrangulările pe fluxul productiv și,
Foto : E. Dichiseanu
despre care se spune că „este , un
drogeologice din fiecare panou și
în cele din urmă, determină creșteexcelent organizator, dar, la nevoie,
rea vitezei medii de avansare in aștie să pună mina pe lopată". A
bataje.
preluat conducerea colectivului la
Iată încă un element „strategic"
începutul anului, într-un moment
nou adoptat : dacă înainte volumul
principal al lucrărilor de pregătire era
Dumitru PRUNĂ
prevăzut in ultima parte a anului,
— înainte de a fi aleși
scrise, ca literă de lege,
corespondentul „Scînteii
în prezent acesta este eșalonat în
pentru această muncă —
toate rigorile severe, toate
trimestrele I și II. Din totalul lucrări
explică inginerul Dumitru
răspunderile, toate priva
(Continuare in pag. a III-a)
lor ce însumează 'circa 50 000 metri liPanu, directorul grupului
țiunile pe care trebuie să
de foraj marin — oamenii
le accepte, în cazul că vor
noștri au fost urmăriți, ani
să devină petroliști mari
de zile, la locurile lor de
nari, precizîndu-se că n-au
voie să greșească sau să se
abată de la acest regulament nici măcar o singură
dată.
Maistrul Stere DumiLa noi, la români,
îngrijesc culturile. Iar inainte, îl intilnisem
tran e cunoscut pe plat
există o zicală excep
casele par a avea ochii pe inginerul Gheorghe
formă ca omul care are
țională : „Omul sfin oamenilor care, seara, Păltineanu, șeful Oco
în cap o idee pentru orice
țește locul". Ce vrea se vor întoarce. In nici lului silvic de la Cor
problemă nerezolvată și în
să spună ea? Această
un alt colț al pămin- ne tu, care ne spusese:
buzunar o cheie pentru
zicală vrea să spună că
tului — îmi spuneam „Treceți prin Cimpu
orice soluție neprezăvută.
acolo unde există oa — nu poate fi pentru Mare să vedeți ce-i
Era un adevărat chin, de
meni vrednici, păminmine ceva mai atrăgă acolo". Ca om al pă
pildă, extragerea scaune
tul, fie el din „piatră tor, Satele acestea durii ținea foarte mult
lor de la pompele de noroi,
seacă", rodește. Și mai nici de munte, nici să ne oprim o clipă și
în timpul operațiunilor de
există o maximă: „Na de cimpie sint pil la „copacii imblinziți".
revizie tehnică. Maistrul a
tura l-a creat pe pic ne de farmec. Ceea Dealtminteri, el se oexecutat un dispozitiv pne
tor, dar și pictorul ce impresionează la cupâ și de pomi fruc
umatic, cu ajutorul căruia
creează, la rindu-i, casele lor e bunul gust tiferi, dar eu aș nota
doar apeși pe un buton și
natura". Omul adaugă,
cite va coincidențe fra
piesa uzată este extrasă
deci, naturii ceva care
pante : Gheorghe Păl
mai simDlu decit o măsea
se numește creație.
tineanu s-a născut in
stricată. Mai recent, Stere
însemnări de
Faptul acesta se poate
satul Paltinu, din ju
Dumitran este autorul unui
explica in modul cel
dețul Argeș, iar in pă
Vasile BÂRAN
recuperator de căldură de
mai limpede tind vine
durea Vilcei paltinul e
Ia motorul principal, cu
primăvara, anotimpul
arborele mult iubit. Cel
ajutorul căruia energia ter
care simbolizează in
mai mult insă ține la
mică irosită altădată e fo
gradul cel mai înalt dintotdeauna al româ stejar. „II pui in po
losită acum la încălzirea
puterea muncii. .Mun nului. Eram în mașină dul palmei sub formă
apei menajere pe platfor
ca roditoare. Am făcut cinci, din toate gene de ghindă", imi spune
mă, pentru dușuri, bucă
in aceste zile un drum rațiile. Studentul mi-a el surizind și adaugă:
tărie etc. Eficiența : o tonă
de la București la spus : „Știți ce emo „Pădurea e
inima
de motorină pe zi economi
Virgu Jiu și de acolo, ționează? Rafinamen noastră dintotdeauna".
sită.
mai departe, la Motru
tul și simplitatea. Ca Îmi aduc aminte de
★
și am Văzut cu ochii
la Brâncuși".
aceste cuvinte abia in
mei extraordinara for
Dăm apoi de
' Rîm- Gorj, unde directorul
Echipele care lucrează
ță a muncii de pri- nicu Vilcea. Orașul e minei Roșiuța, ingine
pe platforma de foraj ma
măvară.
de-a dreptul fascinant. rul Nicolae Civitu,
rin „Gloria", la postul
Din Capitală spre
Pare a fi creionat de mărturisindu-mi pla
principal de activitate —
Tirgu
Jiu
se
merun
artist al muntelui, nurile sale privind
gura puțului — s-au for
ge pe o autostradă ansamblurile arhitec scoaterea spre termo
mat inițial și s-au instruit
care se încheie la Pi
turale te atrag ca o centrale a unor canti
în zonele petrolifere ale
poezie bună.
tești. Cei care au cu
tăți tot mai mari de
țării. Sint echipe întregi de
noscut cindva acest
După Rîmnicu Vîl- arbori carbonizați —
moldoveni, de ploieșteni,
oraș
rămîn
acum
cea trecem prin Ho cărbunele oltenesc —
activitate, în întreaga țară,
de olteni. Intr-una din
uluiți, iar cei care-l rezu și prin Slătioara, mi-a spus cu o mînla sonde, la motoare, la
echipele de olteni strigi o
văd întîia oară iși
unde trăiesc „Niște drie ușor de înțeles :
bordul navelor, proba de
spun : „intr-adevăr, o țărani" și mai pe ur „Nici o țară din lume
dată „Voican !“ și răspund
foc a verificării fiind în
așezare modernă". De mă, prin Cîmpu Mare, nu are un pămînt mai
trei într-un glas.
săși munca lor. Abia după
la Pitești spre Rîmnicu
unde, iarăși un arhi bun ca al nostru, In
„— Cum vă simțiți pe
ce au trecut toate testele
Vilcea e un drum pe
tect, de astă dată al toate privințele. E un
stabilite li s-a făcut promare, alde Voican ?“ „— E
care l-aș numi pe
timpului, a făcut o pămînt de aur".
punerea să
îmbrățișeze
de-a-ntregul european. plantație de pomi greu
Și mi-am spus că
această activitate de pioGeorge MIHAESCU
Intr-o parte și in alta de intîlnit. Facem aici are deplină dreptate :
nierat, inminindu-li-se o
sint ogoarele. Peste tot
românesc,
un popas, fiindcă, nu pămîntul
(Continuare în pag. a Il-a)
cărțulie in care sint în^se ară, se seamănă, se cu multă vreme mai pămînt de aur.

Sondorii - marinari
Gloria

O

Pămînt românesc
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! FAPTULi Activul de partid - o importantă resursă
1 DIVERS
de creativitate și spirit de inițiativă
I
I
Bârbafie

I
I
I
I
I
I

Un arbore a căzut la pămint.
In cădere a lovit linia electrică
ce alimentează cu energie insta
lațiile și utilajele de la mina
Delnița (Suceava). Odată cu
copacul au căzut la pămint șl
patru stîlpi de la rețeaua elec
trică. Instantaneu, s-a întrerupt
funcționarea pompelor pentru
eliminarea apei din mină, fapt
care ar fi putut provoca o
inundație. Dar mai inainte ca
aceasta să se producă, peste
50 de oameni curajoși au ur
cat pe munte, căutind locul ava
riei. N-au ținut seama nici de
ploaie, nici de vint, nici de în
tuneric. Cu bărbăție, ei au repa
rat linia electrică intr-un timp
record, pompele au reintrat in
funcțiune, iar in mină activita
tea s-a desfășurat fără intrerupere. •

Aveți cuvîntul!
Astăzi are cuvîntul corespon
dentul nostru voluntar Irimie
Mureșan:
„Cu puțin inainte de a ieși la
pensie, dulgherul Ioan Cosma
din cartierul Ferneziu — Baia
Mare a căzut la pat și, in urma
unei îndelungi suferințe, cu toa
te eforturile medicilor, a rămas
parțial paralizat. Practic, n-a
mai putut să miște mina și pi
ciorul drept. Cu o voință extra
ordinară, I.C. a început, încetîncet, să părăsească patul, să se
sprijine în baston, să iasă afară.
Și cum toată viața a muncit, nu
putea să stea nici acum locului.
Invățînd să minuiască uneltele
cu stingă, I.C. s-a apucat să lu
creze pămîntul din fața casei,
amenajîndu-și o grădină de toată
frumusețea. Cind îl vezi pe acest
om muncind numai cu o mină și
căutind să-și umple timpul și
viața cu tot ce e frumos și util,
nu poți să nu te gindeștî la cei
care sînt în plină putere,
dar nu-și pun la treabă mîinile
zdravene — și asta nu-i bine,
în primul rind pentru ei“.
Intr-adevăr!

In munca lor de zi cu. zi. în mul
titudinea sarcinilor pe care le au de
îndeplinit, în inițierea și desfășura
rea unor ample acțiuni pentru în
făptuirea obiectivelor fixate, comi
tetele de partid din unitățile econo
mice dispun de forțe capabile să re
zolve problemele tot mai complexe
pe care le impune soluționarea sar
cinilor ce le revin. între acestea, un
loc deosebit il ocupă activul de par
tid. al cărui potențial este oglindit de
insăși componența sa. Astfel, după
cum prevede Instrucțiunea C.C. al
P.C.R., activul de partid al comitete
lor de partid din întreprinderi, insti
tuții și unități socialiste din agricul
tură se compune din : membri ai
birourilor organizațiilor de bază ale
partidului, organizatori ai grupelor
de partid și locțiitori ai acestora,
membri ai grupelor sindicale, mem
bri ai birourilor organizațiilor de
bază ale Uniunii Tineretului Comu
nist și comisiile femeilor, șefi de
secții (sectoare, ateliere, ferme), pro
pagandiști. membri ai colectivelor de
redacție ale gazetelor de perete, un
număr dintre cel mai buni membri
de partid, muncitori, ingineri, tehni
cieni. țărani cooperatori și specialiști
din unitățile respective.
Modalitățile de folosire a activului
de partid, accentele care se pun pe
una sau aita din competențele și
răspunderile sale sînt diferite de la
o unitate la aita, potrivit specificu
lui activității și. nu în ultimul rind,
al experienței dobindite. Dar. peste
toate diferențierile, practica muncii
organelor de partid a cristalizat su
ficiente elemente comune care con
feră coordonate precise folosirii ac
tivului. Ne-am propus să redăm, în
rindurile de față, prin consemnarea
unor opinii, fapte și intenții de
viitor, preocupările in acest sens ale
comitetelor de partid din citeva în
treprinderi din sectorul 6 al
Capitalei.
La întreprinderea de utilaje și
piese de schimb nu l-am găsit pe
secretarul comitetului de partid in
biroul său. ci. cum era și firesc, se
afla in una din secțiile unității, în
exercitarea atribuțiilor sale profesio
nale. La comitet insă, in jurul obiș
nuitei mese lungi, un grup de mun
citori. ingineri și tehnicieni își con
fruntau, intr-o vie discuție, părerile
privind căile și mijloacele de reali
zare a unui nou produs, care nece
sită cooperarea mai multor compar
timente. „Activul de partid in ac
țiune11. ne-a precizat tovarășul Vasile
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Fochistul
s-a „ars"

I

Trei cooperative meșteșugă
rești din Tg. Mureș beneficiază
de aceeași centrată termică. La
I respectiva centrală termică era
(că nu mai este) fochist Ferenc
Kiss. Ca fochist, avea unica atribuție de serviciu să vegheze
focul, Dar pentru F.K. asta era
I floare la ureche și a încercat să
facă și altceva. Adică să-și în
cerce cheile pe la ușile ateliereIlor meșteșugărești, de unde a
sustras tot felul de obiecte. Prins
in flagrant delict — după cum ne
relatează procurorul Mircea PașIca — fochistul s-a... ars pentru
un an și jumătate de acum încolo.

I

Inspirată ideea de a se orga
niza o expoziție cu obiecte de
I artizanat lucrate de elevii Școlii
de artă din Ploiești, Expoziției
i s-a găsit și un local spațios,
Ipe măsură. La vernisajul expozi
ției, încintare generală : părinții
erau minări de copiii lor, școI larii era bucuroși că iscusința
și mig
năsesc o binemeri
dascălii promiteau
tată 1
noi s ize, iar edilii se feliciItau i
'■u ajutorul dat,
D<
emisajul expoziției a
venit și a trecut, incintarea geIncrală a inceput să se risipeas
că și, incet-încet, din tot ce-a
fost frumos și binevenit, n-a
Imai rămas decit un... lacăt ru
ginit. Și localul spațios nu mai e
de nici un folos. Poate doar din
bălăriile care cresc din belșug
Iîn jur să foșnească miraculosul:
„Sesam, deschide-te!“.

Victor Micu relatează in ziarul „Zori noi" din Suceava cazul
cu totul ieșit din comun al unui
oarecare Constantin Ferariu din
Adincata. Ce credeți că i-a tre
cut prin minte acestui Ferariu,
individ fără nici un rost in viață ? Nemuncind și deci neavind
bani de mâncare și băutură, Ferariu le-a „convins" pe două tiInere — Laura și Didina — să
bată străzile Sucevei și să implo
re mila oamenilor.
— Cerșiți frumos — le sfătuia
el — să înduioșați lumea.
Fetele se rugau, implorau. Bănuții se adunau. Dar nu pentru
ele, ci pentru Ferariu. care intra cu prietenii în restaurant și
încingea niște chiolhanuri de se
dusese pomina. Ba, mai și ridea
de cei care „mtluiseră" fetele
cu banii pe care el îi prăpădea.
Pină intr-o zi... In fața instanței,
Ferariu a încercat, ia rindu-i, si
implore clemență. Dar legea și-a
spus cuvîntul. Fără milă.

I

I

I
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Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

lui directă în înfăptuirea lor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat
adesea cerința ca activul de partid
să fie atras in mod efectiv, sistema
tic, în munca practică, concretă.
Bizuindu-se pe sprijinul său, orga
nele de partid trebuie să realizeze o
îndrumare cit mai îndeaproape, efi
cientă, să asigure bunul mers al tre
burilor in toate compartimentele
vieții economico-sociale și politice.
Tocmai în acest scop conferința de
dare de seamă și alegeri a hotărit
ca, in perioada următoare, activul
să fie atras într-o măsură mai mare
la elaborarea și înfăptuirea măsuri
lor adoptate. Imediat după confe
rință a fost reactualizată componența
activului, acordindu-se o deosebită
grijă selecționării oamenilor pe cri
teriul pregătirii lor politice și pro
fesionale, al experienței și locului
pe care-1 ocupă in procesul de pro
ducție, in așa fel încît să fie cuprin
să, în mod unitar, întreaga arie a
activității comitetului de partid. în
prezent, activul este format din 106
tovarăși, repartizați în 13 colective
conduse de către un membru al co
mitetului de partid. Din experiența
anilor precedenți, considerăm deose
bit de util să încredințăm unui nu
măr cit mai mare dintre cei ce fac
parte din activ sarcini precise, răs
punderi concrete11.
în momentul de față, programul
acțiunilor activului de partid de la
I.U.P.S. prevede, printre altele :

insuficienta valorificare a potenția
lului profesional de care dispune
întreprinderea, valorificare ce de
pinde numai de hotărîrea colec
tivului, de capacitatea organizației
de partid in a găsi mijloacele adec
vate, necesare pentru înlăturarea
dificultăților. Pină acum, unii fac
tori de conducere din unitate și-au
creat o păgubitoare obișnuință de a
răspunde numai de compartimentele
încredințate și a se dezinteresa de
bunul mers al activității întreprinde
rii in Întregul ei, au privit lucrurile
simplist, unilateral. Pentru remedie
rea acestei situații, o deosebită efi
ciență ar fi avut-o activul de partid,
care, fără îndoială, ar fi reușit să
înlăture închistarea în „mentalități
compartimentale11. Dar și activul a
fost folosit sporadic și deci
fără
finalitate.
Ne-am fi așteptat ca noul comitet
de partid să tragă concluziile de ri
goare și să treacă de urgență la ac
tivizarea... activului. Deși a trecut
destul timp de la conferința de dare
de seamă și alegeri, în această di
recție nu s-a întreprins nimic sau
aproape nimic. Spunem aproape
nimic, deoarece la sediul comitetu
lui de partid se află totuși o listă
cu nume sub denumirea „Activul de
partid11. Am întrebat dacă acești
oameni știu că fac parte din activ.
„Deocamdată, nu. Activul se află
doar în stadiu de... proiect11 — a fost
răspunsul. Deși Uzina de radiatoare,

Constantin VARVARA

Un fapt nelipsit de semnificație
pentru ceea ce ne propunem să relie
făm in articolul de față : in județul
Botoșani n-a existat — ca în alte ju
dețe ale țării — o tradiție in privin
ța creșterii iepurilor de casă. Cu toate
acestea, anul trecut, Uniunea jude
țeană a cooperativelor de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor
Botoșani a livrat statului aproape
11 tone carne de iepure (din care
peste 9 tone pentru piața externă).
Pentru anul curent, aceleiași unități
i s-a incredințat un plan de livrări de
14 tone ; contractele realizate pină
Ia începutul lunii aprilie de unitățile
proprii și populație însumează insă
peste 18 tone, iar
conducerea uniu
nii apreciază că
depășirea, deja asigurată, va fi...
depășită cu incă
vreo 4 tone. Ceea
ce reprezintă o
suplimentare a sarcinilor planificate
cu circa 3 200 iepuri. („Adăugați la
această cifră — preciza președintele
uniunii
și cei 1 536 iepuri-matcă
pe care ii vom reține peste prevederi
pentru prăsila anului următor11).
Cum s-a ajuns atit de repede la un
asemenea progres ? O primă explica
re a situației ne-a prezentat-o tova
rășul Constantin Hapău, vicepre
ședinte al uniunii județene a coope
rativelor de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor :
— Cind conducerea CENTROCOOP
ne-a propus să includem in activita
tea unităților noastre și creșterea
iepurilor de casă am fost cam
sceptici. E adevărat, ni s-a favori
zat un schimb de experiență cu co
legii din Piatra Neamț, și tot ei
ne-au pus la dispoziție 100 de produși-matcâ. Dar, după aceea, marea
majoritate a acestora n-au dat re
zultatele așteptate. Ne-am convins,
mai tîrziu, că nu le era prielnică
dința. Și cum planul trebuia reali
zat, am trecut la identificarea cres
cătorilor de iepuri de prin diferitele
localități ale județului. Cei cițiva pe
care i-am depistat locuiau în comu
nele Ștefănești, Sulița. Cristești și
Copălău, ca și în orașele Darabani
și Botoșani. Am discutat cu fiecare,
iar ei s-au arătat dispuși să ne

pună la dispoziție iepuri pentru
prăsiiă, să încheie contracte cu noi.
...Ne deplasăm in comuna Ștefă
nești. Constantin Rachieru, președin
tele cooperativei de producție, ach ziții și desfacere intră direct
in subiect : „Avem iepuri ca «la
carte-. De la 3 kg in sus fie
care. Știți cit ciștigăm pe ei anual ?
25 000—30 000 lei. Ba nu, cu vreo mie
mai puțin, dacă e să scădem chel
tuielile pentru furajare. Că de În
grijit, il ingrijim fiecare, cu rindul11.
Vizităm „ferma11 de iepuri, in fapt
o mică baracă, amenajată din che
restea căreia nu i se mai putea da
nici o utilitate. Aflăm cu acest prilej

nime. Acestei inițiative i s-a alătu
rat o alta : includerea in meniul res
taurantului local și a unor preparate
din carne de iepure. Urmată, cum
ne mărturisea, de o mare surpriză ;
„N-am crezut că preparatele din
carne de iepure vor fi pînă-ntr-atit
de solicitate de consumatori incit, un
timp, mai-mai să nu putem onora
toate comenzile ce le primeau ospă
tarii11.
Experiența celor din Ștefănești și
Darabani s-a extins, in numai un an
— 1981 — in mai bine de jumătate
din comunele și orașele județului. Și
asta s-a realizat îndeobște pe două
căi : pe de o parte, consiliul jude
țean al F.D.U.S.
și consiliul popu
lar județean au
făcut acestei ac
tivități o largă
popularizare prin
intermediul „Tri
bunelor
demo
crației11, adunărilor cetățenești, intîlnirilor dintre deputați și alegă
tori etc., inclusiv prin stațiile de
radioficare și gazeta locală „Clo
potul11 ; pe de altă parte, prin
punerea la dispoziția populației,
de către unitățile uniunii județene
a cooperativelor de producție, achi
ziție și desfacere a mărfurilor, a peste
700 iepuri-matcă ; anul acesta, nu
mărul lor va crește la aproape 1 600.
Au crescut astfel și beneficiile coo
perativelor de pe urma valorificării
iepurilor pentru fondul de stat.
Am discutat și cu Matei Cimpoieșu
din Botoșani (strada Ilie Pintiiie nr.
17). Ne-a făcut o simplă socotea
lă : „Pentru anul în curs, am con
tractat cu cooperația 190 de iepuri,
în condițiile in care voi livra fie
care iepure la o greutate de' peste 3
kilograme — ceea ce nu este greu,
am realizat-o și anul trecut — mi se
acordă 19 lei pe kilogram. Prin
urmare, dacă înmulțim 190 cu 3, re
zultă o cantitate de carne in viu de
570 kilograme. înmulțind această
cantitate cu 19 lei, cit se plătește pe
fiecare kilogram, inseamnă că voi
obține circa 10 900 lei. Dar eu mai
vînd anual și 18—20 de iepuri-matcă,
tot cooperației. Și pentru fiecare
dintre ei primesc cite 100 lei. Iar
pentru furajare mi se acordă, la

O EXPERIENȚA DIN CARE MAI AU
DE INVAȚAT CHIAR ȘI INIȚIATORII EI

| Cu mașina
. Iu tăticu

Pină intr-o zi...

ÎN SECTORUL 6 DIN CAPITALĂ

echipament metalic, obiecte și armă
turi sanitare este vecină cu între
prinderea „Cesarom11, distanța care
separă comitetele de partid din cele
două unități in ceea ce privește mo
dul de înțelegere al folosirii activu
lui de partid este apreciabilă. „Acti
vul semnifică pentru noi o pirghie de
maximă eficiență în atingerea obiec
tivelor stabilite11, a precizat tovară
șul Marin Iordan, secretarul comite
tului de partid de la U.R.E.M.O.A.S.
După care a continuat: „Fără spri
jinul activului ar fi greu de imagi
nat, dacă nu imposibil, cum am pu
tea face față exigentelor actua
le11. Tocmai in acest spirit, noul co
mitet de partid de la U.R.E.M.O.A.S.,
pentru a determina ridicarea la
parametri
calitativi
superiori a
muncii activului, acordă o deo
sebită atenție instruirii lui. începînd cu primul instructaj, se are
în vedere o pregătire diferențiată a
activului, împărțit pe domenii de
activitate, pentru a cunoaște sarcini
le ce-i revin, pentru a se edifica
asupra formelor și metodelor de ac
țiune mai eficiente în vederea rea
lizării măsurilor stabilite. Un loc
distinct îl ocupă în această perioadă
informarea detaliată asupra pirghiilor noului mecanism economico-financiar, felul în care ele sînt apli
cate în diferite locuri de muncă,
modalitățile de influențare pozitivă
a acestor pîrghii pentru creșterea
eficientei in întreaga activitate a
întreprinderii. De asemenea, au fost
alcătuite colective ale activului, ra
țional dimensionate, pentru a putea
aborda și soluționa toate problemele
cu care se confruntă întreprinderea
în momentul de față. Astfel, un
colectiv urmărește recuperarea, în
cepind din trimestrul II. a nerealizărilor din anul 1981 la producția fizi
că. Alt colectiv are în atenție asi
gurarea tuturor condițiilor necesare
realizării producției pentru export în
mod ritmic și conform contractelor,
în domeniul organizatoric. a fost
format un colectiv care va da un
ajutor concret organizațiilor de bază
privind o rhai judicioasă repartizare
a sarcinilor de partid.
Relatarea citorva aspecte din
munca celor trei comitete de partid
demonstrează cu prisosință că, oricît
de mari și de complexe ar fi sarci
nile ce-i revin unui organ de partid,
el are în activul său forța potențială
de rezolvare cu succes a acestora.

Concret, despre avantajele creșterii
iepurilor de casă

I
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A Efectuarea unui studiu privind îm
bunătățirea calității produselor • Analizarea posibilităților de sporire a
indicelui de utilizare a capacităților
de producție și elaborarea de soluții
adecvate • Popularizarea legilor și
actelor normative in rindul oameni
lor muncii pentru întărirea discipli
nei in producție.
Rezultatele in producție obținute
la întreprinderea de materiale de
construcții „Cesaroni11 sînt inegale :
cele bune alternează cu altele mai
slabe. Evident, pot fî invocate o
multitudine de cauze și, așa cum le
clasifica tovarășa Anca Nedescu,
secretara comitetului de partid, ele
se impart in obiective și subiective.
Printre cele subiective se numără și

AUTOAPROVIZIONAREA - în întrebări și răspunsuri... faptice

| Cine deschide
lacătul ?

Părinții lui Ioan Marincaș au
plecat la o nuntă. Poate că,
I inainte de plecare, ar fi trebuit
să-i spună odraslei „să fie cu
minte", „să nu pună mina pe ce
Inu trebuie", să...
Dar cum să-i mai dai sfaturi
copilărești unui tinăr de 22 de
ani, om xu un rost in viață, fiI ind electrician la un atelier al
I cooperativei „Tehnometal" Satu
Mare? Văzîndu-se singur, „băIiatul lu’ tăticu", cum era alin
tat, s-a urcat la volanul autotu
rismului (tot al lu’ tăticu) și a
I pornit la drum, deși era beat
criță și n-avea nici permis de
conducere. După numai cițiva
zeci de metri a intrat cu mașina
I intr-un stîlp electric. Urmarea:
I.M. s-a accidentat foarte grav,
iar mașina s-a făcut zob.

Bîldan, secretarul comitetului de
partid, revenit mai tîrziu de la locul
lui de muncă.
Informat asupra temei convorbirii
noastre, secretarul comitetului de par
tid s-a supus singur unui examen
ad-hoc, începind discuția cu defini
rea precisă a activului de partid și
subliniind că este necesar să se cu
noască de la bun inceput locul și
rolul activului in ansamblul muncii
politico-organizatorice, pentru a se
acționa în deplină cunoștință de
cauză. Interlocutorul a continuat :
„A devenit o componentă curentă a
muncii noastre consultarea perma
nentă a activului de partid în fun
damentarea acțiunilor, atragerea lui
la elaborarea măsurilor și implicarea
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, (Urmare din pag. I)

altceva decit pe Olt sau pe
Jii 1“ ,.—Dar de furtunile
de pe mare nu v-a fost
teamă ?“ „— Cred că
acum lor le e teamă de
noi, pentru că le-am prins
pe platformă pe toate șase
cite au fost anul trecut, ca
să nu mai spunem că iarna
asta a fost cam toată o
furtună, din noiembrie și
pină mai de curind. Numai
că platforma noastră e
construită să poată rezista
pînă și la cele mai puter
nice uragane11 — răspunde
Gheorghe Voican, care e
ajutor de șef de sondă. Al
doilea, în ordinea vîrstei,
e Alexandru Voican, fra
tele său, iar ultimul. Ion
Voican, e fiul acestuia. în
primul an după ce a venit
pe platformă s-a însurat
cu o fată de prin părțile
de obirșie, iar in următorii
patru a devenit de. patru
ori tată. „— Trebuie să
schimbul de
pregătim
mîine al Voicanilor, pe

că primul care a adus iepuri de casă
in comună a fost gestionarul Mihai
Lipovanu din satul Stinca. El a
înjghebat și „ferma11 cooperativei co
munale. Și tot de la el, s-au „molip
sit11 o mare parte dintre localnici.
Acum, la Ștefănești cresc iepuri de
casă pînă și specialiștii ce locuiesc
in blocuri — bineînțeles in cuști în
grijit amenajate și intreținute.
Iepurele — inclusiv cel de casă —
este recunoscut ca unul dintre ani
malele cele mai prolifice și ușor de
hrănit. Cojile de cartofi, resturile
menajere, finurile „condimentate11 cu
boabe de graminee constituie pen
tru el hrana cea mai gustoasă, făcindu-1 să ajungă intr-un timp re
cord — de 2—2 luni și jumătate —
la maturitate, la greutatea optimă
pentru reproducție ori sacrificare.
Recunoscută este și valoarea cărnii
de iepure, a pielicelelor. Pe aceste
considerente, președintele Cooperati
vei de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din orașul Dara
bani, Valentin Pintilie, a inființat,
ca gospodărie-anexă a restaurantu
lui, o fermă in toată puterea cuvîntului, in care sînt crescuți la ora ac
tuală peste 200 de iepuri. Materiale
folosite ? Toate, dar absolut toate
din resurse locale, din recuperări,
cheltuielile de amenajare fiind mi

platformă, zice el, pentru
că și platformele se vor în
mulți". „Orizont" așteaptă
ieșirea in larg. Așadar,
Voicanii alcătuiesc o parte
din echipa de sondori-marinari a oltenilor, condusă
de Nicolae Băjan.
★
O comparație intre o
platformă de foraj marin
și o platformă de lansare
a rachetelor cosmice nu e
deloc riscantă dacă păs
trăm proporțiile. Turla son
dei poate fi asemuită cu
rampa verticală de susți
nere la sol a vehiculului
cosmic, pregătirea sondorilor-marinari cu aceea a
cosmonaulllor. La aceleași
proporții pot fi comparate
eforturile lor, singurătatea
pe mare și revederile cu
cei dragi de acasă.
Și, la fel ca in urmă
rirea zborurilor cosmice,
stația geoservice, un ade
vărat laborator electronic,
tranzistorizat și compu
terizat, urmărește minut cu
minut înaintarea sapei de

foraj spre adîncuri, stabi
lește structura, virsta roci
lor. După cum pătrunderea
in adîncuri a scafandrilor
autonomi care deservesc
platforma, din cadrul cen
trului hiperbar, este și ea

ticul șef al întregului
grup. Pentru acest specia
list de clasă, inventiv, ni
mic nu pare imposibil. 11
chinuie doar faptul că am
putea face mult mai multe,
dar pentru unii forța de

Matei Cimpoieșu din Botoșani explică
convingător : Numai de la acești doi
iepuri voi obține, pină la sfirșitul
anului, aproape 100 kg de came"

prețuri convenabile, boabe de orz,
gozuri, chiar finuri. Este, se vede, o
îndeletnicire rentabilă, care nu-mi
răpește decit 2—3 ore zilnic11.
în încheiere, o precizare pe care
a ținut s-o facă tovarășul Constantin
Hapău : „Deși am putea spune că
am înregistrat unele rezultate bune,
mai avem destule de învățat și de
îmbunătățit. Pină la sfirșitul acestui
trimestru vom înființa noi crescăto
rii de iepuri și în celelalte 30 de
comune ale județului. Dealtfel, pri
măriile comunelor Trușești, Suharău.
Vorona, Dobirceni, Răchiți, Unțeni și
altele ne-au și solicitat sprijinul pen
tru popularea cu produși-matcă a
crescătoriilor aflate în curs de ame
najare. In paralel, s-a intensificat și
popularizarea acestei activități deo
sebit de avantajoase. Prin măsurile
adoptate, • sperăm că in anul 1985
uniunea noastră județeană va putea
livra la fondul de stat de peste 3 ori
mai' mulți iepuri de casă decit sar
cinile anului curent11.

Silvestri A11ENE1

corespondentul

trebuia
port.

procurat din
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★
Prima victorie a sondorilor-marinari de pe „Glo
ria", și cea mai neaștep
tată pentru ei a fost vi

Unitățile turistice cit mai bine pregătite
pentru vacanțele estivale

Hotelul „Raluca" din Stațiunea Venus

Foto : Gh. Vințilă

• Noi hoteluri vor spune pentru prima oară „Bine ați
venit!“ • Modernizări și creșteri ale confortului în ma
joritatea stațiunilor • Multe măsuri binevenite, dar mai
sînt așteptate și altele • O repetiție și pentru gazde,
și pentru oaspeți • După 15 mai — „sezon plin" în sta
țiunile de pe țărmul Mării Negre
Odată cu apariția primelor zile
cu „semne de vară11, obișnuitele pro
iecte de vacanță, pe care ni le fa
cem cu toții, au intrat și ele in ac
tualitate. Interesul cetățenilor de a
cunoaște ce ne oferă organizatorii
turismului pe perioada sezonului
cald, cum au pregătit și cum pre
gătesc în continuare buna desfășu
rare a vacanțelor apare deci cit se
poate de firesc.
E greu să spui ce a preocupat și
preocupă mai mult pe organizatorii
turismului atunci cind trebuie să
pregătească pentru un sezon de
maximă solicitare, cum este cel de
vară, o bază materială cu peste
200 000 locuri in unitățile de cazare
și cam tot atitea în cele de alimen
tație publică. Conducerile unităților
de turism din stațiunile montane,
de cură balneară, de pe traseele tu
ristice și în special cele de pe lito
ral au avut și au în continuare
preocupări intense pentru ca. remediind deficientele din anii trecuți, la data deschiderii sezonului
estival întreaga bază turistică a
țării să fie pregătită pentru a
funcționa ireproșabil. Evident, s-au
avut și se au in vedere, odată cu
amănuntele obișnuite, și anumite
priorități în această privință.
Este vorba, in primul rind. de a
asigura darea in folosință la timp
a unor capacități noi de cazare,
menite să sporească zestrea turis
tică a tării pentru sezonul de vară.
In acest domeniu, eforturile sînt
concentrate în două direcții: a) pen
tru darea în folosință a hotelurilor
noi în stațiunile Sovata, Covasna,
Felix. Mamaia ș.a. ; b) pentru darea
în folosință a unor hoteluri noi sau
reamenajate aflate pe trasee turis
tice importante — Iași, Ploiești,
Deva, Drobeta-Tr. Severin, Arad,
București ș.a. Stadiile „la zi“ ale
execuției acestor obiective arată că
în unele cazuri — de exemplu Co
vasna — constructorii s-au grăbit
și bine au făcut (hotelul de aici a
și fost dat în folosință). In altele e
nevoie in continuare de concen
trarea forțelor pentru grăbirea exe
cuției, în special a lucrărilor de fi
nisare și mobilare a noilor edificii.
Pentru ca ele să poată primi turiști,
dacă nu în prima parte a sezonu
lui estival, cel puțin în a doua. în
această situație se află în primul
rînd marele hotel bucureștean „In
ternațional11, cu 1 500 locuri.
O atenție deosebită s-a acordat
pregătirii pentru vară a celei mai
solicitate baze turistice a țării — li
toralul. în acest an concentrarea
forțelor s-a făcut, mai mult decit
în alți ani, pe „șantierele moderni
zării11, ale reîntineririi bazei mate
riale mai vechi. Aproape nici o uni
tate din sutele de hoteluri și vile
n-a rămas netrecută prin mina unor
pricepuți meșteri și gospodari. Iar
multe din ele vor arăta ca noi la
întîlnirea din acest an cu oaspeții.
Ceea ce nu poate, bineînțeles, decit
să bucure. Dar nu numai hotelurile
și-au schimbat înfățișarea. O altă
sarcină deosebită in pregătirea
sezonului de vară constă in reali
zarea programului aprobat pri
vind amenajarea într-o concep
ție funcțională și eficientă a prin
cipalelor locuri de popas de pe li
toral. Pe lingă caracterul ei de
noutate, măsura vizează atit crea
rea unor condiții mai bune de pri
mire a turiștilor și in spațiile sim
ple de cazare, cit și asigurarea fo
losirii lor in limitele unor cerințe
și posibilități raționale. Condiții
care urmăresc, firește, să evite apariția unor aglomerări exagerate
ce influențează ambianța și cali
tatea vacantelor.
Sintem asigurați, și avem încre
dere că așa va fi, că actualul
sezon
întimpină turiștii
mai
bine pregătit și în celelalte baze
turistice ale țării. în toate stațiunile
montane de odihnă și cură balnea

Constantin PRIESCU

„Scinteii"

numai în anul trecut. „Glo
ria" și-a depășit planul de
foraj cu 546 m săpați.
Iar cea mai mare izbindă, și cea mai așteptată
de sondorii-marinari și de
întreaga țară, a fost găsi

SONDORII-MARINARI DE PE PLATFORMA DE FORAI „GLORIA"
Intrucitva asemănătoare cu gravitație a pămîntului e teza mare de înaintare a
ieșirile cosmonauților din prea mare și... se mișcă sapei de foraj.
încet. La demontarea pră
— Deși se lucrează în
navă în spațiul cosmic.
Admițînd deci această jinilor de foraj, de pildă, condiții deosebit de grele :
convenție, șefii de tură de se pierdeau circa 8 000 kg marea cu furtunile și va
pe platformă, inginerii Ha- de noroi, aflate in con lurile ei, zgomotul de 140
ralambie Scafă, Dumitru ductă și care cădeau la ex decibeli stirnit de motoare
Oancea și Valeriu Irimioiu tragere. Paul Berbecaru și amplificat, ca o cutie de
sînt sinonimii comandanți a conceput și a construit rezonanță, de platformă,
am atins adevărate
lor de echipaje în Cosmos. un recuperator care ex noi
de înaintare,
Ideea acestei comparații clude complet această ri performante
de peste 1 000 m pe lună —
mi s-a întărit cînd l-am sipă. Tot creația lui este explică inginerul-șef cu
cunoscut pe inginerul Paul cleștele hidraulic de mon probleme de foraj. SeptiBerbecaru, mecano-energe- tat și demontat prăjini, care miu Seiceanu. Ca urmare,

ră, pe lingă obișnuitele reparații
gospodărești, de igienizare a unită
ților, s-a acționat și pentru creș
terea gradului de confort al hotelu
rilor, vilelor și cabanelor, pentru
dezvoltarea și amenajarea parcuri
lor. a oazelor de verdeață. Unele
din hotelurile și vilele vechi din sta
țiunile Sinaia, Predeal. Olănești,
Tușnad, Păltiniș, Herculane — ca să
dăm numai citeva exemple-—ii vor
intimpina pe turiști cu o ir kișare
de nerecunoscut. într-adevăX incepînd din acest sezon estivaj. dato
rită modernizărilor ce li s-au adus,
ele trăiesc — spre bucuria turiș
tilor — d a doua... tinerețe.
Așadar, trecind în revistă aceste
preocupări, șe poate spune că anul
1982 marchează, fără îndoială, o
creștere evidentă a posibilităților de
a primi în vacanță un număr mai
mare de oameni ai muncii. Începu
tul sezonului estival găsește dealt
fel baza materială a turismului in
situația de a putea primi peste
120 000 de turiști pe serie în sta
țiunile de pe litoral, circa 16 000 in
stațiunile montane de odihnă și
alți aproape 50 000 in stațiunile de
cură balneară.
Atît cifrele amintite, cît și pregă
tirile efectuate pînă acum confir
mă aprecierile organizatorilor tu
rismului că există posibilități de a
satisface în bune condiții cerințele
de vacanță ale oamenilor muncii în
sezonul estival ’82. Aceste posibili
tăți pot și trebuie să devină reali
tate dacă pregătirea și desfășurarea
sezonului turistic de vară vor fi in
continuare privite nu ca obiectiv
departamental, ci ca unui de inte
res național, care implică partici
parea ia rezolvarea multiplelor sale
probleme nu numai a Ministerului
Turismului, ci și a consiliilor popu
lare, a tuturor organismelor cu atri
buții in domenii ca organizarea
transporturilor, amenajarea drumu
rilor și a traseelor turistice, a zo
nelor de agrement, a punctelor de
intrare și ieșire din tară, a tuturor
locurilor de popas. Astfel încit. în
final. întregul mecanism care oferă
și conferă vacantelor o ambiantă
plăcută și o eficientă socială să
funcționeze cît mai bine.
Alte informații utile referitoare
la sezonul turistic de vară ? Ca și
in altl ani. litoralul s-a deschis,
„in avanpremieră11, pentru zilele de
1—2 mai, cînd a fost gazdă pentru
diferite colective de oameni ai mun
cii, care au hotărit să-și petreacă
zilele libere de la începutul lunii
mai in stațiunile de pe țărmul Mă
rii Negre. O „avanpremieră11 pentru
viitorii beneficiari ai vacantelor
estivale și o „repetiție" binevenită
pentru gazde. Pentru că — și e bine
de reținut — deschiderea oficială a
sezonului turistic de vară,i va avea
loc in ziua de 15 mai, cfc, ^primele
serii de turiști vor fi prii T '"u tra
diționalul „Bine ați venit !'? înso
țit — ne asigură organizatorii turis
mului — de întreaga ospitalitate.
O ospitalitate caracterizată și prin
faptul că in perioada de început de
sezon gazdele oferă posibilitatea
celor interesați de a-și petrece va
canța pe litoral nu numai în serii
de 12 zile, ci — în funcție de do
rințe — și în „serii reduse" de
3—5—8 zile.
Ca și în anii trecuți, tarifele de
cazare și masă pe litoral, pentru
perioada de început de sezon, vor
fi mai accesibile în comparație
cu cele din vîrful sezonului. Aceeași situație e valabilă și în ca
zul stațiunilor montane și de
cură balneară. E de retinut. de
asemenea, faptul că pentru lu
nile mai și iunie s-au pus în vînzare bilete, atit pentru litoral, cit
și pentru celelalte stațiuni, în toate
județele, la filialele și agențiile de
turism.

rea primelor zăcăminte de
țiței. Dumitru Stîngaciu,
șef-sondor, evocă momen
tul :
— Noi abia ieșisem din
schimb și ne înlocuiseră
cei din echipa condusă de
Nicolae Băjan. Eram în
cabine și încercam să ne
odihnim, cînd am auzit
strigătul de triumf: „Pe
trol ! Petrol ! Uraaa 1“ în
tr-o clipă am fost la gura
puțului. Ne-am îmbrățișat
emoționați.

— Nu v-a fost ciudă că
alții au fost norocoșii ?
— Nu, pentru că de fapt
noi ajunsesem cu fora
jul la zăcămînt. Deci vic
toria era și a noastră, a
tuturor. Mai mult chiar,
era a întregii țări. Tocmai
de aceea, prim,ul gind al
nostru, al tuturor, s-a în
dreptat către conducătorul
partidului și al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
căruia i s-a raportat vic
toria și i-au fost trimise
primele eșantioane cu ți
ței de Marea Neagră. Prin
glasul său, de la tribuna
Congresului al XII-lea, în
tregul nostru popor a aflat
despre acest mare succes.
...De curind, platforma a
fost mutată pe o nouă po
ziție in zona în care a
fost descoperit primul ză
cămînt. cu misiunea de
a definitiva valoarea lui.
in scopul trecerii de la
explorare la exploatare.
Față de mutările anteri
oare. cind se închiria un
remorcher
puternic de

6 000—8 000 cai putere pen
tru tractarea platformei, de
data aceasta operațiunea —
la care am fost martor ocu
lar — s-a efectuat cu cele
trei nave proprii, de 2 500
CP fiecare, construite spe
cial la Brăila : „Lebăda11,
care poartă numele primu
lui zăcămînt maritim de
țiței descoperit, „Ocnița"
și „Boldești", care » poartă
numele unor vestite schele
petrolifere. Și, tot în com
parație cu mutările ante
rioare, care durau 24—36
ore. ultima s-a efectuat pe
parcursul a circa 10 ore, cu
toate că cerul era acoperit
de nori. în schimb, marea,
îngrijorător de agitată de
hulă în ajun, dimineața se
calmase de-a binelea, exact
cum prevăzuseră specia
liștii Institutului de meteo
rologie și hidrologie vemți
din București în port, de
unde au dat poate cele mai
precise prognoze din activi
tatea lor...
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Boghiuri de Caransebeș
întreprinderea de con
strucții de mașini din Ca
ransebeș, apărută cu nu
mai un deceniu în urmă,
a pus bazele prelucrării
metalului in acest străvechi
oraș bănățean. Ce produce
astăzi ? Construcții metalice
pentru hale industriale (ne
cesare nevoilor interne și
la export), felurite ansamble sudate pentru poduri
rulante și. de cîțiva ani în
coace. întreaga gamă de bo
ghiuri pentru locomotivele
diesel electrice, locomoti
vele diesel hidraulice și,
implicit, locomotivele die
sel. Așadar, la ora actuală,
aici se acoperă în fabrica
ție toate tipurile de bo
ghiuri necesare, de la lo
comotivele de 1 250 CP la
cele de 4 000 CP, și — ca o
încununare — și boghiurile

ZILE DE MUNCĂ INTENSĂ
Cum a „crescut" pămintul lalomiței
cu 2000 hectare

TULCEA

La vremea prașilei, satele s-au mutat
pe cîmp

Ce s-a recuperat pentru agricultură
se cultivă cu furaje
Pornind de Ia necesitatea culti
vării fiecărei palme de pămint. or
ganele de partid și consiliile popu
lare din județul Ialomița au de
clanșat o adevărată bătălie pentru
insămințarea tuturor terenurilor. în
acest scop au fost depistate și in
ventariate suprafețele din sectoare
le zootehnice și gospodărești ale
cooperativelor agricole, întreprin
derilor agricole de stat, asociațiilor
economice intercooperatiste. sec
țiilor de mecanizare și S.M.A.. toa
te suprafețele ocupate de gunoi,
spațiile dintre grajduri, magazii și
celelalte construcții, toate insumînd peste 1500 hectare.
Cadrele de conducere din coope
rative agricole cum sint Grindu,
GirboVi, Gheorghe Doja. Smirna,
Drăgoești, Munteni-Buzău. Valea
Măcrișului, Tăndârei și întreprin
derile agricole de stat Balaciu și
Urziceni au ințeles necesitatea cul
tivării suprafețelor din incintele
gospodărești încă din 1981. Cantită
țile de sfeclă furajeră, dovleci fu
rajeri și lucerna obținute suplimen
tar au contribuit nemijlocit la creș
terea producțiilor de lapte, carne și
lină. Mai mult chiar, aceste uni
tăți au ajutat cu însemnate canti
tăți de furaje cooperativele agri
cole din Balaciu, Căzănești. Mihail
Kogălniceanu, Giurgeni și Stelnica,
în care s-a risipit mult pămint, in
clusiv suprafețele din incintele gos
podărești. Un exemplu.
în acest an, printr-o muncă
susținută, s-au transportat din sec
toarele zootehnice peste 3 milioane
tone gunoi de grajd cu care s-au
fertilizat natural 1 000 hectare și
șt-au transformat în suprafețe cultl '»te cu furaje peste 400 hectare.
St. ..rafețele din incintele sectoare
lor zootehnice de la cooperativele

agricole Balaciu, Crăsani, Ion Roa
tă, Sudiți, Cocora, Platonești. Maia,
Amara, Grivița, Săveni, Poiana au
fost insămînțate.
Această acțiune a fost însă tra
tată la început cu oarecare superfi
cialitate de cooperativele agricole
de producție Horia, Axintele, Sălcioara. Bocănești, Condeești, Malu
Roșu și Jilavele, unde spațiile de
la vedere au fost insămînțate cu
plante furajere, în schimb supra
fețele mai dosnice au fost lăsate în
voia buruienilor.
Cele 1 500 hectare adunate și însămînțate cu plante furajere și
care se risipeau în incintele sec
toarelor zootehnice si gospodărești
ale unităților agricole vor produce
în acest an aproape 50 000 tone fu
raje, în care ponderea o vor avea
sfecla și dovleceii furajeri, lucerpa
și loliumul.
Tot în spiritul cultivării supra
fețelor existente. comandamentul
județean pentru agricultură a luat
măsura ca parcelele din vecinătatea
căilor ferate ce străbat județul Ia
lomița pe circa 220 km, cu lățimi
între 10—15 metri, să fie arate și
insămînțate cu furaje. Și aici s-au
ciștigat aproape 500 hectare. în to
tal, pămintul lalomiței a crescut cu
2 000 hectare.
Și totuși, în acest context de an
gajare demn de buni gospodari, o
situație regretabilă o intilnim pe
șantierele T.C.I.F., unde lucrările
sînt începute și neterminate, tubu
rile și celelalte piese sînt abando
nate prin culturi. Sperăm că lu
crătorii acestor șantiere vor ințelege că risipind o palmă de pămînt
risipim o felie de piine.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul
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Agricultorii tulceni s-au situat in
această primăvară printre fruntași
la executarea lucrărilor agricole.
Dovadă, ei au încheiat primii se
mănatul porumbului. La această
dată mai sint de plantat în grădini
roșiile pe 1 600 hectare, ardeii pe
570 hectare, iar varza de vară pe
40 de hectare. Imediat ce plantele
au răsărit, toate forțele mecanice
și umane din unitățile agricole de
stat și cooperatiste au fost concen
trate la întreținerea culturilor pră
sitoare. „Cu toate că vremea din
această primăvară n-a fost favora
bilă, culturile în cea mai mare par
te au răsărit și au densitate foarte
bună — ne spunea inginerul Ștefan
Gavriliță, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județea
nă. Acesta este un argument în
plus că atunci cînd semănatul se
desfășoară în epoca optimă, iar teh
nologiile sînt respectate cu stricte
țe. culturile se dezvoltă corespun
zător".
Din cauza temperaturilor scăzute
din această primăvară, odată cu
plantele, mult mai repede decît
ele chiar, au crescut și buruienile.
Este și motivul pentru care oame
nii ogoarelor din județul Tulcea
au declanșat prășitul sfeclei de za
hăr și al florii-soarelui. Pînă luni
seara, în unitățile agricole tulcene
prima prașilă manuală la sfecla de
zahăr a fost executată pe 1 000 de
hectare din cele 2 600 cultivate în
acest an. De asemenea, s-a efec
tuat răriitul sfeclei pe aproape
1 000 de hectare. Cooperativa agri
colă Nalbant, de pildă, a încheiat
prășitul și răritul sfeclei pe întrea-

ga suprafață cultivată. Sute de oa
meni am întîlnit in cimp la prăși
tul sfeclei și la rărit și pe tarlalele
cooperativei agricole Frecăței, unde
se lucra pe ultimele hectare din
cele 150 cultivate.
S-au declanșat, de asemenea, și
lucrările de întreținere la floareaisoarelui. Din cele 19 000 de hectare
cîte se află în cultură în județ,
pînă luni seara prima prașilă a fost
efectuată pe 2 000 hectare. Bunii
gospodari au încheiat această lu
crare. Este vorba de cooperatorii
din Jijila și Murighiol. Lucrarea
este avansată și în. cooperativele
agricole Ceamurlia de Jos, „6 Mar
tie" și Făgărașu Nou. Luni, de pil
dă, se lucra din plin la prășit la
C.A.P. Dăeni, unde cîmpul era împînzit de oameni. „Azi am început
întreținerea culturilor — ne spunea
Simion Rîciu, președintele coopera
tivei. Cei 350 de oameni care lu
crează la prășitul florii-soarelui re
alizează într-o zi 120 hectare. Ast
fel, în cinci zile, toată suprafața
va fi curățată de buruieni. Alți oa
meni prășesc cele 120 hectare cul
tivate cu sfeclă de zahăr".
în zilele următoare se va declan
șa prășitul porumbului în toate
unitățile agricole. Oamenii ogoare
lor din consiliile unice Mahmudia
și Ceamurlia de Jos au și început
această lucrare. Este o dovadă in
plus că bunii gospodari se grăbesc
să curețe lanurile de buruieni pen
tru a obține recolte bogate.

...Zi de sfîrșit de aprilie la Izvoa
rele de Giurgiu. Cooperatorii și
mecanizatorii se pregătesc pentru
declanșarea unei noi etape a lucră
rilor agricole — aceea de Întreține
re a plantelor — după ce au în
cheiat în condiții de calitate deose
bită campania de însămințare a cul
turilor de primăvară.
Această unitate agricolă dispune de
o suprafață de peste 4 200 hectare
teren arabil și de un efectiv de animale de 1 500 taurine și 1 800 ovi
ne, precum și de un mare număr de
păsări. întreaga activitate se desfă
șoară in cadrul a 4 ferme vegetale
și una zootehnică. încărcătura de te
ren cultivat cu plante prăsitoare pe
un cooperator ocupat în sectorul pro
ducției vegetale este de circa 5 hec
tare. Dar să vedem cum și-a propus
să organizeze munca conducerea coo
perativei din Izvoarele pentru a face
față acestui volum mare de lucrări și
prin ce pirghii de cointeresare sînt
stimulați cooperatorii în realizarea
unor randamente mari la hectar.
Pornind de la rolul determinant pe
care îl are acum ferma în desfășu
rarea activității din agricultură, a
răspunderii ce o poartă șeful de fer
mă, respectiv formațiile din subordinea acestuia pentru realizarea pro
ducțiilor planificate, fiecăreia aseme
nea subunități i-a fost repartizată nu
numai suprafața cu structura cultu
rilor corespunzătoare celei ce decurge
din planul general al cooperativei, ci
și forța mecanică. Pentru execu
tarea volumului de lucrări ma
nuale fiecare fermă dispune de
circa 100 cooperatori organizați în
cite 4 formații. în noua formă de
conlucrare, echipa de cooperatori
este concepută ca o subunitate
de producție distinctă căreia i se
delimitează anumite suprafețe de
cultur , producțiile și veniturile ce
trebuie să le realizeze la hectar in
cazul fiecărei culturi. La baza acti
vității echipei stă angajamentul în
cheiat între șeful formației de coo
peratori, șeful secției de mecanizare
și șeful de fermă, angajament sem
nat de toți membrii echipei. Acest
angajament stipulează, pe de o par
te, obligațiile ce revin conducerii coo
perativei, respectiv șeful de fermă
și șeful secției de mecanizare pen
tru asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale necesare realizării
producțiilor planificate, iar pe de
altă parte — îndatoririle ce re
vin cooperatorilor de a executa la
timp și la nivel calitativ ridicat toa
te lucrările manuale prevăzute in de
vize. precum și drepturile de retri
buire ce li se cuvin pentru activita
tea depusă. Forma de retribuire a
muncii este acordul global, cu tarif
pe unitate de produs sau la 1 000 lei
valoare a producției fizice obținute.
Pe parcursul anului, munca presta
tă de cooperatori se retribuie pro
porțional cu volumul de muncă efectiv realizat, respectiv cu numă
rul normelor de muncă realizate de
fiecare. în cazul cooperativei din
Izvoarele mărimea tarifului pe nor
mă de muncă a fost fixat la 40 lei,
cooperatorilor plătindu-li-se lunar
sub formă de avans. 80 la sută din
valoarea cîștigului realizat. Dreptu
rile totale de retribuire se determi
nă la sfîrșltul anului și se calcu
lează pe fiecare echipă în funcție de
nivelul producțiilor obținute, acorda
rea integrală a retribuției fiind con
diționată de realizarea în totalitate
a sarcinilor de producție de către
întreaga echipă, de respectarea
cheltuielilor de producție aferente,
indiferent de rezultatele obținute pe
ansamblul cooperativei. în mod deo
sebit trebuie subliniat faptul că ve
niturile cooperatorilor nu sînt pla
fonate. Dimpotrivă, în cazul depă
șirii producțiilor planificate retribui
rea cooperatorilor nu numai că se va
face cu aceleași tarife la tona de
produs, dar ei vor beneficia și de
alte avantaje, inclusiv de dreptul de
a fi retribuit în natură cu pînă la
50 la sută din cantitatea de produse
realizată peste plan. Să concretizăm
aceste prevederi de ordin general
prin referiri directe la activitatea
formației de cooperatori condusă de
Niculina Răsuceanu. din cadrul fer
mei nr. 2, în cazul realizării produc
țiilor planificate.

La C.A.P. Izvoarele din județul Giurgiu
Cultura

Suprafața
Produc
angajată in
ția la
acord global hectar
— ha —
- kg -

— porumb (lu
crat parțial
mecanizat)
— porumb (lu
crat mecani
zat)
— sfeclă de za
hăr

25

6 200

155

253

39 215

35

6 000

210

90

18 900

20

39 000

780

175

81 900

în afară de aceste culturi, echipa
s-a angajat sa lucreze in acord global
5 hectare cu floarea-soarelui, 7 hec
tare soia, cite 6 hectare fasole și ri
cin și 44 hectare porumb in cultură
succesivă. Pentru producțiile totale
prevăzute a le realiza la aceste cul
turi, veniturile formației vor crește
cu circa 54 000 lei. în condițiile
prevăzute de lege, cei 25 de coo
peratori din echipa condusă de
Niculina Răsuceanu care au și in
întreținere 52 de membri de fami
lie. beneficiază de o retribuție în na
tură însumînd 11 550 kg griu, res
pectiv 15 000 kg porumb, revenind în
medie pe o familie cîte 450 kg grîu
și 590 kg porumb. Dar acest calcul
este valabil numai in cazul în care
doar unul din membrii familiei lu
crează in cooperativă.
Esența noilor măsuri de cointere
sare a țărănimii constă însă în aceea
că ele stimulează puternic unitățile
agricole, pe toți membrii coopera
tori in depășirea producției. Posibi

Cultura

Tariful la
tonă sau Ia Venitu
Produc
ția totală 1 000 lei ve rile to
nituri
— tone —
tale
— lei —

litățile de sporire a ciștigurilor sint
mult mai mari în cazul in care
munca este de calitate, iar randa
mentele producției sint mai mari față
de cele planificate. Și trebuie spus
că acesta este faptul cel mai impor
tant pe care l-au înțeles cooperatorii
din Izvoarele. Ei s-au angajat să rea
lizeze o producție la hectar de cel pu
țin 7 800 kg porumb, 4 200 kg grîu,
4 800 kg orz, 45 000 kg sfeclă de zahăr,
3 000 kg floarea-soarelui etc. Hotărîrea lor fermă este de a asigura prin
toate mijloacele, prin toate posibili
tățile îndeplinirea acestor angaja
mente, convinși fiind că numai atingind aceste randamente se pot obți
ne avantaje in plus. Pentru a arăta
cit de mari sint aceste avantaje vom
merge mai departe cu calculațiile
pentru a preciza cît vor cîștiga-coo
peratorii din echipa condusă de Ni
culina Răsuceanu în cazul depășirii
producțiilor planificate la hectar.

Venitu
Supra- Producția Producția
Tariful rile to
fafa la hectar
totală
tale
ha —•—kg — — tone — — Ici —
— Iei —

— porumb (lucrat parțial
mecanizat)
25
— porumb (lucrat mecani
zat)
35
— sfeclă de za20
hăr

Producția
totală reali
zată peste
plan
— tone —

8 000

200

253

50 600

45

7 800

273
900

90

24 570

63

175

94 500

120

45 000

HARGHITA : Livrări suplimentare

la export
Colectivele de oameni ai
muncii români și maghiari
din industria județului
Harghita acționează cu hotărîre și dăruire pentru
îndeplinirea exemplară a
sarcinilor la export. O atenție deosebită este acor
dată înnoirii și moderniză
rii gamei produselor, pro
movării unor tehnologii
superioare, aprovizionării
ritmice cu materii prime
si materiale a formațiilor
specializate in producția de
export, realizării intocmai
a cerințelor de calitate. Ca
urmare a măsurilor și ac
țiunilor inițiate in acest
sens. în perioada care a
trecut din acest an fores
tierii și făurarii de mobilă
de la Combinatul de ex

corespondentul „Scînteii"

In secția de boghiuri a întreprinderii de construcții
de mașini din Caransebeș
Foto : S. Cristian

cind mina înregistra restante. „Se
cretul" activității sale eficiente din
1982 7 Perseverența în aplicarea unor
măsuri care vizează plasarea optimă
a personalului în abatajele frontale,
întreținerea corespunzătoare a utila
jelor, pregătirea și efectuarea unor
revizii de calitate. Apoi crearea unui
climat sănătos de muncă și stimula
rea inițiativei muncitorești.
Aici, șeful minei. Tom» Todea, a
apelat la un exemplu :
„La Motru-Vest, în abatajul fron
tal 2/5, lucrează o formație constituită
ca brigadă a tineretului. Ei bine,
deși în brigadă muncesc doar cîțiva
mineri cu experiență, s-a reușit ca
acest colectiv să se situeze în fruntea
întrecerii din bazinul Motru, realizind lunar viteze de avansare de
peste 100 ml, cu randament de peste
35 tone pe post. Un merit deosebit
revine organizatorului brigăzii, vete
ranul Ion Scrieciu, dar și ambiției,
elanului cu care muncesc colegii săi
mai tineri. între ei. Constantin Pescaru este recunoscut ca un miner
harnic și inventiv. Pescaru este omul
care „mereu vrea să facă ceva nou
pentru a curge mai mult cărbune".
La Motru-Vest a meșterit un dispo
zitiv de curățire a cărbunelui în
urma combinei. I-a dat și un nume
— „Pecard", care ar vrea să însemne
„plugul lui Pescaru". Utilitatea plu
gului constă în faptul că substituie
munca a trei mineri după fiecare
ciclu de tăiere, reduce la jumătate
numărul de manevre ale combinei pe
frontul de cărbune și asigură conti
nuitatea fluxului productiv".

Spiritul de inițiativă al colectivelor
muncitorești — iată unul din resortu
rile esențiale ale eforturilor ce se
depun în valea Motrului pentru a da
țării tot mai mult cărbune. Mina
Ploștina a înregistrat și continuă să
prezinte încă unele rămineri în urmă.
Colectivul de aici nu se împacă cu
această situație și acționează ca, în
luna mai, să lichideze complet res
tanțele. Se muncește energic, sa
caută soluții tehnice mai eficiente.
Astfel, aici s-a pus de curînd în func
țiune un nou abataj, cu o linie de
front de 130 ml, adică aproape de
două ori mai măre față de abatajele
normale. Conducerea sa a fost pre
luată de minerii Grigore Dinu și
Nicolae Vasilescu. Munca pe un ase
menea front este desigur mai com
plexă, mai dificilă, dar acest abataj
are un rol important in sporirea pro
ducției și recuperarea restanțelor.
Fiind amplasat la limita cîmpului
minier, el asigură recuperarea unui
pilier de peste 53 000 tone cărbune
care, în condițiile unui abataj clasic,
rămînea neexploatat.
Să urmărim succint situația pro
ducției și in celelalte două mari în
treprinderi din cadrul combinatului
minier Motru. Este prima dată în
cei aproape patru ani de existență
cînd întreprinderea minieră — ca
riera Lupoaia se prezintă cu sarcinile
de plan îndeplinite și depășite rit
mic. „Am avut de înfăptuit, în prima
parte a anului — ne spune inginerul
Ion Stamatoiu, directorul unității —
sarcini complexe atît pe linia pro
ducției, cît și în ceea ce privește
punerea la punct a treptelor de exca-

La cele două ecluze de
la Agigea și Cernavoda,
două dintre cele mai mari
si mai importante obiecti
ve ale viitoarei magistrale
de ape. canalul Dunărea—
Marea Neagră — construc
torii care lucrează la betonare au atins primele
cote finale la execuția batardourilor. Realizînd în
aceste zile adevărate re

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Dacă la acestea se adaugă, sporuri
le de venituri realizate ca urmare a
depășirii producțiilor planificate la
celelalte culturi angajate a fi lucra
te in acord global de către cei 25 de
cooperatori din echipă rezultă un
venit anual total de 269 000 lei. cu
75 000 lei mai mult decît cîștigul pre
văzut a se obține in condițiile reali
zării producțiilor, planificate.
Obținind producții mari, peste ni
velul stabilit, crește și ponderea re
tribuției in natură care' la porumb,
Aprilie 1982. Moment important in
de exemplu, poate să reprezinte pinâ " vfhta îfilreiprinderli ..Victoria" țTola 55 la sută din producția obținută,
iești: de'îbe’tîanda Re montaj ’ a’ Ieșit
peste plan. în exemplul dat. cei 25
anvelopa cu numărul 60 de milioa
de cooperatori vor beneficia de 40
ne. Evenimentul se producea in cel
tone de porumb in cazul realizării
de-al 43-lea an de existentă a uni
producției suplimentare prevăzute,
tății.
revenind in medie pe om 1 500 kg,
Aprilie 1982. întreprinderea „Vic
cantitate ce se adaugă la cele ce se
toria" Florești primește, prin Decret
cuvin in mod normal fiecărui parti
prezidențial, „Ordinul Muncii" clasa I,
cipant la muncă ce iși îndeplinește
pentru locul I ocupat în întrecerea
sarcinile stabilite.
socialistă între unitățile din ramura
Concluzia care se desprinde este
sa de activitate pe anul 1981. Con
limpede : pentru a putea realiza ve
statăm că nu întimplător tocmai de
nituri mari trebuie, inainte de toate,
la întreprinderea din Florești a fost
să obții o producție mare și, bine
lansată, la începutul anului, o en
înțeles, să livrezi la fondul de stat
tuziastă chemare Ia întrecere către
de pe fiecare hectar cantități de
toate unitățile din industria chimică.
produse cît mai mari. Iată de ce
este necesar ca oamenilor să li se
O deviză care onorează :
explice esența și sensul noilor mă
suri de cointeresare pentru a Înțele
fiecare anvelopă — de cea
ge rațiunile care au stat la baza
adoptării lor, scopul pe care îl urmă
mai bună calitate I »Oricît am
resc — acela de a determina pro
discuta despre productivitatea muncii,
ducătorii agricoli de a asigura prin
despre performanțele tehnice, despre
toate mijloacele depășirea acelor
asimilarea de noi tipuri de anvelope
haremuri de producție dincolo de
— explică inginerul Ion Tifigiu, di
care doar atunci se poate discuta de
rectorul întreprinderii — este clar că
nu putem concepe toate acestea in
avantaje în plus. Iar acest lucru este
afara calității. Noi nu vorbim de ca
cu atît mai necesar acum cînd. prac
litatea întîi sau de calitatea a doua,
tic, ne aflăm in pragul lucrărilor de
ci numai de calitate superioară.
întreținere a culturilor, cu cît în
Cind un șofer spune că un cauciuc
multe locuri oamenii nu cunosc ul
de la mașina pe care o conduce a
timele imbunătățiri aduse proiectu
fost folosit pe o distanță de 55 000—
lui Legii retribuirii muncii în unită
65 000 km, înseamnă că el dă un bun
țile agricole. Cu mai multă răs
certificat de calitate fabricii care a
produs asemenea cauciucuri".
pundere și operativitate trebuie să
Bătălia pentru asigurarea unei
acționeze în acest sens organele de
înalte calități este mai asiduă ca
resort din Ministerul Agriculturii,
oricînd aici, la Florești. Motivul este
obligate să clarifice pînă în cel mai
lesne de aflat. Anual, întreprinderea
mic amănunt fiecare paragraf al
din Florești exportă direct și indirect
noului act normativ.
peste 1,6 milioane anvelope în circa
30 de țări. Și tot anual, aici se pro
Florea CEAUȘESCU
duc peste 150 tipodimensiuni de an
Iosif POP
velope în 2—3 variante constructive.

corduri în turnarea betoanșlor. momentul atingerii
primelor cote finale con
stituie un succes cert în
îndeplinirea angajamente
lor asumate de constructori
de a încheia aceste lucrări
la primul obiectiv cu 4
luni mai devreme si un
avans de 32 zile la cel
de-al doilea. (G. Mihăescu).

la tribuna „Scînteii"

PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ
prin promovarea progresului tehnic, perfecționarea
calificării și stimularea ideilor novatoare

Planul poate fi îndeplinit și depășit la fiecare mină
(Urmare din pag. I)

ploatare șl prelucrare a
lemnului Toplița și între
prinderea forestieră de ex
ploatare si transport Mier
curea Ciuc. constructorii de
mașini și utilaje de la în
treprinderea de producție
industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea
Ciuc și întreprinderea de
matrițe și piese, din fontă
Odorheiul Secuiesc. confectionerii si filatorii de la
întreprinderea de tricotaje
Toplița si filatura Odor
heiul Secuiesc și alte co
lective de muncă au reușit
să livreze suplimentar, la
solicitarea partenerilor ex
terni, produse in valoare
de aproape 10 milioane lei.
(I.D. Kiss).

Un succes al constructorilor canalului
Dunărea — Marea Neagră

Neculai AMIHULESEI

Cum este organizat lucrul, cum se aplică
ACORDUL GLOBAL LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

pentru locomotivele electri
ce de 7 350 CP.
în fotografia alăturată —
un aspect de muncă la linia
de boghiuri, unde muncito
rii din echipa condusă de
Gheorghe Tăbăran au pre
gătit un nou lot destinat
exportului. Căci, să reți
nem. astăzi mîinile unor
muncitori ca Antonie Benec. Stelică Gheorghiu,
Wen tel Iacubovki sau Pa
vel Corneanu au realizat și
continuă să producă bo
ghiuri care au satisfăcut
cerințele beneficiarilor din
Republica Democrată Ger
mană. Republica Socialistă
Cehoslovacă. R.P. Chineza.
Irak, Grecia, R.S.F. Iu
goslavia șl alte țări, pentru
calitatea produselor acești
muncitori bucurîndu-se de
unanimă apreciere. (Nico
lae Cătană).

vare și a circuitelor pe benzi. înre
gistrăm un spor de peste 20 000 tone
lignit și vrem să-1 menținem. Colec
tivul nostru are deplină încredere în
forțele sale și acționează cu răspun
dere pentru întreținerea corespunză
toare și exploatarea cu randament
sporit a complexelor din carieră. Am
obținut indici intensivi și extensivi
cu peste 25 la sută mai mari față de
aceeași perioadă a anului trecut.
Astfel ne vom realiza integral sarci
nile de producție".
La rindul său, întreprinderea mi
nieră Jilț-Sud, după ce in primele
două luni ale anului Înregistrase
depășiri de plan, în prezent are nerealizări de peste 47 000 tone. între
cauze : funcționarea defectuoasă sau
nefuncționarea unor utilaje ; ruperi
repetate ale covorului de cauciuc la
circuitele de haldă ; intrarea cu întîrziere in funcțiune a circuitului nr.
2. deficiente in executarea vulcaniză
rilor. Iar la cele patru unități cu acti
vitatea în subteran : variația presiu
nilor miniere, care au determinat în
treruperea extracției în unele schim
buri ; slaba organizare a muncii la
mina Tehomir ; rămîneri în urmă la
pregătirea liniei de front ; abateri de
la disciplina tehnologică. Pe lîngă
unele greutăți reale, aceste cauze
denotă anumite deficiențe de organi
zare, de coordonare a eforturilor pen
tru buna desfășurare a procesului
productiv.
Așa cum menționam. Combinatului
minier Motru îi revin în continuare
sarcini tot mai complexe, care tre
buie înfăptuite neabătut în fiecare

mină. în legătură cu aceasta, tova
rășul Marin Ștefanache, director ge
neral al combinatului, ne-a precizat :
— In luna mai ne-am propus să
consolidăm realizările din unitățile
fruntașe, să organizăm mai bine acti
vitatea in subteran și in cariere. In
aceste zile, întreprindem un studiu
atent la mina Leurda și vom stabili
măsurile necesare pentru ca și acest
colectiv, altădată fruntaș, să intre
în ritmul normal de producție. La
cariera Jilț-Sud am înlocuit covoare
le uzate, am refăcut vulcanizările ne
corespunzătoare, am pus în funcțiune
circuitul II de haldă și am aplicat
o serie de perfecționări pe liniile
tehnologice, creind posibilitatea utili
zării alternative, pe cărbune și steril,
a circuitelor pe benzi. în ansamblul
lor, aceste lucrări ne asigură funcțio
narea fiecărui excavator timp de
15—16 ore pe zi; astfel încît să reali
zăm zilnic un spor de masă minieră
excavată. Tot la Jilț vor intra în
curînd in activitate patru noi aba
taje, care creează frontul necesar pen
tru sporirea producției în subteran.
De asemenea, în cadrul programului
de suplimentare a forțelor angajate
în bazinul nostru minier urmează
să primim cîteva zeci de autobascu
lante, cu ajutorul cărora vom spori
substanțial producția de lignit din
microcariere. Perseverînd în aceste
direcții, considerăm că vom diminua
din neajunsurile existente, că vom
spori neîncetat producția de cărbune,
onorind prin fapte însuflețitoarea che
mare adresată minerilor țării de către
secretarul general al partidului.

— Ce atribute ar trebui să acordăm
’ unei anvelope de calitate superioară?
■r*-- îl întrebăm pe inginerul Con
stantin Nicolae.
— Pe scurt: uniformitate, rezis
tentă la viteză înaltă, stabilitate în
condiții de teren diferit și climă va
riată. Exigente pe care am căutat să
le onorăm din plin. Astfel se explică
faptul că întreprinderea noastră nu
a primit in ultimele 15 luni nici o
reclamație referitoare la calitatea
produselor livrate la export.
— Cum s-au atins aceste perfor
manțe?
— Dispunem de o dotare tehnică
modernă și de tehnologii noi pentru

La întreprinderea
„Victoria“Florești
toate tipurile de anvelope — ne
spune tovarășul Petre Dinescu, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii. Dar acest lucru nu-i sufi
cient. De aceea, am organizat, poate
pretențios spus, o politehnică mun
citorească cu durata de șase luni, la
care participă cei mai buni munci
tori. Pentru restul personalului avem
cursuri de ridicare a calificării. în ca
drul acestui sistem de pregătire și cu
alte prilejuri organizăm dezbateri
despre calitate și competitivitate care
pornesc de la situația de fapt a pro
duselor noastre, comparativ cu cele
ce se realizează pe plan mondial.
Astfel, concomitent cu ridicarea ca
lității am reușit să barăm și tendin
ța unora de a depăși considerabil
cheltuielile materiale și consumul de
energie electrică, fără ca acestea să
se fi regăsit intr-o producție supli
mentară.
Ion Neagu, președintele comitetu
lui sindicatului al întreprinderii, vor
bind despre acest colectiv, remarca,
pe bună dreptate, că întreprinderea
„Victoria" Florești a constituit o ve
ritabilă și permanentă școală. Oameni
care au primit aici atestatul de vulcanizator, confectioner sau operator
chimist de anvelope pot fi întîlniți
la întreprinderile de profil din Bucu
rești și Zalău, la Caracal și Botoșani.
Am mai aflat că pe aceeași linie,
vizînd creșterea calității produselor,
se înscrie și măsura privind alcătui
rea unor colective care au sarcina
de a urmări, pe întregul flux, rea
lizarea produselor ce sint livrate în
țările cu climă caldă.

in acest an — 35 la sută
produse noi. ExPerienta acestei
întreprinderi demonstrează, incontes
tabil. că un factor decisiv pentru
menținerea competitivității îl con
stituie promovarea largă a progresu
lui tehnic, pe baza efortului propriu
de creație, stimulării puternice a
ideilor și soluțiilor novatoare. Notam
și o cifră semnificativă: în acest an
ponderea produselor noi și moderni
zate se va ridica aici la aproape 35
la sută. Așa se face că acum se află
în diferite stadii de omologare și asimilare o serie de noi tipuri de an
velope — fără cameră — pentru au
toturisme și autocamioane. Bună
oară, tipul 165-70 SR-13, care se pro
duce deja pentru export, se află în
curs de omologare și pentru „Dacia"
Pitești. De asemenea, se va asimila în
scurt timp tipul de anvelopă 12.R00-20,
de construcție radială, care poate
prelua o sarcină de 4 000 kgf și care
are o „speranță de viață" de 75 000
km. Tot în curs de realizare se află
tipul de anvelopă în construcție ra
dială, necesară echipării autoturis
melor ARO pentru export. Cîteva ti
puri de anvelope au fost asimilate și

pentru jndțțștria . noastră aeronau
tică.
Rezultatele efortului propriu pentru
promovarea progresului tehnic se re
găsesc și în investiția de inteligentă
tehnică materializată în acțiunea de
autoutilare. Valoarea dispozitivelor,
subansamblelor și pieselor de schimb
ce vor fi realizate în acest an se va
ridica la peste 10 milioane lei. Pe această cale va crește gradul de me
canizare și automatizare a produc
ției, cu implicații directe asupra creș
terii mai rapide a productivității
muncii. Acum se acționează energic
pentru automatizarea tuturor prese
lor de vulcanizat. Mai mult, specia
liștii și muncitorii întreprinderii au
reușit să fabrice, prin forte proprii,
întregul necesar de matrițe și prese
al uzinei și să realizeze suplimentar
asemenea scule pentru întreprinderea
din Caracal.
— în efortul de înnoire, și moder
nizare am pus și punțț^'yn accent
deosebit pe folosirea in ‘‘ proporție
sporită a materiilor prime provenite
din țară — ține să precizeze ingi
nerul Gheorghe Grlgorescu, șeful
compartimentului proiectare. Este
vorba, în primul rînd, de extinderea
consumului de cauciuc poliizoprenic
românesc, de asimilarea rășinei de
reformare și a cordului metalic. în
acest context se înscriu și acțiunile
de recuperare și recondiționare a ma
teriilor prime refolosibile. Bunăoară,
au fost reintroduse în circuitul pro
ductiv polietilena și cordul metalic
brut, pentru care sînt puse la punct
instalațiile necesare. Efectul : numai
în acest an se vor economisi 5 mi
lioane lei la bugetul întreprinderii.

Să nu uităm nici o clipă
organizarea I In sectia confecții
anvelope autoturism discutăm cu
citiva. muncitori și specialiști.
— Cu aproape un an in urmă, ne
spune inginera Violeta Beldianu, pe
locul unde ne aflăm erau aruncate
fel de fel de materii prime și semi
fabricate. Oricine își dădea seama
că se pierde o importantă capacitate
de producție, iar aspectele de risipă
și transporturi încrucișate ajunseseră
ca o stare „normală" a lucrurilor.
Iată însă că acum, după o acțiune
de anvergură inițiată de comitetul
de partid pentru organizarea ra
țională a muncii, de la depozitele de
materii prime și pînă la ultima ma
șină de pe fluxul de fabricație lu
crurile s-au schimbat radical. Pe
spațiile existente, adaugă maistrul
Gheorghe Pană, am montat patru
linii de mașini pentru confecționat
anvelope, cu o producție anuală de
I milion bucăți, din care 50 la sută
sînt destinate exportului. Aici pro
ducem anvelopele pentru autoturis
mele „Oltcit". Primele 5 000 bucăți
au fost expediate la Craiova, iar
luna aceasta vor fi livrate aproape
20 000. O realizare de excepție? — o
întrebăm pe inginera Beldianu. Da
și nu, ne răspunde. Da, pentru că
anvelopele fabricate la Florești au
trecut cu brio cele 26 de teste la care
au fost supuse de firma „Citroen",
cîștigînd competiția cu cele mai pres
tigioase firme în domeniu. Nu, pen
tru că ritmul înnoirii permanente a
produselor este condiția menținerii
unității noastre în cursa înaltei com
petitivități.
Iată și cîteva rezultate care dau di
mensiunea efortului depus de acest
colectiv pentru realizarea, deopotrivă,
a indicatorilor de plan cantitativi și
calitativi. în primele patru luni din
acest an s-au produs peste prevederi
4 308 anvelope, iar planul la export
a fost realizat în proporție de 101,1
la sută. Și încă un fapt : în 1982, în
treprinderea „Victoria" Florești a
pătruns cu produsele sale și pe piața
americană.

Gheorghe ANGHEL
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UN EVENIMENT EDITORIAL ȘI CULTURAL

Reeditarea ,,Istoriei literaturii romane
de la origini pînă în prezent" de G. Călinescu
Prestigios act de valorificare
a moștenirii literare
Ion Dodu
Istoria literaturii române de la
origini pînâ in prezent de G. Căli
nescu, apărută prima dată in 1941
prin grija marelui editor și om de
cultură Al. Rosetti, vede acum lu
mina tiparului, la prestigioasa edi
tură „Minerva", intr-o nouă ediție,
revăzută și adăugită de autor, fiind
însoțită de o amplă prefață a pro
fesorului Al. Piru. Apariția acestei
lucrări de referință, monumentală
și singulară în peisajul culturii ro
mânești, atestă cu prisosință politi
ca științifică, comprehensivă, pro
fund patriotică a partidului nostru
in domeniul valorificării moștenirii culturale. Noua ediție constituie un eveniment editorial Si cultural, o mărturie impunătoare a
conștiinței de sine a geniului crea
tor românesc, o sinteză strălucită a
spiritualității noastre. Lucrarea fără
egal aparține unui genial om de
știință, unui scriitor eminent și
unui mare muncitor care a citit bi
blioteci intregi, a studiat manuscri
se, a cercetat arhive, documente,
corespondenta și jurnalele scriito
rilor, presa vremii, istoria diverse
lor științe și arte pentru a le topi
apoi într-o viziune unitară și a
înălța un monument cum n-am mai
avut și nu mai avem altul în istoria
literară a sufletului național.
Aparține, totodată, unui ilustru
patriot și comparatist deschis co
municării culturale, capabil să sta
bilească relații neașteptate cu fe
nomenul literar din alte culturi na
ționale. Istoria... lui Călinescu este
o creație singulară, pentru că pină
la ea și după ea nimic nu-i este
comparabil. Istoria literaturii româ
ne veche (3 vol) a lui N. Cartojan
e o lucrare excelentă, dar circum
scrisă unei singure epoci. Desigur,
demne de menționat sînt și istoriile
literare semnate de Sextil Pușcariu,
I. Siodbei, Alexe Procopovici,
George Pascu, pe care Călinescu le
va fi avut sub ochi, cu precizarea
că toate se referă în exclusivitate
la literatura română veche și cu
predilecție la valorile ei culturale,
cită vreme Călinescu va căuta insistent pe cele strict estetice. Ovid
Densușianu — un strălucit pre
cursor călinescian din multe puncte
de vedere — se ocupă, ca istoric li
terar. doar de Literatura română
modernă (2 voi); Nicolae Iorga — din
aceeași stirpe cărturărească și
creatoare cu G. Călinescu — stă
ruie asupra mai multor perioade,
comentînd preponderent literatura
populară veche și modernă. Deși
lucrarea sa a rămas incompletă, se
poate spune că Eugen Lovinescu —
un cert precursor călinescian — re
alizează o istorie a literaturii mai
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cuprinzătoare, mai puternic anco
rată in valorile estetice specifice
(Istoria literaturii române contem
porane, vol. I. IV, VI 1926—29).
Lucrări, hai să le zicem de sinteză, precum acelea ale lui Gh. Adamescu, C. Loghin și altor popularizatori ai istoriei literare sînt
mult prea modeste și nu merită
nici un comentariu într-un aseme
nea context.
Deci, ideea singularității operei
călinesciene se justifică pe deplin
din toate punctele de vedere, în
primul rind din acela al viziunii
moderne, profund originale și de o
înaltă exigență estetică ; din acela
al capacității de construcție și or
ganizare a „materialului" faptic în
tr-o arhitectonică specifică obiec
tului înfățișat. Grandioasă și armo
nioasă ca legendara mănăstire de la
Argeș, precum și prin pertinenta și
insolitul judecăților și talentul
scriitoricesc al criticului. Călinescu
se arată, totodată, in vasta sa lu
crare un Columb al zonelor necu
noscute din universul creației noas
tre literare, un descoperitor de tărimuri și valori noi, pe care le în
corporează organic în coloana fără
de sfîrșit a spiritualității noastre.
Sîntem, deci. în fața unei noi edi
ții, îmbunătățită și îmbogățită, care
obligă colectivele angajate in reali
zarea Tratatului de istorie a lite
raturii române, ca și pe autorii in
dividuali ce năzuiesc realizarea
unor astfel de lucrări să manifes
te rigoare și fantezie, minuțiozitate
și dezinvoltură comparatistă. Prin
valoarea ei științifică, literară și
națională, prin ceea ce această operă reprezintă pentru cultura
noastră și pentru formarea genera
țiilor tinere, ea merită să fie
prezentă în biblioteca fiecărei școli,
să fie la îndemîna cititorilor și s-ar
cuveni ca factorii de resort să ia
măsuri în această privință. Ar tre
bui să se păstreze zațurile vreme
îndelungată, să se facă orice efor
turi, să se amine, chiar, unele lu
crări mai puțin reprezentative si
mai puțin presante și să se editeze
un tiraj mai mare din această lu
crare unică in cultura românească,
in stare să ne definească vocația
enciclopedistă și să concure o lu
crare a lui de Sanctis din cultura,
italiană sau Bedier și Paul Hazard
din cea franceză. O asemenea lu
crare este pentru istoriografia noas
tră literară ceea ce podul de peste
Dunăre e pentru construcții, ceea
ce mănăstirea Argeșului e pentru
arhitectură, ceea ce avionul lui
Vlaicu a fost pentru aviație și Is
toria românilor a lui N. Iorga pen
tru istoriografia națională.

Argumente edificatoare
ale permanenței,
ale specificului național
i'......................... —
Pompiliu MARCEA
Una dintre obsesiile spiritului câtea spune, acea „catedrală" visată
linescian a fost ideea de monumen
de marele arhitect al valorilor ro
talitate, Intelectual de aripi mari,
mânești, ale cărei temelii au fost
urmînd unor Heliade-Rădulescu,
pregătite cu migală, devoțiune,
Hasdeu, Lovinescu și Iorga, el a
combustie spirituală, prin cărți de
detestat minima rezistență in culvenite, toate, referențiale, și prin
tură, abordarea pe „felii", Citesc
tr-o activitate „jurnalistică", adică
literaturi intregi, spunea el, și nu
de critică „foiletonistică" desfășu
numai o literatură. Disprețuind
rată peste un deceniu și jumătate
boema și ca fenomen, s-a claustrat
in presa literară.
o viață întreagă, ce nici n-a fost
Monumentala sinteză este, cum
prea lungă totuși, în biblioteci, în
știm, precedată de o prefață a au
tre cărți și documente cu o Voință
torului, im care sînt înfățișate, fără
de neînfrint, cu o inepuizabilă
lamentație, ci strict obiectiv, difi
energie și cu o voluptate fără sea
cultățile întîmpinate de cel ce și-a
măn, la care nu putem să nu adău
asumat o atare obligație, in raport
găm, desigur, o înzestrare naturală
cu situația din alte cultupi. Multe
privilegiata. Capriciile ori labilitălucruri au trebuit cercetate de la
țile omului, de care unii biografi
început, existind prea puțin sau
fac atîta caz, raportate, cum este
nimic. Acolo unde se cuvenea, pre
onest, la inegalabilele calități _ ce
mergătorii, fie și cei modești, au
au împins enorm cultura română
primit gratitudinea necesară, cu
înainte, ni se par adevărate mes
toată onestitatea. I s-ar fi cuve
chinării, penibile noduri în papură.
nit poate mai multe recunoașteri
Cu prilejul sărbătoresc pentru
lui Iorga, fără de care secolele
XVI—XVIII n-ar fi putut fi ex
cultura noastră al noii ediții (editu
ra „Minerva •, director Aurel Mar
plorate. Se cere mereu evocat,
atunci cînd ne referim la marea
tin), îngrijită de Al. Piru, opor
tun completată, după voința însăși
Istorie călinesclană, mobilul pa
triotic al grandioasei Întreprinderi:
a autorului celebrei Istorii din
1941, folosim prilejul de a constata
încrederea nestrămutată că avem o
literatură ce merită a fi cunoscută
ceea ce am putea numi obsesia,
mai exact spus, fascinația sinteze
de toată lumea, că „după o prea
lor monumentale sub a cărei be
lungă desconsiderare de noi înșine,
e timpul de a striga cu mindrie
nefică presiune Călinescu a trăit
permanent, lncepind cu studii li
împreună cu Miron Costin : „Nasc
și la Moldova oameni !". (Prefață).
mitate la Școala română din Roma,
Exegetul își propune, de asemenea,
trecind, treptat, spre subiecte mai
cuprinzătoare, pe măsura asimilă
să fundamenteze specificul sub
stanței contribuției noastre la cul
rii temeliilor culturii, el a re
tura universală : „Istoria literaturii
ușit in cele din urmă să de
finitiveze cupolele edificărilor con
române nu poate să fie decît o de
cepute, cu paciență benedictină și
monstrație a puterii de creație ro
cu tenacitate de neînvins, confirmâne cu notele ei specifice,
mînd că nu putem atinge marile
arătarea contribuției naționale la
altitudini decît pornind, cu pregă
literatura universală". (Specificul
tirea necesară, de la nivelurile mo
național, epilog). Ideii ce putea mă
guli pe unii snobi, atît de minima
deste, dar indispensabile. Pilda lui
lizatoare în fond, după care Româ
G. Călinescu este și o indirectă și
necesară lecție dată veleitarilor ori
nia ar fi un fel de „colonie cultu
rală a Franței", Călinescu ii opu
celor ce cred cu naivitate că poți asalta, dintr-o dată, fără „antrena
ne „puterea" noastră creatoare și
mentul" obligatoriu, marile perfor
contribuția specifică, aflînd garan
ția originalității noastre în „facto
manțe. Odată ce a asimilat însă va
lorile esențiale, cu instrumentele
rul etnic", așa cum concepuseră
arhitectonice exersate, el s-a avîndealtfel toți ceilalți mari înaintași :
tat, cu temeritate, spre înălțimile
Maiorescu, Ibrăileanu, Iorga ș.a.
Nu trebuie, firește, a se deduce că
rar atinse, nu numai la noi, ci în
absolut. „Staționarea" la cote co
istoricul literar cultiva autarhia spi
mode i se părea „mediocritate",
rituală. Dimpotrivă, nimeni în cul
„comoditate", „filistinism intelec
tura noastră n-a sesizat atîtea aso
cieri, afinități și corespondențe
tual". în Jurnalul literar din 1939
declară limpede : „Interesul nostru
dintre literatura noastră și cea eu
ropeană. Dar nu din perspectiva
este de a da linii monumentale
culturii". în Viața literară, incă din
complexului de inferioritate, a sub
ordonării sau afilierii mimetice.
1928, el visa la noi „o fază a mo
numentalului", ce vine dintr-un
Marii autori (și nu, desigur, cei
„elan nestins", dintr-o „perpetuă
mediocri, de care nu e lipsită nici
o literatură, inclusiv cele mai presvaloare a spiritului". Și-a ales, ca
tante) sînt emuli și nu subalterni,
obiect de studiu, după o ucenicie,
coparticipanți la „marele concert"
mai bine spus inițiere, pe .Emines
cu, considerând că fără a-ți încerca
al literelor, cu prerogative și me
„puterile cu marii reprezentanți ai
rite egale.
spiritului românesc" nu ți-ai făcut
Mulți i-au reproșat lui Călinescu
datoria cea mai înaltă. Poți să nu fie excesul biografist. fie tentația
izbutești, dar tentativa este o o„rezumatelor de opere", incercînd
bligație morală și un test profe
să-i conteste tocmai inegalata ca
sional.
pacitate a sintezei. Marele istoric
literar a înțeles însă, înaintea tu
Istoria literaturii române de la
turor, că opera literară este rezulorigini pînă în prezent este, am pu-

tatul unui efort uman, că ea închide sufletul creatorului, în plămădirea căruia faptele de viată
joacă un rol adesea decisiv. Călinescu n-ar fi putut fi niciodată de
acord cu „punerea în paranteză" a
autorului, i s-ar fi părut, bănuim,
o alienare, o dezumanizare a exe
gezei. Prin biografie el înțelege
„viata în sensul cel mai înalt al
cuvîntului, succesiunea de momen
te superioare sufletești explicind
opera, sinteza ideologică a zilelor
trăite, proiectată pe tabloul epocii".
Caracterul de sinteză al Istoriei...
se poate proba în alte, atîtea fe
luri : păstrarea proporțiilor dintre
epoci, proeminenta criteriului artistic ca factor coagulant strict necesar, ierarhizarea elocventă a valorilor, articularea riguroasă și în același timp detașată a diviziunilor,
integrarea literaturii în cultură, mai
ales la epocile mai vechi, dar cu
grija sublinierii * particularităților
estetice. Nimic nu e sec. factologic
in sens peiorativ. Fiecare capitol,
fiecare scriitor, din cei mărunți, au
culorile, parfurnurile, luminile lor.

Fiecare este, într-un fel, o partitu
ră muzicală, chiar dacă unul e un
simplu menuet, unul un oratoriu,
o cantată, o simfonie. Căci Călinescu este un depozitar, un latifundiar
de senzații : acustice, tactile, olfac
tive, vizuale. Și toate, în imensul,
impunătorul edificiu, comunică
sinestezic,
parcă
baudelairean.
__ .
printr-o misterioasă, organică legă
tură. Această organicitate provine
din însuși destinul comun, conge
ner, al literaturii române, creată în
aceeași vatră spirituală, ale cărei
motive conexe, riguros îngemănate,
și-au aflat în G. Călinescu un ge
nial arhitect, care a fixat temelia,
coloanele de susținere, interioarele
policrome, dar și exteriorul ispititor,
cupola apoteotică, dimpreună cu
mărețele-i turle. Am putea, de aceea, să-l introducem, cu gloria ce
i se cuvine, pe autorul acestei
splendide catedrale a literaturii ro
mâne în rîndul marilor ctitori cu
care se mîndrea Miron Costin cu
veacuri în urmă. Și care, cum con
stata însuși Călinescu. nu încetează
să apară.

Creația critică

de valori pentru marele public
LITERATURII

IN PREZENT

care îl ai la lectura Istoriei litera
turii este acela, întăritor, că sîntem — spiritualicește — o nație
veche și cu o mare capacitate de
sincronizare.
Ar fi util să discutăm despre me
toda istoricului literar. Nu este
locul ș-o facem acum. Să amintim
numai că pentru G. Călinescu is
toria literară este o sinteză epica
și, în realizarea ei, criticul folo
sește toate metodele care i se par
potrivite. Aici face sociologie, colo
erudiție de tip pozitivist. Pînă să .
ajungem la Poveștile lui Creangă
străbatem un eseu sclipitor despre
oamenii și locurile Moldovei de sus,
capitolul despre Goga începe cu o
descriere a țării din jurul Sibiului.
Cind opera nu îngăduie asemenea
desfășurări de forțe, istoricul are
tendința de a reconstitui structura
poemului sau a nuvelei într-o vi
ziune superior critică. în Principii
de estetică dăm peste acest pasaj
lămuritor : „Nu trebuie să pară un
paradox că în istoria literară sînt
mai puțin importanți scriitorii în
sine, cît sistemul epic ce se poate
ridica pe temeiul lor“. Asta justi
fică libertatea criticului, însă tot
G. Călinescu atrage atenția în altă
parte că libertatea (subiectivismul)
trebuie să fie in critică expresia
superioară a capacității de a stăpîni adevărul. Arta are totdeauna
dreptate, mai spune el intr-o propo
ziție memorabilă, ceea ce nu în
seamnă că, despărțită de dreptate
(adevăr), șansele artei sînt nelimi
tate.
Cit de actuală, cît de modernă
este metoda criticului care refuză
în chip sistematic să se închidă
într-o metodă 1 Ne amintim că G.
Călinescu avertizează undeva că
atunci cînd apare geniul, regulile
se dau. rușinate, înlături. Geniul
n-are, așadar, legi, nu e nici mo
dern, nici clasic. In istoria literară
geniile trăiesc mai puțin și pute
rea lor de a disprețui normele este,
in recunoaștere, mai mică. Numai
creația (inclusiv creația din inte
riorul criticii) este eternă .și. fiind
o operă superioară de creație. Is
toria literaturii de G. Călinescu are
toate șansele să dăinuie. Nu-i o
sinteză în afara oricărei contestații
(prea marea severitate a criticului
față de confrații săi. criticii, incepînd cu T. Maiorescu și încheind
cu Pompiliu Constantinescu. este
un exemplu), dar este o operă care,
în afara altor considerente, se ci
tește ca o seducătoare proză de
idei. Merită să fie elogiați toți-cei
care au contribuit la tipărirea aces
tei cărți (în primul rînd prof.
Al. Piru), punînd astfel în mina
generațiilor de azi o carte despre
frumusețea și demnitatea creației
literare românești.

Eugen SIMION
Reeditarea Istoriei literaturii ro
trebări fără soluții. Ceea ce trebuie
mâne de la origini pînă în prezent,
reținut este plăcerea lui G. Călidupă 41 de ani de la apariție, este
nescu de a da viață unor amănun
desigur un eveniment in viata cul
te de acest fel și a face din oamenii
turii noastre. Un mare eveniment.
care scriu sau din cei care trăiesc
Fie ca el să stirnească în critica li
în preajma lor niște veritabile per
terară ecoul pe care il merită. Ar
sonaje.
fi cu desăvirșire trist ca bucuria
Uneori opera fiind neglijabilă sub
noastră să se rezume la cîteva ar
raport estetic, accentul cade asupra
ticole ocazionale în care condeiele
biografiei. Știința lui G. Călinescu
să se întreacă in a inventa noi me
de a crea o viață memorabilă este
tafore grandioase. O carte de felul
neîntrecută. Am recitit sub noua
aceleia scrise de G. Călinescu im
formă capitolul dedicat lui V. A.
pune, înainte de orice, o confrun
Urechia, adversarul lui Maiorescu,
tare loială cu spiritul critic de azi.
sau acela despre Bonifaciu FloresNu cunosc o mai mare stimă și o
cu. Sînt două mici capodopere de
formă mai demnă de admirație, în
erudiție și ironie. Biografia lui
critică, decît examenul profund al
V.A. Urechia, omul cu șapte nume,
creației. Astfel gîndea și G. Căli
este senzațională sub latura pasio
nescu („modul meu de a stima este
nală. în același chip este înfățișată
a face obiecții"), criticul care avea
și viața nefericitului Bonifaciu Flooroare de articolele superficial en
rescu, „scriitorul proletarizat și cu
comiastice. de vorbele acelea mari
relații mondiale", descins parcă
și goale care, repetate fără măsură,
din galeria de portrete a Scrinului
încep să semene a injurii.
negru. Este ușor de observat că mai
Istoria literaturii române este,
toate aceste portrete intră intr-o
desigur, o mare carte. La apariția
clasificație morală înainte de a
ei, in 1941. E. Lovinescu, care cu
ilustra o latură a spiritului creator.
noștea bine valoarea vorbelor, spu
Spiritul este cercetat în cărți și,
nea prietenilor săi : „E o carte ge
cind este cazul. în corespondență
nială. Domnii mei“... Reputația ei a
(Odobescu, Duiliu Zamfirescu), cu
crescut enorm in epoca noastră. E o
preocuparea mereu de a-1 raporta
lucrare de referință de prim ordin
la cultura universală. Poetul mi
pentru literatura română. Este și o
nor se inscrie într-o mare tradiție
operă de creație în sine, de unde
și participă, prin slabele lui mij
ideea mai veche că Istoria lui
loace, la o școală, un curent, o
G. Călinescu este un roman al li
mișcare
de idei cu bătaie lungă.
teraturii române. Oricum i-am zice,
Este un mod foarte inteligent la
un fapt' este sigur : rareori talentul
G. Călinescți de a da relief unei
s-a unit atît de fericit cu eruditiâ,
opere care intră, de regulă, prea
simțul valorilor cu viziunea istorică
puțin
în sfera artisticului. Creația
a lumii românești. Citită azi, cartea
critică
salvează, în acest chip, pu
lasă o impresie extraordinară. Ni
tina creație a scriitorilor de tipul
mic nu s-a învechit, limbajul și
Aricescu, Pelimon, Baronzi... pe
mișcarea ideilor produc aceeași
care, altfel, istoria l-ar fi înghițit
surpriză, portretele — completate
de mult. Prin același procedeu, G.
și. in parte, refăcute sub latură
Călinescu dovedește, apoi, că lite
morală in noua ediție — tulbură
ratura română n-a trăit într-o izo
prin viziunea și culoarea lor exis
lare provincială. Sentimentul pe
tențială.
Față de prima ediție, cea de
acum adaugă aproximativ 300 de
pagini, cu date, cele mai multe
dintre ele privitoare la biografia
scriitorilor. Al. Piru, îngrijitorul
ediției, explică într-o substanțială
prefață în ce sens merg modifică
rile făcute de autor. Ele nu schim
bă periodizarea, viziunea totală
asupra școlilor literare și nici ju
loan ADAM
decata de valoare. Cele mai multe
pendul măsurînd veșnicia, a certi
Ediția a doua a monumentalei
adaosuri sînt în capitolele referi
tudinii că Istoria... este „cea mai
Istorii călinesciene este. în sfîrșit.
toare la scriitorii din secolul al
clară hartă a poporului român".
un fapt împlinit (ediție îngrijită și
XIX-lea, unele articole fiind in
Așa șl stau în fond lucrurile, iar
prefațată de Al. Piru ; colectiv re
tegral reformulate. Am compa
faptul
că geniala demonstrație a
dacțional
coordonat
de
Z.
Ornea
și
rat în cele două ediții citeputerii de creație a etniei saie se
alcătuit din Rodica Rotaru și
va capitole (Al. Odobescu, V. A.
încheie cu un capitol consacrat
Urechia, V. Alecsandri, Grigore Andrei Rusu). Precedat de lungi
„specificului național" nu e deloc
și pasionale discuții, gestul edi
Alexandrescu. N. Filimon...) și am
întîmplător. Cel etichetat la apa
torial consacră dealtfel dorința
constatat că adaosurile sporesc,
veche a autorului (care visa încă
riția cărții, de către publiciști ig
într-adevăr, biografia scriitorilor și
nari, drept un „detractor" al valo
din
1941
un
„prilej"
de
a
se
„cori

descrierea operei, rareori cărțile
rilor naționale, credea cu toată
ja"), readucîndu-ne pe solul tare
sînt reanalizate. Capitolul închinat
ființa că „garanția originalității
al certitudinilor. Ca toate opere
lui Odobescu este un exemplu. In
le esențiale. Istoria... este si
noastre fundamentale stă în fac
ediția din 1941, G. Călinescu, necutorul etnic". Refuzată naționalis
o „carte de învățătură", un
noscînd decît o parte din cores
mului inflamat, demagogiei patrio
„manual" implicit din care poți
pondenta prozatorului, dar intuind
tarde, pitorescului etnografic, ele
desprinde, în dialectica notelor lui
existenta și importanța ei. scria :
mentului decorativ, demonstrația
ireductibile, spiritul unui popor.
„Corespondenta lui (...) trebuie să
S-a vorbit mult despre disocieri
călinesclană presupune o coborîre
fi fost enormă"...
spre izvoarele noastre ancestrale, o
le operate de G. Călinescu (despre
Ceea ce se adeverește și. în noua
călătorie în timp în care valorile
distincția dintre cultural și estetic,
redactare.- biografia lui Odobescu,
cardinale ale literaturii românești
de pildă). Ar trebui să vedem tot
cu date scoase din scrisori, crește
sînt, cum sugestiv metaforiza un
odată
și
asocierile,
vasele
comuni

considerabil, Portretul moral al
poet, scuturi de etern.
cante. racordurile subterane, sub
scriitorului pare acum scos dinIstoria... este, privită din acest
tila relație dintre etnic și estetic,
tr-un roman din secolul al XIX-lea.
punct de vedere, un strălucit ar
accentul pus pe specificul național,
Aventura sentimentală a lui Odo
gument al duratei noastre spiritua
Călinescianismul nu implică este
bescu de la sfirșitul vieții dă cel
le, un monument de dialectică
tismul, examenul în sine, sub sticlă,
puțin impresia de rezumat al unei
strînsă și subtilă. Dintr-un secol
al valorilor. Un patos polemic, fă
nuvele romantice. Criticul este pru
de
„literatură absolută" se desci
țiș
sau
subiacent,
nu
lipsește
aces
dent ironic, atît cît este util pen
tei cărți-mit, prin care Călinescu frează sensuri verificabile pe mile
tru a face suportabile faptele și
nii. Un cult al vechimii românești
voia a dovedi că „avem o literatu
pentru a nu distruge, în același
însuflețește paginile magistralei
ră superioară, care a consumat
timp,' fondul lor de gravitate. Difi
opere. Extraordinara cultură a
toate motivele literare." Intelectua
cultățile financiare ale scriitorului
criticului — care citea litera
lul care mărturisea — nu fără o
sînt. tot astfel, pe larg expuse, cu
turi,
' nu cărți — catagrafiatâ
notă
teatrală
—
că
rumoarea
stră

amănunte care întăresc imaginea
sumar și condescendent de un re
zii l-a cucerit tîrziu, scoțîndu-1 din
(existentă deja în ediția din 1941)
cent biograf, face posibile juxta
bibliotecă, nu trăia deloc într-un
că Al. Odobescu este, în circum
punerile. judecățile sincronice, dar
timp absolut sau în vreun cabinet
stanțele noastre, un Cesar Birotteau
și pe cele protocronice. Intr-un mo
aseptizat, singur și străin dc între
încolțit de creditori. Cînd e vorba de
ment în care se mai perora penibil
bările, nădejdile și dramele alor
arborele genealogic, G. Călinescu
despre statutul de semicolonie fransăi. Corespondența cu Al. Rosetti în
nu uită nici cea mai mică ramură.
Istoria familiei Sașăi Prejbeanu,
jurul Istoriei modifică sensibil fi ■ ceză al literaturii românești, G. Că
linescu nu se sfia să releve priorită
zionomia acestui solitar, al cărui
soția lui Odobescu, descendentă în
țile noastre. Satisfacția cu care
linie maternă din prinții ruși Bagra
scris e o singurătate cu fața spre
sînt notate antecedentele cantemition, este uluitoare. Am observat
ceilalți. „Dovedesc, notifica epistoriene ale teoriilor lui Vico și Mon
acum un fapt pe care, fie că-1 tre
lierul, că literatura română își
tesquieu e de reținut și într-un
are sediul mai ales în Ardealul
cusem cu vederea la lecturile an
plan general. Ar mai trebui de
ocupat (Cosbuc, Rebreanu etc.), pe
terioare, fie că noile date aduse de
asemeni să constatăm că similitudi
versanții munților, pe marginile
critic îl scot în evidență, nu-1 re
marcasem : Sașa Prejbeanu seamă
graniților (Slavici), că teritoriul ei nile, paralelismele sînt întotdeauna
efectuate de pe poziția unei per
nă Izbitor de mult cu o eroină din
de formație este tocmni ceea ce ni
fecte demnități naționale, cu o
romanele lui G. Călinescu. Citim
se contestă". El voia și o „hartă cu
atenție particulară pentru modul
într-un loc : „Ea va fi o femeie
geografie «literară" în relief, cu
nostru specific de a „simți realită
„munți în proiecție și nume pro
superioară, care va respecta toate
țile cosmice".
prii de înaltă caligrafie picturală",
libertățile soțului, trăind cu el în
Azi, cînd se discută mult despre
tr-o prietenie protocolară, de o
proiect la care renunță, convins
metodă in critică, Călinescu este
probabil că Istoria... e ea însăși o
afecțiune subtilă, scăpînd mentali
pilduitor și prin absenta supersti
tății comune". Și în altă parte,
operă cartografică superioară și
țiilor metodologice. I s-au reproșat,
implicită (și tocmai de aceea mai
acolo unde istoricul narează relația
incă de la apariția cărții, „criterii
persuasivă),
în
care
Eminescu,
tîrzie a lui Odobescu cu Hortensia
le arbitrare și eterogene", sugerînRacoviță : „O îngăduință perfectă
Hasdeu, Bolintineanu, Slavici. Coșdu-se că o metodă unică ar fi făcut
buc, Rebreanu. Maiorescu și Goga
există între soți... Ce se va fi înopera dacă nu invulnerabilă, in
sînt chiar acești munți, „eterni pă
tîmplat oare ? Caragiale divulgă că
orice caz mai rezistentă la obiecții.
zitori ai solului veșnic". Exisță in
Odobescu ceruse in căsătorie pe
Prefața ediției princeps o succesi
E o eroare, pe care nici scrupulul
Hortensia Racoviță chiar prin in
științific, nici personalitatea celui
une de tonuri ce dă de gîndit. E
termediul finei Sașa și că profe
care a rostit-o (Ralea) n-o absolvă.
soara refuzase"... Nu altfel proce
mai întîi un spectacol al modestiei
Vigoarea, farmecul, forța persuasi
dează — ne amintim — Ioanide cu
jucate („Prezenta operă nu iese din
vă a Istoriei... rezidă tocmai din
Elvira, soția cordială care se dă
goluri. Ea reprezintă o jumătate de
această fraternitate a criteriilor,
pas mai Înainte peste munca
discret de o parte cînd arhitectul
onestă [...] a atîtor arhiviști și is
în implicarea armonioasă a istori
are unul din obișnuitele lui ela
cului.
ideologicului, sociologicului,
torici literari"), apoi o blîndă ful
nuri sentimentale. Odobescu însuși
gerare ironică la adresa scientistipsihologicului în demonstrația es
se poartă ca Ioanide, „patern și
tetică, sporind astfel, cum spunea
lor, un scurt ritual de exorcizare a
curtizanesc", in timp ce subtila
Călinescu incă din 1936. „capacita
susceptibilităților
contemporane.
și constanta Sașa este afectuoasă și
Numai finalul cade solemn, irevo
înțelegătoare. Cine pe cine a in
tea de recepție a impresiei artis
cabil, cu bătaia metalică, gravă, de
tice".
fluențat. unde este modelul ? In-

La Muzeul „Vasile Pârvan“ din Bîrlad
o donație de mare valoare
Muzeul „Vasile Pârvan" din municipiul
B.irlad, instituție de
prestigiu, care va îm
plini curind șapte de
cenii de existență. își
redeschide, in aceste
zile, porțile complet
renovat, modernizat și.
mai cu seamă, foarte
mult îmbogățit.
Ce noutăți va oferi
vizitatorilor ne spune
tovarășul Vasile Palade. directorul muzeu
lui :
— Va fi pusă la dis
poziția publicului, incepînd de la 23 mai.
în cadrul manifestării
„Zilele culturale ale
Bîrladului". mai intîi
noua secție de artă,
formată numai din
colecții donate de că
tre mai multi oameni
de știință și cultură,
fii ai municipiului.
Cea mai însemnată, de
o valoare excepționa
lă. este „Colecția de
artă comparată Ritta
și prof. dr. docent
Ion Chiricuță", colec
ție formată din aproa
pe 1 000 de piese.
— Ca să ne dăm
seama de vastitatea,
de valoarea deosebită
a colecției — intervine
muzeografa Nicoleta
Arnăutu — e de ajuns
să spunem că ea este
expusă în nu mai puțin
de 14 săli - și un hol
mare, care însumează
circa 600 mp spațiu
sxpozitional și care
are multe rarități și
unicate.
— Să încercăm o
scurtă prezentare a ei.
— Avem mai intîi
arta populară româ
nească, de mare au
tenticitate și fantezie :
peste 150 de piese de
ceramică populară din
Transilvania din seco
lele XIX și XX. 55
picturi pe sticlă și
lemn, piese din lemn
și corn de cerb (utilitare, încrustate cu
elemente decorative),
sculptură in stil brâncovenesc. scoarțe ol
tenești și moldovenești
din secolele XVIII și
XIX, cergi, ștergare

de mare varietate coloristică și decorativă.
Intr-o sală va fi
expus Lapidarium-ul,
care cuprinde frag
mente de stele fune
rare. capiteluri, sculp
turi zoomorfe si cu
motive vegetale, un
bust de marmură al
împăratului Caracalla
și multe altele. Arta
decorativă universală
este reprezentată prin
solendite tapiserii Ver
dun din secolul XVII
(franțuzești), piese de

„Colecția
de artă
comparată
Ritta și prof,
dr. docent Ion
Chiricuță"
mobilier măiestrit lu
crate, cu o bogată ico
nografie — personaje
Istorice, în stil gotic
flamboyant din secolul
XVIII, piese de mobi
lier de școală italiană
și franceză (secolele
XVIII, XIX), porțela
nuri
hisnano-maure
(secolul XVI), franțu
zești (secolele XIX,
XX), grecești, olande
ze. germane, italiene,
sticlă de Boemia și
Murano, vitralii, arme
din Eurooa și Asia,
secolele XVIII. XIX,
numeroase obiecte de
podoabă din argint și
pietre prețioase.
In săli separate sînt
prezentate 20 de opere
de pictură și sculptură
universală. Sînt lu
crări anonime, pictu
ră de scoală spaniolă
(secolul XVII), italia
nă, flamandă, sculp
turi ■ în stil baroc flam
boyant etc.
Colecția conține pes
te 200 de tablouri de
pictură
românească
interbelică și contem
porană pe care vizita
torii le vor găsi aici

în mai multe săli : lu
crări de Ștefan Luchian (1), Theodor
Pallady (14), Gheorghe Petrașcu
(10),
Ștefan Dimitrescu (4).
Nicolae Tonitza (2).
Iosif Iser (5). Francisc
Șirato (5), Camil Ressu, Jean Al. Steriadi,
Dumitru Ghiată, Ru
dolf Schwaitzer-Cumpănă. O'-tav Bănci lă.
Ion Tuculescu, Lucian
Grigorescu. Vasile Po
pescu, Marius Bunes:u. R. Rosemblud. Alexandru Ciucurencu
(10). Comeliu Baba
(7). Magdalena Rădulescu, Ion Sima. Ion
Musceleanu. Constan
tin Piliută, Al. Mohi,
Teodor Harsia. Nico
lae Apostol. Florin
Niculiu, Ritta Marinovici-Chiricuță.
Bene
Iosif. Marcel Chimoagă (14) și mulți alții.
Iată ce declară pro
fesorul Chiricuță in
caietul de prezentare
a donației : „Am ofe
rit cu toată dragostea
această colecție, rezul
tat al trudei si căută
rilor mele de o viată,
pentru că operele de
artă trebuie șă se re
întoarcă la oameni,
să-i înnobileze. Numai
așa trăiesc. Satisfacția
este cu atît mai mare
cu cit ea va fi adă
postită de orașul in
care am văzut lumina
zilei, de locurile in
care familia mea are
adinei rădăcini țără
nești. Am st.»' .vuțin
la Bîrlad. dar Z Jjptul
meu a rămas legat de
acest oraș, care cu
noaște astăzi o deose
bită dezvoltare și în
florire. De aceea am
vrut să dau și eu pu
tină bucurie sufleteas
că, spirituală concetă
țenilor mei. cărora am
încercat și prin pro
fesiunea și cercetările
mele să le fac numai
bucurii, să-i fac feri
ciți".

Petru NECULA
corespondentul
„Scînteii"

O demonstrație temeinică
a unității noastre spirituale

Din „Colecția de artă comparată Ritta și prof, dr. docent Ion Chiricuță"

Foto : Anton Burghelea
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ARGEȘ. „Pitești — coordona
te in timp", este genericul sub
care se desfășoară în întreprinde
rile și instituțiile municipiului o
suită de manifestări politice și cultural-științifice. Programul cuprin
de simpozioane, dezbateri și mese
rotunde pe teme economice, poli
tice și științifice, spectacole artis
tice și vernisarea unor expoziții.
(Gheorghe Cîrstea).
BIHOR. Sub genericul „Co
piii și istoria", în orașul Beiuș a
avut loc vernisajul unei expoziții
interjudețene de sculptură, orga
nizată sub egida Consiliului ju
dețean Bihor al Organizației pio
nierilor și a Casei pionierilor și
șoimilor patriei din localitate. Ex
ponatele — sculpturi în lemn, metal,
piatră și lut ale unor pionieri din
8 județe ale țării — au ca temă do
minantă momente și personalități
din istoria patriei. (Alex. Peti).
TULCEA. Formații artistice
de amatori din județul Tulcea. lau
reate ale Festivalului național
„Cintarea României", au prezen
tat spectacole artistice la casele de
cultură din Babadag, Măcin și la
căminele culturale din Dăeni și
Topolog. Spectacolele au fost dedi
cate mecanizatorilor fruntași din
agricultura județului.
(Neculai
Amihulesei).
VRANCEA.

La Focșani’ ln

organizarea complexului muzeal
județean, a avut loc dezbaterea cu
tema „Valorificarea patrimoniului
istorico-etnografic în educarea ma
selor în spiritul ideilor de pace și
colaborării între popoare". Totoda
tă, a fost vernisată expoziția inti
tulată „Valori de artă existente in
colecțiile muzeului". (Dan Drăgulescu).
VILCEA. Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul Rm.
Vîlcea a găzduit un colocviu pe
tema „Tineretul României in primele rînduri ale luptei pentru pace
și socialism", organizat de comite
tul municipal al U.T.C. și biblio
teca județeană. La această mani
festare au luat parte tineri din
toate întreprinderile și instituțiile
municipiului reședință de județ.
(Ion Stanciu).

J

IAȘI S"a desfășuriA'T.i Iași
festivalul
folcloric
studențesc
„Flori de mai", la care au participat
formații, ansambluri folclorice și
interpreți din centrele universitare
București, Cluj-Napoca, Timișoara,
Bacău. Craiova și Iași. Festivalul
s-a încheiat cu o mare serbare cimpenească. (Manole Corcaci).

BOTOȘANI. Pe strada Unlrii nr. 3 din Botoșani au început
lucrările de restaurare la Casa Manolache Iorga — cărturar progresist,
unchiul savantului Nicolae Iorga —
unde se va amenaja secția de etno
grafie a muzeului județean. Con
struit în a doua jumătate a seco
lului al XVIII-lea, într-o arhitec
tură specific moldovenească, lăca
șul de cultură, compus din 14 în
căperi, va intra incă in acest an în
circuitul muzeal. (Silveslri Ailenei),
IALOMIȚA. Muzeul județean
Ialomița din municipiul Slobozia
găzduiește „Salonul de carte", edi
ția a Il-a, manifestare organizată
de Comitetul județean de cultură și
educație socialistă al județului
Ialomița. (Mihai Vișoiu).

SUCEAVA. In cadrul actiu'
nilor de educație materialist-științifică a maselor, lucrătorii Observa
torului astronomic din Suceava au
deschis. Ia căminul cultural din Horodnic de Jos, expoziția „Imagini
din Cosmos". In continuare, expo
ziția va poposi și în alte localități
ale județului. (Sava Bejinariu).
SIBIU
cac*rui manifestări
lor integrate Festivalului național
„Cîntarea României", la Mediaș se
desfășoară săptămina cultural-artistică „Flori de mai", aflată la cea
de a X-a ediție. Programul cuprin
de, între altele, vernisări de expoziții. (Nicolae Brujan).

MEHEDINȚI. La Caaa **•
cultură din municipiul DrobetaTurna Severin s-a deschis o expo
ziție de creație tehnico-științifică în
care sînt prezentate, prin grafice,
panouri și exponate, realizările ob
ținute in economia județului • In
sala Casei tineretului din DrobetaTurnu Severin s-a organizat un
spectacol de muzică și poezie pa
triotică sub genericul „Partidului —
tinerețea noastră". (Virgiliu Tătaru).
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Vizita oficială în țara noastră
a guvernatorului general al Canadei,
Edward Schreyer
La sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, persoanele ofi
ciale canadiene care il insoțesc au
vizitat, în cursul dimineții de marți,
marele sistem hidroenergetic și de
navigație Porțile de Fier.
Oaspetele a fost însoțit de Tran
dafir Cocârlă. ministrul energiei
electrice, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al Șefului Ma
relui Stat Major, precum și de am
basadorul României la Ottawa și
ambasadorul Canadei la București.
La sosire, in județul Mehedinți,
guvernatorul general a fost intimpinat de Virgil Marcoșanu, președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean, de reprezen
tanți ai organelor locale de stat.
Vizita a oferit oaspetelui prilejul
de a cunoaște o imagine a preocu
părilor actuale și de perspectivă

pentru valorificarea potențialului
hidroenergetic al țării, pentru dez
voltarea bazei energetice in vederea
asigurării progresului multilateral al
economiei naționale, sporirii nivelu
lui de trai al poporului nostru.
Directorul întreprinderii „Electrocentrale — Porțile de Fieri*, Pătru
Păun, a prezentat oaspeților acest
mare obiectiv economic, rod al co
laborării româno-iugoslave, precum
și succesele înregistrate de energeticienli noștri. în deceniul care se îm
plinește peste cîteva zile de la inau
gurare, hidrocentrala de la Porțile
de Fier a produs și livrat sistemului
energetic național peste 67 miliarde
kWh energie electrică.
în timpul vizitei au reținut aten
ția guvernatorului general al Cana
dei numeroasele agregate și instala
ții din dotarea centralei ce poartă
marca unor cunoscute întreprinderi

românești constructoare de mașini.
Oaspetele a solicitat specialiștilor
noștri unele date privind construcția
centralei, a barajului, a ecluzei, pa
rametrii tehnici ai turbinelor și ai
altor agregate.
De la bordul unui elicopter, gu
vernatorul general Edward Schreyer
a avut posibilitatea să vadă o
parte din marele lac de acumulare
de pe Dunăre, noul oraș Orșova,
șantierul de construcție a sistemului
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier II, precum și unele din
amenajările hidroenergetice de pe
Olt.
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, a avut cuvinte de
apreciere față de realizările energeticienilor noștri, față de grija statu
lui român pentru punerea în valoare
a potențialului energetic al rîurilor
țării.

Oaspete al colectivului întreprinderii de mașini grele - București
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, a vizitat, marți
după-amiază, întreprinderea de ma
șini grele din București.
în această vizită, oaspetele cana
dian a fost însoțit de tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului.
Au participat, de asemenea, per
soane oficiale canadiene.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Ottawa, Barbu Popescu,
și ambasadorul Canadei la București,
Peter McLaren Roberts.
Contactul direct cu o ramură de
vlrf a AMustriei românești, cu tehnologitli >. vansate utilizate de aceas
ta. precu, î și cu produsele complexe
destinate'unor sectoare de bază ale
economiei naționale — energetica,
metalurgia, chimia sau industria ma
terialelor de construcții — a prile
juit înaltului oaspete cunoașterea
posibilităților largi ale economiei
românești.
La sosirea in uzină, guvernatorul
general al Canadei a fost salutat de
Nicu Constantin, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de
mașini, Frusina Tașmău, prim-secretar al Comitetului de partid al
sectorului 4 al Capitalei, Emanuel
Babici, directorul centralei de resort,
Constantin Dumitru, directorul uni
tății.
în fața unei ilustrative machete,
gazdele prezintă organizarea și pro
filul întreprinderii, produsele con
cepute și realizate aici. Tot ceea ce
poate fi văzut in această uzină este
de dimensiuni uriașe. Rețin atenția
o serie de utilaje și instalații —

pentru care oaspeții au cuvinte de
aleasă apreciere — remarcabile prin
complexitatea și inalta tehnicitate
pe care o încorporează.
Hala forjei grele, unde incepe vi
zita, este dominată de presa de
12 000 de tone-forțâ. Această piesăgigant, printre puținele de acest fel
din lume, este realizată în cea mai
mare parte in uzină. In secția me
canică I rețin atenția alte utilaje și
echipamente de o mare complexitate
tehnică. Printre acestea, prăjinile de
foraj — domeniu in care uzina este
recunoscută in mod deosebit pe plan
mondial — folosite la adincimi de
pină la zece mii de metri, cilindri
pentru laminoarele din dotarea eco
nomiei naționale. In continuare,
s-au vizitat secțiile mecanică III și

La Muzeul de istorie al Republicii
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, împreună cu
doamna Schreyer și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au vizitat in
cursul aceleiași zile Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România.
Ei au fost salutați la sosire de Au
rel Duca, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, și de prof. dr. Florian Georges
cu, directorul muzeului.
Gazdele invită mai întti pe oaspeți
în holul principal al muzeului, în
care este amenajată o reprezentativă
expoziție dedicată luptei pentru pace
pe plan național și internațional,
concepției și activității președintelui

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Guvernatorul general al Canadei.
Edward Schreyer, împreună cu doam
na Schreyer, a primit, marți dupăamiază, la Palatul din Piața Victoriei,
pe șefii misiunilor diplomatice și pe
reprezentanții unor organizații inter
naționale acreditați la București, cu
care s-a întreținut într-o atmosferă
cordială.

La primire au participat Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, Maria
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale
române.
Au luat parte oficialitățile canadie
ne care il însoțesc pe guvernatorul
general al Canadei.

Vizita doamnei Schreyer
la Muzeul satului și de artă populară
Doamna Lily Schreyer a vizitat,
marți, Muzeul satului și de artă
populară din Capitală.
Directorul adjunct al muzeului,
Jana Negoiță, a prezentat expoziția
„Ceramica populară tradițională și
creația industrială**. Au fost vizitate
apoi cîteva construcții țărănești re
unite în cadrul muzeului, reprezen
tative pentru evoluția arhitecturii

noastre populare, care oferă o ima
gine vie a satului românesc, precum
și o parte din colecția de ceramică,
scoarțe, țesături de interior, cusături,
ansambluri și piese de port, obiecte
din lemn, picturi pe lemn și sticlă.
La încheierea vizitei, doamna Lily
Schreyer a semnat în cartea de onoa
re a muzeului.

Cr^cert la Sala mică a Palatului
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, și doamna Schre
yer au participat, marți seara, la
Sala mică a Palatului, la un concert
susținut de formația condusă de re
numitul compozitor și interpret ca
nadian Andre Gagnon.
Au luat parte tovarășii Gheorghe
Pană. Nicolae Glosan, alte persoane
oficiale române.
Au asistat, de asemenea, persoa-

nele oficiale care însoțesc pe guver
natorul general al Canadei în vizita
sa în România.
.
Au fost de față ambasadorul
României la Ottawa, ambasadorul
Canadei la București, precum si
membri ai ambasadei.
★
Concertul a fost urmat de un
cocteil.

SIMPOZION
Marți s-au încheiat la Brăila lu
crările simpozionului național cu
tema „Educația materialist-științifică și umanist-revoluționară a tineretului**. manifestare organizată de
C.C. al U.T.C., la care au participat
activiști ai comitetelor județene
U.T.C., membri ai filialelor Centru
lui de cercetări pentru problemele
tineretului, cadre universitare, alți
«pecialiști în domeniul educațional.
Timp de două zile, în cadrul sim
pozionului au fost susținute nume
roase comunicări și referate care au
abordat formele și modalitățile de
realizare a educației materialist-științifice în rindul tineretului, valen

turbine, hala în care se vor realiza,
în colaborare cu firme canadiene,
echipamente pentru centralele nu
cleare, fabrica de turboagregate,
unde se produc turbine de pină la
330 MW, iar în viitor de 700 MW.
La încheierea vizitei, guvernatorul
general al Canadei a semnat in car
tea de onoare a uzinei.
★
După ce a străbătut cîteva dintre
principalele artere ale Capitalei, co
loana de mașini a făcut un scurt
popas pe platoul din fața Palatului
sporturilor și culturii. Aici, arhitectul-șef al municipiului București,
Alexandru Budișteanu, a prezentat
oaspetelui canadian cîteva elemente
din schița de sistematizare a ora
șului.

țele umaniste ale educației ateiste,
în expunerile susținute s-au eviden
țiat rolul și sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor U.T.C. în
desfășurarea activităților politicoeducative, de formare a tinerei ge
nerații în spiritul celor mai noi con
cepții științifice, materialist-dialectice despre lume și viață.
Simpozionul a fost întregit de ac
țiuni metodologice și practice pri
vind folosirea filmului documentar,
a celorlalte mijloace moderne audio
vizuale în activitatea de educație a
tineretului patriei noastre.
(Agerpres)

Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea
acestui deziderat vital al omenirii,
în sălile in care sint expuse metopele Columnei lui Traian și tezaurul
istoric, înalților oaspeți li s-a oferit
posibilitatea să admire exponate de
o mare valoare artistică și istorică,
dovezi elocvente ale existenței și
continuității multimilenare a poporu
lui român pe aceste meleaguri, ale
remarcabilei sale creativități.
La încheierea vizitei in muzeu,
guvernatorul general al Canadei și
doamna Schreyer au apreciat valoa
rea deosebită a exponatelor găzdui
te de acest prestigios lăcaș de cul
tură si au semnat în cartea de onoare.

Depunerea unei
coroane de flori
Marți dimineața, guvernatorul ge
neral al Canadei. Edward Schreyer,
a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.
La solemnitate au luat parte Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, gene
ral-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major,
Nicolae Ganea, prim-vicepreședinte
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, general-locotenent Constantin
Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat
Major, generali și ofițeri ai forțelor
noastre armate, alte persoane ofi
ciale.
Au participat personalitățile cana
diene care îl însoțesc pe guvernato
rul general al Canadei, Edward
Schreyer.
Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Ottawa, Barbu
Popescu, și ambasadorul Canadei la
București, Peter McLaren Roberts.
O gardă militară aliniată pe pla
toul din fața monumentului a pre
zentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste. România și
Canadei.
După depunerea coroanei de flori
s-a păstrat un moment de reculegere.
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 și 15 mai. în țară : Vremea va fi în
general instabilă, cu cerul temporar
noros în Banat, Crișana, Transilvania,
Maramureș și nordul Moldovei, unde
vor cădea ploi locale care vor avea și
caracter de averse, însoțite pe alocuri de
descărcări electrice. în celelalte zone
vremea va fi în general frumoasă, iar
aversele de ploaie izolate. în București:
Vremea va fi în general frumoasă, cu
cerul variabil, favorabil aversei de
ploaie. Vînt moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 10 și 13
grade, cele maxime între 23 și 26 de
grade. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

10 ani de la încheierea Tratatului de prietenie,
colaborare și asistență mutuală dintre România
și Republica Democrată Germană

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă
din partea tovarășului Zhao Ziyang,
premier al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, prin care

Lucrările

0

pentru

Comisiei

colaborare

La București au început, marți, lu
crările celei de-a 43-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul geologiei, la
care iau parte delegații din țările
membre ale C.A.E.R., precum și o
delegație a R.S.F. Iugoslavia. în cali
tate de observatori participă o dele
gație a Republicii Populare Democra
te Yemen.
La deschiderea lucrărilor, tovară
șul Nicolae Constantin, viceprimministru al guvernului, a adresat un

îi adresează sincere mulțumiri pen
tru mesajul de condoleanțe transmis
în legătură cu accidentul suferit de
avionul de pasageri aparținind Ad
ministrației aviației civile din China.

permanente
în

C. A. E. R.

geologiei

domeniul

salut cordial delegațiilor participan
te la ședința comisiei.
în cadrul ședinței se examinează
probleme legate de colaborarea in
perfecționarea mijloacelor tehnice
pentru activitatea geologică, rezulta
tele colaborării tehnico-stiințifice pe
perioada anterioară și elaborarea de
propuneri centru creșterea eficientei
acesteia, modalitatea și termenele, de
elaborare a unor prognoze in dome
niul geologiei pe perioada pină în
anul 2000. precum și alte probleme
de colaborare.

De la Regionala de căi ferate București
Ca urmare a executării unor lu
crări aprobate Ia podul de încruci
șare de la km 0 plus 739 dintre sta
țiile de cale ferată Prahova și Brazi,
linia curentă între aceste stații se
închide azi, 12 mai a.c., de la orele
8,15 pină la 13,15. în acest interval
circulația trenurilor pe secția res
pectivă se va face fie prin devierea
unor trenuri pe rute ocolitoare, fie
prin anularea sau scurtarea traseului
altor trenuri, astfel :
a. Circulă pe rute ocolitoare :
Trenul rapid 21 (plecare 9.20) prin
Armășești—Ploiești Sud ; trenul per
sonal 6 001 (plecare 10,12) prin Urziceni—Făurei—Tecuci ; trenul accele
rat 508 (sosire 10,17) prin Făurei—Urziceni ; trenul rapid 56 (sosire 12.05)
prin Ploiești Sud—Armășești ; trenul
rapid 32 (sosire 12,20) prin Ploiești
Sud—Armășești.
b. Se anulează următoarele trenuri :
Trenul cursă 5 313 (plecare 7,41) pe

distanța Prahova—Ploiești Sud : tre
nul personal 5 001 (plecare 9,50) și
trenul personal 3 001 (plecare 10,05)
pe distanța București Nod—Ploiești ;
trenul personal 4 002 (sosire 11,11) și
trenul personal 4 006 (sosire 12,34) pe
distanța
Ploiești
Vest—București
Nord ; trenul personal 5 006 (sosire
13) pe distanta Ploiești Sud—Bucu
rești Nord.
c. Circulă sau se indrumează cu
intirziere trenurile ;
Trenul accelerat 221 va pleca cu
120 minute intirziere din București
Nord, adică ora 12,30 în loc de ora
10,30 ; trenul rapid 24 așteaptă 15 mi
nute redeschiderea circulației în sta
ția Ploiești Vest.
Regionala de căi ferate București
asigură deplasarea publicului călător
în ziua de închidere a circulației cu
restul trenurilor din program.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
MONDIALELE DE BOX
MUNCHEN 11 (Agerpres). — în
sferturile de finală ale Campionate
lor mondiale de box amator de la
Miinchen, pugilistul român de cate
gorie muscă Constantin Titoiu a re
purtat 0 victorie netă, la puncte, cu
o decizie de 5—0, în fata vest-germanului Dietmar Stadtmiiller. Superio
ritatea tehnică a lui Constantin Tito
iu a fost evidentă în toate cele trei
reprize, iar loviturile sale precise și
puternice l-au pus deseori în dificul
tate pe adversar.. în urma acestui
succes, boxerul român se califică

în semifinalele competiției. La aceeași categorie s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: I. Alexandrov
(U.R.S.S.) b.p. L. Simici (Iugoslavia);
M. Collins' (S.U.A.) b.p. O. Santiesteban (Cuba) ; J. Pool (Venezuela)
b.p. J. Orewa (Norvegia).
In limitele categoriei pană, Ravsal
Otgonbayer (R.P. Mongolă) l-a între
cut la puncte (decizie 3—2) pe Ion
Stan (România), iar B. Gray (S.U.A.)
a cîștigat prin KO tehnic, în repriza
a 3-a, meciul cu S. Nurkazov
(U.R.S.S.).

„Cursa Păcii"
PRAGA 11 (Agerpres). — Cea de-a
35-a ediție a competiției cicliste in
ternaționale „Cursa Păcii** a con
tinuat marți cu etapa a doua: Hradac Kralove — Olomouc, disputată
pe un traseu muntos și încheiată cu
victoria rutierului sovietic Riho Sun,
cronometrat pe distanța de 149 km
cu timpul de 3h 21’36”. Pe locul doi,
la 4 secunde, a sosit Thomas Barth
(R.D.G.). Dintre cicliștii români s-a
menținut în plutonul fruntaș me
zinul formației. Constantin Paraschiv (20 de ani), clasat pe locul
10, la 7 secunde față de învingător.
Mircea Romașcanu s-a aflat în plu
tonul al doilea la 1’52”, in timp ce

Traian Sîrbu, Constantin Căruțașu
și Cornel Nicolae au sosit cu o in
tirziere de peste 5 minute.
în clasamentul general individual
conduce Thomas Barth (R. D. Ger
mană). Constantin Paraschiv ocupă
locul 12 la 32”, iar Mircea Romașca
nu locul 16, la 2’09”. Clasamentul ge
neral pe echipe după două etape:
I. R. D. Germană; 2. Cehoslovacia
la 11”; 3. U.R.S.S. la 30”; 4. Bul
garia la 2’30”; 5. Polonia la 2’33”;
6. România la 9’43”; 7. Franța la
11’36”; 8. Portugalia la 13’02”; 9. Ita
lia la 19’09”; 10. Ungaria la 26’01”;
II. Olanda la 37’19” etc. Astăzi se
desfășoară etapa a 3-a: Olomouc—
Dubnica (185 km).

„Crosul tineretului"
Cea de-a 15-a ediție — jubiliară —
a popularei competiții „Crosul ti
neretului “, ce se desfășoară în cadrul
manifestărilor omagiale dedicate ce
lei de-a 60-a aniversări a creării
Uniunii Tineretului Comunist, este
programată pentru ziua de 16 mai pe
hipodromul din Parcul Poporului din
Craiova, reunind la start primii cla
sați din etapele pe județe. Competi-

la Craiova

tia se dispută pe categorii de vîrstă,
fiind precedată de „Crosul pionierilor“ și de un bogat program polispor
tiv, în cadrul căruia sînt prevăzute
demonstrații ale componenților lotu
rilor naționale de aeromodelism. rachetomodelism, motocros și hipism,
precum și un mare cros popular, des
chis tuturor categoriilor de virstă.

JUDO. Campionatele europene
între 13 și 16 mai se vor desfășura
la Rostock (R.D. Germană) întrece
rile campionatelor europene de judo.
La actuala ediție a competiției,
România va fi reprezentată de șase

1982

sportivi : Arpad Szabo (categ. 60 kg).
Constantin Niculae (65 kg), Mircea
Frățică (78 kg), Mihalache Toma (86
kg), Pavel Drăgoi (95 kg) și Mihai
Cioc (peste 95 kg).

în cîteva rînduri
• Antrenorul reprezentativei de
fotbal a Angliei, Ron Greenwood, a
comunicat lista celor 40 de jucători
din care va fi alcătuit lotul pentru
apropiatul turneu final al campiona
tului mondial din Spania.
Printre cei selecționați se află cunoscuții internaționali Ray Clemence,
Peter Shilton (portari); Viv Ander
son, Phiț Neal, Kenny Sansom, Al
vin Martin (fundași); Bryan Robson,
Trevor Brooking, Dennis Mortimer,
Steve Coopell, Terry McDermott
(mijlocași); Kevin Keegan, Trevor
Francis. Paul Mariner. Tony W’oodcock, Peter Barnes și Gerry Arms
trong (atacanți).
• ..Cupa Mondială" la tenis pentru
echipe masculine s-a încheiat la Du
sseldorf cu victoria selecționatei

Tragere

S.U.A., care a întrecut în finală cu
2—1 formația Australiei. în partide
le de simplu, tenismanii americani
au terminat învingători : Gene Mayer
— Kim Warwick 7—6, 6—2; Eliot
Teltscher — Peter McNamara 6—4,
7—6. Proba de dublu a fost cîștigată
de perechea australiană McNamara
— Edmondson, care a dispus cu 6—1,
6—2 de cuplul Mayer — Sherwood.
• Ediția din acest an a „Cupei
campionilor europeni" la handbal
feminin a fost cîștigată de forma
ția Vasas Budapesta. In meci
retur,
desfășurat la Budapesta,
Vasas a întrecut cu scorul de 29—19
(13—8), echipa Radnicki Belgrad. în
prima partidă cîștigaseră cu scorul
de 24—21 handbalistele iugoslave.

excepțională

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru
tragerea excepțională Pronoexpres de duminică 16 mai 1982,
la care se vor atribui autoturis
me „Dacia 1300", mari cîștiguri
in bani (sume variabile și fixe)
și excursii în U.R.S.S. sau R.D.
Germană. Participarea se face pe
variante simple, variante combi

PRONOEXPRES

nate sau combinații „cap de
pod", achitate sută la sută sau
în cotă de 25 Ia sută. Biletele
de 15 lei varianta au drept de
cîștiguri la toate cele opt extra
geri, care însumează 44 de
numere.
Simbătă 15 mai este ultima zi
de participare.

Temeliile trainice ale unei

conlucrări multilaterale
Se împlinește astăzi un deceniu de
Ia încheierea Tratatului de prietenie,
colaborare și asistentă mutuală din
tre România și R.D. Germană. Prin
prevederile sale, acest important do
cument internațional — primul în
cheiat între cele două state — a creat
premise trainice pentru ridicarea pe
o treaptă superioară a relațiilor prie
tenești dintre popoarele noastre, a
dat un nou impuls conlucrării reci
proc avantajoase în toate domeniile
de activitate.
Semnat la București la 12 mai 1972,
tratatul a consfințit legăturile de
strinsă prietenie și solidaritate stator
nicite între cele două țări și popoare.
Așa cum se știe, poporul român a sa
lutat cu bucurie întemeierea primu
lui stat al muncitorilor și țăranilor
germani, România fiind printre pri
mele țări care au stabilit cu
R.D. Germană relații diplomatice. în
perioada următoare, țara noastră s-a
pronunțat ferm și neobosit pentru re
cunoașterea R.D. Germane pe arena
mondială, a militat neabătut în
sprijinul dreptului ei legitim de a fi
primită în Organizația Națiunilor
Unite, de a participa la viața interna
țională în condiții de deplină ega
litate.
Raporturile de prietenie și conlu
crare dintre România și R.D. Germa
nă, stimulate de bogatele tradiții ale
solidarității militante dintre proleta
riatul român și german, dintre for
țele revoluționare, progresiste și
democratice ale celor două țări în
perioada deosebit de grea a luptei
împotriva exploatării, reacțiunii și
fascismului, au căpătat un conținut
nou, mereu mai bogat în anii făuririi
noii orînduiri. Această evoluție a pus
cu putere in evidență rodhicia prin
cipiilor noi de relații între statele
socialiste — principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
avantajului mutual și întrajutorării
tovărășești — principii consacrate în
, tratatul aniversat astăzi și așezate la
temelia raporturilor dintre cele
două țări.
Caracterizind evoluția pozitivă a
ansamblului raporturilor dintre cele
două țări și popoare, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia :
„Este un fapt evident că relațiile din
tre partidele și popoarele noastre au
cunoscut o dezvoltare continuă. Avind
la bază principiile socialismului
științific, ale marxism-Ieninismului,
prevederile Tratatului de prietenie și
colaborare dintre țările noastre, aces
te relații au ajuns la un nivel foarte
înalt". în același sens, tovarășul
ERICH HONECKER arăta : „Putem
constata cu satisfacție că intre parti
dele, statele și popoarele noastre
există largi și rodnice relații, Trata
tul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, semnat Ia 12 mai 1972,
se vădește a fi o excelentă bază pen
tru aceasta. Adincirca permanentă a
relațiilor noastre servește înaintării
cu succes a construcției socialiste în
țările noastre, cauzei comune a socia
lismului și păcii mondiale".
Așa cum a demonstrat din plin evo
luția raporturilor dintre cele două țări
și popoare, rolul hotăritor în dezvol
tarea multilaterală a acestora îl are
colaborarea strinsă dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Socialist
Unit din Germania, de o deosebită
însemnătate dovedindu-se întîlnirile
și convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.
Vizita întreprinsă în R.D. Germană în
1977 de delegația de partid și de stat
a României, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ca și vizitele efec
tuate în țara noastră în 1972 și 1980 de
delegații de partid și de stat ale
R.D.G., conduse de tovarășul Erich
Honecker, au impulsionat puternic
ansamblul acestei conlucrări. Consolidînd prevederile tratatului, Declara
ția comună din 1977, ca și cea înche
iată în 1980 au reprezentat adevărate
programe de acțiune pentru amplifi
carea și extinderea relațiilor dintre
cele două țări pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural și în
alte domenii.
O amploare deosebită a cunoscut
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16,00 Telex
16,05 Admiterea tn treapta a U-a de li
ceu (consultații). Fizică
16.40 O viață pentru o idee : George
Barițiu (1812—1893)
17,00 Universul femeilor
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,45 Forum politico-ideologic ■ Națiu
nea și statul național in epoca
contemporană

colaborarea economică, R.D. Germană
situindu-se constant pe unul din pri
mele locuri in ansamblul schimburi
lor externe ale României. Este semni
ficativ că în deceniul ce a trecut de
la încheierea tratatului, volumul
schimburilor a crescut de circa 4 ori,
devansînd permanent nivelul stabilit
prin acordurile respective. Corespun
zător nivelului inzestrării tehnice și
cerințelor mereu mai exigente ale
economiilor naționale ale celor două
țări, în cadrul schimburilor crește
mereu ponderea produselor cu un
grad înalt de prelucrare. Amploarea
conlucrării este semnificativ sugerată
de faptul că, recent, România a li
vrat R.D. Germane motorul electric
cu nr. 1 000 000. Pentru actualul cinci
nal se prevede o nouă creștere, de
circa 40 la sută, a volumului schim
burilor, România livrează anul aces
ta mașini-unelte. autobasculante și
autotractoare, autoutilitare, autoturis
me de oraș și teren, locomotive die
sel, tehnică de calcul, centrale tele
fonice, utilaj metalurgic și de foraj,
încărcătoare hidraulice, mașini agri
cole, produse chimice, diverse bunuri
de consum și alte produse. La rîndul
său, R.D. Germană furnizează țării
noastre mașini-unelte. motoare diesel
industriale și navale, utilaj minier de
exploatare la suprafață, macarale
portuare și alte utilaje de ridicat și
transportat, produse ale electronicii și
electrotehnicii, utilaje de telecomu
nicații, aparate medicale, bunuri de
consum etc. Ca o caracteristică a le
găturilor economice dintre România
și R.D. Germană, se extinde și se di
versifică cooperarea industrială și
tehnologică în domenii importante,
cum sînt construcțiile de mașini,
electronica și electrotehnica, meca
nica fină, optica, chimia, metalurgia,
ceea ce contribuie la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare ale celor
două țări.
O rodnică evoluție cunoaște coope
rarea tehnico-științifică. convorbiri
le pe această temă purtate recent la
București exprimind voința comună
de a întări conlucrarea pentru rea
lizarea, prin eforturi comune, a unor
obiective de interes reciproc în do
meniile energiei, materiilor prime,
microelectronicii, roboților indus
triali. cărbunilor, nutriției animale
lor și pe alte planuri.
Totodată, își găsesc deplină mate
rializare prevederile tratatului pri
vind extinderea colaborării în dome
niul culturii, al contactelor la diferi
te niveluri pe linie de partid și de
stat, al organizațiilor de masă și ob
ștești, schimburilor de experiență în
cele mai variate sfere ale construc
ției socialiste, ceea ce se evidențiază
ca un factor însemnat al unei mai
bune cunoașteri reciprocă a celor
două popoare, al întăririi prieteniei
dintre ele.
în același timp, România și R, D.
Germană conlucrează activ pe tărimul vieții internaționale, militind
pentru eliminarea forței și amenin
țării cu forța din viata internațio
nală. pentru respectarea în relații
le interstatale a principiilor dreptu
lui internațional, pentru participarea
pe bază de deplină egalitate a tutu
ror statelor la viața internațională șl
soluționarea prin tratative a conflic
telor din lume, pentru măsuri în di
recția lichidării subdezvoltării și fău
ririi unei noi ordini economice mon
diale. România și R.D.G. desfășoară
o intensă activitate consacrată edifi
cării securității în Europa și realiză
rii dezarmării. își aduc contribuția la
întărirea unității tuturor forțelor re
voluționare, antiimperialiste ale con
temporaneității.
Cu prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală, poporul
român adresează poporului R.D. Ger
mane calde felicitări și își exprimă
convingerea că relațiile de strinsă
conlucrare multilaterală dintre țările
noastre vor cunoaște o continuă dez
voltare, în interesul progresului ope
rei de construcție socialistă în cele
două țări, al cauzei păcii și colaboră
rii in Europa și în întreaga lume.

Al. cAmpeanu
21,15 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele
ecranului**. „Viață pentru Ruth“.
(Premieră pe țară). Cu : Michael
Craig, Patrick Mc Goohan, Janet
Munro, Lynn Taylor, Paul Rogers,
Malcolm Keen. Regia : Basil Dearden
22,30 Telejurnal
22.40 Seară de balet
23,00 închiderea programului
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„Primăvară, primăvară" — pro
gram muzical-folcloric
Din țările socialiste : R.S. Vietnam
Jaz de pretutindeni
Telejurnal
închiderea programului

DE LA C.E.C.

La fel ca în fiecare lună, și în
primele zece zile ale lunii mai a.c.,
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se
pot procura la valoarea lor nomi
nală, fără diferență de preț, de la
oricare unitate C.E.C. sau unitate
poștală din Întreaga țară.
Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri
sînt un instrument de economisire
„la purtător", emis în valori fixe
de cite 200, 100, 50 și 25 de lei și
care se bucură de o largă solicitare

în rindurile depunătorilor de la
orașe și sate.
Posesorii de obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri beneficiază de impor
tante ciștiguri în bani cu valori cu
prinse între 50 000 de lei și 800 de
lei, acordate de Casa de Economii
și Consemnațiuni în fiecare lună,
prin trageri la sorți.
Tragerea la sorți pentru luna în
curs va avea loc în Capitală, la
data de 31 mai.

/
• TERENURI CULTIVABILE IN ZONA TAI
GALEI Șl TUNDREI. Du?ă
ce au studiat
întinse supra
fețe de pămint din Siberia și
Extremul Orient, cercetătorii de
la secțiunea siberiana a Insti
tutului de stat pentru resurse
funciare din U.R.S.S. au ajuns
la concluzia că unele zone de
taiga și chiar de tundră pot fi
cultivate. S-a stabilit astfel că
în aceste zone pot fi atrase în
circuitul agricol 1,5
milioane
hectare care ar permite
să
sporească apreciabil producția
de cartofi și legume, precum și
cea de lapte.

• VIRAJ AUTOMAT.
Pentru a rezolva problema difi

cilă a Întoarcerii automobilelor
pe străduțele extrem de înguste
ale Wellingtonului, capitala Noii
Zeelande, autoritățile au găsit o
soluție originală : pe străduțe au
fost instalate platforme speciale
care se rotesc cu 180 de grade.
Ajuns cu mașina pe o astfel de
platformă, șoferul trebuie doar
să scoată mina pe geam și să
apese pe butonul tabloului de
comandă.

NOU SISTEM DE PRE
LUCRARE A STICLEI.
Specialiștii societății americane
Comind Glass au pus la punct
un sistem inedit de prelucrare a
sticlei, care, grație unor trata
mente termice, poate fi înzestra
tă cu calități policromatice. Pro
cedeul, experimentat deocamdată
numai in laborator, poate fi

aplicat la elaborarea vitraliilor și
a panourilor decorative pe sticlă,
precum și in designed industrial.
Tehnica este extrem de simplă :
artistul schițează desenul ce tre
buie colorat pe o placă de sticlă
acoperită în prealabil cu o sub
stanță protectoare, iar apoi o
supune mai multor tratamente
termice, în special cu ajutorul
ultravioletelor, fiecare culoare
dorită obținîndu-se în urma ex
punerilor succesive.

• LASERUL IN COM
BATEREA POLUĂRII. Spe
cialiștii bulgari au realizat o in
stalație laser cu ajutorul căreia
determină gradul de poluare
biologică a apei. Raza laser pă
trunde prin microorganismele
din apă, care devin fluorescen

te. După spectrul emisiei fluo
rescente se poate emite buleti
nul privind gradul de poluare a
apei. Informațiile sint recepțio
nate de un detector fotosensibil.
Ele sînt transformate de compu
ter în cifre și se memorizează.
Spectrul radiației microorganis
melor poate fi observat și pe un
ecran de televiziune. Precizia
determinărilor este de un micro
gram la litru de apă — relatea
ză agenția B.T.A.

• MUZICĂ PENTRU...
PEȘTI. Presa japoneză scrie că
pe malul sudic al insulei Kiusiu

va începe construirea unui com
plex subacvatic pentru creșterea
peștilor. Scopul : dublarea în de
curs de cinci ani a producției de
pește din această zonă. Pe recife
și platforme artificiale vor fi
amenajate „pajiști" subacvatice,
vor fi instalate aparate care să
studieze traseele migrației peș
tilor, vor fi puse în funcțiune
chiar și... megafoane care vor
transmite muzică pentru atra
gerea peștilor.

• BARBA SFINXULUI.
Ministerul Culturii al Egiptu
lui poartă tratative cu „British

Museum" referitoare la restitui
rea părții de barbă a faimosului
sfinx ce păzește piramidele din
apropierea capitalei egiptene.
Această frîntură de „barbă" a
fost predată muzeului britanic
de către căpitanul unei corăbii
genoveze încă la începutul vea
cului al XIX-lea. Egiptul a hotărît să restaureze vestitul mo
nument al antichității, dar pen
tru aceasta este nevoie și de
fragmentul de barbă păstrat la
Londra.

• CEA MAI MARE
PASARE care a zburat vreo
dată a fost reconstituită, pe
baza oaselor descoperite re
cent în Argentina. Ea a pri
mit numele de „Argentaris
magnificens". Anvergura aripi
lor era de 760 centimetri, iar

lungimea de la cioc la vîxful
cozii — de 330 centimetri. încă
nu s-a clarificat în ce perioadă
au trăit acești uriași ai lumii
păsărilor,
rude
îndepărtate,
după toate probabilitățile, ale
condorilor de azi din Anzi. Di
feriți savanți o situează între
5 și 25 milioane de ani in urmă,
în orice caz s-a stins cu mult
înainte de apariția omului.

• „ECONOMETRUL"
IN AJUTORUL TRACTO
RIȘTILOR. Specialiștii Insti
tutului de mecanizare si elec
trificare a mașinilor agricole
din
regiunea
Telinograd
(U.R.S.S.) au pus la punct și
trimis spre experimentare un
„econometru" electronic care ii
ajută pe tractoriști să economi

sească o însemnată cantitate de
combustibil. Noul aparat asigu
ră reducerea cu 10 la sută a
consumului de motorină. Expe
riențele de pină acum cu econometrul au indicat nu numai
o economie de combustibil, dar
și creșterea cu 10—12 la sută
a productivității
tractorului.
Sute de tractoare din regiunea
Telinograd vor fi dotate cu econometre la tabloul de bord.

• TEZAUR ARHEO
LOGIC. Cercetînd ruine din
veacul al V-lea î.e.n, aflate în
sudul Turciei, o echipă de ar
heologi a dezgropat trei vase
pline cu monezi de argint —
în total 5 215 bucăți — din perioa
da dinastiei Ptolemeilor și din
timpul lui Alexandru Macedon.

Cu prilejul zilei de 9 Mai, Ziua victoriei

MOSCOVA: Președintele

asupra fascismului

Consiliului de Miniștri

DE BOMBE ATOMICE!“

Cinstirea memoriei ostașilor români

al U.R.S.S. l-a primit pe

Apel al UNICEF în favoarea dezarmării

căzuți in luptele pentru eliberarea Ungariei

ambasadorul României

^OMENIREA NU ARE NEVOIE

NAȚIUNILE UNITE — La sediul
din New York al O.N.U. au inceput,
luni, lucrările sesiunii anuale a
Consiliului de administrație al Fon
dului Națiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF). Ideea comună, care s-a
regăsit în discursurile tuturor vor
bitorilor. a fost aceea a unui apel
în favoarea dezarmării, pe care
UNICEF să-1 adreseze sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U.
consacrate dezarmării, care va
începe în cursul lunii viitoare.
Astfel, Dragan Mateljac (Iugo
slavia). președintele consiliului, a
declarat, intre altele, că „peste 500
miliarde dolari sînt cheltuiți anual
pentru înarmări. în timp ce cu greu
pot fi obținute, prin contribuții vo
luntare, resurse pentru salvarea

vieții a zeci de milioane de copii
flăminzi și bolnavi". Directorul
executiv al UNICEF, James Grant
(S.U.A.), a arătat, la rîndul său,
că „dacă nu vor fi adoptate mă
suri concrete numărul locuito
rilor globului care vor trăi in să
răcie absolută va atinge cifra de
un miliard pînă la sfîrșitul acestui
secol". El a sugerat ca noi resurse
financiare, reprezentînd echivalen
tul a 10 la sută, sau mai puțin, din
totalul cheltuielilor militare, să fie
consacrate „desfășurării luptei pen
tru demnitatea umană". Vorbitorul
a relevat că, în fiecare zi. în prima
linie a acestei lupte cad peste
40 000 copii, reprezentind cele mai
tragice victime ale acestui gen de
război.

Marș de protest în Japonia împotriva
cursei înarmărilor
Peste 1 500 de persoane au pornit din Tokio spre Hiroshima intr-un
marș de protest împotriva cursei înarmărilor - relatează agenția United
Press International. Participanții poartă pancarte pe care este scris
„Bombele atomice — afară din Japonia I", „Nu vrem arme nucleare !" și
„Omenirea nu are nevoie de bombe atomice I". De asemenea, numeroși
demonstranți poartă fotografii ale rudelor lor care și-au pierdut viața în
urma bombardamentului atomic de la Hiroshima. Spre Hiroshima, primul
oraș care a cunoscut efectele devastatoare ale armei atomice, se în
dreaptă coloane de manifestanți și din alte orașe ale Japoniei, pentru a
participa, la 6 august — ziua bombardamentului atomic - la o amplă
demonstrație pentru pace.

Imperativul reducerii armamentului nuclear
Consiliul de condu
cere al partidului „Apelul Creștin-Democrat din Olanda" —
principalul partener in
actuala coaliție guver
namentală — a decis
să nu adopte nici o

hotărire cu privire Ia
amplasarea pe terito
riul țării a noilor
rachete
americane,
condiționind acest lu
cru de desfășurarea
negocierilor sovieto-americane de Ia Gene

va. Consiliul de con
ducere al A.C.D. a
subliniat că Olanda
trebuie să adopte în
cadrul N.A.T.O. o po
ziție orientată spre re
ducerea armamentului
nuclear.

Bruxelles — oraș denuclearizat
BRUXELLES - Consiliul municipal
al capitalei belgiene s-a pronunțat
pentru declararea teritoriului aces
tui oraș zonă denuclearizată. In
ședința consiliului, care s-a desfășu
rat sub președinția lui Pierre van
Halteren, primarul Bruxellesului,
reprezentanții aleși ai populației au
făcut propuneri pentru interzi
cerea amplasării sau transportării
pe teritoriul orașului a oricăror ti
puri de arme nucleare. Consilierii
municipalității belgiene au con
damnat politica de exacerbare a
cursei înarmărilor și încercările de
menținere a unui „echilibru al tero

rii", care nu sînt și nu pot fi pri
elnice promovării păcii și colaboră
rii în lume.
„O țară ca Belgia, a spus consi
lierul V. Ansio, ar trebui să se pro
nunțe împotriva tuturor sistemelor
de arme și să contribuie la reluarea
tratativelor în domeniul dezarmării."
Membrii municipalității capitalei
belgiene au adresat guvernului și
parlamentului țării un apel în care
se cere să se depună eforturi pen
tru a se obține succese cit mai
rapide la convorbirile de la Geneva
și a se reduce nivelul înarmărilor
nucleare în Europa.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 9
Mai, Ziua victoriei asupra fascismu
lui, a constituit un nou prilej de
cinstire și de profundă recunoștință
pentru jertfa de singe a celor 40 000
de Ostași români, care. în încleștarea
aprigă cu forțele fasciste, au căzut
în luptele pentru eliberarea Ungariei.
Ambasadorul României în capitala
R. P. Ungare a depus o coroană de
flori la Cimitirul eroilor români din
Budapesta.
Solemnități pentru cinstirea memo
riei ostașilor români au avut loc, de
asemenea, în unele centre județene
și localități din R. P. Ungară.
La Monumentul eroilor români din
Miskolc, reamenajat. recent, prin gri
ja organelor locale, au fost arborate
drapelul de stat al României, alături
de drapelele partidului și statului
ungar. Militari din forțele armate un
gare au făcut de gardă. în prezența

unui numeros public au fost depuse'
coroane de flori din partea comite
telor județean, orășenesc și de plasă
ale P.M.S.U., a consiliilor județean,
orășenesc și de plasă, precum și a
garnizoanei militare. Totodată, a fost
depusă o coroană de flori din partea
ambasadei române. în aceeași zi, în
localitățile Tapiosuly și Tapioszecso
au fost depuse jerbe de flori din
partea ambasadei.
Duminică, la Debrețin —oraș a că
rui eliberare este înscrisă cu litere
de aur în cronica luptelor antihitle
riste ale armatei române din cel de-al
doilea război mondial — la Monu
mentul eroilor români au depus co
roane de flori consulul general și
atașatul militar ai țării noastre în
R. P. Ungară. Au depus, de aseme
nea, jerbe de flori reprezentanți ai
unor întreprinderi ungare, precum și
un mare număr de elevi și pionieri
de la școlile din Debrețin.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Deteriorarea situației din Liban • Crește încordarea în
sudul țării ca urmare a acțiunilor agresive ale aviației
israeliene
BEIRUT 11 (Agerpres). — După
cum informează agențiile internațio
nale de presă, situația din Liban s-a
deteriorat în ultimele zile. Ca urma
re a luptelor desfășurate în orașul
Tripoli, intre forțele rivale. în ulti
mele cinci zile și-au pierdut viața
53 de persoane, peste 200 fiind ră
nite. Activitatea acestui oraș-port
din nordul țării, cu o populație de
500 000 de locuitori, este practic pa
ralizată. Agenția Associated Press
relatează că în oraș se simte o lipsă
acută de alimente, apă potabilă și energie electrică.
Pe de altă parte, în sudul țării,
situația se menține deosebit de în
cordată ca urmare a acțiunilor agre
sive ale aviației militare israeliene
asupra taberelor de refugiați pales
tinieni, a repetatelor raiduri aeriene
în spațiul aerian libanez.
în acest context, la Beirut au avut
loc consultări ale președintelui țării,
Elias Sarkis, cu primul ministru,
Shafic AI Wazzan, cu ministrul de
externe, Fuad Boutros, precum și cu
Semi Al Khatib, comandantul For
țelor Arabe de Descurajare (F.A.D.)

din Liban. Au fost examinate, po
trivit agenției M.E.N., consecințele
acțiunilor agresive israeliene in su
dul țării și modalitățile de respec
tare a încetării focului între forțele
rivale libaneze.

TEL AVIV 11 (Agerpres) — Șase
ofițeri de rezervă israelieni, care fac
parte din mișcarea „Pace acum", au
condamnat practicile represive ale
armatei Israelului in teritoriile ocupa
te, între care intensificarea acțiunilor
împotriva manifestanților palestinieni,
pedepsirile colective — relatează agenția France Presse. Cei șase ofițeri
s-au adresat presei înainte de a pre
zenta procurorului general militar israelian detaliile acuzațiilor lor, pre
cizează agenția.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian, Menahem
Begin, l-a primit pe Richard Fair
banks, trimisul special al S.U.A.
la negocierile tripartite egipteanoisraeliano-americane privind autono
mia palestiniană — relatează agen
ția U.P.I.

Vizita în Malațezia a tovarășului
Nicu Ceaușescu
secretar al C.C. al U.T.C.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Niko
lai Tihonov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a
primit, luni, pe Traian Dudaș, am
basadorul României la Moscova.
Au fost abordate, într-o atmosferă
de prietenie, tovărășească, probleme
privind dezvoltarea relațiilor româno-sovietice.

■ Conferință
pe teme de istorie

new york

Comunicări ale delegației
române

NEW YORK 11 (Agerpres). — In
perioada 3—5 mai. la colegiul Brook
lyn din New York a avut loc a 10-a
conferință a programului „Societăți
in schimbare", intitulată „Război și
societate in estul și centrul Europei
în epoca formării statelor naționale,
1856—1870“.
Din România a participat o dele
gație de istorici, condusă de generalul-maior dr. Ilie Ceaușescu. care
a prezentat șase comunicări consa
crate însemnătății interne si inter
naționale a Unirii Principatelor Ro
mâne și a creării statului național
modern român (1859). măsurilor de
organizare și consolidare a armatei
române în timpul domniei lui Al.
Ioan Cuza, sprijinului acordat de
România luptei de eliberare națio
nală a popoarelor din Europa cen
trală și de sud-est, situației româ
nilor transilvăneni după instituirea
dualismului austro-ungar etc.
Comunicările au fost primite cu
viu interes și au prilejuit un fruc
tuos schimb de opinii.
Cu prilejul prezentei sale în
S.U.A.. delegația română a avut o
întrevedere, la Washington, cu am
basadorul Steven Gammon, pre
ședintele „Asociației naționale a is
toricilor americani", ocazie cu care
au fost discutate o serie de aspecte
legate de. dezvoltarea relațiilor din
tre istoricii români și americani, a
schimburilor de literatură istorică
dintre specialiștii din cele două țări,
a colaborării istoricilor români și
americani in organismele istorice
internaționale etc.

pe scurt

Marile demonstrații pentru pace desfășurate in primăvara aceasta in
Marea Britanie au cuprins sute de mii de persoane, care s-au pronunțat
cu hotărire impotriva amplasării de noi rachete cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul țării, pentru securitate și colaborare in Europa și in
lume. In fotografie : Coloana manifestanților, purtind insemnele Campa
niei pentru dezarmare nucleară se îndreaptă spre reședința primului
ministru, pentru a prezenta textul unui apel prin care se cere abolirea
tuturor armelor de distrugere in masă și trecerea la măsuri concrete de
^reducere a armamentelor și a cheltuielilor militare.

austria:

10,3 MILIOANE ȘOMERI IN
S.U.A. Numărul americanilor lipsiți
de un loc de muncă a crescut in
luna aprilie cu 450 000, ajungind la
10,3 milioane — ceea ce echivalează
cu 9,4 la sută din populația activă
— a anunțat Ministerul Muncii al
S.U.A. Agenția Reuter relevă că
aceste cifre denotă cea mai inaltă
rată a șomajului înregistrat in Sta
tele Unite in ultimii 41 de ani.
REFORMA AGRARA IN NICA
RAGUA. Peste 100 000 de hectare de
teren au fost repartizate unor

L"

cooperative agricole și familiilor de
țărani din Nicaragua — informează
agenția Prensa Latina. Măsura se
înscrie in cadrul mai larg al resti
tuirii pămîntului celor ce-l muncesc,
în baza legii reformei agrare, in
vigoare in Nicaragua din luna
iulie 1981.

CANDIDATURĂ. Gheorghios Ioannides, fostul negociator cipriot
grec la convorbirile intercomunitare pentru reglementarea problemei
Ciprului, și-a anunțat candidatura
la alegerile prezidențiale din februarie-martie 1983, transmite agenția France Presse. Ioannides a
demisionat din funcția de negocia
tor in urmă cu 10 zile.
Ceilalți trei candidați la alegerile
prezidențiale .sînt actualul preșe
dinte al Ciprului, Spyros Kyprianou, Glafcos Clerides, președintele
Adunării \Democratice, și Vassos
Lyssarides/ președintele Partidului
„E.D.E.K."
PREOCUPĂRI ECONOMICE IN
BANGLADESH. In cadrul unui
discurs radiotelevizat, administratorul-șef al Legii marțiale din Ban
gladesh, Hossain Muhammad Ershad, a lansat un apel la mobiliza-

tare în diferite regiuni ale globului.
Toate acestea — se subliniază în de
clarație — „sînt de natură a spori mai
mult ca oricînd probabilitatea unei
catastrofe nucleare".
Spre a exprima aceleași ginduri și
a susține aceleași deziderate, recent
s-a desfășurat, timp de două săptâmîni, o amplă acțiune împotriva
cursei înarmărilor, sub denumirea
„ȘTAFETA PENTRU PACE A HIROSHIMEI". Inițiatorii acestei de
monstrații la scară națională au fost
sprijiniți în campania lor de lămu
rire și mobilizare a opiniei publice
de o delegație a luptătorilor pentru
pace din Japonia. în cadrul mitingu
rilor organizate în localitățile străbă
tute de „Ștafeta păcii", populația a
fost informată despre urmările ne
faste ale unui conflict nuclear, care
ar pune în pericol însăși viața, toate
cuceririle civilizației pe planeta
noastră.
Țelului nobil al izbăvirii omenirii
de o catastrofă nucleară ii sînt sub
ordonate și demersurile a numeroase
organizații politice sau profesionale.
Tinerii socialiști din landul Stiria au
organizat, de pildă, în orașul Graz,
capitala regiunii, o reuniune sub de
viza intensificării acțiunilor tineretu
lui pentru pace, destindere și dezar
mare. O rezoluție adoptată cu acest
prilej exprimă împotrivirea participanților față de intențiile sporirii ar
senalelor nucleare în Europa.„Tineretul nu trebuie să devină a treia
generație a acestui secol victimă a

grozăviilor războiului" — se spune în
rezoluție. îndemnind tineretul să ia
parte activă la demonstrațiile pentru
pace, organizația din Viena a Parti
dului Socialist Austriac, cu ponderea
numerică cea mai mare în efectivul
partidului, subliniază „urgența adop
tării unor măsuri concrete de dezar
mare". Un grup de artiști plastici a
lansat, la rîndul său, un apel colegi
lor de breaslă, chemîndu-i să pună
arta „în slujba păcii și dezarmării,
a luptei pentru evitarea declanșării
infernului nuclear". Statutul de neu
tralitate permanentă al Austriei — se
apreciază în apel — nu poate pune
Ia adăpost populația țării de urmările
unui război atomic, declanșat în
Europa.
Acționînd pentru Încetarea cursei
înarmărilor, pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare, și In pri
mul rind de dezarmare nucleară,
militanții pentru pace din Austria
Iși manifestă atașamentul față de
politica de destindere, care a adus
țării avantaje indiscutabile printr-o
rodnică și amplă colaborare cu sta
tele din Europa și din lume. Viena
a salutat în acest context hotărîrea
U.R.S.S. și S.U.A. de a începe nego
cieri privind limitarea armamentelor
nucleare în Europa. „Ca stat mic și
neutru — sublinia Heinz Fischer,
lider al Partidului Socialist — Aus
tria nu are posibilitatea să influen
țeze asemenea convorbiri. Dar tre
buie să fie evident pentru oricine că
destinderea, și nu încordarea, asigu

ră un climat favorabil acestor nego
cieri, ceea ce ne îndreptățește să ne
menținem în Austria la conceptul po
litic de destindere, pe baze cit mai
largi, chiar și atunci cînd politica de
destindere este amenințată să înre
gistreze sau a înregistrat reculuri. Nu
există alternativă realistă la politica
de destindere. Se leagănă în iluzii
nu aceia care, in ciuda oricăror fluc
tuații, se mențin pe această poziție,
ci acei care iși imaginează că pacea
ar putea fi asigurată pe termen lung
cu arme tot mai multe, mai scumpe
și mai primejdioase".
într-un discurs rostit Ia simpozio
nul internațional „PERSPECTIVELE
COLABORĂRII ECONOMICE ÎN
ANII ’80", desfășurat la Viena, can
celarul Bruno Kreisky a reafir
mat atașamentul Austriei față de po
litica de destindere, pronunțîndu-se
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre statele occidentale și ță
rile socialiste. „Boicotul și măsurile
ostile — a apreciat el — nu sînt uti
le în raporturile dintre state".
„Numai o politică rațională, îndrep
tată spre asigurarea unei păci trai
nice și adîncirea destinderii pot
sluji întregii umanități — aprecia un
alt membru al guvernului austriac.
Erwin Lang. Trebuie să pornim
de la premisa că Europa are toate
condițiile pentru, a putea deveni un
continent înfloritor, dar pentru
aceasta sînt necesare legături politi
ce și economice strînse între țările

• Avertisment al Statului Major al forțelor armate argentiniene • Noi bombardamente efectuate de forțele navale
britanice • La O.N.U. continuă consultările în vederea gă
sirii unei solufii pașnice

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). —
Statul Major al forțelor armate argeritiniene a anunțat, marți, că Ar
gentina a declarat ostile toate navele
maritime sau aeriene britanice care
se află în „zona operațiunilor" din
Atlanticul de Sud, care se îndreaptă
spre această zonă sau care reprezin
tă o amenințare pentru securitatea
națională și, în consecință, vor supor
ta măsurile pe care guvernul de la
Buenos Aires le va considera nece
sare, transmit agențiile internaționa
le de presă. „Rațiunea acestei hotăriri — se spune în comunicatul oficial
argentinian — o constituie persisten
ța Marii Britanii într-o atitudine agresivă, după restricțiile pe care Lon
dra pretihde să le impună traficului
maritim argentinian în Atlanticul de
Sud".
Statul Major argentinian a confir
mat. totodată, că poziții fortificate
argentiniene din Insulele Malvine
(Falkland) au fost supuse în ultimele
24 de ore unor tiruri de artilerie de
vase de război britanice aflate în zonă
și că partea argentiniană a ripostat.

agențiile Reuter și A.F.P. Premierul
a respins, de asemenea, cererea lide
rului Partidului laburist, de opoziție,
Michael Foot, de a permite Parla
mentului să-și spună cuvintul asupra
oricărui plan de pace avansat de
O.N.U. înainte ca guvernul să-l ac
cepte sau să-1 respingă.
Pe de altă parte, la Londra s-a anunțat că forțele navale britanice au
bombardat luni, pentru a țJoija zi con
secutiv, pozițiile arger ?b ene din
Insulele Falkland (Maiv.? J în apro
piere de Port Stanley (Puerto Argen
tine). Această operațiune este consi
derată drept o pregătire a unei even
tuale debarcări a trupelor britanice
în Falkland, menționează agenția
Reuter.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite din
New York au continuat marți convor
birile secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, cu ministrul
adjunct de externe al Argentinei,
Enrique Ross, și reprezentantul per
manent al Marii Britanii la O.N.U.,
Anthony Parsons, in vederea găsirii
unei soluții pașnice, negociate, a con
flictului Malvinelor (Falkland), anun
ță agenția U.P.I.
într-o declarație făcută luni. Pe
rez de Cuellar a relevat că tratati
vele abordează din ce în ce mai mult
fondul problemelor.

Intensă activitate diplomatică în problema Namibiei

rea tuturor resurselor interne și la
reducerea dependenței față de asis
tența externă, in vederea consoli
dării independenței și suveranității
naționale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, el a anunțat că
vor fi impuse restricții privind im
porturile, adoptarea unor măsuri
care să asigure dezvoltarea și protecția industriei țării.

I

CREȘTEREA PRETURILOR IN
LUXEMBURG. în luna aprilie a.c.,
prețurile au înregistrat în Luxem
burg o creștere de 8.1 la sută — a
anunțat Serviciul național de sta
tistică. Au fost majorate prețurile
la legume, fructe, produse din car
ne, la îmbrăcăminte, încălțăminte,
ziare și reviste.
DIFICULTĂȚI ÎN INDUSTRIA
ELVEȚIANĂ. Potrivit unor date
publicate de Direcția federală de
statistică a Elveției, ca urmare a
dificultăților financiare cu care au
fost confruntate anul trecut și-au
redus capacitățile de producție 3 040
de întreprinderi din diverse domenii
de activitate economică. Din aprilie
anul trecut, rata creșterii preturilor
în Elveția a fost de 5,6 la sută.

J

încetarea cursei înarmărilor - obiectiv mobilizator
al cercurilor largi ale opiniei publice

Prin statutul ei de țară neutră,
Austria nu este implicată direct in
confruntarea generată de cursa înar
mărilor. Dar existența unui uriaș ar
senal militar atomic în Europa peri
clitează pacea și securitatea tutuhor
națiunilor continentului : în eventua
litatea unui conflict, rachetele nu
cleare, indiferent de unde vor porni,
ar aduce pretutindeni moarte și dis
trugere.
în lumina acestei realități de ne
ocolit, organizații politice, sindicale
sau confesionale austriece au inițiat,
in ultimul timp, o amplă mișcare în
sprijinul păcii și dezarmării, a cărei
amploare atinge nivelul demersurilor
similare înregistrate în ansamblul
țărilor occidentale.
„SA PREÎNTÎMPINĂM DECLAN
ȘAREA UNUI RĂZBOI NUCLEAR,
SĂ ACTIVIZAM MIȘCAREA PEN
TRU DEZARMARE !“ — sub această
devină mobilizatoare a fost publicată
recent o declarație comună a peste
30 de, organizații obștești din Austria,
care iși propun să organizeze, la 15
mai la Viena, o mare demonstrație
în favoarea păcii și destinderii internăți.onale. Militanții pentru pace
din Tț^stria, se arată în document,
sînt neliniștiți, asemeni tuturor eu
ropenilor, de consecințele ce decurg
din deteriorarea situației internațio
nale, din persistența preocupărilor
pentru fabricarea de noi arme de
distrugere in masă, din planurile pri
vind „războiul nuclear limitat" și în
mulțirea focarelor de conflicte mili

din mișcarea de tineret s-au evi
dențiat necesitatea intăririi colabo
rării organizațiilor de tineret din ță
rile in curs de dezvoltare, creșterea
contribuției tinerei generații la în
făptuirea programelor de dezvoltare
independentă si suverană a acestor
țări.
Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a întîlnit. de asemenea, cu Datuk Mansor Othman. președinte interimar al
Camerei Reprezentanților, si Tan
Sri Zakharia Mohd Aii, secretar ge
neral al M.A.E.
în cadrul întllnirii s-au eviden
țiat bunele raporturi existente în
tre popoarele noastre, precum și
dorința continuării contactelor bi
laterale pentru dezvoltarea relațiilor
între cele două țări.
A avut loc. totodată, un schimb
de păreri in legătură cu situația in
ternațională. apreciindu-se că este
necesară conlucrarea strînsă între
popoare pentru asigurarea unui cli
mat de înțelegere și cooperare, de
destindere si pace în întreaga lume.

Evoluția conflictului anglo-argentinian

LONDRA 11 (Agerpres). — Primul
ministru al Marii Britanii. Margaret
Thatcher, a declarat marți, in Ca
mera Comunelor, că negocierile di
plomatice în curs asupra Insulelor
Falkland (Malvine) „nu închid ușa
nici unei opțiuni militare", transmit

GENTIILE DE PRESA
LA AMBASADA ROMANA DIN
BEIJING a avut loc, marți, deschi
derea Salonului de prezentare a
mașinilor, utilajelor și echipamen
telor românești pentru industria
ușoară. Au participat Wang Ritin,
adjunct al ministrului industriei
textile, Wang Bingqing, reprezen
tant al ministrului comerțului exte
rior și relațiilor economice, repre
zentanți ai ministerelor economice
și întreprinderilor de comerț exte
rior chineze. Salonul are ca scop
să ofere partenerilor chinezi prile
jul de a cunoaște potențialul țării
noastre și posibilitățile de coopera
re dintre România și China în acest
domeniu.

KUALA LUMPUR 11 (Agerpres).—
în cadrul vizitei pe care o între
prinde in Malayezia. tovarășul
Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. al
U.T.C..
președintele
Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Anul
International al Tineretului, s-a întîlnit cu Datuk Mokhtar bin Hashim,
ministru ad-interim al afacerilor ex
terne. ministrul culturii, tineretului
și sporturilor, și Datuk Wan Man
sour Wan Abbulah, secretar gene
ral al Ministerului Culturii. Tinere
tului si Sporturilor. în cadrul în
trevederii s-a exprimat satisfacția
fată de evoluția relațiilor bilaterale,
subliniindu-se dorința ambelor părți
de a continua cursul ascendent al
acestora in toate domeniile. A avut
loc. de asemenea, un schimb de in
formații cu privire la activitatea ti
neretului și organizațiilor sale, pre
cum și la modalitățile de participa
re a acestora în procesul dezvoltă
rii economico-sociale din cele două
țări.
în cadrul schimbului de păreri in
legătură cu situația internațională

europene. Intensificarea acestora ar
conduce la crearea unei atmosfere de
încredere între Est și Vest, atit de
necesară desfășurării cu succes a ne
gocierilor in domeniul dezarmării".
în ampla dezbatere angajată de mi
litanții pentru pace din Austria sînt
analizate pe larg implicațiile cursei
înarmărilor, care nu se limitează nu
mai la sporirea necontenită a arme
lor de distrugere în masă. „Arsena
lele militare existente — se arată într-un document al partizanilor pă
cii — ucid și fără să fie utilizate. în
timp ce cursa înarmărilor înghite
sume gigantice, irosind forțe umane
și resurse materiale uriașe, două
treimi din populația globului suferă
de foame".
„Miliardele care se cheltuiesc pen
tru producerea armelor de distruge
re ar putea fi folosite împotriva foa
metei și sărăciei, ce afectează mili
oane de oameni din diferite țări ale
lumii, pentru ridicarea bunăstării po
poarelor". relevă ziarul „Volksstimme".
Obiectiv pentru înfăptuirea căruia
militanții pentru pace din Austria,
raliindu-se celorlalte forțe din Eu
ropa, doresc să-l slujească printr-o
participare sporită la ampla mișcare
populară pentru dezarmare și secu
ritate. ce a devenit o componentă
distinctă a vieții politice pe conti
nentul nostru.

Petre STANCESCU

în ultimele zile, problema Nami
biei formează obiectul unor intense
consultări diplomatice. Astfel, luînd
cuvîntul în cadrul reuniunii Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, care
are loc în orașul Arusha (Tanzania),
ministrul de externe al țării-gazdă,
Salim A. Salim, a condamnat cu
toată fermitatea refuzul R.S.A. de a
aplica planul O.N.U. cu privire la
acordarea independenței acestui te
ritoriu și a înfierat continuarea ac
țiunilor agresive ale rasiștilor . sudafricani impotriva statelor din „pri
ma linie".
într-un interviu acordat ziarului
„Sunday News" din Dar es Salaam,
președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, care se află în Tan
zania pentru a participa la sesiunea
extraordinară a Consiliului O.N.U.
pentru Namibia, a spus că statele
din grupul de contact încearcă să
impună poporului namibian un sis

tem electoral deliberat complicat,
care vizează să creeze posibilitate^
reprezentării în viitoarea adunare
constituantă a organizației marione
tă „Alianța democratică Turnhalle".
stipendiată de regimul de la Preto
ria, deși ea nu este votată de ni
meni. S.W.A.P.O. a respins anterior
ultimele propuneri ale „grupului de
contact", propuneri care preconi
zează un sistem electoral complicat
ce combină votul direct pentru can
didați individuali cu reprezentarea
proporțională.
în contextul intensificării criticilor
la adresa țărilor membre ale acestui
grup. Chester Crocker, asistent al
secretarului de stat al S.U.A.. a
inceput, la Geneva, convorbiri cu ofi
cialități sud-africane privind „salva
rea planului occidental vizînd inde
pendența Namibiei pînă la sfirșitul
anului in curs", informează agenția
U.P.I. Convorbirile se desfășoară în
cea mai mare discreție.

Conferința Națiunilor Unite
asupra ;mediului
înconjurf**x
.....
■
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Protejarea mediului înconjurător
— problemă a cărei urgență, am
ploare și complexitate a fost adesea
subliniată în ultimii ani — consti
tuie tema principală a conferinței
care a inceput luni la Nairobi, capi
tala Kenyei, sub auspiciile Națiuni
lor Unite. In cursul lucrărilor, la
care participă circa 3 000 delegați
veniți din 130 de state ale lumii,
urmează să se dezbată timp de
peste o săptămină documentul inti
tulat „MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
ÎN 1982 — RETROSPECTIVA ȘI
PERSPECTIVE", să se examineze
rezultatele acțiunilor întreprinse in
direcția menținerii și protejării me
diului ambiant după prima conferin
ță O.N.U. ținută pe tema respectivă
la Stockholm in 1972 și să se ia mă
suri în acest scop pentru viitor.
După cum se știe, Programul Na
țiunilor Unite pentru mediul încon
jurător (UNEP), creat la precedenta
conferință, în urmă cu zece ani, a
fixat printre obiectivele sale nu
numai evaluarea stării ecologice, ci
și coordonarea pe plan internațio
nal a unor activități menite să pro
tejeze mediul ambiant, contribuind
astfel la dezvoltarea economică și
socială a tuturor statelor.
tn condițiile actuale, căile și me
todele menite să conducă la conser
varea mediului trebuie căutate,
înainte de toate, în dezvoltarea eco
nomică a fiecărei țări, în intensifi
carea cooperării economice interna
ționale, care să țină seama în pri
mul rind de interesele statelor în
curs de dezvoltare. Reuniunea de
la Nairobi urmează să acorde o
atenție deosebită acțiunilor ce tre
buie întreprinse pe plan internațio
nal in scopul organizării unor mă
suri economice, tehnico-științifice,
financiare și instituționale menite să
contribuie la ocrotirea, conservarea
și exploatarea rațională a resurselor
naturale.
O preocupare de prim ordin a
reuniunii o constituie gravele pri
mejdii pe care le reprezintă pen
tru sistemul ecologic al planetei
uriașele arsenale acumulate azi in
lume, in special armamentul nu
clear, în măsură nu numai să po
lueze grav atmosfera, solul și apele,
dar să și distrugă orice urmă de
viață pe pământ. De aceea, a lupta
pentru o planetă „curată" înseamnă,

înainte de toate, a lupta pentru în
făptuirea dezarmării, și în primul
rind a dezarmării nucleare. In
același timp, trecerea la măsuri
concrete de reducere a înarmărilor
și a cheltuielilor destinate acestor
scopuri ar avea efecte salutare, permițînd alocarea unor resurse finan
ciare importante pentru protecția și
apărarea mediului înconjurător.
Intr-un mesaj adresat reuniunii,
secretarul general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar, a arătat, între al
tele, că „în cazul in care statele
dezvoltate nu vor ajuta țările în
curs de dezvoltare să combată să
răcia, atunci unul din obiectivele
programului de acțiune al UNEP,
adoptat la Stockholm, va rămine
neînfăptuit". La rîndul său, direc
torul executiv al UNEP. Mustafa
Tolba, a arătat că sărăcia rămine
principala problemă care trebuie
rezolvată. El a precizat, în acest
context, că peste 450 milioane de
ființe umane de pe glob sînt la ora
actuală subnutrite. O altă problemă
preocupantă, a spus el, este faptul
că suprafețele cuprinse de deșert
cresc anual cu circa șase milioane
de ha. De asemenea, a arătat di
rectorul executiv al UNEP, in pre
zent o persoană din patru care lo
cuiește in orașe din țări in curs de
dezvoltare nu dispune de apă pota
bilă. situația fiind și mai gravă în
zonele rurale. Or, așa. cum. se știe,
o mare parte a bolilor epidemice
se răspîndesc prin apa improprie
consumului. El a cerut reuniunii să
dea un nou impuls luptei pentru
conservarea mediului înconjurător
în următorii 10 ani.
Tot la Nairobi va avea loc și șe
dința Consiliului de administrație
al UNEP. care urmează să elabo
reze planul de acțiune privind con
servarea mediului natural. Printre
obiectivele incluse în activitatea acestui organism figurează controlul
asupra poluării pămîntului, atmos
ferei și apelor, prevenirea eroziunii
solului și a distrugerii pădurilor
tropicale, precum și o serie de alte
acțiuni importante, cum ar fi pro
tejarea ecosistemului montân d a
țărmurilor maritime, ocrotirea re
surselor genetice ș.a.

N. P1OPEANU
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