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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a cincea 
a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 21 mai 1982, 
ora 11,30.

Lucrări de întreținere la porumb 
pe terenurile C.A.P. Radu Vodă, 

județul Călărași

Foto : E. Dichiseam
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Reducerea consumurilor
materiale și energetice!

NICOLAE CEAUȘESCU

„Să acționăm cu toată hotărîrea pentru buna gospodărire 
a mijloacelor de care dispunem, făcînd totul pentru a introduce în 
toate domeniile tehnologii moderne, care să conducă rapid la redu
cerea consumurilor energetice și de combustibil, a consumurilor 
materiale în general".

Necesitatea diminuării consumuri
lor de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil se evidențiază 
pregnant în programul de dezvoltare 

| economico-socială a țării adoptat de 
Congresul al XII-lea al partidului, 

i constituind unul din elementele esen
țiale care definesc actualul cincinal 
drept „cincinalul calității și efici-I drept „c----

■ abței".
: Stringențani o + o
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_______,a acestei probleme a fost 
subliniată cu mulți ani in urmă, incă 
din primele momente in care criza 
energetică și de materii prime iși 
manifesta acut simptomele oe plan 
mondial. De atunci, vreme de aproa
pe un deceniu, imperativul reducerii 
consumurilor energetice și de mate
rii prime s-a aflat și se află statornic 
in atenția partidului, a secretarului 
său general ; cu prilejul fiecărei vi
zite de lucru în unitățile industriale 
sau pe șantiere. ca și in cuvintările 
rostite Ia plenarele Comitetului Cen
tral al partidului, la consfătuirile de 
lucru de la C.C. al P.C.R. sau in cele 
mai inalte forumuri ale democrației 
noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a conferit de fiecare dată 
problemei reducerii cheltuielilor de 
producție și. îndeosebi, a celor ma
teriale și energetice locul central.

Constituie o reală satisfacție fap
tul că această politică lucidă, judi
cioasă, promovată cu consecvență de 
partid, a dat și dă rezultate mereu 
mai bune, lesne de sesizat într-un 
șir de unități productive, care au 
reușit în numai cîțiva ani să redu
că substanțial cheltuielile de produc
ție, asrgwrind un -grad--superior!- de- 
valorificare materiilor prime, ener
giei și combustibilului, prin asimi
larea unor produse noi, radical îm
bunătățite sub raport conceptual și 
tehnologic.

Etapa nouă în care s-a Înscris eco
nomia noastră impune ca acest pro
ces pozitiv să devină grabnic o con
stantă a tuturor sectoarelor produc
tive, a tuturor unităților economice, 
mari sau mici, fără excepție. Subli
niem această cerință deoarece țara 
noastră dispune de resurse limitam 
de materii prime și energie, ceea ce 
impune promovarea unei politici fer
me de gospodărire rațională, de re
ducere cît mai accentuată a consu
murilor. Și această cerință se impu
ne cu atît mai mult, cu cit in diferite 
întreprinderi mai persistă fenomene 
de imobilism, de tărăgănare a apli
cării măsurilor și tehnologiilor pentru 
realizarea acestui obiectiv1 economic, 
fundamental.

în această perspectivă s-au desfă
șurat zilele trecute la C.C. al P.C.R., 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrările Consfătuirii pe 
probleme ale industriei și agricultu-

.. Cu acest prilej s-a subliniat că 
sint necesare in continuare noi șl tot 
mai mari eforturi pe linia reducerii 
consumurilor de materii prime și 
energetice, pentru afirmarea mai pu
ternică a factorilor intensivi in dez
voltarea producției materiale, pentru 
ridicarea economiei noastre socialiste 
la nivelul marilor posibilități de care 
dispune. Rezerve interne importante 
se află practic in toate unitățile pro
ductive, Ia toate categoriile de pro-

duse. Cu deosebire se cere acționat 
in direcția diminuării mai substan
țiale a consumurilor specifice in uni
tățile industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice și ușoare, industrializării lem
nului, unde se consumă incă exage
rat de multă energie, metal, lemn, 
piei de animale, bumbac, substanțe 
chimice etc., cu mult peste nivelu
rile înregistrate in țările dezvoltate.

Putem și trebuie să aspirăm spre 
cele mai inalte performanțe atinse 
pe plan mondial în domeniul consu
murilor de materii prime și energe
tice pe unitatea de produs. Această 
posibilitate este demonstrată de fap
tul că, de pe, acum, multe unități in
dustriale din țara noastră au atins 
la unele produse de bază ale eco
nomiei aceste niveluri superioare. E- 
sențial este insă să extindem aces
te realizări meritorii pe ansamblul 
tuturor întreprinderilor și la toate 
produsele. Această necesitate izvo
răște din rațiuni profund economice. 
Se știe că societatea noastră face 
mari eforturi financiare, pe de o 
parte, pentru a importa o bună par
te din materiile prime necesare, iar, 
pe de altă parte, pentru a realiza 
ample și costisitoare investiții meni
te să asigure exploatarea unor zăcă
minte cu un conținut mai sărac de 
substanțe minerale utile sau aflate 
în condiții geologice mai dificile. 
Este lesne de înțeles că fiecare tonă 
de materie primă judicios 
sau economisită înseamnă, implicit, 
o importantă economie de ...... _ _.
•vahrtare. economie cane- degrevează — perseverență, răspundere șț- spirit 
balanța de plăți externe a tării. în 
ultimă instanță, reducerea consumu
rilor materiale și energetice permite 
acoperirea în mai mare măsură a 
nevoilor economiei naționale din re
surse proprii, renunțarea la unele 
importuri extrem de costisitoare, 
greu de procurat în actuala con
junctură internațională.

Succesul deplin într-o asemenea 
complexă acțiune îl poate asigura 
numai manifestarea puternică, in ca
drul fiecărui colectiv de muncă, a 
simțului responsabilității sociale și a 
gîndirii novatoare, stimularea puter
nică a inițiativei fiecărui om al mun
cii, activizarea de către organizațiile 
de partid a marelui potențial de 
creație existent in toate unitățile e- 
conomice.

O dată mai mult, la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
s-a atras atenția asupra faptului e- 
sențial că reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, de ener
gie și combustibil trebuie realizată in 
condițiile ridicării substanțiale a ca
lității produselor, pentru a asigura 
deplină competitivitate pe piața ex
ternă. O asemenea performantă poate 
fi atinsă numai prin realizarea unor 
produse pe baze conceptuale noi, cu 
ajutorul unor tehnologii radical per
fecționate. în acest sens, organiza
țiile de partid trebuie să combată 
ferm tendințele unor specialiști de a 
înțelege reducerea consumurilor de 
materii prime și energetice doar ca 
o simplă operație de ajustare a pro
duselor, pe ici pe colo, fără a schim
ba nimic esențial în fondul proble-

folosită
resurse

mei. O asemenea tendință prejudi
ciază însăși substanța calității pro
duselor.

Acțiunea de perfecționare tehnică 
și tehnologică trebuie să cuprindă 
neintîrziat toate produsele, chiar și 
pe cele considerate a fi de ultimă 
oră. în condițiile actuale, pe piața
mondială rezistă numai cei ce sînt 
in măsură să ofere produse de înal
tă calitate, -realizate cu consumuri 
materiale și energetice minime. Orice 
cheltuială în plus făcută la acest ca
pitol înseamnă practic risipă de venit 
național.

Așadar, reducerea drastică a con
sumurilor și ridicarea continuă a ca
lității produselor constituie, in ulti
mă instanță, o sarcină centrală a 
fiecărei unități, a tuturor oamenilor 
muncii. Si pentru îndeplinirea ei 
este necesar ca. în fiecare întreprin
dere, să se supună unei minuțioase 
analize, produs cu produs, reper cu 
reper, pentru a se identifica toate 
posibilitățile de reducere a consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale, energie și combustibil.

La rindul lor. conducerile ministe
relor, centralelor industriale, organe
le și organizațiile de partid trebuie 
să-și facă din această complexă pro
blemă un obiectiv primordial al 
muncii lor de zi cu zi. să manifeste 
maximă exigență la asimilarea pro
duselor noi și modernizarea celor 
existente, in perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație.

Muncitori, maiștri, tehnicieni, in
gineri și specialiști ! Acționați cu
gospodăresc in fiecare întreprindere, 
in fiecare institut de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, la 
fiecare Ioc de muncă, pentru redu
cerea cit mai substanțială, pe toate 
căile, a consumurilor materiale și e- 
nergetice, pentru instaurarea unui 
regim strict de economii 1 Aceasta 
este în interesul dezvoltării țării, al 
creșterii avuției naționale, al ridică
rii bunăstării întregului popor !

Și la noi pămintul
are putere pentru

SĂ PREGĂTIM DIN TIMP RĂSADURI
DE BUNĂ CALITATE PENTRU CEA
DE-A DOUA CULTURA DE LEGUME!

In ansamblul dezbaterilor referi
toare la realizarea producției agrico
le prevăzute pe acest an, din cadrul 
recentei consfătuiri de lucru de la 
C.C. ai P.C.R.. un loc important l-au 
ocupat problemele dezvoltării pro
ducției de legume. S-a evidențiat că 
in momentul de față se depun efor
turi susținute pentru încheierea lu
crărilor de plantare a ultimelor su
prafețe. asigurindu-se astfel toate 
condițiile necesare pentru o bună a- 
provizionare a populației cu legume 
proaspete, pe o perioadă cit mai în
delungată de timp, pentru satisface
rea tuturor cerințelor industriei ali
mentare. Așa cum s-a subliniat la 
consfătuire, sarcina primordială care 
stă in fața producătorilor de legume

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALIST

Anotimp al muncii,
anotimp al înnoirilor în Apuseni

Sevele primăverii urcă 
virtos prin trupul maies
tuos al Apusenilor, aducind 
din adincuri vigoare proas
pătă și frumuseți 
Fulgi strălucitori 
s-au agățat in 
cornilor, punctind 
ben solar povîrnișurile do- 
moăle, în timp ce jos prin 
văi răchitele s-au impocio- 
bit cu mițișori de argint. 
Ca peste toate plaiurile 
românești, anotimpul spe
ranțelor și al certitudinilor 
s-a statornicit și in Țara a Istoriei noastre 
Moților. în 1976, acești 
munți și moții care-i 
stăpinesc l-au primit ca 
oaspete în mijlocul și. în 
inima lor pe seci eterul ge- venit intr-fitievăr realita- 
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
și au stat împreună la sfat 
îndelung, la sfat înțelept. 
„Vom face din Țara Moți
lor — le spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o 
-țară» a bunăstării și feri
cirii tuturor, a progresului 
multilateral și a civilizației 
socialiste.

eterne, 
de aur 
crengile 
cu gal

Aceste cuvinte - program 
au rămas vii in conștiința 
oamenilor pentru că ei știu 
cit de puternică este legă
tura intre cuvintul și fapta 
partidului, cit de aproape 
înfăptuirea de anticipație, 
in această dinamică epocă

activitatea Combinatul mi
nier al cuprului — una din
tre cele mai mari investiții 
ale acestui cincinal din în
treaga tară. Ar fi insă greu 
de înșiruit toate marile 
prefaceri economice șl so- 
cial-culturale care au dat

de Romulus LAL

contem
porane. Au trecut de atunci 
mai puțin de șase ani. 
Tot ce s-a stabilit, acolo, 
la fața locului, a de-

te. La Baia de Arieș s-a 
construit o fabrică de con
fecții. la Cimpenl s-a con
struit o fabrică de tricotaje, 
la Abrud s-a construit o 
filatură — unități indus
triale mari și moderne, în 
care lucrează peste 3 000 de 
soții și fiice ale minerilor. 
La Roșia Poieni și-a început

nou
in

în acești ani contur 
civilizației socialiste 
Munții Apuseni.

Ne aflăm la Zlatna. poar
ta Apusenilor sau „Poarta 
Crailor", dim I se mai spu
ne. pentru că pe aici au 
trecut spre și dinspre for
tificațiile 
munților 
neamului 
Cloșca și 
Crai al sufletului 
Avram Iancu.

Trecînd pe aici în

neînvinse ale 
marii martiri ai 
românesc 
Crisan și

ii oria, 
celălalt 
nostru,

A

brie 1976, secretarul general 
al partidului a jalonat — ca 
peste tot pe unde il poartă 
pasul prin tară — Împreună 
cu edilii orașului, cu auto
ritățile județului, dezvol
tarea în perspectivă a anti
cului Ampelum. Pietrele' 
caldartmului său, zidurile 
clădirilor sale, toate poartă 
in ele o grea încărcătură de 
istorie străveche. Dar cele 
mai multe semne sint cele 
aparținătoare istoriei con
temporane.

S-au scurs doar cîțiva ani. 
Putem spune insă că acești 
5—6 ani — ca dealtfel toți 
anii socialismului — au fost 
mai .bogat i in prefaceri eco
nomice șl social-cullurale 
pentru mica localitate de la 
Intrarea in împărăția Apu
senilor decît cei 500 de ani 
care i-au precedat Pentru 
că singurul gind al străini
lor. dar șl al capitaliștilor 
autohtoni a fost jaful orga-

octom- (Continuare în pag, a

in acest an este de a realiza aceste 
produse in cantități îndestulătoare și 
de a le livra pe piețe in mod eșalo
nat, din primăvară pină toamna tir- 
ziu. Ce s-a făcut in această direcție 
și ce trebuie întreprins in conti
nuare ?

Se poate spune că. in această pri
măvară. datorită măsurilor de ordin 
organizatoric și tehnic luate la indi
cația conducerii partidului de către 
organele de specialitate, lucrările dm 
legumicultura s-au desfășurat mai 
bine organizat, accentul punindu-se 
pe realizarea cantităților de produse 
la fiecare sortiment in parte. Astfel, 
pină la 18 mai. potrivit datelor fur
nizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, in unitățile a- 
gricole au fost plantate și insămin- 
tate 186 800 hectare cu diferite legu
me. Timpul este insă înaintat și. de 
aceea, se impune să se acționeze cu 
toată stăruința si răspunderea pen
tru încheierea plantărilor si insă- 
mintărilor in grădini pe toate su
prafețele prevăzute, cu deosebire in 
județele Bacău. Neamț. Prahova, 
Olt, Tulcea, Sălaj, Hunedoara și Ca- 
ras-Severin.

în mod deosebit s-a accentuat în 
cadrul consfătuirii cerința ca legu
mele să fie plantate și însămințate 
in mod eșalonat, in culturi duble și 
succesive, pentru a se asigura de-a 
lungul anului, pe o perioadă cit mai 
mare, o bună aprovizionare a popu
lației cu astfel de produse. Această 
cerință se pune de pe acum, tind se 
stringe prima recoltă de legume. 
Toate terenurile rămase libere după 
recoltare trebuie plantate cu cea de-a 
doua cultură de legume. Dealtfel, or
ganele de specialitate au intocmit 
programe de măsuri potrivit cărora, i 
după stringerea primei culturi de le
gume. urmează să se insămințeze si 
planteze 92 000 hectare, iar după Ce
realele păioase, aflate in perimetrele 
irigate — alte 80 000 hectare. în total, 
se vor cultiva 27 000 hectare cu var
ză. 30 000 hectare cu tomate. 49 e00 
hectare cu fasole păstăi. 8 300 hecta
re cu morcovi. .21 550 hectare cu cas
traveți, precum și suprafețe aprecia
bile cu conopidă, praz, dovlecei, gu
lii. mazăre și verdețuri. Cultura le
gumelor succesive si duble este o 
metodă pe care mulți grădinari au 
practicat-o cu bune rezultate, reușind 
să obțină, pe același teren, două sau 
mai multe recolte.

Culturile duble șl succesive de le
gume constituie o mare rezervă de 
sporire a producției de legume. Ex-
(Continuare in pag. a III-a)

Cultura în societatea
noastră socialistă

Pe „firul" valorificării materialelor textile 
refolosibile... dar nu întotdeauna folosite
• DIN „VECHITURI DE ARUNCAT" - O MULTITUDINE DE PRODUSE NOI : STOFE, 
TRICOTAJE, MOCHETE, PĂTURI • O MARE AVUȚIE, ECHIVALENTUL A MII DE TONE 
DE BUMBAC, FIRE CHIMICE • CÎTEVA PROBLEME CARE IȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA 

ÎN DOMENIUL COLECTĂRII Șl PRELUCRĂRII

Acum, cind deschidem larg fe
restrele pentru ca soarele să pătrun
dă in casă, simțim nevoia reîmpros
pătării — a locuinței și a gardero
bei. Este un prilej pentru a mai de
barasa șifonierele de ceea ce nu mai 
este util, inclusiv obiecte de prove
niență textilă : haine învechite sau 
pleduri uzate ori covoare roase și 
cite altele, pe care nu le mai folo
sim. Numai în București trăiesc a- 
proximativ 700 000 de familii. Dacă 
fiecare aruncă obiecte in greutate 
de două kilograme — și acest lucru 
se intimplă in mod curent — rezultă 
un minimum de 1 400 de tone mate
riale textile. Extinzind calculul la ni
velul intregii țări, cantitatea de ase
menea materiale crește considerabil. 
Mai ales dacă ținem seama de fap
tul că, in 15 ani. consumul pe un lo
cuitor a crescut de 2.5 ori la țesături 
și de patru ori la tricotaje. Pe baza 
unui asemenea calcul estimativ, in 
acest an sînt prevăzute a se colecta 
de la populație 14 200 tone materia
le textile recuperabile. Sint materiale 
care ar putea reintra in circuitul 
economic, insă care, in 
meroase cazuri, iau calea 
gunoi.

...Dar la ce altceva ar 
servi aceste obiecte ? Ca și altele ce 
se recuperează, ele ar putea fi re
puse in circuitul economic aproape 
imediat ! CITITORII ȘTIU. DESI-

ecuperarea-----
econdiționarea 
efolosirea

MATERIALELOR- 
obiectiv prioritar în economie

foarte nu- 
gropilor de

mai putea

GUR, CA EXISTA ÎN LUME TARI 
MULT MAI BOGATE DECÎT A 
NOASTRĂ, UNDE RECICLAREA 
ETERULUI, A HIRTIEI, A TEXTI
LELOR ESTE PRACTICATA SISTE
MATIC ȘI ARE O LARGA RAS- 
PÎNDIRE, CA FAPT INTRAT IN 
COTIDIAN ; CA ACEASTA NU 
ESTE O DOVADA DE „SĂRĂCIE", 
CI O EXPRESIE A CHIBZUINȚE!.

Cu atît mai mult pentru noi : un 
calcul la indemină este cit se poate 
de concludent : prin colectarea și

refolosirea a 5 tone de materiale 
textile se înlocuiesc : 4 tone de a- 
mestec tip bumbac, rezultat din 2 
tone bumbac, care costă la import 
circa 3 800 de dolari. 1,3 tone celo
fibră, obținută din 2,3 arbori maturi, 
și 0,7 tone poliester, pentru fabrica
rea căruia se folosește o 
de țiței valorînd circa o 
dolari.

Firește, Industria textilă 
și va continua să folosească bumbac 
(adus din import cu eforturi valu-

Cantitate 
mie de

continuă

tare), fire chimice (care „înghit" o 
materie primă deosebit de. prețioasă 
— țițeiul), promovind totodată pro
ducția de fire din in, cînepă și alte 
plante tehnice ce se pot cultiva in 
condițiile de climă ale țarii noastre. 
Dar. ca și in alte sectoare cu pon
dere in economie, industria textilă 
poate și trebuie să utilizeze, con
form obligațiilor stabilite prin însăși 
legea planului de stat, un procent 
însemnat de materiale refolosibile : 
astfel, în acest an, în balanța de ma
terii prime a industriei textile ma
terialele refolosibile 
peste 17 la sută.

COLECTAREA. Deci, 
organizată și cum se 
stringerea materialelor textile refo
losibile ? Așa cum s-a subliniat, de
altfel. și la o ședință de birou a co
mitetului de femei din sectorul 1 al 
Capitalei, se poate spune că punc
tele de colectare nu se află, in toate 
cazurile, la indemină. De pildă, co
misia de femei din cartierul Paju
ra a Îndemnat gospodinele să nu 
arunce obiectele textile, ci să le 
strîngă și să le predea. Au um
plut sacii și... au plecat cu el spre 
punctul de colectare. Care punct... 
nu există însă in cartier. S-au în
dreptat spre cel mai apropiat, la 
vreo trei stații de tramvai, in Piața 
Chibrit.

— Nu primim textile, le-a spus 
responsabilul punctului.

— De ce ? Pe firmă scrie clar și 
„textile" — au stăruit ele.

— Scrie, dar.„ nu avem spațiu 
special amenajat pentru a le depo
zita.

reprezintă

cum este 
desfășoară

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a III-a)

Instalație de înaitd 
tehnicitate destinată 

echipării locomotivelor
La întreprinderea de mecani

că fina din Capitală a intrat de 
curînd in fabricație de serie un 
nou produs, 
stalația de 
gistrat viteza 
âlizâtă după 
nală de un colectiv al Centrului 
de cercetări și inginerie tehno
logică pentru mecanică fină și 
scule, împreună cu muncitori și 
specialiști' ai uzinei, instalația 
se caracterizează printr-un inalt 
grad de complexitate și tehni
citate. incluzind componente de 
mecanică fină și electronică. 
„Din punct de vedere ăl para
metrilor tehnico-funcționali, in- 

nivelul 
simila- 
— ne 
Mihai,

Este vorba de in- 
măsurat și inre- 
locomotivelor. Re- 
o concepție origi-

stalația se situează la 
celor mai bune produse 
re realizate in alte țări 
spune inginerul Petre 
șeful atelierului proiectare din 
cadrul uzinei. Instalația dis
pune de trei canale suplimen
tare de înregistrare a da
telor si oferă posibilități largi 
de corecție a măsurătorilor 
in timpul mersului locomotivei". 
„Pină acum această insta
lație se importa, precizează 
inginerul-șef al întreprinderii. 
Dumitru Niculescu. Prin asimi
larea acestui produs vom reali
za o economie valutară echiva
lentă cu 30 milioane lei pe an“. 
Iată numele citorva dintre rea
lizatorii acestei moderne insta
lații: inginerii Mircea Panu și 
Petre Naghy. tehnicianul Con
stantin Grigorescu. muncito
rii Nicolae Pantazi și Mi- 
halache Păduraru. In imagi
ne: muncitorul Nicolae Pan
tazi, împreună cu tehnicianul 
Grigorescu Constantin și in
ginerul Petre Mihai urmăresc 
funcționarea noii instalații in 
timpul, probelor. (Fototext : Eu
gen Dichiseanu).

Nu peste multă vre
me se va tine în tara 
noastră Congresul. cul
turii și al educației 
socialiste. Să remar
căm că titlul congre
sului așază pe ace
lași olan cultura și e- 
ducatia socialistă și le 
leagă între ele. Nici 
nu s-ar putea altfel. 
O societate socialistă 
nu este realizată de- 
cit de un ponor edu
cat. civilizat, cu un 
înalt nivel spiritual, 
iar cultura este facto
rul esențial in educa
rea unui popor.

Noi. românii, sîntem 
un neam vechi, prin
tre cele mai vechi din 
Europa. Cultura ne 
este tot atît de veche, 
deși prea multe si 
prea grandioase sem
ne concrete ale exis
tentei ei bimilenare 
nu ne-au rămas. Așa 
a voit istoria. Vina 
nu este a noastră, ci 
a celor ce au năvălit 
peste nOi. Le-am stat 
necontenit in cale și 
nu i-am lăsat șâ trea
că mal departe, spre 
centrul și apusul con
tinentului, La adăpos
tul pieptului nostru, 
ținut mereu împotri
va năvălitorilor, s-au 
construit castelele și 
catedralele anusului, 
in vreme ce Ia noi 
focurile si prădăciuni- 
le pustiau totul. Să 
nu uităm niciodată a- 
ceasta. Să nu uităm că 
pină pe la mijlocul 
veacului trecut Bucu- 
restiul era aproape in 
fiecare an ars si je
fuit de către oști ve
nite de peste Dunăre. 
Să nu uităm că lumi
natul domnitor Con
stantin Brincoveanu a 
fost luat Împreună cu 
cei patru fii ai săi din 
capitala tării sale si 
dus sub satirul călău
lui de pe malul Bos
forului pentru că a 
voit ca banii desti
nat! tributului si peș
cheșului pentru sulta
nii osmanlii să ii fo
losească la clădirea de 
monumente culturale, 
la civilizarea statului 
valah și deci a po
porului său. Să nu 
uităm toate acestea și.

V mai ales, să nu le uite

aceîa care, uneori. în
cearcă să ne priveas
că de sus și să ne 
conteste trecutul.

Poporul nostru 
știut să înfrunte vici
situdinile vremurilor, 
a reușit să-și păstreze 
ființa 
grele 
să-și apere 
tea spirituală si să-și 
dezvolte cultura lui in 
formele condiționate 
de istoria sa. Nu este 
o întimplare că sin- 
tem depozitarii 
folclor de 
gătie 
Noi nu 
scriem — 
împrejurărilor

a

in extrem de 
Împrejurări, 

identita-

Si

unui 
o mare bo- 
frumusete. 

puteam să 
din cauza

isto-

Insemnări de
George 

MACOVESCU

rice — la începutul a- 
cestui 
acum ne sfirsite. tra
tate 
dar cintecele noastre 
populare, 
noastre, 
noastre 
deseori tot atita înțe
lepciune. Nu puteam 
scrie prea multe cârti, 
dar de-a lungul veacu
rilor. undeva. în stră
funduri. acolo unde 
sălășluiește geniul 
creator de valori si 
frumuseți al acestui 
popor al nostru, se 
făurea „Miorița", măr
turie nepieritoare a 
concepției noastre 
despre viată si moar- • 
te. a sufletului nostru, 
a sensibilității noastre 
poetice. Nu este o in- 
tîmplare că. de-a lun
gul veacurilor, au a- 
părut Dimitrie Cante- 
mir. Eminescu. Bran
cusi. Enescu. Sado- 
veanu. Arghezi. Ei 
sînt expresia unei 
continue creații a unui 
popor dăruit. înțele
gător al faptului — 
cum spunea A. D. Xe- 
nopol — că „impor
tanta nemijlocită a 
culturii naționale este 
că menține și dezvol
tă un popor la con
știința de sine, la via
ta națională". Pentru 
că. intr-adevăr, un po
por fără o cultură

mileniu, aflat
de filozofie.

au
poveștile 
zicătorile 

cuprins

profundă, solidă. cu 
un autentic caracter 
național si. în același 
timp, deschisă spre 
marile valori ale altor 
ponoare, spre con
fruntarea si interfe
rența cu alte culturi, 
este expus zguduirilor 
istoriei, pericolului' de 
a-si pierde identitatea 
și chiar ființa. Exem
ple în trecut sînt Nu
meroase si dramatice.

Cultura este un bun 
spiritual care aparți
ne întregului 
El este cel care o 
rește anonim. în 
nalele nevăzute 
care arde geniul 
sau prin mările 
sonalităti creatoare. 
Deci, în mod firesc, el 
este și marele con
sumator.

în consecință, orin- 
duirea socialistă tre
buie să creeze mij
loace și forme prin 
care cultura să ajun
gă la mase si masele 
la cultură. De la 
școala elementară și 
pină la institutele, de 
invățâmint superior, 
de la corul unui că
min cultural si pină 
la orchestrele simfo
nice. de la atelierele 
olarilor si pină Ia a- 
telierele sculptorilor 
Si ale pictorilor, de la 
micile expoziții ale 
artiștilor amatori și 
Oină la marile muzee, 
de la recitarea in ce
nacluri și pină la e- 
dituri si reviste, totul 
trebuie să fie accesi
bil acelor ce vor să 
se instruiască, să se 
cultive, după cum to
tul să fie deschis ma
nifestării acelora care 
pot produce valori au
tentice în domeniul 
culturii. Deci este 
vorba despre crearea 
condițiilor materiale 
pentru existenta unei 
culturi, pentru dezvol
tarea ei. pentru acce
sibilitatea maselor la 
cultură. Consecvent 
cu punctul său de ve
dere adoptat incă de 
la înființarea sa. 
Partidul Comunist Ro
mân. devenit partidul 
de conducere
(Continuare 
in pag. a IV-a)

popor, 
fău- 
fur- 

in 
său 

per-

in
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i~FAPfUL~! 
{DIVERS; 
| „Tulnicarii i

lancului"
I Este denumirea unui echipa} I 

format din pionieri de la Școala

I generală din comuna Avram Ian- ■ 
cu, județul Alba. Un echipaj al I 
strănepoților lancului. Ei sint cei I

Icare au ciștigat locul I pe țară 
și mult rivnitul trofeu „Busola I 
de aur" la concursul republican | 
al expedițiilor pionierești.

I „Tulnicarii lancului" au colin- ■ 
dat pe potecile... lancului, le-au I 
străbătut voinicește, au descope- I 
rit multe puncte de mare atrac-

Iție și le-au descris cu ta
lent, pentru a fi un îndrumar | 
prețios și pentru alte echipaje.

ICă doar de-aia s-au întrecut ■ 
pentru... busolă. Și incă de aur ! I

I
I
I

Iepurii din vîrf 
de munte

La cei 77 de ani, loan Drăgoi I 
din Poiana Mărului, județul Bra
șov, continuă să se numere ■ 
printre cei mai buni gospodari I 
ai așezării. Anul trecut, el a pre- I 
dat statului, pe bază de contract, 
un tăuraș cu o greutate record 
de 700 kilograme fi in virstă de | 
numai un an fi jumătate! Anul 
acesta și-a bătut propriul record ■ 
fi a mai predat statului un tău- | 
raș. Dar iată că moș Drăgoi * 
și-a creat, acolo la el, in virful . 
muntelui, o crescătorie de ie- I 
puri. Deocamdată, „ferma" nu- I 
mără 50 de urecheați. Dar și-a 
propus să ajungă repede la I 
o sută și... la mai mulți!

Cine-l urmează?

AUTOAPROVIZIONAREA în acțiuni practice

Și bucureștenii fac... agricultură, așa cum 
dovedesc noile grădini de legume ale Capitalei

ORAȘUL ARE CHIPUL 
VREDNICIEI

I 
I
I

„Andrisantul" 
necunoscut

Pe rampa stației C.F.R. Baia 
Mare se află două transconteine- 
re 415338120002 și 405316320005. 
Primul conține tambur! cu cablu 
de aluminiu fabricați la „Me- 
trom" Brașov, iar al doilea — 
colaci de bandă de oțel, fabricați, 
probabil, la Oțelul Roșu.

De cind credeți că zac pe ram
pă cele două transconteinere? De 
mai bine de un an de zile! Din 
ce cauză? Din cauză că nici unul 
nu are nici un act de însoțitor 
din care să rezulte cui le sint a- 
dresate. Ceferiștii au făcut tot 
felul de investigații, dar pină la 
urmă nu au dat de nici o urmă. 
Ba, mai mult: tot ei, ceferiștii, 
au întocmit forme pentru ca ma
terialele să fie intr-un fel valo
rificate. Dar — să vezi și să nu 
crezi! — n-au găsit pină acum 
nici un beneficiar să se ofere să 
le preia. ......... .. . .

Și cind te glndești că e vorba 
de mari valori și cine știe cine 
o fi avut — și poate mai are — 
nevoie de ele, nu poți să nu te 
întrebi: Cum e posibil așa ceva? 
Uite că e !

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

...Mai 1982. Din situația statistică „la zi" a or
ganelor agricole reținem : pe teritoriul municipiu
lui București sint cultivate cu legume și cartofi 
peste 6 milioane mp (600 ha), pe terenuri, foste 
spații virane sau intravilane etc. Ca urmare a 
măsurilor adoptate în ultimul timp, în gospodă- 
riile-anexe de pe lingă întreprinderi și în curțile 
cetățenilor sint crescuți 120 000 de iepuri, 100 000 
de porumbei, 47 000 familii de albine, precum șl 
un mare număr de găini, porci ș.a. Trecerea la 
aplicarea principiilor autoconducerii și autoapro
vizionării în profil teritorial a determinat nu nu
mai reconsiderarea unor indeletniciri, dar și re

vederea propriului potențial de producție al Ca
pitalei.

Fără îndoială, aprovizionarea celui mal mare 
oraș al țării nu se poate asigura doar cu forțele 
proprii ale metropolei. La satisfacerea cerințelor 
de consum ale locuitorilor de aici participă, în 
principal, centura agricolă din jurul Capitalei, 
ca și județele limitrofe. La care se adaugă li
vrările de la fondul central de stat. Dar, oricare 
ar fi ponderea autoaprovizionării bucureșteni- 
lor în cadrul consumului general, ea aduce o 
contribuție sensibilă la satisfacerea cerințelor 
populației, fiind imperios necesar să se bucure 
de toată atenția municipalității.

Este un fapt meritoriu pentru comitetele de 
partid ale sectoarelor, pentru deputați și activul 
obștesc al primăriilor că au asigurat mobiliza
rea oamenilor muncii din întreprinderi și institu
ții, a tuturor cetățenilor la lucrările desfășurate 
pentru a se reda in circuitul agricol sute și sute 
de terenuri necultivate, pentru a se organiza 
crescătorii de animale în cadrul gospodăriilor- 
anexă ale întreprinderilor. Chiar dacă reușitele 
de pină acum marchează doar un început.

Cu ajutorul imaginilor surprinse de aparatul 
fotografic, vă prezentăm citeva asemenea va
loroase experiențe.

„Cu produsele din gospodăria-anexă am redus 
costul meniului la cantina întreprinderii11

Cultivatorii: locatarii blocurilor 
cartieredin noile

Edilii sectorului 6 s-au gîndit 
cum s-ar putea cultiva legume 
între blocuri, fără deteriorarea 
aspectului estetic al cartierelor noi. 
Și au găsit răspunsul : au reparti
zat, pe parcele, mai multe terenuri 
virane cetățenilor doritori să le 
cultive. Iar aceștia le-au transfor
mat in grădini de legume. In 
imagine : una din aceste grădini, 
cultivată de locatarii blocurilor 
din Drumul Taberei (zona Mo- 
ghioroș).

La rindul său. tovarășul Ion 
Furir, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al sectorului 2, 
ne spune : „Pe șoseaua Fun- 
deni, la intersecția cu calea fe
rată, era pină astă-toamnă un 
spațiu unde se depozitau tot felul 
de materiale și resturi. Cum 
cetățenii ne solicitau terenuri pen
tru cultivare, iar primăria e- 
puizase toate spatiile disponibile, 
am decis să transformăm groa
pa intr-o... grădină de legume. 
Cum ? Pămintul și molozul de la 
demolări, de la fundațiile noilor 
blocuri au fost aduse aici. A 
fost o muncă intensă, la care au 
participat oameni ai muncii din toa
te întreprinderile sectorului. Îndeo
sebi de la întreprinderile „Apara- 
tai“. „Electroaparatai". „Mecanică 
fină". „Electronica". C.I.L. „Pipera" 
si „Calculatoare". Ca șl multi, foar
te multi cetățeni și elevi. Rezulta
tul : 160 000 mp de solarii și un te
ren legumicol ce a putut fi reparti
zat. pe parcele. Ia peste 300 de oa
meni ai muncii. Estimăm că cetățe
nii vor obține aici peste 300 tone de 
legume, care vor fi folosite pentru 
consum propriu. Urmează etapa 
a II-a de amenajare : alți 150 000 
m p redați agriculturii.

| Cu paharul 
| și cu briciul
' Există și la Jurilovca, județul 
IT ulcea, o frizerie. Cu doi frizeri:

Nicolae Bold și Nastasia Ivanov. 
De la un timp încoace, de cum 

1 veneau la slujbă, cei doi frizeri
nu se grăbeau să pună mina pe 
foarfecă sau brici, in așteptarea 
clienților, ci pe pahare cu bău- 

Itură. Intre un „hai noroc" și
„mai pune un șpriț", cei doi fri
zeri, cu echilibru precar și nesi- 

Iguri pe foarfecă și brici, mai slu
țeau cite un client: ba il tundeau 
in așa fel că-i mai răminea bie
tului om doar un ciuf in virful 

I capului, ba ii pișcau pe obraz, că
se ducea direct la dispensar să 
se panseze.

IDe citeva zile, celor doi fri
zeri petrecăreți nu le mai calcă 
nimeni pragul. Poate s-o „indu-

I ra" și de ei cineva să-i... radă.

Autostop 
I cu... stop

Funcționează, la ora 
actuală, in Capitală, 
aproape 100 de gospo- 
dării-anexă de crește
re a animalelor, fată 
de numai 4 in 1980. și 
mai multe zeci de gră
dini legumicole, ame
najate pe lingă între
prinderi și instituții. 
Scopul lor: completa
rea necesarului de pro
duse agroalimentare al 
cantinelor. „Folosind 
produsele realizate de 
gospodăria noastră a- 
nexă — ne spune Va- 
sile Grădiștean, secre
tar adjunct al comi
tetului de partid de la 
întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate 
— am reușit să re
ducem costul mesei 
pentru abonați cu a- 
proape 3 Iei. Din gră
dina de legume — pre
zentată in imaginea a- 
lăturată — recoltăm 
anual 30 000 kg de 
produse, iar de la cres
cătoria de porci rea- • 
lizăm peste 7 500 kg 
carne".

Ciupercăria din... pivnița imobilului
Cine trece pe bd. 

Gheprghe Gheorghiu- 
Dej nu poate bănui că 
la subsolul clădirii 
care adăpostește sediul 
consiliului popular al 
sectorului 5 a fost a- 
menajată de curlnd 
o... ciupercărie. Intr-un 
fost subsol, harnicii 
lucrători de la admi
nistrația domeniului 
public au amenajat 
stelaje cu pămint și 
îngrășăminte, au plan
tat miceliu. Prima re
coltă s-a cules la în
ceputul acestei luni, 
estimindu-se obține
rea. pină la sfîrșitul a- 
nului. a pest^ 3 500 kg 
ciuperci. Inițiativa este 
in curs de generaliza
re In toate sectoarele 
Capitalei. suprafața 
cultivată cu ciuperci 
pe teritoriul munici
piului urmind să spo
rească, pină Ia sfîrșitul 
anului, de aproape 5 
ori.

Fotoreportaj realizat de Mihai IONESCU și Sandu CRISTIAN

ITirziu, in noapte, treclnd pe 
lingă autogara din Tg. Secuiesc, 
Vajna Lâszlo din Sf. Gheorghe 

Is-a urcat la volanul unui auto
buz și a plecat spre Miercurea- 
Ciuc. Pe drum, a luat și cițiva 
pasageri. Conștiincioși, aceștia 

Ii-au plătit taxa legală pentru 
cursă, mulțumindu-se cu expli
cația celui de la volan că „uita- 

Ise" să ia și biletele de călătorie 
cu el. După un ocol, ajunge la 
Fabrica de apă minerală din 
Biborțeni, unde abandonează

I autobuzul și se întoarce acasă 
la Sf. Gheorghe. Dar peste ci- 
teva zile ii vine tar dor de ducă

Iși vrea musai să ajungă la 
București. Tot cu un autobuz, 
luat de astă-dată de la autoga-

Ira din Sf. Gheorghe. Totul a 
mers strună, pină la Azuga, 
unde intr-o curbă V.L. a pier
dut controlul volanului și auto- 

Ibuzul a intrat intr-un stilp. 
Scăpat teafăr ca prin minune, 
face... autostopul, dar șoferului 

Icare-l luase în mașina lui i se 
pare ceva suspect in comporta
rea pasagerului șt il debarcă 
exact in ușa miliției, care il 

| aștepta cu... brațele deschise.

. Din tainul cailor
I Crezindu-se neobservat și in 

deplină siguranță, Iosif Kovacs, 
(lucrător la ferma de animale nr.

1 a I.A.S. Satu Mare, a pus fru
mușel intr-un sac 40 kg de orz 

Idin „tainul" cailor și, pe căi oco
lite, a dat să-l scoată din unita
te. Ba, la un moment dat, a ră
suflat ușurat, crezind Că nu l-a

I văzut nimeni. Dar s-a înșelat. 
| l-au aținut călea doi lucrători 

cinstiți din aceeași unitate — 
I tehnicianul Imre Adalbert fi 

manipulanta Maria Palcău, Care 
i-au spus că e păcat sâ strice or- 

Iz ■ l pe... necinste. După care 
l- iu dat in primire oamenilor 
legii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
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Rubrică realizată
P. PETRE
ți corespondenții

de

„Sdnteii*

■mm

I

( Nu există întîmplare fără 
un istoric al ei. Nici „po
vestea" ce urmează nu face 
excepție. Și totuși, o de
clarație sub semnătură in- 
frînează tentația de a în
cepe rindurile de fată cu... 
începutul. Scriu negru pe 
alb soții Chiriță și Felicia 
Păun (din București, strada 
Ocolului nr. 9, sectorul 2) : 
„Sintem de acord să plătim 
impozitul pe 10 ani (1971— 
1981), in sumă de 649 691 
lei..."

Să fie clar : nu-i dat ori
cărui muritor să stabileas
că o asemenea performan
ță, chiar dacă ar munci 10 
ani. 25 de ore din 24. Dacă 
numai impozitul cu pricina 
poate fi exprimat cu ajuto
rul a 6 (șase) cifre. înseam
nă că venitul... Să nu an
ticipăm insă. Deocamdată, 
spre știința cititorului : nici 
instanța de fond — Judecă
toria sectorului 2, nici cea 
de recurs nu admit „da
rul" către bugetul statului 
oferit cu gentilețe de către 
soții Păun. Ba mai mult : 
se va considera oferta drept 
o stratagemă de a OColi a- 
plicarea întocmai a preve
derilor legii 18 privind do- 
bindirea pe căi ilicite a 
unor venituri. Bănuim că 
refuzul instanțelor judecă
torești a declanșai destulă 
amărăciune în sufletul ce
lor doi intrați sub inciden
ța legii. Dar legea-i lege, 
n-ai ce să-i faci. Ca să nu 
mai spunem că persoanele 
cu pricina iși puneau cU 
„generozitate" la bătaie 
doar... firimiturile, cum se 
va vedea din cele ce ur
mează.

Soții Păun hotărăsc la un 
moment dat să-și renoveze 
casa. In atare Împrejurări 
cum procedează tot omul 7 

, Eliberează pe rind cite o

„legile
cameră să facă loc la zu
gravi, la parchetari. acope1- 
râ mobilele Să le ferească 
de praf etc. Fac și cei in 
cauză la fel. Cu o singură 
excepție — este vorba des
pre banii în numerar ori în 
obligațiuni sau pe carnete 
C.E.C. Păstrează în casă, cu 
acest prilej, numai vreo 
180 000 de lei, pentru... coș- 
niță. Restul, deoarece era 
ptea mare „îngrămădeală", 
ii duc pe la rudele din 
București. Brașov. Sibiu.

Multă bătaie de Cap îți 
mai dă o renovare 1 Te re- 
strîngi intr-atit încît n-ai 
încotro, trebuie să apelezi 
la ajutorul rudelor, să le 
deranjezi cu lucrurile tale 
care te dau afară din 
câsă. Și nu-i de ici, de colo 
să ții socoteala fiecărui o- 
blect încredințat grijii al
tora. Zice Felicia Păun, sub 
semnătură :

— Nu pot preciza exact 
sumele lăsate de noi în de
pozit, la rudele noastre. Nu 
am întocmit nici un fel de 
chitanțe cu privire la va
loarea acestor depozite.

Clar, nu 7 Din această 
depoziție se pot înțelege 
cel puțin două lucruri : a) 
ori sumele lăsate in depo
zit (renovarea, bat-o vina ! 
...) erau infime și, normal, 
nu întocmești chitanțe pen
tru Un pol de parale ; 
b) ori încrederea în rude 
era nemăsurată, și atunci 
devenea inutil orice înscris 
—- pe care fiecare om dotat 
cu un elementar spirit de 
prevedere, care nu are ni
mic de ascuns, nu ezită 
totuși, să-1 întocmească.

Dar să vedem ce zice și 
Chiriță Păun :

— Banii depuși la C.E.C. 
sau în numerar provin din 
activitatea desfășurată de 
mine în legătură cu confec-

OAMENILOR SĂI
zătoare, fără să mal apeleze, ca pînă 
acum, la „importul" de produse ali
mentare din alte localități sau județe 
învecinate. Si nu numai că au înțeles 
rostul autoaprovizionării și autogos- 
podăririi, dar și-au suflecat mînecile 
și au început să lucreze și să cultive 
fiecare metru pătrat de pămînt din 
curțile gospodăriilor și din 
blocurilor, din incintele 
economice șl instituțiilor din oraș. 
Așa se face că la întreprinderea agri
colă de stat și la Liceul agroindus
trial. la spital și Ia cooperativa agri
colă, în gospodăriile populației și 
în gospodăria-anexă a primăriei au 
fost amenajate sere și solarii pen
tru legume pe mai. bine de 10 000 
metri pătrați. Ba. mai mult, o serie 
de terenuri din jurul orașului, foste 
gropi de gunoi sau considerate impro
prii pentru agricultură, au fost cu
rățate, fertilizate și însămîntate cu 
porumb și furaje pentru sporirea nu
mărului de oi și păsări, porci si vaci 
cu lapte, afît în unitățile economice, 
cit si in gospodăriile celor care nu 
locuiesc în blocuri. La această amplă 

acțiune de auto- aprOViziOnarei ,j9 
mai bună gos
podărire și în
frumusețare a o- 
rașului participă 
toți locuitorii, de 
la mic la mare. 
Și pe an ce tre
ce, orașul devine 
mai frumos, mai 

înfloritor, ca însuși chipul vrednici
ei oamenilor săi.

— Realizările noastre din anul tre- 
cțit în gospodărirea și înfrumuse
țarea, autoconducerea st autoaprovi- 
zionarea orașului, pentru care am 
primit înalta distincție „Ordinul 
Muncii" clasa I — ne spunea •'■^mă
rul — ne obligă să le sporim în - iCest 
an si în anii care vin. Păncenii au în
țeles și înțeleg acest lucru și lista a- 
jutoarelor de nădejde ale primăriei 
este foarte lungă, dar printre cel din 
frunte nu pot să nu-t numesc ne di
rectorul I.A.S.. Gheorghe Plopeșanu, 
si deputata Maria Safalichi. pensio
narii Costică Postolache și Ion Bo
ros. entuziastul activist cultural, pro
fesorul Mihai Stoian, și pe dr. ing. 
Ion Pușcă, pe cit de bun specialist în 
vinificatie. pe atît de sufletist cînd e 
vorba de pus umărul la bunul mers 
al treburilor în orașul în care s-a 
născut, trăiește și muncește.

Falnicul Stejar din centrul orașului 
este străjuit acum, de o parte și de 
alta, de blocuri și de un mare com
plex meșteșugăresc aflat în construc
ție. Lor li se vor adăuga în acest an 
de aproape două ori mai multe apar
tamente decît în 1981 șl două cămine 
de nefamiliști, iar puterea economică 
va spori cu noi capacități de produc
ție și Cu hOi spații pentru industria 
mică și artizanat. Așadar, alte și alte 
locuri de muncă, inclusiv pentru cei 
care se vor reîntoarce acasă de pe 
unde au plecat prin țară, cînd nu
mele orașului lor era asociat, pină la 
identificare, cu faimoasa podgorie 
care-i poartă numele. Pentru că Pan
ciu înseamnă azi — și Va însemna și 
mai mult in anii care vin — nu 
numai Centrul podgoriei cu același 
nume sau, mai bine zis, nu în primul 
rînd acest lucru, ci un oraș indus
trial-agrar. într-o tot mai evidentă în
florire economică și urbanistică.

Ani și ani de zile, numele orașului 
Panciu a fost asociat, pină la identi
ficare, cu faimoasa podgorie care-i 
poartă numele, una dintre cele mai 
vechi și mai mari din țară.

Am și ani de zile, tirgușorul înecat 
de praful verii și anevoie de străbă
tut prin noroaiele toamnei, și-a legat 
destinul de capriciile culturii viței de 
vie. iar cea mai înaltă „clădire" din 
centrul său era un... stejar, care sim
boliza parcă aspirația localnicilor spre 
o nouă și demnă condiție economică 
și socială. Abia în ultimii ani. cind 
orașul întreg a devenit, practic, un 
șantier, noile edificii și blocuri de lo
cuințe. care se înalță deasupra ste
jarului. îi conferă așezării atributele 
unei dezvoltări moderne. înflori
toare.

— O dezvoltare firească, demnă de 
noul său statut economic — ne spu
ne primarul Nicolae Socaci — pentru 
că Panciu trăiește acum. în această 
perioadă, momentul istoric al trece
rii sale de la stadiul agrar-industrial 
la etapa calitativ 
industrial-agrar.

Este aceasta 
profund umană a 
politicii Înțelepte 
a partidului nos
tru de repartizare 
judicioasă și e- 
chilibrată a for
țelor de produc
ție, de conectare 
a unei noi zone, 
altădată înapoia
tă, la circui
tul dinamic al industrializării țării.

Desigur, față de alte orașe ale țării, 
tn care s-au ridicat, în ultimii ani, 
mari citadele industriale, faptul că la 
Panciu a intrat în funcțiune. în 
această primăvară, o întreprindere de 
tricotaje, ar putea să treacă — și 
poate chiar trece — neobservat. Dar 
pentru un oraș ca Panciu. cu mai pu
țin de zece mii de locuitori, faptul 
că această nouă întreprindere va avea 
o producție anuală în valoare de o ju
mătate de miliard de lei. că detașa
mentul său muncitoresc va reprezen
ta, în final, o treime din numărul to
tal al locuitorilor și că va contribui 
la creșterea ponderii producției in
dustriale. conferindu-i noul statut de 
oraș industrial-agrar reprezintă. în- 
tr-adevăr, o realizare de referință.

— Aceste prefaceri înnoitoare fără 
precedent ne obligă și pe noi. cei de 
la primărie, să ne mutăm efectiv 
locurile de muncă aici, pe șantiere și 
pe străzi, în unități economice, pe 
cimp și in grădini, adică în mijlocul 
oamenilor, cu care dealtfel ne aflăm 
Intr-un permanent dialog. Parcă nici
odată ca anul trecut șl ca in această 
primăvară păncenii noștri n-au fost 
mai activi și n-au răspuns cu atita 
însuflețire la toate acțiunile inițiate 
pentru mai buna gospodărire și în
frumusețare a orașului lor. de care 
sint tot mai mîndri. Mîndrie sporită 
acum și prin obținerea, pentru 1981, 
la categoria Orașelor respective, a lo
cului intli pe tară.

Un loc binemeritat, de care ne-am 
convins străbătind orașul „in pas de 
voie", insoțindu-1 pe primar. Pretu
tindeni „curățenie lună", chiar și In 
apropierea șantierelor, al căror peri
metru. împrejmuit, a fost redus la 
minimum de către constructori. Ince- 
pînd din anul trecut, pentru care au 
și obținut primul loc pe tară, locui
torii acestui „mic oraș 
mari", 
spună, 
lor, în 
darnic, 
pentru o autoaprovizionare corespun-

superioară de oraș
încă o expresie

Inițiative și acțiuni 
pentru gospodărirea 

și înfrumusețarea 
orașului Panciu

cu ambiții 
cum il place primarului să 
au înțeles că și în condițiile 
care pămintul nu este prea 
iși pot asigura cele necesare

jurul 
unităților

Petre POPA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO

La sfîrșitul acestei săptămini. Administrația de stat Loto-Pronosport 
organizează o tragere excepțională Loto, la care partlclpanților li se 
oferă șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 1 300". mart Ciștigr^ i 
în bani (sume variabile Și fixe) și excursii peste hotare. în R.P. Bift». 
rla sau R.S. Cehoslovacă. Biletele de 15 lei varianta au drept de ctști- 
guri la toate cele cinci extrageri in două faze, care însumează 42 de 
numere. Se poate participa pe variante simple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau in cotă de 25 la 
sută. Sîmbătă. 22 măi. este ultima zi de participare.

TĂRII - TEMEINIC CUNOSCUTE, FERM APLICATE!”
ționarea unor obiecte de 
podoabă. O parte din bani 
i-am avut la rudele mele 
din Brașov, Sibiu, Bucu
rești. (Reamintim aici mo
mentul renovării — tl.r.). 
îmi amintesc că la Gro- 
zavu Ion lăsasem circa 
500 000—600 000 lei. la Roca 
Maria circa 100 000 lei. la 
Banu Eugenia mai multe

cu lucruri alandala, unde 
să mai încapă și pacostea 
asta de milion ? E la min
tea oricui Că trebuia aflată 
o soluție, și cum nici unul 
din soții Păun nu are pa
siunea număratului, a chi
tanțelor etc. au socotit cum 
se zice, in vrac. Economie 
de timp șl BÎciială mai pu
țină. nu ?

rar de 165 200 lei șl 10 li
brete C.E.C. cu un sold 
total de 86 000 lei ; la do
miciliul cumnatei Banu E- 
ugenia, obligațiuni C.E.C. 
în valoare de 10 000 lei și 
14 librete C.E.C. cu un sold 
total de 130 000 lei ; la 
domiciliul numitului Otto 
Heitz, 24 librete C.E.C. cu 
un sold total de 190 000 lei...

duce articole de podoabă și 
jucării din material plastic 
și tablă. Nu s-ar spune că 
i-a mers rău cu tabla și cu 
plasticul 1... Ba, pentru fap
tul că n-a fost in măsură să 
justifice proveniența licită 
a unor bunuri, compare in 
urmă cu ani în fața comi
siei averilor și e obligat să 
restituie statului o Sumă

Ilicitul declara că s-a îmbogățit...

...„din cutii goale de conserve 
și din economiile de nefumător“
încercînd în zadar să-și apere „agoniseala*1 dobindită prin necinste

obligațiuni C.E.C., la Dumi
tru Elena citea 200 000 lei, 
și la Otto Heitz am lăsat 
niște carnete C.E.C.

Observați ? Cam totul e 
măsurat... aproximativ. în 
Viitoarea „renovării", omul 
n-a mai avut nici vremea, 
nici dispoziția să numere 
totul, la centimă. El se 
mulțumea și cu „circa". 
Operind și noi tot Cu „cir
ca" și cu „niște obligați
uni". constatăm intr-ade
văr că soții Păun se aflau 
in mare grabă, că nu au 
deloc vocația mărunțișuri
lor. Circa plus niște dau 
vreun milion, și intr-o căsă 
plină de zugravi și parche
tari, cu mobile înghesuite,

O fl, pentru cei... nepa
sionați de exactitate. Pen
tru cei îndrituiți, care au 
efectuat perchezițiile de ri
goare, în virtutea legii, nu. 
N-au Considerat siciială și 
nici pierdere de timp, ci 
datorie, șă numere totul la 
bănuț. Și astfel s-a Con
semnat î

La domiciliul cumnatului 
Grozavu Ion, soții Păun au 
depus suma de 374 456 lei, 
plus 10 librete C.E.C. cu 
un sold total de 53 000 lei ; 
la domiciliul cumnatei 
Roca Marla suma de 100 000 
lei și 4 librete C.E.C. de 
cite 20 000 lei ; la domici
liul cumnatei Dumitru Eli- 
sabeta S-a găsit un nume-

După parcurgerea acestei 
„contabilități" mai poate 
nedumeri oferta cu impozi
tul despre Care am amintit 
în rindurile de început 7 
Nu, nu mai e cazul. Citito
rul îșl poate pune însă pe 
drept întrebarea: bine. bine, 
dar de unde atita bănet 7 
Din muncă cinstită, exclus, 
întemeiata nedumerire ne 
obligă de astă-dată la Un 
scurt istoric al acestei fa
milii de îmbogățiți peste 
noapte și. mai ales, peste 
ceea ce ar fi fost în măsu
ră să depună mărturie 
munca lor Cinstită, Așadar:

Pînă in 1977, Chiriță 
Păun deține un atelier și 
autorizația legală de a pro-

substanțială. în 1977 atelie
rul cu pricina intră în zona 
demolabilă. e demolat ; au
torizația, normal, este re
trasă. Nici nu mai avea 0- 
biect : atelierul cu pricina 
Iși încetase activitatea. Nu 
insă și pofta de cîștig pe 
orice cale a lui Chiriță 
Păun. Acesta iși mută uti
lajele intr-un imobil din 
str. Vespasian nr. 48, și, 
fără autorizație — deci Sus* 
trăgîndu-se oricărui con
trol financiar — confecțio
nează fluiere și moriștl, 

piepteni și trompete etc., a- 
ducâtoare de bani frumoși. 
Trei ani iși vede de treabă 
nestingherit, fără Să aibă 
aprobarea cuvenită : pro
speră cU îndoită tlVhă.

E drept că în 1979 orga
nele financiare îl amendea
ză pentru asta, dar vinova
tul care opera cu milionul 
plătește cu voioșie amenda 
de citeva mii și se pune și 
mai virtos pe afacere. Afa
cere care a înflorit pre
cum am văzut cu prilejul 
renovării casei sale. Vine 
însă curînd și ceasul ade
vărului și atunci omul cată 
să iasă basma curată. Ce-i 
drept, mai încercase 0 dată 
și nu i-a mers...

De aici încolo avem de-a 
face cu „strategia" clasică 
a ilicitului :

Prima mișcare — accep
tul de a plăti un impozit de 
649 691 lei. O fi sunat fru
mos și convingător, in ure
chile naivilor. „aUtopropu- 
nerea" de... autopedepsire 
cu suma amintită. Există 
însă o cumpănă a dreptății 
care nu se înclină la dorin
țe, oricit de fierbinte ar fi 
ele exprimate, ci numai Ia 
adevăr. Milioane de oa
meni muncesc cinstit și nu 
se joacă cu milioanele pre
cum Chiriță Păun și alții ca 
el. In fond, de la această 
rațiune a pornit legiuitorul 
cînd a stipulat măsurile de 
barare a practicilor ilicite, 
pentru Întronarea temeini
că în viața noastră socială 
a normelor eticii și echită
ții socialiste.

A doua mișcare — mar
torii. Componentă obligato
rie în recuzita ilicitului. 
Iată ce spune, de pildă, 
martorul Constantin Matei: 
„îl cunosc pe cercetat... 
Arăt că lucra de dimineață 
pină seara, nu consuma 
băuturi alcoolice și nu 
fuma".

îh puține cuvinte, un 
portret creionat sigur. Por
tretul omului care scoate 
milioane din „hărnicia" și 
„cumpătarea" sa. Dacă ar fi

\ 
să he referim numai la 
hărnicie am vedea că. de 
fapt, ea purta un nume 
ceva mai urît. Dar as- 
ta-i altă poveste. Alții de
pun cu mina pe inimă că 
l-au văzut pe ilicit trăind 
numai cu ceai de sunătoa
re. nici aceea cumpărată 
măcar, ci culeasă toamna 
de pe marginea șanțului, 
așa de econom e din fire. 
Alt martor al lui Chiriță 
Păun (este vorba despre 
Crișan Ion) e ceva mai 
„competent" in Încercarea 
de a-1 justifica pe îmbogă
țit : „Cu ajutorul unor cu
noștințe aduna cutiile de 
conserve de la groapa de 
gunoi, le spăla și din ele 
confecționa diferite jucă
rii".

De aici și pină la moti
vația dih recurs privind 
„gratuitatea materiei pri
me" in plăsmuirea trompe
telor și pieptenilor aducă
toare de milioane nu-i de- 
eît un pas. Ca să nu măi 
spunem că ilicitul Înțelegea 
perfect imperativul (Cităm 
dih apărarea sa) că......va
lorificarea deșeurilor este 
si O îndatorire socială. Ce
tățenească".

Tocmai pentru că știa 
bine acest lucru, tocmai 
pentru că mai știa că hu 
de la groapa de gunoi șt 
nici din economiile de ne
fumător s-a îmbogățit fa
milia Chiriță Păun, instan
ța a refuzat „acontul" aces
teia sub numele de impo
zit neplătit și a decis res
tituirea către stat a sumei 
de 1 699 679 Iei, valori ce 
nu au putut fi justificate 
ca provenind din muncă 
cinstită.

Recursul a fost respins, 
sentință definitivă. Nor
mal !

Iile TANĂSACHE



SC1NTEIA - miercuri 19 mai 1982 PAGINA 3

ÎN AGRICULTURĂ PRflSITOl OILTURILOR - acum cind este absolut nevoie impune:
O amplă mobilizare la cimp a tuturor locuitorilor satelor

Cînd se vor produce în serie dispozitivele 
de pornire mecanică a tractoarelor, 

fără acumulator și electromotor?
Un răspuns din partea direcției de specialitate 

din Ministerul fi^riculturii și Industriei AlimentareLanurile curate, fără buruieni, 
demonstrează răspunderea pentru recoltă

Am relatat. în timpul campaniei 
de însămințări. că intre unele uni
tăți agricole din județul Ialomița 
au existat în 1981 diferențe mari in 
ce privește producțiile de floarea- 
soarelui. insistînd asupra celor care 
au obținut recolte reduse. în ar
ticolul: „O zi In care n-au fost puse 
sub brazdă nici atîtea semințe cite 
spărgeau în fata sediului C.A.P. cei 
care «n-aveau de lucru»". publicat 
în ,.Scinteia“ la 4 aprilie a.c., 
ne-am referit la desfășurarea însă- 
mînțărtlor In unitățile respective. 
De această dată am revenit în a- 
celeași unități pentru a urmări cum 
se execută cea de-a doua lucrare 
principală la floarea-soarelui: în
treținerea culturilor. Iată cîteva 
constatări.

C.A.P. Gheorghe Doja, ani în șir 
fruntașă pe țară la producția de 
floarea-soarelui. a însămintat cua- 
ceastă cultură 460 de hectare. Așa 
cum s-a lucrat, cu migală, la pre
gătirea terenului și semănat, tot așa 
s-a executat și prașila. Cultura e 
fără buruieni, plantele s-au dez
voltat uniform, iar distanta Intre 
rinduri și plante e egală de parcă 
ar fi măsurată cu rigla. „Noi nu 
erbicidăm floarea-soarelui. E o cul
tură îndrăgită de oamenii noștri 
care o întrețin întotdeauna curată. 
De ce să cheltuim 1 000 de lei la 
hectar cu erbicidele și combusti
bilul. pentru ca apoi să intrăm cu 
sapa și iar să plătim. Facem munca 
o dată și bine“ — ne-a spus to
varășul Ion Soătărelu. președintele 
cooperativei. Judecată de bun gos
podar! Este practica unei coope
rative care dispune de forță da 
muncă suficientă ca să execute 
toate lucrările prevăzute la termen. 
Buna organizare, tradiția lucrului 
bine făcut, faptul că fiecare coope
rator știe exact din timp ce retri
buție va primi In raport de 
munca depusă și producția rea
lizată explică participarea masivă la 
lucrările din cimp. Sîmbătă. du
minică și luni au lucrat la 
prășit 550 de cooperatori și toate 

I cultivatoarele. Rezultatul : cu toate 
că pînă vineri, ultima zi cu ploi, 
erau prășite manual 150 hectare cu 
floarea-soarelui și 100 hectare cu 
sfeclă de zahăr, luni la amiază, la 
aceste două culturi lucrările erau 

l Încheiate pe întreaga suprafață, la

acest 
o ac- 
supe-

Există, caz deloc izolat, șantiere 
care aparțin aceluiași trust de con
strucții. dar diferențiate considerabil 
între ele prin ritmul de muncă atins 
și volumul lucrărilor executate. O 
precizare : n-ar trebui să existe nici 
un motiv practic, nici o cauză care 
să justifice asemenea deosebiri. Șan
tierele in discuție dispun de poten
țiale productive asemănătoare in 
ceea ce privește dotarea tehnică, e- 
fectivele de muncitori, nivelul de ca
lificare și experiența acestora. în 
i»lus, lucrările realizate au profile a- 
ropiate, dacă nu chiar identice, in 

rtmp ce obiectivele de investiții a- 
tlate în construcție — aceeași impor
tanță economică sau. altfel spus, a- 
ceeași prioritate.

Și, totuși, ceva „nu merge** pe une
le dintre ele. De pildă, pe șantierul 
Combinatului chimic din Craiova. La 
instalația de alcool polivinilic de aici, 
lucrătorii Trustului de montaj pen
tru utilaje chimice din București au 
montat. în primul trimestru al anu
lui, un volum de echipamente tehno
logice de circa 3 ori mai mic decît 
cel montat, în aceeași perioadă de 
timp, pe un alt șantier : cel al Com
binatului petrochimic de la Midia- 
Năvodari. în aceeași situație se gă
sește și șantierul Combinatului de 
Îngrășăminte chimice din Slobozia, 
unde lucrările nu se încadrează incă 
în ritmurile prevăzute și necesare 
pentru finalizarea unor noi și impor
tante capacități de producție. Dar 
Trustul de construcții industriale și 
Trustul de lucrări speciale — ambele 
din București — cu o prestație în 
general nesatisfăcătoare pe 
șantier, desfășoară, în schimb, 
tivitate situată la cote mult 
rioare pe multe altele.

Care este explicația acestor 
tate oscilante, nu o dată situate la 
poli opuși ? Iată, pe scurt, părerea 
unui specialist, inginerul Dumitru 
Panaite, secretarul comitetului de 
partid din Trustul de izolații pentru 
lucrări industriale din București.

— Nu este vorba decît de producti- 
vitățile diferite înregistrate pe șan
tiere cu aceeași capacitate tehnică, 
în timp ce pe unele dintre ele mun
ca este bine organizată, se acționea
ză cu „randament**, iar oamenii iși 
îndeplinesc normele zilnice și cu rit
micitate productivitatea planificată, 
pe alte șantiere activitatea este 
scăzută, stagnează chiar. Sînt irosite 
timpul și forța de muncă, iar utilaje
le de construcții mai mult stau decît 
lucrează. De aici, și prelungirea cu 
anii a unor durate de execuție.

— Cauzele productivităților diferi
te obținute pe șantiere sint. desigur, 
mai numeroase, ne-a precizat, la 
rindul său, ing. Radu Suman, di
rectorul Trustului de construcții in
dustriale și agrozootehnice din Bucu
rești. Una dintre cele mai im
portante insă constă in pregă
tirea necorespunzătoare a lucrărilor 
de investiții, mai precis în întârzie
rea cu care o serie de titulari și be
neficiari asigură condițiile de înce
pere a lucrărilor, aspect pe cît de 
nedorit, pe atît de persistent și care 
perturbă serios activitatea noastră.

Numeroși specialiști și muncitori, 
cu care am discutat in timpul docu
mentării noastre, au subliniat legă
tura directă, cu consecințe majore, 
între pregătirea investițiilor și pro
ductivitatea muncii pe șantiere. 

rezul-

care se adaugă 150 hectare cu po
rumb.

Cum am arătat în articolul pre
cedent. bunele deprinderi de Îs 
C.A.P. Gheorghe Doja au trecut și 
la veciriii de răzor, cooperatorii din 
Perieți. Una din cauzele diferențe
lor de producție dintre cele două 
unități (peste 1 400 kg de floarea- 
soarelui la hectar) pornea tocmai 
de la densitățile diferite. Cîteva 
sondaje efectuate de tovarășii Mi
hai Marcu, primarul comunei, și 
Alexandru șuiu, președintele coo
perativei, aceiași Interlocutori cu

Cum se lucrează 
la întreținerea 

culturilor 
în unități agricole 

din județul Ialomița

care am discutat și în timpul ln- 
sămințărilor, au arătat că densita
tea la răsărire este bună — între 
46 000 și 50 000 plante la hectar — 
care s-a menținut și după prima 
prașilă. Cu alte cuvinte, procedeele 
„copiate1* de la C.A.P. Gheorghe 
Doja se apjică și la întreținerea 
culturilor, pe care cooperatorii din 
Perieți le-au adaptat la condițiile 
locale. întivcit forța de muncă din 
această cooperativă este mai redu
să, încărcătura de culturi prășitoa- 
re pe un cooperator este mai mare: 
7 hectare. De aceea, a trebuit să se 
recurgă la erbicidarea întregii su
prafețe de floarea-soarelui. Aceasta 
a favorizat realizarea ritmului de 
lucru Ia prășit Pină luni seara, cei 
180 de cooperatori și 38 de meca
nizatori, organizați în formații mix
te, au executat o prașilă manuală 
de corecție pe rind pe 100 hectare 
și una mecanică pe 180 hectare din 
cele 390 hectare cultivate cu floa
rea-soarelui, iar la sfecla de za
hăr — prașila s-a efectuat In tota
litate mecanic.

în primăvară. în cooperativele a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Horia și Condeești se înregis
traseră Intlrzieri la semănat. Măsu
rile stabilite de organele agricole

— Dar planificarea noastră este 
dată „peste cap" cind o investiție 
considerată certă nu întrunește con
dițiile pentru a fi Începută la timp, 
ne-a spus în continuare ing. Radu 
Suman. Un caz concret : lucrările 
de la Fabrica de pîine Bujoreni 
(București) trebuiau atacate in luna 
iulie 1980, ne-am pregătit in acest 
scop, dar ele au putut fi demarate 

De ce se înregistrează rezultate diferite pe șantiere cu 
dotare tehnică asemănătoare ?
Cine taie „nodul gordian" al unor elementare pro
bleme de organizare ?
Care sint principalele rezerve ce trebuie valorificate 
neintirziat ?

abia In aprilie 1981, deci după 9 luni. 
In schimb, termenul de punere in 
funcțiune a rămas neschimbat. Con
secințele 7 Am pornit, cum se spu
ne. din „start** cu restante, iar pe 
acest șantier a fost necesară o con
centrare masivă, neprevăzută și 
deci neplanificată, de mijloace teh
nice și de muncitori. De unde 7 
Bineînțeles, de pe alte șantiere, a 
căror activitate a fost, în mod evi
dent, dereglată. Preocupările legate 
de creșterea productivității muncii 
au trecut vrind-nevrind pe planul al 
doilea.

„Lanțul** neajunsurilor nu se limi
tează numai la antreprenorul gene
ral. Unitățile de specialitate — de 
montaj, de instalații, de izolații — 
care urmează constructorilor propriu- 
ziși sint puse in situația să aștepte, 
la rindul lor, lungi perioade de timp 
asigurarea fronturilor de lucru. 
„Constructorii sint ținuți in loc de 
beneficiari, iar noi de constructori, 
ne-a spus ing. Dan Călin, directorul 
Trustului de lucrări speciale din 
București. Frecvent, nu aflăm decît 
cu mare întîrziere unde anume și 
cit putem să lucrăm. Sub presiunea 
termenelor de punere în funcțiune, 
mobilizăm forțe și mijloace supli
mentare. lăsăm la o parte criteriile 
de organizare rațională a muncii pe 
șantiere, de obținere a unor produc
tivități superioare".

Legat de această chestiune, negativ 
ni se pare și următorul aspect : 
contractele de acord global încheiate 
pe diferite șantiere, tocmai in jdeea 
stimulării și obținerii unei produc
tivități ridicate in muncă, devin 
inoperante, pur și simplu formale. 
Atîta vreme cit nu se poate conta 
pe faptul că lucrările incluse in aces
te fișe de acord global au și condi
ții asigurate pentru realizare. Des
pre ce termeni contractuali fermi ar 
putea fi vorba, de pildă, in cazul șan
tierului rafinăriei de la Brazi, aproa
pe abandonat la un moment dat, in 
timp ce lucrătorii de pe acest șan
tier au fost repartizați pe altele, 
aflate dintr-o dată sub semnul ur
genței 7 Ca o concluzie la implicațiile 
provocate de lipsurile în pregătirea 
investițiilor asupra productivității 
muncii pe șantiere, am reținut cite
va propuneri ale specialiștilor din 
diferite unități. Iată-le pe scurt :

1. Beneficiarii și proiectanții să 
răspundă într-o măsură mai mare 

județene pentru instaurarea ordinii 
și disciplinei in unitățile din aces
te consilii au inceput să dea rezul
tate. Lanurile sînt frumoase, iar 
plantele bine dezvoltate. Se lucrea
ză din plin la întreținerea culturi
lor. Peste 1 300 de cooperatori și 
mecanizatori din ambele consilii au 
prășit sîmbătă, duminică și luni 820 
hectare floarea-soarelui, 230 hecta
re sfeclă și 80 hectare porumb. îm
preună cu tovarășa Constanța Cio- 
vică, inginera-șefă a consiliului a- 
groindustrial Horia, străbatem te
renurile cooperativelor agricole A- 
xintele, Rași, Sălcioara și Horia. La 
ferma nr. 4 a C.A.P. Axintele. den
sitatea pe suprafețele prășite este 
de 50 000 plante la hectar. Este o 
dovadă că măsurile de sporire a 
cantității de sămînță încorporată in 
sol la hectar, ca urmare a faptului 
că nu corespundea din punct de ve
dere al calității, s-au dovedit utile, 
„Acum totul este să menținem den
sitatea optimă, Și aceasta depinde 
de calitatea celorlalte prașile1* — 
ne-a spus inginerul-șef al unității, 
Gheorghe Ionescu. Lucrau la aceas
tă fermă, alături de 100 de coopera
tori, 3 din cele 8 combinatoare ale 
unității. Sporirea producției de la 
1 188 kg floarea-soarelui la hectar, 
cit s-a obținut anul trecut, la 2 400, 
cit prevede planul in acest an. cere 
eforturi sporite din partea tuturor 
cooperatorilor, mecanizatorilor, spe
cialiștilor pentru menținerea unor 
eulturi curate. De aceea, se cuvine 
cu deosebire remarcat in această 
unitate fapțul că participă la lucru 
toti cei 400 de cooperatori și me
canizatori care au preluat culturile 
în acord global. în plus, muncesc la 
prășit și ceilalți locuitori din comu
nă, încadrați in alte locuri de mun
că, fiecare din aceștia urmînd să e- 
fectueze cel puțin 30 de norme.

După ultimele ploi, lucrările de 
întreținerea culturilor au fost re
luate in întreg județul Ialomița. Re
zultatele din ultimele trei zile — 
simbătă, duminică și luni — ilus
trează eforturile cooperatorilor și 
mecanizatorilor ialomițenl de a rea
liza recolte sporite : peste 14 000 
hectare de floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr și porumb prășite manual 
și mecanic.

Lucian CIUBOTARU 
Mihai V1ȘO1U

decît pină acum de pregătirea co
respunzătoare și la timp a lucrărilor. 
Așa cum există un termen final, de 
punere in funcțiune a unui obiectiv, 
să fie stabilită și să se tină seama 
cu strictețe dacă la „ziua zero", data 
programată de începere a lucrărilor 
pe șantier, sint asigurate condițiile 
necesare acestui eveniment : proiec
te complete și bine fundamentate ;

amplasamente eliberate si utilaje 
contractate cu termene de livrare ri
guros corelate cu ordinea tehnologică 
de montaj, aprovizionarea fermă cu 
materiale de construcții etc.

2. Lucrările de izolații, care se 
desfășoară în aer liber să fie pro
gramate in perioadele corespunzătoa
re ale anului, evitindu-se situația ca 
unitățile de specialitate să fie obli
gate să „atace** volume importante 
de asemenea lucrări în timpul iernii, 
cînd acest lucru, dacă nu devine im
posibil, este făcut cu prețul unor 
productivități extrem de reduse și cu 
mari cheltuieli suplimentare.

(Urmare din pag. I)

Și-au luat sacii și au plecat, ur- 
cîndu-se din nou în tramvai cu di
tamai încărcătura, îndreptîndu-se da 
data aceasta spre punctul de colec
tare de pe strada Polizu. dincolo de 
Gara de Nord. Acolo. în fine, texti
lele au fost acceptate. în aceste con
diții, comisia de femei nu si-a 
mai propus in planul de activitate 
să colecteze și să predea astfel de 
materiale, preferind să le arunce. 
Și cazul nu este izolat.

De ce nu sint mai numeroase șl 
mai judicios amplasate punctele de 
colectare ? La întreprinderea de co
lectare și valorificare a materiale
lor refolosibile din municipiul Bucu
rești aflăm că pe intreg teritoriul 
orașului există doar 140 de puncte 
de colectare, ceea ce înseamnă a- 
proximativ unul la 14 000 de locui
tori. Deci — puține, iar amplasarea 
lor — neuniformă. în plus, nu toate 
primesc asemenea materiale, numă
rul real fiind deci mai mic.

Eram gata să ne exprimăm sur
prinderea fată de cei de la sus-nu- 
mita întreprindere pentru modul în 
care 
lelor, cînd am auzit 
contabilului-șef : 
trecut nu s-a făcut 
recuperabile. Dacă 
am fi fost în mare 
ne întinde o hirtie 
le : în 1981, planul 
textile a fost de 1 830 tone, din care 
de la populație 890 tone. S-au rea
lizat doar 863 tone, din care 209 
tone de la cetățeni. După ce au fost

„organizează** colectarea texti- 
argumentarea 

„Noroc că anul 
planul la textile 
s-ar fi realizat, 
încurcătură**. Și 

cu cîteva calcu- 
de colectare la

Recoltarea lucerne! pentru fin pe terenurile asociației economice inter- 
cooperatiste lupșanu, județul Călărași

Foto : E. Dlchiseanu

Să pregătim din timp răsaduri
(Urmare din pag. I)

periența a dovedit că șl la noi pă- 
mîntul poate da mai multe recolte 
de-a lungul anului. Dar pentru a se 
obține producții mari la culturile 
succesive și duble, care să fie livrate 
eșalonat, conducerea partidului a ce
rut lucrătorilor și specialiștilor din 
acest sector să asigure din timp și în 
cantități, îndestulătoare răsaduri care 
apoi, bine dezvoltate, să fie plantate 
in perioadele stabilite, astfel incit în 
permanentă, pînă toamna tîrziu. să 
se producă legume proaspete.

Concret, cum se îndeplinește aceas
tă sarcină ? După cum am fost infor
mați la Direcția generală economică 
a horticulturii, au fost procurate can
tități suplimentare de semințe de var
ză de toamnă din soiuri care se pre
tează a fi păstrate peste iarnă în stare 
proaspătă. De asemenea, au fost asi
gurate semințe și pentru alte sorti
mente de legume, care au fost distri
buite operativ unităților agricole. Im
portant este ca acum să se organizeze 
producerea pe scară largă a răsaduri
lor de varză, tomate, conopidă ș.a., 
pentru ca în momentul plantării lor 
în cîmp să fie bine dezvoltate. Orice 
grădinar știe că a cultiva prin răsad 
tomate șl alte legume se cîștigă timp 
prețidș, iar culturile ajung Ia matu» 
ritate chiar și in cele mai nordice ju
dețe ale țării.

Nicăieri, în nici o unitate sau co
muni, nu trebuie tergiversată produ
cerea de răsaduri pentru legume. Pe
rioada în care ele trebuie realizate în 
cantitățile necesare este scurtă, iar 
organele de specialitate au stabilit 
termene în limitele cărora trebuie să 
se încheie plantarea și Insămînțarea 
culturilor succesive și duble.

demersurilor repetate. Mime- 
Industriei Metalurgice con- 
să nu livreze, prin unitățile 

tablă zincată cu grosimea de

3. „E foarte greu de vorbit despre 
atingerea unor ritmuri de lucru și 
productivități ridicate pe șantiere, 
fără materialele de construcții de care 
avem nevoie, este de părere tovarășul 
Constantin Chitic, director adjunct 
al T.L.S. București. Intr-adevăr, de
reglările in mecanismul aprovizionă
rii tehnico-materiale constituie, fără 
îndoială, o altă cauză majoră a pro- 
ductivităților diferite înregistrate pe 
șantiere. Un singur exemplu este 
concludent în acest sens. In po
fida ' 
ferul 
tinuă 
sale, .... _
0,4 mm, oferind, în schimb, grosimi 
mult mai mari — de 0,75 mm ; pe 
lingă faptul că pe șantiere este con
sumată — în pierdere — aproape de 
două ori mai multă tablă, producti
vitatea oamenilor scade simțitor, iar 
la anumite lucrări, mai ales la izola
rea țevilor cu diametre mici, nici nu 
poate fi folosită.

Ne-am referit, evident, numai la 
cîteva din aspectele legate de dife
rențele de randament și productivi
tate existente între numeroase șan
tiere. Așa cum spuneam, cauzele 
unui asemenea neajuns sînt mult mai 
multe, vizind organizarea punctelor 
de lucru, folosirea timpului de muncă 
al oamenilor și utilajelor, ordinea și 
disciplina in producție — probleme 
asupra cărora vom stărui în cadrul 
unor articole viitoare.

Cristian ANTONESCU

executate livrările către diverși bene
ficiari, au rămas in stoc, fără nici 
o șansă de desfacere, 300 de tone de 
materiale textile — practic — fără 
întrebuințare.

— Și ce faceți în această situa
ție 7

— Primim in continuare, pentru 
că avem sarcină de plan. Dar nu 
știm ce vom face cu aceste mate

Pe „firul“ valorificării materialelor textile
riale, deoarece nu avem contracte 
de livrare.

în această situație se află In tară 
nu mai puțin de 11 000 tone de ma
teriale textile refolosibile. Dacă am 
raporta această cantitate la echiva
lentul ei numai in bumbac, s-ar a- 
junge la peste 10 milioane dolari, 
fără a mai lua în calcul și celelalte 
componente (celofibra, poliesterii 
etc.), valoare ce stă în depozite, aș- 
teptînd să fie repusă în circuit.

PRELUCRAREA ȘI VALORIFI
CAREA. Cum s-a ajuns la un ase
menea stoc ? Concluzia e simplă : 
nu există acea corelare necesară 
intre cantitățile planificate a se co
lecta și capacitățile de prelucrare a 
acestor materiale. Cercetătorii din in
dustria textilă s-au străduit să gă
sească modalități de reintroducere in 
circuit a textilelor recuperate, inclu
siv sub formă de fir. Ei au demon
strat că numai din aceste materiale

Culturi succesive după legume : 
varza se plantează între 10 iunie și 
10 iulie ; conopida — 10 iunie și 20 
iunie ; guliile și gulioarele — 1 iunie 
și 10 iulie; morcovii se însămînțează 
între 10 iunie și 20 iunie ; castrave
ții — 10 iunie și 30 iunie.

Culturi duble după cereale păioase : 
tomatele se plantează între 20 iunie 
și 10 iulie ; varza — 20 iunie și 15 
iulie ; fasolea și mazărea păstăi se 
seamănă între 1 iulie și 15 iulie, iar 
verdețurile — între 1 iulie și 20 iulie.

Pentru ca plantările la varză, to
mate, gulii și conopidă să se poată 
încadra in termenele stabilite, este 
necesar ca în scopul producerii răsa
durilor să fie folosite toate amena
jările existente : solarii, răsadnițe ș.a. 
Concomitent, și la legumele care se 
seamănă direct — rădăcinoase. cas
traveți. fasole și mazăre — trebuie 
respectate termenele stabilite pentru 
însămîntarea lor. De bună seamă, 
pentru a se obține producții mari la 
culturile duble și succesive trebuia 
aplicate întocmai tehnologiile stabi
lite. între care buna pregătire ei fer
tilizarea terenurilor, precum și iri
garea sînt absolut obligatorii.

In spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, al prevederilor legii pri
vind autoaprovizionarea teritorială, 
organele locale de partid, consiliile 
populare, organele de specialitate și 
conducerile unităților agricole au da
toria să acționeze energic pentru 
realizarea de producții cit mai mari 
de legume, care să fie obținute eșa
lonat, pînă toamna tîrziu. asigurînd 
astfel buna aprovizionare a populației 
cu aceste produse mult solicitate în 
alimentație și materiile prime nece
sara industriei de conserve.

-

Combinatul de lianți și azbociment din Fieni fabrică ciment cu cel mai redus consum de combustibil și energie elec
trică din țară. Experiența și bunele rezultate de muncă ale colectivului și-au găsit confirmarea și în situarea întreprin

derii, la sfîrșitul anului precedent, pe primul loc in întrecerea socialistă. (Foto : S. Cristian)

MUREȘ : Suplimentar 
— 100 milioane kWh

Colectivele de energeticieni de 
pe cele trei mari platforme — 
Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni — 
ale întreprinderii „Electrocen- 
trale“-Mureș raportează că, de 
la începutul anului și pină acum, 
au livrat suplimentar sistemului 
energetic național 100 milioane 
kWh energie electrică. Este de 
remarcat că acest spor de pro
ducție, obținut în principal pe 
seama exploatării superioare a 
agregatelor și instalațiilor, a fost 
realizat în condițiile în care au 
fost economisite 3 000 tone com
bustibil convențional, iar consu
mul propriu a fost diminuat cu 
4 milioane kWh (Gh. Giurgiu).

sau cu contribuția acestora se pot 
obține țesături noi — pentru pături, 
tricotaje groase, articole nețesute — 
mochete, suporturi pentru covoare 
p.v.c., șnur și benzi textile izolante, 
vată de tapițerie etc. Iată, așadar, o 
întreagă serie de produse care se pot 
realiza din această materie primă 
care de multe ori este, cu atîta non
șalanță, aruncată la gunoi.

Unii dintre noi nici nu știu cît de 
mult se pierde prin simplul gest oe 
a arunca un lucru uzat, cită econo
mie de materie primă nouă, uneori 
adusă din import, se poate realiza 
prin readucerea lui in circuit Să 
luăm citeva exemple concrete : vata 
de tapițerie fabricată din materiale 
refolosibile poate Înlocui, cu succes, 
poliuretanul (utilizat cu destulă lar
ghețe in fabricile de mobilă), produs 
din materii prime scumpe — petrol, 
gaze naturale, alte materiale de im
port ; mochetele obținute din mate
riale recuperate nu sînt cu nimic mai 
prejos, ca aspect, decit cele țesute 
din fire noi. Un produs important și 
cu largi întrebuințări în izolarea 
conductelor și instalațiilor termice și, 
in construcții, a rosturilor dintre zi
dărie și lemnărie, dintre panouri, 
este șnurul izolant (realizat din tex
tile vechi, după o tehnologie și pe 
o mașină elaborate, în colaborare, de

a dis- 
res-

capa- 
pro-

Ziarul nostru a relatat în două 
numere — din 5 martie și 16 mai a.c. 
— despre unele preocupări ale mun
citorilor și specialiștilor din dome
niul mecanizării agriculturii privind 
crearea unor dispozitive pentru 
pornirea mecanică a tractoarelor, 
motopompelor și a combinelor fără 
acumulator și electromotor. Este o 
problemă de larg interes care, so
luționată favorabil, ar înlătura de
finitiv greutățile pe care le intîm- 
pină stațiunile de mecanizare în ce 
privește aprovizionarea cu acumu
latori. Am adresat tovarășului Con
stantin Crețu, director adjunct in 
Direcția generală a mecanizării din 
Ministerul Agriculturii, cîteva În
trebări despre modul in care se ac
ționează pentru producerea în serie 
mare, în cel mai 
șcurt timp, 
pozitivelor 
pective.

— Avem 
cități de 
ducție ca pînă la 
sfîrșitul anului să 
fabricăm 60 000 
de asemenea dis
pozitive cu arcuri 
spirale, concepu
te pentru prima 
trustului S.M.A. din județul Dolj. 
In primă urgență avem prevăzut să 
producem, in următoarele 15 zile, 
16 000 de bucăți pentru pornirea 
mecanică a motopompelor. care în 
curind vor fi foarte solicitate la 
irigarea culturilor. Apoi, ca priori
tate, urmează 6ă facem 30 000 de 
dispozitive cu trei arcuri spirale 
pentru pornirea mecanică a combi
nelor, la care avem un mare deficit 
de baterii. Diferența, pînă la 60 000 
le vom produce ulterior pentru e- 
chiparea tractoarelor. Chiar azi (18 
mai) directorii de la opt Întreprin
deri mecanice ale agriculturii au 
fost chemați la minister pentru a 
lua cunoștință de documentații, ca 
să poată trece imediat la fabricarea 
dispozitivelor.

— Există greutăți în ce privește 
producerea ?

— Există. Pentru confecționarea 
arcurilor, pe care le face între
prinderea de piese auto din Si
biu. nu avem repartiții de oțel 
special din care se realizează aces
tea. Față de 352 tone de asemenea 
oțel, cît este necesar pentru 60 000 
de dispozitive, dispunem doar de 
20 tone. Iată de ce, solicităm Minis
terului Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale să ne asigure de urgență 
cantitățile necesare de oțel special, 
pentru producerea în cel mai scurt 
timp a dispozitivelor.

— Sîntem informați că și in alte 
județe au fost realizate dispozitive 
asemănătoare, dar de o concepție 
mai simplă.

— Este adevărat. Acum o săptă- 
mînă, în cadrul Trustului S.M.A.

dată în cadrul

BACĂU
Livrări

Oamenii muncii din 
industria județului Ba
cău acordă o atenție 
deosebită înnoirii și 
modernizării produse
lor, promovării unor 
tehnologii noi, su
perioare, aprovizionă
rii ritmice cu materii 
prime șl materiale a 
formațiilor specializate 
în producția de export. 
Ca urmare a măsurilor 
șl acțiunilor inițiate 
pentru creșterea pro-

suplimentare la
ductivitățil muncii, a 
calității și competitivi
tății produselor, în pe
rioada care a trecut de 
la începutul anului și 
pină acum colectivele 
de la Combinatul pe
trochimic Borzești, în
treprinderea de utilaj 
chimic din Borzești, 
întreprinderea meta
lurgică din Bacău și 
din alte unități impor
tante ale județului au 
livrat suplimentar, la

Institutul de cercetări textile și în
treprinderea textilă Cisnădie), care 
îl înlocuiește perfect pe cel dirr vată 
minerală, binecunoscut ca energoin- 
tensiv ; de reținut că noul șnur se 
realizează cu un consum redus de 
energie — 450 kWh/tonă, față de 
9 024 kWh/tonă în cazul celui din 
vată minerală. Dar, in ciuda acestor 
avantaje certe înlocuirea se lasă aș

teptată din cauza unei inexplicabile 
inerții din partea beneficiarilor, fapt 
ce ar trebui să determine factorii de 
resort să adopte măsurile necesare 
vizind includerea acestor materiale 
ieftine și eficiente in balanța de ma
terii prime a unităților economice de 
profil.

Ce ar fi necesar pentru ca mate
rialele textile recuperate să se regă
sească în produse noi 7 în primul 
rind, O ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTI
VITĂȚII DE RECUPERARE ȘI VA
LORIFICARE A MATERIALELOR 
DE LA POPULAȚIE — colectarea 
gospodărească, cu maximă grijă a 
tuturor textilelor vechi, sortarea lor 
după compoziția firului, culoare etc. 
In al doilea rind. ASIGURAREA 
CAPACITĂȚILOR DE PRELUCRA
RE, CONDIȚIE ASIGURATA PRIN 
FONDURILE DE INVESTIȚII PRE
VĂZUTE IN ACTUALUL PLAN 
CINCINAL CHIAR CU UN RE

Galați a fost produs un dispozitiv 
mult mai simplu și mai ușor de rea
lizat. Arcurile spirale au fost înlo
cuite cu arcuri elicoidale. care au 
un consum mai mic de 5 kg de oțel 
special. Dispozitivul a fost omolo
gat și putem trece imediat la fa
bricarea lui in serie mare. Ne lovim 
insă de aceeași greutate : lipsa oțe
lului special de tip 0 19 —6 Si 15 A, 
din care se fac arcurile elicoidale. 
Dacă Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale ne-ar asigura 272 
tone de oțel de acest tip, am putea 
trece de Îndată la producerea dis
pozitivelor de acest fel.

— Desigur, este și aceasta o reali
zare de care trebuie să se țină sea
ma. Dar aveam în vedere dispoziti
vul creat la S.M.A. Miroși, județul 

Argeș, care eli
mină din compo
nenta sa arcuri
le, a căror fabri
care constituie, 
după cum rezul
tă. o problemă 
încă nerezolvată.

— Da, am au
zit de acest dis
pozitiv, care pare 
să fie de o con

cepție ingenioasă, dar nu l-am vă
zut. Specialiști din minister și de 
la institutul nostru de cercetări de 
specialitate s-au deplasat la fața 
locului, dar tovarășii de la Trustul 
S.M.A. Argeș nu le-au arătat dis
pozitivul pe motiv că este o in
venție și că... trebuie ținut în se
cret pînă la omologare. Dacă in
tr-adevăr aste un dispozitiv mult 
mai simplu de realizat și care în
lătură dificultățile actuale în fa
bricarea celorlalte tipuri existente, 
este în interesul general ca acesta 
să fie prezentat institutului nostru 
de cercetări de specialitate pentru 
a fi testat, omologat și generalizat 
de urgență.

Intr-adevăr, aceasta este soluția. 
Omologarea dispozitivului nu ex
clude dreptul de invenție, ci. dim
potrivă. este de natură să-1 con
firme si mai puternic.

Rezultă că există o reală preocu
pare la toate nivelurile, de la sta
țiuni, trusturi și pînă la Direcția 
generală a mecanizării agriculturii 
pentru producerea în număr mare a 
dispozitivelor pentru pornirea me
canică a motopompelor. tractoarelor 
și combinelor, In interesul reali
zării acestei sarcini de mare impor
tanță economică, hotărîtoare pen
tru buna desfășurare a lucrărilor în 
apropiata campanie de vară, foru
rile de resort sînt datoare să ia mă
surile ce se impun pentru soluțio
narea tuturor problemelor de care 
depinde producerea dispozitivelor 
de pornire mecanică fără acumu
lator și electromotor.

Aurel PAPADIUC

export
solicitările partenerilor 
externi, produse in va
loare de circa 17 mi
lioane lei. O mențiune 
în plus pentru colecti
vul întreprinderii de 
utilaj chimic din Bor
zești, care și-a onorat 
în întregime, încă de 
la începutul lunii mai, 
sarcinile de export 
prevăzute pentru pri
mul semestru al anu
lui în curs. (Gh. Baltă)

GIM DE PRIORITATE. Principa
lul obiectiv de prelucrare a materia
lelor refolosibile colectate de la 
populație. întreprinderea de textile 
nețesute de la Rm. Vîlcea, Începută 
în 1980 și planificată a fi gata in 
septembrie 1982, a fost amînată 
întii pentru 1983, ceea ce echi
valează cu neprelucrarea a circa 
14 000 de tone anual. Secția de 
prelucrare a materialelor refolosi
bile de la întreprinderea „Proleta
rul** Bacău, care trebuie să producă 
un milion de metri pătrați de țesă
turi de lină anual, avea termen de 
intrare în funcțiune în iunie anul a- 
cesta ; a fost reprogramată pentru 
martie 1983. Motivul 7 Lipsa utila
jelor care, conform unui program 
stabilit, trebuiau să fie asimilate de 
către unități constructoare de ma
șini și a căror livrare întirzie peste 
termenele fixate. Filatura si țesă- 
toria funcționează, dar nu la para
metrii proiectați, iar filatura de vi- 
gonie de la Negrești-Vaslui nu a 
putut fi începută din lipsa docu
mentației.

Explicațiile se adună și. odată cu 
ele, stocurile de materiale textile 
refolosibile, dar... nefolosite. Aceas
ta, în dauna aprovizionării cu mate
rie primă a unităților producătoare. 
Este clar că 
lor tergiversări 
Ministerului 
M.I.C.M.U.E.E., 
rului 
teriale 
Fondurilor Fixe.
nu face decît să prelungească o sta
re de lucruri contrară intereselor 
economiei.

retezarea amin ,e- 
se impune ate ției 
Industriei Ușoare, 

precum și Ministe- 
Aprovizionării Tehnico-Ma- 

și Controlului Gospodăririi 
Trecerea timpului
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SATUL ROMÂNESC DE AZI
ÎN OGLINDA ARTELOR PLASTICE

Expoziția republicană de 
pictură, sculptură, grafică 
și tapiserie deschisă in să
lile Dalles reunește lucrări 
menite, in totalitatea lor, 
să contureze prezenta 
creației in centrul vieții 
sociale, angajată in reflec
tarea în diverse modalități 
artistice a proceselor înnoi
toare din societatea socia
listă românească. Asistăm 
astăzi, mai mult decit 
oricind. la o concentrare a 
eforturilor in vederea 
creării unei arte născute 
din actuala experiență 
istorică, atentă la tot ceea 
ce poate fi sugestie crea
toare in patrimoniul cultu
rii naționale, dar organic 
legată de gindirea si sen
sibilitatea contemporană. O 
atestă o dată mai mult 
omagiul pe care expoziția 
de fată îl aduce împlinirii 
a două decenii de la în
cheierea cooperativizării a- 
griculturii.

De la evocarea unor eroi 
din trecutul de luptă al 
poporului român pentru li
bertate si dreptate socială 
la consemnarea unora din 
realizările importante ale 
agriculturii socialiste de 
astăzi, de la imagini sim
bolice învestite cu capaci
tatea de a sugera ideea de 
fertilitate, de bogăție a 
pămîntuluî si roadelor sale 
la aspecte foarte concrete, 
dar la fel de încărcate de 
sensuri ale peisajului rural 
contemporan, vizitatorului 
sălilor Dalles 1 Se oferă un 
variat repertoriu tematic. 
Imaginile consemnează 
realități fundamentale care 
au însoțit dezvoltarea mo
dernă a agriculturii noas
tre socialiste.

Conștienti de faptul că 
numai o expresie artistică 
personală, transfigurarea în 
culoare sau formă a me
sajului. a ideii si sentimen
tului pot conferi durabili
tate in planul valorilor ar
tistice. cei mai multi din
tre artiștii care si-au de
dicat lucrările generoasei 
tematici propuse de orga
nizatori au încercat să des
cifreze in lucrările lor 
fileuri ce depășesc clipa, 
să contureze semnificația 
majoră nu numai a eveni
mentelor de excepție, ci si 
a muncii nobile, cotidian 
desfășurate pe ogoarele 
patriei. Pictura ne apare 
in acest sens ancorată in
tr-o realitate mai puțin 
simplificată si de aceea 
mai bogată, mai complexă 
si revelatoare. Limbajul 
picturii noastre contempo
rane. așa dună cum ne 
demonstrează expoziția., 
tinde să se desprindă de 
pitoresc si intimism pen
tru a atinge un firesc si 
necesar echilibru între 
principiul realității Si prin
cipiul creativității. O ates
tă. de pildă, compozițiile 
semnate de Traian Bră- 
dean. Brăduț Covaliu. Sa
bin Bălasa. Spiru Chintilă. 
Virgil Almășanu. Ion Gri- 
gore. Ion Sălisteanu. Ion 
StendI. Lazăr Iacob. Dan 
Hatmanu, Geta Mermeze, 
Nicolae Groza. Dimitrie 
Gavrilean. Gh. I. Anghel, 
Sanda Saramăt. Maria Mi- 
halache Blendea. Teodor 
Bogoi, Liviu Suhar s-a.

Eugen Palade VIZITA DE LUCRU

In multe din picturile pre
zentate acum nu ne mai 
putem referi la un realism 
in accepțiunea pur istorică 
a termenului, căci realis
mul multora din lucrările 
prezentate nu este doar o 
problemă a formelor, ci 
corespunde unei viziuni 
mai complexe. El este 
conceput ca o problemă 
majoră a orientării spre 
datele fundamentale ale 
existentei. în cadrul aces
tui realism — in perime
trul căruia nu stricta ase-

uman in multiplele lui în
fățișări. pictorii nu au ig
norat peisajul. In această 
categorie de lucrări prive
liștea naturală s-a dove
dit a fi nu doar un sim
plu suport pentru efuziuni 
lirice, pentru dezinvolturi 
exclamative, ci mai ales 
un prilej de a integra 
peisajului efortul uman. în 
acest fel îmbogătindu-l, 
relevindu-i dimensiuni noi. 
în lucrările semnate de 
Ion Popescu Negreni. Con
stantin Piliuță. Grigore

Nu lipsesc, fără Îndoială, 
si realizările unor maestri 
precum Ion Jalea. Ion Iri- 
mescu. Boris Caragea. Ifti- 
mie Birleanu sau ale unor 
artiști bine cunoscuți ca 
Paul Vasilescu. Gh. Iliescu 
Călinesti. Balogh Peter, 
Horia Flămind. Iorgos 
Iliopolos. Adrian Popovici, 
Gabriela Manole Adoc, 
Cristian Breazu. Florica 
Ioan. Gheorghe Coman, 
Emil Mereanu. Liana 
Axinte. Mihai Coșan. Radu 
Aftenie. Ion lancut Mihail

în sala Dalles expoziția: „Țărănimea în lupta pentru 
progres social și edificarea socialismului în România44

mănare este importantă, 
ci orientarea snre viată — 
omul apare infătisat fără 
înflorituri, dar și fără 
schematisme, în contact cu 
lumea si cu istoria, for
mulând intre el si ceilalți 
superioare raporturi socia
le si morale. Compoziția 
(Nicolae Constantin. Eugen 
Palade). dar si portretul 
au oferit astfel unor ar
tiști (Ion Musceleanu. Tra
ian Brădean. Mihai Rusu. 
Octav Grigorescu ș.a.) 
multiple posibilități de 
conturare a expresivității 
chipului omenesc. A fi 
modern, pare să ne de
monstreze această expozi
ție republicană, înseamnă 
a fi un reprezentant al 
lumii și al vremii tale ; 
înseamnă a folosi nu lim
bajul cel mai la modă, ci 
acela care este mai priel
nic exprimării tale artis
tice. precum si cerințelor 
lumii din care faci parte. 
Preocupați de raportul 
complex dintre om si me
diul său de manifestare, 
de zugrăvirea eroismului

Vasile. Ștefan Ciltia. Vla
dimir Șetran. Sorin Ilfo- 
veanu, Gina Hagiu, Petru 
Popovici, Horia Cucer- 
zan. Ion Murariu. Eugen 
Crăciun, Dan Cristian. 
Radu Costinescu. Vasile 
Melica, Nicolae Hornet, 
Daniela Codiță Văleanu ș.a. 
peisajul are o viață de sine 
stătătoare, lucrările ilus- 
trind tot atltea modalități 
personale de gîndire plas
tică. care converg către 
exprimarea aceleiași vaste 
realități a cadrului în 
care-si desfășoară activi
tatea țăranul român. Fru
musețea roadelor tărinii in 
citeva lucrări Cum sint 
acelea realizate de Ion 
Gheorghiu. Eugen Popa, 
Zamfir Dumitrescu. Viorel 
Grimalschi. Vlad Micodin 
s.a. dobindesc in acest caz 
elocvente valori simbolice.

Comparativ cu pictura, 
sculptura nare a fi măi 
puțin reprezentată din 
punct de vedere numeric 
fată de anvergura reală a 
creației acestui domeniu.

Laurentiu. Corneliu Ca- 
maroschi. Elena Hariga, 
Bela Crisan. Gavril Co- 
Vâlski. Jana Gertler ș.a. 
Sint lucrări remarcabile 
prin bogăția ideilor, a so
luțiilor plastice folosite in 
transpunerea lor. lucrări in 
ale căror volume si forme 
îsi fac auzite ecoul simbo
lic visuri si aspirații con
temporane.

Martori si cronicari ai 
vieții desfășurate azi pe 
tot cuprinsul tării, benefi
ciari ca si colegii lor pic
tori si sculptori ai unor 
fructuoase călătorii de do
cumentare. graficienii au 
Știut de asemenea, folosind 
mijloace specifice artei lor. 
să se oprească asupra unor 
elemente definitorii, carac
teristice clipelor de sărbă
toare sau vieții cotidiene 
a țăranilor, să creeze, de 
asemenea, imagini sugesti
ve. evocatoare. Folosind 
desenul, acuarela, variate 
tehnici ale gravurii, artiști 
precum Vasile Kazar. Ilea
na Micodin. Vasile Soco- 
liuc. Constantin Baciu,

Florin Niculiu. Hortensia 
Masichievici, Ala Jalea 
Popa. Adrian Dumitrache. 
Balogh Lajos. Costin 
Neam tu. Maria Constantin, 
Iulia Hălăucescu. Suzana 
Fintinaru. Cornelia Daneț, 
Natalia Matei Teodorescu, 
Mircea Dumitrescu. Droc- 
say Imre. Szabo Bela, 
Ștefan Găvenea. Mihail 
Gion. Octavian Penda. Va
sile Dobrian. Tiberiu Ni- 
corescu. Alexandru Traian 
Filip ș.a. s-au dovedit, și 
de această dată, creatori 
înzestrați. Graficienii s-au 
oprit uneori asupra deta
liului revelator, au creat 
imagini în care investiga
rea armoniilor calme ale 
peisajului agrest dezvăluie 
înclinații spre reflecția li
rică. in care roadele pă- 
mintului etalate în pleni
tudinea si frumusețea lor 
dobindesc valori simbolice 
sau au făcut apel la eloc
vența simplă, directă a 
afișului politic (Ionescu 
Dan Alexandru. Valeriu 
Giodic).

Tapiseria, domeniu, e a- 
devărat. mai restrins ca 
arie a reprezentării, punc
tează prin citeva lucrări 
de reală calitate artistică 
semnate de Ileana Balotă, 
Berta Mrazek. Vintilă Mi- 
hăescu ș.a. același omagiu 
adus peisajului și roadelor 
pămintului românesc.

Expoziția din sălile Dal
les — prin cele mai bune 
lucrări ale ei — atestă 
preocuparea creatorilor 
noștri pentru o tematică 
socială de actualitate, pen
tru realizarea unor lucrări 
de certă vibrație, care să 
trăiască prin stringența 
expresiei plastice.

Marina PREUTU

iași Festivalul muzicii
românești

Intre 1—14 mai a. c. 
a avut loc la Iași cea 
de-a 7-a ediție a Fes
tivalului muzicii ro
mânești. manifestare 
organizată de Comite
tul de cultură și edu
cație socialistă al ju
dețului Iași, in co
laborare cu Uniunea 
compozitorilor și Ra- 
dioteleviziunea româ
nă. Festivalul, care a 
reunit atit formațiile 
muzicale profesionis
te din Iași — Opera 
română. Filarmonica 
„Moldova", corul „Ga
vriil Muzicescu". Con
servatorul „George E- 
nescu", orchestra „Doi
na Moldovei" etc. — cit 
și formații similare 
din alte orașe ale ță
rii, intre care corul 
„Madrigal" din Bucu
rești, ansamblul de 
balet al Teatrului mu
zical „Fantasio" din 
Constanța, corul și 
orchestra simfonică 
ale Filarmonicii „Ba
natul" din Timișoara 
și orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii 
române, s-a desfășu
rat sub genericul

„Pentru patrie, pen
tru pace". Formațiile 
participante au pre
zentat — pe scena na
ționalului ieșean, in 
sala Filarmonicii 
„Moldova", sala Stu- 
dio a Conservatorului 
„Ceorge Enescu" și 
Sala sporturilor din 
Iași, la casa de cul
tură din Pașcani și 
în marile unități in
dustriale (Combinatul 
de utilaj greu și 
Combinatul de fibre 
sintetice. întreprinde
rile metalurgică, me
canică „Nicolina". de 
tricotaje „Moldova", 
de confecții, de mătase 
„Victoria" etc.) și in 
satele județului (co
munele Ruginoasa, 
Hălăucești. Răducă- 
neni și altele) — 
un mare număr de 
spectacole cu piese in 
primă audiție și tra
diționale, atit din 
creația muzicală ro
mânească. cit și uni
versală. S-au înscris, 
in acest context, eu 
mare audientă la pu
blic. recitalurile de 
lieduri, spectacolele de

varietăți muzicale. 
Cantata „Suflet de 
tară" si Oratoriul 
„Cintarea străbunilor", 
premierele operelor 
„Căruța cu paiațe". 
„Luceafărul" si „A- 
rald", susținute de O- 
pera română din Iași 
și altele. In cadrul fes
tivalului au avut loc și 
o serie de concerte- 
lectii si seri de -balet, 
precum și colocviul cu 
tema „Ideea păcii in 
creația compozitorilor 
români", simpozionul 
„Arta interpretativă 
și creația muzicală 
românească in con
textul dezvoltării so
cietății noastre socia
liste", o consfătuire in 
cadrul căreia compo
zitorii și muzicologii 
prezenți au dezbătut 
„Coordonatele creației 
și interpretării muzi
cale la a 7-a ediție a 
Festivalului muzicii 
românești și eficiența 
educativă a acestor 
manifestări".
Manoie CORCACI 
corespondentul 
„Scinteii"

c
In secolul nostru se 

poate vorbi cu toată 
obiectivitatea de o 

artă sonoră deosebit de in
teresantă și, adesea, de o 
forță emoțională puternică. 

Ceea ce nedumerește insă 
este făptui in virtutea că
ruia, in dorința de a fi 
originali, de a revoluționa 
discursul sonor cu orice 
preț, unii creatori au gene
rat opere experimentale, 
unde inovația devine un 
scop în sine. Rezultatele au 
fost dintre cele mai necon
vingătoare ; cu alte cu
vinte, s-a format un „pu
blic" al concertelor de așa- 
zisă avangardă și... un 
„biet" public tradițional. 
Faptul, ca atare, este nefi
resc. Ce s-ar intimpla dacă 
marile opere literare ar fi 
citite numai de literați. iar 
capodoperele picturii și 
sculpturii ar fi aprofundate 
numai de plasticieni? După 
părerea noastră, publicul 
obișnuit este acela căruia 
trebuie să i șe adreseze un 
vibrant mesaj, marelui pu
blic — aș spyne — ceea 
ce nu exclude cituși de pu
țin pe cei cu o educație 
muzicală aleasă. Desigur 
că accesibilitatea nu trebuie 
absolutizată șau. altfel spus, 
nu toate capodoperele sint 
înțelese automat, la primul 
contact. De aceea este ne
voie de educarea, de spo
rirea continuă a rindurilor 
iubitorilor muzicii. Dar de 
aici și pină la concluzia te
ribilistă. potrivit căreia 
manifestările artistice pro
funde nu pot fi înțelege de
cit de......elite" si că arta
trebuie concepută pentru 
artă, departe de orice sem
nificații etice sau estetice 
solare, este o cale lungă, 
foarte lungă.

Adevărat este că o anu
me muzicologie a încercat 
să arate că singurul drum 
posibil de urmat in muzica 
nouă este acela al continu
ării creatoare a școlii lui 
Schonberg. După părerea 
noastră, aceasta este o gra
vă eroare. Deoarece. în 
orice epocă, există multe.

Cineva spunea că un film 
este cu atit mai bun. mai 
substanțial, cu cit te urmă
rește mai multă vreme. La
tura polițistă a filmului 
„Calculatorul mărturisește", 
dominantă in intenția rea
lizatorilor (scenariul: Rada 
Aneste Petrescu. Mihai Di- 
niitriu), il va preocupa pe 
spectator și după ce va pă
răsi cinematograful.. Numai 
că pe măsură ce va reveni 
asupra unor date și întor
sături ale acțiunii și moti
vărilor ei, va identifica 
și piste false, și cusături cu 
ață mai albă sau mai închi
să la culoare. Unele acte, 
mai ales ale infractorilor, 
nu par intru totul justifica
te ; ca să nu mai vorbim de 
fenomenul „deux ex ma- 
cbina", sub forma unor 
„zeițe" ale răului coborind 
nu numai la figurat, ci chiar 
la propriu din mașini de 
proveniențe felurite.

„Calculatorul mărturiseș
te" (producție a Casei de 
filme unu, realizată in regia 
lui George Cornea) con
stituie totuși o reușită : 
prin tramă, prin fervoarea 
cu care ilustrează aspecte 
legate de o cauză dintre 
cele mai nobile : depistarea 
unei rețele de spionaj eco
nomic (sabotaj comercial), 
ai cărei membri au început 
să comită, punitiv, asasina
te. De asemenea: prin ten
siunea in care te ține, ten- 

, siune ce implică și gindire. 
V

reconstituiri mentale ori fi
zice. și talent tehnic și ima
ginație detectivistieă pentru 
descifrarea unor enigme și 
găsirea adevăraților vino* 
vați și nu exclude, desigur, 
urmăriri spectaculoase, de 
Ia pupitrul dispeceratului 
central ori pe străzile Bucu
rești ului.

Aș spune totuși că atrac-

ano spune chiar infinite so
luții. Opera de artă auten
tică presupune expresivi
tate, personalitate, ancorare 
într-o cultură, reliefarea 
unui ardent spirit contem
poran, precum și a unui 
inalt sens moralizator. Sti
lurile pot și trebuie să fie 
variate. în ceea ce ne pri
vește, ca un compozitor in 
ale cărui preocupări a in
trat si dodecafonismul. în
cercăm să privim mai obi

schonbergiene. Preluarea 
creatoare a anumitor pro
cedee și „alchimizarea" lor 
sint cu totul altceva. Fiind
că avem un popor de 
un clasicism structural și 
apolinic, care este mai a- 
proape de tradițiile enes- 
ciene, de rădăcinile latine. 
Respectăm toate punctele 
de vedere, dar să nu uităm 
că avem un drum propriu : 
clasicismul nostru a fost 
cintecul și dansul popular.

Umanismul artei
— argumentul major 
al receptării operei 
de marele public

Opinii de Doru POPOVICI

ectiv problema, odată cu 
trecerea anilor. Școala lui 
Schânberg — dincolo de 
noutatea limbajului — este, 
indiscutabil, o școală a ro
mantismului crepuscular, 
vestind încheierea unui 
drum, in timp ce școlile 
naționale anunță vizionar 
muzica viitorului. Acestea 
din urmă, cu o tematică de 
o mare diversitate. închină 
imnuri senine omului. De 
aceea se poate vorbi de o 
credință în viitorul fericit 
al omenirii, în opoziție cu 
angoasa, romantismul dis
perat. spiritul disolvant, 
tăgada, toate acestea atri
bute ale școlilor expresio
niste și postexpresioniste. 
Școala românească nu poate 
să se bazeze pe concepțiile 
schonbergiene și post-

Premii pentru 
tineri interpreți

La Palatul culturii din Pitești 
s-a desfășurat timp de 4 zile cea 
de-a 6-a ediție a Festivalului- 
concurs interjudețean de muzici 
cultă și dans clasic „Darclee". 
Manifestarea a avut și de astă- 
dată drept scop descoperirea de 
noi talente in acest domeniu fi 
crearea rte posibilități pentru 
deplina lor afirmare. Din cei 109 
înscriși in concurs, reprezentând 
Bucureștiul și majoritatea jude
țelor, 60 au luat parte pentru 
■prin.a oară la o întrecere cu ju
riu și competitori : cu. toții sint 
artiști amatori care-și desfășoară 
activitatea in case de cultură, 
cluburi sindicale cămine cultu
rale, elevi și studenți. In faza 
finală a concursului au promo
vat 60. De remarcat este popu
laritatea pianului, instrument la 
care au participat 35 candidați. 
Marele premiu al Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" a fost 
acordat pianistului Viorel Țepeș, 
de la Liceul de artă „George 
Enesau“ din București. Marele 
premiu și „Lira de aur" au fost 
obținute și de Doina Chelbașu, 
muncitoare la întreprinderea 
„Argeșeana" din Pitești, la canto 
femei. Marea revelație a acestei 
ediții s-a dovedit Minea Lucica, 
elevă a Liceului „Ion Vidu" din 
Timișoara — xilofon. A obținut 
ți ea Marele premiu, cit ți pre
miul de popularitate acordat de 
primăria municipiului Pitești. In 
total au obținut premii și evi
dențieri 45 concurenți, din care 9 
din județul Argeș. Festivalul- 
concurs dt muzică cultă și dans 
clasic „Darclee" de la Pitești a 
pus mai bine in valoare reperto
riul romanesc clasic și contem
poran. cuprinzind in mod obliga
toriu pentru interpreți piese de 
mare valoare de operă, operetă, 
lieduri, prelucrări folclorice, cin- 
tece cu conținut patriotic și re
voluționar. Trei seri la rind pu
blicul piteștean a beneficiat și el 
de vizionarea unor recitaluri de 
ținută artistică deosebită, susți
nute de valoroși interpreți ai 
Operei Romane din București și 
Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu".

Gheorghe CÎRSTEA* 
corespondentul „Scinteii"

pan, medicul vindut care 
plătește cu viața). Interesul 
cel mai mare al filmului 
ce determină reacția spon
tană a sălii, dar cred că și 
un ecou mai de durată stă 
intr-un personaj lipit tra
mei propriu-zise. Si faptul 
că acest personaj este inter
pretat, intr-un adevărat re
cital. de Mircea Diaconu

„ Calculatorul 
mărturisește"

ția principală a filmului e 
suscitată de oamenii schi
țați : personalități — prin 
inteligenta și degajarea ce 
lc-o conferă in’erpreții 
(George Constantin — spe
cializat în a juca rolurile 
unor colonei, cu o prestan
ță artistică de mareșal) ; 
eroi memorabili prin iro
nia subtilă a privirii și ges
tului (cum se intîmnlă cu 
tinărul ofițer jucat de Dan 
Condurache). Intîlnim in 
„Calculatorul mărturisește" 
chipuri agreabile prin tine
rețe. frumusețe și farmec. 
(Tatiana Filip, Ioana Pa- 
vclescu — care interpre
tează două gură-cască ma
nipulate cu succes de 
spioni — ori Alexandru Re-

merită consemnat de la 
început, actorul creindu-I 
sub ochii noștri cu arta, cu 
fantezia, cu nervul, cu ha
zul său caracteristic. Sigur, 
acest personaj amintește de 
alți eroi cunoscuți din fil
me artistice sau seriale, a- 
parținind familiei justiția
rilor originali, mai mult 
improvizați, solitari (cu bn- 
lonzaidul său. e drept, mai 
șic și mai îngrijit., cu călca
tul său apăsat, intr-o rină, 
cu mersul său repezit, cu 
aparițiile sale „dintr-o par
te". cu privirile sale piezișe 
și ațintite pătrunzător ; cu 
nevasta sa, la care se tot 
referă, cu și fără legătură 
cu subiectul, și pe care, 
spre deosebire de consoarta

lui Colombo, o vedem aici 
ca oe o femeie pusă pe 

treburi serioase). Vișan are 
insă multe elemente ori
ginale. El este clar „al 
nostru" : prin originalul a- 
mestec de gravitate și 
distanță comică, ce ii con
ține. El e un om al tuturor 
posibilităților (afirmă des
pre sine, cu o lăudăroșenie 
glumeață, că ar putea fi 
un Bobby Fischer, un ghid. 
O.N.T., un diagnostician 
rapid al accidentelor rutiere 
etc). „Deșteptăciunea". cu
riozitatea il transformă în 
detectiv particular. Vișan 
devine Vișinescu, el nu e 
un Holmes și nici un Mol
dovan. ci. mai degrabă, un 
Sancho ce se visează Don 
Quiiote. El n-are nici gad- 
geturi electronice și nici 
limuzine super veloce. Iși 
face investigațiile la vola
nul autocisternei cu lapte 
al cărei șofer este și pe care 
intirzie s-o ducă li desti
nație. Ambiție pentru care 
plătește stoic, făcind haz 
de necaz, orice tribut (de 
timp, de singe, de fantezie 
și iluzie: de la dintele o- 
ferit pentru a pătrun
de planurile stomatoloagei 
pină la viața riscată, e 
drept, inconștient). însoțit 
cu aplauze chiar înainte de 
a-și termina replica — 
Mircea Diaconu iși justifică 
din plin popularitatea.

Natalia STANCE!

Iată de ce credem că nu 
lucrările curentelor extre
miste din perioada inter
belică trebuie luate drept 
puncte de plecare (ne 
referim la manifestele re
vistei Unu, de pildă, și la 
altele similare) — ci opera 
unui Enescu. Brâncuși, 
Blaga, Arghezi, Bacovia, 
Iorga — și a altora înrudiți 
cu această spiritualitate. 
Izvorul de apă vie. genera
tor de noi realizări spiritu
ale. trebuie căutat mai in
sistent in această direcție, 
în trăsăturile reliefate de 
operele reprezentative ale 
poporului nostru.

Nu subiecte ca Libertinul 
de Stravinski, nici Lulu și 
Wozzeck de Berg sau Moise 
și Aron de Schflnberg 
trebuie luate ca model.

A
Ceea ce nu înseamnă că nu 
le prețuim măiestria ! Ci 
Oedip de Enescu, Cvartete
le de Bartok, Pelleas și 
Melisande de Debussy, 
„Supraviețuitorul de la 
Varșovia" — a unui Schon
berg mult umanizat — 
Romeo și Julieta de Pro
kofiev au fost și rămin 
stelele noastre călăuzitoare. 
Iar in acest sens, operele 
pe care le vom realiza vor 
cinta omul, aspirațiile lui 
umaniste, luminoase.

In ultimii ani. ca o re
acție violentă la adresa 
inovației ca scop in sine, 
se impune noul romantism, 
legat de noua tonalitate. 
Deci apare fenomenul „re
tro" ! Și nu numai in mu
zică. Ci și in literatură — 
unde se simte pledoaria 
pentru literatura realistă 
— precum și in artele plas
tice — unde se poate re
marca evidenta întoarcere 
spre figurativ. Această 
orientare repune în discuție' 
nobilul umanism, la modul 
contemporan, incit omul 
devine din nou marele 
univers al inspirației artis
tice.

La noi în țară se poate 
vorbi de inovația înțeleap
tă, organic integrată tra
diției. Iar din acest punct 
de vedere, putem afirma 
cu tărie că artiștii, compo
zitorii noștri au menținut 
legătura cu folclorul, va- 
lorificindu-1 cind de pe po
ziții tradiționale, cind de pe 
poziții inovatoare. Dar. in 
cele mai multe cazuri, s-a 
păstrat acea vibrație uma
nă, in deplină consonanță 
cu tematica majoră, puter
nic ancorată in spirituali
tatea epocii contemporane. 
Maturitatea muzicii noastre 
și nobila ei emoționalitate 
constau în menținerea echi
librului între național și 
universal, între tradiție și 
inovație, intre etic si est«*t^ 
tic. incit policromia stu * 
tică — reală ! — se aso* 
ciază intim unității de con-

- - .Ziua internațională a muzeelor
Instituționalizată cu cinci ani in 

urmă. Ziua internațională a muzee
lor constituie o grăitoare manifesta
re a prețuirii cu care sint înconjura
te in lumea contemporană muzeele 
și slujitorii lor. Prețuite pentru că, 
prin uriașul patrimoniu de valori 
pe care-1 adăpostesc, muzeele în
tind trainice punți de legătură 
spre trecut, punind la îndemîna 
generațiilor de astăzi un inestima
bil tezaur de invățăminte, o adevă
rată carte de învățătură spre În
țelegerea prezentului și descifra
rea viitorului ; intrucît. în zilele 
noastre, muzeele sint pîrghii de 
primă însemnătate în necontenita 
lucrare de modelare a personalită
ții umane, de forjare a trăsături
lor civice ale omului, de elevare 
spirituală; fiindcă, deopotrivă, mu
zeele sint factori de prim ordin 
in adincirea cunoașterii reciproce 
dintre națiuni și civilizații, adu- 
cipdu-și prin aceasta contribuția 
la consolidarea apropierii și a res
pectului reciproc dintre popoare ; 
deoarece, prin însăși ființa lor, 
muzeele sint o vie și concretă ple
doarie pentru pace, pentru ca în
totdeauna cerul umanității să ră- 
minâ semn.

în țara noastră, datorită gri
jii statornice a partidului, aten
ției deosebite pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acorda isto
riei, activitatea muzeală a cunoscut, 
cu deosebire după Congresul al 
IX-lea, cea mai fertilă perioadă. 
S-au deschis noi muzee și case me
moriale, chiar Muzeul național de 
istorie, prin a cărui Înființare s-a 
implinit un mai vechi deziderat ro
mânesc. fiind o creație a acestor 
ani ; multe muzee au fost complet 
reamenajate. iar formele de expri
mare muzeografică s-au reînnoit și 
îmbogățit continuu. în spiritul vi
ziunii științifice a secretarului ge
neral al partidului, muzeele noastre 
infățișează istoria națională, crea
ția noastră materiala și spirituală 
multimilenară intr-o lumină vie, 
științifică, evidențiază rolul și locul 
însemnat al poporului român in a- 
ceste părți de lume, contribuind 
prin aceasta la cunoașterea trecu-
tului propriu : in același timp, mu
zeele noastre pun in relief legătu
rile statornicite de-a lungul vremu-

rilor intre poporul român și alte 
popoare, mijlocind înțelegerea is
toriei acestora, constituindu-se. tot
odată. intr-o veritabilă lecție pen
tru prezent și viitor privind dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare intre popoare,

în societatea noastră, ce-și pro
pune și acționează consecvent pen
tru formarea conștiinței noi. socia
liste, pentru modelarea profilului 
omului nou. constructor conștient 
al socialismului și comunismului, 
muzeele sint învestite, așadar, 
cu o importantă misiune for
mativă. Anume, aceea ca. prin 
punerea deplină in valoare a pa
trimoniului pe care îl dețin. să 
contribuie la formarea și întărirea 
simțămintelor de dragoste profundă 
față de pămintul și poporul nos
tru. de mindrie pentru apartenen
ța la un neam demn, cu o isto
rie eroică și indelungată. cu un 
aport de seamă la tezaurul creației 
materiale și spirituale al umanită
ții. Iar prin aceasta să contribuie 
la întărirea conștiinței de sine a 
națiunii noastre, la înțelegerea 
înaltelor răspunderi ce revin ge
nerațiilor de astăzi față de desti
nul țării, la asumarea conștientă 
a acestor mari responsabilități.

Muzeele sint chemate, așadar, ca. 
prin mijloacele lor specifice de ac
țiune. să realizeze efectiv un dia
log statornic cu publicul, cu gene
rațiile tinere, mai ales, să Întrețină 
mereu vie flacăra spiritului revoț 
luționar, partinic, sâ contribuie f 
forjarea unor ferme convingeri 
materialiste, științifice, să cultive 
gustul pentru frumos, pentru ar
monie. pentru valoarea reală. In 
acest cadru, se cer depuse stărui
toare eforturi pentru ca fiecare ac
țiune muzeală să devină un act 
autentic de cultură și educație, să 
aibă putere de înrâurire. capacita
tea de a emoționa și a convinge. 
Fiecare intîlnire a publicului cu 
exponatele muzeale trebuie să se 
Întipărească profund in inimi și in 
cugete, să lase urme adinei în con
științe.

Sint. toate acestea, răspunderi 
majore ce se pot onora doar prin- 
tr-o activitate susținută, pasionată.
plină de dăruire, prin sporirea con
tinuă a profesionalitâții fiecăruia 
dintre miile de muzeografi ai țării.

________________ S

Cultura in societatea noastră socialistă '
(Urmare din pag. I)
România socialistă, a 
organizat baza mate
rială a culturii si con
tinuă să acorde aten
ția cuvenită acestui 
aspect al dezvoltării 
societății noastră.

Scriam mai înainte 
că. in perioada revo
luției in tehnică si 
știință, numai un po
por cultivat este ca
pabil să construiască 
socialismul. -Deci, in
tr-o atare etapă a is
toriei. poporul, in to
talitatea lui si fieca
re individ in parte, 
trebuie să asimileze 
cultura cea mai înain
tată și să dovedească 
prin fapte că este 
vorba desore o asimi
lare organică, și nu 
despre una declarati
vă. Un om cultivat 
produce mai mult si 
mai bine ; are o 
comportare civilizată 
in societatea in care 
trăiește ; respectă le
gile scrise ale statu
lui si pe cele nescri

se ale bunei cuviințe 
si ale bunului simt : 
cinstește trecutul po
porului său și iși iu
bește patria : are
preocupări pentru artă, 
pentru înfrumusețarea 
limbii naționale, vor
bită și scrisă, este un 
om care cinstește via
ta. cinstește colectivi
tatea din cșre face 
parte și. in fond, se 
cinstește pe sine în
suși.

însușirea culturii nu 
vine de la sine și nu 
are un termen la care 
te poți opri. Obținerea 
unei diplome nu pune 
capăt trudei de cul
tivare a spiritului, ci 
de multe ori este un 
incenut. Locul de 
muncă, indiferent de 
travaliul făcut, este 
un loc de progres con
tinuu. de creație a 
spiritului. Cu cit ai 
mai multe cunoștințe, 
din toate domeniile. 
cu atit lucrezi mai 
bine, iti ușurezi efor
turile. cheltuiești e-

nergie fizică si spiri
tuală atitg .cită este 
nevoie ai bucuria 
muncii, a împlinirilor 
tale. în vremea calcu
latoarelor. a teoriei 
cuantelor, a zboruri
lor in Cosmos, a pă
trunderii adinei in 
tainele materiei, a ar
tei moderne nimic nu 
se mai poate realiza 
cu cunoștințele de 
care dispuneau bunicii 
si părinții noștri. De 
la producerea oteluri
lor . si a materialelor 
plastice și oină la 
scrierea unui roman, 
totul solicită omului 
nu numai un orizont 
larg, ci si cunoștințe 
precise, din ce în ce 

• mai complexe, si care 
se schimbă cu o rapi
ditate extraordinară.

De aceea, a fi un 
om cultivat, a te hrăni 
încontinuu cu marile 
valori ale culturii în
seamnă a ti un om al 
timpului tău. folositor 
tie si societății socia
liste in care
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Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

■ întreprinderea „Electroprecizla” 
din Săcele a expediat noi loturi de 
motoare electrice la export. Orga- 
nizîndu-șl temeinic activitatea de 
comerț exterior, colectivul întreprin
derii a reușit să livreze anul aces
ta la export produse peste preve
deri in valoare de 12 milioane lei.

■ La întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnicu Vilcea a 
început execuția unui pod care va 
fi amplasat la Basarabi, peste Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră. El 
are o lungime de 106 metri și o 
greutate de 445 tone.

■ Oamenii muncii de la Între
prinderea de pescuit oceanic Tulcea 
au realizat o nouă unealtă de pes
cuit. Este vorba de un tip de traul 
care asigură o creștere a produc
tivității muncii. Pește să fie I...

■ Generalizată in toate colecti
vele de muncă din județul Boto
șani, acțiunea „Contul colector de 
economii al grupei sindicale" a 
contribuit la economisirea, in acest 
an, a 2 136 tone combustibil con
vențional, 8 343 tone fontă, 2 571 
tone oțel și peste 70 tone de me
tale neferoase. „Contul" rămîne 
deschis in continuare.

■ In magazinele de desfacere 
ale cooperației meșteșugărești din 
județul Bacău au apărut, in ultima 
vreme, 500 de articole noi de uz 
casnic și gospodăresc, bunuri de 
consum, îmbrăcăminte, încălțămin
te, artizanat. Toate sint realizate 
nume din materiale recuperabile și 
refelo bile.

■ In cele patru tabere de odih
nă din județul Vrancea, care vor 
găzdui în vacanța de vară sute șl 
sute de elevi, pregătirile sînt în 
plină desfășurare. Prin realizarea 
unor lucrări de extindere, capaci
tatea de cazare va fi mărită cu 
încă 230 locuri pe serie.

■ Zilele trecute, la magazinul 
nr, 3 al I.L.F, din Hîrlău, o serie 
de legume erau dosite și vindute 
„după ochi". Lucru pe care l-a 
„văzut" un control inopinat, care 
n-a închis ochii la o astfel de

, practică. Și bine a făcut I 
K_____________________________

■ In cadrul acțiunii de autouti- 
lare, specialiștii întreprinderii „Me- 
talotehnica" din Tirgu Mureș au 
proiectat și fabricat in acest an noi 
tipuri de mașini de mare complexi
tate tehnică, intre care strunguri 
semiautomate, mașini-unelte prin 
copiere și altele, solicitate acum și 
de numeroase unități din țară.

■ In noul cartier Gară din mu
nicipiul Vaslui s-au dat in folosin
ță o școală generală cu 16 săli de 
clasă, o grădiniță, două dispensa
re medicale și unități comerciale.

■ La întreprinderea de spirt din 
Ozun, județul Covasna, se află în 
faza finală construcția unei sere 
care va funcționa cu căldura re
zultată din procesul de fabricație.

■ De la intrarea în funcțiune și 
pină acum, întreprinderea de vase 
emailate din Sighișoara a fabricat 
20 000 000 de vase emailate solici
tate atit pe piața internă, cit și la 
export.

■ In orașul Balș au fost date 
in folosință noi spații comerciale 
„Romorta”. Pe o suprafață 
aproape 500 mp sînt unități de 
lanterie, încălțăminte, articole 
menaj, țesături, confecții etc. 
în această zonă a orașului se 
mai da in folosință alte spații 
merciale : farmacie, librărie, maga
zin „1 001 de articole" etc.

■ Produsele întreprinderii jude
țene de prestări servicii și produc
ție Dîmbovița sînt realizate, în pro
porție de peste 50 la sută, din 
materiale refolosibile. Colectivul u- 
nității folosește aceste „materii pri-I, ... - •' - —1 . ■me 
mele 
timp 
riale

Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, marți, pe 
Daniel Ngoba Ngwenya, ministrul 
drumurilor și transporturilor rutie
re din Republica Zimbabwe, care 
face o vizită în țara noastră.

In spiritul îhțelegerilor convenite 
In timpul întîlnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășii Ca
naan Sodindo Banana și Robert Mu
gabe, în cadrul Întrevederii ă fost 
analizat stadiul actual al relațiilor, 
de colaborare și cooperare dintre 
România și Zimbabwe, relevîndu-se 
cu satisfacție faptul că acestea au

★
Ministrul drumurilor și transportu

rilor rutiere din Republica Zim
babwe, Danie] Ngoba Ngwenya, care 
face o vizită in țara noastră, a avut, 
în cursul zilei de marți, întrevederi 
cu loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Vasile Bu-

cunoscut o continuă dezvoltare în 
domenii de interes reciproc. Totoda
tă, a fost exprimată dorința de a 
extinde, în continuare, conlucrarea 
economică bilaterală, inclusiv în 
sectorul transporturilor, în folosul și 
spre binele ambelor țări și popoa
re, al progresului și prosperității lor. 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării intre națiuni.

La întrevedere a participat 
Avram, ministrul industriei 
strucțiilor de mașini.

A fost prezent John George
nyowe, ambasadorul Republicii Zim
babwe la București.

★
lucea, ministrul transporturilor ți 
telecomunicațiilor, și Dumitru Be- 
jan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale.

(Agerpres)

loan
con-

Ma

„Primâvara culturală bucureșteană"

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 19 

mai, ora 21, la 22 mai, ora 21. In tară : 
Vreme caldă. Cerul va fi variabil, tn- 
norărl mal accentuate se vor produce 
lp nordul și estul țării', unde, pe a- 
locuri, vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vint slab.

de 
ga-
de 

Tot 
vor 
co

cu multă chibzuință : în pri- 
patru luni ale anului a iucrat 
de zece zile numai cu mate- 
economisite.

Peste 80 la sută dlri numă
rul muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de Ia unitatea forestieră 
de exploatare și transport din 
Fălticeni participă la mișcarea de 
invenții și inovații. Numai prin a- 
plicarea a șapte studii de perfec
ționare a fluxului productiv s-a 
obținut în ultimul timp o reducere 
a costurilor cu 1,2 milioane lei.

pină la moderat. Temperaturile minime 
vor îi cuprinse Intre 8 și 18 grade, mai 
coborîte în depresiunile lntramontane, 
iar temperaturile maxime intre 20 și 30 
de grade, local mai ridicate. Condiții 
favorabile producerii ceții în centrul 
tării, tn București : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me Vpr fi cuprinse Intre 9 șl 12 grade, 
iar- ..maximele între 27 . șf. ,30 dp grade, f 
(Liana Cazacioc, meteorolog de «er- ■ 
viciu).

Cea de-a doua zi a „Primăverii 
culturale bucureștene" a fost con
sacrată literaturii, științei si tehni
cii. Iubitori ai scrisului și-au dat 
întîlnire la sala „Majăstic" a Tea
trului Giulești in cadrul Festivalu
lui de poezie și muzică patriotică 
si revoluționară „Imnuri către tară 
si partid", realizat cu particioarea 
unor membri ai Uniunii scriitori
lor. care au citit din creația pro
prie. Cu același prilej, au fost au
diate pagini din literatura noastră 
clasică, in lectura unor actori ai 
teatrelor bucureștene. Tot poeziei i-a 
fost dedicată si manifestarea orga
nizată. marți, de Universitatea cul- 
tural-știintifică sub genericul „Va
lențe revoluționare si patriotice ale 
liricii contemporane", la care au fost 
invitați, de asemenea, scriitori bueu- 
resteni. O bună parte dintre ma
nifestările zilei — întîlniri ale ci
titorilor cu scriitori si redactori de 
edituri, lansări de carte — au avut 
loc pe mari platforme industriale, in 
întreprinderi și instituții ale Capi
talei.

Cartea social-politlcă. opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu — con
tribuție inestimabilă la formarea 
gindirii si acțiunii revoluționare — 
sint teme ce au constituit obiectul 
unor dezbateri între reprezentanți ai 
Editurii politice și Cititori de la în
treprinderea „Grivita roșie".

Redactori ai editurilor „Cartea 
românească", „Eminescu", „Albatros" 
și tehnică au participat, totodată, la 
îhtîlniri cu cititorii, organizate la 
clubul întreprinderii „Republica", 
întreprinderii de mecanică fină, la 
liceele „Gh. Lazăr" și „Zoia Kos
modemianskaia". cu care prilej au 
fost abordate aspecte ale literaturii 
noastre actuale, ale creației străbă
tute de înalte idealuri patriotice, re
voluționare. Mesajul umanist al li
teraturii noastre, realitatea contem
porană oglindită in cartea pentru ti
neret, literatura tehnică In slujba 
ridicării calității, progresului tehnic 
si eficientei economice au constituit 
tot atîtea teme supuse dezbaterii.

(Agerpres)

Tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, a primit, marți, pe 
Arthur Dunkel. director general al 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.), care face o vi
zită in România. Cu această ocazie, 
a avut loc un schimb de vederi cu 
privire la problemele actuale ale 
vieții economice mondiale si la ne
cesitatea întreprinderii de măsuri 
hotărite în direcția așezării pe baze 
echitabile a relațiilor economice in
ternaționale.

în aceeași zi. directorul general al 
G.A.T.T. a avut convorbiri cu to
varășa Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, in legă
tură ■ cu evoluția colaborării dintre 
România si G.A.T.T.. precum și cu 
rolul acestui organism în intensifi
carea cooperării comerciale între 
toate țările și asigurarea unui co
merț internațional liber si echitabil.

★
Marțî. Aurel Duma, ministru Se

cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, a primit pe Per-Ber* 
til Northman Kollberg. noul amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Suediei în Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

★
Marti. Ia Casa de 

dicatelot din Oradea 
poziția de fotografii .. ___  ____
tice „U.R.S.S. — tara turismului'1, 
manifestare organizată de Ministe
rul Turismului, în colaborare cu Di
recția generală pentru turism de pe 
lingă Consiliul de Miniștri aî 
U.R.S.S.

cultură a sin< 
s-a deschis ex- 
si afișe turis*

★
Gara Băneasa, din Capitală, a 
loc. marți dimineața, o festiVi- 
nrilejuită de livrarea de către
Germană tării noastre a celei 
23-a garnituri de tren frigorl-

La 
avut 
tate 
R.D. 
de-a _ ____ _ _ _ ......
fie. Destinată transporturilor inter
naționale de produse agroalimenta- 
re în regim de temperatură dirija
tă, garnitura dispune de o uzină cu 
instalațiile necesare pentru produs 
frig si opt vagoane frigorifice, avînd 
fiecare o capacitate de 42 tone,

(Agerpres)
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(Urmare din pa?. I)

nizat și sistematic al auru
lui și argintului din mărun
taiele acestor munți. Să 
apelăm, mai bine, la do
cumente. în cartea sa „Au
rul". prof. dr. Ernst Schul
tze precizează : „Austro- 
Ungarla (a se citi Transil
vania, pentru că aici erau 
cele mai mari exploatări 
aurifere, dacă nu singurele 
in perimetrul fostului im
periu) avea încă la mijlocul 
secolului al 16-lea o însem
nătate mai mare în produc
ția aurjalul decît America, 
deoarâ extrăgea atunci 
vreo 1 400 kg de aur pe 
an. Șl în intervalul de la 
1540—1700 — continuă spe
cialistul german — se ex- 
trăgeau acolo, în medie, 
vreo 1 500 kg aur anual, 
în 1890 producția de aur 
a Austro-Ungariel se ri
dica la 2 104 kg și în 1900 
la 3 223 kg." Nicăieri in 
Europa și nici tn America 
nu se extrăgea atunci âtîta 
•ur și argint ca în Tran
silvania. Munții noștri au 
devenit găunoși, gata să se 
Surpe de durere, de amără
ciune pentru bogățiile ce li 
se smulgeau. Pentru că din 
tot aurul ce se extrăgea 
atunci nici un Strop n-a 
făst destinat să amelioreze 
cit de cit viata grea a mo
ților. să schimbe cit de cit 
viitorul lor. Numai cînte- 
cele nu li s-au putut fura: 
„Munții noștri âur poartă. I 
Noi cerșim din poartă-n 
poartă" și-a păstrat secole 
de-a rîndul dureroasa esen
ță. Nici în anii exploatării 
capitaliste românești jefui
rea bogățiilor din Apuseni 
n-a fost mai puțin sau mai 
rău organizată. Vom re
curge tot la documente. 
Tată, de pildă, repartizarea 
producției de aur extrase 
Intr-un singur an — 1934 — 
in Apuseni între diverși 
proprietari, asa cum reiese 
din studiul „Cercetări asu
pra stărilor economice din 
Munții Apuseni", editat

în 1936: „Din totalul de 
3 649,061 kg. aur extras, 
2 223,552 kg. adică 60.94 lâ 
sută. revenea societății 
„Mica", 847,155 kg, adică 
23,21 la sută, statului, iar 
578,354 kg. deci 15,85 la 
sută, diverșilor particulari". 
Limpede ca strălucirea au
rului. Știm cine era socie
tatea „Mica", știm cine erau 
diverșii proprietari. Cea 
mal mare parte a prețio
sului metal ajungea, așa
dar, nu în mîinile statului, 
ci în ale acționarilor și pro
prietarilor capitaliști, iar de 
la ei pe piața occidentală, 
unde prețul lui era mult 
mai mare decît cel pe care 
îl putea plăti Banca Națio
nală a României. Dacă as
tăzi unele țări Capitaliste oc
cidentale se bucură de o bu
năstare. de o dezvoltare 
mai mare, acest fapt se da
torează și aurului și argin
tului pe care ele le-au je
fuit din munții noștri. „Va
goane de aur am încărcat 
de la topitoriile din Zlatna, 
în anii capitalismului — iși 
amintește bătrinul miner 
pensionar Toader Popa — și 
toate luau drumul străină
tății." „Cum era viata dum
neavoastră atunci, cum tră- 
iați ?“ l-am întrebat. „Deși 
mi-arti petrecut toată tine
rețea in mină, muncind ca 
sclavii, n-am ciștigat nici
odată mai mult decît să-mi 
duc. de pe o zi pe alta, 
traiul greu al familiei 
mele."

S-au furat atitea bogății 
din acești munți, incit Apu
senii ar putea să aibă la 
Zlatna o poartă cu stilpi 
inalți sculptați in aur.
...Primăvara 1982 la Zlatna. 

Primarul său, 
else, ne 
realizări ____ ____
blocurile noi de locuințe 
pentru mineri, așezămintele 
social - culturale, străzile 
modernizate. Zestrea ora
șului s-a îmbogățit in ulti
mii ani cu un club al ti
neretului, O casă a pio
nierilor și șoimilor patriei.

Gal Fran- 
arată ultimele 

pe plan local :

un cămin cultural tn satul 
Izvoru Ampoiului, o școală 
generală cu opt săli de 
clasă. Viata economică a 
Zlatnei gravitează in jurul 
întreprinderii metalurgice 
de metale neferoase. care, 
in ultimii ani, a obținut de 
patru ori consecutiv titlul 
de unitate fruntașă pe ra
mură. „Rezultate bune s-au 
înregistrat și în trimes
trul I al acestui an, ne asi
gură primarul, atit la în
treprinderea metalurgică, cit 
și la celelalte unități. Coo
perativă „Ampoiul", înfiin
țată in 1979, a devenit, în 
chiar primul an, fruntașă 
pe țară. La exploatare) 
minieră, în cooperația meș
teșugărească, in întreprin
derea forestieră rezultatele 
la zi sint la fel -de bune. 
Realizăm in Zlatna cea mai 
bună productivitate a mun
cii pe locuitor : dublă față 
de cea prevăzută de do
cumentele Congresului al 
Xll-lea pentru anul 1985“.

„Care este viata dum
neavoastră, cum trăiti dum
neavoastră, moții, astăzi ?“ 
— repet, oarecum. între
barea de mai înainte, a- 
dresată de data aceasta mi
nerului Vasile Barcan. „Ni
velul nostru de viată crește 
de la an la an. viata noas
tră devine mai frumoasă, 
mai îndestulată". Comu
niștii știu să viseze te
merar și știu să înfăptu
iască in chip revoluțio
nar tot ceea ce-și pro
pun, toate prevederile pro
gramului partidului. Numai 
în ultimele două cincinale 
puterea economică a Zlat
nei s-a dublat, veniturile 
oamenilor muncii, de ase
menea.

„Zlatna tncepe printr-un 
șir de căsuțe de-a lun
gul rtului albicios care e 
acum Ampoiul însuși...", 
scria la 1906 Nicolae lorga. 
In Notele sale de călătorie 
prin Ardeal. Și astăzi Zlat
na incepe printr-un sir de 
case, numai că aceste case 
sint vile elegante și mo-

derne ale minerilor, prin 
ferestrele cărora ei își pri
vesc cu încredere și bucu
rie prezentul și viitorul. II 
întreb pe un tinăr munci
tor, frezorul Ionel Păcu
rar. de la Uzina de prepa
rare : „Cum vezi dumneata 
viitorul orașului în care 
trăiești 
strUcțle i 
cu 3 000 de apartamente 
care va 
mensiuni ..___  ______
Zlatna de acum 10—15 ani. 
Cred că singur acest exem
plu ne poate da imaginea 
clară a ceea ce va fi cu- 
rind orașul meu".

Am văzut toamna tre
cută mulțime de țărani 
din satele de pe valea 
Ampoiului leșiti de la 
treburile lor la ceasul 
prînzului în lunca pe unde 
trece trenul. De undeva, 
din depărtare, a ajuns deo
dată pină la ei un fluierat 
prelung de locomotivă, a- 
vînd parcă in vibrația sa 
ceva trist si nostalgic. „Mo- 
cănița" n-a avut niciodată 
o viteză prea mare, dar 
acum abia se mișca, privind 
prin toate micile ferestre 
ale vagoanelor sale, ca niște 
jucării, spre cimpurile și 
dealurile pe care nu le va 
mai vedea. Ca un om care 
Își ia rămas bun de la 
locuri dragi. Bărbații și-au 
scos pălăriile, femeile își 
fluturau năframele înflo
rate : „Adio, oui de tren !“ 
Era ultima cursă a „Mocă- 
nitei". Locul ei ii va lua 
trenul normal, oarcurgind 
deocamdată distanta între 
Alba Iulia și comuna Me
tes. La sfirșitul acestui 
an, construcția căii ferate 
și trenul normal vor ajunge 
la Zlatna. Mesageri ai nou
lui, cu sensuri noi în Mun
ții Apuseni. Simbolul mi
nereurilor 
nit astăzi 
Simbolul 
viitorului
„Țară" a Moților, dih Apu
seni,

. „Se află îh con- 
un nou cartier

depăși ca di- 
și dotări comuna

de-aici a deve- 
simbolul muncii, 
prezentului si al 
în mirifica

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Daciada“ - o competiție pentru toți
LAUREAȚ11 „CROSULUI TINERETULUI"

La hipodromul din Parcul poporu
lui din Craiova S-au desfășurat fina
lele pe țară ale celei de-a XV-a edi
ții a „Crosului tineretului". Ampla 
manifestare sportivă de masă — în
scrisă sub egida competiției naționale 
„Daciada" și dedicată in acest an ani
versării a șase decenii de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist — a 
reunit la start reprezentanți ai tuturor 
județelor țării și ai municipiului 
București, de fapt ciștigători ai fa
zei anterioare.

Iată ocupanțil primului loc : cate
goria 15—16 ani fete — Liliana Rus- 
nac (București) ; băieți — Marian Gi
gea (Dolj) ; categoria 17—19 ani fete 
— Mariana Stănescu (Olt) ; băieți — 
Marcel Pomohaci (Alba) ; categoria 
peste 19 ani fete — Marta Altemdiu 
(București) ; băieți — Ion Dumitrei 
(Dolj). Pe echipe, primele trei locuri 
au fost cucerite de județul Dolj, ur
mat de municipiul București, pe locul 
a! treilea clasindu-se, cu același 
punctaj, reprezentativele Bihorului și 
Albei.

Programul manifestărilor a fost în
tregit și cu desfășurarea finalelor re
publicane ale „Crosului pionierilor", 
ediția a 6*a. Pe primul loc s-au cla
sat : categoria 11—12 ani fete — Lu
cretia Marin (Teleorman) ; băieți — 
Călin Cocara (Hunedoara) ; categoria 
13—14 ani fete — Elena Panait (Bucu
rești) ; băieți — Attilla Jaraba (Bi
hor). Pe echipe : Teleorman. Suceava 
și Bihor.

A avut loc, de asemenea, un cros 
popular la care au participat sute de 
muncitori, elevi și studenți din muni
cipiul Craiova.

în final, trebuie să remarcăm ex
celenta organizare de care s-a bucu
rat acest adevărat festival al sportu
lui. motiv cars a determinat, pe re
prezentanții C.N.E.F.S. să acorde 
două premii speciale Comitetului ju
dețean Doij al U.T.C. și Consiliului 
județean Dolj al organizației pionie
rilor șl șoimilor patriei. (Nicolae Pe- 
tolescu).

DEȘERTUL ÎNVERZIT

„Cursa
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 

„Cursa Păcii" a continuat marți cu 
etapa a B-a, Kutno—PoZnan, tnche- 
îată cu victoria rutierului Olaf Lud
wig, din R.D. Germană, cronometrat 
pe distanța de 178 km in 4hl9’52”, 
timp realizat și de primul pluton 
unde se aflau și cicliștii români Mir
cea Romașcanu (locul 4 tn etapă). 
Ionel Gancea, Cornel Nicolae, Con
stantin Paraschiv, Traian Sirbu și 
Constantin Căruțașu. v

La individual conduce Sahlt Za-

în cîteva rînduri
• Marți s-au Încheiat pe lacul 

Snagov întrecerile competiției inter
naționale de caiac-canoe „Memoria
lul Vasile Nicoară", organizată de 
clubul bucureștean Steaua, la care 
au participat sportivi de Ia Ț.S.K.A. 
Moscova, Dukla Praga, Legia 
Varșovia, Ț.S.K.A. Sofia și Steaua, 
în ultima zi au fost progra
mate cursele masculine pe dis
tanța de 1 009 tn, in toate probele 
victoria revenind reprezentanților 
clubului organizator. Iată câștigăto
rii : caiac-1 : Nicușor Eșeanu — 
3’47”6/10 ; canoe-1 : Nicolae Mihăes- 
cu — 4’06”t/l0 ; caiac-2 : Ion și Emil 
Bîrlădeanu — 3’26”5/10 ; canoe-2 : 
Toma Simionov, Dobre Nenciii — 
3’44”l/10 ; caiac-4 : Nicolae Fedosei, 
Florin Marinescu, Ion Lețcaie, 
Gheorghe Nițu — 3’06”5/10.

S-a disputat, de asemenea, o probă 
feminină de caiac-4, pe distanța de 
500 m, cîștigată de echipajul clubu
lui Steaua București (Agafia Buhaev, 
Adriana Tomiuc, Amfița Avram, 
Nastasia Ionescu) — l’40”5/10.

• Pe stadionul „Republicii" din 
Capitală s-a disputat marți meciul 
de fotbal dintre echipa de tineret și 
selecționata de juniori ale țării 
noastre. Victoria a revenit formației 
de tineret cu scorul de 3—1 (2—0), 
prin golurile marcate de Popicu. 
Fișic și Ilie Costel (din penalti).
• în prima zi a turneului inter

național masculin de volei de la 
Berlin, selecționata României â în
vins cu scorul 
Cubei.

Celelalte două partide 
S-aU Încheiat cu următoarele rezul
tate : Bulgaria — R.P.D. Coreeană 
3—0 ; R. D. Germană (A) — R. D. 
Germană (B) 3—0.

de 3—2 formația
disputate

Păcii"
gretdinov (U.R.S.S.). C. ParasChiV 
este al 12-lea la 1’01”, iar Mircea 
Romașcanu ocupă locul 16 la 2’38”. 
Pe echipe conduce R. D. Germană, 
urmată de Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia, România etc.

Astăzi este zi de repaus la PoZ- 
nan. Competiția se reia joi CU etapa 
a 9-a, Szamotuly — Frankfurt pe 
Oder (171 km), în cursul căreia ca
ravana ciclistă va intra pe teritoriul 
R. D. Germane.

Pe aceeași paralelă cu Nâpoli și 
Madridul, la extremitatea sudică a 
Uniunii Sovietice se află orașul 
Așhabad. Spre deosebire insă de 
clima mediteraneană de care bene
ficiază sudul Italiei și Spaniei, ca
pitala R.S.S. Turkmene este încon
jurată de un întins deșert cu nisi
puri zburătoare, unde vara mercu
rul termometrului infierbintat urcă 
la 40—60 grade, dar iernile sint as
pre. La numai cițiva kilometri de 
oraș, spre sud, se Înalță culmile 
munților Kopet Dag, care formează 
frontiera Uniunii Sovietice cu Ira
nul. Spre nord insă privirile nu în- 
tilnesc nici o denivelare notabilă a 
pămintului, pe distanțe de mii de 
kilometri de-a lungul meridianului 
60, pină la crestele tocite ale mun
ților Urali.

Aici, in sud, la marginea deșertu
lui Karakum înflorește orașul Aș- 
habad, care in limba turkmenă în
seamnă „orașul iubirii". După de
vastatorii! cutremur din 1948, oa
menii l-au refăcut în întregime, 
transformîndu-1 Intr-un oraș mo
dern cu zeci de mari întreprinderi
— constructoare de mașini, textile, 
alimentare — și 
care oferă tot ~ 
confortul celor a- 
proape 300 000 de 
locuitori ai săi.

La fabrica de 
covoare. gazdele 
noastre. turk- 
menii. ne propun 
procurăm... covorul 
atit de cunoscut 
popoarelor din Asia 
cu care să survolăm ___ ____
tru a vedea minunile făcute de 
om. Nu am găsit acel covor din 
basme, dar am văzut in schimb al
tele, reale, minunate roade ale is
cusinței și îndeminării. De pildă, un 
covor in relief — piesă unică — 
modelele lui reprezentind artistic 
principalele îndeletniciri ale oame
nilor de pe aceste meleaguri. Sau 
covorul cu un milion de noduri pe 
metrul pătrat, cea mai mare desi
me realizată pină achm ; ; cel cu 
două fețe : ori cel cu suprafața de 
aproape 209 metri pătrați și care 
cîntărește 865 kg. Desigur, produ
sele fabricii nu sînt aceste unicate, 
ci producția „mare". însumind a- 
nual 23 000 metri pătrați de covoare 
din cafe o bună parte se exportă 
in multe țări ale lumii.

Dar turkmenii se mindresc, in 
primul rtnd. cu transformarea de
sertului, operă gigantică, specifică 
anilor socialismului. Străbatem a- 
cest deșert supus de oameni nu pe 
un covor fermecat,, ci instalați co
mod intr-un automobil. Pentru că, 
azi, deșertul este brăzdat de șosele 
si căi ferate. Cu cițiva ani în urmă, 
la marginea orașului Tașkent. capi
tala republicii vecine — Uzbekistan
— citeam pe o tablă indicatoare : 
Așhabad — 1 250 kilometri. Acum, 
In partea opusă — la Așhabad — o 
inscripție asemănătoare : Tașkent
— 1 250 km. Este lungimea șoselei 
prin deșertul ce acoperă 350 000 ki
lometri pătrați —Cel mai întins dip 
Uniunea Sovietică; Este un fost 
fund de mare, și nu iutimplător 
de-a lungul generațiilor denumirile 
locale au încorporat cuvîntul „kara“, 
ceea ce in limba turkmehă înseam
nă negru : deșertul Kara-Kum, 
munții Kara-Kala. oile — Kara
kul ; o insectă cu un venin puter
nic care trăiește In deșert — Ka- 
rakurt ș.a.m.d.

La inceputul lunii mai. privit din 
avion, deșertul nu-ți pare chiar atit 
de teribil cum ii cunoaștem din 
imaginile Saharei sau ale Peninsu
lei Arabice. Gazdele ne spun că 
primăvara se instalează o vegetație 
firavă — iarbă șl arbuști — care 
constituie hrana milioanelor de oi 
din această zonă. Apoi, odată CU 
venirea căldurilor toride, Întreaga

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN U.R.S.S.

in glumă să 
fermecat — 
în basmele 
centrală — 

deșertul pen-

vegetație se usucă șl cit este vara 
de lungă oile nu pasc decit firele 
de iarbă uscată. Abia toamna, la 
revenirea ploilor, iarba crește din 
nou, iar oile mai fac o provizie de 
grăsime care se depozitează la baza 
cozii. Minunată adaptare a acestui 
animal la condițiile naturale vi
trege.

Astăzi, Karakurnul a fost trezit la 
viață. Iar viața i-a dat-o apa adusă 
aici de la mari depărtări. De pe 
malul Amu-Dariei. cel mai mare 
fluviu din Asia Centrală. începe ca
nalul „Lenin" care traversează de
șertul. Construcția canalului s-a 
realizat în etape, depășind de pe 
acum orașul Așhabad și, nu peste 
multă Vreme, va ajunge la țărmul 
Mării Caspice.

Apa dătătoare de viată a schim
bat pe mari întinderi aspectul de
zolant al deșertului. în zona cana
lului au apărut culturi întinse de 
bumbac, legume, pomi fructiferi, 
pajiști. Aici ss produc 1 000 000 tone 
de bumbac, aproaoe jumătate din 
această cantitate fiind obținută pe 
pămînturile trezite la viață de a- 
pele canalului. înaintăm de-a lun

gul lui și ajun
gem la un lac de 
acumulare 
de ambarcațiuni 
de agrement.

Mai departe, 
poposim la unul 
din cele peste 

300 de colhozuri cite există ih 
această republică : „Sovet Turk
menistan", din raionul Ghiaursk. 
Din 1962, cînd apele canalului 
au ajuns aici, economia colhozului 
a căpătat un alt profil. Cele 5 000 
hectare de teren sint irigate si cul
tivate cu legume. bumbac, vită de 
vie. pomi fructiferi. Colhozul crește 
1 500 de bovine. 4 500 porci, precum 
și 45 000 de ol. păstoritul fiind înde
letnicirea tradițională a locuitorilor 
din deșert. Gazdele ne șptiP că oilor 
din rasa locală nu le plac furajele 
preparate de ei ; acestea preferă 
iarba firavă a deșertului șl de aceea 
ciobanii pătrund cu turmele pină la 
150—200 km în inima lui. Ne fac și 
o invitație tentantă : să vizităm una 
din stinile aflate la 150 km în de
șert, unde se poate ajunge cu un 
autocamion puternic. Renunțăm și 
continuăm să vizităm zonele care 
pot fi atinse călătorind cu automo
bilul prin cimpiile irigate. Este su
ficient să te depărtezi puțin de 
sursa de apă și să escaladezi dunele 
de nisip ca să regăsești deșertul cu 
toate caracteristicile lui.

N-am dispus de timpul necesar 
pentru a putea ajunge la sondele de 
petrol și gaze naturale, la exploa
tările miniere, dar am făcut cunoș
tință cu realizările industriei repu
blicii la expoziția organizată la Aș
habad. Republica Turkmenă ocupă 
locul trei între celelalte republici 
ale Uniunii Sovietice in ce privește 
producția de petrol, asigură anual 
milioane de metri cubi de gaze, 
sulf, gips si alte minerale. S-au 
dezvoltat industria chimică si cea 
constructoare de mașini, industria 
âlftnertfăfă '.ti&ariL ,’iâ'r prbdusele 
respective pe care le vedem expuse 
în cadru! expoziției pot fi întîlnite 
la orice pas pe șantiere. în magazi- 
hele pline de cumpărători — 
meni, bărbați și femei — in 
reștile lor costume.

Dacă în acest’ colț de lume, 
nil la tind, pustiul a Înaintat, Iar 
Oamenii au fost neVoiti să se retra
gă, in deceniile din utmă situația 
s-a inversat : oamenii înaintează, 
iar pustiul e silit să se retragă. în 
această încleștare, ce se desfășoară 
pe un front vast în toate republi
cile sovietice di ti Asia centrală, 
turkmenii își aduc O Contribuție 
demnă de toată stima.

rgin

turk- 
pito-

mile-

Ioan HERTEG

cinema
pentru Singapore r
— 9; 11,15; 13,30;

18; 20.15, EXCELSIOR (65 49 45)
- .................- “ “* " FLA-

15,30;

■ Un echipaj
SCALA (11 03 72)
15,45: it, :___ _______
— 9; 11,15 ; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20.
■ Calculatorul mărturisește :
TRIA (11 96 25) — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15, MODERN (23 71 01)
11,15; 13,30; 15,45;............... “
RÂL (83 50 13) — 9
18; 20.15.
■ Bonner fiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 15; 17,15; 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11.30; 14; 17;
19.30, GLORIA (47 46 75) — B; " ■
13,30: 15,45; 18; 20,15.
Bl Intoarce-te și mai privește o 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
15.45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) 
li,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Orgolii : LIRA (31 71 71) —
18; 20.
■ Angela merge mai departe i FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
■ Inghițitorul de săbii
(60 30 85) — 15,30 j 17,30; 1 
MOS (27 54 95) — 9,30
15,30; 17,30; 19,30.
■ Un marinar rămtne pe țărm — 
10; 12; 14; 20, Hamlet — 17,30 : VIC
TORIA (12 28 79).
■ O scrisoare pierdută — 9, Cabana 
de zahăr — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20: 
CENTRAL (14 12 24).
■ Clubul anonim : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
■ Teroare
(16 29 17) —
■ Proba
(13 04 83) — 
20,15.

PA- 
15,45; 
- 9; 

18; 20,15, CULTU- 
11,13; 13,30; 15,45;

11.13:
dată! 
13,30; 
— 9;

15,30;

. . PACEA
19,30, COS
II,30; 13,30;

pe uliță : CAPITOL 
9; 11,15; 13,39; 15,43; 18; 20. 
de microfon ; EFORIE 
5; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

■ Comoara dih lacul de argint :
DRUMUL ȘAHII (3128 13) — 14; 18; 
20, GRADINA GLORIA (47 46 75) -
20,45.
■ O noapte furtunoasă : DRUMUL 
SĂRII — 16.
■ Uhde ești, dragoste îi VIITORUL 
<11 48 03) — 15.30; 17,30: 19,30.
■ Siberiada : POPULAR (35 15 17) — 
15,30; 10.
■ Fericire de țigan : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
■ Tatăl meu Alfons : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 13; 20.
■ La Est de Javâ s LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
■ Pilot de formula I : FESTIVAL 
(15 61 84) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Pinocchio — 9; 11; 13; 19. AI pa
trulea Stol — 18.15 : DOINA (16 35 33).
■ Tess î STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
13; 16,15; 19,30; FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12,15; 16; 19,15, COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 19.
■ Lanțul amintirilor : GRÎVIȚA
(17 08 58) — 9; 12,30; 16; 19,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 12; 15,30; 19.
■ Toate mi se tntlmplă numai mie : 
BUZEȘTI (30 43 58) — 18; 18; 20. la 
grădină — 20,45.
■ Atenție la pana de vultur i GIU-
LEȘTt (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ tn spațiu ; AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,3»; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; -----
20,15, 14 grădină — 20,45.
■ Superpollțistul : MUNCA
— 14; 16; 18; 20.
■ Cinci pentru Infern i
(213186) — 9; 11,16; 13,30; ____  ...
20, la grădină — 20,45.
■ incident lâ graniță » GRĂDINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 20,45.
■ Școala curajului III t GRĂDINĂ 
LIRA (31 71 71) — 20,45.

■ Vulcanpl : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,45.
■ Polițistul ghinionist : GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45.

t e a t r

15,45; 18;

(31 50 97)

ARTA
15,45; 18;

■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 19,30.
■ Teatrul „Lucia StUrdză Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Poezia muzicii tinere
— 19,30.
■ Teatrul Mie (14 70 81) : ,Un pahar 
cu sifon — ț9,30.
■ TeâtrUl Foarte Mid <14 09 05} ; Pre
miera — 20.
■ Teatrul de operetă (15 98 48) : Singe 
vienez — 10,30.
■ A.R.I.A. (la Palatul sporturilor șl 
culturii) : Concert extraordinar cu 
„GOOMBAY DANCE BAND* — 
17; 19.
■ Teatrul „Nottara* (59 31 03, Sala
Mâgheru) : Karamazovll — 10.30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19,30.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei Iubiri ~ 
19,30.
■ Teatrul satlric-riluZidal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă- 
nase -* iBîSO; •“*•* *j — — ■
Frumosul din 
19,30.
■ Ansamblul
(13 13 00) t La_____________ r
■ Teatrul „Ion Vasllescu* (12 27 45) : 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) s 
Din lumea lui Alecsandrl — 17.
■ Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) s 
osul de pește fermecat — 17.
■ Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscovă"

(sala Victoria, 50 58 85) i 
pădurea zăpăcită» —

„Rapsodia română* 
fintina dorului — 19.

10,30.

• PREMIERA ȘTIIN
ȚIFICĂ. Fizicieni de la uni
versitatea din Berkeley (Cali
fornia — SrU.A.) au reușit, pen
tru prima oară în lume, să im
prime unor particule de uraniu 
o viteză echivalentă cu 90 la 
sută din cea a luminii, provo- 
cind concentrări momentane de 
neutroni. $1 protoni. După 
părerea gercetătorilof. această 
operație va contribui în mod În
semnat lâ progresul cercetărilor 
în vederea obținerii de energie 
electrică pe calea fuziunii nu
cleare,

• APE TERMALE PEN
TRU ÎNCĂLZIREA LO
CUINȚELOR. In Cehoslova
cia a fost elaborat un program

pe termen lung de utilizare a 
apelor termale pentru Încălzirea 
locuințelor. Pină în anul 2000 se 
vor realiza explorări în 20 de 
Zone diferite din Slovacia. Sint 
promițătoare forajele realiza
te in vecinătatea Dunării, 
tinde, lâ adîncimea de 2 500 
fhetrt, au fost depistate re
zerve de ape termale de 40— 
100 grade Celsius. Se apreciază 
că aici vor putea fi obținute 
bântități de ape termale insu- 
mind 1 500 litri pe secundă 
pentru încălzirea locuințelor, 
pentru satisfacerea unor nece
sități ale industriei sau agri
culturii. La ora actuală, in 
Slovacia, valorificarea apelor 
termale permite economisirea a 
40 000 tone de cărbune brun 
pe an.

• ANVELOPE-GI- 
GANT. în Uniunea Sovietică, 
lâ Dnepropetrovsk, a Început 
producția de anvelope fără 
camere pentru autobasculante 
de mâțe tonaj. Diametrul linei 
anvelope este de peste trei me
tri, iar greutatea de peste două 
tone. Roata îmbrăcată cu o ase- 
thenea anvelopă poate suporta 
b încărcătură de 32 tone. Anve
lopele de acest tip vor fi folo
site la autobasculantele de 120 
ibne. Specialiștii de la uzina 
din Dnepropetrovsk lucrează a- 
<tUm la realizarea de anvelope 
pentru autobasculante de 180 
tone.

• VÎNĂTOARE DE 
ȘERPI. în Texas (S.U.A.) •

avut loc cea de-a 24-a întrece
re anuală de prindere a șerpi
lor. Fiecare participant la Între
cere a avut la dispoziție trei 
zile. „Recolta" a fost anul aces
ta excepțională, neatinsă nici
odată pină acum : cinci tone și 
jumătate de șerpi. în greutate 
vie. La întrecere au luat parte 
326 de vinători. Priceperea de a 
prinde șerpi este deprinsă in 
această regiune crescătoare de 
animale de către un mare nu
măr de locuitori încă din co
pilărie.

• INFORMATICA LA 
INDEMINA TUTUROR. 
Extraordinara răspindire pe care 
o cunoaște in ultimii ani Infor
matica a dat naștere unui număr 
ridicat de publicații care se a- 
dresează nu specialiștilor, ci pu
blicului larg, scopul lor fiind a- 
cela de a familiariza pe cititori 
cu principiile de bază ale func
ționării computerelor și cu re
voluția pe care acestea sint me- 
hite să o aducă in viata cotidia
nă a omului contemporan. Nu
mai în Franța există trei aseme
nea publicații: „Ordinatorul in

dividual", cu un tiraj de 80 000 
exemplare anual, „Microsiste- 
mele" și „Microordinatoarele". 
Se apreciază că „foametea de 
informatică" -a publicului este 
atit de mare incit presa din a- 
cest domeniu are perspective 
de continuă extindere.

• „SECRETUL" ELE
FANȚILOR. După apusul 
soarelui, cînd jungla se liniș
tește, pe cărările înguste ce duc 
la muntele Elgon, de origine 
vulcanică, dih Kenyâ. pășesc a- 
gale, in șiruri lungi, elefanți 
care dispar apoi in numeroasele 
peșteri ale acestui munte. Pa
chidermele se folosesc de aces
te peșteri ca de niște grajduri 
naturale. Se știe că elefanții 
dorm in picioare. Somnul lor du

rează circă cinci Ore. t)ar ei viri 
in aceste peșteri nu numai șă 
doarmă, ei și pentru a-și procu
ra sarea de care organismul lor 
are nevoie. O extrag cu ajutorul 
fildeșilor cu care scormonesc 
pereții.

• PE HIMALAIA 
FĂRĂ MĂȘTI DE OXI
GEN. în capitala Nepalului 
s-a anunțat că doi alpinisti ita
lieni. însoțiți de ghidul lor șer- 
paș, âil reușit să escaladeze cel 
de-al treilea virf muntos din 
lume, Kangcheniunga. din Hi
malaia. Succesul lor este cu 
atit mai notabil cu cit ei au 
aiuris la o altitudine de 8 598 
metri fără a pUrta măștile de 
oxigen necesare ascensiunilor la 
toarte mare Înălțime.

• FLAGELUL DURE
RILOR DE CAP. Date 8ta- 
tistice publicate recent In Sta
tele Unite relevă că, anul tre
cut, în această țară s-au adre
sat medicului, deoarece acuzau 
frecvente și puternice dureri 
de cap, peste 18 milioane de 
perSoane. S-a constatat că 23,6 
la sută dintre căziiri Se datorau 
hipertensiunii și 18.9 la sută 
unor migrene. Majoritatea pa- 
cienților prezentau slmptome de 
dureri de cap care aveau la 
origirte fenomene de ordirt psi
hic. stres etc. Datele statis
tice au evidențiat, totodată, că 
cei mai numeroși pacienți de 
acest gen erau in virată de 
peste 40 de ani.
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pe ministrul afacerilor externe al României
PRAGA 18 (Agerpres). — Secre

tarul general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace. tovarășul 
Gustav Husak. l-a primit, marți, pe 
tovarășul Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe al României, cane 
se află in vizită oficială de priete
nie în Cehoslovacia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
ministrul român a transmis tovară
șului Gustav Husak un salut căl
duros si cele mai bune urări de să
nătate si de noi succese în activi
tatea consacrată prosperității si fe
ricirii poporului prieten cehoslovac, 
cauzei socialismului si păcii.

Mulțumind pentru mesaj, 
râsul Gustav Husak a rugat să 
se transmită 
Ceausescu salutul 
calde urări de noi succese în acti
vitatea consacrată edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România, întăririi păcii și pro
gresului în lume, multă sănătate si 
fericire personală.

în timpul întrevederii s-a subli
niat cu deosebită satisfacție evoluția 
ascendentă a raporturilor de prie
tenie si colaborare multilaterală din
tre România si Cehoslovacia, care se 
dezvoltă continuu, pe baza hotări- 
rilor si înțelegerilor convenite cu o- 
cazia întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Gustav Husak.

A fost reafirmată hotărîrea de a 
extinde colaborarea româno-ceho- 
slovacă în toate domeniile, în special 
în domeniile economic, comercial 
Si. tehnico-științific, al cooperării 
și specializării în producție, por- 
nindu-se de la folosirea în tot 
mai mare măsură a posibilităților o- 
ferite de potențialul economiilor ce
lor două țări, in conformitate cu 
interesele dezvoltării generale a 
României si Cehoslovaciei pe calea 
socialismului si comunismului. De a- 
semenea. a fost reliefată dorința 
ambelor părți de a intensifica con
lucrarea ne tărimul vieții internațio-

ac- 
în- 
re- 
de

tova-
tovarășului Nicolae 

său cordial și

nale, în interesul celor două țări și 
poppare, al întăririi forței țărilor so
cialiste. păcii și progresului în lume.

în cadrul schimbului de vederi în 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. a fost reafirmată hotărîrea 
României și Cehoslovaciei de a 
tiona si în viitor pentru oprirea 
cordării internaționale, pentru 
luarea si continuarea politicii
destindere, de colaborare si respect 
al independentei naționale, pentru 
solutionarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, pentru dezar
mare. în primul rînd nucleară, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La primire a participat tovarășul 
Bohuslav Chnoupek. ministrul afa
cerilor externe al Cehoslovaciei.

Au fost de față Cornel Pinzaru, 
ambasadorul României la Praga, și 
Josef Simon, ambasadorul 
slovaciei la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

Ceho-

caldă

★
Tovarășul Lubomir Strougal. pre

ședintele Guvernului R.S. Ceho
slovace. l-a primit marți după- 
amiază pe tovarășul Stefan Andrei.

In cadrul întrevederii a fost sub
liniată cu deosebită satisfacție evo
luția ascendentă a colaborării ro- 
mâno-cehoslovace. pe baza înțelege
rilor șl hotărîrilor stabilite 
ducătorii de partid și de 
României si Cehoslovaciei, 
cordat o atenție deosebită- 
rii colaborării economice si 
științifice, a cooperării și specializă
rii în producție si diversificării 
schimburilor comerciale, in folosul 
construcției socialismului in cele 
două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

de con
stat ai 
S-a a- 

extinde- 
tehnico-

★
afacerilor externe al 

depus marți dimineața 
de flori la Mormîntul 

de

Ministrul
României a
o coroană
Eroului Necunoscut si o jerbă 
flori la sarcofagul lui Element Gott
wald de la Zizkov.

Dezvoltarea relațiilor economice româno-irakiene
BAGDAD 18 (Agerpres). — Ion 

Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, a fost primit de Taha Yassin 
Ramadhan, prim viceprim-ministru 
al Republicii Irak. în cursul întîlni- 
rii, desfășurată într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere recipro
că, au fost evidențiate dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor româno-iraki
ene, activitatea rodnică în înfăptui
rea unor obiective economice de in
teres reciproc. A fost examinată do
rința comună privind dezvoltarea in 
continuare a bunelor relații stator
nicite între cele două țări.

Ministrul român a avut, de aseme-

nea. întilniri cu Saadoun Ghaidan, 
viceprim-ministru, ministrul trans
porturilor și comunicațiilor, Taher 
Tawfik, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, ministrul 
industriei și mineralelor, Hassan Aii, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului. Abdul Wahab Mahmoud, mi
nistrul irigațiilor, precum și cu con
ducătorii unor organizații economice 
de stat irakiene.

La întilniri au participat Mircea 
Georgescu, adjunct al ministrului e- 
conomiei forestiere și industriei ma
terialelor de construcții, si Mihail 
Diamandopol, ambasadorul țării noas
tre în Irak.

Primul ministru al Canadei

„Partenerii S.U.A. sint nemulțumiți de nivelul 
ridicat al dobînzilor americane"

OTTAWA 18 (Agerpres). — Primul 
ministru al Canadei, Pierre Elliot 
Trudeau, a acordat ziarului american 
„Washington Post“ un interviu în 
care a declarat că. la întîlnirea oc
cidentală la nivel înalt de la Ver
sailles, din vara aceasta, aliatii 
S.U.A. vor insista ca guvernul ame
rican să nu mai condiționeze anga
jarea de negocieri americano-sovie- 
tice pentru dezarmare nucleară in 
funcție de alte considerente ale po
liticii externe. Pe de altă parte, el 
a subliniat că. dacă se dorește sta
bilirea unui climat de încredere, re
lațiile comerciale Est-Vest trebuie să 
joace un rol esențial.

și ceilalți 
de la Ver-

Pe plan economic, ca 
participanți la întîlnirea 
sailles (Anglia, Franța, Italia. Japo
nia. R.F.G.). Trudeau se plinge de 
nivelul ridicat al dobînzilor america
ne. relatează A.F.P. El a declarat 
clar că, spre deosebire de ce s-a în- 
timplat în 1981 la Ottawa, cînd pre
ședintele Reagan a cerut aliaților să 
aștepte șase luni scăderea dobînzilor 
americane, partenerii S.U.A. vor in
sista, de data aceasta, ca Washing
tonul să pună rapid ordine in această 
problemă. Aceste dobînzi, a arătat 
Trudeau, „amenință țesătura socială 
(a țărilor occidentale — n.r.) și ge
nerează o politică protecționistă".

Pe marginea recentei 
reuniuni a Fondului 
Monetar International

♦

„îngrijorare", „gravitate", „recu
noașteri critice" — acestea au fost, 
după opinia observatorilor, caracte
risticile recentei reuniuni de la Hel
sinki a Comitetului interimar al Con
siliului guvernatorilor Fondului Mo
netar Internațional, din care fac par
te 22 de țări dezvoltate și țări în 
curs de dezvoltare. Comitetul, care 
determină politica Fondului, a anali
zat situația economică mondială și 
modalitățile susceptibile să ducă la 
ieșirea din actualul impas.

După cum reiese din comunicatul 
final al reuniunii, comitetul a con
statat că cele mai multe țări sint 
confruntate cu un șir de probleme 
complexe : menținerea in continuare 
a unei inflații ridicate, ritmul lent al 
activității economice, șomajul puter
nic și in creștere, sporirea protecțio- 
nismului, cursurile de schimb valutar 
extrem de fluctuante, un mare 
dezechilibru al plăților externe. Toa
te acestea — a subliniat în mod des
chis reuniunea — sint probleme di
ficile. acute, pentru a căror rezol
vare nu există căi rapide și ușoare : 
dimpotrivă, progrese reale ar putea 
fi obținute numai printr-o politică 
prudentă și de cumpătare.

Totodată, reuniunea a relevat, cu 
profundă neliniște, efectele grave, 
de-a dreptul distructive, pe care le 
au asupra țărilor in curs de dezvol
tare recesiunea internațională, infla
ția, înrăutățirea simțitoare a condiții
lor de desfășurare a comerțului, po
litica monetară a unor țări dezvol
tate. în legătură cu toate acestea, 
comitetul a recunoscut necesitatea 
urgentă a unor fonduri de ajutor ofi
ciale pentru dezvoltare 
resurse externe destinate 
curs de dezvoltare.

Sesiunea a relevat că in 
tregului ansamblu al acestor proble
me ce confruntă economia mondială, 
cu efecte profund nocive asupra si
tuației tuturor statelor, îndeosebi a 
celor în curs de dezvoltare, se situ
ează problema creșterii poverii do
binzilor Ia datoriile externe, factor- 
cheie de agravare a situației econo
mice. de frinare a dezvoltării.

Intr-adevăr, dacă la reuniunea de 
la Helsinki țările în curs de dezvol
tare au arătat, cu amărăciune, că în 
1982 venitul lor pe locuitor ar putea 
Să scadă pentru prima dată în pe
rioada postbelică, și mai alarmant

și a altor 
tarilor in
miezul in-

împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

S. U. A.
„Să preintîmpinăm 

al treilea război mondial I"
NEW YORK. - Din inițiativa or

ganizației americane Liga adversa
rilor războiului, in fața sediului din 
New York al Națiunilor Unite a 
fost amplasată o sculptură purtînd 
inscripția „Să preintîmpinăm cel 
de-al treilea război mondial I”. De
dicăm această operă de artă celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării - a declarat, la cere
monia dezvelirii monumentului, 
Norma Backer, președintele Ligii 
adversarilor războiului. Ea a critic
cat politica de escaladare a 
cursei înarmărilor și a subliniat ne
cesitatea reducerii de către -gu
vernul american a cheltuielilor in 
scopuri militare, subliniază agen
țiile internaționale de presă.

cent o expoziție intitulată „Grafica 
împotriva rachetelor". „Pentru noi, 
astăzi, nimic nu este mai important 
ca menținerea păcii" — a declarat, 
unui ziarist vest-german. . grafi
cianul Thomas Biiller. „Sintem 
profund neliniștiți de actualul curs 
al confruntărilor și al discuțiilor 
asupra așa-zisului război nuclear li
mitat — a spus el. Intenția de a se 
amplasa pe teritoriul vest-german 
rachete „Pershing-2" și „Cruise" 
pune in pericol însăși existența ci
vilizației. Noi, oamenii de artă, nu 
putem rămine doar niște observa
tori impasibili ai acestor eveni
mente". ..Noi. membrii Asociației 
graficienilor din Osnabriik, ne con
siderăm o părticică a „ofensivei 
pentru pace" a forțelor progresiste 
din R. F. Germania. împotriva 
cursei demențiale a înarmărilor" — 
spune Thomas Biiller.

Consfătuirea adjuncților 
miniștrilor afacerilor externe 

ai unor tari socialiste
(Agerpres). — în zi- 
mai. la Berlin a avut 

al R.D.G.,

Cuvintarea lui L. I. Brejnev 
la Congresul ILT.C.L. din Uniunea Sovietică 

Propuneri sovietice privind tratativele în domeniul 
reducerii armelor nucleare

Aspect al sculpturii amplasate in 
fața sediului O.N.U. din New York 
Inscripția : „W. W. 111“ înseamnă 
„World War III" - al treilea război 

mondial
(Telefoto A.P. - Agerpres)

„FORUM DU ' 
DFVELOPPEMENT"
Uriașa irosire a resurselor 

materiale in scopuri 
distructive

tn cadrul unui grupaj consacrat 
problemelor ce privesc mediul 
Terrei, publicația „Forum du De- 
veloppement", editată de Națiunile 
Unite, trage un adevărat semnal de 
alarmă cu privire la uriașa irosire 
de resurse materiale In scopuri dis
tructive, care ar putea fi folosite 
pentru finanțarea măsurilor de pre
venire a poluării sau in alte scopuri 
pașnice. In anul 1982, scrie revista, 
guvernele statelor reprezentate la 
O.N.U. vor cheltui, in numai șase 
ore, pentru finanțarea acțiunilor de 
inarmare, o sumă mai mare decît 
s-a alocat in zece ani in scopul apli
cării proiectelor Programului Na
țiunilor Unite pentru Mediul încon
jurător.

»

BERLIN 18 
lele de 17—18 
loc, la invitația M.A.E. 
consfătuirea adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe ai unor țări so
cialiste. în legătură cu pregătirea 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării.

A avut loc un schimb util de 
păreri, la care au participat repre
zentanții R.S.S. Bieloruse, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R.P.D. Co
reene, Republicii Cuba. R. D. Germa
ne. R.D.P. Laos. R. P. Mongole. R. P. 
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, R.S.S. Ucrainene, R. P. Ungâre, 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

La 18 mai. ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., Oskar Fischer, a o- 
ferit un dejun in onoarea delegații
lor participante la consfătuire.

MOSCOVA 18. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite: La 
Moscova a început cel_ de-al XIX-lea 
Congres al Uniunii 
munist Leninist din 
tică. La deschiderea 
ticipat conducerea 
stat a U.R.S.S.

Cu acest prilej. Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
P.C.U.S., președintele Prezidiului

Tineretului Co- 
Uniunea Sovie- 

Iucrărilor a par- 
de partid și de

al 
So-

vietului Suprem al U.R.S.S., a rostit 
o cuvintare.

B. N. Pastuhov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a prezentat raportul 
de activitate al organizației.

Din tara noastră, la lucrările con
gresului participă o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist, 
tovarășul Pantelimon 
prim-secretar al C.C. al

condnsă de 
Găvănescu. 
U.T.C.

' Agențiile de presa
transmit

R. F. G.
Oamenii de artă — 
împotriva rachetelor

BONN 18 (Agerpres). — Din ini
țiativa unui grup de oameni de 

, artă progresiști din R, F. Germa.- 
nlâ, la Osnabriik s-a deschis re

O lege care interzice 
stocarea sau folosirea 

armelor nucleare 
pe teritoriul Spaniei

MADRID. — Intr-un interviu a- 
eordat ziarului madrilen „ABC". 
ministrul spaniol al apărării. Al
berto Oliart, a ' amintit că, tn 
Cortesuri (parlament), a fost apro
bată o lege care interzice stocarea 
sau folosirea armelor nucleare pe 
teritoriul Spaniei, fără consimță- 
mintul expres al forului legislativ 
— informează agenția Reuter.

Totodată, Alberto Oliart a ară
tat că, in eventualitatea primirii 
Spaniei în N.A.T.O.. contribuția sa 
la această alianță militară se va 
concretiza nu in arme nucleare, ci 
în foi-țe convenționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 18 (Agerpres) — Pre

ședintele Republicii Arabe Siriene. 
Hafez Al Assad, a avut marți o 
întrevedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial de la Damasc, citat de 
agențiile internaționale de presă. Au 
fost examinate ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu, intre altele, situa
ția din sudul Libanului și concen
trarea de trupe israeliene de-a lun
gul frontierei sudice libaneze, preci
zează sursa citată.

TEL AVIV 18 (Agerpres) — Ac
țiunile de protest ale populației 
arabe din teritoriile ocupate de 
Israel continuă, informează agențiile 
internaționale 
France Presse 
israelieni au

Agenția 
militarii

de presă, 
relevă că 
intervenit pentru a 

pune capăt unei manifestații a popu
lației palestiniene din localitatea 
Balata, din apropiere de Nablus, tn 
urmă cu cîteva zile, autoritățile de 
ocupație au introdus restricții de 
circulație in această localitate pen
tru a preîntimpina orice manifestație 
de protest.

I EXPOZIȚIE DE CARTE ROMA
NEASCA. La Universitatea „Ruhr" 

Idin orașul vest-german Bochum a 
fost deschisă o expoziție de carte 
româneasca. La loc de frunte sint 
expuse lucrări din opera președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, editate 
în limba germană. Prof. H. Blume,

■ membru al Consiliului de conducere 
al Universității, a elogiat nivelul și 

'conținutul volumelor românești din 
I domeniile politic, economic, cultu- 
ral-științific.

O
NINȚA

Imare a 
culturii 
C.E.E.,

I adopta, _ 
propunerile privind majorarea pre
țurilor, în medie cu 10,5 la 1

. sută la produsele agricole. în- . 
tr-o relatare din Londra, agenția

' France Presse informează că pur- j 
. tătorul de cuvînt al Foreign 
Office-ului a declarat că votul res- 1

• pectiv „ridică probleme foarte se- 
Irioase, pe care guvernul va trebui I 

să le examineze".

REMANIERE ÎN GUINEEA j 
BISSAU. Consiliul Revoluției din 

I Guineea Bissau a procedat la o re- .
maniere a guvernului 9 provizoriu, 1 
numind în funcția de prim-minis-1 
tru pe Victor Maria Saude, trans-

I mite agenția France Presse. Tot- | 
| odată, s-a hotărit ca portofoliile 1 

forțelor armate și securității națio-

Inale să fie preluate de șeful statu-. 
lui, Joao Bernardo Vieira, care este | 
și președintele Consiliului Revolu- 1 
ției. In funcția de ministru de ex-

I teme a fost numit Samba Lamine I 
| Mane, menționează A.F.P.

.NOI VICTIME ALE REPRESIU- 
[ NI LOR DIN COREEA DE SUD. I 
I Poliția din Coreea de Sud a arestat, I 

la Seul, un număr de nouă studenți.

IDupă cum relatează agenția Kyodo, I 
aceștia ar fi răspindit afișe în care 
se cerea încetarea arestărilor în rin- I

Idul persoanelor cu vederi patriotice, 
și democratice și 
drepturilor cetățenești pentru 
locuitorii din Coreea de Sud.

CREȘTERI DE PREȚURI.
I cursul lunii aprilie, prețurile 
amănuntul au crescut tn Austria

I 5,8 la sută — a anunțat Direcția 1 
centrală de statistică din Viena.

1 Creșteri deosebite de prețuri s-au1 
| înregistrat la produsele alimentare. |

SERIOASA CRIZA AME- 
PIAȚA COMUNA, ca ur- 
hotăririi miniștrilor agri- 
din țările membre ale 

reuniți la Bruxelles, de a 
ignorind veto-ul britanic,

★
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

cuvîntarea rostită la deschiderea 
crărilor Congresului al XIX-lea 
"U.T.C.L., L. I. Brejnev a relevat că 
în deceniile glorioase ale construc
ției socialiste tineretul sovietic, con
dus si inspirat de partidul leninist, 
s-a aflat în prima linie și a expri
mat convingerea că el va fi demn, 
în continuare, de sarcinile 
care îi stau în față. Astăzi. a_ subli
niat vorbitorul, contribuția 
molului la dezvoltarea 
naționale și a tuturor sferelor vieții 
noastre sociale trebuie să fie și mai 
mare, fiind necesar ca tineretul să 
depună o mai mare energie și să dea 
dovadă de o permanentă 
în activitatea de zi cu zi.

Referindu-se la unele 
ale situației internaționale, 
rul a subliniat — după cum 
tează agenția T.A.S.S. — că. 
sarcina-cheie o constituie reducerea 
confruntării nucleare în Europa, care 
a atins niveluri periculoase. Noi 
ne-am pronunțat pentru lichidarea 
totală a tuturor mijloacelor nuclea
re cu rază medie de acțiune in Eu
ropa — a relevat vorbitorul. Am 
propus reducerea acestor mijloace 
cu peste o treime.

Pentru a contribui la soluționarea 
problemei. Uniunea Sovietică a sus
pendat recent. în mod unilateral, 
desfășurarea in continuare a rache
telor cu rază medie de acțiune în 
partea europeană a U.R.S.S.. a adop
tat hotărirea de a reduce un anumit 
număr din acestea. Noi înfăptuim 
deia reducerea unui important nu
măr de asemenea rachete. Pot să 
afirm cu toată certitudinea — a ară
tat L. I. Brejnev — că nici un fel 
de rachete cu rază medie de acțiune 
nu vor fi amplasate în mod supli
mentar acolo de unde ar fi posibil 
ca ele să atingă R.F.G. și alte țări 
din Europa occidentală. Se prevede 
și încetarea construirii de rampe de 
lansare pentru asemenea rachete.

în 
lu
ai

istorice
Comso- 

economiei

angajare.
probleme 
vorbi to- 

rela- 
astăzi.

★
Soluționarea problemelor 
ceste rachete — limitarea și reduce
rea lor — este posibilă. Dar numai 
pe calea negocierilor cu cei care de
țin mijloacele nucleare cărora le sint 
opuse rachetele noastre, firește, pe 
bază de reciprocitate.

în momentul de fată — a conti
nuat L. Brejnev — și președintele 
Reagan a declarat că S.U.A. sint gata 
să reia tratativele. Aceasta este, din 
punctul nostru de vedere, un pas in 
direcția justă. In aceeași cuvintare 
a președintelui Reagan se arăta că 
S.U.A. se vor pronunța in cadrul 
convorbirilor pentru reduceri sub
stanțiale.

Este necesar — a subliniat vorbi
torul — ca tratativele să urmărească 
cu adevărat obiectivul limitării și 
reducerii armamentelor strategice, 
ca cele două părți să desfășoare tra
tativele finind seamă 

legitime ale securității 
să se mențină tot ceea 
zat pozitiv anterior.

Deosebit de important este, de a- 
semenea, să se închidă ferm toate 
canalele de continuare a cursei înar
mărilor strategice sub orice formă. 
Aceasta înseamnă că crearea unor 
noi tipuri de armament strategic 
trebuie să fie ori interzisă ^ori limi
tată la maximum, la p?> Wțri sta
biliți de comun acord. ’ 3

Și avem încă o propunere : Am fi 
gata să convenim ca armamentul cu 
destinație strategică al U.R.S.S. și 
S.U.A. să fie înghețat imediat ce vor 
începe tratativele. Să fie înghețat 
sub raport cantitativ și să se limi
teze la maximum modernizarea aces
tuia. Este necesar, de asemenea, ca 
nici S.U.A., nici Uniunea Sovetică 
să nu întreprindă acțiuni care să 
ducă la perturbarea stabilității situa
ției strategice. O asemenea înghețare 
ar facilita înaintarea spre limitarea 
radicală și reducerea armamentelor 
strategice.

privind a-

de interesele 
reciproce si 

ce s-a reali-

încheierea Congresului țăranilor din R.D. Germană
BERLIN 18 (Agerpres). — La Ber

lin au luat sfirșit lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al țăranilor 
din R.D. Germană. Delegații — re
latează agenția A.D.N. — au aprobat 
hotăririle congresului și proiectul 
noii legi a cooperativelor agricole de 
producție, document care va fi' pre
zentat spre dezbatere Camerei Popu
lare a R.D.G. Din țara noastră la 
congres a participat o delegație con
dusă de Gheorghe Fierbințeanu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare.

La încheierea lucrărilor congresu
lui, Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane,

a rostit o cuvintare. Evocind succe
sele obținute de agricultura socialis
tă din R.D.G. și dezbaterile din ca
drul congresului, E. Honecker a re
levat faptul că țăranii cooperatori 
caută noi soluții pentru a obține, cu 
cheltuieli mai reduse, rezultate și 
mai bune pe linia asigurării hranei 
poporului, ca și a întăririi R.D.CJ. 
tn acest context, el a arătat că o 
sarcină importantă este aceea de a 
se ajunge la renunțarea totală la im
porturile de cereale și. legat de a- 
ceasta. să se lărgească baza proprie 
de furaje. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la o serie de probleme 
internaționale actuale.

respectarea 
toți

In 
cu 
cu

Evoluția conflictului anglo- argentinian
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

Un comunicat oficial al guvernului 
argentinian, dat publicității la Bue
nos Aires, și reluat de agenția 
France Presse. precizează că raidu
rile aeriene britanice asupra zonelor 
Bahia Zorro (Fox Bay) și Puerto

Dobînzi raționale —o cerință esențială pentru
dezvoltarea sănătoasă a economiei

este faptul că un asemenea fenomen 
extrem de negativ se produce în con
dițiile intensificării continue a efor
turilor proprii pentru recuperarea 
răminerii in urmă față de statele a- 
vansate. Dacă în anii '50 țările in 
curs de dezvoltare au alocat pentru 
finanțarea dezvoltării lor economice 
ți sociale, în medie, 10—12 la sută din 
produsul lor național brut, efortul 
statelor in cauză a sporit Ia 18,3 la 
sută în anii '60 și ’70 și la aproape 27 
Ia sută in ultimii doi ani. S-a ajuns 
ca in prezent 88 Ia sută din necesită
țile de investiții ale țărilor in curs 
de dezvoltare să fie finanțate din 
fondurile proprii, față de numai 12 la 
sută, provenite din asistența finan
ciară internațională.

Comunicatul reuniunii de la Hel
sinki arată că printre cei mai impor
tanți factori externi care au contri-

buit la agravarea situației economice 
a țărilor in curs de dezvoltare se află 
evoluțiile din ultima vreme de pe 
piețele financiare internaționale, ca
racterizate prin CREȘTEREA EXA
GERATA A NIVELULUI DOBÎNZI- 
LOR BANCARE, care, in unele țări 
capitaliste dezvoltate, a atins triste și 

. nocive „recorduri absolute". Astfel, o 
țară în curs de dezvoltare constrinsă 
să recurgă la credite comerciale ex
terne cu dobindâ ridicată, de 15—20 
la sută, pentru a finaliza obiective 
economice, care odată intrate în 
funcțiune aduc beneficii doar de 3—5 
la sută, nu numai că din beneficiile 
realizate la investițiile în cauză nu 
va reuși să-și achite măcar dobînzi- 
le. dar va fi nevoită să cedeze chiar 
o parte din valoarea nou creată, adi
că din venitul național.

Cit de mare este această parte 1

Ce rezultă din acest tabel ? La 
credit de 100 milioane, în cazul 
nei dobînzi normale, de pildă de 
la sută, la sfirșitul unei perioade 
rambursare de 10 ani, debitorul

mondiale

Cursa dobînzilor șt a costurilor creditului extern*)

1 Niveluri ale ratei do- 
binzii (în procente)

fără 
dobinzi 3 5 8 10 15 20

2 Plăți in contul dobin
zii la împrumut (în 
milioane dolari) 0 16,5 27,5 44 55 80,5 90

3 Beneficii obținute prin 
funcționarea obiecti
vului timp de 5 ani 
(in milioane dolari) 25 25 25 25 25 25 25

4 Cîștiguri (+) sau pier
deri (—) Ia sfirșitul 
perioadei de rambur
sare a împrumutului 
(in milioane dolari) 4-25 4- 8,5 — 2,5 —19 —30 —55,5 —65

5 Perioada de acoperire 
din beneficii a cos
tului imprumutului, 
după rambursarea lui 
(in ani) 0 0 0.5 3,8 8 114 13

•) Datele din tabel sînt calculate pe baza exemplului unei țări care, 
pentru cumpărarea de echipament industrial in vederea realizării unei 
uzine „la cheie", ar solicita un împrumut de 100 milioane de dolari. în 
următoarele condiții : rambursarea împrumutului in rate egale, timp de 
10 ani : uzina intră în producție după cinci ani de Ia contractarea îm
prumutului : rata rentabilității echipamentului industrial importat — de 
5 la sută ; rata dobinzii — de la 0 la 20 la sută, calculată pe baza for
mulei dobinzii simple, plătită anual.

un 
u-

5 
de 
a 

achitat, în total, suma de 127,5 mi
lioane de dolari. Dacă însă dobîndă 
este de 20 la sută, atunci trebuie să 
plătească 190 milioane I Obiectivul e- 
conomic construit prin finanțarea 
externă, intrînd în funcțiune după 
cinci ani, aduce, în următorii cinci 
un beneficiu de 25 milioane. în
seamnă că, în primul caz, debitorul 
reușește să achite aproape integral 
dobinda din beneficiu, pe cînd în al 
doilea caz, dobîndă întrece benefi
ciul cu 65 milioane, sumă care îi 
sporește datoria externă si atrage 
după sine dobinzi suplimentare. în 
realitate însă, rata dobinzii poate fi 
mai mare de 20 la sută, ajungînd 
chiar pînă la 25—30 la sută pe unele 
piețe. în aceste condiții, creditul ex
tern mai poate fi numit „asistentă 
pentru dezvoltare" 7 Nu este mai cu- 
rind vorba de o formă de spoliere 
de tip cămătăresc ?

Ca atare, politica dobinzilor înalte 
promovată de unele țări capitaliste 
dezvoltate determină, pe de o parte, 
reducerea venitului national al state
lor in curs de dezvoltare și. implicit, 
a acumulării interne de mijloace bă
nești, care, așa cum am văzut, re
prezintă principala sursă de finanțare 
a dezvoltării lor ; iar, pe de altă 
parte, amplificarea hemoragiei de ca
pitaluri din „Sudul" sărac spre „Nor
dul" bogat, ceea ce accentuează pro
blemele subdezvoltării. Dobînzile 
înalte au transformat, dealtfel, credi
tul internațional dintr-un factor de 
stimulare intr-un obstacol al creșterii 
economice a țărilor in curs de dez
voltare.

în aceleași direcții acționează co
tele înalte ale dobinzilor bancare și 
prin poverile suplimentare pe care le 
aruncă asupra balanțelor de plăti ale 
țărilor in curs de dezvoltare. Datorită 
constantei deteriorări a raportului de 
schimb intre materiile prime expor
tate de țările din „Sud" și produsele 
manufacturate provenite din țările 
din „Nord", proliferării1 măsurilor 
protectioniste în statele capitaliste in
dustrializate. scumpirii excesive a

petrolului, precum si altor factori 
care diminuează veniturile în devize 
ale țărilor râmase în urmă, datoria 
externă globală a „lumii a treia" a 
sporit de peste șase ori în deceniul 
trecut, ridicindu-se la peste 500 mi
liarde de dolari la sfirșitul anului 
1981. La un asemenea nivel, sporirea 
cu numai unu la sută a ratei dobin
zilor determină o creștere anuală cu 
10 miliarde de dolari a datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvoltare.

Povara tot mai grea a dobînzilor 
este ilustrată de dublarea ponderii 
acestora in încasările din exporturi 
ale țărilor in curs de dezvoltare (de 
la 4—5 la sută în 1976 la circa 10 la 
sută în 1981), in timp ce ratele sca
dente ale datoriei externe s-au men
ținut în jurul a 10—1'2 la sută. S-a 
ajuns, astfel, la situația in care efor
tul pentru plata dobinzilor egalează 
și are tendința de a depăși efortul 
pentru rambursarea creditelor pro- 
priu-zise. Dobinzile și ratele scadente 
ale datoriei externe, împreună cu 
transferurile de beneficii ale monopo
lurilor în țările de origine, absorb 
28,3 la sută din încasările din ex
porturi ale țărilor in curs de dezvol
tare. Pe bună dreptate, așa cum au 
arătat un șir de vorbitori din statele 
„lumii a treia" la reuniunea de la 
Helsinki, politica dobinzilor exagerat 
de mari constituie. în fapt. O NOUA 
FORM/ț DE EXPLOATARE ȘT 
ASERVIRE A TARILOR ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE, care contribuie la 
adîncirea continuă a decalajelor eco
nomice dintre state, la creșterea in
stabilității întregii economii mondiale.

Bazîndu-se tocmai pe aceste reali
tăți, România socialistă, președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniază permanent necesitatea de 
a se acționa cu hotărire in vederea 
curmării actualei situații de pe pie
țele financiare Internationale, a stabi
lirii unor limite rationale ale dobîn
zilor, peste care să nu se mai poată 
trece. In acest sens, țara noastră a 
propus atît la O.N.U., cît și la F.M.I. 
și B.I.R.D. încheierea unei înțelegeri 
internaționale potrivit căreia plafo
nul maxim al dobînzilor să nu depă
șească 8 la sută ; pentru țările în curs 
de dezvoltare, acest plafon să nu fie 
mai mare de 5 la sută, iar statelor 
celor mai puțin dezvoltate să li se

acorde credite fără dobîndă sau cu 
dobînzi maxime de 2—3 la sută.

Efectele binefăcătoare pe care 
le-ar avea practicarea unei aseme
nea politici sint evidente. în cazul 
țărilor în curs de dezvoltare, un îm
prumut acordat cu o dobîndă de 5 
la sută ar face — așa cum se poate 
observa și din tabelul alăturat — ca 
diferența dintre costul creditului și 
rentabilitatea lui să fie minimă, 
perioada de acoperire a dobinzii 
după rambursarea împrumutului pro- 
priu-zis să fie cit mai mică, astfel 
ca tara respectivă să nu fie nevoită 
să irosească acumulările din bene
ficii pentru a îngroșa profiturile 
cercurilor bancare, ci să le poată 
destina propriei dezvoltări.

Propunerile țării noastre iau în 
considerare, de asemenea, situația din 
țările cele mai puțin dezvoltate, unde 
rentabilitatea este foarte scăzută. In 
cazul lor este deci firesc să se a- 
corde credite fără dobîndă sau cu o 
dobîndă minimă. Aceasta ar constitui 
o modalitate reală și eficientă de a 
veni in sprijinul țărilor sărace și, 
totodată, de a face din ele parteneri 
solvabili în relațiile economice in
ternaționale.

în concepția României, adoptarea 
unor măsuri menite să asigure prac
ticarea unui regim rezonabil al do- 
binzilor, în cadrul plafoanelor men
ționate. ar fi în interesul tuturor sta
telor. deoarece politica „banilor 
scumpi" lovește nu numai țările 
rămase în urmă, ci și pe cele avan
sate. reprezintă o adevărată frînă in 
calea progresului întregii omeniri. 
Dealtfel, la reuniunea de la Helsinki 
reprezentanții unor țări dezvoltate, 
în special vest-europene. au criticat 
vehement politica dobinzilor înalte, 
arătînd că ele au consecințe dintre 
cele mai grele asupra economiilor lor, 
adincind 
creșterea șomajului, scumpirea im
porturilor și sporirea presiunilor in
flaționiste.

Toate acestea scot și mai pregnant 
în evidență caracterul realist, con
structiv al propunerilor formulate de 
România, care, transpuse în viață, ar 
contribui la soluționarea unor pro
bleme deosebit de importante pentru 
progresul tuturor popoarelor.

Darwin din Insulele Malvine (Falk
land) au provocat daune locuitorilor 
civili din regiune.

Pe de altă parte, guvernul argen
tinian a dezmințit informațiile difu
zate la Londra despre atacarea, in 
curșul zilei de luni, a portavionului 
britanic „Hermes" de către aviația 
argentiniană. Un comunicat al Sta
tului 
mate 
..nici 
cutat vreo incursiune in scest sens".

LONDRA 18 (Agerpres)^ 5- Primul 
ministru al Marii Britanii*, 'Margaret 
Thatcher, a declarat — intr-un in
terviu acordat postului de radio 
B.B.C. — că in timpul acestei săptâ- 
mini se va putea ști dacă se va 
ajunge sau nu la o reglementare 
pașnică a conflictului privind Insu
lele Malvine (Falkland). „Dacă for
țele argentiniene nu se vor retrage, 
va trebui să folosim forța pentru 
a le evacua", a afirmat premierul 
adăugind că in următoarele 48 de 
ore se vor putea evalua șansele unei 
soluții diplomatice. Lideri ai opozi
ției laburiste au cerut insă primului 
ministru să continue negocierile pri
vind diferendul argentiniano-brita
nic și să nu cedeze presiunilor din 
partea elementelor celor mai dure 
din rindurile conservatorilor.

Major comun al forțelor ar- 
argentiniene precizează că 

un avion argentinian nu a exe-

Declarațiile secretarului 
qeneral al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres) * 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a anunțat 
marți că negocierile sale în vederea 
reglementării pașnice a conflictului 
argentiniano-britanic privind Insu
lele Malvine (Falkland) au fost 
întrerupte pentru cel puțin 24 de 
ore, pentru a oferi Argentinei răga
zul necesar de a analiza ultimele 
propuneri ale Marii Britanii — rela
tează agențiile U.P.I. și Reuter. El 
a adăugat că ambele părți sînt inte
resate in realizarea unei reglemen
tări pașnice a crizei și că speră să 
reia miercuri consultările.

recesiunea și provocind

Gh. CERCELESCU

Pentru o reglementare 
pașnică a conflictului

NAIROBI 18 (Agerpres) — 
declarațiile date publicității in 
pitala Kenyei de reprezentanții 
rilor latino-americane și din zona 
Caraibilor si ai țărilor nealiniate 
participanți la lucrările sesiunii spe
ciale a Programului O.N.U. pentru 
Mediul înconjurător (U.N.E.P.), de la 
Nairobi. Marea Britanie și Argentina 
sint chemate să acționeze pentru o 
reglementare pașnică 
din sudul Atlanticului 
agenția T.A.S.S.

Statele nealiniate, 
declarația respectivă, 
losirea forței sau 
forța nepermise in relațiile interna
ționale. in contradicție flagrantă cu 
principiile mișcării de nealiniere. 
Totodată, se subliniază sprijinul ță
rilor nealiniate pentru cererea Ar
gentinei de a i se recunoaște suvera
nitatea asupra insulelor Malvine:

în 
ca- 
ță-

a conflictului
— informează
se spune în 
consideră fo- 

amenintarea cu
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