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Frumoaso așezare urbanistică a patriei a cunoscut in ultimii ani o continuă dezvoltare. Centrul civic al orașului atrage prin arhitectuia sa originală, modernă Foto : Sandu Cristian
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Consiliile populare, ferm angajatei lezvgltarea economică și socială
a tuturor localităților
„Toate consiliile populare poartă răspunderea nemijlocită 

pentru buna gospodărire, pentru buna desfășurare a întregii 
vieți din localitatea respectivă. Toți cetățenii au răspunderea de 
a participa la activitatea de gospodărire, de întreținere a orașe
lor și satelor. Participarea fiecărui cetățean la realizarea auto- 
conducerii, a autoaprovizionării și autogestiunii constituie un 
factor hotărîtor pentru înfăptuirea rolului de mare răspundere 
pe care îl au consiliile populare, pentru dezvoltarea demo
crației muncitorești, socialiste”.

ARGEȘ : Apartamente 
peste prevederiTrustul dea predat la cheie, de ia începutul anului și pină acum, 965 a- partame.nte, cu 465 mai mult față de prevederile planului. Mari și moderne ansambluri de locuințe se conturează în municipiul Pitești, in orașele Curtea de Argeș, Cîmpulung, Costești, Topoloveni. De asemenea. și in comunele viitoare orașe Colibași și Bîrla au fost predate in acest an 300 de a- partamente. La baza succesului constructorilor de locuințe stau măsuri cum sint : inceperea lucrărilor unor blocuri încă din ultimele luni ale anului trecut, extinderea micii mecanizări la lucrările de finisaj și generalizarea muncii in acord global. (Gh. Cîrstea, corespondentul „Scînteii").

construcții Argeș

NICOLAE CEAUȘESCU

intensificat la maximum!
• Ultima decadă din luna martie — decisivă pentru încheierea însămîn- 

țării culturilor din prima epocă pe toate suprafețele planificate
• Prin organizarea exemplară a activității în cîmp, semănatul trebuie să 

se desfășoare cu toate forțele, fără întrerupere, din zori și pînă seara, pentru 
realizarea și depășirea ritmurilor de lucru stabilite

® Toate lucrările agricole — de cea mai bună calitate ! Sub acest im
perativ de maximă răspundere trebuie să-și desfășoare activitatea toți meca
nizatorii, toți specialiștii, pentru buna pregătire a terenului, pentru realizarea 
densităților de plante la hectar prevăzute la fiecare cultură

Sosirea primăverii aduce, fiecare an, noi preocupări toată lumea. Se muncește parcă mai cu spor și voie bună, nu numai în fabrică sau în atelier, ci și pe ogoare, pe străzi, in case. Este, cu precădere anotimpul cînd și consiliile populare au o agendă deosebit de bogată de preocupări riri, in calitatea lor ai întregii activități economico-socială a realizatori, împreună

ta in pentru intens,
și îndato- dc coordonatori de dezvoltare localităților, de cu cetățenii, ai principiilor autoconducerii și auto- gospodăririi. în fața tuturor organe- 1 r locale se află îndrumarul fun- .mental jalonat de tovarășul Nicolae L.eaușescu la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare. Prin cuvîntul secretarului general al partidului s-a conturat, practic, un vast program dc lucru, de inițiative, de generalizare a ideilor valoroase, mobilizator pentru toți locuitorii acestei țări, un program menit să-și aducă o contribuție substanțială la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de trecere a României la un nou stadiu de dezvoltare, de realizare a unei noi calități a vieții și muncii în toate domeniile.îndeplinirea sarcinilor ce revin consiliilor populare la nivelul actual al exigențelor presupune, ca un element hotăritor, coordonarea complexă, unitară a tuturor sectoarelor, buna organizare, conducerea competentă în toate domeniile — și nu în ultimul rind in cel al formării conștiinței socialiste, al educării oamenilor. In același timp, se impun, ca o cerință hotăritoare, intensificarea conlucrării consiliilor populare cu masele, antrenarea permanentă a acestora la tot ceea ce ne-am propus sa înfăptuim, mai strinsa conjugare a activității consiliilor cu cea a de- putaților și cetățenilorPe primul plan al preocupărilor organelor locale ale puterii și administrației de stat este necesar să se situeze unirea tuturor forțelor pentru îndeplinirea planului național unic de dezvoltare economico-socială in profil teritorial. Nu vom insista de astă- dată asupra sarcinilor ce le revin in domeniul industriei, al înfăptuirii programelor de urbanizare și sistematizare a localităților, al construcțiilor ,de locuințe și nici asupra îndatoririlor de deosebită răspundere privind conducerea unitară a agriculturii din unitățile administrativ- teritoriale. Ne vom opri cu deosebire asupra unora din obiectivele de stringentă actualitate, de „sezon" s-ar

putea spune, obiective nemijlocit legate de dezvoltarea socială, de ridicarea confort și civilizație al lităților.Așadar, pe un plan preocupărilor trebuie să în această perioadă, susținută a cetățenilor pentru realizarea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, practic pentru : cultivarea tuturor terenurilor disponibile și, în creșterea animale în consecință cupări se spirit de pectarea încheiate livrărilor 1 sporirea continuă a producției de bunuri agroalimentare și obținerea progreselor așteptate în aceste domenii de larg interes cetățenesc.O condiție hotăritoare pentru obținerea unor rezultate superioare o constituie aplicarea riguroasă a principiilor noului mecanism economico- financiar de către toate comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare, o problemă-cheie fiind asigurarea autofinanțării — deci mărirea surselor proprii de venituri, reducerea cheltuielilor, sporirea eficienței economice a întregii activități. In acest sens, dezvoltarea industriei mici, creșterea producției animale și vegetale in gospodăriile

economică și nivelului de tuturor loca-principal al se situeze, sprijinirea
același timp, pentru unui număr sporit de gospodăriile proprii. Ca o firească a acestor preo- acționa cu pentru res- contractelor integrală a: impune a se bun gospodar riguroasă a și realizarea la fondul de stat, pentru

populației, extinderea și diversificarea prestărilor de servicii pentru populație și multe altele devin direcții prioritare de acțiune. Curățenia de primăvară efectuată in fiecare localitate. unitate socialistă, in fiecare gospodărie oferă, totodată, un bun prilej pentru descoperirea unor noi resurse, cărora să li se găsească o întrebuințare utilă, pentru recuperarea unor cantități sporite de materii prime relolosibile. de materiale recuperabile. care trebuie colectate și reintroduse in circuitul economic.Organele locale ale puterii și administrației de stat dispun, în .vederea îndeplinirii optime a răspunderilor ce le revin in direcția realizării planurilor de dezvoltare a localităților, cit și în aceea a bunei lor gospodăriri, de un instrument nou, de mare eficiență : „Legea cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice". Această lege privește condițiile de viață din localități ca un tot unitar, îmbină preocupările pentru soluționarea aspectelor materiale, de ordin edilitar, cu grija deosebită pentru sănătatea morală a localităților, buna conviețuire, respectarea normelor de comportare civilizată, asigură terenul propice aplicării consecvente a principiilor

BOTOȘANI : Economii 
de energie electricăDe la începutul anului și pină în prezent, in industria județului Botoșani s-au economisit peste 800 000 kWh energie electrică, ceea ce echivalează nece- , șarul de. consum ^.ețd.riț aceeașj. perioadă al uneia dintre cele mai mari unități productive locale. Economiile cele mai importante s-au înregistrat la întreprinderile „Integrata" de in, de confecții, de utilaje și piese de schimb, unități care și-au îndeplinit și depășit sarcinile planificate la toți ceilalți indicatori economico-financiari. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scînteii").

GALAȚI : Noi nave 
maritimeIn aceste zile, la Șantierul naval Galați au fost lansate o navă de 4 100 tdw pentru transport trailere autovehicule și conteinere, dintr-o serie destinată floyei noastre, și un nou remorcher maritim de din seria celor mai vase de acest tip ce zează in țară. Este dede asemenea, livrarea, de la începutul anului și pînă în prezent, de către șantierul gălățean a navelor „Păuliș" și „Voroneț", ambele destinate flotei maritime comerciale românești. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii").

4 800 CP, puternice se reali- remarcat,

(Continuare în pag. a V-a)
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MUREȘ : Suplimentar 
— 40 milioane kWh 

energie electricăColectivele de energeticieni de pe cele trei mari platforme ale întreprinderii „Electrocen- trale" Mureș — Iernut, Fîntîne- le și Tirnăveni — raportează' că in perioada de la începutul anului și pînă in prezent au livrat sistemului energetic național, in plus față de sarcinile de plan, 40 milioane kWh energie electrică. Este de remarcat că acest succes, dobindit in principal pe seama exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor, a fost obținut în condițiile economisirii a 250 tone combustibil convențional și reducerii consumului propriu cu 750 000 kWh energie electrică. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scin- teii").

Ne mai despart doar două zile de ultima decadă a lunii martie și. in mod firesc, se pune întrebarea : ce rezultate s-au înregistrat pină acum in campania însămințării culturilor de primăvară ? Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pină in dimineața zilei de 18 martie au fost semănate, in total, cu diferite culturi din prima epocă, a- proape 506 000 hectare. Este un bilanț nesatisfăcător dacă avem in vedere că in luna martie trebuie să fie semănate peste 1 400 000 hectare.Desigur, pot fi invocate unele circumstanțe : anumita răcire a vremii ce a survenit in prima parte a lunii. Totuși, sint de nejustificat intîrzierile existente la însămința- rea unor culturi a căror perioadă optimă a expirat sau este pe sl'ir- șite. .Ne referim la culturile din prima urgență — mazăre, ovăz, orzoaica de primăvară, in pentru ulei, cartofi timpurii și altele — la care. deși ocupă suprafețe miei, semănatul este rămas în urmă. Re- mareînd această situație necorespunzătoare, rezultă că pentru ultima decadă a lunii martie, pentru oamenii muncii din agricultură nu există sarcină mai importantă decit aceea a intensificării la maximum a ritmului însămințărilor. astfel incit, în această perioadă să se încheie semănatul tuturor culturilor din prima epocă.

îmbucurător este faptul că intr-un număr de 21 de județe a început însămînțarea sfeclei de zahăr, realizările reprezentînd pînă acum 30 la sută din suprafața planificată. De asemenea, știrile sosite la redacție anunță că în unele județe. cum este cazul județelor Olt și Teleorman, s-a declanșat și în- sămințarea florii-soarelui. Timpul este în încălzire, și tocmai de aceea este necesar ca in zilele următoare să se treacă cu toate forțele la însămînțarea acestor culturi, care marchează in fapt trecerea la o nouă etapă a lucrărilor agricole de primăvară. Printr-o bună organizare a muncii, utilizarea tuturor mijloacelor mecanice repartizate la aceste culturi și folosirea deplină a timpului de lucru, din zori și pină seara, in fiecare unitate agricolă trebuie să se realizeze ritmurile zilnice planificate la semănat, astfel ca pe țară, în fiecare zi să fie insămînțate 27 000 hectare cu sfeclă de zahăr și 60 000 hectare cu floarea-soarelui. Realizarea acestor ritmuri la semănat constituie o condiție obligatorie pentru însămînțarea acestor culturi în timpul cel mai scurt și în perioadele optime. Desprindem. în final, concluzia că ultima decadă a lunii martie trebuie să fie o perioadă de muncă intensă pe ogoare. a ritmurilor înalte la semănat.Dincolo de imperativul grăbirii

la maximum a însămînțării culturilor din prima epocă, in egală măsură se cere ca pretutindeni, in fiecare unitate agricolă, mecanizatorii. specialiștii să pună un accent deosebit pe realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Aceasta se impune cu atit mai mult, cu cit condițiile din această primăvară nu sint dintre cele mai favorabile. Și ne referim in primul rind Ia lipsa precipitațiilor și a umidității din sol. Tocmai de aceea trebuie să se manifeste atenție sporită la executarea lucrărilor de pregătire a terenului și de insămințat, care se cer realizate la un nivel agrotehnic superior anilor precedenți.Acolo prafețe trebuie acțiuni, rilor și sate, pentru curățirea de resturile vegetale. Aceasta constituie o condiție esențială pentru realizarea densităților stabilite la fiecare cultură. în acest context, trebuie înțeles temeinic faptul că, in condițiile acestei primăveri, executarea însămințărilor la indicii de calitate superiori este de natură să compenseze efectele negative ale lipsei de umiditate din sol, să contribuie decisiv la obținerea unor producții mari în acest an.

unde este cazul, și sînt sumari in această situație, să se organizeze ample cu participarea cooperato- a celorlalți locuitori de la terenurilor

Publicăm în pagina a III-a relatări ale corespondenților noștri din județele Vîlcea 
și Călărași cu privire la mersul însămințărilor de primăvară

Spiritul viu a 1 marxismului
Cînd, la 14 martie 1883, Karl Marx se sl'îrșea din viață opera lui științifică și politică atinsese culmile de pe care se întrezăreau orizonturile unui nou timp al istoriei omenirii. Pe ’drumul acestei istorii noi, opera lui Marx avea să fie călăuza, ea avea să devină conștiința umanității aflată în căutarea și in edificarea unei lumi în care valorile justiției sociale, principiile respectului pentru demnitatea omului, asigurarea egalității în drepturi a popoarelor, cooperarea și solidaritatea internațională a tuturor forțelor ce aspiră la pace și libertate socială și națională, la propășirea omului și a societății trebuiau să pună pentru totdeauna capăt exploatării, nedreptății. înjosirii omului de către om.Generații după generații de mili- tanți revoluționari, clasa muncitoare, marile mase ale oamenilor muncii au găsit in teoria lui Marx un nou sens ai vieții, izvorul renașterii speranței și al încrederii în viitor. Aceste rațiuni ale luptei revoluționare, forța

Prof. univ. dr.
Constantin POPOVICI

MINERII DESPRE MESERIA DE

sau cumGheorghe
din-

îl ascult pe Gheorghe Scorpie și mă intreb prin ce se aseamănă el cu alți șefi de brigadă, cum este, de pildă. loan Buduliceanu, de la Lupeni, este inginerulCotorman, șeful sectorului IV, tot de la Lupeni, sau cu atiția alți mineri, oameni atit de deosebiți unul de altul... Și. totuși, simt că au ceva comun, dar nu pot să-mi dau seama tr-o dată.Buduliceanu mi s-a rut un poet delicat,nici un fel de exagerare. Eram la cabana „Straja", într-o zi de odihnă. Pornisem impreună de jos. de la teleferic, cite doi pe un scaun. Și eram cu toții vreo 40. N| se pusese cite o pătură pe genunchi. Minerii rîdeau. li se părea o glumă, o atenție cu totul țieșită din comun pentru ei, oamenii aspri ai adincuri- lor. Dar. pe drum păturile s-au dovedit folositoare, un pui de viscol ne-a izbit in față pe o coamă de munte. A fost bun și ceaiul cu rom care ni s-a servit de către două fete la cobo- rirea din teleferic. Minerii mi s-au părut timizi, miș- cîndu-se stingaci in baia de soare de pe virful muntelui. Dar erau fericiți, se vedea, se citea pe fața lor, o spuneau ochii lor. Mai tirziu, cînd a venit vre- cinei m-am așezat

MINERlîngă Buduliceanu. care în- virtea intre degetele-i mari o garoafă scoasă din vaza aflată pe masă in fata lor.— Uită-te și dumneata 'la floarea asta — spunea el. E frumoasă, te uimește prin colorit, prin încrețiturile petalei stropite atît de simetric cu puncte cafenii. Te întrebi, atunci, dincolo de

ce-o fi cu mine 7. Am alunecat in filozofie.Inginerul Gheorghe Cotorman „a alunecat" și el in filozofie, cînd i-am a- mintit de perioada lui fotbalistică, la Timișoara.— Formați atunci o echipă de 11 și acționați ca unul singur împotriva adversarului. Munca de acum

oricare alt loc de muncă, numai că trebuie să o cunoști bine, să-ti iubești meseria cu adevărat și s-o stăpînești perfect. Știți ce este viata pentru mine și pentru alți multi ca mine 7 Să vorbesc cu muntele și muntele să vorbească cu mine. Ne cunoaștem șl ne înțelegem. Asta nu înseam-

mobilizatoare a teoriei socialismului științific, au fost emoționant evocate recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, amintind anii de luptă ai Partidului Comunist Român împotriva regimului burghezo-moșieresc, anii de acum cinci decenii, cînd a făcut primii pași in rindurile mișcării revoluționare : „încă din acești primi ani ani înțeles că socialismjil înseamnă umanism, libertate, dreptate socială, înseamnă o largă participare a poporului, a maselor la conducerea societății, înseamnă orindui- rea cu forma cea mai înaltă, supremă, de democrație, de participare a poporului la făurirea conștientă a propriului său viitor".Secolul care a trecut de Ia moartea lui Marx stă mărturie destinului prodigios al doctrinei aceluia care a pus bazele unei noi științe despre societate, despre revoluția chemată să aducă eliberarea omului și a societății. în acești o sută de ani nu puține teorii rivale au încercat să înfrunte marxismul, să-l dezmintă și să-1 reducă la tăcere. Atunci cînd subtilitatea teoreticienilor nu s-a dovedit eficace, polițiile, aparatele de represiune aflate in serviciile claselor exploatatoare și-au această misiune. Judecata a fost însă implacabilă. în ideologii adverse au eșuat pierdut în neantul uitării,mul a mers mai departe, pregătit să întimpine întrebările grave ale istoriei contemporane și să ofere premise pentru a fi găsite răspunsuri la problemele unei societăți aflate în plină și adîncă transformare.In epoca noastră, socialismul, căruia Marx i-a inchinat intreaga sa viață, a cunoscut șansa de a oferi istoriei replica unor profunde și remarcabile transformări înnoitoare. Procesele 'mondiale din acest secol sint dominate de constituirea noilor relații sociale socialiste intr-un șir de țări ale lumii. Pe această cale practica revoluționară a adus marxismului suprema confirmare a validității', întrucît, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Socialismul reprezintă singura alternativă pentru inlocuirea societății împărțite în clase exploatatoare și exploatate, singura cale de progres economi- co-social, de realizare a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră".Marx a întemeiat o nouă concepție despre lume — materialismul dialectic și istoric — moment crucial în istoria intelectuală a omenirii. Filozofia a fost transformată în bază teoretică de plecare a maselor la lupta pentru transformarea revoluționară a lumii. Gîndirea lui Marx a

Convorbiri cu oamenii cărbunelui
din Valea Jiului

plăcerea de-o clipă pe care ți-o procură : ce am făcut eu. sau altul ca mine, să devină ea atît de frumoasă 7M-a surprins gîndul lui, dar aveam să mă lămuresc imediat că nu floarea era. de fapt, în discuție, ci un lucru mai profund, de esență, dezvăluindu-mi o natură, cum am spus, delicată, mai complexă decit mi-aș fi putut închipui.— Fiecare om e bun. în felul lui și frumos ca floarea asta — și-a continuat gîndul. Problema este dacă știi să pui în are el de preț, în confruntarea le. dacă-1 poți singur și menirea.descopere ințeleagă
valoare ce acolo, jos. cu munte- face să se să-și Dar

vă mai amintește spiritul de echipă de atunci 7— O, acum echipa este mult mai mare — zimbește el. Atunci îți puteai permite să acționezi și de unul singur, în anumite momente. Chiar era și necesar. Ca miner însă ești tot timpul atent la tine și, în același timp, la toți ceilalți. cu care lucrezi. Sudura între oameni, jos, in abataj, este cel mai important lucru. înseamnă viață șl reușita în obținerea marilor producții cărbune.— Spuneți : viață ! înțelegem că poate coborî curajos 7— Depinde prin curajos.
tn. abataj decit

deSă nu omulce înțelegeți Mina este ca

na că uit vreo clipă legea nescrisă a minei, care spune că nu ai voie, niciodată, să stai de vorbă cu spatele la frontul de lucru. Munca noastră este o muncă bărbătească, pentru dintr-o bucată. Să să trăiești în felul știind că prin tine întreagă își intensifică nergia 7— Sînt și oameni care refuză.— Sînt ! Din neînțelegere, din necunoștintă. Nu s-au descoperit încă pe ei înșiși. Vin pină în pragul minei, atrași de ciștig și apoi pleacă, fug. Nu toți sînt oameni răi. numai că nu înțeleg că mina nu-ti cere. în primul rind, efort

oameni refuzi acesta, o tară e-

fizic, ci putere de a gîndi, de a judeca, curiozitatea de a învăța cum să învingi.Mi-au rămas întipărite în minte ultimele cuvinte ale inginerului și. la momentul potrivit, l-am întrebat pe Gheorghe Scorpie. șeful de brigadă de la Uricani, cu care m-am în- tîlnit la el acasă, cum vine treaba asta — curiozitatea de a învăța să învingi.— E o chestiune foarte serioasă — mi-a spus el. Iată, cînd eram băietan. în Moldova, in satul nostru Orga, sat de vreo 200 de fumuri, tata mă punea dinadins să urc plugul in căruță, în zori de ziuă, cînd plecam la arat.— Și-l urcați 7— 11 urcam. Mă opinteam, foloseam tot felul de vicleșuguri, să nu-mi pe picioare, să-mi forțele, puneam și chii și bărbia la plîngeam, urlam, urcam. Oi fi fostrios să știu cum se ară, pînă atunci trebuia să plugul în căruță. Curiozitatea nu e o plăcere, e o necesitate.— I-ați vorbit cuiva de treaba asta 7

asumat timpului timp ce și s-au marxis

cadă sporesc genun- treabă, dareu îl cu- dar urc
Dionisie ȘINCAN 
Constantin MORARU
(Continuare în pag. a III-a)

adus în perimetrul științei cunoașterea societății și a istoriei, deschi- zmd perspectiva ca omul să devină stăpinul propriei existențe.Marx a fost, totodată, marele teoretician al economiei politice moderne. Concluzia practică, revoluționară a cercetărilor sale în acest domeniu o constituie dezvăluirea esenței și mecanismelor exploatării capitaliste și, în consecință, descoperirea caracterului istoricește trecător al capitalismului.împreună cu Friedrich Engels, tovarășul său de idei și de luptă, Karl Marx a scos doctrina socialismului din cimpul iluziilor utopice și a așezat-o pe temeiul solid al științei. Noul univers al doctrinei socialismului științific și-a găsit izvoarele în totalitatea valorilor perene ale culturii umane.Marx a urmărit cu pasiune și cu adincă simpatie și solidaritate lupta maselor muncitoare de pretutindeni împotriva nedreptății sociale și a opresiunii naționale. El s-a informat meticulos și cu probitate despre istoria și situația economico-politică a țărilor române. Datele pe care le-a reținut in ample rezumate din surse franceze și engleze își au, în parte, originea în lucrări scrise de români, cele mai importante fiind acelea ale lui Nicolae Bălcescu. Generalizări de ordin științific desprinse din aceste date găsim in multe pagini ale operei lui Marx și mai ales în lucrarea sa fundamentală — ..Capitalul". El a denunțat cu vehemență jocurile politice perfide ale marilor puteri europene, acțiunile lor samavolnice în zona geografică locuită de poporul român.La rîndul lor, românii s-au îndreptat spre cunoașterea și însușirea operei sale teoretice și politice. îndată după crearea „Internaționalei" intii la activitatea acesteia participă și socialiști români, ca, apoi, în Transilvania să ia ființă o secție a Internaționalei. încă de la începutul deceniului al 8-lea al secolului trecut, în timp ce Marx se găsea în viață, ideile socialismului științific sint larg răspindite în România prin publicații socialiste de prestigiu, iar traduceri ale unor importante lucrări ale lui Marx și Engels sînt puse la dispoziția cititorilor români la scurtă vreme după apariția edițiilor originare. Una după alta, generațiile de mili- tanți revoluționari din România au fost călăuzite de ideile întemeietorilor socialismului științific.Din perspectiva istorică a unui veac, personalitatea lui Marx se profilează azi cu deplină obiectivitate. Aureola mitului, veleitățile infailibilității sacre s-au dovedit incompatibile cu luciditatea omului de știință și a omului de acțiune realist care a fost Karl Marx. Tocmai această per
(Continuare în pag. a IV-a)
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„Dacă toti socotesc
că e bine într-un fel,

de ce unii fac altfel?"
Reflecții pe marginea unor fapte și idei izvorîte 
din experiența de muncă și de viată a unui om

care a obținut rezultate deosebite în activitatea sa

— Se intimplă. nu o dată, că toată lumea știe că ce vrei tu să faci e strict necesar, că altfel nu se mai poate, dar cind să treci la treabă observi că deși tu ai luat asupra ta partea cea mai grea a efortului, unii nu sint deloc dispuși să facă fie si puținul ce le mai revine. Sînt si opreliști administrative elaborate. în majoritatea lor, cu titlu de normative, dar izvorîte dintr-o îngustă interpretare a legilor, de către oameni și instituții care nu au plăcerea de a munci cu adevărat...Cel care în convorbirea de față a exprimat o opinie atît de tranșantă, generată, sin- tem siguri, din adevărul unor experiențe de viață, este nu numai omul unor îndrăznețe opinii, ci și al unor foarte energice acțiuni avînd ca temei gîndi. tență toare capacitatea de muncă în slujba intereselor mari ale societății.
Doroftei, prinderii creșterea cilor Giurgiu porci anual). în întreprinderea aceasta am văzut ceea ce este normal să se poată vedea în orice mare complex de creștere a animalelor : o curățenie împinsă pînă la pedanterie. halele populate cu loturi de porci totdeauna lucind de curățenie, mîncarea vine pe tub. .ana.fi l,a discre-
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acțiuni avînd un mod viguros de a o recunoscută compe- profesională, o arză- dorință de a-și pune
Este dr. ing. Ion directorul între- de stat pentru și îngrășarea por- (306J0O de
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Nu-mi pare rău de bani, 
ci că mi-a pătat... întrebarea

tie. dejecțiile dispar imediat... Complexul a fost complet reorganizat și modernizat in ultimii doi ani. adică exact incepînd de atunci de cind e aici dr. ing. Ion Do- roftei (venise cu o foarte îndelungată experiență în domeniul marilor complexe de creștere a porcilor si cu ho- tărîrea de a face din întreprinderea de la Giurgiu una modernă si cu adevărat rentabilă).-

Să-l lăsăm însă pe Ion Do- roftei să ne vorbească :— Iată un exemplu și nu cel mai important : inițial, lucrările de modernizare trebuia să Ie execute, prin contract, cel mai mare trust din tară specializat în construcții agrozootehnice. Devizul : 35de milioane de lei. Ne-au și luat, ca avans, cîteva milioane (și duse au fost), dar n-au făcut nimic. Goana după a- probări. apoi amînări. tergi-

e important, nu făceau nimic. vremea trecea și trecea și baba cu colacii...Ne-a vorbit apoi cu căldură despre oamenii cu care lucrează, despre ideile noi ce s-au aplicat aici, despre multe altele. Și tocmai cînd. ascultîndu-1. privindu-1. gîndeam oricit de mai este rească o porului.
ne că un specialist, competent si care și pus să gospodă- mare avere a po- trebuie să dețină.
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Dar să revenim la discuție. Pe parcursul ei. interlocutorul a repetat de cîteva ori ideea de la început. O reținem și într-o altă formulare : „Mulți spun că ai dreptate... dar..." De ce il preocupă ideea aceasta pînă la obsesie ? (să recunoaștem, ea poate deveni obsedantă, te poate pune pe gînduri). Ce poate fi. într-adevăr. mai dezarmant decît situația în care, pentru ideile și intențiile tale de mare interes pentru societate, ți se dă. cu mina pe inimă, dreptate, mai arătîndu-ți-se și cuvenitul respect pentru competenta și prestigiul ce ți le-ai dobîn- dit prin rezultate notorii ; dar cînd e vorba să se trea- a ce decă la realizarea practică acelor idei constați că cei erau. în vorbe, alături .. tine, ia-i de unde nu-s

versări. Așa ca am renunțat și ne-am creat noi o brigadă de constructori pe care i-am obținut prin transformarea unor posturi de îngrijitori... Pentru că. schimbînd sistemul de alimentare a porcilor cu găleata printr-un sistem centralizat prin tuburi sub presiune nu mai avem acum nevoie decît de un îngrijitor la 8 500 de porci. Cu acești constructori „amatori" am făcut totul, lucrări complicate. Acum mă întreb : nu știau respectivii tovarăși cît de importante și urgente sînt lucrările de la noi ? Cum să nu știe 7 Calculele erau clare : în struite crească anual.300 000.dîndu-mi dreptate., știind că
aceleași spații con- demult urmau să se nu 140 000 de porci ca pînă atunci, ci Colosal, nu 7 Dar,

obligatoriu, și capacitatea de a apleca urechea și la cei din jurul său. de a fi un ideal receptacol și fructificator de idei, convorbitorul nostru, fără să-i fi pus noi întrebarea. a simțit-o parcă și ne-a dat un răspuns cum nu se poate mai concret :— într-o zi. trecînd * prin- tr-una din halele maternității am văzut că purceii unei scroafe, născuți cu o șubrezenie și care știam că nu prea puteau fi salvați, erau, doar după cîteva ore. foarte frumoși. Am fost grozav de mirat. Și l-am întrebat pe îngrijitor : „Ce le-ai făcut ?“. El zice : „Păi, tovarășe director, ăștia de aici nu sînt purceii ăia... Pe ăia i-am dus la altă scroafă". Pur și simplu m-am speriat, numai un .specialist poa-

*

„Marele combinatorll

9în impasoricui„Prezice uimitor Destinul prin marea sa Știință. Biblic-fizio- nomistic. Prin cărțile fizionomistice reușiți toate dorințele. Prezentul și Viitorul. Afaceri comerciale, furturi, nașteri. Divorțuri, Căsătorie. Procese. Accidente etc.“.Simple propoziții cabalistice 7 Da de unde ! Am reprodus Întocmai, inclusiv cu „gramatica" de rigoare, o mai veche reclamă a lui Naguly Istvan, fost profesor in... „Științe oculte, psiho-grafolog ghicitor". în sfirșit. viața are curiozitățile ei, destui dintre semenii noștri țin cu tot dinadinsul să fie originali și iarăși, nu puțini chiar reușesc performanța asta. înainte de a vorbi despre performanta titratului în... științe oculte, să deschidem însă un dosar cent la Judecătoria din Capitală. Și numai cîte fragment două declarații :Martora M. Sas- novski : „Nu a făcut niciodată lux și nici petreceri" (El. Naguly Istvan, n.r.).La precizarea de mai sus. o nedumerire: martora nu ne explică și motivul „vieții ponderate" a celui cercetat in virtutea Legii 18, privind dobîndirea de bunuri care nu pot fi justificate a fi licite. Adică averi ce nu au fost agonisite prin muncă cinstită. Care deci să fie motivația „vieții ponderate" a fostului specialist în „științele oculte, psiho-grafolog și ghicitor"? După cum ne lasă martora a înțelege, inșii cu asemenea însușiri trebuie musai să ducă o viată de asceți. Altfel, se spulberă în pustii tot chichirezul... meseriei.Martorul Dumitrescu Cristu : „Cercetatul duce o viață foarte modestă. nu bea, nu fumează și nu organizează petreceri".Demnă de reținut și această „aliniere" la declarația mai înainte evocata. Dacă n-o fi și în această lapidară caracterizare vreo bizară „potrivire" ocultă... Așadar, ce ne învață și M.C. ? Că profesorul fuge de alcool ca ucigă-1 toaca de tămîie. că n-a gustat nici din curiozitate din „iarba dracului", iar în privința petrecerilor talentul lui... organizatoric este nul. De aici concluzia firească, ușor de descifrat chiar și pentru profanii în treburile oculte, grafologiei și ghicitului : Naguly Istvan nu cheltuiește. Naguly a fost, este și va fi un mare econom.Se mai reține din șirul celor care depun în favoarea marelui... cărturar în ale fizionomisticii (!) declarația lui Mircea Gh. Hristea care : o dată zice că îl întreține pe Naguly pentru că de la 12 ani l-ar fi crescut ca un tată ; a doua oară revine la adevăr și precizează că

cercetat, declarațiarosti ne-
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să încheiat re- sectorului 1 consemnămun din
Despre un șarlatan 

„biblico-fizionomistic“ 
aflat sub incidența legii 

privind 
cercetarea averilor 

dobîndite pe căi ilicite

„nu am fost crescut de astfel cum rezultă din autentică dată".Curat autentică ! — ar nea Iancu.Să nu fim însă chițibușari și să căutăm numai nod în papură. Mai bine să nu pierdem din vedere că și în varianta de orfan pe lîngă „profesorul în ocultism" și în varianta cînd revine la mai bune, adică mai realității, M. Gh. H. lucru esențial : că îl ___Naguly Istvan care „este un bătrîn și infirm... și nu mai poate munci din cauza bolii de care suferă".Clar ca bună ziua, nu ?O fi, dar atunci pentru ce s-a mai cheltuit atita „muniție verbală" de către persoanele invocate ca martore în instanță de marele combinator in ----------------------  ghicit'și ocultism? Păi și aici e clar: să vadă tot neamul că el. nu numai că n-a cheltuit nici un sfanț ca orice muritor, pentru masă, casă, flecuri la pantofi, ciorapi, pastă de dinți etc., ci a și economisit. A e- conomisit pe rup- telea, că dacă mai era lăsat să economisească cine știe, poate chiar iși schimba meseria din profesor în ..Științe oculte, psiho- grafolog-ghicitor" în „nabab". A- junși aici, și nefiind ghicitori, întrebăm și noi, ca persoane neoculte: bine, bine, a economisit la mîncare, la flecuri etc. Dar ca să economisești, trebuie să ai și de la ce, din 
ce ! Ex-orfanul M.Gh.H. făcea o precizare demnă de reținut, potrivit căreia, acum Naguly Istvan, 
„nu mai poate munci" din cauza vîrstei. a bolii.Asta, acum ! Dar pînă acum, pe unde a muncit, cînd și cit 7 întrebările acestea s-au pus șl la comisia de cercetare a averilor dobîndite pe căi ilicite. Și fostul... profesor n-a răspuns pentru că niciodată n-a lucrat nicăieri. A. mai înainte, a avut o autorizație de... prezicător privind „reușita în viață, căsătorie. nașterea copiilor de sexe dorite de părinți etc., etc.“. A mai „muncit" ceva și prin talciocuri și... cam atît.Puțin pentru a justifica proveniența licită care a fost civilă, să-i deoarece nu mele acestea cinstită. A fost pentru întîia dată cind marele combinator a cunoscut impasul. Nu l-au mai putut ajuta nici „cărțile fizionomistice", nici forțele oculte invocate ori neinvocate.

sentimente pe tarlaua spune un întreține pe om

a celor 136 600 lei pe obligat, prin sentință restituie către stat a putut proba că su- provin din muncă
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— Bine v-ați mutat în casâ nouă! 
Noi am terminat programul de con
structori, acum sîntem cu reparațiile.

Desen de Ștefan COCIOABA

te să mă înțeleagă... Am alergat acolo unde erau purceii cu șubrezenia. Dar nici urmă de șubrezenie. Doar in cîteva ore parcă renăscuseră. erau vioi, sănătoși. „Ai mai schimbat și altădată purceii de la o scroafă la alta?" — l-am întrebat pe îngrijitor. „Așa, cîteodată... Că odată i-am încurcat eu din greșeală și am văzut că a ieșit bine"... Ce trebuie să știți despre asta : pentru scroafele care urmează să fete am construit o ...baie. Le spălăm cu bromocet. le uscăm cu aer cald și le introducem, perfect dezinfectate, in boxele dezinfectate și ele. Dar se mai intimplă ca unele să vină aici cu o oarecare deficiență și nu mai pot transmite prin colostru imunitatea necesară purceilor. Avem medicamente, vaccinuri, vitamine si totuși unii purcei nu rezistă dacă nu și-au primit de.'Ja’ mama lor imunitatea. Ei.'i’și s-a întîrriplat Ceea ce v-am povestit adineauri. M-am dus la cărți. în cărți scria ce știam și eu : Colos- trul dă imunitate numai pentru purceii născuți de către mama respectivă... Dar. iată, realitatea era alta. Am conceput un program de experimentări și iată că acum avem în mînă cel mai teribil medicament pentru purceii nou-născuți : colostrul. De la orice scroafă imună pentru orice purcel hou-născut. In anumite doze, bineînțeles, si cu alte cîteva dichisuri, mai mult nu vă spun, avem și noi secretele noastre... Vedeți cit e de important să fii mereu la fața locului, printre oameni. nu „în inspecție", ci la o muncă vie 1 Eu. dimineața nu vin „la serviciu", ci... la muncă.De la asta am trecut la alte... probleme și din nou a apărut acea idee : „mulți

spun că ai dreptate... dar..." Despre ce era vorba de data aceasta ?— Eu sint un om care a acumulat o oarecare experiență in creșterea industrială a porților. Lucrez în acest domeniu încă de la începutul apariției acestei idei în țara noastră. Toată experiența mea duce la concluzia că este mai avantajos ca marile complexe de creștere a porcilor să-și aibă propria bază de producere a furajelor. Am cultiva lucernă. soia, rădăci- noase, bostănoase, care. împreună cu o mai redusă cantitate de porumb, ne-ar da un furaj mai bogat în proteine și mult mai ieftin. Ar rezulta, pe deasupra, o mai mare și mai rapidă creștere in greutate a animalelor. Și un mai redus preț de cost al cărnii. Dar e mult de cînd mă zbat, să conving asupra acestei idei și merge greu, foarte, greu... Multi spun că am dreptate, Și totuși, cînd să se realizeze... Sint la mijloc inerții inexplicabile, poate și oameni care nu sînt dispuși să-și asume o răspundere....Revenim și noi. pe o altă treaptă, la o idee de mai sus. Dacă specialistul din unitate, fie el și director, trebuie să aplece urechea la ideile, la experiența, la bunele intenții ale celor din preajma sa pentru .că numai dintr-un asemenea mod de a conduce rezultă, cum am văzut, realizări nebănuite, de ce n-ar fi la fel de necesar ca același lucru să se petreacă, pe scară ierarhică, la eșaloanele administrative îndrituite coordoneze activitatea nomică. pe mari spatii, tr-un domeniu sau altul

Circulație in draci pe un bulevard central al Bucureștilor. Pe trei benzi se scurg autoturisme, autobuze, troleibuze. Mă intimidează zgomotul, aglomerația. mă tine încordat pînă și fîșîitul cauciucurilor pe asfalt. tresar la scîrțîitul frinelor. Regret că nu am ocolit artera asta.Ochesc in depărtare un semafor care se schimbă pe roșu, la o întretăiere și răsuflu ușurat. Voi lua-o la dreapta, mă voi scufunda în liniștea străzilor din jurul Cișmi- giului... îmi și fac traseul, socotesc pe unde mă voi strecura, cum voi face să scap de fluviul de mașini care devine tot .mai tumultuos cu cit se apropie ora terminării programului la instituțiile și întreprinderile din centrul Capitalei. Sint aproape de semafor. Apare culoarea galbenă. Trece pe verde... Dau să pornesc. răsuflînd ușurat, dar motorul tușește și... se oprește ! îngheț ! Acționez dema- rorul — nimic ! Intru în panică. în spate „mă presează" un troleibuz. îl văd gesticu- lînd nervos, prin o- glinda retrovizoare, pe conducător. Nu am încotro, cobor și-i fac semn să mă ocolească. Manevra îi reușește. dar de pe banda a doua un cor de clac- soane — un protest sonor viguros !Ridic capota. Ei bine, ce pot să-i fac eu acestui motor în- fierbîntat, unde să-i aflu beteșugul ? Pipăi într-un loc, pipăi în- tr-altul... Nimic !— Eliberați drumul ! — aud o voce severă. Nu vedeți că blocați circulația 7

Agentul de circulație are totuși un zimbet în coltul buzelor și mă calmez întrucitva. Citi ageamii ca mine o fi văzut in viața lui 7— Vă ajut să deplasați mașina pe strada din dreapta. Așteptați culoarea verde.între timp, conducătorul unui turism care oprise in spatele meu și deșurubase jiglerul. A suflat in el și l-a montat la loc uimitor de repede.— Nu avem timp de reparații — spune a- gentul de circulație. Fluxul se intensifică minut cu minut...— Un minut și am terminat ! — îi replică cel care-mi sărise în ajutor. E un fleac, dar dacă nu-1 știi... Aveți o bucată de glasspa- pier fin 7Ridic neputincios din umeri.— Nu-i nimic 1 — face el. Cu gesturi precise ridică dintr-o dată capacul delcou- lui. Scoate din buzunar o bancnotă de 100 de lei, nou-nouță, o împăturește în două și. sub privirile noastre uimite, freacă pla- tinile.— Ce faci, tovarășe 7 — întreabă, aproape fără să vrea, agentul de circulație.— E foarte simplu ! Bancnota e dintr-o hîrtie specială, e cerată. pe deasupra. Curăță oxizii. Asta e meserie 1 Gata ! Porniți motorul !Motorul pleacă instantaneu.— Cum să-ți mulțumesc. tovarășe 7 — întreb gîtuit de emoție, scăpat de toate spaimele neprevăzutei a- venturi.— Simplu ! — spune ..salvatorul". Adăugați sutei mele două foi asemănătoare.

Mă execut automat, cu toate gindurile prăbușite în mine.— Poftiți cartea mea de vizită — continuă ..omul meu". Cind mai aveți nevoie mă sunați la telefon și sint prompt la dispoziția dumneavoastră.Ne uităm, noi, cei doi rămași, la cartea de vizită. Un nume obișnuit, un Ionescu. un Popescu, naiba să-1 ia. mecanic auto. Și ne privim drept în ochi — eu și milițianul. Avem același gind, aceeași vorbă pe buze, același regret greu de mărturisit, greu de formulat.— Păcat de el că știe meserie ! — șoptește milițianul.Sint și eu intru totul de acord cu vorbele lui.Totuși, mă gîndesc, ce aș fi vrut eu, la ce trebuia să mă aștept 7 Orice serviciu se plătește, intr-un fel sau altul, nu-i așa 7 Poate că sint de modă veche, poate mi-ar fi plăcut să spună : „Lă- sați. se ajută oamenii între ei 1“ Primul meu gest ar fi fost să-i ofer ceva. < cu teama că-1 voi jigni, dar așa... Precis, sint de modă veche !Nu. nu-mi pare rău de bani, ci de intre- barea mea simplă, izbucnită din inimă : ..Cum să-ți mulțumesc. tovarășe 7“ Mi-a pătat-o, cerîndu-mi două sute de lei 1Arunc cartea de vizită pe asfalt și de- blochez circulația. Comentariul întimplării continuă și astăzi in mine, fără să reușesc să-i pun punct. Mă ajutați dumneavoastră 7
Dionisie ȘINCAN

Două zile din viața
din co- tă pe fostul român,N. Purcărea, din co- tă pe fostul român, 

inund' Peretu, județill Gheorghe Petcu. Miill- 
Telepnnan, de profe
sie depanator radio-tv, 
om la casa: luij cu pă-

cu

unui om

să eco- din-
Mihai CARANFIL 
Petre CRISTEA

rinți, cu nevastă, 
■trei copii. Cu doi ani 
in urmă, mergind cu 
treburi la Timișoara, 
pe drum, in apropie
rea orașului, a văzut 
o mașină străină afla
tă in pană. Oprește la 
semnalul șoferului, re
mediază defecțiunea 
și... refuză banii. Pro
prietarul mașinii — 
un fost român — ii dă 
adresa, in ideea unei 
vizite viitoare, ca semn 
al recunoștinței sale. 
După o vreme are loc 
un schimb de scrisori, 
încheiat cu invitația 
ca N.P. să viziteze Vi- 
ena.

Cu 'pașaportul in bu
zunar, deci legal, de
panatorul radio-tv por
nește „să vadă lu
mea", la începutul lu
nii noiembrie ’82. 
Ajuns la Viena il cau-

\fjliergasse 3315,' .,
. sește: „Ai.și,sașii
.îl întreabă, acesta. Sa 
mergem sa le 'cazez. 
Ajung. în fața unei 
clădiri cu porți mici 
de fier, unde se aflau 
doi polițiști. N.P. in
tră. Și de aici începe 
coșmarul. I se iau o 
mulțime de date, in
clusiv amprentele. Tu
ristul nostru, cu acte 
in regulă, este "tratat 
ca un răufăcător. 
„Mi-am dat seama — 
avea să ne mărturi
sească el încă sub im
presia celor trăite — 
că mă aflu intr-o în
chisoare". Da, fusese 
adus intr-un lagăr. Cu 
dormitoare de cite 40 
de persoane, cu ploș
nițe și pază pe hol. 
După două zile și două 
nopți petrecute aici, 
cu mare greutate N. 
Purcărea reușește să 
fie ascultat, să se ex
plice și să fie pus în

libertate. Nici , gind 
, șă-și mai caute „prie-

11 fiii- tenul", să mai vadă
..:.i yienal -Lui.. Purcărea

i-gli trebuit două zile 
și două nopți ca să în
vețe ceea ce putea în
văța și fără această 
tristă experiență. Înfo
metat și cu teama să 
nu fie cumva dus 
înapoi, ajunge la gară 
și se urcă in pri
mul „Orient Expres", 
unde are norocul 
găsească 
profesor de 
din Brașov, care se în
torcea de la un con
cert și care îi dă ceva 
de mâncare. Călătoria 
„de plăcere" luase 
sfirșit. N.P. a vrut să 
vadă Viena, dar fără 
voia lui a văzut alt
ceva : chipul deformat 
al celor care-și pără
sesc țara și cit de 
„respectate" sint in 
acea lume drepturile 
omului.

să 
un român, 

muzică

Stan ȘTEFAN

Vinerea trecută, în jurul amiezii, aruncindu-și privirea pe ceasul de la mină, mai jos iscălitul a constatat că acesta se stricase ; arăta numai 11, or el petrecuse vreo patru ore într-o sală de judecată — și ședința începuse la ora 9. Dai', vai, nu, cronometrul funcționa perfect ; imperfectă era percepția subiectivă a timpului. Credeam că am asistat la acele procese ore lungi ; ei bine, fuseseră doar două — dar îmi păruseră patru sau cinci, defearece viața îngrămădise în ele o cantitate neobișnuită de urițenie ; văzusem, in numai două ceasuri, atitea destine în derivă, cîte, firesc, întilnești în șase luni sau într-un an.Lucrurile s-au desfășurat la Casa de cultură a sectorului 3. Erau judecați, conform procedurii de urgență, un număr de inși, mai tineri sau mai vîrstnici, vinovați de încălcarea prevederilor Decretului 153/1970 — care sancționează parazitismul, huliganismul, viața indecentă, tulburarea liniștii, adică acele acte care -constituie încălcări ale normelor elementare de comportare civilizată. O sală mare, in care, de obicei, răsună armoniile muzicii sau replici celebre ; în care, de obicei, după opt ore de muncă, vin fete și băieți din tot sectorul, ba chiar din tot orașul, să cinte și să danseze, să rida, să z se bucure de viață.In această zi de primăvară, altul este însă peisajul. în primele rinduri, cițiva inși, unii în cătușe ; în restul sălii, în bună parte, pe mai multe rînduri, o seamă de tineri invitați in mod special de organele’de ordine să asiste la dezbateri. Sint cei care... Dar, despre ei, la locul potrivit 1Un freamăt, toți se ridică cioare. Intră completul de cată. în Dobrescu nuiții.Printre cu, 40 fir, 50 același fundați căpătat". Arată ca niște de 60—70 de ani. Discutasem înainte cu Avramescu :

— Muncești 7— Nu, adică da, așa, de ocazie, eu nu fur...— De cînd n-ai mai fostjat 7Dialogul începe să semene tru absurd :— Stați puțin ! Nu așa de De cîțiva ani...— înainte sau după cutremur 7— înainte... cu vreo zece arii... de prin ’66... nu, ’68...Are un tată în vîrstă de 78 de

anga-
mult...

cu îndărătnicie să te ai de spus 7cești, refuzi încadrezi. Ce— Ce va decide legea ! (De unde va fi „prins" fraza asta 7 Tot de prin judecătorii...).— Legea 1 — replică judecătorul. Legea vrea ca să redevii un om în rindul oamenilor.Truță mormăie ceva nedeslușit, el știe ce. Mă uit în sală. „Spectatorii" par impresionați ; pe chipurile lor. o concentrare gravă.— în pronunțare. Următorul !

lor diferiți inși pletoși, zdrențăroși cu care organizează petreceri zgomotoase. Sandu Paraschiv este foarte agresiv, ne trezește la 1. 2 noaptea, bate in toate ușile, la rînd".Aceasta este adevărata față a omului blind și manierat din fața noastră. Ca mai întotdeauna, huliganismul este însoțit de ipocrizie ; violentul este, de regulă, un laș....Paraziți, scandalagii, declasați — dar și tinere elegante, băieți fer-

și a opiniei publice
însemnări de Ia cîteva procese în care sentințele au fost 

un avertisment și pentru o parte a asistenței

ANCHETĂ SOCIALĂ

fața judecătorului încep să în pi- jude- Iulian defileze invi-primii, Cezar Avrames- de ani, și Victor Tranda- de ani. Slabi șl, ciudat, în timp, puhavi, cu ochii în- in orbite, îmbrăcați „de oameni

i-a făcut pe săptă- baie și săani. care, satul de cite fiul, îl primește o dată mină, duminica, să facă se schimbe, cu condiția să vină treaz. Așa că fiul nu se imbăiază și nu se schimbă decit rar.Judecătorul il întreabă :— Ai mai fost condamnat ?— Da, de trei ori. Tot cu 153.— Ți-al făcut un obicei din intratul în închisoare.Subofițerul de miliție care ii însoțește pe arestați relatează :— De trei ani mă rog de amîn- doi să-și ia serviciu. Au meserii bune. Și-au luat și cîteva angajamente în scris. Dar ei preferă să cerșească, stau de dimineața pînă seara la restaurantul „Litoral"...Trandafir protestează slab :— Eu nu...— în pronunțare. Următorul !în fața judecătorului apare Constantin Truță. Judecătorul :— Uite ce scrie aici : că nu mun-

Sînt doi : Elena Vlad și Gheor- ghe Neagu. Citisem in ajun o declarație a femeii. Transcriu exact primele rînduri : „Sumsata Vlad Elena fica Chire și Dumitru măs- cută la dade 17 ilui 1951 în comua Crucie șdețu Ilamița...".— De ce nu ai serviciu. Neagu 7— Din motive personale !— Vlad, de cind nu mai ai serviciu 7— De zece ani.Parazitism, chefuri, scandaluri ; au speriat cartierul.— în pronunțare.Următorul dulce :— Nu maiîl cheamă calificarea de operator chimist, locuiește intr-un bloc nou. „Mielușelul" de acum este una și aceeași persoană cu „zmeul" care, noapte de noapte, a terorizat blocul, împreună cu Ion Buzoianu. Un martor arată : „Mai aduc in garsoniera

răspunde cu o voceam ocupație de doi ani. Paraschiv Sandu, are

cheși. Trăiesc din expediente, din furturi (condamnări anterioare), din mici înșelăciuni : „fetele" trăiesc și ele din ce pot... Unii par a se căi alții... ca potcovarul cu scin- teile. Ne atrage atenția o împrejurare : o bună parte dintre cei judecați, de regulă nu pentru prima oară, au domiciliul stabil în alte localități decît in Capitală. Iată cîteva exemple : Ion Cosma. tată a 4 copii („soția mea nu este încadrată în cîmpul muncii și eu nu lucrez"), are domiciliul stabil in comuna Clejani-Giurgiu ; Fănica Tă- taru („nu am serviciu, dar dacă aș găsi un băiat bun m-aș căsători cu el") are domiciliul stabil în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej ; parazitul Ion Stoica — comuna Bă- cani-Vaslui ; huliganul Ion Pîrvu — comuna Adunații Copăceni — Giurgiu ; proxenetul Melache Mo- torga — comuna Malovăt — Mehedinți ; și așa mai departe.

Am discutat aceste lucruri cu tovarășa Irina Negrescu, președintele Tribunalului municipiului București. Iată opinia sa :— Este bine cunoscută tendința acestor elemente de a se anonimiza, de a căuta marile aglomerări urbane unde li se pierde urma, unde pot acționa pentru că nu sint cu- noscuți. Dintr-o analiză pe care am lăcut-o, a reieșit că dintre persoanele condamnate anul trecut în temeiul Decretului 153/1970 circa jumătate nu au domiciliul stabil in București. Personal, socotesc că societatea poate avea o armă eficientă în combaterea acestor fenomene negative prin .modificarea prevederilor decretului amintit în sensul că, după ce execută sancțiunea contravențională, celui în cauză să i se interzică șederea in orașul unde a comis faptele — așa cum se intimplă în procesele penale. Cred că ar fi o măsură salutară.Supunem această opinie celor în drept....Dar să revenim in sala de judecată. Se pronunță condamnările : 6 luni, 2 luni, 4 luni, 6 luni de închisoare contravențională. Cei in cauză le primesc cu capul plecat. Unul, chiar, schițează un „mulțumesc !“...Procurorul Elena Cherciu ia cuvintul :— Mă adresez acum celor care ați fost convocați in mod soecial să asistați la această ședință de judecată. Ați .părăsit serviciul. Sîn- teți pe cale să ajungeți, mîine. poimiine. în boxa acuzaților. Să a- jungeți ca cei pe care i-ați văzut. Ați văzut și cîțiva tineri care au pășit in viață cu o carte de muncă numită cazier....Stă apoi de vorbă cu fiecare în parte. Se angajează cu toții să se întoarcă de pe drumul pe care au apucat. Unul dintre tineri spune:— A fost o rătăcire de o clină. Mi-e rușine că am ajuns aici. Promit că mă îndrept, mă întorc la serviciu chiar de astăzi.L-am întrebat la plecare :— Unde te duci ?— La „23 August", la noi 1 Sînt strungar....Ce mult l-a plăcut reporterului acest „Ia noi“...
Georcje-Radu CH1ROV1C1
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în perioada care a trecut din acest an, colectivele brigăzilor Schelei de foraj Rîmnicu Vîlcea au forat suplimentar aproape 1 500 metri, au început în devans forajul la 4 sonde și au dat în exploatare mai devreme alte două sonde. Sint dovezi ale ho- tărîrii ferme cu care petroliștii de aici acționează pentru a înfăptui în mod exemplar hotărîrile Conferinței Naționale, măsurile stabilite de conducerea partidului pentru punerea în valoare a noi rezerve de hidrocarburi.— Pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor care ne revin — ne spunea ing. Ion Andreescu, secretarul comitetului de partid — încă de la începutul anului am elaborat un program special privind forajul la mare adîncime, domeniu în care avem prevăzute creșteri importante în acest an. Ne-am orientat preocu
pările mai ales în direcția aplicării 
pe scară largă a unor metode mo
derne de foraj — optimizat și cu jet, a forajului cu sape cu diamant ș.a. De asemenea, în aceste zile, pe baza indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., am stabilit noi măsuri pen
tru a asigura cadrul tehnic și orga
nizatoric pentru forarea unui număr 
sporit de sonde de cercetare și pro
ducție, urmărind în același timp 
aplicarea unor noi și eficiente me
tode de creștere a factorului de re
cuperare. De fapt, aceste obiective, în condițiile create prin noua organizare a schelei, pe brigăzi de foraj, sint pe deplin realizabile, mai ales prin utilizarea integrală a parcului de instalații din dotare.Sub aspectul dotării tehnice, sarcinile ce stau în fața sondorilor din cele cinci brigăzi ale schelei de foraj vîlcene îi găsesc bine pregătiți. Așa cum ne preciza ing. Gheorghe Breazu, directorul schelei, parcul de instalații este judicios repartizat pe fiecare brigadă, în funcție de volumul și 

structura sarcinilor de foraj pe care le au de înfăptuit. Cum se acționează în mod concret? Ne aflăm la brigada nr. 1 Mădulari, unde activitatea de cercetare geologică și de punere în valoare a noi zăcăminte de petrol și gaze urmărește în exclusivitate straturile de mare adîncime.— Pentru traducerea în viață a sarcinilor care ne revin — ne spune 
NOUA ORGANIZARE STIMULEAZĂ INIȚIATIVA 

ȘI RĂSPUNDEREA PETROLIȘTILOR 
0 DEMONSTREAZĂ Șl EXPERIENȚA SCHELEI DE FORAJ RIMNICU VlLCEA

® Tehnologiile moderne sînt mai bine utilizate
• Preocupări — cu plusuri și minusuri pentru calificare și perfecționare profe

sională
• Cîteva datorii neonorate ale întreprinderilor constructoare de utilaje

ing. Constantin Bălașa, șeful acestei brigăzi complexe — am trecut la extinderea unei mai vechi inițiative in cadrul schelei. Este vorba despre 
generalizarea urmăririi zonelor de 
cercetare încă din timpul forajului și investigarea sondelor prin metode geofizice modernizate, precum și prin executarea unui număr sporit de operațiuni cu tester. în ce ne privește, acest sistem de lucru ne-a oferit posibilitatea de a pune în evidență un nou zăcămînt de țiței.— Experiența de la Mădulari — intervine inginerul șef de producție din cadrul schelei de foraj. Nicolae 
Dinu — s-a extins și la celelalte brigăzi. Dealtfel, în lumina orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 

P.C.R., am prevăzut ca, pentru cunoașterea mai aprofundată a conținutului straielor și a presiunilor de zăcămînt, să executăm la toate sondele de cercetare un număr de 35 testere în gaură netubată. Totodată, pentru creșterea eficienței cercetării geologice la toate sondele de mare adîncime, ne-am propus să realizăm 
cercetarea concomitent cu forajul, 

prin analizarea continuă a detritusu- lui și gazelor de sondă. Ne străduim să fim mai receptivi la solicitările brigăzilor de a le înzestra cu Laboratoare de sondă și a le asigura personal specializat și aparatura necesară. Tot acest evantai de măsuri este menit să sporească răspunderea sondorilor pentru pregătirea corespunzătoare a găurilor de sondă și programarea mai judicioasă a orelor de executare a lucrărilor geofizice, evitînd timpul de așteptare.Evident, asigurarea unui flux continuu la acest gen de lucrări este nemijlocit legată de existenta pe teren a echipamentelor necesare. Din acest punct de vedere, ni s-a părut relevantă preocuparea întreprinderii de carotaj-perforări din Ploiești, care a recepționat mai vechile doleanțe 

ale sondorilor vîlceni și a stabilit un centru de profil în perimetrul schelei, ceea ce a determinat reducerea timpului impus de deplasarea echipamentelor pentru lucrări geofizice.După cum, este lesne de înțeles ca în toate sectoarele de vîrf ale economiei naționale, și-n activitatea de foraj este imperios necesar să lu
creze muncitori cu o temeinică pre- 

gătire politică și profesională. Răs- punzînd acestei necesități, consiliul oamenilor muncii din Schela de foraj Rm. Vîlcea a organizat atît cursuri de calificare, cit și cursuri de perfecționare cu sau fără scoatere din producție, sistem prin care a pregătit în ultimele luni nu mai puțin de 410 muncitori, din care 61 sondori, precum și lăcătuși, mecanici, electricieni, sudori, fochlști etc.— Din păcate, aceste cursuri nu pot asigura în totalitate nevoile noastre de personal muncitor cu o temeinică pregătire profesională — sublinia ing. Ion Andreescu. Importante sarcini in acest sens revin liceelor și școlilor profesionale din rețeaua școlară de profil a Ministerului Petrolului. Sarcini pe care însă unitățile școlare amintite nu le îndeplinesc la 

un nivel corespunzător. Am în vedere faptul că din cei 115 absolvenți citi ar fi trebuit să completeze efectivul nostru muncitoresc, la sfîrșitul ultimului an de învățămint nu ne-au fost repartizați decîl 29.La aceste impedimente mai adăugăm alte cîteva neajunsuri care au ieșit la iveală cu ocazia documentării noastre in brigăzile Schelei de foraj Rimnicu Vîlcea și care, sperăm, vor fi recepționate de conducerea Ministerului Petrolului și unitățile producătoare :• Sondorii resimt lipsa unor scule și dispozitive de control, în special a elevatorilor, penelor, chiolbașilor, torsiometrelor etc.• Deși parcul de instalații este nou, unele dintre instalații au fost livrate incomplete. Bunăoară, o serie de motoare termice nu pot fi folosite deoarece au venit fără ventile de siguranță, termostate, termometre etc.• Uzinele de reparații utilaj petrolier Cîmpina și Teleajen nu acordă încă atenția cuvenită calității reparațiilor la motoare și, respectiv, la capetele hidraulice. Din această cauză în ultimele luni peste 40 la sută dintre motoarele reparate s-au defectat, în termenele de garanție, fiind deci scoase din producție pentru remedieri, în unele cazuri trebuind să fie transportate la uzinele producătoare.• Un plus de atenție se cere și din partea colectivului întreprinderii de țevi „Republica'* București, care continuă să rămînă dator cu livrarea prăjinilor pentru sondele de mare adîncime.Sondorii de aici s-au angajat ca, prin mai buna organizare a activității și introducerea largă a tehnologiilor moderne, in acest an să realizeze peste plan 18 000 metri forați și să reducă cu 35 de zile durata de transport-montare și demontare a instalațiilor de foraj.
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

Rezultate superioare prin buna organizare a producției
Ferm hotărîți să aplice neîntîr- ziat în practică sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.. oamenii muncii din cadrul tinerei zone petroliere de la Ghelința iși mobilizează forțele pentru a contribui din plin la creșterea continuă a producției de țiței și de gaze a țării. Noul cadru de organizare — înființarea Schelei de foraj Ghelința și a unei brigăzi de extracție — oferă condiții mai bune punerii in valoare a rezervelor de țiței și de gaze din această parte a țării. Astfel, sarcina de foraj pe primele două luni ale anului s-a realizat integral, s-a obținut în medie pe fiecare instalație o înaintare de lucru cu 11 metri mai mare decît cea planificată, iar de la începutul lucrărilor de forare și pînă in prezent s-au predat exploatării 21 de sonde. în aceste zile se acționează intens pentru scurtarea duratei de foraj de la 6—7 luni la 4—5 luni prin folosirea unor metode moderne de forare, printr-o bună organizare a aprovizionării cu materiale și piese de schimb, prin respectarea întocmai a procesului tehnologic. Pînă în prezent s-a reușit să se foreze cu 206 metri în plus față de grafice, ceea ce va permite predarea unor sonde înainte de termen. în întrecerea socialistă ce se desfășoară între brigăzile Schelei de foraj Ghelința pe primul loc se află brigada nr. 1. care va da în exploatare în viitorul apropiat două sonde noi. La una dintre acestea s-au și început lucrările de pregătire pentru pornire, iar la cea de-a doua forarea a ajuns la 200 metri de cota finală, prellminîn- du-se devansarea cu două săptă- mîni a punerii în exploatare. 

(Păljânos Maria).

______________________________________________________________________________________________________ y

SEMĂNATUL —INTENSIFICAT LA MAXIMUM!
vîlcea: Se lucrează de zor, cu răspundere 

pentru calitatea lucrărilor
călărași: Exigența 

este mai necesară ca oricindDin situația prezentată la direcția agricolă a județului Vîlcea rezultă că pînă ieri, 18 martie, legumele din prima epocă au fost insămințate pe 69 la sută din suprafețele prevăzute, mazărea — în proporție de 97 la sută, ovăzul — 81 la sută, iar sfecla furajeră — 80 la sută din suprafață. După aprecierea inginerului Panteli- mon Zorilescu, directorul general al direcției agricole, stadiul lucrărilor agricole de primăvară este chiar mai avansat decît arată cifrele. Am urmărit în cîteva unități cum se lucrează practic.La cooperativa agricolă Rîmnicu Vilcea, în cele două ferme legumicole se lucra pe ultimele suprafețe la semănatul mazării și cepei. Chiar in timpul documentării noastre, semănatul celor două culturi se apropia de sfîrșit. Cu toate acestea, situația de la direcția agricolă arată că aici nu fuseseră insămințate decît 62 hectare de .legume din cele 117 planificate, iar la sfecla furajeră semănatul se efectuase doar pe 18 la sută din suprafață. De ce aceste diferențe ? „Cifrele comunicate direcției agricole prezintă de fapt numai suprafețele care au fost recepționate de specialiștii de la consiliul agroindustrial — ne spune inginerul Dumitru Florescu, șeful fermei horticole Rîureni a C.A.P. Rimnicu Vilcea. Chiar dacă este foarte scurtă perioada pentru lucrările de urgența I, comitetul județean de partid a stabilit ca nici o suprafață însămințată să nu scape exigențelor de calitate.

Numai după ce se face recepția avem dreptul să raportăm stadiul realizării lucrărilor".Hotărîrea luată de organele agricole județene o găsim întemeiată dacă avem în vedere că, indiferent de cultură, nu trebuie să se facă nici un fel de rabat la calitatea lucrărilor. Este o hotărîre care, așa cum aveam să constatăm pe teren, se respectă în numeroase alte cooperative agricole, cum sînt cele din localitățile Ionești, Voicești, Ștefănești, Prundeni, Galicea, Olanu, Budești.împreună cu inginerul-șef al C.A.P. Budești, Gheorghe Popa, străbatem terenurile care fuseseră insămințate. Specialistul unității ține să ne prezinte nu laudativ, ci cu obiectivitate cum au fost insămințate mazărea și plantată ceapa. El măsoară distanța dintre bulbii de ceapă și se declară satisfăcut de modul în care a fost respectată densitatea. Nu întîmplător urmărește această lucrare. Consiliul de conducere al cooperativei a stabilit ca plantarea cepei să nu se facă mecanizat, ci manual, măsură determinată de necesitatea reducerii consumului de carburanți, iar pe de altă parte — de diminuarea consumului de arpagic Ia hectar. „Calitatea arpagicului ce ne-a fost repartizat nu este întru totul corespunzătoare, ne-a spus inginerul-șef. Pentru acest motiv am evitat să folosim semănătoarea. Executînd manual această lucrare, cooperatorii elimină bulbii seci și corpurile străine". Aici tre

buie să se planteze cu arpagic 30 de hectare. Erau in acel moment la cîrrfp peste 100 de cooperatori. Or, pentru plantarea manuală a unei asemenea suprafețe ar fi trebuit mult mai mulți oameni in scopul ca lucrarea să se încheie cît mai grabnic. Șeful fermei, inginerul Stelian Dorobanțu, ne spune că n-au fost mobilizate mai multe forțe deoarece Cant halea de arpagic repartizată unității acoperă numai 50 la sută din necesar. Verificăm afirmațiile șefului de fermă. Tovarășa Maria Becșe- nescu, contabil-șef la centrul de semințe Rimnicu Vilcea, ne confirmă că, intr-adevăr, C.A.P. Budești, ca și alte unități agricole n-au intrat încă în posesia întregii cantități de arpagic necesar, deoarece furnizorii au livrat peste 40 la sută semințe de calitatea a Il-a și chiar sub stas.La asociația economică de stat și cooperatistă Drăgășani, lucrările sînt întîrziate. Pînă la 17 martie mazărea fusese semănată numai pe 45 de hectare din cele 70 prevăzute, iar ceapa — pe 45 de hectare din 70. Și aceasta nu pentru că ar lipsi să- mînța sau forța de muncă. Necazul pleacă de la faptul că în secția de mecanizare nu există suficiente utilaje pentru pregătirea terenului.Neajunsurile semnalate la acest început de campanie, la care ne-am referit, impun o grabnică soluționare pentru ca in desfășurarea celorlalte lucrări să nu mai apară.
Lucian CIUBOTARU

Din datele existente la direcția agricolă a județului Călărași rezultă că pînă la 17 martie au fost insămințate 8 044 hectare cu plante de nutreț, 2 710 hectare cu mazăre boabe, 3 238 hectare cu sfeclă de zahăr, 8 044 hectare legume și 894 hectare plante medicinale și au fost plantate 3179 hectare cu cartofi.în raidul efectuat zilele acestea în cîteva unități agricole am văzut cum se muncește de fapt în această campanie, cu cită răspundere își privesc specialiștii sarcinile. Ne-a reținut atenția multe lucruri bune, dar și unele abateri de la normele tehnice. La C.A.P. Ulmeni, în prezența șefului de fermă, ing. Gheorghe Penu, și a șefului de secție, Vasile Toma, se pregătea terenul pentru floarea-soarelui și se însămințau ultimele hectare cu sfeclă. Pe terenul bine pregătit dealtfel se vedeau insă rîndurile strimbe lăsate de semănă- torile conduse de mecanizatorii Nicolae Ghețea și Virgil Brigbilă. După motivațiile șefului de fermă și ale șefului de secție „nu ne place nici nouă, oamenii nu se pricep mai bine", s-ar părea că aici se seamănă pentru prima oară. Or, adueîndu-ne aminte că anul trecut C.A.P. Ulmeni s-a situat printre unitățile fruntașe ale județului, explicația este lipsită de temei. Orice încălcare a normelor de calitate privește in primul rind pe specialiști! Mai multă răspundere în munca pe care o desfășoară se cere și din partea agronomilor de la C.A.P. Mitreni. în fața ingineru

lui-șef Mihai Gițu și a șefului fermei II, Alexandru Pietricică, mecanizatorul Ion Anton lucra cu semănătoarea nereglată. Insistăm aici asupra unui amănunt pe care îl ignoră încă mulți lucrători din agricultură : ordinul de lucru al mecanizatorului. Ion Anton hu-1 avea și nici nu l-a văzut vreodată. Drept dovadă, acum, la sfirșitul semănatului sfeclei, el susține că adincimea potrivită pentru sfeclă este de 7 cm, în loc de 3. în fața acestui răspuns, specialiștii spun că „omul nu se pricepe să dea răspunsuri ca la’ carte, dar muncește bine". De acord, dar este timpul să afle șl eli omul de pe tractor, că munca lui nu este întîmplătoare, că nu lucrează de capul lui, ci cum îi cere specialistul. Dar, neavind ordinul de lucru, cum poți să-i ceri mecanizatorului să lucreze bine dacă el nu știe, practic, ce să facă?S-a vorbit și s-a stabilit în toate ședințele de comandament ca mecanizatorilor să li se asigure transportul și masa caldă în cimp. Pină acum, puține unități au luat in serios lucrul acesta. Or, dacă organele și organizațiile de partid de la sate, conducerile unităților agricole s-au angajat să ducă la îndeplinire in mod exemplar una din cele mai importante campanii din acest an agricol, de ce neglijează tocmai ce este esențial in reușita ei : omul de la tractor ?
Rodica S1M1ONESCU
corespondentul „Scînteii"

ENERGIA Cit din ceea ce consumați 
produceți in propria întreprindere?

Fapte, opinii, în continuarea anchetei privind utilizarea centralelor din unități industriale

Minerii despre meseria de miner

După cum arătam în articolul „Cum sînt utilizate grupurile energetice ale Întreprinderilor ?“ publicat în numărul din 4 decembrie 1982 al ziarului, centralele termoelectrice ale întreprinderilor — așa-numiții „autopro- ducători" de energie electrică — pot și trebuie să sprijine într-o măsură cit mai mare sistemul energetic național. Am solicitat unor „autoprodu- cători" de energie electrică să ne răspundă la următoarele întrebări :
1. Cum sînt utilizate propriile centrale termoelectrice ?2. Ce măsuri au fost luate ca acestea să funcționeze la întreaga lor 

capacitate ?Iată ce se desprinde din răspunsurile primite :
COMBINATUL DE CELULOZA 

SI H1RTIE BRA1LACentrala electrică de tennoficare a Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila deservește și unitatea vecină — Combinatul de fibre artificiale. Puterea sa instalată de 87 MW este acum diminuată cu 25 MW ca urmare a indisponibilității unui grup energetic. în consecință, puterea instalată actuală este de 62 MW. Din aceasta produc însă numai 50—56 MW.Care sînt cauzele care influențează în mod negativ producția de energie electrică ? în primul rind întîrzierea intrării în funcțiune (trimestrul III 1982) a unui nou grup de 50 MW, fapt ce-a condus la o nerealizare de peste 39 000 MWh. Tot în aceeași perioadă era prevăzută intrarea in funcțiune și a unui grup cu o putere de 6 MW. Livrat deja cu întîrziere de către uzina furnizoare — întreprinderea de mașini grele București, el se află acum în curs de montare, de către Trustul de construcții industriale din Brăila, operație care trenează. Este puțin probabil să poată fi pus în funcțiune în trimestrul II 1983, așa cum se estimase. Totodată, o diminuare a puterii la unele din grupurile existente a fost determinată de scăderea parametrilor aburului în scopul protejării conductelor care au depășit deja 100 000 ore de funcționare, cit și efectuarea unor reparații capitale la unul din cazanele de 150 tone abur/oră.

Pentru a suplini lipsa grupurilor - neinstalate incă s-a procedat la o încărcare mai bună a grupurilor în funcțiune. De asemenea, se au în vedere reparații eșalonate ale cazane- lor care asigură aburul necesar funcționării turbinelor de 6 și 25 MW și înlocuirea eșalonat» a conductelor de abur viu.
COMBINATUL DE 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
PIATRA NEAMȚDeși are o putere instalată de 30 MW, funcționează numai cu 20 MW. Situația este determinată de intirzierea nepermis de mare a lucrărilor de reparație a cazanului de aburi nr. 1 deoarece întreprinderea „Vulcan" din București nu a livrat nici pînă acum subansamblele contractate de combinat (circa 3 tone și jumătate de piese mărunte) și, de asemenea, nici documentația de execuție a lucrărilor.în același timp, la operația de re- condiționare a rotorului uneia dintre turbinele de 6 MW au fost distruse cîteva roți cu paleți, ceea ce a atras scăderea puterii acesteia cu 2 MW. în consecință s-au comandat la întreprinderea de matrițe și piese turnate din fontă din Odorheiu Secuiesc roțile cu paleți necesare restabilirii puterii nominale a turbinei avariate. Din păcate, nici pînă astăzi, întreprinderea respectivă nu a reușit să stabilească compoziția materialului din care sînt făcute palele turbinei.

COMBINATUL DE FIBRE 
SINTETICE SAV1NEST1în ciuda faptului că este disponibilă întreaga putere instalată de 60 MW, nu se realizează decît 65—70 la sută din această putere. Funcționarea sub capacitatea nominală a centralei electrice este determinată de consumul scăzut de abur necesar producției combinatului. în același timp, cerința de încadrare în repartiția de gaz metan nu permite încărcarea la putere nominală a grupurilor electrice.Se acționează cu insistență pentru asigurarea necesarului de materii prime, spre a se lucra cu instalațiile de producție la întreaga capacitate.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROSIE“Cu toate că echipamentul energetic cu care este dotată întreprinderea are o vechime de 50 de ani. starea sa este foarte bună. Puterea totală instalată este de 9,2 MW, funcționînd cu toate cele trei grupuri energetice ale sale însă neîncărcate la puterea lor maximă. Dar chiar și în această situație, Întreprinderea nu consumă energie electrică din sistemul energetic național. Ba, mai mult, reușește să debiteze zilnic cîteva zeci de me- gawați-oră. Centrala termoelectrică ar putea debita o cantitate și mai mare de energie, limitarea fiind insă impusă de presiunea scăzută a gazului metan, furnizat prin rețeaua de distribuție a orașului București.

★Din răspunsurile primite reținem, așadar, că nici una din centralele „autoproducătorilor" nu funcționează la întreaga lor capacitate. Deficitul de putere în cazul celor patru întreprinderi investigate se ridică la aproape 65 MW, fără a mai pune la socoteală cei 50 MW de la C.C.H. Brăila pe care se conta incă din acest 

an. Cauzele nerealizărilor sînt atît de ordin obiectiv, cit și subiectiv, întîrzierea nepermis de mare in reparația unor cazane de abur și a unor turbine face indisponibilă o putere de aproape 15 MW. Este absolut necesar ca în întreprinderile „Vulcan" din București și de matrițe și piese turnate din tontă din Odorheiu Secuiesc, cît și la Trustul de construcții industriale din Brăila să fie luate măsuri grabnice de urgentare a lucrărilor de reparație și de livrare a pieselor de schimb solicitate.Totodată se impune din partea forurilor de decizie o analiză atentă și judicioasă — și in care să primeze interesul general al economiei naționale — a oportunității funcționării la întreaga capacitate a centralelor electrice din întreprinderi pentru a debita in sistem energie, așa cum este cazul centralelor de la C.F.S. Săvinești și „Grivița roșie" din București. Cel puțin la aceasta din urmă nici nu se pune măcar problema consumului de abur — termocentrala avînd racord și la rețeaua de termoficare a orașului. Capacitatea ei este însă diminuată — îndeosebi în orele virfurilor de sarcină — de scăderea debitului de gaz metan care ajunge la valori de 5—10 ori mai mici decît cel normal.Concentrarea tuturor eforturilor pentru repararea grupurilor și caza- nelor defecte, cît și adoptarea unor măsuri bine chibzuite care să asigure funcționarea continuă, la un optim economic, a instalațiilor energetice sînt condiții absolut necesare pentru a determina creșterea puterii debitate în sistem a „autoproducătorilor", pentru a constitui un sprijin real în echilibrarea și acoperirea curbei de sarcină în sistemul energetic național.
Anchetă realizată de 
Vlaicu RADU 
și corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. I)— Nu, dar i-am pus pe mulți în situația asta. Unul, chiar zilele trecute, îmi povestea ce greu i-a fost lui să care șinele de susținere pe umăr. îl ardea umărul de atita cărat. îmi spunea, rîzînd. că nu o să mă uite cit o trăi. Să nu mă uiți — i-am zis. Cînd ți-a venit vremea ți-am pus pe umăr ce trebuia să-ți pun — greutatea, s-o înțelegi și s-o înfringi. Gîndul omului, e adevărat, e totdeauna spre ușor, dar drumul acesta trece întotdeauna prin greu. Altfel nu înțelegi nimic și te sperie și un vînt mai tăricel. îl ascultam pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea cu minerii, cind a spus că in ritmul acesta nu mai merge, că ne trebuie cărbune tot mai mult, să punem umărul să-l scoatem. Am aplaudat cu toții și, probabil, unii s-au gindit că trebuie să depunem mai mult efort fizic decit am depus. Sigur că fără putere fizică nu se poate, dar mintea se cuvine să lucreze și mai mult. Aici e chestiunea principală și secretarul general a atras atenția asupra ei, stăruind în legătură cu intensificarea mecanizării și a mai bunei organizări a muncii, a disciplinei. Ceea ce s-a și întîm- plat — noul program de lucru in 3 schimburi a cite 8 ore. înainte, cind aveam 4 schimburi a 6 ore nu mă întilneam cu al patrulea schimb decit la o lună de zile. Acum îi am pe toți sub ochi.— Vreți să știți tot, să nu vă scape nimic...— Trebuie să știu tot, să nu-mi scape nimic. Știți, eu nu aștept să-mi aducă recrutorii oameni, în brigadă. Ei le spun cite în lună și în soare, ii aduc și-i lasă la gura minei cu promisiunea unui ciștig mare. Ciștigul e mare dacă muncești ! Eu nu pot să-i mint, pentru că minciună este dacă nu-i spui omului că pentru 5—6 mii de lei pe lună trebuie să care și grinda de fier pe umăr, dar să învețe și structura muntelui, ca să-l învin

gă, trebuie să fie electromecanic și să ii intre in fire disciplina minerească. Și. mai ales, să fie om.— Ce înseamnă : să fie om ?— Așa cum se aude. Să. fie disciplinat. să știe să-l asculte pe cel cu experiență, să-i fure experiența, să-și spună și el părerea ca să știm ce e in mintea și in inima lui. dacă e de ispravă cind se ivește lucrul greu. Restul ? Cerne munca, munca cerne caracterele.— Deci, vă alegeți singur oamenii.— Sînteți la mine în casă. Iatâ-i aici pe unii dintre ei — frați, veri, cumnați, nepoți, consăteni, unii-s cu nevestele — toți mineri. Nu i-am adus pe toți la întilnire. restul sînt în abataj. Fiecare, atunci cind i-a venit vremea, a stat in fața mea și i-am spus : nu te bag la regie, să nu te înveți cu ușorul. Mergi cu mine la abatajul frontal, la acord global, unde unul- depinde . de toți și toți de unul.— Problema aceluia pe care-1 mai ustură umărul de căratul grinzii...— Da, dar unul ca acela este acum combiner, stă călare pe o uzină de tăiat cărbune. Știți ce cred eu? Prea ii creștem pe tineri ferin- du-i de greu. Este o prostie. Nici in comunism nu va fi ușor. Eu nu vreau să-i cresc așa nici pe ai mei copii, nici pe ai altora, care vin in brigada mea. Mă uit la fiul meu. ăsta mai mic. Zice, în glumă : „Tată, cind m-oi însura, să-mi lași apartamentul 1“ Ba am să-ți las abatajul, dacă-1 meriți, fiule ! Meseria de miner, tovarășe, nu-i ca oricare meserie — o înveți și gata, nu ! îți trebuie tărie de caracter și limpezime de gind. E meserie de bărbat — nu prin primejdiile ei, de care vorbesc unii. Primejdie este să mergi și pe stradă, că te calcă o mașină, sau calci tu greșit cînd urci pe trotuar și-ți scrintești glezna.— Nu ați avut emoție cînd ați intrat prima oară în mină ?— N-o să mă credeți, dar nu am avut emoție. Am vrut s-o cunosc, să-i știu regulile și s-o respect. 

Lucrasem înainte la furnale, la Hunedoara. Mi s-a părut mai greu acolo. La mină m-am dus cum m-aș fi dus acasă. Mina te face om întreg, bărbat in toată puterea cuvîntului. te disciplinează, te învață ce este omenia, ce este solidaritatea, spiritul de echipă. Sigur, problema principală este cărbunele. îl scoatem, depășim planul și-l vom depăși în continuare. Pentru asta însă ne trebuie oameni. unul și unul. Fiecare șef de brigadă ajunge la problema cărbunelui, avind in față mai intii problema omului. Așa vede el lucrurile, dacă e cu adevărat șef de brigadă.— înțeleg cij sînteți un om aspru întii cu dumneavoastră și apoi cu ceilalți, de care răspundeți.— Dacă prin disciplină înțelegeți asprime, așa este ! Eu cred insă că disciplina este prima natură a omului. Ea îl învață să-și dozeze eforturile, cum am învățat eu ureînd plugul in căruță, cind eram mic. Ca miner, disciplina iți apare și mai importantă pentru tine și pentru cei din juru-ți. De aceea, mereu mă întreb : ce am făcut și ce fac pentru ca și eu și cei din preajma mea să acționăm așa cum ne cere viața noastră să acționăm: ca oameni conștienți de datoria noastră de a spori' puterile și frumusețea țării.— Nu e greu să trăiești tot timpul controlindu-te mereu ? — îl incit eu.— Cum să fie greu ? — se miră el. Greu e să trăiești ușor. Ți-ai fura căciula. Păi, cine s-ar putea lăuda, ca minerul, că stă de vorbă cu muntele și muntele cu el ?Replica mă surprinde. Tac și ascult mai departe, dar alături de acest șef de brigadă cam aspru la chip descopăr și chipul visător al lui Buduliceanu, cu ochii lui de copil mirat de frumusețea unei flori găsite in virf de munte, și chipul lui Cotorman cu risul lui atit de cald și de deschis. Ce au ei comun ? Da, ei știu să stea de vorbă cu muntele și să-1 învingă
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Mulțumesc!
A

Cititorul nostru Dan Lupu, 
muncitor la întreprinderea de 
utilaj chimic din București, ne 
istorisește că, in urmă cu trei 

, ani, tatăl său a suferit un grav 
1 accident, soldat cu mai multe 

fracturi, intre care și a coloanei 
vertebrale. Au fost necesare mai 
multe intervenții chirurgicale și 
îndelungi tratamente. Cind sta
rea sănătății i s-a mai ameliorat, 
medicii i-au spus că nu mai are 
voie să mai facă nici un efort. 
„Dar tatăl meu — ne scrie Dan 
Lupu — este țăran și nu l-a 
putut răbda inima să stea și să-i 
vadă pe alții cum merg la mun
cile timpului. Incet-incet, a 
început, scrîșnind din dinți și 
învingindu-și durerea, să trebă- 
luiască prin gospodărie, apoi să 
meargă să lucreze din nou in 
cooperativa agricolă. „Cum poți, 
tăticule ?
„I aca 
dacă 
mine, 
lui e 
mese,

— l-am 
pot, trebuie să 
n-ași munci..." 
care sînt tinăr, 

încă o lecție vie. 
tată !“

întrebat, 
pot, că 

Pentru 
dîrzenia 
„Mulțu-

I
I

„Ca să nu vă 
stric media

Întreprinderea navală

!
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I
I
I
I
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De la
de elice INETOF Galați, unitate 
înființată in urmă cu patru ani, 
a ieșit la pensie primul munci
tor. Cum colectivul de muncă 
al întreprinderii este foarte ti
năr, ieșirea la pensie a celui 
dinții om al muncii de aici a că
pătat proporția unui eveniment. 
înconjurat de mai tinerii colegi, 
pensionarul Teodor Crivăț, mun
citor la sectorul mecano-energe- 
tic, cu vechime de 40 de ani in 
producție, le-a spus celor din 
jur : „Să nu vă pară rău că am 
ieșit la pensie, că de venit pe 
aici tot mai vin, n-am să pot 
altfel. Și, intre noi fie vorba, 
prin prezența mea vă cam striJ> 
cam... media de vîrstă. O să 
treacă mulți ani pină mă va 
ajunge din urmă... următorul".

Două fetițe
In luna iunie 1982, la materni

tatea din Botoșani se înregistra 
un caz unic : o muncitoare de la 
întreprinderea textilă „Moldo
va" aducea pe lume două fetițe 
siameze. Ele aveau corpul unit 
în zona abdomenului. Deși se 
afla in fața unei situații nemai- 
intîlnite, personalul medical de 
aici a asigurat mamei și celor 
două fetițe — Lina și Gherghina 
— condiții de tratament și în
grijire ireproșabile. De aceeași 
grijă s-au bucurat din partea 
forurilor de resort ale sănătății 
din țara noastră, care au facili
tat ca operația de separare a 
cbrpului celor ctouă. fetițe Să se 
efectueze într-o clinică de spe
cialitate din Eliiețîâ. R&ntoărse 
de curînd acasă, cele două fetițe 
se simt foarte bine.''
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Un posibil numitor comun al literaturii ultimilor ani e de aflat în fascinația frenetică a romanului. Genul proteic confiscă simultan atenția scriitorului și a cititorului, creează aderenți te (sau modifică imuabile iectorii calme și rea aștrilor, relieful literaturii, el preface și imaginea curentă asupra vieții, conferindu-i un spor de înțelegere, de autenticitate și dramatism. E paradoxal, dar descifrăm (sau cel puțin intuim) mai bine logica existenței dacă o privim prin fereastra imaginarului. căci prin chiar natura sublim ordinea nesfîrșită. Simptomatic, romanul nu pare a mai avea spații privilegiate, zone interzise sau fixații oportuniste, incit se poate spune, cu un vechi adagiu, că nimic din ceea ce este omenesc nu-i rămîne străin. O clasificare tematică ar fi de aceea elocventă mai degrabă prin mulțimea diviziunilor decît prin numărul reperelor subsumate fiecărui compartiment. Cărți esențiale încununează • în egală măsură romanul politic și fresca socială, evo-- carea istorică și tradiționala meditație asupra destinelor lumii rurale, parabola gravă, eseul și aventura luxuriantă a imaginarului analiza infinitezimală a multiplelor avataruri psihologice și tratarea parodică a convențiilor literare. Cu adevărat rar este deocamdată romanul-total, aspirină — ca o deltă uriașă — toate fluviile vieții. Dintre aceste opere temerare e de reținut, dincolo de fisurile ce se văd azi mai bine decît în anul apariției, tripticul epopeic Cel mai iubit dintre păminteni. Sinteză fundamentală, romanul lui Marin Preda ridică existența și istoria contemporană la puterea Simbolului, iluminîndu-le fără iluzii, temeri sau rezerve tactice sensurile esențiale, adevărurile specifice. Faptul că protagonistul său, Victor Petrini, este (sau măcar dorește să fie) un filozof — ori, cum spune el însuși, un „om care își asumă totul" — constituie un indiciu în plus al voinței scriitorului de a privi și ordona viața din unghiul superior al semnificațiilor.Dacă nu rîvnesc condiția epopeii, dacă mei oglinda, nu sint sânte, estetic tocmai prin această ambiție de a rosti, cu un covîrși- tor sentiment de responsabilitate, adevărul. Timpul manifestării acestuia poate fi trecutul (e cazul masivului ciclu al lui Anghel, Zăpezile de acum un veac, al romanelor' lui Eugen Uricaru Rug și flacără, Așteptîndu-i pe învingători sau al deloc conformistelor — prin subiect

imprevizibili. naș- surpă) prestigii, ierarhii ce păreau sau schimbă tra- literare aparent definitive ca roti- Transformind

sa arta simplifică viața, introducind în aventura ei

preferă pris-..... alte romane mai puțin intere- interesante.
Paul .

I dăm cuvîntul cititorului 
loan Boromiza din Glim- 
județul Sibiu : . „M-am
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Să-i 
nostru 
boaca, . .
pomenit acasă cu o vedere ex
pediată din Tirnăveni pe adresa 
sorei mele Silvia, de către o 
colegă a ei, Vetuța, în timp ce 
erau eleve la Liceul agricol din 
Blaj, în anul 1969. După termi
narea liceului, in 1971, sora mea 
a fost repartizată in județul 
Bistrița-Năsăud, unde s-a și că
sătorit și are doi copii. Dau toa
te aceste amănunte, pentru a le 
afla si fosta ei colegă Vetuța, 
pentru că intre data expedierii 
de către ea a vederii din Tîrnă- 
veni in 1969 și data ajungerii 
Glimboaca, in 1983, au trecut 
ani".

Nu înghițiti 
jucăriile!
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Venind seara acasă de 
muncă, N.B. din Brăila a început 
să se joace — ca orice tătic _— 
cu cei doi copii ai săi. Vrind 
să-i arate celui mai-mic cum să 
mânuiască mai bine o țiuitoare, 
N.B. a dus-o la gură, dar, intr-o 
clipă de grabă și neatenție, a... 
înghifit-o. Cu „obiectul" lung de 
trei centimetri in git. gata-gata 
să se-nece, omul nu mai putea 
scoate nici o vorbă, în schimb 
țiuitoarea suna și răsuna de 
mama focului, de parcă acolo îi 
era locul, in gîtlejul omului. 
Transportat de urgentă la spital, 
medicul de gardă O. Barba și-a 
dat toată silința spre a-i scoate 
„corpul străin", care-l înăbușea. 
După cum ne informează cores
pondentul nostru voluntar Profir 
Dascălu, intîmplarea cu țiui
toarea a fost atît de gravă, incit 
dacă mai intîrzia puțin interven
ția medicului, pe N.B. putea să-l 
coste viața.

Copii ! Aveți grijă cum vă ju- 
cați cu părinții...

Agronomie 
la... tejghea?

Procurorul Florica Radovan 
ne relatează pățaniile a doi teh
nicieni agronomi : Dumitru M. 
din Mărunței și Valerian S. din 
Pleșoiu, județul Olt.

Primul s-a lăsat de agricultu
ră și s-a apucat de comerț, răs- 
punzind de uh magazin. Dar 
cum într-o zi a fost surprins 
vinzindu-i unui cumnat al său o 
cantitate nepermis de mare de 
zahăr, i s-a luat gestiunea și a 
fost trimis înapoi în agricultură.

S-a lăsat și al doilea, Valerian 
S., de agricultură, și a luat in 
primire o gestiune cu piese de 
schimb auto. Dar s-a încurcat 
printre „repere" și a pricinuit o 
pagubă de peste 10 000 lei. fapt 
pentru care s-a ales cu un dosar 
penal. „Cind o să scap — ’
clarat el — o să mă întorc 
meseria mea".

Lucrul cel mai înțelept.
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
CU sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

a de- 
la
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și optică — retroproiecții ale lui Francisc Pâcurariu din Labirintul și Tatuajele nu se lasă la garderobă) dar, cu o identică aspirație spre deplina libertate a conștiinței, prozatorul privește în ochi și prezentul. Aș remarca, dealtfel, ca un cîștig esențial al acestor ani de literatură, dispariția inhibiției in fața realității imediate. Scriitorul nu mai retrage obligatoriu „obsedantul deceniu" treacăt fie spus, tema e cale de a fi compromisăo puzderie de „literatori"), ci trăiește efectiv în vremea lui, racordîndu-și opera lă interogațiile și experiențele acestui ceas. Ore de dimineață de Platon Pardâu sau însoțitorul lui Constantin Țoiu, în bună măsură și Clipa lui Dinu Săraru, sînt posibile ilustrări ale acestui simul-

se in (in pe de

Copiii, după orele de școalăa idealismului refrac- compromisului tactic și această cauză ineficient pe termen disputa dintre romancierul se echidistanță. El răspuns categoric, sugerează prin replica unui personaj care vorbește în numele lui, dar și în al antonimului său : „Știi ce pericol te paște și ne (sb. ns.) paște? Uzura. Să ne consumăm de la un timp încolo nu cu flacără, ci cu fum... Să trăim in virtutea inerției, idealurile schimbe in uscate te, să nu mai ardă tea, în sufletul și ginația noastră".Adevăratul roman politic spre care tind prozatorii contemporani nu poate fi altceva decît imaginea a- cestei arderi ce implică estetic, civic și moral autorul, protagonistul și cititorul.Revenind la protagonist aș observa îmbogățirea lumii romanului. Fenomenul are un aspect extensiv (sint explorate noi „fracțiuni de umanitate", reprezentate îndeosebi de oameni cu o viguroasă vocație a construcției, a implicării decise în social ca . activistul de partid, muncitorul ș.a.), dar și unul calitativ. Personaje clasice, a căror evoluție existențială părea fixată odată pentru totdeauna, apar cu o identitate și o vitalitate nouă, nescontată. Tipică e în această privință schimbarea de optică vizavi de intelectual. Acesta era în virtutea tradiției inadaptabilul, abulicul prin excelență, pictat cu compasiune și maliție și inclus într-o lungă galerie mergînd de la Dan al lui Vlahuțâ pină la Suslănescu din romanele lui Titus Popovici. Noile lui ipostaze, nu mai puțin creditabile artistic, sînt și voluntariste, energice, pragmatice, iar dacă ne-am referi numai la un erou al Clipei (Tudor Cer- nat) sau la un altul din însoțitorul (Pavelescu) tot am putea constata realitatea acestei metamorfoze. Demn de reținut în asemenea situații e și faptul că luciditatea încetează de a fi o facultate dizolvantă, o piedică pentru acțiune. Intelectualul își păstrează aptitudinea camilpetrescia- nă de a „vedea idei", dar nu rămîne interzis în fața Recluziunea lui Nicolae Moromete (cel din Marele singuratic) nu e decît preludiul faptei, un popas în drumul greu spre o „lume schimbată" pentru al cărei triumf personajul e hotărît să o „ia de la capăt". Semn clar că „facerea lumii" — anticipată de personajele unor romane ale lui Eugen Barbu — continuă și că — muțind discuția în alt registru de semnificații — romancierul sînt personaje expoiiențîa-, .înțelege că locul Iui e ' ■ -jUntil"' este o vpee a printre cei'chemați să susțină energic, pe umerii lor, neîntreruptă și eroică geneză.
Ioan ADAM, y

romancierului nu merge atît de departe incit să-i vic- i deregizeze o imposibilă ' torie, cum se întimpla pildă in Viața la tară.în romanul politic vede mai limpede cum cearcă prozatorul ultimilor ani să rezolve vechea problemă a distantei, a perspectivei. Soluția cea mai la îndemînă constă in transferarea către personaj a funcțiilor autorului. Ca- loianul, de pildă, e mai degrabă romanul lui Alexandru Ghețea, după cum Labirintul este istoria lui Sabin Popa narată de către el însuși. Personajul iși este sieși judecător, iși cercetează viața în fața supremei instanțe a conștiinței și își dă, s-ar putea zice, singur verdictul. în ambele cazuri citate, acesta este moartea, dar din perspectiva cititorului (și a de-
Diversitatea

se ln- lung. în personaje situează la ocolește un dar il

să se concep- în min- in ima-

romanului politic
Itaneism care nu pune, cum s-ar crede, in virtutea unei prejudecăți tenace, un realism simplu, fotografic, refuzat problematizării și distanțării. Un argument îl oferă și polemismul, luciditatea cu care sînt cercetate mituri și fetișuri moderne. Romancierul actual e dublat vizibil de un dialectician, se confruntă, cum spune un subtil teoretician „ieșirii din labirint", „ideile noi, își reexaminează gîndirea fără întrerupere, conștient că viața nu stă pe loc, că adevărurile evoluează fără încetare".Alteori, deși decorul nu este strict contemporan, freamătul actualității se simte în viziunea antidogmatică, în patosul dezvăluirii adevărului. Suferința urmașilor (carte care îmi pare a fi una dintre cele mai viabile ale autorului) și Fiul secetei de Ion Lăricrănjan reiau teme sanctificate prin uz și mortificate prin abuz, redîn- du-Ie însă durerosul ascuțiș inițial, tragismul subminat o vreme de clișee. Tragediile lui Simion Monu și Vasile Pozdare au și sensuri transindividuale. fiind, cred, reprezentative pentru impactul paturilor umane absolutiste cu o istorie care e de atîtea ori și un spațiu al relativului.Elocventă (pentru noua perspectivă asupra personajului) este și simpatia lucidă, neidealizantă. cu care autorul iși contemplă protagoniștii, ,.chi<iv. dacă îptre El și •Ei .exțșță.. afinități elective, Năiță Lucian din „Niște țărani" al lui Dinu Săraru, e un „învins" contemplat cu indiscutabilă participare, dar afecțiunea

presu- monstrației romanești împuțea plicate) sensurile acesteia diferă. Pentru Ghețea „vara sincerității" e anticamera neantului, în timp ce lunga luptă cu neființa a lui Sabin Popa e în fond, in ciuda deznodămintului tragic, o victorie a forțelor vieții.Aminteam mai înainte disponibilitatea dialectică a romancierului. O vreme s-a crezut că trama devine credibilă prin simpla înfruntare a tezei și a antitezei figurate manicheist. Chiar dacă această tendință nu dispare cu totul, e de remarcat sporul de complexitate conferit personajelor. Dincolo de o „îmblînzire" a negativului (vezi situația lui Carol Mă- gureanu din Fețele tăcerii) ' se produce și o „umanizare" a tipului pozitiv, care pierde din exemplaritatea lui rigidă, dar ciștigă in omenesc. Iarăși interesant, disputa poate avea loc între devotații aceluiași ideal. Intre Vladimir Cernea și Manole Suru (eroii din Pumnul și palma) se desfășoară un adevărat con-, acestui prag, flict in care învinge la urma urmei ideea de revoluție incorporată in oameni, nu privită ca un fatum sile sint flict , .dâmînt similar. In Blocul de marmură, romanul intru totul notabil al lui Al. Simion, urmărim avatarurile aceleiași „impersonalități". Ioan Micle și Nicqlae Popale. Unui'" eăte „rea llsmului" (înțeles'; ca un . cult ,ăl .‘siluațulor .Concrete, această ca un refuz al saltului peste propria umbră), celă-

al cu

istoric impersonal. Va- Pozdare și luliu Jeler angrenați intr-un con- identic, cu un dezno-
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...și cîteva opinii vizînd răspunderile instituțiilor de cultură 
și ale familieiDupă orele, zilnice, de școală, ci- teva milioane de copii animă cu zarva lor ulițele satelor, curțile și locurile de joacă dintre blocurile orașelor. iau cu asalt terenurile de sport și sălile de spectacole destinate vîrstei lor, se apleacă cu interes asupra cărților, se „lipesc" de micul ecran... Cele mai diverse și neașteptate preocupări le umplu timpul liber, după pregătirea lecțiilor și îndeplinirea unor îndatoriri gospodărești, uneori chiar înaintea oricăror obligații școlare sau familiale. De la caz la caz, impuse sau numai încurajate, de părinți, impuse sau stimulate de școală ori pur și simplu ignorate de ambele părți, dar frecventate cu asiduitate de cei in cauză.Așadar, ce fac copiii, după orele de școală ?Zilnic, 200—300 de copii din municipiul Buzău și chiar din comunele mai apropiate vin la Casa pionierilor și șoimilor patriei (numărul „a- bonaților" permanent! depășește 3 000). După preferințe și aptitudini își aleg activitatea dorită oferită de cele aproape 20 de cercuri și formații cultural-artistice : aero și navo- modele, carting, radio, pictură, sport, muzică, dans etc. Deosebit de sugestiv ca firmă, „atelierul fanteziei" se constituie, prin excelență, într-o adevărată pepinieră de... inovatori și inventatori, de creatori isteți și indemînatici. După cum ne relatează Dumitru Ca- dulenco, îndrumătorul cercului, palmaresul fanteziei tonice, al realizărilor mîinilor harnice și minților iscoditoare ale copiilor este de-a dreptul impresionant. Toți încep de la creații modeste — o căsuță dintr-o nucă — nu lipsite de ingeniozitate și gingășie, ajungînd treptat la lucrări de adevărată performanță : „Cind va fi pace..." — un oraș al viitorului văzut de ei. copiii, care utilizează cele mai recente cuceriri ale științei și tehnicii (premiul I la concursul pionieresc din cadrul Festivalului național „Cîntarea României") sau acum, în construcție, macheta „Sahara mileniului 3“ — o grădină înfloritoare cultivată cu ajutorul energiei solare. în care monumentele istorice din zonă se integrează firesc sub o cupolă din stițlă. Despre cit de. atrăgătoare și interesantă este această „competiție a istețimii" vorbește edificator fie și numai un singur fapt : mulți pionieri. deveniți liceeni. uteciști și apoi studenți continuă să frecventeze în timpul lor liber, in vacanțe,

atelierul care le-a înaripat. în copilărie, fantezia și le-a îndrumat pașii spre drumul muncii, al învățăturii, al creației tehnice și științifice. Este și cazul lui Adrian Ailenei, pionierul de acum cîțiva ani — laureat al unor concursuri de creație, cu lucrările sale „posibilități multiple de valorificare a energiei valurilor" și „posibilitatea iluminării unei stații de metrou pe timpul zilei prin transmiterea razelor solare cu ajutorul fibrelor optice" — astăzi student la Facultatea de fizică tehnologică din București. Ca și al utecistei Lu- cica Acu, astăzi elevă la un liceu industrial din localitate.— Nu numai la noi. ci pretutindeni în tară, casele pionierilor și șoimilor patriei oferă copiilor, pentru timpul liber, o paletă deosebit de bogată de activități instructive și recreative — ne spune prof. Marin Pîslaru, directorul Casei pionierilor și șoimilor patriei din Buzău. Succesul reușitei multor asemenea activități ? Răspunsul direct dat interesului, preferințelor copiilor, stimularea' și îndrumarea aptitudinilor, talentului spre activități utile lor și colectivității în care trăiesc și învață, activități determinante pentru formarea lor ca tineri revoluționari, constructori ai socialismului și comunismului în România. Cauza nereușitei. pe alocuri, a unor asemenea activități ? Rutina, insuficientul efort pentru cunoașterea în profunzime a „universului" copiilor, preocuparea exagerată - pentru atingerea unor performanțe și obținerea de premii, în dauna unor activități educative constante, cu efecte educative de durată.La Ruginoasa, județul Iași, copiii au primit în dar o tabără de vară, situată în pădurea de la marginea comunei (construită din inițiativa consiliului popular și a C.A.P.' cu concursul sătenilor). Pe lingă tabără s-a constituit o gospodărie-anexă cu porci, iepuri, păsări. în curtea școlii s-a amenajat apoi o seră de 800 mp. Toate acestea sînt îngrijite și gospodărite cu pasiune de copii, după orele de școală. Acum, copiii din Ruginoasa lucrează cu spor în seră. Vor să facă o surpriză părinților, forurilor locale oferindu-le din sera lor răsaduri pentru grădinile de legume ale comunei, ale C.A.P.-ului. Inițiativă lăudabilă și pe deplin realizabilă. Dealtfel, preocupările micilor agricultori și horticultori din diferite județe se finalizează, an de an, cu realizări remarcabile : soiuri de cartofi cu producții record —

„autori" pionieri din județul Mureș, de exemplu, soiuri de fructe r— pionieri din județul Galați etc.Cîteva dintre cartierele bucurește- ne se evidențiau, în anii trecuți, printr-o ingenioasă inițiativă a loca- tarilor-copii : păstrarea curățeniei, liniștii, întreținerea spațiilor verzi sau grădinilor de legume cu ajutorul membrilor cercurilor „micilor gospodari" (îndrumate de părinți inimoși). Păcat că entuziasmul începutului n-a fost întreținut la fel de viu.Să adăugăm la toate aceste activități colective preocupări și îndeletniciri impuse copiilor de familie — lecții de muzică, de balet, de limbi străine, de pictură, de gimnastică etc., etc. — rodnice sub raport educativ, al conturării personalității tî- nărului în formare, mai ales atunci cind corespund unor aptitudini reale și unui interes efectiv al celor care le practică.Toate bune și frumoase, ești înclinat să afirmi. Dar...Fie și numai o sumară socoteală arată că toate genurile de activități (menționate și nemenționate în rin- durile de față) cuprind numai o parte — nu cea mai mare — din milioanele de copii școlari evocați la început. La casele pionierilor și șoimilor patriei activează, stimulativ, doar copiii cei mai buni la învățătură. Dar ceilalți ? Trebuie să facă eforturi să invețe mai bine 1 Desigur, dar toț timpul ? 1 Apoi, nu e greu de constatat, multe genuri de activități și preocupări, de la o școală sau alta, de la o instituție cultural-edu- cativă la alta, sint repetate aproape mecanic de la o promoție de copii la alta, fără să se țină prea mult seama de particularități, preferințe, aptitudini etc. Nici colaborarea școa- lă-familie nu depășește, in destul de numeroase cazuri, perimetrul strict al „situației la învățătură", al unor manifestări cultural-artistice de rutină. Fie și numai acestea pot reprezenta suficiente teme de analiză și dezbatere pentru educatorii din școală, din familie, din organizațiile de tineret. Personalitatea omului nou al societății socialiste și comuniste implică și un orizont larg de cunoștințe și atitudine civică înaintată. dar și receptivitate la cultură și creație științifică și tehnică, capacitate de utilizare rațională și cu folos a timpului liber. Acestea reprezintă, de fapt, țelurile spre care trebuie să aspire intreaga activitate destinată copiilor, după orele de școală.
Florica DINULESCU

O amplă serie de lucrări cesității de mare valoare teoretică înalte
NOTE DE LECTURĂ

HOTELUL 
„CENTRAL" DIN 
ORAȘUL BALȘ

In județul Olt, la Balș, oraș situat 
într-o poziție pitorească pe malul 
Oltețului, a fost construit un ospita
lier complex turistic, apreciat de 
vizitatori. Este vorba despre Hotelul 
„CENTRAL", situat pe str. N. Băl- 
cescu nr. 92. Unitatea dispune de 
o sută de locuri de cazare confor
tabilă, restaurant, bar de zi, cofe
tărie, secții de frizerie și coafură.

(Urmare din pag. I)spectivă conferă măsura exactă a imensei moșteniri de cultură revoluționară pe care el ne-o lăsat-o. întemeietorul socialismului științifica fost un adversar neînduplecat al confor- mismelor protocolare și al dogmelor care sclerozează teoria și practica revoluționară. „Marx nu are leacuri spe
cifice gata pregătite, nici un fel de pi
lule, alifii sau cataplasme care să vin
dece rănile larg deschise și singerin- 
de ale societății noastre", scria în 1867 Jenny Marx, soția lui Karl Marx.Dacă aceste cuvinte erau adevărate atunci, cu atit mai adevărate sînt ele astăzi, cind valurile timpului au scos la lumină situații noi, legi noi ale vieții sociale, procese și interdependențe necunoscute în celălalt veac, uriașe disponibilități materiale iz- vorîte din impetuoasa dezvoltare a forțelor de producție contemporane, alături de tragica neputință a subdezvoltării, situațiile-limită pe care le riscă omenirea de azi în urma cursei înarmărilor și a primejdiei războiului nuclear.Toate aceste probleme, cele mai multe dintre ele imprevizibile în urmă cu un secol, reclamă un nou efort din partea gîndirii marxiste creatoare, o viziune teoretică în perspectivă contemporană, soluții adecvate noilor realități. într-un asemenea efort de profundă reflec

ție teoretică, desfășurat pe un vast orizont de idei, se găsește angajat Partidul Comunist Român. Indisolubil legată de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de contribuția sa hotărîtoare ca om politic și teoretician de prim rang al luptei contemporane pentru socialism și comunism, pentru pace și progres social, bogata activitate creatoare pe tărim

specificul și particularul ce se întruchipează în diversitatea de structuri economice, politice și culturale, in identități etnico-naționale, in evoluții istorice diferențiate de la țară la țară, de la popor la popor — pe de o parte — și legile generale ale istoriei — pe de altă parte — determinarea exactă a dialecticii raporturilor dintre general și particular.

acestui mentare și a agriculturii—_____ _____________ de au- etc.tor intr-o pledoarie pentru In continuare, acumulări înalte. . .O pondere însemnată in definiției,lucrare este . consacrată mai puțin acceptată în li-
tolosirli unei rate___ a editate în țara noastră, da-. Rqmânia. torateș.unor,prestigioși eco- J___________ l!nomiști^și, conșacrate eco-, nufâ^._cu o seamă de argu- riomiel șoclălisfe,' este com-'mente, gătite mai ales in _______ ___ _ ____ ,.......................pletâtă -ae CoSfăche Sandu1 posibilitățile tehnice și' 6'co- ' criticii celor mai răspindite teratura noastră; a optimu- .. ..... nomjce țje acumulări eficiente mai mari, pe care le au țările in curs de dezvoltare în comparație cu celelalte. Finalmente, autorii dovedesc că rata optimă a

și• Constantin Popescu, prin apariția, in Editura politică, a lucrării „Coordonate ale optimizării dezvoltării economico-sociale".Cei doi autori își propun nu atît definirea și caracterizarea optimului, această stare ideală a economiei socialiste, sau a mecanismului economic, cit cercetarea procesului și modalităților de optimizare, adică de apropiere a economiei naționale de starea de optim.După un amplu capitol introductiv, destinat să realizeze unitatea cărții. în care, incercind să se detașeze de vechile opinii exprimate in literatura noastră și străină, ni se prezintă parametrii optimului economico-social, cei doi autori se opresc la patru modalită’ți de optimizare a economiei . naționale, considerate de ei esențiale : optimizarea ratei acumulării, a structurii sectoriale și de ramură a economiei, a dezvoltării pe plan regional și a corelației dintre productivitatea muncii și veniturile populației.Interesante în cadrul primei modalități ni se par mai ales considerațiile autorilor privitoare la semnificațiile economice, sociale și . politice ale corelației dintre fondul de consum și fondul de dezvoltare. Atrag în acest context atenția concluziile despre rolul decisiv al fondului de dezvoltare in raport cu cel de consum, acesta „fiind o expresie sintetică a manifestării rolului determinant al producției in raport cu consumul", care renrezintă ^premisa demonstrației ne-

acumulării înAceastă demonstrați^! este apoi susți- tre și a eficienței efort, transformate
teze în țara noastră cu privire la corelațiile dintre cele două sectoare ale producției sociale ; apoi, autorii se opresc la direcțiile optimizării structurii de ra-0 utilă lucrare

9$

, după o seamă de corective aduse mai mult sau

economico-sociale
acumulării în aceste țări, inclusiv in România, este inevitabil o rată inaltă.Atingerea ratei optime a acumulării, considerată a fi cea capabilă „să permită in cel mai scurt timp posibil ca economia națională să-și creeze un aparat de producție modern și eficient, asigurînd astfel satisfacerea maxim posibilă a nevoilor oamenilor muncii", se realizează treptat, în dependentă de constituirea structurilor adecvate ale economiei naționale și de crearea premiselor științifice și culturale necesare, dar din ce in pe mai rapid. Sint, de asemenea, interesante, în acest capitol, concluziile privitoare la evoluția efortului de dezvoltare al economiei noas-

mură a economiei naționale, deduse din logica adîn- cirii diviziunii muncii sociale, și anume : dezvoltarea și modernizarea fiecărei ramuri, creșterea rolului și însemnătății ramurilor moderne, generatoare de progres tehnic etc. Un interes aparte suscită „Optimizarea proporției dintre industrie și agricultură", în care ” .este studiată cu ajutorul raporturilor dintre ponderea acestor ramuri în indicatorii sintetici ai economiei naționale și în populația ocupată, optimul ur- mînd a fi realizat pe calea apropierii celor două ponderi, apoi prin găsirea celor mai bune raporturi dintre creșterea industriei ali-

respectiva proporție

lui teritorial și a locului său in optimul macroeconomic, cei doi autori , realizează o amplă zare a politicii Comunist Român tizare teritorială de producție, ca optimalistă, a cărei promovare consecventă a permis nu 'numai soluții esențiale ale problemei regionale in țara noastră, dar și ritmuri înalte de creștere economică și de satisfacere a necesităților de trai' ale tuturor cetățenilor.Ultimul capitol, consacrat optimizării corelației dintre creșterea productivității și cea a veniturilor populației -- surprinzător cel mai scurt în arhitectura cărții, dacă ținem seamă și de faptul că C. Sandu și C. Popescu sînt printre bunii noștri specialiști această problemă — dezvăluie o seamă de turi, mai mult sau mai țin inedite, ale acestei relații, cum ar fi legătura ei cu creșterea cu precădere a producției mijloacelor de producție, sau cu stabilitatea monedei naționale etc. Capitolul prilejuiește o fundamentată prezentare a politicii partidului nostru in domeniul nivelului de trai.în ansamblu, „Coordonate ale optimizării dezvoltării economico-sociale" este o carte temeinică, bazată pe cercetarea unei literaturi bogate și semnificative, pe folosirea și prelucrarea unui amplu material statistic, o carte în care autorii avansează și argumentează opinii de real interes.

caracteri- Partidului de repar- a forțelor o politică

în ne la- pu- co-

Prof. dr. Ion BIAGA .

lorizare efectivă a muncii sociale și de asigurare a unei înalte calități a vieții, deschid un imens cimp de interpretare a faptelor realității și de acțiune politică clarvăzătoare. Nu prin „grația providenței" socialismul va ocupa primul loc în ierarhiile istoriei și își va dovedi superioritatea față de toate celelalte orânduiri in care a trăit omenirea de la incepu-

nea lui automată și absolută, despre dispariția miraculoasă din calea sa a dificultăților, a necunoscutelor și a incertitudinilor, a erorilor.O dimensiune originară a gîndirii marxiste, a spiritului revoluționar, este curajul exprimării adevărului. Această dimensiune a spiritului revoluționar caracterizează gindirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. De
piritul viu al marxismului

ideologic a Partidului Comunist Român creează soluții originale, iz- vorîte din realitățile concrete ale țării, în conexiune cu tendințele evoluției lumii contemporane.Idei originale, izvorind din analize duse pină la esență, caracterizează concepția Partidului Comunist Român, gindirea secretarului său general în problemele teoretice și practice ale socialismului. Ele îmbrățișează o arie larg cuprinzătoare, sint marcate de reaiism și luciditate pentru că privesc In față procesele specifice pe care le traversează acum istoria mondială. De aceea au constituit și constituie o prioritate în activitatea ideologică a partidului nostru evaluarea corectă a raporturilor dintre

Concepția despre unitatea dintre orînduirea socialistă și istoria națională, viziunea asupra socialismului ca societate in care o totalitate de laturi și componente economice, politice, organizatorice, culturale, ideologice, umane, se găsesc și se dezvoltă intr-o indisolubilă interdependentă reciprocă, prevalenta calității, depășirea vechiului prin nou — iată doar cîteva din cadrele de bază ale interpretării marxiste a socialismului contemporan, concepție la care tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o contribuție de remarcabilă substanță.Cunoașterea și făurirea structurilor proprii societății socialiste, structuri prin cane ea oferă cadru de va

luri și pină azi. Superioritatea istorică a socialismului nu poate fi conferită de nici □ altă autoritate decît de propria sa aptitudine de a permite construirea unor relații sociale echitabile și eficiente, expresie a deplinului consens popular și de a le oferi omului, tuturor oamenilor, pentru ca ei să se ridice la o nouă ținută umană. liberă, solidară cu valorile și creatoare de noi valori. Superioritatea socialismului nu poate decurge decît din respectarea scrupuloasă a unor principii ale relațiilor dintre state și dintre națiuni care se întemeiază pe primatul moralei și al democrației. Autoritatea și prestigiul socialismului se dobîndesc nu la adăpostul iluziilor despre perfecțiu-

aceea, In repetate rinduri, partidul și-a pus și a pus în fața opiniei publice problemele de fond ale construcției socialismului, avertizind că fiecare pas înainte al societății noastre socialiste devine cu necesitate un act de discernămînt și de evaluare, un moment al creației conștiente. Și, tot de aceea, Partidul Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu au pus și pun ca problemă de importantă decisivă pentru dezvoltarea societății noastre socialiste participarea întregului popor la toate aceste acte de discernămînt și de evaluare, la toate actele creației conștiente. Democrația. în concepția profund originală și de amplă anvergură a secretarului general al Partidului Comu

nist Român, trebuie să fie una dintre articulațiile de rezistență ale superiorității istorice a orânduirii socialiste. Societatea socialistă se constituie ca arie de convergență, arie pe care se întilnesc, armon'zindu-se reciproc, democrația politică și democrația economică, dezvoltarea intensă, multilaterală, modernă a forțelor de producție și o nouă calitate a vieții, libertatea socială și responsabilitatea pentru formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, rezolvarea deplină a problemei naționale și solidaritatea patriotică a întregului popor, crearea avuției materiale și a patrimoniului spiritual al societății, dezvoltarea multilaterală internă și participarea activă la marile cauze contemporane ale omenirii.Marea însemnătate a operei teoretice desfășurate de Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, se reflectă în numeroase planuri ale dinamicii societății noastre socialiste. în succesele dobîndite pe calea progresului social multilateral. Gîndirea teoretică vie, creatoare, promovată de partid dez- voltind socialismul științific Întemeiat de Karl Marx. deschide privirilor și acțiunii noastre perspectivele viitorului. prefațează înfăptuirile spre care se îndreaptă societatea românească pe drumul mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Am fost foarte mișcat de felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Senegal.Exprimindu-vă calde mulțumiri pentru mesajul de felicitare, vă rog, la rindul meu, să binevoiți a primi urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român prieten, precum și pentru întărirea cooperării prietenești și rodnice care unește atît de fericit țările noastre.Cu cea mai înaltă considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să ni le adreseze cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a urcării pe tron.Exprimind Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri ne este plăcut să vă adresăm urări de fericire pentru dumneavoastră personal și de prosperitate pentru poporul român.Cu cea mai înaltă considerație,

HASSAN II
Regele Marocului

Cronica zileiTn zilele de 17 și 18 martie au avut loc la București lucrările celei de-a Il-a 'sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.In cadrul sesiunii au fost analizate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări în domeniile culturii, învățămîn- tului și științei, ale dezvoltării colaborării în aceste sectoare de activitate, în scopul adînciril cunoașterii reciproce a valorilor creației spirituale, întăririi prieteniei dintre Republică Socialistă România și R.D. Germană.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Kurt Loffler, secretar de stat în Ministerul Culturii al R.D. Germane, au semnat protocolul sesiunii.
★Tovarășa Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit pe Kurt Loffler, secretar de stat in Ministerul Culturii al R.D. Germane, conducătorul delegației acestei țări la lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.
*Vineri, 18 martie, tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii David Khenin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al

P.C. din Israel, și Georges Toubi, secretar al C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., fac o vizită în țara noastră.în cursul întrevederii, s-a efectuat o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Israel și s-a pro- •cedat la un schimb de păreri privind unele probleme ale situației internaționale, în mod deosebit ale situației din Orientul Mijlociu, relevîn- du-se necesitatea intensificării eforturilor tuturor popoarelor pentru promovarea păcii, pentru dezarmare și întărirea securității în întreaga lume.Totodată, a fost exprimată dorința celor două părți de a dezvolta și adinei pe mai departe bunele relații dintre ele, în interesul cauzei păcii, democrației, progresului social, cooperării și colaborării internaționale.
★La sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale — A.D.I.R.I. — s-au desfășurat, vineri. lucrările unei mese rotunde, în cadrul căreia Charles Bullock, profesor de științe politice la Universitatea din Georgia — S.U.A. — a prezentat tema „Noi responsabilități politice atribuite administrațiilor de stat și locale".Au luat parte membri ai conducerii A.D.I.R.I., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice universitare, cercetători în domeniul relațiilor internaționale, ziariști.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. (Agerpres)

Vizita oficială în țara 
afacerilor externe alVineri s-a încheiat vizita oficială in țara noastră a ministrului de externe al Regatului Norvegiei, Svenn Stray.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe ministrul de externe norvegian. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de mesaje de prietenie între tovarășul Nicolae Ceaușescu și regele Olav al V-lea al Norvegiei.în cadrul convorbirilor oficiale, miniștrii afacerilor externe ai României și Norvegiei au examinat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor, dintre cele două țări și au procedat la un schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale.Au fost relevate însemnătatea deosebită ' și impulsul substanțial dat ansamblului raporturilor dintre cele două țări de convorbirile la nivel înalt româno-norvegiene, prilejuite de vizita de stat în Norvegia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, în noiembrie 1980.Evidențiind cu satisfacție cursul ascendent al raporturilor dintre cele două țări pe diverse planuri, cei doi miniștri ai afacerilor externe au examinat posibilitățile și au definit o serie de măsuri în vederea lărgirii în continuare' a acestor raporturi, îndeosebi în ceea ce privește schimburile comerciale și cooperarea economică, inclusiv pe terțe piețe. In acest sens, s-a subliniat importanța realizării acțiunilor stabilite cu ocazia celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte româno-norvegiene din februarie 1983.în cadrul schimbului de păreri cu privire la situația Internațională, a fost evidențiată preocuparea ambelor părți față de înrăutățirea raporturilor dintre state, subliniindu-se necesitatea de a se acționa hotărît pentru a se pune capăt cursului periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru reluarea politicii de destindere și pace, pentru stoparea înarmării și trecerea la dezarmare. Totodată, s-a relevat că una dintre cerințele fundamentale ale vieții internaționale o reprezintă reglementarea litigiilor și conflictelor dintre state numai pe calea tratativelor,

noastră a ministrului 
Regatului Norvegiei prin discuții între cei interesați, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale fiecărei părți. Cei doi miniștri de externe au evidențiat necesitatea eliminării din viața internațională a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor țări, asigurîndu-se respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară.De asemenea, ei au relevat necesitatea adoptării unor măsuri eficiente în vederea reducerii decalajului care desparte țările industrializate de țările în curs de dezvoltare, instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Referindu-șe la situația din Europa, miniștrii au subliniat importanta adoptării unor măsuri de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, care să asigure un echilibru al părților la un nivel cit mai redus posibil, necesitatea de a se acționa pentru creșterea încrederii reciproce și a cooperării între statele continentului, realizarea în perspectivă a unei Europe a păcii și colaborării, fără arme nucleare. Un pas de cea mai mare însemnătate în această direcție l-ar reprezenta încheierea neîntîr- ziată a reuniunii de la Madrid prin adoptarea unei hotărîri privind convocarea conferinței de încredere și dezarmare în Europa, asigurarea continuității reuniunilor începute la Helsinki.Miniștrii de externe ai României și Norvegiei au reafirmat dorința comună a celor două țări de a intensifica colaborarea lor, relevînd, în acest sens, importanța pe care cele două părți o conferă contactelor politice și schimbului reciproc de vizite la diverse niveluri.La convorbiri a participat Borre Merless Riise, ambasadorul Norvegiei la București.

★Ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Svenn Stray, a părăsit, în după-amiaza aceleiași zile, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Borre Merless Riise, ambasadorul Norvegiei la București, și membri ai ambasadei.

relatăridin scrisorile cititorilor /

■ Colectivul de oameni ai muncii 
de la prestigioasa întreprindere 
„Electroputere" din Craiova - ne 
scrie inginerul Mircea Ursei - au 
realizat locomotiva cu numărul 3 000. 
In decursul anilor, aici au fost fa
bricate diferite tipuri de locomotive 
diesel-electrice și electrice magis
trale, multe dintre ele circulînd 
acum pe drumurile de fier din nu
meroase țâri ale lumii.

H In cartierul „Cumpătul" din 
Sinaia - ne scrie V. Tache - s-a 
dat în folosință o foarte frumoasă 
sală de spectacole teatrale și cine
matografice, dotată cu mobilier și 
instalații moderne. De ea beneficia
ză, deopotrivă, atît localnicii, cit și 
oamenii muncii veniți la odihnă.

S O nouă realizare a construc
torilor de autoturisme din Pitești : 
camioneta „Dacia 1304". Corespon
dentul nostru voluntar Florea Tistu- 
leasa ne scrie că, datorită caracte
risticilor sale tehnico-funcționale, 
noul țip de camionetă a și fost so
licitat la export în mai multe țări.

■ In stația C.F.R.-Caransebeș — 
ne scrie Ion Hortupan — a fost pusă 
în funcțiune o instalație de spălare 
automată a vagoanelor de călători 
realizată in întregime prin autouti-

lare de către personalul reviziei de 
vagoane condus de maistrul Gheor- 
ghe Marinache. Acum se poate 
spăla in numai 20 de minute o gar
nitură formată din 10 vagoane.

■ „Mijlocul străzii Drumul Taberii 
din cartierul cu același nume din 
București - ne scrie Stănuța Pisca- 
nu de la blocul 59 A - este marcat 
și împodobit cu o foarte frumoasă 
alee de trandafiri. Intrucît aleea n-a 
fost prevăzută și cu porțiuni de tra
versare, oamenii bat cărărui printre 
trandafiri, adesea călcîndu-i în pi
cioare. Acum, odată cu venirea pri
măverii, cînd am ieșit să ne înfru
musețăm strada și împrejurimile 
blocurilor, nu s-ar putea găsi și o 
soluție pentru a ocroti această fru
moasă alee ?".

Bl V. Costea, V. Călinescu, E. Dra- 
gomir, N. Cojanu și E. Marica — 
sînt cîțiva din învățătorii și profe
sorii din Lungești, județul Vîlcea, 
care cresc în gospodăriile lor pă
sări și animale, o parte dintre ele 
contractîndu-le cu statul. După cum 
ne asigură corespondentul nostru 
voluntar, prof. L. lonete, toate ca
drele didactice de aici, foarte active 
atît la școală și la căminul cultu
ral, cît și în viața obștii, se bucură 
de stima și prețuirea obștii întregi.

O SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

FOTBAL
Universitatea Craiova — Benfica Lisabona, 
în meci semifinal pentru „Cupa U.E.F.A.“ZURICH 18 (Agerpres) — Vineri s-a efectuat la Ziirich tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele cupelor europene de fotbal. In cupa U.E.F.A., echipa Universitatea Craiova va întilni (primul joc în deplasare) cunoscuta formație portugheză Benfica Lisabona. în cealaltă semifinală a competiției, Bohemians Praga va da replica formației belgiene Anderlechț Bruxelles.

★Echipa Benfica Lisabona, viitoarea adversară a Universității Craiova în semifinalele „Cupei U.E.F.A.", este una dintre cele mai valoroase și mai vechi formații portugheze de fotbal. Anul acesta, Benfica își serbează a 79-a aniversare, în palmaresul său figurînd de 16 ori tilul național, de 12 ori cîștigărea Cupei Portugaliei, de două ori Cupa campionilor europeni (1960—1961, 1961—1962). în actuala ediție a „Cupei U.E.F.A.", Benfica Lisabona a eliminat echipele Betis Sevilla, Lockeren (Belgia),

Iată programul semifinalelor în celelalte două competiții continentale : Cupa Campionilor Europeni : Juventus Torino — Widzew Lodz ; Real San Sebastian — S.V. Hamburg ; Cupa Cupelor : Aberdeen (Scoția) — Waterschei (Belgia) ; Austria Viena — Real Madrid.Meciurile tur se vor disputa la 6 aprilie, iar returul la 20 aprilie.
*F.C. Ziirich și A.Ș. Roma. în campionatul portughez, Benfica a realizat pînă în prezent 16 victorii. 5 meciuri egale și a suferit o singură înfrîn- gere. Din rindul jucătorilor se remarcă portarul Bento (33 ani), libe- roul Humberto Coelho, mijlocașii Alves și Carlos Manuel, iar din atac Nene, Filipovici și Diamantlno. Majoritatea componenților echipei fac parte și din lotul reprezentativ. Benfica joacă pe cunoscuta arenă „Stadio Luz“. cu o capacitate de 70 000 locuri.

Azi, o nouă etapă în divizia A
• Meciul Universitatea Craiova - Sportul studențesc se dispută-miineCampionatul diviziei A la fotbal continuă astăzi cu desfășurarea meciurilor celei de-a XX-a etape. Iată programul întîlnirilor . Politehnica. Timișoara — F.C. Petrolul ; Steaua — Jiul (stadion Steaua) ; F.C.M. Brașov — F.C. Chimia ; C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor ; Dinamo — A.S.A. (stadion Dinamo) ; S.C. Bacău — Politehnica Iași ; Corvinul

— F.C. Argeș și F.C. Constanța — F.C. Olt.Toate întîlnirile vor începe la ora 16. Posturile noastre de radio vor transmite alternativ, pe programul 1, aspecte de la aceste jocuri. S-a stabilit ca meciul Universitatea Craiova— Sportul studențesc să se joace duminică de la ora 16.

Vă informăm
despre:

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Cultivarea limbii șl literaturii ro
mâne în școală

11.25 Film serial „Visuri destrămate" — 
episoadele 2 și 3

12.25 Ora de muzică
13,05 Desene animate : Micuța Nell — 

episodul 4
13.30 La sflrșit de săptămină (I)
18.15 Călătorie prin țara mea
18.30 Săptămîna politică
18,4-5 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 La sfîrșit de săptămină (II) • Te- 

leenciclopedia • 19,45 Mondovlsion

20,15 Film serial „Pasăre de pradă"
— ultimul episod O 21,00 Cu mas
că... fără mască — spectacol de 
varietăți cu public

22,00 Telejurnal • Sport
22.10 Dansați cu noi — Valsul nemuritor 
22,30 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,15 Desene animate : Noi aventuri în 

epoca de piatră
19,40 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran
20,25 Capodopere in concert. Omul •— 

natura1— muzica
21.10 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22,00 Telejurnal • Sport
22.10 Jaz în nocturnă

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 19 martie, ora 20 — 22 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi în 
general caldă, cu cerul variabil. Inno- 
rărl mai pronunțate se vor semnala în 
regiunile nordice, unde izolat va ploua 
la începutul intervalului. Vîntul va su

fla slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, izolat mal coborîte, iar 
cele maxime între 12 și 20 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. B.rum.ă.locală. 
In București : Vremea se menține cal
dă și în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 1 șl plus 2 grade, iar 
cele maxime între 17 și 20 de grade. Di
mineața, condiții de brumă. (Ileana Mi- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

IN PERIOADA MARTIE-APRILIE-MAI

Odihnă si cură balneară in condiții avantajoase

Consiliile
(Urmare din pag. I)

autoconducerii și autogospodăririi.în cursul campaniei electorale din toamna anului trecut, al dialogurilor constructive, concrete, ce au avut loc, au fost jalonate 
bogate planuri de acțiune pentru mai 
buna gospodărire și înfrumusețare a 
localităților, îmbunătățirea activității 
în unitățile de servire etc. în același timp, cetățenii au formulat aproape 
120 000 de propuneri de cea mai largă audiență. Cu atît mai mult în aceste zile și săptămîni de primăvară, cînd fiecare casă, fiecare stradă, fiecare așezare îmbracă o haină nouă, proaspătă, realizarea acestor propuneri trebuie să se afle pe agenda de preocupări a consiliilor F.D.U.S., a consiliilor populare, a O.D.U.S. și, mai cu seamă. în atenția deputaților, pentru ca în fiecare circumscripție nimic din ceea ce se poate face, acum sau în viitorul apropiat, să nu rămî- nă- nefăcut. în vederea aplicării prompte in practică a tot ceea ce este mai interesant, mai valoros în inițiativa cetățenească — ea însăjși ferm angajată în acțiune, cum se vădește din plin în acest început de primăvară — este deosebit de im
portantă conlucrarea strînsă a consi
liilor populare cu cetățenii, pe de o 
parte, a consiliilor F.D.U.S. cu or
ganele puterii și administrației de 
stat, pe de altă parte.Pentru obținerea rezultatelor scontate este, desigur, necesar să se 
mențină constant pe tot parcursul 
anului și pulsul întrecerii socialiste 
între localități. Este demnă de urmat în acest sens experiența acelor consilii populare care, indiferent de urgența sarcinilor Ia zi — economice, edilitare sau politico-educative — consideră o constantă a preocupărilor lor obligația de a analiza periodic, în ședințe de comitet executiv, stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate la toate capitolele. Și este absolut firesc să se procedeze astfel, întrecerea socialistă între unitățile administrativ-teritoriale nepu- tînd fi concepută doar ca o competiție cu ierarhii spre vîrfurile căreia unul sau altul aspiră din mîndrie ori ambiție, ci ca o competiție ce 
are în vedere, mai presus de orice, 
ridicarea economică și socială a fie-

populare
cărei colectivități, condiții materiale 
mal bune, atingerea unui nivel su
perior de cunoaștere și cultură, asi
gurarea unei vieți confortabile, civi
lizate, pentru toți cetățenii țării. Este deci de așteptat ca forțele, inițiativa, spiritul patriotic și revoluționar să fie puse în slujba obiectivelor vizate,, ca numărul cîștigători- lor să fie egal cu cel al participan- ților, ciștigători puțind și trebuind să fie toate municipiile, orașele și satele, cetățenii înșiși.îndeplinirea obiectivelor ce stau în această etapă în fața fiecărui oraș, a fiecărei comune presupune ca nimeni, fie el muncitor, țăran sau intelectual, tînăr sau vîrstnic. bărbat sau femeie, să nu stea de-o parte, ca toate forțele să se concentreze intr-un unic și puternic șuvoi de energie și activitate creatoare. Or. în această privință, deputaților le revine un rol de frunte. Odată mai mult, devine așadar, necesară sublinierea adevărului că a fi deputat astăzi în România 
socialistă este o mare cinste, dar și 
o mare răspundere. Metoda de bază a muncii deputatului trebuie să constea în prezența frecventă între cetățenii din circumscripția în care 
a fost ales. Consultarea atentă a alegătorilor se cere înti-eprinșă cu privire la orice problemă de impor- ' tanță generală, deputatul trebuind ,■ totodată să ofere un exemplu de bun gospodar, de spirit activ, să însuflețească masele la realizarea obiectivelor de interes obștesc. Aceasta înseamnă, practic, a milita cu consecvență revoluționară pentru aplicarea și respectarea întocmai a ho- tărîrilor de partid și a legilor țării, a asigura traducerea în viată a hotărî- rilor consiliilor populare din care fac parte.în climatul profund democratic al societății noastre socialiste, conștienti că numai si numai de munca noastră depinde realizarea programului de dezvoltare economică si socială a tării. bunăstarea fiecăruia dintre noi. consiliile populare, deputati și cetățeni acționează statornic, neîntrerupt, intr-un spirit de colaborare creatoare, unindu-și forțele și strădaniile, sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor localităților, pentru înflorirea României socialiste.

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 

pentru turismVarietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni oferă posibilitatea ca fiecare cetățean să aleagă, în vederea economisirii, pe cel care răspunde cel mai bine dorințelor sale.Cetățenilor care doresc să economisească pe un libret care pe lingă dobinda anuală le acordă și șansa să obțină prin trageri la sorți un ciștig, astăzi le prezentăm libretul 
de economii pentru turism.Avantajul specific al depunerilor pe acest libret constă în faptul că din dobinda anuală de 4,5 la sută, 2 la sută se acordă sub formă de cîștiguri în excursii în străinătate organizate de Ministerul Turismului. iar 2,5 la sută in numerar prin înscrierea în libret. Cîștigurile se acordă prin trageri la sorți trimestriale, libretelor care au în tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți un sold de minim 3 000 de lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului respectiv. în valoarea cîștigurilor sînt incluse și soldurile de 3 000 de lei ale libretelor cîștigătoare.Emiterea libretelor de economii pentru turism, operații de depuneri și restituiri se pot efectua la oricare unitate proprie C.E.C. și oficiile poștale autorizate.De reținut că titularii libretelor de economii ieșite cîștigătoare pot ceda excursiile celorlalți membri ai familiei lor, respectiv soției (soțului), copiilor minori, precum și părinților în cazul titularilor minori.Titularii libretelor de economii pentru turism cîștigătoare sau persoanele menționate mai sus beneficiază de excursia cîștigată, îndeplinind formalitățile necesare prin Ministerul Turismului.în vederea participării Ia tragerea lapsorți pentru trimestrul II 1983 se pot emite librete de economii pentru turism pînă la sfîrșitul lunii martie a.c.

In Capitală

Un nou magazin 
auto-moto-velo-sportRețeaua magazinelor de desfacere ale I.D.M.S. — magazine specializate în comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autoturisme, motociclete și biciclete, ca și a articolelor de sport— se extinde continuu. Magazinele de acest fel sînt amplasate, de regulă, la parterul unor noi și moderne blocuri din marile cartiere de locuințe. Cel mai nou magazin cu acest profil — avînd o suprafață comercială de circa 1 800 mp — s-a deschis joi. în Capitală,, pe șoseaua Mihai Bravu nr. 47—49.Profilat. pe desfacerea în primul rind pieselor și accesoriilor pentru ' toate tipurile de autoturisme „Skoda", magazinul I.D.M.S. din șoseaua Mihai Bravu este, totodată, bine aprovizionat cu motorete și biciclete de fabricație românească, cu accesorii auto (centuri de siguranță, produse pentru protecția caroseriilor, cosmetice diferite etc.), cu articjole pentru practicarea sportului, pentru pescuit și vînătoare, pentru turism. „în magazinul nostru — ne spunea responsabila unității, A- driana Gîrleanu — sînt peste 3 000 de repere, aprovizionarea urmind să se facă în mod continuu, în așa fel incit stocul de marfă, varietatea acestuia să nu scadă niciodată. Și o ultimă informație : magazinul nostru este deschis în fiecare zi de lucru intre orele 8.30—17, sîmbăta însă pînă la orele 14“. (I. 

Dumitriu).

I
în cîteva• Participînd la turneul internațional-feminin de șah de la Belgrad, marea maestră româncă Marina Po- gorevici a avut o evoluție remarcabilă reușind să se claseze pe locurile 2—3 — cu 8 puncte din 11 posibile, la egalitate cu Maia Ciburda- nidze (U.R.S.S.), deținătoarea titlului mondial. Pe primul loc s-a situat S. Veroczi (Ungaria), cu 8,5 puncte.• La Mestre, s-a disputat finala „Cupei campionilor europeni" la

rînduribaschet feminin în care s-au întîlnit echipele A.S. Vicenza (Italia) și Agon 08 — Diisseldorf. Baschetbalistele italiene au repurtat ’victoria cu scorul de 76—67 (39—41), intrind în posesia trofeului. ,<în finala competiției feminine de baschet pentru „Cupa Liliana Ron- chetti" formația B.S.E. Budapesta a învins cu 83—81 după două prelungiri echipa Spartak Moscova.
I

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 18 MARTIE 1983EXTRAGEREA I : 73 14 20 30 32 4 50 1 57.EXTRAGEREA A II-A : 17 21 7 23 42 5 86 68 69.

în această perioadă, prin întreprinderea de 
turism, hoteluri și res
taurante București se pot obține bilete pentru odihnă și cură balneară în cele mai renumite stațiuni ale țării. Față de perioada iunie—septembrie, cei care merg la odihnă și cură balneară prin I.T.H.R. București beneficiază în lunile martie, aprilie și mai de importante econo
mii in propriul buget. Astfel, pentru un sejur de cite 18 zile în a- ceastă perioadă, costul unui bilet la hotelurile din Căciulata ‘ este de 1 663 lei — cu 586 lei mai puțin decît în sezonul de vară, la E- 
forie Nord și Mangalia 
1 607 lei biletul — cu cite 1 020 lei mai puțin, la Felix 1 777 lei — cu 869 lei mai puțin, la

Sovata 1 814 lei — cu 832 lei mai puțin, și la 
Herculane 1 847 lei — cu 832 lei mai puțin. Pentru un sejur de 
20 de zile, costul unui bilet la hotelurile din stațiunile 
Covasna este 2 121 lei — cu 798 lei mai puțin, la Buziaș 2 121 lei — cu 525 lei mai puțin, la Tușnad 2 016 lei — cu 651 lei mai puțin și la Vatra Dornei 2146 lei — cu 525 lei mai puțin. Avantaje și 
ecanomii importante 
în propriul buget ofe
ră și biletele de o- 
dihnă în serii de cite 
12 zile Ia hotelurile din Poiana Brașov (cost 1 197 lei), Sinaia (1 084 lei) și Predeal (1 159 lei). Tot pentru lunile martie, aprilie și mai, I.T.H.R. Bucu
rești eliberează bilete 
și pentru serii de cite

6 zile cu cazarea în vile la stațiunile Pre
deal, Sinaia și Tușnad (preț 452 lei). Bușteni, 
Breaza, Lacul Roșu, 
Borșa și Borsec (preț 444 lei) și bilete de cite 18 zile (oreț 1 323 lei) la vile din stațiunile Vatra Dornei, 
Govora, Herculane, O- 
lănești, Călimănești, 
Căciulata.Informații și înscrieri Ia Agențiile de turism ale I.T.H.R. București din str. Tonitza nr. 13 (telefon 14 95 94), stri Mendeleev nr. 14 (telefon 59 37 60), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81), Bd. Republicii nr. 39 (telefon 14 08 00), Calea Moșilor, bloc 55 (telefon 11 08 48), Calea Gri viței nr. 139, str. Luterană nr. 4 (telefon 14 21 77/29 57)

• Buletin de București : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ;
20.15, FESTIVAL (15 63 84) — 9; ;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Plecarea Vlașinilor : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30.
• B.D. intră în acțiune : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Ochi de urs : DRUMUL SĂRII — 
19,30, VIITORUL (11 48 03) — 19,30.
• Zestrea domniței Ralu : VIITORUL
— 15,30; 17,30.
• Comoara ; PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Izvorul : CENTRAL (14 12 24)
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Micul lord : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 18; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) ; 11,15;
13,30; 15,45; 18; MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 15,45; 18;
20,15.
• Agonia : ARTA (21 31 86) — 9; 12,30; 
16; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 
16; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
• Competiția : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Călăuza : POPULAR (35 15 17) — 13; 
16; 19.
• Combinația : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

15;
BU- 

19,30. 
VIC- 

17,15;

9;

• Al șaselea : MUNCA (21 50 97) 
17,15; 19,30.
0 Cîntec pentru o rîndunică : 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30;
© Aii Baba și cei 40 de hoți : 
TORIA (16 28 79) — 9; 11,45; 14,30;
20.
• Despărțire temporară ; GRIVIȚA 
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
• Pe aripile vîntului ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 18,30.
• Tess : CAPITOL (16 29 17) — 9,15; 
12,30; 16; 19.
• Cîinele ; CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Abba: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Mica romanță : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Marea evadare : LIRA (31 71 71) — 
10,30; 15,30; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12,30; 16; 19.
• Muppets la Hollywood — 9: 11; 13; 
15, Aleargă după mine ca să te prind
— 17; 19,15: DOINA (16 35 38).
@ Șeriful din Tennessee : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14 ; 16; 18
• Domnul miliard : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Safari Express : PACEA (60 30 85)
— 11; 15,30; 17,30; 19,30.

20.

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
mică): Ploșnița — 15: Examenul — 
20, (sala Atelier) : Act venețian — 
15,30; Intre patru ochi (A) — 19,30; 
(sala mică a Palatului) : Gimnastică 
sentimentală (amînat din 5 III) — 19;

(sala Batiștei) : Intre patru ochi (B)
— 19.
• Opera Română (13 16 57) : Boema
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigoților — 
15; Poezia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) • Nu 
pot să dorm — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pro
cesul — 19,30.
@ Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 15; 19; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Șapte martori — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Stela, stelele și Boema — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntărețul tristeții sale (premieră) -*■
18.30.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la sala Palatuluiy ? „Primă
vara ’83“ — 16; 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) 8 
Piatră la rinichi — 16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 8 
Cine se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) î 
Bu-Ali — 17.
• Circul București (110120) j Mup
pets la.
•
(15
19.30.

circ — 16; 19,30.
Studioul de teatru al I.A.T.C. 
72 59) : Deșteptarea primăverii — J

• ANVIPLANUL, UN 
NOU MIJLOC DE 
TRANSPORT, a fost propus de către inginerul sovietic Viktor Andreicenko. Aparatul, pe care l-a numit „Anviplan", cumulează avantajele automobilului, autobuzului, tramvaiului și dirijabilului, fără să aibă și dezavantajele acestora. Cum arată „Anviplanul" 1 Să ne imaginăm de-a lungul traseului niște construcții metalice înalte de 50 de metri, asemănătoare stîlpilor de înaltă tensiune. între care este întinsă o pereche de cabluri elastice pe care alunecă, fără să facă aproape nici un zgomot, un aparat de zbor asemănător dirijabilului, alcătuit din 14 compartimente, mai

ușor decît aerul (este umplut cu heliu), neamenințat de ciocniri, pe care nu-I deranjează intersecțiile, circulă cu o viteză de o sută de km pe oră și poate lua la bord o sută de pasageri. Conform proiectului, o linie de 60 km de „Anviplan" costă de șapte ori mai puțin decit o linie de tramvai cu aceeași lungime. Noul mijloc de transport este indicat pentru a face legătura între centrele marilor orașe și aeroporturi, dar și pentru alte genuri de transporturi cum ar fi, de exemplu, aducerea unor minereuri de la carieră la fabrica de înnobilare.
• RÎUR1LE SAHAREI. Revista americană „Time" scrie că in urma sondării suprafeței

pustiului Sahara cu ajutorul radiolocației, de lâ bordul sateliților artificiali, au fost descoperite albiile unor rîuri. delte largi și cîmpii care au existat aici cu mii de ani în urmă. Orientarea generală a străvechilor rîuri era spre sud-vest. Această descoperire confirmă faptul că. în trecutul îndepărtat, exista în Sahara suficientă apă pentru irigarea ogoarelor, că în această zonă s-au aflat așezări de agricultori.
• LEACURI MILENA

RE. Aiurveda este numele dat practicilor terapeutice indiene vechi de peste 3000 de ani și înseamnă în limba sanscrită știința vieții. Textele sanscrite

rămase pînă astăzi conțin 8 000 de leacuri, din care astăzi se folosesc curent în India 1 000. Ele constau in extrase de plante, rădăcini, frunze și coajă de copac, precum și din amestecuri de substanțe minerale, metale nobile și pietre prețioase. Medicii aiurvedici posedau cunoștințe temeinice de anatomie și psihologie, principiul lor fiind stabilirea unui strîns contact între pacient și medic, tratarea omului și nu numai a bolii, cunoașterea temeinică a personalității sale. Din combi

narea acestor factori obțineau rezultate, se pare, uimitoare în tratarea unor boli de piele, alergii, dereglări hormonale și circulatorii etc.
• CREȘTEREA SU

PRAVEGHEATĂ ELEC
TRONIC. Universitatea din Nymegen (Olanda) a pus la punct o aparatură electronică capabilă să furnizeze rapid date foarte exacte referitoare la creșterea copiilor. Astfel pot fi depistate anomaliile și întîrzie-

rile intr-un stadiu incipient, care să asigure succesul tratamentului. Măsurătorile se fac în partea inferioară a coapsei cu o exactitate de cinci sutimi de milimetru, permițînd astfel determinarea rapidă a creșterii corpului, care în mod normal este de 0,35 mm pe săptămină. Datorită aparaturii care indică dimensiunile exacte, copiii pre- zentînd tulburări de creștere pot beneficia de un tratament optim pe bază de preparate hormonale.
• EXPERIMENTE GE

NETICE. Cercetătorii americani au obținut de curînd o specie de șoareci de două ori mai mari în lungime și greu

tate decît cei obișnuiți. Dimensiunile neobișnuite ale animalelor se datorează transplantului unei gene producătoare de hormoni de creștere. Sensul acestui experiment nu constă însă doar în obținerea unei rase de șoareci uriași, ci urmărește posibilitatea de extindere a acestui procedeu în corectarea nanismului și a altor boli congenitale. precum și în zootehnie la obținerea unor valoroase produse genetice și în grăbirea procesului de creștere a animalelor.
• DIN ÎNTÎMPLARE, 

DAR FOARTE UTIL. Re‘ cent a fost creat un polimer capabil să absoarbă o can

titate de apă de 30 de ori mai mare decît propria sa greutate. Cu ajutorul lui, terenuri nisipoasă deșertice pot fi transformate în ogoare răpitoare. Produs sub formă de granule minuscule, este incorporat în sol odată cu efectuarea arăturii ; reținînd apa. oferă posibilitatea creșterii plantelor în locuri unde apa se evapora înainte de a ajunge la rădăcinile plantelor. Polimerul a fost descoperit întîmplător de directorul companiei engleze „Chemical Descoveries" în timpul unor cercetări care urmăreau obținerea unei substanțe capabile să absoarbă petrolul vărsat in mare. La o suprafață de 0,4 ha e nevoie de o jumătate de tonă de polimer.



Noi acțiuni și luări de poziție 
in sprijinul înlăturării primejdiei 

nucleare
OLANDA : Proteste împotriva politicii „faptului împlinit"HAGA 18 (Agerpres). — Consiliul interconfesional pentru pace (IKV) din Olanda și-a exprimat nemulțumirea in legătură cu faptul că guvernul Statelor Unite a ales deja — după cum reiese din stenograma unor dezbateri din Congresul american — locul în care să amplaseze pe teritoriul olandez rachete nucleare „Cruise" cu rază medie de acțiune. Admitînd existenta unor planuri prealabile întocmite de o comisie americană însărcinată cu această problemă, ministrul olandez al apărării, Jacob de Ruiter. a afirmat că locul nu a fost stabilit și că N.A.T.O. nu neglijează rezervele

SUEDIA : Crearea de zone denuclearizate slujește 
intereselor păcii

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
In cadrul dezbaterilor din Riksdag 
(parlamentul țării), Lars Werner, 
președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, a subliniat 
caracterul constructiv al propuneri
lor cuprinse în Declarația politică 
de la Praga, incluzind propunerea 
de încheiere a unui tratat cu pri
vire la nefolosirea reciprocă a for
ței militare și menținerea de re
lații pașnice intre statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 
țările N.A.T.O.

Pe de altă parte, el a spus că 
Partidul de Stingă — Comuniștii 
sprijină inițiativa guvernului sue
dez privind crearea in Europa cen
trală a unei zone fără arme nuclea
re, precum și propunerea referitoa
re la crearea unei zone denucleari
zate in nordul Europei. Lars Wer
ner a subliniat că este necesar să 
fie apărat statutul de țară neutră al 
Suediei și să se intensifice efortu

Pentagonul preconizează cheltuieli militare 
de 2 bilioane dolari în perioada 1985-1989 

Agenția United Press International despre un document secret 
al Ministerului Apărării al S.U.A.

„U.P.I. a obținut o copie a unui 
nou document secret al Pentagonu
lui, de 106 pagini, care evidențiază 
planificarea militară strategică a- 
mericană pe restul acestui dece
niu". Astfel și-a început agenția United Press International un 
anunț fulger către presa internațio
nală, prin care atrăgea atenția că 
reporterul U.P.I. pe lingă Penta
gon, Richard C. Gross, a pregătit 
o amplă informație pe această 
temă, iar în transmisia sa, repor
terul arată.:,

„Un document secret al Pențago- 
nului cheamă la 'c^lțuireii iț a.Pi’oă- 

■pe 2 mii de miliarde- 'dolari -i-n uf - 
mătorli cinci ani pentru a spori pu
terea militară americană. Intitulat «Ghid privind apărarea pe anii fiscali 1985—1989», documentul este 
însoțit de un memorandum datat 1 
martie 1983, semnat de ministrul 

olandeze privind instalarea rachetelor de croazieră pe teritoriul Olandei. Guvernul olandez s-a angajat să procedeze la alegerea locului de amplasare a rachetelor numai după consultarea parlamentului.Această tară, reamintește A.F.P., a acceptat în 1979 decizia N.A.T.O. privind instalarea de noi rachete nucleare în Europa, rezervîndu-și totuși dreptul de a lega de rezultatul negocierilor sovieto-america- ne de la Geneva acordul său definitiv de a primi pe teritoriul olandez 48 din cele 572 rachete cu rază medie de acțiune americane.
rile in vederea transformării între
gului continent european intr-o re
giune lipsită de arme nucleare.

MAREA BRITANIE:
Manifestație în fața unei 
baze militare americane

LONDRA 18 (Agerpres). — Un 
grup de manifestanți împotriva ar
melor nucleare, care se instalase, 
în semn de protest, în fața bazei 
militare americane de la Upper 
Heyford, la 96 km nord-vest de 
Londra, au fost îndepărtați de poli
ție. Manifestanții au organizat, timp 
de șase luni, diverse acțiuni de pro
test față de intenția de a amplasa 
la această bază aeriană bombe 
nucleare transportate pe avioane de 
tipul F-111.

apărării, Caspar Weinberger. A fost 
dat agenției United Press Interna
tional de surse familiarizate cu pro
blemele apărării.

Documentul preconizează chel
tuirea, pentru proiecte militare, a 
sumei de 1,958 bilioane dolari. Po
sibila folosire a armelor nucleare 
rămine elementul-cheie in strate
gia noastră privind -descurajarea 
.totală»" — se spune în document.

In continuare, documentul subli
niază că Statele Unite au cheltuit 
sute de milioane dolari pentru con
struirea de baze in diverse părți ale 
lumii și că aceste acțiuni trebuie 
continuate, paralel cil intensificarea 
„pregătirii specializate" ă forțelor 
armate pentru lupta in „regiuni 
muntoase și deșertice". in acest 
sens, o serie de zone ale globului 
sînt declarate „vitale pentru apăra
rea Statelor Unite".

Sub semnul cooperării economice și tehnice 
româno-mozambicane ,MAPUTO 18 (Agerpres). — în perioada 14—18 martie 1983, la Maputo a avut loc sesiunea a V-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-mo- zambicane de cooperare economică și tehnică. în cadrul lucrărilor, delegația română, condusă de Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, și delegația mozambica- nă, condusă de Rui Baltazar dos Santos Alves, ministrul finanțelor, au examinat evoluția relațiilor economice bilaterale, în baza înțelegerilor și convorbirilor realizate la nivel înalt, și au analizat stadiul actual al obiectivelor prevăzute în protocolul sesiunii a IV-a a Comisiei mixte și în

Sesiunea comună a Camerei Poporului și Camerei
Națiunilor ale Adunării Federale a R.S. CehoslovacePRAGA 18 (Agerpres). — La Praga s-a încheiat sesiunea comună a Camerei Poporului și Camerei Națiunilor ale Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, în cursul căreia a fost analizat stadiul îndeplinirii programului de acțiune al guvernului — relatează agenția C.T.K. La lucrările sesiunii au participat Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace, alți conducători de partid și de stat.

Populația palestiniană din Cisiordania 
continuă demonstrațiile de protestDAMASC 18 (Agerpres). — în mai multe orașe din Cisiordania — teritoriu ocupat de Israel — au continuat demonstrațiile populației palestiniene în semn de protest față de atacurile repetate ale coloniștilor is- raelieni înarmați împotriva sa — in

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

MANIFESTARE CONSACRATA ROMÂNIEI. La „Working Men’s 
College" din Londra a avut loc o reuniune consacrată istoriei, realizărilor 
economico-sociale și politicii externe a României., Expunerea, prezentată 
de dr. Corneliu Nicolescu, lector la „School of Slavonie and East European 
Studies", a. fost însoțită de filme documentare privind realizările econo
mice, social-culturale și turistice ale României, fiind urmată de o dezba
tere în cadrul căreia s-au prezentat aspecte ale politicii interne și externe 
a țării noastre.MEDITERANA — MARE A PĂCII. Președintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, aflat in vizită la Atena, a avut o întrevedere cu primul ministru grec, Andreas Papandreu. în cursul căreia au fost evocate, cu prioritate, probleme privind relațiile Est-Vesl — scrie agenția France Presse. Au fost a- bordate, de asemenea, probleme ale destinderii și dezarmării, rele- vindu-se importanța creării in Me- diterana a „unei mări a păcii".

CUTREMUR. In Papua-Noua 
Guinee a fost înregistrat vineri un 
puternic cutremur de pământ care a 
avut magnitudinea de 7,9 grade pe 
scara Richter. Pină in prezent nu 
se cunosc urmările cutremurului.SPRIJIN FATA DE MIȘCĂRILE PROGRESISTE DIN AMERICA LATINA. într-un document dat publicității la Paramaribo, au- 

contractele încheiate ulterior. Totodată, au fost convenite noi căi și modalități pentru intensificarea continuă a cooperării economice, sporirea schimburilor comerciale și acordarea de asistentă tehnică de către România. Protocolul actualei sesiuni prevede măsuri ' pentru înfăptuirea proiectului comun de dezvoltare a agriculturii în provinciile Cabo Delgado și Niassa, organizarea și dezvoltarea producției agrozootehnice în provincia Maputo, cooperarea in domeniile metalurgiei, silviculturii, prelucrării lemnului, fabricării de îngrășăminte, precum și în efectuarea de prospectări geologice.

Raportul de activitate a fost prezentat de Lubomir Strougal. președintele Guvernului R.S. Cehoslovace. Forța economiei noastre — a arătat vorbitorul, referindu-se la situația internă — este demonstrată de faptul că anul trecut am reușit să facem față problemelor existente și să îndeplinim în linii mari sarcinile de plan, să lichidăm unele dificultăți nou ivite.
formează agenția WAFA. Cele mai mari demonstrații au avut loc la Beit Sahour și Nablus. împotriva mani- festantilor, trupele israeliene au folosit arme și grenade cu gaze lacrimogene.

toritățile militare surinameze condamnă ferm intervențiile S.U.A. în America de Sud, America Centrală și zona caraibiană, exprimind sprijinul fată de mișcările revoluționare și forțele progresiste din regiune. Documentul condamnă, totodată, acțiunile forțelor imperialiste împotriva luptei poporului surina- mez pentru dezvoltare economică ’independentă.
negocierile

CONVORBIRI SOVIETO — LIBIENE. La Moscova s-au încheiat convorbirile dintre președinteleConsiliului de Miniștri al U.R.S.S.;N'EGOCIțRI POLITICE LA BONN. La Bonn au continuatdintre cele trei formațiuni politice ale coaliției guvernamentale din R.F.G. — U.C.D.. U.C.S. și P.L.D. — privind componența și programul viitorului cabinet. în urma unei întîlniri a liderilor celor trei formațiuni politice, s-a anunțat convenirea unui acord asupra unei politici economice de austeritate preconizînd reducerea cheltuielilor bugetare cu 40 miliarde, mărci vest-germane in următorii trei ani.

Pentru continuarea 
dialogului intre cele două 

state germane„Președintele P.L.D., Hans Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al R.F.G., apreciază declarațiile cu privire la relațiile dintre R.F. Germania și R.D. Germană — făcute de președintele Consiliului de Stat al R.D.G., Erich Honecker, la Tîrgul de la Leipzig — drept o expresie a interesului R.D.G. fată de continuarea dialogului cu guvernul federal de la Bonn și dezvoltarea cooperării dintre cele două state germane. informează agenția A.D.N. în- tîlnirile între conducători ai R.F.G. și R.D.G. trebuie să fie realiste, bine pregătite și considerate ca ceva normal", se arată intr-un comunicat al biroului de presă al P.L.D.
În legătură cu poziția 

Greciei in Piața comunăATENA 18 (Agerpres). — Primul ministru elen, Andreas Papandreu, l-a primit. Ia Atena, pe președintele Comisiei C.E.E., Gaston Thorn, cu care ardiscutat probleme referitoare la cererea Greciei de a beneficia de un statut special în cadrul Pieței comune, spre a-și putea proteja economia în condițiile concurentei suferite din partea partenerilor comunitari mai favorizați datorită resurselor lor economice superioare. în context, agenția United Press International amintește că. printr-un memorandum prezentat cu un an in urmă. Grecia a cerut exceptarea de la unele reglementări comunitare in sectoarele industrial și agricol, precum și un acces sporit la finanțarea proiectelor de dezvoltare.
- [Nikolai Tihonov, și Salam Jalud, membru al Comandamentului Re- i voluției al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Au fost examinate probleme ale extinderii colaborării bilaterale și alte aspecte ale relațiilor sovieto-libiene. INOCIVITATEA SECTELOR. Problema sectelor și pericolul reprezentat de activitatea lor, in special pentru tineret, a început să preocupe guvernele din Europa occidentală, informează agenția France Presse. Comisia pentru tineret a Parlamentului Pieței comune a audiat săptămîna aceasta un raport în această chestiune, întocmit de deputatul conservator britanic Richard Cotrell. Documentul propune adoptarea. în țările C.E.E.. a unui cod de conduită pentru sectele religioase, sugerind .ca asemenea grupări să se angajeze că vor dezvălui sursele veniturilor lor, utilizarea dată acestora, nea, li se cere să nu se desprinderii din secte a care o doresc.

precum și De aseme- mai opună membrilor

J

Situația economică din țările capitaliste
Spre o realiniere 

a parităților monetare 
în cadrul S.M.E. ?

BONN 18 (Agerpres). — Sfirșitul 
acestei săptămîni ar putea să fie 
hotăritor pentru viitorul Sistemului 
Monetar (Vest-) European (S.M.E.) 
și relațiile economice dintre Fran
ța și R.F. Germania — se aprecia
ză în cercurile politice din Bonn, 
citate de agenția France Presse. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
vest-german al Finanțelor a reafir
mat vineri dimineața că „o reeva
luare unilaterală a mărcii este ex
clusă și că poziția guvernului de 
la Bonn rămine neschimbată". De
clarația a fost făcută insă înainte 
ca francul francez, ca și lira ster
lină să fi atins nivelul minim de 
intervenție în raport cu marca 
vest-germană. Autoritățile moneta
re din Bonn și Frankfurt pe Main 
consideră inevitabilă o realiniere 
generală a parităților în interiorul 
S.M.E., incluzind o reevaluare a 
mărcii și a florinului olandez, pre
cum și o devalorizare a francului 
francez și belgian, ca și a lirei ita
liene și a coroanei irlandeze.

în 1982, Japonia 
a înregistrat ritmul de 
creștere cel mai scăzut 
din ultimii șapte aniEconomia Japoniei a înregistrat, anul trecut, cel mai slab rezultat din ultimii șapte ani. se arată într-un raport al Agenției de planificare economică. Documentul subliniază că. anul trecut, ritmul general al creșterii economice a fost de 3 la sută, fată de 3,8 la sută în anul precedent și 4,8 la sută în 1980. Pentru anul financiar 1982, care se încheie la 31 martie, agenția apreciază că pro

P.C. din Ecuador cheamă la o largă 
unitate a forțelor democratice■Comitetul Central al Partidului Comunist din Ecuador, reunit în ședință plenară la Quito, a aprobat ca secretarul general al P. C. E., Rene Mauge Mosquera, să-și depună candidatura în alegerile prezidențiale de anul viitor. în cadrul plenarei a fost analizată, totodată, situația actuală din tară și sarcinile comuniștilor ecuadorieni în vederea realizării' unității tuturor forțelor democratice și antiimperialiste în lupta pentru pre

„Apartheidul - crimă împotriva umanității"
Declarațiile președintelui Comitetului special al O.N.U. 

împotriva apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite, președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, Yusuf Maitama-Sule. apreciază că. „acțiunile regimului , rasist de la Pretoria împotriva Namibiei și a tarilor africane vecine reclamă adoptarea. unor măsuri energice din partea comunității internaționale". în document se arată că organizarea conferinței mondiale de solidaritate cu țările din „prima linie", care va 

dusul național brut — care măsoară valoarea producției naționale de bunuri și servicii — va înregistra o rată de creștere de 3,2 la sută. Guvernul nipon — precizează agenția Reuter — a anunțat că va adopta măsuri speciale pentru stimularea economiei. Aceeași statistică arată că numărul șomerilor era. la sfirșitul lui ianuarie, de 1.6 milioane persoane, adică 2,72 la sută din forța de muncă activă, cea mai înaltă rată înregistrată în ultimii 30 de ani.
Deficit record al balanței 

comerciale a S.U.A.
WASHINGTON 18 (Agerpres). In 

ultimul trimestru al anului trecut, 
S.U.A. au înregistrat un deficit al 
balanței comerciale de 6,1 miliarde 
dolari, cel mai mare din ultimii 10 
ani, ceea ce ridică deficitul pe în
tregul an 1982 la 8,1 miliarde do
lari. Cifrele relevă, alături de alte 
statistici publicate la Washington, 
persistența recesiunii economice atît 
în S.U.A., cît și, în general, în lume.

Criza ,,cărăușilor" mării
1 645 nave comerciale, cu un 

tonaj de 86,820 milioane tdw — ceea 
ce reprezintă 13 la sută din totalul 
flotei comerciale mondiale — se află 
la ancoră, în rada porturilor, din 
cauza actualei crize economice. Re- 
luînd un raport publicat la Londra, 
agenția U.P.I. relatează că, de-a 
lungul a opt luni consecutive, tona
jul navelor aflate în așteptarea co
menzilor de transport a atins nive
luri record. Circa 18 la șută din 
tancurile petroliere au fost deja tre
cute la „conservare", ca nerentabil^.

faceri economice și sociale. A fost reafirmată chemarea către toate cercurile democratice din tară de a sprijini întărirea Frontului Larg de Stingă, subliniîndu-se că acest front nu reprezintă numai o uniune a partidelor de stingă, ci o alianță a tuturor forțelor patriotice, care trebuie să realizeze o înțelegere in vederea soluționării pe cale democratică a problemelor din Ecuador.

avea loc în perioada 25—27 martie a.c„ la Lisabona, are o deosebită însemnătate pentru intensificarea sprijinului international față de statele care își apără independența împotriva provocărilor armate ale regimului de la Pretoria.In încheierea declarației. Yusuf Maitama-Sule a arătat că „apartheidul reprezintă o crimă împotriva u- manității, iar comunității internaționale îi revine sarcina de a lichida acest sistem rușinos".“ : ȘOMAJUL Șl TRAGEDIILE MILIOANELOR DE „OAMENI DE PRISOS"
Șomajul a devenit problema nr. 1 pentru ansamblul țărilor occidentale. 

Experții cei mai optimiști bat în retragere și manifestă cea mai mare 
reținere in formularea de remedii. Iar fenomenul se extinde cu repeziciune. 
Milioane și milioane de cetățeni devin peste noapte „oameni de prisos", 
aflați in situația tragică de a nu putea munci spre a-și asigura existența. 
De luni de zile, drama șomajului marchează viața marilor orașe indus
triale, reține atenția opiniei publice, a presei occidentale.

Recordurile 
deznădejdii„în lumea occidentală — nota săptămînalul vest-german „Die Zeit" — deceniul 80' se pregătește să devină deceniul șomajului. După ce a renunțat să privească realitatea prin ochelari rozalii, guvernul S.U.A. nu se mai încumetă să a- firme că va scădea rapid șomajul sub limita de 12 milioane.. în Marea Britanie, experții în problemele pieței brațelor de muncă nu au căzut de acord dacă în a doua jumătate a deceniului' vor exista «numai» 2,7 milioane oameni fără

„ASTĂZI
SÎNT EU ȘOMER, 

MÎINE
VEI FI ȘI TU“

Purtînd o pancartă cu inscripția de 
mai sus, acest cetățean vest-german 
din fotografie, rămas fără slujbă, 
își cheamă concetățenii la acțiuni 
de solidaritate împotriva concedie

rilor

slujbe, sau peste 4 milioane. în R.F.G., șeful Oficiului federal de muncă, Josef Stingi, a comunicat o nouă cifră record de aproape 2,5 milioane șomeri. Strînși laolaltă, aceștia din urmă „ar putea umple 40 mari stadioane de fotbal pînă la ultimul loc". *
Străzi întregi 

nu mai sînt locuite ; 
oamenii au plecat 
să caute de lucruDupă ce-și dobîndise faima de oraș al automobilului, Detroit deține acum recordul șomajului, deoarece declinul acestei industrii, grav afectată de criza economică, s-a repercutat în mod tragic asupra vieții locuitorilor săi. De luni de zile — scriu ziarele americane — Detroit oferă aceeași imagine: cozile nesfîrșite formate de cei în căutare de lucru la oficiile de plasare. Fiecare al patrulea locuitor apt de muncă din Detroit este șomer. în deznădejdea lor, șomerii recurg la cele mai neașteptate mijloace spre a atrage atenția că orașul se află într-o situație de agonie. într-un parc din centrul orașului, ei implantează cite o cruce pentru fiecare salariat ce și-a pierdut slujba șl se alătură armatei șomerilor. Unii nu-și mai pun nici o speranță în redresarea activității economice a orașului și pleacă spre alte localități. Clădiri și străzi întregi nu mai sînt locuite; hotelurile nu mai au clienți, ferestrele și. ușile unor case sînt zidite sau baricadate cu seînduri. Institutul tehnologic pentru electronică poartă și el amprenta inactivității.Cele trei concerne din industria automobilelor — „General Motors", „Ford" și „Chrysler" — au închis porțile a 30 de uzine, situate în S.U.A. și Canada. 72 000 de locuri de muncă au dispărut astfel în ultimii doi ani. 72 000 de locuri de muncă înseamnă 72 000 de destine omenești mutilate Je criza economică.„Pe șoselele dintre Atlantic și Pacific — scrie revista «U.S. News and World Report» — se află în marș legiuni de americani, care nici nu știu măcar încotro să-și îndrepte pașii. însoțiți de familiile lor, ei au o singură aspirație: să găsească 

de lucru". Revista descrie „dezamăgirea miilor de americani in puterea vîrstei, care călătoresc spre sud sau spre vest ca să constate în cele din urmă că și acolo nu există nici un loc disponibil de muncă". „Cine sînt acești șomeri?" se întreba publicația americană. „Sînt oameni care au avut slujbe bune, casele lor proprii, dar care au pierdut totul și au fost aruncați în stradă." După un drum de la Boston în California, Richard Bouchea povestește: „Peste tot eram întîmpinați cu refuz. într-un stat federal eram sfătuiți să încercăm în următorul. Șeriful unui oraș ne-a amenințat că dacă nu părăsim localitatea ne va întemnița".
Pentru un loc 

de muncă 
concurează 

46 de șomeri„...Gronau — scrie ziarul «Unsere Zeit» — este un orășel in regiunea Miinsterland, la granița cu O- landa. Peisajul din jurul orașului, cu ogoare și gospodării țărănești, pare idilic. Gronau, cu cei 40 000 de locuitori, este amenințat de criză". Cele două întreprinderi din localitate — concernul Van-Delden, una din cele mai mari uzine textile din R.F.G., și fabrica Eilermark sînt pe cale să dea faliment. De pe acum, orașul are peste 2 000 de șomeri. în luna decembrie, pentru cei 2 346 șomeri erau disponibile 51 de slujbe. Cu alte cuvinte, pentru un loc de muncă concurează 46 de șomeri. Unii muncitori lucrează de 30—40 de ani la Van-Delden. Clanul Van-Delden, care se numără printre cele mai bogate familii din R.F.G. și care a impus dezvoltarea unei monostructuri industriale in vestul regiunii Miinsterland, pentru a menține salariile la un nivel scăzut, nu va fi afectat de falimentul uzinei din Gronau, datorită unor complicate și tenebroase proceduri judiciare. Oalele sparte le plătesc oamenii simpli, salariații, deoarece falimentul celor două uzine amenință orașul Gronau cu reducerea lui la o totală inactivitate. Numeroși locuitori părăsesc orașul în. căutarea altui loc de muncă. Efectele șomajului se răs- fring și asupra situației altor locuitori. S-au redus vînzările de mărfuri în comerțul cu amănuntul. A crescut în schimb desfacerea ziarelor la librăria gării. „Șomerii — explică proprietarul — cumpără acum cu regularitate ziare pentru rubricile cu oferte de serviciu. Situația pentru unele familii este disperată".

„Cum să trăiești 
fără resurse 

și perspective 
de viitor?”Această întrebare, sintetizînd întreaga tragedie a situației șomerilor, a fost formulată de o tinără franceză. într-o relatare intitulată „A fi șomeră timp de 15 luni", cotidianul parizian „Le Monde" reproduce gindurile și descrie experiența tristă a unei tinere șomere : „Cum să trăiești — se întreba aceasta — fără resurse și fără perspective de viitor, doar cu amintirile, cu deziluziile și revolta in fața atîtor nedreptăți ? A fi șomeră înseamnă să știi că pentru un post de «începător» vei fi refuzată dacă ai 31 de ani (cum este cazul meu), iar pentru un post de «lucrător cu experiență» recunoașterea calificării se supune unor reguli pe care nu le poți înțelege".Motive să nu fie prea optimist are, după cum relatează revista „Time", și Vance Bates, care va absolvi, în lunile ce urmează, o facultate de științe economice și drept administrativ. După ce a bătut la porțile a 60 de firme, a ajuns la concluzia că, probabil, nu va găsi un loc de muncă cum și-a dorit în anii de studenție. „Nu m-am gîndit niciodată că se va întîmpla astfel. Credeam că îmi va fi greu să mă decid pentru unul din posturile ce mi se vor oferi și nicidecum să-mi pun întrebarea dacă voi găsi totuși un plasament" — afirma el. Un caz aparte, o excepție ? Se pare că nu. Glenn Rosenthal, directorul responsabil cu repartizarea absolvenților Universității Ball State (Indiana), relevă : „Numeroase firme, care își anunțaseră campania de recrutare în luna martie, ne-au comunicat că nu își vor mai trimite reprezentan- . ții la noi. Am încercat să fim sinceri cu studenții noștri și, în același timp, să nu-i demoralizăm".„Voiajori, cu diplome universitare între Atlantic și Pacific — nota revista «U.S. and World Report» — sînt apariții normale în marșurile amintite de pe șoselele S.U.A."Situația deprimantă și disperată a milioanelor de șomeri a devenit pentru unele firme teren propice de afaceri. Revista mai sus citată relatează că un speculant fără scrupule a inserat în cîteva ziare anunțuri prin care oferea locuri de muncă în Alaska. Sute de șomeri s-au arătat doritori să obțină o astfel de slujbă, interesîndu-se de condițiile ce urmează să le îndeplinească. în răspunsul primit.

NESFÎRȘITE COZI ÎN FAȚA OFICIILOR 
DE PLASARE

La Detroit, principalul centru al industriei de automobile din S.U.A., cozi 
nesfîrșite de șomeri în speranța zadarnică a obținerii unei slujbesolicitatorii au fost informați că trebuie să achite în prealabil aproximativ 300 dolari pentru transportul cu vaporul pînă în Alaska. Dar cînd șomerii ce achitaseră prin grele sacrificii această sumă s-au prezentat în portul de plecare, mare le-a fost uimirea să afle că nici un vas nu era programat să plece spre Alaska. Revista descrie și alte cazuri de înșelare a oamenilor simpli, în general șomeri mai în vîrstă și fără o calificare sigură. Dacă oamenii nu pot plăti în bani peșin, speculanții „se mulțumesc" să primească și obiecte. Practicile oneroase, încriminate de John Steinbeck în romanul „Fructele mî- niei", par să supraviețuiască peste decenii.

„Consolați-vă 
cu situația 

și așteptați”...în momentul actual, paralel cu relatările frecvente apărute referitor la proporțiile șomajului, presa occidentală duce o campanie bine regizată de acreditare în rîndul opiniei publice, și în primul rînd printre milioanele de oameni fără slujbe, a ideii că șomajul este implacabil, tot ceea ce se poate pretinde factorilor de răspundere limi- tîndu-se la „o mai bună adminis

trare a șomajului". în timp ce patronilor li se garantează profiturile pentru a nu le-scădea „apetitul" de a face investiții, muncitorilor cu slujbe li se cere să dea dovadă de „solidaritate" cu frații lor șomeri și să împartă cu aceștia locurile de muncă, cu reducerea respectivă a salariilor.„Va trebui să ne obișnuim cu un șomaj în continuă creștere ? —pune retoric întrebarea ziarul vest- german «Hannoversche Allgemei- ne». în mod obligatoriu, nu ! însă în cursul anilor viitori, nu vom putea desigur să ne bizuim numai pe creșterea economică, ca panaceu împotriva tuturor necazurilor economice. Perioada miracolului economic este de mult depășită. Aproape toate țările industriale occidentale se confruntă cu profunde dificultăți structurale de adaptare. Nu sînt întrunite condițiile necesare pentru a se realiza o rată de creștere suficientă pentru a se ajunge, într-o măsură mai mică sau mai mare, la deplina folosire a forței de muncă".Un deziderat pe care, de fapt, societatea capitalistă nu l-a împlinit niciodată, deoarece armata de rezervă a șomerilor constituie unul din elementele constitutive ale mecanismului exploatării.
Petre STĂNCESCU

Lecția \ 
de istorie

La Ottawa, cununile de pene 
multicolore, „tam-tam"-urile și 
„pipele păcii" au fost rinduite 
în vestiare, indienii au revenit 
în rezervațiile lor, după ce, 
timp de două zile, au avut o 
apariție fără precedent in viața 
politică a Canadei. Prilejul l-a 
constituit „Conferința asupra 
drepturilor populației indigene", 
cu participarea reprezentanților 
guvernului și a șefilor adminis
trațiilor provinciale. „Marii șefi 
albi, scrie agenția France Presse, 
au primit o amabilă lecție de is
torie. „Voi aveți o constituție 
care este rezultatul a 116 ani 
de viață în societate, noi vorbim 
de un trecut de 30 000 de ani»... 
-'Instituțiile noastre nu pot de
curge dip ale voastre- — au de
clarat reprezentanții indienilor 
canadieni".

Adevărul este că numai de la 
venirea primilor coloniști euro
peni și ca urmare a practicilor 
.aduse de aceștia s-a ajuns ca 
în rîndul indienilor să se înre
gistreze o înaltă proporție de 
alcoolism, boli endemice, tuber
culoză, sinucideri, prostituție.

La „Conferință", indienii au 
fost ascultați cu atenție. Și, lu
cru rar in Canada — căreia i-au 
trebuit 54 de ani pentru a repa
tria, de la Londra, propria. Con
stituție — primul amendament la 
Carta supremă a fost redactat 
in numai două zile.

Agenția citată scrie că, desi
gur. nu se așteaptă schimbări 
rapide. Amendamentul care va 
fi introdus in textul constituțio
nal după aprobarea de către 
parlamentele federal și provin
ciale promite, totuși, alte trei 
conferințe similare in viitorii 
cinci ani.

„Tara noastră are asemenea 
întinderi imense incit putem 
trăi împreună cu toții", spunea 
unul din pricipalii șefi indigeni, 
venit din provincia Columbia 
britanică (de pe coasta de vest a 
țării). La o întrebare a unui 
ziarist, același șef indian răs
pundea, calm, in următorii 
termeni : „Ne spuneți că noi 
nu am ciștigat decit principii. Ce 
aveți contra principiilor ? Va 
veni rîndul și al problemelor ce 
decurg din ele. Și le vom nego
cia. Dar nu vom vinde niciodată 
pe dolari principiile a 30 000 de 
ani de istorie".

Timp de două zile, la Ottawa, 
„tam-tam"-urile și cununile de 
pene și-au probat, liniștit, forța, 
reînnoind speranțele populației 
indigene în dobindirea unui sta
tut de egalitate și demnitate. (V. Oros).
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