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IERI, LA COMPLEXUL EXPOZIȚIONAL DIN PIAȚA SCÎNTEII

’OWWfcĂȘl/L NICOLAE CEAUȘESCU
A AVUT O INTILNIRE DE LUCRU
cu cadre de conducere din ministerele industriei construcțiilor
de mașini, de mașini-unelte, electrotehnică și electronică,
cu specialiști din cercetare și proiectare, din sectoarele productive

Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, miercuri, 23 martie, au început
lucrările plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.
La propunerea Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat, în unani
mitate, următoarea ordine de zi :

1. Raportul privind situația economico-financiară pe ansamblul economiei naționale
în anul 1982, rezultată pe baza analizei de
bilanț.
2. Programul de aplicare a hotăririlor Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist
Român din 16—18 decembrie 1982 în dome
niul retribuirii muncii și repartiției veniturilor
oamenilor muncii.
3. Raportul cu privire la efectivul, compozi

ția și structura organizatorică a partidului la
31 decembrie 1982.
4. Raportul cu privire la activitatea desfășu
rată în anul 1982 de către organele de partid,
de stat și organizațiile de masă pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a partidului.
5. Raportul privind activitatea de rezolvare
a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii în 1982.
6. Raportul privind activitatea internațională
a partidului și statului în 1982 și principalele
orientări în politica externă în anul 1983.
7. Unele probleme organizatorice.
La plenară participă, ca invitați, cadre de
conducere din ministere, instituții centrale,
organizații de masă și obștești, redactori-șefi
ai presei centrale care nu sînt membri ai C.C.
al P.C.R.
Lucrările plenarei continuă.

iiitinerea unor rente superioare Impune
organizare exemplară, mobilîiare amplă a forteior pentru

ale acestor ramuri

GRĂBIREA SEMĂNATULUI!
• Pe primul plan - încheierea neîntârziată a însămînțării culturilor
din epoca întâi și, în mod deosebit, a sfeclei de zahăr
© Este necesară extinderea ariei semănatului la floarea-soarelui ori
unde temperaturile din sol permit
® O cerință esențială pentru creș terea ritmului de lucru: folosirea
pe scara largă a agregatelor de utilaje agricole
® Realizarea unor lucrări de înaltă calitate, respectarea riguroasă a
normelor tehnice privind densitatea plantelor la hectar trebuie să
caracterizeze munca tuturor mecanizatorilor și specialiștilor
O săptămină ne mai desparte de
sfîrșitul lunii martie și stadiul „la
zi" al însămînțării culturilor de
primăvară — pină in seara zilei
de 22 martie au fost semănate
907 312 hectare, adică 18 la sută
din suprafața totală planificată —
denotă că in această perioadă nu
există sarcină mai importantă pen
tru oamenii muncii din agricultu
ră decît aceea de a intensifica Ia
maximum ritmul de lucru la se
mănat. Este o sarcină care se pune
cu toată stringența dacă ținem
seama de situația însămînțării
principalelor culturi din epoca
intîi, care, după datele centraliza
te la Ministerul Agriculturii și In

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, în cursul dimineții de miercuri, o întîlnire de lucru
la Complexul expozițional din Piața Scînteii cu cadre de
conducere din ministerele industriei construcțiilor de mașini,
de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, cu specialiști
din cercetare și proiectare, din sectoarele productive ale
acestor ramuri.
La întîlnire au participat tovarășii Constantin Dăscălescu,
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Richard Winter și loan Totu, viceprim-ministru al guvernului.

întîlnirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu specialiștii din aceste
sectoare importante ale economiei
naționale a avut, ca obiectiv exami
narea măsurilor și a programelor elaborate, la indicația secretarului ge
neral al partidului, în scopul redu
cerii consumurilor de materii prime,
materiale, energie, combustibili și
manoperă, gospodăririi mai judicioa
se și valorificării superioare a aces
tora, concomitent cu creșterea cali
tății produselor, în conformitate cu
cerințele și exigențele pieței interne
și externe. Ampla analiză întreprinsă
cu acest prilej a cuprins, -de aseme
nea, măsurile preconizate pentru asimilarea de noi produse cu caracte
ristici superioare, pentru creșterea
exporturilor și reducerea importu
rilor.
Inscriindu-se in seria analizelor
Întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în vederea stabilirii măsu
rilor menite a duce la realizarea, la
un înalt grad de eficiență, a progra

melor de dezvoltare economico-socială
a țării, actuala întîlnire de lucru cu
specialiștii din aceste două ramuri
industriale s-a constituit intr-un am
plu program de acțiune pentru înde
plinirea, in cele mai bune condiții, a
planului pe acest an și pe întregul
cincinal, a hotăririlor adoptate la
Conferința Națională a partidului.
La sosirea la complexul expozițio
nal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost salutat în numele colectivelor de
oameni ai muncii din aceste ramuri
ale industriei cu deosebită stimă de
miniștri, de reprezentanți ai condu
cerilor centralelor de specialitate.
Analiza a început în sectorul re
zervat industriei construcțiilor de
mașini. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
este informat pe larg de ministrul
de resort. loan Avram, asupra evolu
ției acestei ramuri in anul 1983,
planul revăzut și completat prevăzînd
o sporire semnificativă a producției
nete și marfă, a exportului care
se realizează in condițiile reducerii
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. accentuate a consumurilor materiale
și de energie,, ale valorificării supe
rioare a materiilor prime.
Studiind măsurile preconizate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a remar
cat că nu toate consumurile sînt ju
dicios stabilite și a indicat să se re
vadă la unele produse cantitățile de
metal prevăzute a fi folosite. în acest
scop, secretarul general al partidu
lui a cerut să se intensifice acțiunea
de reproiectare a produselor, care
trebuie să aibă ca efect reducerea
greutății lor, in condițiile menținerii
. caracteristicilor tehnico-funcționale.
S-a cerut să se elaboreze un program
pentru anii 1984—1985, care să cu
prindă măsurile ce se vor intreprinde
in continuare in direcția reducerii
consumurilor și valorificării superi
oare a materiilor prime și materia
lelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
relevat în discuția cu reprezentanții
ministerului de resort necesitatea de
a se acționa cu toată răspunderea
pentru creșterea calității, pentru
pregătirea din timp a tehnologiilor
și fabricației produselor cu ciclu
lung, pentru o valorificare mai bună
a materiilor prime. De asemenea, s-a
indicat să se ia măsuri pentru spo
rirea producției de piese solicițațe la
export, care să înglobeze o cantitate
mai mare de inteligență și să asigure
un grad mai înalt de prelucrare a
materiilor prime și materialelor.
S-a cerut, de asemenea, ca, in
cazul îmbunătățirii calității produ
selor, costurile de producție să nu
fie sporite. Costurile, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie

y

‘: II

să rămînă constante. Să se acționeze,
pe cit posibil, pentru reducerea lor.
A fost analizat apoi programul de
asimilare a materialelor și producției
pentru reducerea importurilor. To
varășul Nicolae Ceaușescu a apreciat
preocupările specialiștilor și colec
tivelor de oameni ai muncii in
această direcție și a arătat că posi
bilitățile tehnice create și existența
unui important număr de specialiști
de inaltă calificare permit depășirea
prevederilor și în acest domeniu. S-a
relevat, totodată, că se impune ca,
ipe baza acestor ample posibilități,
.să ■ Se acționeze pentru creșterea
productivității muncii, practic pen
tru dublarea acesteia pină în 1985.
Dialogul pe tema reducerii consu
murilor de . materii prime, materiale
și energie in domeniul industriei con
strucțiilor de mașini a continuat in
sectorul destinat activității de cerce
tare științifică, proiectare și inginerie
tehnologică, căreia ii revin sarcini
deosebit de importante pe linia spo
ririi eficienței economice. S-a relevat
faptul că specialiștii din cercetare
și-au orientat activitatea în două
direcții fundamentale : reducerea
consumurilor materiale și diminuarea
consumului de forță de muncă. A fost
evidențiat rolul însemnat al tipizării,
reproiectării, modernizării și înnoirii
tehnologiilor de fabricație, recupe
rării și recondiționării unui număr
sporit de repere, extinderii utilizării
unor materiale noi și a înlocuitori
lor. care constituie capitole impor
tante in noile programe ce vizează

(Continuare în pag. a V-a)

dustriei Alimentare. în seara zilei
de 22 martie se prezenta astfel :
MAZĂREA a mai rămas de se
mănat pe 3 la sută din suprafe
țele planificate ; semănatul nu s-a
încheiat in județele Brașov, Covasna. Harghita și Neamț.
OVĂZUL a fost semănat pe 90
Ja sută din suprafață, lucrarea
fiind încheiată In 32 de județe. Ră
mase în urmă sînt județele Har
ghita, Maramureș și Suceava.
INUL PENTRU ULEI mai este
de semănat pe 3 la sută din su
prafețele planificate. în județele
Iași, Arad și Botoșani.

INUL PENTRU FIBRĂ a fost
semănat pe 26 la sută din suprafe
țele prevăzute.
CARTOFII DE VARĂ au fost
plantați pe 66 la sută din supra
fețele prevăzute. întîrzierile sint
localizate în județele Satu Mare —
unde s-au plantat 7 la sută din
suprafețe. Dolj — 30 la sută. Brăi
la — 19 la sută. Teleorman — 29
la sută. Sectorul agricol Ilfov —
47 la., sută. Județele Tulcea. Sălaj,
Covasna. Bistrița-Năsăud și Vrancea nu au început această lucrare.

Aurel PAPA1MUC
(Continuare în pag. a IlI-a)

Argumentul muncii înfrățite
- puternica dezvoltare a județului

harghita :

Printre inestimabilele valori cu
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a
îmbogățit tezaurul gindirii și prac
ticii revoluționare se remarcă modul
strălucit de rezolvare a problemei
naționale, de asigurare a deplinei și
autenticei egalități in drepturi de
care beneficiază toți fiii patriei soc-’aliste.
Este un adevăr incontestabil că în
România toți cetățenii — indiferent
de naționalitate — participă în mod
egal și cu conștiința unității între
gului popor, la întreaga viață eco
nomică și socială a țării. Soluționa
rea efectivă a problemei naționale
in țara noastră pornește de la
premisa că adevărata
egalitat.ei
trebuie să se bizuie pe o teme
lie economică solidă, ceea ce im
plică dezvoltarea armonioasă, pe
întreg teritoriul țării, a forțelor de
producție 'din industrie și agricultură.
Prin marile sale împliniri socialiste,
în condițiile înfloririi întregii noastre
patrii, județul Harghita constituie
una din cele mai elocvente expresii
ale justeței și înțelepciunii acestei

linii directoare a politicii partidului
nostru de dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor țării. Este bine știut
că această zonă, in care trăiesc și
muncesc împreună, de veacuri, ro
mâni și maghiari, se număra printre
cele mai puțin dezvoltate in țară; deci
PATAKI Emeric,
prim-vicepreședinte
ol Comitetului executiv
cl Consiliului popular județean
Harghita

și posibilitățile de afirmare a omu
lui erau mai limitate.
Marile investiții pe care, la iniția
tiva partidului, personal a tovarășu
lui Ceaușescu, patria socialistă le-a
alocat pentru dezvoltarea județului,
împreună cu munca unită, plină de
dăruire a comuniștilor, a tuturor
locuitorilor acestor plaiuri, români și
maghiari, au îmbogățit harta Harghi

tei cu noi și moderne unități indus
triale. Investițiile realizate în județ
numai in cincinalul trecut (9 mi
liarde lei) reprezintă o sumă de 72
de ori mai mare decît cele din
perioada 1951—1956, iar ritmul anual
de creștere a producției industriale
a județului a fost de 12 la sută,
superior celui de 9,5 la sută pe eco
nomia națională.
Harta fostului județ slab dezvoltat
din punct de vedere economic s-a
îmbogățit cu platformele industriale
de la Miercurea-Ciuc (întreprinderi
de tractoare, tricotaje, PAL, mobilă),
cu întreprinderea de matrițe și piese
turnate din Odorheiu Secuiesc, cu
întreprinderea de utilaje și piese de
schimb din Gheorgheni, întreprin
derea de oțeluri speciale forjate din
Cristuru Secuiesc și multe altele. Lo
calități care in urmă cu un deceniu
și jumătate nu sugerau vreo semni
ficație majoră din punct de vedere
economic au căpătat in acest răstimp
o puternică dezvoltare ca centre
muncitorești de prestigiu.
O demonstrează însuși faptul că
75 la sută din producția industrială a
județului se realizează în unitățile
amintite, puse in funcțiune după anul
1968, anul creării județului. Iar
pentru a preciza ce înseamnă pro
ducția industrială a Harghitei este
de ajuns să spunem că, incă din
anul 1979, județul a depășit acel
„prag inferior al dezvoltării" care
înseamnă un volum anual de peste
10 miliarde lei. Mai mult. Acum,
produsele harghitene se exportă in
50 de țări ale lumii.
Astăzi, cînd reconstituim cu mindrie anii — puțini la număr — de
dezvoltare fără precedent a județu
lui, evocăm cu recunoștință momen
tele de prezență nemijlocită în mij
locul nostru a președintelui țării,
care ne-a vizitat în repetate rînduri.
Fiecare vizită de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu a constituit un
bogat izvor de învățăminte, un pu
ternic factor dinamizator al mersului
nostru Înainte. „Dezvoltarea indus
trială a județului Harghita, ca a tu
turor județelor României socialiste,
releva președintele țării cu prilejul
vizitei de lucru efectuate în luna
iunie 1978, demonstrează cu putere
felul în care se realizează in viață
hotăririle partidului nostru, preocu
parea partidului și guvernului de a
asigura dezvoltarea rapidă a tuturor
județelor, ca o condiție a ridicării
bunăstării poporului, a egalității in
drepturi între toți cetățenii patriei
noastre, fără deosebire de naționali
tate. Asigurăm astfel condiții de
muncă și de retribuție egale, posibi
litatea tuturor de a lucra în oricare
sector de activitate in raport cu cali
ficarea, cu pregătirea profesională și
tehnică". Acest mare adevăr consti
tuie astăzi o realitate cotidiană in
județul nostru.

(Continuare în pag. a V-a)
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I Fiul, ca și tatăl I
La aproape
de ani, Ion T. I
Simion este unul dintre cei mai
i vrednici
crescători de animale
din comuna Lisa, județul Te I
leorman. Locul fruntaș îl ocu
pă nu numai pentru numărul de
animale pe care le are și le în
grijește împreună cu fiul său, ' I
Tudor Simion — peste 60 de oi,
3 porci, o vacă, o junincă, un cal,
zeci și zeci de păsări — ci mai
ales pentru producțiile mari pe I
care le obține șl pe care le va
lorifică la fondul de stat, pe
bază de contracte. In acest an, I
de exemplu, pe lingă mari can
tități de, lină, lapte și brinză, el
va livra statului doi porci și un I
tăuraș. Lesne de înțeles că, pe
lingă asigurarea
consumului
propriu al celor două familii, ta
tăl șl fiul obțin și mari venituri i
I pemiliecare! și le împart... ca-n fa-fa
I Competență
I
Cu citva timp in urmă, înI treprinderea
„Hidromecanica"
din Brașov a achiziționat din
import un centru automat de a- I
I devărată
lezat și frezat - orizontal — o amicrouzină electronică.
Din cauza falimentului, firma I
n-a mai trimis specia
I străină
liști proprii s-o monteze, așa
cum prevedea contractul. In aceste condiții, montarea ei pă I
rea de nerezolvat, datorită fap
tului că furnizorul nu asigurase
nici documentația tehnică nece I
Iată însă că electroniștii
I sară.
uzinei brașovene au reușit să
monteze fără greș agregatul, aducînd întreprinderii și însem I
nate economii bănești.
I
I La drumul mare
într-o seară, tlnărul Mircea I
Rădac, îngrijitor de ani
I •Nicolae
male la C.A.P. Apold, a plecat
la drum însoțit de trei clini cio
bănești. Alți doi tineri veneau I
! din
sens opus pedalind pe bici
clete. Politicoși, cei doi bicicliști
dat binețe lui Rădac, dar I
Rădac, in loc să le răspundă la
I i-au
salut, l-a lovit pe unul din ei,
iar asupra celuilalt a asmuțit I
dinii. Apoi Rădac s-a suit pe
I una din biciclete dus a fost.
In aceeași noapte — ne scrie
■ procurorul Mircea Rașca din Tg. I
— făptașul a fost desco
I Mureș
perit. Trimis in judecată, a fost
condamnat la 3 ani închisoare. I
I
După fapta
I
I și răsplată
I
Ajuns la 80 de ani, bătrînul
i Grigore
Burci, din TurbureaGorj, continuă să muncească,
fiind stimat și respectat de toa I
tă obștea. Exemplul lui l-au ur
! mat
și îl urmează și alții, nu
mai feciorul, Ilie Burci, nu vrea I
cu nici un chip să muncească. A
I ajuns
la virsta de 50 (cincizeci)
de ani fără nici o ocupație, fără
un rost pe lume, iar cind I
se îmbată — și e mai mult
i nici
mahmur decit treaz — devine
și scandalagiu. Deunăzi — ne I
scrie C. Banța, președintele Ju
I feciorul
decătoriei din Tg. Cărbunești -și-a amenințat tatăl

|DIVERS

COMPLEXUL „TULNIC" DIN CÎMPENI

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și solațianate ia concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Rezultatul concret al ținui sprijin eficient:

60

și

că-i dă foc casei. Apoi, nici una,
nici două, a început să-l loveas
că pe bătrin. Au sărit vecinii. și
l-au dat pe scandalagiu pe mina
miliției, iar instanța de judeca
tă l-a condamnat la cinci luni
închisoare.

I
I
I O să le convină ?
I
„în Botoșani — ne scrie un
I cititor
al ziarului nostru — tre
buia să fie dat în exploatare, I
încă, din primăvara anului tre
cut, cel mai mare sistem de iri
gații din județul nostru. între I
constructoare a siste
I prinderea
mului este tot din județul nos
tru, ca și beneficiarii. Cu toate
asigurările date de constructori,
primul termen n-a fost respec
tat. Constructorii au fixat un al
doilea termen, dar tot nu s-au
ținut de cuvint. Acum, solicită
din nou o... nouă replanificare.
Față de aceste sus-zise, stau șl
mă întreb; ce-ar fi ca atunci
cind sosește sorocul să ia și
constructorii retribuția, să li se
amine din... semestru în semes
tru, așa cum fac ei acum ? Nu
cred c-o să le convină".
Nici noi.

!
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Ac de cojoc
Gică Stanciu din Constanța,
domiciliat flotant în Brăila (car
tierul Viziru I, bloc 26), individ
fără ocupație, făcuse o pasiune
bruscă pentru cojoace. Și cum
tot umbla toată ziua teleleu, a
pătruns (ce-or fi păzit... pazni
cii?) in vestiarul secției de celo
fibră din cadrul Combinatului de
fibre artificiale. Aici a dat roa
tă unui dulap și, după ce l-a
„studiat" îndeajuns, l-a descuiat
cu o îndemânare demnă de o
cauză mai bună. în dulap a gă
sit și cojocul dorit. Numai că
l-au „găsit" șl pe el, mai repe
de decit bănuia, oamenii de or
dine. Există și un ac pentru un
astfel de cojoc : legea.

Neglijența

I
I
I
I

S-a întîmplat in gospodăria lui
A.K., din satul Cireșoaia (Bistrița-Năsăud). Din cauza funinginii
s-o tai cu... tîrnăcopul, de pe
coșul sobei, a izbucnit un incen
diu care era gata-gata să-l lase
pe om pe drumuri. Noroc cu in
tervenția promptă a pompierilor,
că. altfel se făceau scrum toată
casa și acareturile. Dar și așa,
pagubele provocate de arderea
acoperișului casei sint destul de
mari. Ca și neglijența.

Rubrică realizată de

Petre POPA

CU Sprijinul
corespondenților „Sclnteii"

I
I
I
I
I
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I

I
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î

îmbunătățirea organizării producției
Secretarul general al partidului
a indicat ca o scrisoare fprivind
unele nereguli de la Fabrica de plăci
aglomerate din lemn și mobilă
Fălticeni să fie -verificată de Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. împreună cu Comitetul ju
dețean Suceava al P.C.R.
Asupra problemelor sesizate au
fost consultați și un număr de oa
meni ai muncii din unitate. A re
zultat că. intr-adevăr. în perioada
iulie-noiembrie 1982 secția a Il-a
mobilă a îndeplinit planul de pro
ducție la mobilă numai în propor
ție de 77,7 Ia sută, ceea ce a făcut
ca să fie afectată și retribuția ta
rifară a celor ce lucrează in acord
global.
In raportul de cercetare al secre
tarului C.C. al P.C.R., care a coor
donat verificările, se face o- ana
liză detaliată a cauzelor acestei si
tuații, între care : introducerea în
producție a unor sortimente noi de
mobilier din cherestea de pin care
prezintă dificultăți mai mari de
execuție comparativ cu sortimen
tele realizate anterior ; aprovizio
narea insuficientă și neritmică cu
unele materii prime și materiale,
precum și calitatea slabă a unora
dintre acestea ; executarea unor
produse de calitate necorespunză
toare. care au necesitat remedieri

Grf sesizările

repetate, cu consum suplimentar
de manoperă ; existența unor nea
junsuri în organizarea producției
și a muncii, in special in domeniul
pregătirii fabricației. programării
și urmăririi realizării sortimentației planificate, controlului de ca
litate interfazic și final etc.
Referindu-se la afirmația din
scrisoare, potrivit căreia în unele pe
rioade s-a lucrat și peste program,
raportul de cercetare precizează
câ in semestrul al II-Iea al anu
lui trecut s-au efectuat intr-adevăr
6 507 ore/om peste programul nor
mal, producția realizată în aceste
ore fiind însă plătită în totalitate,
în același timp, se apreciază că
unele probleme ridicate de oame
nii muncii nu au fost soluționate
la timp și in mod corespunzător,
datorită unor greutăți in aprovizio
narea tehnico-materială. dar și in
suficientei perseverente din partea
șefului secției și a conducătorilor
proceselor de producție, pentru
utilizarea la capacitate maximă a
utilajelor, forței de muncă și
timpului de lucru, pentru încadra
rea întocmai in disciplina tehnolo
gică și de muncă.
Pentru sprijinirea unității s-au
prevăzut un șir de măsuri intre
care : constituirea unui colectiv
complex de specialiști de Ia Com
binatul de prelucrare a lemnului

Suceava, care să ajute la progra
marea. lahsarea și urmărirea pro
ducției ; reorganizarea unor flu
xuri de producție ; normarea și
fundamentarea
necesarului
de
muncitori ; îmbunătățirea pregăti
rii profesionale a personalului și
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor ; asigurarea
unor stocuri suficiente de cherestea
în vederea preuscării naturale a
acestora ; dotarea secției cu unele
utilaje, dispozitive și scule.
Problemele reliefate de cerce
tare au fost discutate in cadrul
organizației de partid din unitate,
unde s-a luat atitudine critică față
de lipsurile constatate și s-au fă
cut propuneri pentru Îmbunătățirea
activității secției. A fost decisă
schimbarea din funcție a șefului
secției, ing. Florea Viorel, care nu
a reușit să asigure conducerea
competentă a activității de produc
ție. respectarea întocmai a disci
plinei tehnologice și în muncă, so
luționarea la timp a unor proble
me ridicate de oamenii muncii.
S-a mai hotărit ca organizația
orășenească de partid Fălticeni sa
acorde un sprijin mai eficient
Secției II mobilă pe linia organiză
rii activității, soluționării propu
nerilor oamenilor muncii, asigură
rii condițiilor de realizare a indi
catorilor de plan.

sini ignorate, neajunsurile se amplifică

Unui colectiv de activiști ai C.C.
al P.C.R. și al Comitetului județean
de partid Constanța, specialiști de
la Consiliul de Miniștri și Ministe
rul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor i s-a repartizat spre cer
cetare o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în legă
tură cu unele aspecte negative în
organizarea și activitatea transpor
tului feroviar portuar la Constanța.
în raportul de cercetare al secre
tarului C.C. al P.C.R. și viceprimministrului guvernului care, la in
dicația secretarului general al
partidului, au organizat și coordo
nat analiza faptelor relatate in
scrisoare se precizează că. în cea
mai mare parte, acestea s-au, ade
verit. S-a confirmat că nu s-â ur
mărit de către conducerea Direcției
C.F. Port realizarea integrală și la
termenele stabilite a tuturor lucră
rilor de investiții. Unele obiective,
deși au fost recepționate, nu pot.
fi exploatate la parametrii pre
văzută in documentație, recepția
lor fiind făcută superficial : lucră
rile de remediere. care trebuiau
executate pină Ia sfîrșitul anului:
1980, nu erau terminate nici la data:

controlului, deși gruoul de șantiere
căi ferate și drumuri a încasat
întreaga contravaloare a acestora.
S-a mai constatat că în perioada
anilor 1979 — semestrul I 1982, ca
urmare a unor neajunsuri și negli
jente in. organizarea și paza trans
porturilor, Direcția C.F. Port a
plătit mari sume ca penalizări și
daune.
S-a confirmat faptul relatat în
scrisoare că s-au produs o serie de
încălcări ale legislației muncii pri
vind școlarizarea. încadrarea, pro
movarea și menținerea in funcție
a unor cadre.
în raportul de cercetare se mai
face precizarea că secretarul de
partid și colectivul stabilit de bi
roul comitetului de partid din ca
drul Direcției C.F. Port Constanța
n.u au cercetat cu atenția și grija
cuvenite aspectele sesizate de auto
rul scrisorii la conferința de partid
din 2 martie 1982, iar la unele pro
bleme au dat răspunsuri incom
plete și chiar inexacte. S-a confir
mat, de asemenea, folosirea de
către directorul unității a unor
muncitori din întreprindere la . re
pararea locuinței personale din

București, precum și alte nereguli,
unele chiar de natură penală.
în vederea îmbunătățirii întregii
activități a Direcției C.F. Port Con
stanța. s-a hotărit să fie eliberați
din funcție directorul unității, Ni
colae Diaconescu. și secretarul co
mitetului de partid, Ioan Rusu,
fiind și sancționați cu vot de blam;
au mai fost sancționate disciplinar
și pe linie 'de partid alte 5 cadre,
intre care inginerul șef al unității,
șeful stației C.F. Port „Zona A".
Totodată, s-a retras din contul
constructorului suma de 3,8 mili
oane lei reprezentînd lucrări neter
minate, s-a completat și activizat
comisia de recepție și s-a stabilit
analizarea temeinică a cauzelor
generatoare de penalizări și daune
în vederea lichidării acestora în
viitor. raportarea periodică in
cadrul secretariatului Comitetului
județean de partid Constanța a
stadiilor lucrărilor de investiții și
reparații, organizarea unei dezba
teri largi cu activul de partid pri
vind activitatea comitetului de
partid și a C.O.M. de. la unitatea
respectivă, stabilirea de măsuri
politico-organizătorice în vederea
îmbunătățirii muncii în unitate.

Sever cu alții, dur tolerant față de propriile lipsuri
într-o amplă scrisoare adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu se
relata că la întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, in acti
vitatea productivă se înregistrează
unele deficiențe mai ales ca ur
mare a nefolosirii la întreaga ca
pacitate a utilajelor, abaterilor de
Ia tehnologiile prescrise, instabili
tății cadrelor, neajunsurilor in or
ganizarea muncii.
Pe baza indicațiilor secretarului
general al partidului, scrisoarea a
fost verificată de un colectiv de
activiști ai Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale și reprezen
tanți ai Comitetului județean de
partid Harghita.
,
In raportul secretarului C.C. al
P.C.R,, care a coordonat verifică
rile, se precizează că planul de
creșterea productivității muncii pe
1982 a fost'sub realizările anului
precedent cu 5,6 la sută ; procentul
de rebut s-a menținut la un nivel
ridicat (8,63 la sută) in 1982, ca
urmare a nerespec.tării tehnologii
lor de fabritație, cît și a calității
materialelor de formare. Din ana

Să-i dăm Cezarului ce-i
al Cezarului : imaginația
„Europei libere" este, prac
tic, nelimitată. Meseriașii
în mistificări de aici ating
zi de zi performanțe pe
care le-ar rivni și celebrul
Miinchhausen. Are buni
profesioniști în răstălmă
ciri postul în cauză. O sin
gură dovadă numai : vrei
o duzină de... persecutați
politici în zonele spre care
numitele microfoane azvîrle zi și noapte cu otrava in
stigării
și
denigrării ?
Nimic mai simplu. Se fa
brică la minut. Serviciu
prompt, fără scrupule, fără
remușcări. fără procese de
conștiință — in privința
mutilării adevărului, se-nțelege. Pentru că acesta-i
punctul forte al plăti ților
de aici: să facă din alb ne
gru și, la cerere, și invers.
Cu zarvă mare și cu perfi
die. și cu sfîntă indignare,
deși echipa de mistificatori
recrutată din transfugi știe
foarte bine că se află in
slujba unor cauze pierdute.
Ori poate tocmai de aceea
stimesc atîta gălăgie ?
In sfirșit, dintr-o aseme
nea zarvă am aflat și noi
că ar fi un „caz Costel Gălălae". „Cruciatul" de de
parte — care a absentat de
fiecare dată de la lecțiile
despre cinste și adevăr —
zice, nici mai mult, nici
mai puțin, că asupra lui
Gălălae s-ar fi abătut „no
rii neari ai represiunii".
Oare ?
Și. mai ales, de ce ?
Inșii de departe — stipendiații cu bucata —
văd lucrurile prin dioptrii
le celor care le dau jimbla

liză a rezultat că 18 muncitori ca
lificați erau folosiți pentru diferite
lucrări de birou — luindu-se mă
suri imediat, chiar in timpul con
trolului, de trecere a acestora in
producție, conform pregătirii și
încadrării lor.
Referindu-se la activitatea și
comportarea directorului întreprin
derii, Alexandru Rusz, în raport
se precizează că deși acesta, prin
activitatea sa. a contribuit la reali
zarea an de an a planului, colecti
vul intreprinderii fiind în mai
multe rinduri evidențiat in între
cere în ramura metalurgiei, are,
totuși, unele manifestări necores
punzătoare față de colaboratori,
folosește expresii jignitoare, ia mă
suri peste șefii de compartimente
etc. Conducerea intreprinderii nu
a luat măsuri de stabilizare a
tehnicienilor și specialiștilor din
unitate, aprobind plecarea prin
transfer în perioada 1978—1982 a
42 cadre cu studii superioare, in
timp ce sint menținuți în funcții
de conducere în secții și șefi de
birou persoane cu studii medii.

zilnică a hulirii de mamă și
de țară. Noi 'să facem apel
doar la realitatea nestrîmbată. Adică, la fapte. Deci:
în urmă cu ceva vreme,
V. Ciocirlan se internează
la Spitalul C.F.R. din Con
stanța. O internare cam
precipitată — bolnavul in
cauză fiind cercetat pentru
speculă. Aici, la spital,
Ciocirlan își spune păsul...
penal medicului Costel Gă
lălae. Care medic se îndu
ioșează mai mult de sufe
rința asta decit de cea tru
pească a pacientului său
și-i promite că îl scapă de
necaz. Va vorbi el cu un
prieten procuror și se aran
jează. Iar ca aranjamentul
să fie fără cusur, să facă
bine V. Ciocirlan și să scoa
tă 25 000 de lei din buzunar,
că altfel nu se poate. Cam
scump, e drept, dar decit
pușcăria... „Pacientul" scoa
te banii, traficantul de in
fluență îi ia. bineînțeles că
nimic nu se aranjează și
speculantul primește —
după ce iese din spital —
doi ani de închisoare corecțională. Revoltată de
deznodămînt. revoltată pe
medicul potlogar care a
tras-o pe sfoară ca unul de
meserie în ale înșelăciunii
și escrocheriei, familia cere
banii înapoi, cazul ajunge,
normal, în justiție. Prilei
pentru slujbașul de la
imundul microfon să de
nunțe aprig „norii negri ai
represiunii" abătuți din...
senin asupra doctorului
constănțean. (Potrivit ve
chiului tertip de a confun
da, cu /bună știință, h-ițul
cu păgubașul). Și astfel
află condamnatul pentru

Ținînd seama de toate acestea, s-a
hotărit ca activitatea directorului
unității să fie discutată pe linie de
partid.
împreună cu comitetul județean
de partid și conducerea Ministe
rului Industriei Metalurgice s-au
luat o serie de măsuri în vederea
eliminării neajunsurilor. Astfel,
se vor asigura, de către M.I.M. și
Centrala industrială siderurgică
Hunedoara, condițiile necesare pen
tru începerea in acest an a lucră
rilor privind amenajări interioare
la turnătoria nr. 1 pentru îmbună
tățirea condițiilor de lucru, creș
terea capacității cu 2 000 tone/an
cilindri de laminor. mecanizarea
muncii la turnarea carcaselor și la
instalația de preparare a amestecu
lui de turnare ; se vor pune in
funcțiune și alte instalații de mo
dernizare și de folosire judicioasă
a unor capacități de producție și
se vor întocmi programe de orga
nizare a cursurilor de perfecționare
a calificării intregului personal
muncitor.

trafic de influență, Costel
Gălălae. că a devenit șipersecutat , politic. Că de
fapt, pentru culpa sa, cu
încadrare precisă in artico
lele și paragrafele Codului
penal, lui i s-ar fi cuvenit
felicitări și onoruri și nu,
pușchea pe limbă 1 răspla
ta cu... pușcăria. Dar fap
tele sînt fapte, oricum ai

Neculai ROȘCA

nale pe care nu le-a avut
niciodată, pe care nimeni
nu le-a observat — fiind
mult mai de observat altele,
precum am văzut. Ce ne
voie avea de o asemenea
hirtie ? O aflăm din chiar
justificarea întocmită de
autorul falsului : pentru a-i
servi la participarea unui
ipotetic concurs de docto

Județul Alba, situat cum spune
cîntecul „Pe Mureș și pe Tirnave",
oferă iubitorilor de drumeție nu
meroase atracții turistice.
La Cîmpeni, vestită reședință a
Țării Moților, principal centru turis

tic, se află complexul „Tulnic", o
construcție modernă cu mai multe
niveluri, care poate găzdui zilnic
125 de turiști in cele 60 de came
re confortabile, cu încălzire centra

...și In unitățile sanitare se poate

Însănătoși

calitatea serviciilor

Se spune - și-i adevărat - că sănătatea e bunul cel mai prețios
al omului. De aici decurg logic atit importantele atribuții care revin
personalului lucrător în acest însemnat domeniu al vieții omului, cît
și marea răspundere pe care trebuie să o manifeste în acest sens
toate organele locale - inclusiv echipele de control al oamenilor
muncii, care au în atribuțiile lor cercetarea stărilor de lucruri din acest
domeniu. O atribuție cu atit mai importantă cu cît, pe alocuri, s-o
recunoaștem, în rețeaua sanitară se manifestă nu puține nereguli, ano
malii, abateri de la etică, cum sînt diferitele „taxe" ori „atenții" pen
tru vreo injecție ori chiar și pentru paharul cu apă adus la pat...
Dar - din păcate - tocmai în acest sector controlul oamenilor muncii
este încă timid. De ce ? Este chiar întrebarea căreia dorim să-i contur.ăm un răspuns, publicînd cîteva constatări semnificative, înregistrate
de o echipă de control la Brașov, dar de un interes și o valabilitate
mult mai largi.
„Mă dureau ochii, se infectaseră
cumva, nu-i mai puteam deschide
decit cu lacrimi. Cineva mi-a reco
mandat un doctor. Un medic cu re
putație. M-am dus la el. Aglomera
ție ioc. Deschid ușa cabinetului și-i
zic «bună ziua». Scoate capul de
după revista pe care o citea, se uită
la mine lung-lung, și-1 aud : «Ei,
dumneata nu ești de la Tracto
rul?!?». «Da», răspund. «Așteaptă la
rînd». Mă uit peste umăr : țipenie.
Dar. ce să fac, mă pun pe stat. Și
stau. Și stau. El, dincolo de ușă, ci
tea. Și iar stau. După vreo patruzeci
de minute deschide ușa cabinetului :
«Poftiți, intrați ! Tot cu echipa de
control, tot...?». Atunci mi-am re
amintit Că-1 știam. Mi-am a'duș
aminte că-1 criticasem la o consfă
tuire pe municipiu a reprezentanți
lor echipelor de control al oameni
lor muncii. Atunci, în ședință, nu
mi-a răspuns, dar. la ieșire mi-a
strecurat : «Poate ai vreodată ne
voie de mine». Eu uitasem, trecu
seră niște ani. dar el uite că mă
ținea minte ! Nu-mi place memoria
de acest tip. Așa cum nu-i de apre
ciat uneori nici lipsa de memorie,
cind nu prea țin minte reprezentan
ții unităților sanitare să ne răspun
dă la semnalele critice pe care le
consemnăm în registrele unice do
control...".
Petre Podină — cel cu istorioara
de mai sus — este de mai multi ani
șeful echipelor de control de la
„Tractorul". E „frecat" de experien
ță precum Timișul de maluri. Cali
ficare inaltă. Cinste desăvîrșită.
Calm imperturbabil. Nu face nimic
fără un scop anume. De ce mi-o fi
spus povestea acum ?. mă întrebam.
Nu m-a lăsat să mă scald mult în
nedumeriri : „Uite — îmi spune —
dați-ne o mină de ajutor. N-ați vrea
să aflați de ce nu ne răspund nici
odată ? Au fost criticați, răscriticați,
dar degeaba. De ce — să zicem —
un gestionar criticat de noi e obli
gat să ne răspundă cu vorba și cu
fapta, iar cei care «gestionează» să
nătatea noastră rămîn la fel de im
pasibili orice-le-am propune ? Ca să
nu mai amintesc că. iată, de curind.
la Punctul farmaceutic nr. 20 de pe

Ieremia. cititorii se vor
convinge și singuri din cele
ce urmează :
Avocatul...
persecutaților politici îmbrățișează,
de astă dată, cauza lui
Preda Vasile. Iar pentru a
inmuia și inimile de pia
tră. dă citire scrisorii ma
mei lui Preda, stabilită de
curind în S.U.A. Aceasta

str. Republicii, echipa noastră nici
n-a fost primită...".
Mă interesa răspunsul, așa că
m-am..... lipit" de o echipă de la în-

Din activitatea echipelor de
control al oamenilor muncii
treprinderea de material rulant, care
tocmai co.itrola policlinica județea
nă și spitalul județean. Ce-am văzut
acolo ? Multe : ne-am plimbat echi
pați ca pentru Polul Nord prin spi
tal — chiar gi Pe la farmacie și la
borator — prin policlinică, am des
chis uși etc., etc. și... n-am provo
cat reacția nimănui. La policlinică
grupurile sanitare păreau definitiv
căzute în dizgrația femeilor de ser
viciu ; pe majoritatea ușilor cabine
telor de consultații nu scria nimic,
erau adevărate enigme... (Vă amin
tiți ? Pe Insula Paștelui au fost gă
site acele tăblițe de lemn gravat nu
mite Kohau-Rongo-Rongo și care
s-ar traduce prin „lemn care vor
bește"; totuși, respectivele tăblițe
și-au păstrat taina... Nu cumva ușile
policlinicii brașovene vor fi dorind
să le... concureze?). Alte uși purtau
inscripții bizare : „Consultații la
ora 8,00“ (doar atit I), așa că vorba
unuia dintre coechipieri : „La ora
8,05 chiar nu mai permiteți ?“. Pavi
mentul vestiarului folosit de perso
nalul mediu din spital nu strălucea
deloc, pe geamul unui fișier scria
„Vă rugăm să nu bateți" (oare gea
mul se ridica automat, prin «vreun
ochi electronic?); un ciine făcea de
liciul pacienților aflați în număr
cam mare pe culoarele policlinicii,
descrețindu-le frunțile...
Nu ne-am propus să facem lista
exhaustivă a neregulilor depistate
de echipă, nici să medităm asupra
efectelor defectelor. Ele au fost con
semnate în registrul unic de control
și — mai mult ca sigur — vor face

că ne-a terorizat pe toți".
Avea destule motive mama
lui Preda Vasile să se pro
nunțe atit de drastic. Cu
ani în urmă Vasile a fost
exmatriculat definitiv din
activitatea școlară „pen
tru grave insulte și- injurii
adresate corpului didac
tic". Punind cruce școlii,
zurbagiul
începe
să-și

rat. Falsul descoperindu-se,
i se aplică făptașului tra
tamentul indicat în lecuirea
plastografiei. Normal, nu ?
Da, dar pentru mercenarul
indignat nu-i normal. Pen
tru el, neingăduința față
de asemenea adeverințe
scornite înseamnă.'. Exact,
ați ghicit : persecuții poli
tice 1 Și dăi și luptă pe
tema asta, cu gura pină la
urechi.
Simțind probabil că trea
ba cu... persecuția politică
la Gălălae prea e cusută cu
ață albă, slujbașul aminti
telor microfoane supune
„opiniei publice a oameni
lor de bine" un caz și mai
și. Că și de data asta o ni
merește mai rău decit

spune, între altele : „Fiul
meu a fost condamnat la
8 ani închisoare pentru că
(atenție, n.r.) a cerut să
plece în străinătate". Că o
mamă încearcă orice cale
pentru a-și scăpa de necaz
feciorul, indiferent ce a
făptuit acesta, e în firea
lucrurilor și un atare de
mers trebuie privit cu în
găduința necesară. Deși...
Deși încă se mai fac auzi
te vorbele grele, rostite de
aceeași gură — adică mama
lui Preda Vasile — către
soacra acestuia din urmă :
„Doamnă, dacă-ți iubești
fiica, scoate-o din mîna
acestui criminal că eu,
dacă aș avea un pistol,
l-aș împușca cu mîna mea

obiectul unei analize a Inspectora
tului sanitar de stat. Pe noi ne-a
interesat altceva : primul procesverbal din numitul registru este da
tat 17.06.1972. De atunci și pină vi
neri, 4 martie a.c. (deci 11 ani!),
nimeni n-a catadicsit să pună vreo
apostilă pe cele consemnate cu di
verse prilejuri (deși există obligația
ca. în termen de 2 zile, după fie
care control, procesul-verbal să fie
prezentat superiorilor ierarhici ai
unităților controlate). Este ca și cum
registrul unic de control al policli
nicii județene ar fi fost ținut „la
secret" unsprezece ani ! Inutil să ne
mai mirăm... retoric : cum de este
posibil ? Uite că este.
— De ce? — am întrebat-o pe dr.
Margareta Ghiorghiu, directoarea
policlinicii.
— N-am știut că așa trebuie, ne-a
răspuns.
Am repetat întrebarea și dr. Georgeta Malene, directoarea direcției
sanitare a județului. După intere
sante volute verbale — dar fără le
gătură cu fondul — domnia sa ne-a
permis să înțelegem :
— Pentru că acest control nu-1
făcut de către personal de specia
litate. iar aprecierile nu sînt perti
nente. Formația profesională a echi
pierilor este prea industrială...
Se înșela tovarășa directoare. Echipa pe care am însoțit-o și care
?re drept de control la policlinică a
ost condusă de un medic — dr.
Nicolae Tudorescu. Altminteri nu-i
singura eroare •: oare trebuie să fii
medic pentru ca să poți controla
dacă medicamentele ori alimentele
prescrise ajung, (cantitativ și calita
tiv) nedijmuite pină la patul bolna
vului ? Ori pentru a depista nere
guli ca acelea amintite mai sus ?
Nici vorbă. Atunci de ce nu răs
pund ? De vină e mentalitatea „aris
tocratica" — „Cine ne controleaz' v.
noi. medicii ? Niște oameni care n„
știu decit ce-i aceea fabrică ?“
Bineînțeles' că nu sintem de acord
cu o asemenea mentalitate și nici cu
faptul că — ani în șir — unii con
trolează. iar alții se fac că nu văd
și că nu aud. Este și motivul pen
tru care l-am întrebat „Ce măsuri
ați luat ?“ pe tovarășul Nicolae
Banciu. președintele comisiei muni
cipale pentru coordonarea și îndru
marea activității de control. Ne-a
răspuns ;
— I-am criticat adesea pe tovară
șii din direcția sanitară. Se vede
insă treaba că n-au înțeles nimic.
Vor fi ajuns să creadă — și nu sint
singurii — că a ne răspunde e sino
nim cu un act facultativ sau de...
curtoazie. Se înșeală...
De acord. Atunci de ce nu sînt
aduși la ordine ? Adică făcînd cu
noștință precisă cu rigorile legii.

crescut un copil, am părin
ții aici".
Iată-I pe „persecutatul
politic" — in optica „Eu
ropei...". bineînțeles ! —
persecutind de adevăratelea pe cei care nu i se su
pun, nu-i „prețuiesc" do
rul de aventură pe aiurea,
pe unde a intărcat dracul
copiii. Ori cumva presiu
nea. și maltratarea, și te
roarea profesate de el nu
pot fi socotite persecuții in
aceeași optică a celor de
departe ? Atunci cum ar
putea fi categorisite ?
Poftim ?
în sfirșit, dacă cel puțin
amintitul ‘..persecutat po
litic" s-ar fi oprit numai
la cît săvîrșise deja, și era
destul. Iată însă că. in liniă
evoluției sale de pină atunci. săvîrșește faptul cel
mai grav. Citim din decla
rația fostei sale soții :
„Lui Vasile nu i-a plă
niciodată munca. în
maltrateze sălbatic părinții cut
noapte a venit la pă
și frații. La Institutul me- tr-o
mei pe la ora 2.
dico-legal din București rinții
ce a bătut cu picioa
se află copiile a numeroa După
in ușă a început să
se
certificate
eliberate rele
facă scandal și să ne ame
membrilor familiei coto nințe
toți că ne omoa
nogiți de bătăuș, actualul ră. Ape luat
copilul care
„persecutat politic".
avea pe atunci patru luni
Unii și-au pus speranța și l-a izbit cu capul de pe
că Vasile se va liniști oda reți. Vecinii au chemat mi
tă căsătorit. Nu s-a întîm liția. iar el a fugit,".
plat deloc așa Acum avea
Copilul a fost internat
persoane în plus de tero de urgență, cu traumatis
rizat Prima dintre aces me grave, iar „tatăl" ju
tea, soția, care declară ne decat și condamnat pentru
gru pe alb : „Nu mă înțe tentativă de omor. Că
leg cu Preda Vasile care năimiții de aiurea schim
cum li se potrivește lor
mă obligă să declar că do bă
la microfon o încadrare
resc să părăsesc definitiv juridică limpede, conver
tara. Nu doresc să plec tind tentativa de omor
din țară deoarece am de în... persecuție politică.

Infractori de drept comun
pe post de... persecutați politici?
cirmi vorbele și dorințele,
și omul răspunde numai și
numai în raport de ele.
Nefericitul de departe,.
întreținut pe acolo ca să
se indigneze de orice, mai
trece cu vederea și un alt
episod din biografia... persecutatului politic de ulti
mă oră. Despre ce este vor
ba ? în februarie 1982, ace
lași Costel Gălălae își în
tocmește cu mina lui o ade
verință ca fiind emisă de
spitalul constănțean unde
lucra. îi dă și un număr
imaginar, semnează în fals
și aplică pe furiș și ștampi
la unității. în amintita
adeverință își atribuie, nici
mai mult, nici mai puțin
calități și merite profesio

lă. La parterul acestui complex
funcționează un restaurant și o te
rasă de vară, o cofetărie și un ma
gazin alimentar, iar la primul etaj
raioane cu mărfuri nealimentare.

Mircea BUNEA

asta îi privește direct și
personal. Angajați în sluj
ba trădării de țara și de
orice adevăr, ei nu sînt
decît niște docili execu
tant! : așa li se spune să
zică, să facă, așa zic. așa
fac. Sînt la modă nersecutații politici ? Perfect. Vor
cinta această arie „a ca
lomniei" pină la paroxism.
N-are însemnătate că în
ciorba argumentelor este
amestecat și un ticălos no
toriu. în definitiv, zicem
noi, cine se aseamănă se
adună Și, mai ales, se în
țeleg și se apără. Halal
apărare!
Dacă se aseamănă !...
Pentru că iată, lingă măr
turia mamei lui Vasile. să
frîngă inima ascultători
lor. cavalerul minciunii de
departe aduce și pe aceea
a pușcăriașului Nicolae
Dascălu. care zice : „Pre
da Vasile era iubit în în
chisoare pentru că (tineți-vă bine ! n.r.) își tăiase
venele de vreo 18 ori în 3
luni".
Ei. ce nu face omul ca
să se bucure de statutul
de... persecutat politic !...
Acestea fiind zise, ne
întoarcem și noi și repetăm : are buni profesio
niști în răstălmăciri pos
tul în cauză dacă se încu
metă să-i pună la cazna
de a dovedi — nici mai
mult, nici mai puțin — că
fructele cocotierului sînt
bostanii turcești ! Oricum,
nu-i de ici. de colo să-ți
faci meseria cu niște con
damnați de drept comun
pe post de... persecutați
politici.

Ilîe TANĂSACHE
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CAMPANIA

OBTINm lima RECOLTE SRHRIOIIRL IMPOHE

AGRICOLĂ

DE PRIMĂVARĂ
Pentru a putea fi reintroduse
în circuitul economic

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRH FLORII-SOARELUI
în seara zilei de 22 martie

CONDIȚII ASEMĂNĂTOARE - REZULTATE DIFERITE
MEDIA ZONEI I - 24 LA SUTA
PESTE MEDIA ZONEI: Timiș - 100 la sută,

Olt - 71 la sută, Teleorman - 58 la suiă, Dolj 28 la sută.
SUB MEDIA ZONEI: Buzău - 21 la sută, Giur
giu - 20 la sută, Călărași - 7 la sută, Ialomița 6 la sută, sectorul agricol Ilfov - 3 la sută; în
județele Constanța, Brăila și Tulcea nu a început
semănatul florii-soarelui.
Din acest tabel rezultă că între județele aflate in această zonă pedoclimatică
există decalaje apreciabile in ce privește stadiul insămînțării florii-soarelui, decalaje
care in cea mai mare parte a situațiilor nu-și găsesc o justificare plauzibilă. De aici
se desprinde necesitatea ca, in județele cu rezultate sub media zonei, să se ia mă
suri hotărîte, energice pentru mobilizarea mai intensă a mecanizatorilor, cooperatori
lor și specialiștilor la munca in cîmp, pentru folosirea la maximum a mijloacelor me
canice și a timpului de lucru, în scopul intensificării ritmului zilnic la semănatul floriisoarelui.

NOTA

Cum se lucrează
în județele:
A

Cooperatorii din Platonești — Ialomița știu foarte bine că nivelul recoltei depinde ir>
primul rind de calitatea semănatului..lată de ce ei manifestă acum maximă exigență
in executarea acestei importante lucrări

Exemplul unităților fruntașe
— un îndemn pentru toți

bacău,

în fermele întreprinderilor agricole de
stat. Traian, Sascut, Bacău, ca și in ma
joritatea cooperativelor agricole cultiva
toare de cartofi se lucrează cu toate for
țele la plantat. Din datele existente la
> Țrustul horticulturii rezultă că pină la
această dată s-a încheiat plantarea carto
filor timpurii, iar la cei de vară și toam
nă lucrările sînt avansate. în fermele
legumicole Mărgineni, Gîrleni, Nicolae
Bălcescu, Negri s-au plantat cartofi tim
purii preincolțiți. Cea mai mare parte din
suprafața de 6 400 hectare destinată cul
turii cartofilor a fost fertilizată cu gunoi
de grajd. Acum, odată cu plantarea se
administrează îngrășăminte chimice.
Lucrările sint mai avansate in unitățile
agricole din consiliul unic Filipești, care
de fapt au și cele mai mari suprafețe
. de cultivat. La Săucești, de exemplu, lu
crează zilnic la plantat pe cele 150 hec
tare planificate circa 350 de cooperatori
și trei mașini. Inginerul V. Savin, pre
ședintele unității, care se află in perma
nență pe cîmp, între oameni, veghind la
calitatea lucrărilor, ne spunea că se asi
gură o densitate de cel puțin 60 000 de
cuiburi la hectar. în fiecare cuib se pune
gunoi de grajd fermentat și tuberculi din
cei mai buni. O treabă gospodărească se
face și la ferma Itești a I.A.S. Bacău.
Aici, pe 50 din cele 100 hectare aflate in
cultură trebuie să se obțină in acest an
o producție medie de circa 40 000 kg la
hectar. De aceea, au fost luate măsuri
suplimentare. Terenul a fost pregătit ca

botoșani,

la carte ; tuberculii se plantează cu o
mașină de mare productivitate, care asi
gură circa 80 000 de cuiburi la hectar.
Șeful fermei, loan Lupașcu, spunea că in
citeva zile se va incheia plantarea car
tofilor. Se lucrează intens și in unitățile
cooperatiste și de stat din consiliile agro
industriala Traian, Hemeiuși, Răcăciuni,
Parincea.
Există mari decalaje intre diferite uni
tăți din județ in ce privește plantarea
cartofilor. în vreme ce la Filipești,
Berești-Bistrița, Mărgineni s-au plan
tat aproape jumătate din suprafețele
prevăzute, în cooperativele agricole din
Luizi Călugăra, Măgirești, Tîrgu Trotuș, Fărăoani, care au aceleași con
diții de climă și sol, această lucra
re nici măcar nu a început sau se află
intr-o fază incipientă. Pină in seara
zilei de 21 martie, in județul Bacău car
tofii de vară au fost plantați pe 861 hec
tare din cele 1 100 hectare prevăzute în
plan. Inginerul Silviu Strasser, directorul
Trustului județean al horticulturii, aprecia că există suficiente forțe ca planta
rea cartofilor să se încheie în citeva zile.
Aceasta presupune însă ca in toate uni
tățile să se lucreze din plin, in fiecare
zi. Se impun, ca atare, măsuri operative
pentru ca și unitățile rămase in urmă să
ajungă la nivelul celor fruntașe.

Gheorqhe BALTĂ
corespondentul

„Scinteii"

Sămînță pentru... întîrziat
lucrările?

Deși luni după-amiază pe ogoarele ju
dețului Botoșani a plouat, activitatea Ia
semănat n-a încetat. Dimpotrivă, s-a lu
crat chiar mai intens decit in oricare
dintre zilele anterioare, realizîndu-se
4 723 hectare la pregătirea terenului și,
respectiv, 4 568 hectare la semănat.
Cu acestea, suprafața insămințată pină
miercuri dimineața însuma, pe județ,
18 400 hectare din cele 65 620 hectare sta
bilite pentru epoca I.
Dar in timp ce la unele culturi siadiul
însămînțărilor de primăvară este mai avansat (la ovăz și mazăre s-a încheiat
semănatul pe întreaga suprafață), sămînța
de sfeclă de zahăr a fost pusă sub brazdă
abia pe primele 314 hectare din 15 700
hectare ce urmează a fi cultivate. „Ce se
întimplă, care-i motivul intîrzierii?" —
ne-am adresat pe teren mai multor pre
ședinți sau ingineri șefi de cooperative
agricole. „Sămința a sosit cu mare întirziere — ne-a răspuns Mihai Birliga,
președintele cooperativei agricole din Ro
ma. Abia la sfirșitul săptămînii trecute
am fost anunțați de Fabrica de zahăr din
Bucecea că putem să o preluăm". Și cum.
același răspuns l-am primit și la Nicșeni,
Vomiceni, Săveni, Avrămeni etc., ne-am
adresat conducerii fabricii din Bucecea
pentru a afla care este situația.
— Stațiunea de condiționare și calibrare a semințelor din Ghimbav, județul Bra
șov, singurul nostru furnizor de sămînță
de sfeclă de zahăr, a început livrările cu
foarte mare intirziere — ne-a informat
ing. Alexandru Ionescu, director adjunct
al fabricii. Ultimul vagon a sosit in gara
Botoșani abia simbătă dimineață.
— Probabil că nici dv. n-ați intervenit
la timp...
— Nu vrem să ne scuzăm, dar încă din
luna ianuarie am detașat la furnizor doi
dintre lucrătorii noștri. Au stat zadarnic

peste două Iutii și jumătate; stațiunea nu
avea ce livra, nu încheiase condiționarea
semințelor. Cind au apărut primele canti
tăți pentru livrare, acestea au fost expe
diate în județele sudice. Alarmați de si
tuație, am solicitat acceptul centralei să
distribuim unităților cultivatoare o parte
din cantitatea de sămința ce o aveam pen
tru rezervă. Am asigurat astfel necesarul
pentru 3 000 hectare. Precizez totuși că,
începind de duminică, întreaga cantitate
de sămînță se află în unitățile cultivatoa
re, ceea ce înseamnă că, din acest punct
de vedere, semănatul poate începe in
tot județul.
Este adevărat, sondajele întreprinse in
tr-un mare număr de unități agricole au
autentificat afirmația. Se ridică însă alte
citeva aspecte. întii că, intrucît aproape
toate cele 129 000 kg sămînță au sosit în
județ in cursul săptămînii trecute. Inspec
toratul județean pentru calitatea semințe
lor n-a mai avut timp pentru a efectua
probele de laborator. (Asta ar fi dus la
o intirziere de încă 15—20 de zile a se
mănatului). „Un control am făcut totuși,
ne spunea ing. Vasile Apetroăiei, șeful
inspectoratului, dar numai sumar, analizind calitatea seminței cu... ochii", tn
aceste condiții, singurul criteriu de apre
ciere a potențialului productiv al semin
țelor rămin „buletinele roșii" ale stațiunii
din Ghimbav. „Au lucrat totuși in
grabă. Oare n-or fi greșit?" — se întreabă
specialiștii din unitățile cultivatoare.
Toate acestea dovedesc că nici organe
le agricole județene și nici conducerea Fa
bricii de zahăr din Bucecea n-au acționat
cu toată răspunderea pentru ca însămințarea sfeclei de zahăr să poată fi declan
șată la timp.

Silvestri A1LENEI
corespondentul

„Scinteii1'

IAȘI. Și pe meleagurile ju
dețului Iași se lucrează intens
la insămințări. Pină marți di
mineața s-au insămînțat 20 000
hectare — 60 la sută din cultu
rile din prima epocă. De citeva
zile a început și plantarea car
tofilor de vară pe cele 500
hectare. In solarii,- care vor
ocupa 350 hectare, a început
plantarea legumelor. Cele mai
bune rezultate s-au obținut
pină in prezent in unitățile din
consiliile agroindustriale Tirgu
Frumos, Mircești, Hirlău, Poclu
Iloaiei și
altele.
(Manole
Covcaci).
HARGHITA. Suprafața des
tinată culturii cartofului de
toamnă însumează, in județul
Harghita, aproape 20 000 hec
tare, din care 9 000 hectare în
sectorul cooperatist. Intrucît
primăvara s-a instalat mult
mai devreme, cooperatorii din
Sinsimioh și Sîhtimbru, situate
in bazinul Ciucului de Jos, au
declanșat lucrările de plantare,
începind de ieri, 23 martie, de
la un capăt la altul al județu
lui se acționează pentru inten
sificarea lucrărilor de plantare,
in lucru aflindu-se peste 200
de mașini de plantat. (I.D.
Kiss).
SĂLAJ. în comuna Crasna
din județul Sălaj
există o
bună tradiție privind cultiva
rea legumelor in gospodăriile
populației, in zilele de tirg,
mulți gospodari oferă răsaduri
cumpărătorilor, Remarcind acest fapt, C.A.P. Crasna lera
propus să producă ei, contra
cost, o parte din răsadurile ne
cesare cooperativei.
,
" ' Coopera~ .
ti-va le oferă sămînță, îngrășă
minte și alte materiale nece
sare amenajării răsadnițelor.
S-au și încheiat 30 de conven
ții, astfel că din 2 400 metri
pătrați de răsadnițe (cit repre
zintă planul) 800 de metri pă
trați vor fi amenajați in curțile
cetățenilor. Inițiativa se dove
dește eficientă : se valorifică
tradiția și experiența locală,
resursele materiale existente.
(Eugen Teglaș).
BIHOR. Din zori și pină sea
ra, pe ogoarele bihorene se
muncește acum din plin la se
mănatul culturilor din prima
epocă. în timp ce tractoarele
sint folosite la pregătirea, te
renului și la semănat, atelajele
multor cooperative
agricole
transportă gunoiul in cimp,
mai cu seamă pe parcelele
unde se prevede realizarea a
20 000 kilograme porumb știuleți la hectar. Este bunăoară
cazul cooperativelor din Diosig, Cherechiu, Călacea, unități
in care fertilizările cu îngrășă
minte naturale decurg ca pe
roate. (loan Laza).
VRANCEA. In plină campanie de semănat, cind fiecare
oră de lucru se cere a fi folosită cu maximum de randament, la întreprinderea agricolă de stat Măicănești, județul Vrancea, o inițiativă a
mecanizatorilor iși dovedește
din plin eficiența. Aici, echipe
speciale de întreținere iși încep
activitatea odată cu lăsarea
serii, cind în cimp nu se mai
poate lucra. Reviziile și repa
rațiile accidentale la tractoare
și agregatele de mașini se fac
la locurile de parcare amena
jate pentru actuala campanie.
Dna din atribuțiile acestor echipe este aceea de a pregăti toate
mijloacele tehnice care a doua
zi trebuie să intre in brazdă in
perfectă stare de funcționare.
Și acest lucru se realizează incepind din primele ore ale serii
și pină tîrziu, in noapte. (Dan
Drăgulescu).
VASLUI. Nu plouă in județul
Vaslui, deși apa ar fi foarte
necesară. In schimb, „ninge", in
unele locuri, cu... îngrășăminte.
Pe șoseaua Vaslui — Negrești
vintul spulbera granule albe de
îngrășăminte ca pe fulgii de
zăpadă. Cine-și permite să iro
sească aceste substanțe chimice
fertilizante atit de necesare ?
N-a fost greu de aflat. Coope
rativele agricole din consiliul
agroindustrial Negrești, care au
ridicat din stațiile C.F.R. im
portante cantități de îngrășă
minte. Cit de bine au fost etanșeizate camioanele și re
morcile se observă pe asfalt.
(Petru Necula).

Răsadnițe tratate cu „răceală"
Zilele trecute, in coope
rativele agricole Stupi
nele și „8 Martie" din
Chirnogi se mai semănau
tomate timpurii I Ambele unități au de cultivat
in acest an cite 30 de hectare. Fiecare din ele are
nevoie de cel puțin două
milioane de răsaduri pe
care să le planteze cel
mai tîrziu la 20 aprilie.
Cu două milioane de fire
de răsad figurează ca
„produse" și in operativa
comunicată la Trustul
horticol de Octavian But
narii. directorul tehnic al
I.P.I.L.F., Oltenița. în
realitate lucrurile nu stau
.așa. La Stupinele, coope
rativă cu tradiție in cul
tura legumelor, materia
lul săditor este insuficient
și de slabă calitate. în ră
sadnițele însămintate de
curind.
buruienile au
crescut în voie, iar'o bună
■ parte din răsadul de'var
ză a fost „ars" de gerul
unei nopți cind cineva (nu
se știe cine I) a uitat fe
restrele ridicate. Pre
ședintele cooperativei, Alexandru Chirică. și bri
gadierul Năstase Petrușel
dau vina pe frig. De lip. sa de sprijin a I.L.F. care
nu le-a asigurat din timp
materialul pentru răsad-

nițe. Dar aici, mai degra
bă a înghețat răspunde
rea celor care trebuie să
se ocupe de bunul mers
al treburilor in legumicul
tura. La C.A.P. „8 Mar
tie" Chimogi abia acum
’se lucrează la amenaja
rea solarului pe 400 me
tri pătrați. unde urmează
să se obțină răsadurile de
tomate timpurii. Este les
ne de înțeles că, lucrind
așa. cele două cooperati
ve nu vor obține în acest
an tomate timpurii.
Am dat doar aceste exemple. Dar in județul
Călărași sint și alte cooperative agricole în care
răsadurile sint slab dezvoltate, suferă din lipsă
de îngrijire. Organele de
specialitate au datoria să
ia măsuri energice ca spe
cialiștii, toți cei care lu
crează în acest sector să
manifeste toată răspun
derea pentru producerea
răsadurilor. Pentru aceas
ta se cere ca răsadnițe
le să fie tratate cu căl
dură, nu cu răceală
pină acum.

Rodi ca
SIMIONESCU
corespondentul
„Scinteii"
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Ritm înalt la semănatul ilorii-soarelui pe terenurile coope
rativei agricole Buftea - sectorul agricol Ilfov
Foto : S. Cristian

poarta reciclării. Reintroducerea in
circuitul economic a celor 100 000 de
tone pe an, la cit estimează specia
liștii disponibilul de materiale plas
tice refolosibile, ar reprezenta o
economie de peste 300 000 de tone
de petrol.
Așa cum arătam într-o recentă
anchetă publicată în ziarul „Scînteia“ nr. 12 601, sub titlul „Argumente economice concrete pentru
urgentarea reciclării materialelor
plastice", la ora actuală dispunem
de tehnologii care, practic, permit
valorificarea tuturor categoriilor
de produse din polietilenă scoase
din uz. Cu alte cuvinte, este asigu
rată una din pîrghiile principale ce
condiționează reciclarea pe scară
largă a acestor materiale plastice
uzate, a resurselor refolosibile, în
general.
Dar celelalte două pîrghii fără de
care ele nu pot să reintre masiv în
circuitul economic ? Mai concret :
In ce măsură poate asigura indus
tria noastră reciclarea acestor ma
teriale și care este stadiul de reali
zare a noilor obiective industriale
permițînd aplicarea tehnologiilor de
reciclare ? Cum funcționează siste
mul de colectare și livrare a canti
tăților de astfel de materiale recu
perabile ?
Mai întii, citeva semnale de pe
frontul valorificării :
© La întreprinderea de materiale
plastice Buzău, prima unitate din
tară dotată cu instalație de recupe
rare a polietilenei uzate, a intrat în
funcțiune o nouă linie tehnologică,
în prezent deci, înzestrată cu trei
linii de regranulare a polietilenei de
joasă densitate, instalația buzoiană
are o capacitate de 2'500 tone de folii
de polietilenă pe an.
® Noua instalație, de 3 000 tone
pe an, de la Plenița (Dolj), replică
a celei de la Buzău, cu termen de
intrare în funcțiune septembrie 1983,
se află deocamdată în fază de pro
iect. Motivul intîrzierii evidente ?
Se mai discută încă amplasamentul
noii . investiții, ce trebuie asigurat
obligatoriu în spațiile existente.
Unele rămîneri in urmă se înregis
trează și la instalația „tip Buzău"
de la întreprinderea județeană pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile Timiș, care
trebuia să fie „inaugurată" încă de
la sfirșitul anului 1982.
0 O primă linie-modul de recu
perare a polietilenei de înaltă den
sitate din navete uzate a intrat de
curind in funcțiune la întreprinderea
„Energia" Constanța care s-a spe
cializat in fabricarea unor astfel de
instalații de reciclare. La întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice din Iași s-au încheiat, cu oare
care intirziere, lucrările la o altă
linie de acest tip, cu o capacitate de
600 tone pe an. Linii-modul similare
sînt prevăzute a se realiza la între
prinderea chimică Orăștie, pină la
sfirșitul acestui an. iar la „Prodcomplex" Tîrgu Mureș pină la sfir
șitul anului 1984.
® în plus, o serie de întreprinderi
județene pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile
au fost dotate in 1982 sau sînt ac
tualmente în curs de dotare cu mori
de măcinat mase plastice, în vede
rea reintroducerii lor in circuitul
productiv al întreprinderilor de profii.
Mal mult, ca un indiciu că industria e chiar avidă de astfel de materiale : la Centrala industrială de
prelucrare a cauciucului și maselor
plastice „plouă" cu sesizări din par
tea întreprinderilor de profil, refe
ritoare la mari întîrzieri în livra
rea de către Centrala pentru recu
perarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, a polietilenei uzate,
Ce deține o pondere destyî de Însem
nată în balanța proprie de materii
prime.
Să nu existe cantități îndestulă
toare de astfel de deșeuri ? Dimpo
trivă 1 Cum spuneam chiar la în
ceputul anchetei, astfel de materiale
există din abundență, Un singur
exemplu : In anul 1980 agriculturii
i s-au livrat pentru solarii, ca in

polietilenă, cu o durată de între
buințare garantată de maximum doi
ani. Logic ar fi fost ca după doi
ani să se poată recupera cea mai
mare parte din această cantitate. Or,
cit prevedea planul centralei de re
cuperare pe 1982 ? 8 400 tone, din
care, practic, s-au colectat doar
3 700 tone.
Evident că recuperarea foliilor ri
dică probleme deosebite. Mari dis
crepanțe între disponibilul real și
cantitățile colectate apar insă și la
celelalte categorii de produse de po
lietilenă, la navete de exemplu. E
suficient de semnalat in acest sens
că din planul și așa modest de co
lectare a 21 800 tone materiale
plastice uzate, în 1982 realizările au
fost de numai 9 600 tone. Sarcinile
mai mobilizatoare pe acest an ale
Centralei pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile
— 22 740 tone —• impun însă o grab
nică îmbunătățire a sistemului de
colectare; Pentru că ce se oferă încă
industriei, sub eticheta de materiale
plastice refolosibile ? Maldăre de
produse, in majoritatea cazurilor ne
sortate, murdare, cu dimensiuni ce
îngreunează utilizarea rațională a
spațiilor de depozitare și a capacită
ților de transport, afectînd grav per
formanțele produselor ce se obțin
prin reciclarea acestor materiale.
Ce trebuie să se întreprindă, fără
Intirziere, pentru îmbunătățirea sis
temului de colectare, sortare și va
lorificare a materialelor plastice
uzate ? Iată citeva sugestii formu
late de interlocutori pe parcursul in
vestigațiilor.
O Se impune cit mai rapida gene
ralizare a marcării obiectelor din
material plastic cu simboluri care să
permită identificarea rapidă a tipu
lui de material plastic și a anului
de fabricație. Obligativitatea mar
cării — prin ștanțare — ar trebui să
se refere și la conținutul recipien
telor din plastic, astfel incit cele
reutili abile să fie valorificate fără
nici un risc.
© în toate centrele de colectare
să se efectueze sortarea materialelor
plastice pe patru grupe de culori
nete, fiecare grupă fiind caracteriza
tă printr-o anumită stabilitate chi
mică, în funcție de pigmenți! | utili
zați. De exemplu, navetele noi, ob
ținute din deșeuri de culori diferite,
prezintă o rezistență la șocuri mai
redusă, chiar dacă in continuare se
respectă întocmai tehnologia.
® Toate întreprinderile pentru re
cuperarea și valorificarea materiale
lor refolosibile să fie dotate cu prese
care să permită balotarea foliei de
polietilenă, a celorlalte produse uza
te de acest tip, ceea ce ar ' ușura
foarte mult transportul.
0 S-ar dovedi deosebit de utilă
organizarea unor cursuri de pregă
tire pentru personalul acestor intreprinderi, cu atit mai mult cu cit ele
au început să fie dotate și cu anu
mite capacități de prelucrare (in
principal mori de măcinat mase plas
tice). Tehnologiile de preindustrializare de la bazele de colectare nece
sită cunoștințe de specialitate din
partea personalului muncitor, Or,
dacă se amestecă polietilenă cu
P.V.C., de exemplu, se obține un
material complet inutilizabil.
O Se impune dotarea tuturor întreprinderilor de prelucrare a mase
lor plastice cu instalații de spălaregranularc, mai bine zis cu moduli
de tipul „Energia" Constanța. Cali
tățile maselor plastice obținute din
deșeuri spălate și granulate în pre
alabil sint incontestabil superioare
celor din deșeuri doar mărunțite.
9 De ce nu și la noi o „bancă'
de date, un sistem informațional la
nivelul economiei naționale privind
gestiunea acestor materiale din mo
mentul producerii și colectării pină
Ia cel al reciclării și refolosirii lor ?
G Sau o „bursă" a materialelor
plastice refolosibile care ar facilita
cunoașterea exactă a cererii și ofer
tei de pe piața internă a materiale
lor plastice uzate ?

Ioana DABU

In agricultură, organizare exemplară, mobilizare amplă a forțelor
(Urmare din pag. I)
SFECLA DE ZAHĂR a fost
insămințată pe 178 905 hectare
— 68 la sută din plan, tn timp
ce o serie de județe au încheiat
această lucrare, realizările sint
mici, cu mult Sub media pe
țară, in județele Constanța, Satu
Mare, Cluj, Alba, Botoșani,■<
Iași, Covasna. Brașov și Harghita.
FLOAREA-SOARELUI a fost
semănată numai pe 97 491 hectare — 21 la sută din suprafața
prevăzută. Este de reținut că
această lucrare a fost încheiată
în județul Timiș și se află in
stadiu avansat in județele Olt,
Teleorman, Bihor. în același
timp, in unele județe situate in
zona intii, semănatul nu a în
ceput sau se desfășoară cu forțe restrînse.
Prima concluzie ce se desprinde din această situație este
aceea că semănatul unor cul
turi — mazăre, ovăz, in pentru

ulei și pentru fibră, cartofi de
vară — a căror perioadă optimă
a expirat sau este pe sfîrșite,
este întîrziat ânt.r-un șir de ju
dețe. în al doilea rind. se cu
vine subliniat că însămînțarea
sfeclei de zahăr și a florii-soa
relui nu se desfășoară pretu
tindeni în mod corespunzător.
Și, în al treilea rind, rezultă
decalaje apreciabile, în ce pri
vește suprafețele semănate, în
tre județe situate in aceeași
zonă pedoclimatică. Toate aces
tea converg către o cerință uni
că : intensificarea ritmului însămințărilor la nivelul maxim
posibil de realizat, pentru în
cheierea semănatului culturilor
din prima epocă într-un timp
cit mai scurt.
Mijloacele mecanice din do
tarea stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii permit ca în
fiecare unitate agricolă semănatul fiecărei culturi din prima
epocă să se realizeze în cel
mult 5—6 zile. Desigur, condi-

ția esențială pentru realizarea
acestui obiectiv o constituie or
ganizarea temeinică a activi
tății, pe toate planurile. Și,
cind spunem aceasta, avem în
vedere utilizarea cu randamente
înalte a tuturor mijloacelor me
canice. și in primul rind a se
mănătorilor, folosirea din plin a
timpului bun de lucru, din zori
și pină seara, ceea ce presupune
asigurarea permanentă in cîmp,
la locurile de muncă, cu semin
țe, îngrășăminte, erbicide, car
buranți și altele, pentru desfă
șurarea lucrărilor in flux ne
întrerupt. în mod deosebit, pen
tru realizarea unor ritmuri
sporite la semănat se impune
ca pretutindeni să fie utilizate
pe scară largă cele 10 tipuri de
agregate de utilaje agricole generalizate pentru această cam
panie, acestea avînd și avantajul că determină obținerea
unor mari economii de carburanți și reduc simțitor numărul

de treceri cu tractorul pe aceeași
suprafață.
Subliniind aceste cerințe ale
momentului actual al campaniei
agricole de primăvară privind
urgentarea însămințărilor, rezul
tă cu claritate sarcinile ce revin
organelor județene de partid și
agricole, consiliilor populare,
consiliilor agroindustriale și
conducerilor unităților agricole,
care au datoria de a desfășura
o susținută muncă politică și
organizatorică pentru mobiliza
rea puternică a lucrătorilor de
pe ogoare — mecanizatori, co
operatori, specialiști și ceilalți
locuitori de la sate — in vede
rea utilizării cu randament ma
xim a mijloacelor mecanice și
a timpului bun de lucru, pen
tru respectarea riguroasă a nor
melor tehnice de calitate pri
vind pregătirea terenului, se
mănatul și densitatea plantelor
la hectar, toate acestea consti
tuind, în mod unitar, o condiție
de bază pentru realizarea re
coltelor sporite din acest an.
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unui teatru național

Marxismul și generalizarea filozofică

a cuceririlor științei contemporane
Creator al unei teorii care a revo
luționat cunoașterea in cadrul disci
plinelor socio-umane și istorice. .în
temeietor — împreună cu Friedrich
Engels — al materialismului dialectic
și istoric, al socialismului științific,
Karl Marx a exercitat o profun
dă și durabilă influentă asupra
dezvoltării ulterioare a intregii cu
noașteri umane. Actualitatea și vi
talitatea concepției marxiste sînt de
monstrate de aplicarea și dezvoltarea
lor creatoare in practica construcției
socialismului și comunismului, de
lupta forțelor progresiste de pretu
tindeni pentru a transforma societa
tea în lumina teoriei revoluționare.
Originalitatea operei lui Marx — a
cărui creație teoretică și activitate
revoluționară sint astăzi înconjurate
cu aura prețuirii și recunoștinței —
constă in primul rînd in modul dia
lectic al analizei întreprinse. în rîietodologia suplă, capabilă să permită
elaborarea unor explicații teoretice
riguroase asupra unor domenii de o
complexitate superioară, cum sint
cele sociale. Așa cum s-a remarcat
de multe ori, noul „tip de știință"
inaugurat de Marx. ideile lui științi
fice au avut și continuă să aibă o
„calitate revoluționară", tocmai pen
tru că în opera sa este prezentă o
„teorie asupra teoriilor sociale", o
conștiință asupra gîndirii sociale, a
naturii și obiectivelor acesteia, care
a unificat într-o nouă modalitate
conceptul de schimbare socială și
conceptul adevărului, conceptul prac
ticii șl conceptul teoriei Teoria sis
temului social capitalist, a organiză
rii lui economice, formulată de
Marx în „Capitalul" — construc
ție de mare complexitate logicoconceptuală, nu putea fi realiza
tă fără o conștiință metodologică
explicită. O revoluție In știință de
anvergura celei operate de Marx nu
se putea realiza fără o mutație co
respunzătoare în imaginea despre
știință, în „conștiința de sine a știin
ței", chiar dacă această dimensiune
a construcției conceptuale marxiste
nu a fost explicitată de însuși au
torul ei decît fragmentar, parțial.
Dincolo de enunțurile filozofice ex
plicite, în opera lui Marx avem și
o metodologie implicită, a cărei for
mulare exactă constituie încă o temă
deschisă pentru teoria cunoașterii
științifice. Explorarea ideii de „teorie
științifică" care a prezidat elaborarea
studiilor marxiste de economie, so
ciologie și istorie atrage astăzi nu
meroși cercetători, angajează aproa
pe toate instrumentele de analiză și
reconstrucție logică, toate marile orientări metodologice. Se speră în
formularea explicită, pe această
bază, a unui nou concept al „teoriei",
a unui nou ideal al raționalității ști
ințifice, dată fiind complexitatea organizațională, ierarhia nivelurilor,
deschiderea permanentă la real și
istorie, trăsături ce caracterizează
opera fundamentală a lui Marx.
Contribuțiile gindirii marxiste în
domeniul teoriei cunoașterii, al filo
zofiei științei, ca dealtfel și în alte
domenii asupra cărora și-au pus am
prenta spiritul și metodologia materialist-dialectică, nu constituie și nu
trebuie considerate dogme finite, ci
puncte de plecare cu valoare euris
tică, idei cu un potențial operațional
de deschidere a unor orizonturi sau
perspective noi.
Epoca contemporană se caracteri
zează, în privința cunoașterii știin
țifice, printr-un proces de adinei
transformări care afectează atit as
pectele ei „exterioare", natura și
rolul ei social, cit și trăsăturile ei in
trinseci, elementele care-i definesc
profilul epistemologic. Asistăm astăzi
la profunde modificări în statutul so
cial al științei, legate de Integrarea
tot mai amplă a rezultatelor cerce

tării științifice în toate domeniile ' dologice ale analizelor filozofice ale
vieții sociale, de apropiere accentua
științei, puțind oferi temeiul cel mai
tă a științei de practică, de produc
propice constituirii unei noi sinteze
ția materială. Pe această bază s-a
gnoseologice, a definirii „noului spi
rit științific" (cum se exprima un cu
mărit considerabil rolul social al
noscut epistemolog contemporan,
științei, influența ei generaiizîndu-se
G.
Bachelard).
asupra tuturor sferelor vieții și con
Pe de altă parte, la nivelul mai
științei sociale. A crescut rolul știin
specific al gîndirii metodologice,
ței în modernizarea economiei, în amarxismul a elaborat o serie de
naliza, prognoza și conducerea pro
principii și modele (principiul isto
ceselor economice și sociale. Știin
rismului, al unității dintre logic și is
ța a devenit astfel o importantă
toric, al ridicării de la abstract la
forță a progresului social, un „factor
concret etc.) permanent fecunde în
determinant al dezvoltării socie
creația teoretică, în evaluarea rezul
tății", cum aprecia secretarul gene
tatelor cercetării. în fine, prin teo
ral al partidului, tovarășul Nicolae
ria economică și socială, formulată în
Ceaușescu. în același timp, sub
„Capitalul", Marx a inaugurat un tip
impactul integrării sociale a științei,
nou de construcție științifică, un nou
s-au produs modificări și în modul
„stil de teoretizare" adecvat sisteme
de practicare a științei, de organi
lor de o mare complexitate structuzare și desfășurare a cercetării știin
ral-organizaționale, care își păstrea
țifice. Se manifestă astfel o schim
ză și astăzi actualitatea. Logica „Ca
bare profundă, cu interferențe evi
pitalului", despre care Lenin spunea
dente, atit la nivelul factorilor ex
că reprezintă aplicarea la o singură
terni („cadrele sociale ale cunoaște
știință a dialecticii și teoriei cunoaș
rii"), cit și al celor interni („structu
terii a materialismului, constituie
rile cognitive") ai științei contempo
pentru mulți teoreticieni contempo
rane. Aceste ample transformări
rani un model metodologic potențial,
„provoacă" filozofia contemporană să
o teorie fundamentală a raționalită
regindească profilul epistemologic și
ții prezentă în mod implicit, „latent",
statutul social al științei, să deteccăreia urmează de-abia de acum
înainte să i se dea o elaborare ex
plicită printr-o nouă lectură a operei
științifice
a lui Marx cu instrumen
Dr. Ilie PÂRVU
tele concepționale-analitice cele mai
perfecționate. Punerea în evidență a
ideii teoriei științifice care l-a
teze trăsăturile „stilistice" cele
călăuzit pe Marx in munca sa știin
mai remarcabile ale științei con
țifică (efort care antrenează actual
temporane, ca modalitate fundamen
mente atit cercetători marxiști cît și
tală de cunoaștere, să-i anticipeze
filozofi aparținînd altor orientări,
direcțiile evoluției viitoare. în „sta
cum ar fi structuralismul, filozofia
rea" actuală a științei s-au produs
analitică, neoraționalismul, fenome
deplasări și mutații semnificative.
nologia, constructivismul ș.a.) va
Alături de vechile discipline s-au
permite nu numai aprecierea corec
maturizat noi grupuri de discipline
tă a operei lui Marx,. ci și formu
(științele biologice, sociale, tehnice,
larea unui concept nou de „teorie",
medicale etc.), au apărut noi pro
capabil să orienteze în continuare
bleme conceptuale și logico-metodogindirea științifică în abordarea unor
logice, s-au dezvoltat noi tipuri de
domenii de complexitate și organi
experimentare, de interogare metodi
zare superioare.
că a realității, a crescut în mod
în privința modalităților în care fi
considerabil rolul gîndirii teoretice și
lozofia marxistă se înscrie in pro
metateoretice. în aceste condiții, acesul contemporan de reconstrucție a
sistăm astăzi Ia un amplu proces de
filozofiei științei, acestea se desfă
reconstrucție a filozofiei științei, de
șoară pe un spectru foarte larg, de la
redefinire a problematicii și a ori
rolul de „partener de dialog" sau
zonturilor ei tematice, de regindire a
critic al altor poziții importante din
filozofia cunoașterii și de sursă de
relațiilor ei atît cu știința efectivă,
modele metodologice cu valoare ge
ca practică reală a cercetării, cît și
nerală (rol recunoscut de remarcabili
cu celelalte domenii ale reflecției
oameni de știință contemporani) pină
filozofice (teoria existenței, etică și
Ia acela al instituirii unui sistem ca
axiologia etc.).
tegorial general pentru analiza știin
în cadrul acestui profund proces da
ței, al unui limbaj cu valențe inte
restructurare tematică și metodologi
grative. în acest spectru larg al mo
că a filozofiei contemporane a știin
dalităților intervenției filozofiei mar
ței, prezența și acțiunea filozofiei
xiste
în opera de edificare a unui
marxiste sînt recunoscute de tot mai
nou concept al științei, o semnificație
mulți epistemologi și oameni de
deosebită au încercările de a insti
știință ca o realitate fundamentală și
tui, pornind de la concepția mate
o permanentă necesitate. Participa
rialist-dialectică, programe de cerce
rea gîndirii filozofice marxiste, a dia
tare metateoretice în cele mai diverse
lecticii materialiste la elaborarea
ramuri ale reconstrucției filozofice a
unei imagini coerente și adecvate
științei. Astfel, în filozofia și fun
despre trăsăturile definitorii ale cu
damentele matematicii (Egbert Briesnoașterii contemporane prin știință
korn), în semantica și filozofia lim
se manifestă la niveluri diferite
bajului (Hilary Putnam). în metodo
ale cercetării metaștiințifice și în
logia fizicii și a științelor naturii în
forme variate. Astfel, după o pe
general (Lesek Nowak), ca și în alte
rioadă de închistare dogmatică, gnodomenii, asistăm astăzi ia inițierea
seologia materialist-dialectică a re
pe
principiile dialecticii materialiste
luat tradiția fecundă a deschide
a. unor programe sistematice de cer
rii la diversitatea experiențelor
cetare, fapt ce dovedește fertilitatea
științifice, a orizonturilor ideatice,
și profunzimea opțiunilor teoriei
propunînd „lecturii" contemporane
marxiste a cunoașterii, capacitatea ei
a faptului științific cel mai suplu
de a conduce procesul amplu și pro
sistem categorial, capabil să in
fund atît de cucerire cognitivă a unor
tegreze într-o explicație unitară
noi domenii ale realului, cit și de ge
cele mai diverse șl complexe ex
neralizare din perspectivă filozofică a
acestor uriașe progrese, de edificare
periențe epistemice actuale. Aflată
a unei concepții unitare despre na
ea însăși într-un proces de edificare
tură, societate și cunoaștere. O con
a unui model sistematic al raționali
cepție care se îmbogățește perma
tății științifice, epistemologia mar
nent, pe măsura progreselor cunoaș
xistă asimilează critic, în cadrul dia
terii științifice, o concepție profund
logului deschis, cele mai semnifica
dialectică și deschisă prefacerilor din
lumea reală.
i
tive contribuții conceptuale și meto

Clădirea Teatrului și Ope
rei străjuiește maiestuos și
domină autoritar frumoasa
piață ovală din centrul Ti
mișoarei. Justificînd poziția
pe care i-au deștinat-o ur
baniștii, instituția Teatrului
Național și colectivul care îl
formează dețin un rol de
frunte in viața spirituală a
orașului. Performanța este
cu atît mai remarcabilă cu
cît la Timișoara, centru cu
străvechi tradiții și bogată
viață culturală, își desfășoa
ră activitatea o valoroasă
filarmonică și o cunoscută
Operă, filiale dintre cele mai
active ale Uniunii artiștilor
plastici și Uniunii scriitori
lor, editura „Facla". Muzeul
Banatului, mai multe ziare
și reviste — ce apar în lim
bile română, maghiară, ger
mană și sîrbă. Să nu uităm
celelalte două colective de
spectacol (Teatrul maghiar
de stat și Teatrul german
de stat) și ele intr-un mo
ment bun, plus inimosul co
lectiv de păpușari. Si să
amintim doar că și între
prinderea
cinematografică
din orașul de pe malul
Begăi este deosebit de me
ritorie. la Timișoara ființind
și unele din cele mai bune
cinecluburi din țară.
Pentru cei care nu știu,
să precizăm că Naționalul
din Timișoara este unul din
teatrele ridicate la acest
rang in anii noștri. Că titu
latura înscrisă pe frontispi
ciu obligă, s-a înțeles pro
babil de la început. De-a
lungul timpului s-au putut
înregistra și momente bune
și chiar unele de vîrf. Nici
odată însă Naționalul nu a
atins prestigiul de care se
bucură în ultima vreme. Co
lectivul teatrului desfășoară
o activitate diversă și rit
mică la sediu și in zonă (și
prin intermediul unor sta
giuni permanente la Lugoj,
Buziaș, Deva. Hunedoara,
Reșița), prezer.tînd nume
roase spectacole, partlcipind
la animarea unor formații
de amatori, asigurind acțiuni
de inițiere teatrală (ciclul
„Teatrul și școala"), marcind
prin recitaluri și spectacole
omagiale prezentate, nu o
dată, la locurile de muncă,
momentele de sărbătoare,
între Teatrul Național șl
marile unități de producție
Iele orașului precum între
prinderea mecanică Timi
șoara", „Electrotimiș", „1 Iu
nie", „Electromotor", I.A.E.M.
etc. (considerate „întreprin
deri prietene") ori intre tea
tru și instituțiile de învățămînt superior, s-au stabilit
legături strinse. La Timi
șoara a devenit firesc ca
după premiere, după spec
tacolele dedicate special unei
anume instituții — subiectul
comun de discuție al oame
nilor să-l constituie „piesa
de aseară", talentul cutărui
actor etc. Programele de
sală, remarcabile, consem
nează dorința teatrului de
I a-și cunoaște
spectatorii
(începînd de la locurile lor
de muncă) și de a le sonda
(pe criterii de vîrstă sau so
ci oprofesionale),
opiniile,
cerințele spirituale, gustul.
Nu lipsesc susținători ac
tivi, pasionați, „microbiștii
teatrului", după cum nu lip
sesc abonații. Majoritatea
oamenilor își procură însă
biletul la casă — neapărat
din timp, căci biletele sînt
foarte solicitate. O situație
generală 1 — veți spune.
Aproape ! Tot așa se întîmplă. e drept, la București și
în alte părți ale țării, nu
însă, de pildă, la Arad, oraș
apropiat de Timișoara.
Sigur, această legătură cu
spectatorii este și consecin
ța unei strădanii desfășurate
cu răbdare, în timp, pentru
apropierea.
familiarizarea
cu teatrul a noilor categorii,
recent urbanizate. Ea este și
efectul efortului de a face
o artă accesibilă, care să
îmbine seriozitatea, gfavitatea, substanțialul cu plă
cutul, emoționantul.
Categoric, este insă vorba
și de calitatea. însemnătatea
pieselor și spectacolelor pe
care Naționalul le-a supus
atenției publicului. Specta
cole de care merită să ne
ocupăm. Aceasta nu înainte
de a începe cu o observație
mai generală, dar extrem
de importantă : faptul că
activitatea Naționalului se
bazează pe un program din
tre cele mai responsabile, an
gajate și ambițioase. Și aceasta5ncepind cu repertoriul.
\ Un repertoriu în cate scriitori
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NOTE DE LECTURĂ

Răspunderea
istoricului literar

de valoare ai dramaturgiei
universale, de la Shakes
peare la Ibsen și Cehov. de
la Brecht la A. B. Vallejo,
Rolf Hochhuth ori Al. Ghelman se bucură de atenția
cuvenită.
Categoric insă dacă exis
tă o piatră de încercare a
ținutei unui teatru — aceas
ta este calitatea dramatur
giei originale promovate. Să
precizăm deci că în reper
toriul stagiunii actuale figu
rează drame de Horia Lovinescu. Tudor Popescu. Du
mitru Solomon, Paul Ioachim,
că în ultimii doi ani Ia Ti
mișoara au avut loc premie
re încununate cu premii la
edițiile Festivalului națio
nal „Cîntarea României"
cu : „Mormîntul călărețului
avar" de D. R. Popescu și
„Mobilă și durere" de Teo
dor Mazilu. și că cea mai
recentă realizare a teatru-

ÎNSEMNĂRI
DESPRE
ACTIVITATEA
TEATRALĂ
TIMIȘOREANĂ
lui este transpunerea scenică
a dificilului, dar interesan
tului text „Ca frunza dudu
lui din rai". Un capitol la
care mai este destul de fă
cut rămîne în schimb : te
zaurul clasic, a cărui valori
ficare constituie o datorie a
oricărui Național. Să sperăm
că inițiativei de a aborda
„Răzvan și Vidra" îi vor
urma și altele. Poate o re
luare a lui „Vlaicu Vodă",
poate capodopere caragialiene etc.
Opțiunile teatrale nu s-au
dovedit riscante în raport
cu potențialul creator al
trupei. Mai mult, aș spune
că stima față de conținutul
problematic al dramaturgiei
abordate, climatul de mun
că, și sentimentul responsa
bilității au relevat resurse
interpretative nebănuite, au
determinat
surprinzătoare
manifestări de autodepășire.
Am asistaț la descoperirea
tirzie. redescoperirea neaș
teptată a unor disponibili
tăți, ca și la afirmări impe
tuoase. „Societarilor" Tea
trului Național din Timi
șoara, precum Eugenia Crețoiu, Daniel Petrescu, Vla
dimir Jurăscu, Ștefan Mării,
Elena Simionescu, V. O.
Cimbru, Radu Avram. Miron
Nețea. li s-au alăturat, în
tr-o nobilă armonie actori
de talent și dăruire certă,
din alte generații, precum
Mihaela Murgu, Sandu Simionică, Irene Flamann Ca
talina. Miron Șuvagău. Tra
ian Buzoianu, Mircea Belu,
Gh. Stana, tineri ori chiar
absolvenți de dată recentă
precum Ioan Haiduc și
Estera Neacșu (premiați la
Festivalul dramaturgiei ro
mânești actuale).
împreună. într-un spirit
de echipă in curs de sudare,
ei nu propun doar specta
cole bune și foarte bune, ci
afirmă categoric angajarea
lor de a face o artă cu o
puternică forță modelatoa
re, un teatru politic (care
să adincească motivațiile și
determinismele profunde ale
comportamentelor, care să
provoace in spectatori schim
bări de mentalitate și ati
tudine). Un fapt mai deo
sebit : prin contribuția sub
stanțială a lui loan Ieremia,
regizor de frunte al gene
rației sale, și cea a Emiliei
Jivanov, azi unul din cel
mai buni scenografi ai noș
tri. ambii cu o capacitate de
muncă ieșită din comun, la
Naționalul timișorean se

conturează în variate for
me un stil caracteristic.
Printre atributele acestui stil:
preocuparea conturării unor
imagini scenice moderne,
bogate. Ia care să contribuie
deopotrivă cuvintul. atitu
dinea. gesticulația, desenul
și ritmul mișcării scenice,
sonoritățile, muzica de sce
nă. sugestiile plastice și mai
ales cele de dinamism ale
decorului: vizualizarea preg
nantă a relațiilor ascunse ;
cultivarea — pornind de la
premise de realism scenic
— a unor simboluri capabile
să impună mesajul ; preo
cuparea de a forma o nouă
conștiință — nu doar vehiculind idei, ci urmărind și
efectul șocului emoțional.
Deosebit de elocvente au fost
în acest sens montările lui
Teodor Mazilu, D. R. Popes
cu. Premierele mai noi. la
rindul lor, au constituit o
confirmare a propunerii de
stil semnalate, atrăgind tot
odată atenția asupra nece
sității evitării mai ferme,
pe viitor, a unor desci
frări simplificatoare ce pot
părea chiar de un sociolo
gism vulgar, mai ales cind
e vorba de echivalarea unor
sugestii poetice („mistrețul"
din drama lui D. R. Popes
cu). ca și asupra importanței
unui gust și mai sigur in
alegerea muzicii de scenă,
în finisarea unor soluții de
mișcare.
Dincolo de atari rezerve,
„Ca frunza dudului din rai"
s-a impus atenției prin lim
pezimea lecturii, prin at
mosfera creată, prin forța
„metaforei
trîndăviei
și
bășcăliei cinice sau cea a
sarcasmului împins pină Ia
voluptate". în montarea re
gizată de loan Ieremia au
fost create pregnant atît
dimensiunile imaginare, cit
și substratul mitic și a fost
susținută scenic revelator
tema capacității regenera
toare a omului.
Stăpînirea mai multor re
gistre și rapida lor „comu
tare" constituie un alt ar
gument al calității colec
tivului timișorean „Mobilă
și durere" era o demonstra
ție de virtuozitate in dome
niul comicului grotesc. Unul
din marile succese ale sta
giunii actuale se numește
„Mary Poppins" și este un
muzical. „Secretul lui Arhimede". spectacolul cu pie
sa lui Dumitru Solomon, a
propus atenției o piesă fan
tezistă. o parabolă „științifico-fantastică" — o medita
ție cu privire la finalitatea
roadelor geniului, și impli
cit la răspunderea creato
rului. un dialog neliniștit cu
viitorul, o interogație adre
sată rațiunii. Dezvoltarea
dimensiunilor comice con
comitentă
cu potențarea
ideilor cu privire la „som
nul rațiunii ce naște mon
ștri", execuția actoricească
plină de nerv și de umor
susținută de Daniel Petres
cu, Ioan Haiduc. Ovidiu
Georgescu. Mihaela Murgu
— sint tot atitea argumente
ale faptului că ne-am aflat
în. fața unei serioase și spiri
tuale valorificări realizate de
colectivul Teatrului Național
din Timișoara (regia : loan
Ieremia ; decoruri : Emilia
Jivanov).
Recentul festival al dra
maturgiei românești actua
le a vădit, odată cu marea
capacitate organizatorică a
teatrului, ținuta sa pe de
plin competitivă : artiștii
timișoreni au fost încunu
nați cu mai multe premii.
Alăturindu-se
răspunderii
față de spectatori, condiția
de gazdă a unei atare com
petiții obligă la noi și inspi
rate realizări.

Natalia STANCU

„A Înțelege opera
unui scriitor, mai ales a unui scriitor aparținînd altei vîrste
istorice presupune putirița noastră de a o
plasa din- nou. fie și
numai pentru o clipă,
în apele amniotice din
care aceasta s-a năs
cut ; simplul contact
cu textul nu este su
ficient pentru că în
peisajul epocii sale el
putea însemna — și
adesea chiar însemna
— altceva decît pare
azi să însemne, așa
cum atîtea cuvinte aveau la origine alt
sens decît au pentru
noi. acum". Această
operație de restituire
minuțioasă, făcută cu
discernământ și simț al
nuanței și-o propune
în demersurile sale
Mircea Anghelescu, is
toric literar serios, de
indiscutabilă compe
tență profesională. Această aplecare de a
vedea foarte de aproape un anume fe
nomen literar sau cul
tural. specificul con
textului în care a evoluat un scriitor,
duce la caracterizări
notabile, care nu se
mai plasează tocmai,
datorită
raportărilor
inteligente operate de
autor, exclusiv în pe
rimetrul istoriei lite
rare. ci constituie so
lide puncte de pleca
re ale unor interpre
tări critice. Salutară
este în scrisul lui Mir
cea Anghelescu porni
rea de .a vedea totul
sub emblema preciziei,
de a sesiza cu exac
titate coordonatele unei anume probleme,
în studiul despre Di
mitrie Cantemir se
observă că acesta a
scris Istoria hierogli
fică cu un bine con
turat scop propagan
distic, cum am zice noi
azi. Mircea Angheles
cu infirmă o sene în
treagă, de ipoteze care
explică geneza și ca
racterul aparte al acestei scrieri. în fond,
după opinia lui înte
meiată, Dimitrie Can
temir a redactat o
carte a cărei finalita
te este aceea de a-i
convinge, într-o formă
literară, pe cei inde
ciși (iar nu a învinge
vigilența
inamicilor
săi declarați) că tre
buie să i se alăture,
într-un roman alego
ric era mai propice
demascarea intenții
lor ascunse ale parti
dei adverse, cale de a
se exercita asupra ezitanților o acțiune de
lămurire cu sorți mai
mari de izbindă. Ve
dem bine că baza trai
nică a eseului, a in
terpretării critice e
dată de un fundament
solid, in reconstituirea
faptelor, iar Mircea
Anghelescu este prin
tre aceia care contri
buie la crearea lui.
Iată un alt exemplu :
„Cu toate deosebirile
notabile dintre marii
cărturari din a doua
jumătate a veacului,
stolnicul
Constantin
Cantacuzino.
Miron
Costin, Nicolae Costin, Dimitrie Cante
mir, Antim Ivireanul
— aceștia reflectă în
mod asemănător res
pectiva modificare de
'atitudine a întregii so
cietăți. morala lor
, fiind înainte de orice
o morală socială gîndită în funcție de omul social, component
al unei structuri com
plexe și dinamice,
in care referirile la
dogmele religioase re
prezintă de multe
ori o simplă supra-

Mircea Anghelescu :
Scriitori și curente,
Editura „Eminescu".

viețuire de vocabu
lar". în stilul său
funcțional, nu lipsit de
elegantă și de imagini
nimerite, Mircea An
ghelescu definește nu
numai o particularita
te de gîndire a unor
personalități, ci face
implicit o pledoarie
pentru a se recepta fe
nomenul literar în co
nexiunile sale com
plexe, in multitudini
le de raportări și interrelații, în cadrul că
rora acesta ființează,
în acefeași ordine de
idei, este explicat sen
sul acțiunii de comba
tere a ereziilor de că
tre spătarul Nicolae
Milescu. Popoarele din
Balcani se puteau uni
împotriva oprimantului otoman numai sub
flamura ortodoxismu
lui. în studiile din
Scriitori și curente
(Ed. Eminescu) pe
care le analizez aici,
ca și în lucrările
lui anterioare (Preromantismul
româ
nesc, 1971, Introduce
re în opera lui Gr. Alexandrescu, 1973. Li
teratura română și Oricntul, 1975), ca și în
edițiile critice îngriji
te (din N. Filimon și
Dimitrie Rallet), M.
Anghelescu relevă același respect pentru
exactitate, pentru de
celarea naturii unor
influente sau a unor particularități ale
structurii unei opere
literare. Este o depis
tare făcută nu atit cu
ochiul criticului, sen
sibil la nuanță, la in
dividualitatea operei,
năzuind implicit a-i
descoperi originalita
tea din unghiul per
cepției sale, dar al
unui om atent, străin
cu totul de ideea de
superficialitate; fie că
vorbește despre scrii
tori mai vechi, despre
preromantism. despre
Budai Deleanu. despre
Eliade. paharnicul Constandin Sion sau Delavrancea, Macedonski,
Traian
Demetrescu,
Iulius Cezar Săvescu,
Petică, Anghel, Bacovia. Iată, cu titlu
de exemplu, mențio
nez. dintre aceste pre
cizări. cele despre unele aspecte romanti
ce din Țiganiada. (Se ,
remarcă' astfel} că so
cotirea în „poemeteon"
a cîntecelor bătrînești
ca sursă de informa
ție istorică, de sor
ginte romantică sau că
„întru totul romanti
că, preluind durerea
luceafărului emines
cian, de a nu putea
muri vreodată, este
lamentația Iui Satan");
sau cele despre Zbu
rătorul.
Capodopera
lui Eliade Rădulescu >
— o compunere de
structură clasică. Aici t
avem o interpretare in I
fond stilizată a moti
vului tinerei fete în
drăgostite, iar psiho
logia eroinei este aceeași care apare la
poeții
petrarchizanți
sau la Racine. Fie și
numai de aici este evidentă prezența unui
spirit sistematic, apt
de a face încadrări ju
dicioase și convingă
toare (calități , care
numai printr-un ex
ces de timorare, izvorîtă probabil tot din
imperativul probității,
nu sînt valorificate
mai larg In eseuri cri
tice cu acută tentă I
personală).
A spune că Mircea
Anghelescu a dat la
iveală aici niște con
tribuții utile pare —
prin excesul utilizării
termenului — o cali
ficare tocită. Meritoriu
e insă că ea se aplică
pe deplin în cazul său.

Victor ATANASIU ,

Casa de cultură din Baia Mare

în tot mai multe dezbateri consa
crate sporirii indicilor de calitate in
învățămîntul nostru superior se for
mulează critici și sugestii cu pri
vire la organizarea practicii stu
denților. Formalismul, improvizația,
atitudinea pasivă, de simpli observa
tori ai complexelor procese de pro
ducție, la care încă mai sint reduși
studenții, lipsa îndrumării unitare,
sistematice sau evaluarea finală de
ficitară sub raport științific a activi
tății practice studențești sint tot
atitea aspecte de care se 1’ac răspun
zători deopotrivă cadre didactice uni
versitare, specialiști ai producției,
studenți ; deși fiecare abordează ase
menea aspecte dintr-un unghi pro
priu, totalitatea opiniilor astfel for
mulate configurează un tablou realist,
obiectiv. în rindurile următoare ne
propunem nu atit ilustrarea acestei
stări de lucruri asupra căreia ziarul
„Scinteia" a atras și cu alte prile
juri atenția, ci delimitarea cîtorva
dintre cauzele principale care explică
asemenea deficiențe, și a mijloacelor
de îndreptare a acestora. Am ales,
in acest scop, două dintre marile
unități Industriale bucureștene, „Se
mănătoarea" și „Vulcan", bine cu
noscute astăzi inclusiv datorită se
riilor succesive de studenți ce și-au
făcut o parte din ucenicia ingine
rească aici.
Facem primul popas la „Semănă
toarea" și anume in secția a doua de
prelucrări mecanice prin așchiere,
unde 59 de studenti, anul al III-Iea
de la Facultatea T.C.M. a Politeh
nicii bucureștene își efectuează prac
tica. Cu excepția unuia singur, bol
nav, toți studenții sint prezenți. Dis
ciplina lor în respectarea programu
lui întrunește aprecieri unanime.
„Aceasta și este prima condiție a efi
cienței unui program de practică în

tr-o mare uzină — ne spune ing. Con
stantin Dinu, șeful Serviciului de per
sonal, pregătire, retribuire. Altfel, la
noi, de pildă, ar fi cu neputință re
partizarea și integrarea lor in activi
tatea celor patru ateliere, unde lu
crează prin rotație". Argumentul ca
atare aveam să-l auzim și în ca
zul altor studenți,-îndeosebi din anul
al V-lea. care. fără perfectarea
prealabilă a unor convenții, solicită

toate cele patru ateliere — ne spune
Victor Boldur, responsabilul celor
două grupe de studenți — avem suc
cesiv intilniri cu specialiști ai uzinei
și cu profesori. în care dezbatem nou
tățile tehnico-științifice din fluxul de
fabricație sau corelațiile activităților
noastre practice cu disciplinele
viitoare de studiu".
Asemenea relații de strînsă colabo
rare există și între Facultatea de me-

tenție zadarnică I îi căutăm peste tot
spre a constata, la orele 10 și 15 mi
nute, că nici un singur student nu se
mai află în uzina „Vulcan". Și to
tuși, la orele 14, prof. dr. ing.
Vsevolod Radcenco, prodecan al fa
cultății. căruia ne-am adresat în
această problemă, încă mai credea că
studenții sînt la practică. Abia mai
tirziu, pe baza unor investigații
telefonice efectuate în prezența

între unitățile de învățămînt și cele
economice, în absența cărora studen
ții nu mai pot fi integrați, cu sar
cini cit mai potrivite pregătirii lor,
in realizarea planului de producție.
Iată acum o situație și mai puțin
obișnuită : in graficul de practică al
decanatului Facultății de energetică
a Politehnicii bucureștene, un număr
de 146 studenti, constituiți in cinci
grupe, figurau, ia data efectuării an-

Condiția hotărîtoare a reușitei practicii în producție a studenților
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efectuarea practicii pe baza unor
simple adrese întocmite ad-hoc de
decanate. „Chiar acum am fost nevoiți să respingem cîteva asemenea
solicitări ale unor studenți de la me
talurgie — ne relatează Traian Ciucă,
tehnician cu probleme de învățămînt
din serviciul amintit — pentru fap
tul că nimeni n-a venit din partea
facultății cu care să precizăm con
cret îndatoririle noastre reciproce".
Argument absolut logic. Practica stu
denților nu poate fi improvizată.
Obiectivele ei sînt complexe, necesi
tă temeinice pregătiri prealabile, co
laborare continuă, sistematică intre
facultăți și uzine. Tocmai pe această
bază s-a reușit ca programul de prac
tică al celor 59 studenți amintiți să
înfățișeze complexitatea, dar și di
versitatea necesare însușirii unei te
meinice pregătiri inginerești. „Pe
lingă faptul că lucrăm nemijlocit, in

canică a Institutului politehnic șl uzi
na „Vulcan". Ing. Toma Iolando
Gheorghe. șeful serviciului P.P.R. de
la marea uzină bucureșteană. ne-a
relatat în acest sens numeroase fapte.
Pe o asemenea bază s-a și perfectat
convenția ca 60 studenți din anul I,
grupele 511 și 512, să lucreze, potri
vit programei de practică. în atelie
rele de turnătorie aie secției I. In
voluntar, citim la punctul al doilea
din convenția amintită de practică :
„Facultatea va asigura controlul acti
vității în producție a studenților
printr-un colectiv de cadre didactice,
care vor urmări zilnic frecventa, dis
ciplina și aspecte ale realizării calita
tive și cantitative a lucrărilor for
mațiilor de producție constituite de
studenti". împreună cu maistrul-instructor Teodor Florescu mergem la
turnă'toria de oțel spre a discuta cu
studenții aflați aici la practică. In-

FACULTATE Șl UZINA

noastră, aflăm împreună că un exa
men, reprogramat pentru acea zi, ii
făcuse pe studenți indisponibili pen
tru practică.
Departe de noi intenția de a face
„caz" de o asemenea — să-i zicem —
excepție. Nu ne oprim nici asupra
eventualului procedeu prin care s-a
„programat" ca într-una și aceeași
perioadă de activitate universitară
să se asigure desfășurarea concomi
tentă atît a practicii, cit și a exame
nelor. Altceva dorim să subliniem :
practica studenților nu poate întruni
eficacitatea dorită cîtă vreme nu be
neficiază de o perspectivă corespun
zătoare, care să îngăduie, cel puțin,
comunicarea din timp către uzine a
eventualelor modificări din progra
mul studenților. Iar asemenea comu
nicări nu pot fi evaluate drept de
mersuri formale ; dimpotrivă, ele
definesc relații firești de colaborare

chetei noastre, ca desfășurîndu-și
practica la uzinele „Vulcan". Numai
că in cadrul serviciului de personal,
pregătire, retribuire de la uzina „Vul
can", căruia ii revine responsabilita
tea practicii studenților, nimeni nu
știe nimic despre acești studenți; ni
meni nu i-a văzut niciodată pe vre
unul dintre ei. Constatarea ca atare
produce uimire, inclusiv unui membru
al comisiei de practică a comitetului
de partid pe centrul universitar, venit
in acea zi, ca și noi la „Vulcan" spre
a-i găsi pe studenți la practică. Cer
cetăm dosarul convențiilor de prac
tică încheiate de uzina „Vulcan" pe
acest an. De la Institutul politehnic
figurează mai multe facultăți, nu
însă și cea de energetică. Explicația
aveam s-o aflam la decanatul Facul
tății de energetică. Odată cu noi află
și tovarășii prof. dr. ing. Ion Iordănescu, decanul facultății, și șef de

lucrări dr. ing. Cezar Ionescu, pro
decan al facultății, că, într-adevăr,
nu a ,fost perfectată cu uzina „Vul
can" o convenție de practică, dar, pe
baza unei înțelegeri... colaterale, stu
denții sînt admiși, prin rotație, pe
o platformă cit mai departe de ochii
conducerii uzinei.
— Chiar credeți că o asemenea im
provizație, care anulează orice parti
cipare, orice răspundere a uzinei,
ajută practica studenților ?
— Nu, dar ce să facem ? — se în
treabă mai mult pe‘sine tovarășul
decan. Avem ferma convingere că
fiecare viitor inginer trebuie neapă
rat să cunoască o uzină de com
plexitatea celei de la „Vulcan". Am
încercat multe metode, dar. cum se
vede, conducerea uzinei nu ne spri
jină. Cu toate că în reușita practicii
studenților ar trebui să fim intere
sați cu toții. încheierea convenției de
practică nu este o favoare făcută
unei facultăți, ci o problemă de inte
res național.
Adevăruri categorice, numai că ele
trebuie avute în vedere nu la sfîrșit,
ci la început, in perioada de organi
zare a practicii. Iar o asemenea or
ganizare, spre a intruni atributele
eficienței depline, solicită, cum se
vede, intervenția mai operativă și
sistematică a organelor și organiza
țiilor de partid, inclusiv a Comitetu
lui de partid pe centrul universitar
București. Cu atît mai mult cu cît
in actuala etapă a integrării învățămîntului superior cu cercetarea și
producția, practica studenților con
stituie un domeniu hotăritor pentru
perfecționarea pregătirii viitorilor
specialiști și, ca atare, ea se refuză
organic improvizației și formalis
mului.

Mihai SORDĂNESCU

t V
PROGRAMUL 1

11,00
11.30
11.43
12,10

Pași de viață lungă
Civica
Desene animate ; „Micuța Nell*
Film serial : „Pasăre de pradă.
Episodul 3
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat.
Unde
sint
absolvenții liceului
agroindustrial ?
16.30 Studioul tineretului
17.43 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Fotograme din realitate. Emisiune
alcătuită de Carmen Dumitrescu,
Anca Fusariu, Alexandru Stark și
Tudor Vornicu cu ajutorul cores
pondenților Radioteleviziunii și al
dumneavoastră, al telespectatori
lor
21,00 Film serial : „Visuri destrămate
.
*
Episodul 4
21.30 Lumea contemporană șl confrun
tările de idei. Teoriile despre „ega
litatea șanselor
*
și realitățile din
țările capitaliste dezvoltate (I)
21,45 Meridianele cîntecului
22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 3
20,00 Telejurnal
20,13 Melodii îndrăgite

(

20,40 Curier cetățenesc
20,50 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunii. Dirijor : Cristian
Brâncuși. în program lucrări de
C. Fr. Haendel, W. A. Mozart,
Cristian Brâncuși
22,15 Telejurnal
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ÎNTÎLNIREA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

modernizarea și creșterea rentabili
tății activității productive în con
strucțiile de mașini. O atenție deo
sebită s-a acordat îmbunătățirii gra
dului de mecanizare și automatizare
a proceselor de producție, pornindu-se de la capacitățile existente în
prezent.
Noile programe asigură posibilități
largi de manifestare a creativității
colectivelor din industria construc
toare de mașini în ceea ce privește
tipizarea și modularea produselor,
extinderea proiectării asistate de cal
culator, recuperarea și recondiționarea subansamblelor de producție.
Apreciind valoarea soluțiilor prezen
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că una din principalele preo
cupări ale specialiștilor trebuie să fie
reducerea continuă a adaosurilor de
prelucrare, care asigură atît economii
mari de metal, energie electrică și
forță de muncă, cit și sporirea pro
ductivității. Secretarul general al
partidului a subliniat că în ceea ce
privește productivitatea muncii. pî.nă
să se definitiveze și să se adopte noi
tehnologii, cuvîntul hotărîtor îl are
buna organizare a producției și a
muncii. In acest context s-a arătat
că nu este necesar să sporească ne
justificat numărul mașinilor-unelte
speciale și că aceleași operații se pot
face prin mai buna organizare și
utilizare a mașinilor universale exis
tente. la care trebuie adaptate raoid
scule și dispozitive de mare mobili
tate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
insistat asupra necesității continuă
rii și extinderii lucrului la mai multe
maș.-ai. care să funcționeze în ciclu
aut^ nat. corelat cu controlul perma
nent pe fluxul de producție, indicînd
ca aceste procedee să fie extinse și
la montaj și la standurile de probe,
ceea ce ar contribui la dublarea pro
ductivității muncii.
Apreciind că în momentul de față
recuperarea și reconditionarea unor
produse au dat unele rezultate mulțu
mitoare. dar că acțiunea nu a enuizat
posibilitățile existente în economia
națională, secretarul general al parti
dului a cerut factorilor responsabili,
cercetătorilor, proiectantilor să ia
măsuri centru recuperarea tuturor
materialelor refolosibile, inclusiv a
elementelor de aliere și de acoperiri
metalice.
Analiza programelor pentru sectoa
rele calde din industria construcțiilor
de mașini a evidențiat, pe lingă rer

zultatele bune înregistrate in planul
sporirii eficienței economice, și o se
rie de probleme ce trebuie rezolvate
într-un timp cit mai scurt. Secreta
rul general al partidului a indicat să
se revadă soluțiile propuse pentru
asimilarea electrozilor, pentru spo
rirea coeficientului de utilizare a
metalului și reducerea rebuturilor de
turnare, pentru diminuarea consu
murilor de materii prime si mate
riale pe tona de oțel elaborat.
Apreciind valo- ea procedeelor
de turnare de precizie, printre care
se remarcă turnarea în modele per
manente și cea a sculelor așchietoare din deșeuri de oțeluri rapide,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se definitiveze mai grabnic tipi
zarea liniilor automate de turnare,
să se modernizeze turnătoriile mal
vechi, păstrîndu-se doar utilajele
care au parametri corespunzători, să
se găsească procedeele optime de
regenerare a nisipurilor folosite în
acest scop. In domeniul sudurii s-au
indicaT îmbunătățirea calității elec
trozilor și creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor, care contribuie
și la reducerea consumurilor mate
riale și energetice.
Secretarul general al partidului a
arătat că se folosește în prezent
prea puțin metalizarea unor repere
recuperate, deși s-au asimilat teh
nologii și instalații eficiente, și a
cerut să se extindă acoperirile cu
cupru, aluminiu, oțel inoxidabil și
alte materiale pentru a se evita exe
cutarea, în întregime, a unor ptfese
din metale costisitoare.
în sectorul motoarelor termice
s-a menționat că orientarea de bază
o constituie reducerea gabaritelor și
consumurilor de metal, în condițiile
sporirii puterii și randamentelor, o
acțiune pe care secretarul general
al partidului a cerut-o intensificată
și extinsă, paralăl cu asimilarea unor
noi tipuri de motoare care să aco
pere întreg necesarul economiei na
ționale. în aceeași sferă de preocu
pări s-a înscris dialogul tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu constructorii
de autovehicule, cărora le-a cerut
să depună eforturi mai mari pentru
ca diminuarea greutății și a consu
murilor să se efectueze paralel cu
îmbunătățirea performanțelor și fia
bilității produselor, modernizările
aplicate trebuind să țină pasul cu
cele mai valoroase noutăți tehnice
pe plan mondial. Dintre aspecte
le examinate în domeniul trac
toarelor și mașinilor agricole s-a
degajat cu prioritate cerința ca a-

cestea să aibă o greutate mai mică
decît cele existente pe piața externă,
iar acest lucru să se asigure din con
cepție. pentru a nu fi necesare reproiectări după un interval scurt.
„Reducerea greutății nu trebuie să se
facă prin aplicarea unor soluții com
plicate — a subliniat secretarul ge
neral al partidului — care să scadă
productivitatea muncii. Este necesar
ca și în acest domeniu să se folo
sească pe scară mai largă masele
plastice, ușoare și rezistente".
Analiza programelor din sectorul
de utilaj petrolier a adus în primplan necesitatea perfecționării insta
lațiilor de foraj la mare adîncime,
precum si a recuperării și recondiționării sapelor de foraj. Probleme
la fel de importante au fost exami
nate și în domeniul utilajelor ener
getice. chimice, al vagoanelor, ma
terialului rulant, construcției de nave,
stabilindu-se măsuri eficiente de di
minuare a consumurilor. în condițiile
creșterii, diversificării și îmbunătăți
rii calității producției.
Secretarul general al partidului a
analizat în continuare acțiunile sta
bilite în industria de mașini-unelte,
electrotehnică si electronică în scopul
transpunerii în practică a programe
lor speciale adnotate de Conferința
Națională a partidului.
Ministrul de resort, tovarășul
Alexandru Necula. a prezentat pro
gramele de măsuri elaborate de spe
cialiștii din această ramură în ve
derea reducerii consumului de metal,
economisirii plumbului, aluminiului,
metalelor prețioase, reducerii consu
murilor de materiale și energie, di
minuării cheltuielilor de producție.
Se precizează că din punct de vedere
al consumurilor la motoare, industria
noastră electrotehnică se situează la
nivelul atins pe plan european.
Secretarul general al partidului,
apreciind aceste eforturi, a ară
tat că există încă rezerve pen
tru o reducere mai substanțială
a consumului de metal, pentru
utilizarea mai eficientă a meta
lelor neferoase, precizînd că elec
tronica oferă posibilitatea folosi
rii și a bucăților de metal de di
mensiuni foarte mici. în același timp,
au fost relevate rezervele de care
dispune această ramură In scopul
reducerii în continuare a cheltuieli
lor Ia mia de lei producție-marfă.
Rețin atenția tovarășului Nicolae
Ceaușescu o seamă de realizări obți
nute în domeniul microproducției, care
au permis acoperirea nevoilor de pro
ducție cu numeroase materiale defi

Cum era și firesc, acest proces al
dezvoltării județului s-a răsfrînt în
modul cel mai benefic asupra cali
tății vieții oamenilor, pe toate pla
nurile. Pornim de la faptul că numai
în ultimii 14 ani în județ s-au creat
peste 56 000 locuri , noi de muncă.. Ce
înseamnă acestea pentru un județ
ca Harghita ? în primul rînd faptul
că locuitorii ei, pînă nu de mult
nevoiți să-și găsească de lucru în alte
părți ale țării, lucrează acum la ei
acasă. în al doilea rînd, acest „lucru
la ei acasă" înseamnă însușirea și
practicarea unor profesii de înaltă
calificare, datorită atît mașinilor și
utilajelor moderne de mare comple
xitate și eficiență cu care a fost
înzestrată industria harghiteană, cît
și profilului producției. Aceasta im
plică, in egală măsură, o instruire
sup '-jară a oamenilor, cît și retribuv.» corespunzătoare. Și nu in
ultimul rînd, dezvoltarea și emanci
parea localităților județului.
Oricît ar fi de laconic limbajul
cifrelor, el ilustrează semnificativ
cele afirmate mai sus. Astfel, în ce
privește stabilizarea forței de muncă
in județ, ponderea personalului mun
citor la mia de locuitori este de 332,
indicator superior mediei pe econo
mie. Personalul muncitor din indus
trie a crescut numai în cincinalul
trecut cu 208,8 la sută. Cît despre
manifestarea hărniciei, priceperii și
noii calități profesionale ale acestor
oameni, ele s-au materializat intr-o
creștere a productivității muncii cu
277,8 la sută.
Nu mai trebuie demonstrat că
activitatea larg creatoare a oamenilor
înseamnă o materializare concretă
a împlinirii și dezvoltării personalită
ții, a egalității de șanse și realizări,
asigurată de orînduirea noastră.
Această deplină egalitate de ma

nifestare plenară a personalității
umane, care caracterizează întreaga
politică a partidului nostru, se ma
nifestă pe planul dezvoltării fiecărei
localități harghitene în parte. Astfel,
dezvoltarea puternică a forțelor de
producție a dus la creșterea popu
lației urbane, a cărei pondere în
numărul locuitorilor județului s-a
majorat de la 25,1 la sută în 1965, la
44.1 la sută în 1982..
In județul nostru, ultimul deceniu
și jumătate poate fi denumit și „pe
rioada construcțiilor de locuințe". în
localitățile harghitene s-au construit
și dat în folosință 36 400 de locuințe,
ceea ce înseamnă că în anii aceștia
20 la sută din populația Harghitei
s-a mutat in case noi. Mai adăugăm
acestor edificii construirea în județ a
multor obiective social-culturale,
printre care grădinițe cu 1 645 locuri,
școli cu 219 săli de clasă, internate
școlare, policlinici, spitale etc. Pen
tru finanțarea acțiunilor social-cul
turale, statul ne-a alocat suma de
4,5 miliarde lei, ceea ce înseamnă o
dublare a sumei pe locuitor, față
de 1968.
Această adevărată epocă a înnoiri
lor pe care o parcurge Harghita —
în unison cu întreaga țară — a
cuprins și agricultura, ramură de
bază a economiei, care a cunoscut și
cunoaște o dezvoltare considerabilă.
An de an a crescut baza tehnico-materială a acestui sector important al
economiei județului, s-au îmbunătă
țit metodele și mijloacele pentru
mai buna valorificare a suprafețelor
agricole existente, pentru folosirea
cit mai judicioasă a întregului fond
funciar. Drept urmare, producția
agricolă globală a crescut anul tre
cut, față de media din perioada
1971—1975, cu 176 la sută. Aceasta
s-a răsfrînt direct asupra bunăștării
și înfloririi comunelor și satelor
noastre. A crescut considerabil și

cinema
o La capătul liniei : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Buletin de București î
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18*
*. 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
0 Plecarea
Vlașinilor :
COSMOS
(27 54 95) — 13,30; 1'5,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 15,45; 18; 20.
© Mica romanță : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30.
• Muppets ia Hollywood s COSMOS
— 9.30; 11,30.
© Vraciul : SALA MARE A PALATU
LUI — 16,45; 20. \
© Profetul, aurul și ardelenii: BUCU-.
REȘTl (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Cafe Express : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20.
@ B.D. intră în acțiune ; FLOREAS-

® METEORIȚII Șl ORIGINEA VIEȚII PE PĂMÎNT. încă mai demult au
fost găsiți în diferite puncte de
pe glob meteoriți care conțineau
aminoacizi, acizi grași și porfirine. Pornind de Ia aceasta, unii
savanți au emis Ipoteza că pri
mele molecule organice au
ajuns pe Pămint venind din
Cosmos, poate chiar de dincolo
de limitele sistemului 6olar.
Alți savanți au respins insă
această ipoteză, argumentînd că
moleculele organice din meteo
riți sînt. de fapt, impurități pro
venind din mediul terestru. Re
cent însă, descooerind. în Antarctida. în stratul de gheată, un
mare număr de meteoriți, cer
cetători japonezi au avut pre

CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
© Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Capcana mercenarilor 3 PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30.
• Ochi de urs : PACEA — 19,30,
POPULAR — 19,30.
O Mama : POPULAR (35 15 17) — 13;
15; 17,15.
• Septembrie : STUDIO (59 53 15) —
10; 12.30; 15; 17; 19.
© Actorul
și sălbaticii :
ARTA
(213186) — 9: 12; 15; 18,30.
• în fața ușii închise :
CENTRAL
(14 12 24) - 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.
0 Pasărea de foc spațială — 9: 11;
13,15: Cîntecul viorii — 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
© Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12.S0;
14,15; 16: Șantaj — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
© Potopul (seriile I șl II) : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9,30; 12,30; 16; 19.
• Agonia : CULTURAL (83 50 13) — 9;
12; 16; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30;
1-2,15; 16; 19.
© ABBA : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călărețul fără cap 8 FESTIVAL

vederea să-1 transfere din ghea
ta sterilă direct într-un labora
tor steril. Și totuși, în ei au fost
descoperiți circa 20 de aminoa
cizi ! Cu alte cuvinte. în imen
sitatea Universului există to
tuși molecule organice, „cără
mizi" ale unor posibile forme
de viață...

• UN AUDIOMETRU
AUTOMAT PORTATIV a
fost realizat de către doi in
ventatori maghiari. Noul aparat
tine seama de zgomotele mediu
lui ambiant. Astfel, cu ajutorul
lui se pot realiza teste fără să
mai fie necesar un cabinet fo
nic izolat. Pacientul indică printr-o apăsare pe un buton mo
mentul cînd a auzit sunetul
emis de aparat. Audiometrul

continuă să crească numărul locali
tăților rurale din județ al căror grad
de confort și civilizație se apropie de
cel orășenesc.
în condițiile în care toți locuitorii
județului, români și maghiari deopo
trivă, își au larg deschise posibilită
țile de afirmare în crearea bunurilor
materiale și spirituale, bucurîndu-se
împreună de roadele muncii lor, a
căpătat o largă amploare activitatea
culturală a județului.. Oamenii muncii
au la dispoziție 9 case de cultură, 170
cămine culturale, 403 biblioteci, 92
cinematografe. La cea de-a treia
ediție a Festivalului național al
muncii, educației și creației, „Cîntarea României", peste 4 500 formații,
cu aproape 99 000 de participanți,
români și maghiari, au cîntat îm
preună viața nouă, bucuria muncii
înfrățite, pe care o trăiește azi în
treaga patrie.
Noi, harghitenii, români și ma
ghiari. trăim aceste realități în
viața de zi cu zi, muncind umăr
la umăr, bucurîndu-ne împreună
de binefacerile orînduirii socialis
te. Această bogăție în împliniri a
prezentului socialist prefigurează un
viitor pe măsura năzuințelor so
cialiste ale întregului popor, strîns
unit în jurul partidului, al se
cretarului său general. Actualul
cincinal va reprezenta o nouă treap
tă calitativă în dezvoltarea ținuturi
lor harghitene, deci și în ridicarea
continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii. însuflețiți de mărețele
sarcini trasate de Conferința Na
țională a partidului, de mobiliza
toarele îndemnuri ale președintelui
țării, oamenii muncii din Harghita,
români și maghiari, își concentrează
tot mai mult eforturile și energia,
întreaga lor pricepere pentru înflo
rirea continuă a județului, a patriei
noastre. România socialistă.

(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
© AI șaselea : FLACĂRA (20 33 40) :
— 15,30: 17,30: 19,30.
© Cintec pentru o rtndunică : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Izvorul : VIITORUL (11 48 03) —
15,30: 17,30: 19,30.
© Micul lord : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — Q;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Piedone
Africanul :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
© competiția : GRIVIȚA (17 08 58) —
8,45; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
© Tunurile din Navarone : MELODIA
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19,
MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
© Raze pe gheață : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marea evadare s DACIA (50 35 94) —
9; 12; 16; 19.
© Despărțire
temporară :
LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18,30, TOMIS
(21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan 2
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.

este astfel conceput incit nu
poate fi ..înșelat", fiind în mă
sură să deosebească indicațiile
reale de cele false. El va fi de
un deosebit folos in medicina
muncii. îndeosebi in stabilirea
cu exactitate a acuității auditi
ve în acele profesiuni unde
aceasta are o deosebită impor
tanță, precum și la prevenirea
slăbirii auzului personalului
care lucrează în întreprinderi
zgomotoase.

• OLINDA, ORAȘ APARȚININD „PATRIMO
NIULUI CULTURAL AL
UMANITĂȚII". In
unei ceremonii prezidate de di
rectorul general al UNESCO,
Amadou Mahtar M’Bow, multi-

și rezultatele obținute In unitățile
de prelucrare metalurgică, soluțiile
de micșorare a consumurilor și de
dimensionare optimă a tuturor pro
duselor. adoptate în urma indicații
lor primite la precedenta întîlnire
cu cadrele de conducere și specia
liștii din metalurgie. Cu acest pri
lej, ministrul de resort, Neculai
Agachi, a prezentat principalele
acțiuni întreprinse pentru folo
sirea mai eficientă a metalului,
dintre care se remarcă laminarea la
tolerante negative, extinderea utili
zării profilelor din oțel formate la
rece, asimilarea unor noi dimensiuni
de tablă, benzi și sîrmă. precum și
aplicarea de tehnologii moderne in
acest domeniu.
Apreciind preocupările specialiș
tilor din aceste ramuri în direcția
sporirii eficientei economice, a di
minuării consumurilor de materii
prime, materiale și energie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut con
ducerii ministerelor ca programele
de reducere a consumurilor să fie
elaborate pe întregul cincinal, iar in
ceea ce privește diminuarea consu
mului de energie să se aibă în ve
dere și influența acesteia la benefi
ciar. Totodată, s-a atras atenția ca
ministerele, centralele
industriale,
întreprinderile să soluționeze cu
forțe proprii materialele de care au
nevoie, să stabilească termene de
realizare a noilor produse și a ma
terialelor. Secretarul general al
partidului a precizat că se impune
ca tot ceea ce se realizează nou să
fie superior produselor anterioare
sub toate aspectele și a cerut să se
acorde în continuare o atenție deo
sebită calității acestora, precum și
creșterii producției pe fondurile
fixe existente.
în încheierea analizei efectuate,
cei prezenți au adresat secretarului
general al partidului vii mulțumiri
pentru orientările formulate cu acest
prilej, pentru indicațiile date, angajîndu-se în numele colectivelor
pe care le reprezintă să depună
toate eforturile pentru îndeplinirea
exemplară a recomandărilor primite,
a sarcinilor ce le revin din documen
tele de partid și de stat. Totodată,
ei și-au exprimat hotărîrea de a ac
ționa în continuare pentru sporirea
eficientei întregii activități econo
mice pe baza diminuării consumu
rilor. a valorificării superioare a
materiilor prime și materialelor,
creșterii calității produselor, ridicării
permanente a productivității muncii.

LUPENI: Cărbune peste prevederi

Argumentele muncii înfrățite
(Urmare din pag. I)

citare sau din import, îmbogățirea
gamei sortimentale cu produse de
înaltă eficiență. Secretarul general
al partidului a cerut conducerii mi
nisterului, altor factori de răspundere
să sprijine dezvoltarea microproducției și, în cadrul acesteia, să fie re
alizate și produse pentru export.
Specialiștii din domeniul cercetării
și producției prezintă tovarășului
Nicolae Ceaușescu o seamă de pro
duse cu gabarite și consumuri de
metal și alte materiale reduse, ur
marea transpunerii in practică a in
dicațiilor primite cu prilejul vizite
lor de lucru ale secretarului general
al partidului. Se remarcă în acest
sens o serie de motoare electrice ale
căror dimensiuni și consumuri de
materiale sînt mult mai mici in com
parație cu produsele similare fabri
cate anterior, dar care din punct de
vedere calitativ sint superioare. Felicitind pe specialiști, secretarul ge
neral al partidului le-a cerut să con
tinue cu și mai multă perseverență
această acțiune.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor din domeniul con
strucțiilor de mașini-unelte să pro
ducă. pe baza experienței si a dotării
de care dispun, mașini specializate
care prin înzestrarea lor cu unele
dispozitive să fie în măsură să reali
zeze mai multe genuri de operații de
lucrări. S-a precizat că și la acest gen
de mașini trebuie mers pe module,
pe tipizarea acestora. în același timp,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras
atenția că se impune ca într-un timp
cit mai scurt să se realizeze pentru
industria ușoară mașini si utilaje
specifice, moderne, care să permită
obținerea unei productivități ridica
te. mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție.
Pe parcursul vizitei au fost re
marcate mai multe tehnologii origi
nale, care conduc la valorificarea
superioară a diferitelor materii pri
me și materiale utilizate in electro
tehnică și electronică, la reducerea
consumurilor. S-a indicat ca toate
aceste tehnologii, care și-au confir
mat eficienta, pînă în anul viitor să
fie generalizate în producție pentru
a înlocui tehnologiile vechi, depășite.
Totodată, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea găsirii
unor noi căi și mijloace menite să
contribuie la creșterea mai accentua
tă în continuare a productivității
muncii în întreprinderile de mașiniunelte, electrotehnice și electronice.
Cu prilejul acestei analize, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a examinat

Harnicii mineri din Lupeni se află
într-o însuflețită întrecere pentru a
da patriei cantități cît mai mari de
cărbune cocsificabil. Printr-o orga
nizare superioară a muncii în aba
taje, folosirea cu randamente supe
rioare a complexelor mecanizate,
respectarea riguroasă a proceselor
tehnologice și a disciplinei în muncă,
minerii din Lupeni raportează reali

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24
martie, ora 20 — 27 martie, ora 20. 111
țară : Vremea va fi în general instabilă
in jumătatea de vest a țării unde cerul
va prezenta înnorărl mai accentuate și
vor cădea ploi locale care vor avea și
caracter de aversă. în rest vremea va
fi relativ frumoasă cu cerul schimbă
tor și izolat va ploua. La munte, In pri
ma parte a intervalului, precipitațiile
vor fi și sub formă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va prezenta intensificări
locale predominind din sectorul sudvestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre zero șl 10 grade, cele ma
xime vor oscila între 8 și 18 grade, pe
alocuri mai ridicate în Muntenia. Do-

zarea, peste prevederile de plan la
zi pe această lună, a 12 000 tone
cărbune cocsificabil. Ei se înscriu
astfel pe primul loc In întrecerea ce
se desfășoară în cadrul bazinului
carbonifer al Văii Jiului pentru a
da patriei cît mai mult cărbune.
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").
brog.ea și Moldova. In București s Vre
me în general frumoasă cu cerul va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată.
Vîntul va sufla moderat cu Intensificări
trecătoare. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre 4 și 7 grade, cele ma
xime între 15 și 18 grade. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE '
LA TRAGEREA
DIN 23 MARTIE 1983
Extragerea I : 41 22 4 20 40 25.
Extragerea a XI-a : 39 42 23 35 27 15.
Fond de cîștiguri : 1 044 850 lei.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țâri la București, Iqbal
Hosain, a oferit miercuri seara o
recepție.
Au participat Gheorghe Viad. mi
nistrul petrolului. Alexandru Roșu,
ministru secretar de stat, la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale; Virgil
Teodorescu, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, Adrian Stoica,
adjunct al ministrului industriei chi
mice, reprezentanți ai conducerilor
altor ministere și instituții centrale,
generali și ofițeri superiori, oameni
de cultură și artă.
Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
membri al corpului diplomatic.
*

Miercuri a avut loc, Ia Ambasada
R. P. Ungare Ia București, o festivi
tate în cadrul căreia ambasadorul
Miklos Barity a înmînat poetului Eu
gen Jebeleanu Ordinul „Drapelul
Republicii Populare Ungare cu cunu
nă de lauri", iar publicistului Kacso
Sandor și compozitorului Zeno Vancea Ordinul „Drapelul Republicii
Populare Ungare", conferite de Con
siliul Prezidențial al acestei țări pen
tru contribuția lor la dezvoltarea
schimburilor cultural-artistice româno-ungare, la adîncirea prieteniei

dintre poporul român șl poporul
ungar.
Au participat Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii scriitori
lor, Nicolae Călinoiu, președintele
Uniunii compozitorilor și muzicologi
lor, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, scriitori,
muzicieni, alți oameni de artă și
cultură, ziariști.
A fost prezent Csak Gyula, secre
tar al Uniunii scriitorilor din R. P.
Ungară.

★

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh, Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea a organizat, miercuri
după-amiază, in Capitală, o mani
festare, in cadrul căreia ziaristul
Ștefan Gabrea a vorbit despre reali
zările obținute de poporul din Ban
gladesh pe calea dezvoltării economico-sociale. în continuare a fost
vizionat un film documentar din această țară.
Au participat reprezentanți ai
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor
Externe, un numeros public.
Au fost prezenți .Muslehuddin Ah
med, ambasadorul R. P. Bangladesh
la București, și membri ai amba
sadei.
(Agerpres)

0 SPORT ® SPORT © SPORT 0 SPORT
Actualitatea la fotbal
© Rezultatele etapei a 21-a din divizia „A" 0 Precizări în legătură
cu meciul Benfica Lisabona - Universitatea Craiova ® Arbitrul meciului
România - Italia
Ieri s-au jucat meciurile etapei a
tragerea la sorți ca prima manșă să
4-a din retur, a 21-a din actuala
se joace la Craiova", și cerea urgentă
ediție a campionatului divizionar
confirmare. Dar reprezentantul ro
„A". Iată rezultatele :
mân nu avansase nici o propunere în
F. C. Olt — Corvinul 3—0 (0—0).
acest sens. Fiind vorba de o neînțe
O victorie reconfortantă, și aștepta
legere, clubul craiovean a răspuns
tă cam de mult, a fotbaliștilor din
prompt și ferm: cum au decis sorții,
Scomicești.
adică primul meci la Lisabona, al
F. C. Bihor — Dinamo 2—2 (1—2).
doilea (in 20 aprilie) la Craiova.
De două ori au condus oaspeții, de
Zilele acestea, Benfica a susținut o
fiecare dată au egalat gazdele. Și
partidă amicală in compania echipei
toată lumea a fost mulțumită. Afară
suedeze I.F.K. Goteborg, ciștigăde spectatori !
toarea precedentei ediții a Cupei
„Poli" Iași — „Poli" Timișoara 3—0
U.E.F.A. Scor : 1—0 pentru oaspeți
(0—0). Ieșenii au înscris primele două
(a înscris Corneliusson, in min. 39).
goluri prin foarte tinerii Burdujan
Duminică, Benfica (lideră a clasa
și Paveliuc.
mentului) va susține o partidă ofi
S. C. Bacău — Steaua I—1 (0—0).
cială in deplasare, cu F.C. Porto (a
Deși au rămas în zece jucători, ștedoua clasată). Vor fi de față și doi
liștii au deschis scorul."
observatori români — antrenorul C.
F. C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea
Oțet și lector univ. T. Roibu — care
1—1 (0—0). Antrenorul Oblemenco și
vor filma meciul.
fotbaliștii săi aduc două prețioase
Simbăta următoare, la jocul de
puncte din două deplasări consecu
campionat Chimia Rm. Vîlcea — Uni
tive.
versitatea Craiova va asista și antre
Jiul Petroșani — F. C. Constanța
norul secund de la Benfica Lisabona
3—0 (1—0). Scor fără comentarii.
(cunoscut in fotbalul portughez sub
Sportul studențesc — Petrolul Plo
numele de Toni).
iești 2—1 (2—1). în primele minute
Arbitrul primei manșe, de la Li
era să fie 3—0 sau 4—0 ; în ultimele
sabona, urmează să fie Erik Freera gata, gata să fie 2—2.
derikson, din Suedia. Apropo de
C. S. Tîrgoviște — F.C.M. Brașov
coincidență (antrenorul principal de
3—1 (1—0). Tîrgoviștenii se află la
la Benfica este suedezul Sven Go
al 7-lea meci consecutiv fără să fie
ran Eriksson, arbitrul este de ase
înfrinți.
menea suedez), se precizează că
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea
U.E.F.A. nu admite recuzări și nu
Craiova 1—0 (0—0). Meci de uzură,
ftfce schimbări de delegări. La forul
în care craiovenii s-au apărat... cu
european se ține seama numai de
gîndul la Lisabona.
valoarea arbitrului și să nu fie din
în clasament continuă să conducă
țara echipei gazdă. Or, suedezul
Dinamo (31 p.), încă neînvinsă în
Eriksson (aflat la prima sa semifi
acest campionat. Urmează Sportul
nală europeană) îndeplinește ambele
(29 p.). Universitatea Craiova (un joc
condiții. Dealtfel, “p&jmi a împă’ri-;1 , i1
: mai' puțin), Corvinul și F.C. Argeș,
tăși .cititorilor încrederea pe care !
eu cîte 25 puncte ș.a.m.d.
' noi deja o avem că va fi un arbitraj
în legătură cu apropiata partidă
obiectiv, reamintim că și F.C. Argeș
Benfica Lisabona — Universitatea
a traversat o situație similară, tot
Craiova, din semifinalele Cupei
într-o cupă europeană : la Atena,
U.E.F.A., după ce ieri am consultat
partida sa cu Panathinaikos (care
factorii în cunoștință de cauză, pu
avea antrenor pe, reputatul tehni
tem face următoarele precizări :
cian polonez Gorski) a fost condusă
de un arbitru... polonez. Care arbi
Prima manșă se va disputa la
tru a fost absolut imparțial și nu
Lisabona, in seara zilei de miercuri
s-a sfiit, cînd a fost cazul, să eli
6 aprilie (ora 21 ; la București, ora
mine un jucător din echipa gazdă.
22), așa cum a hotărît recenta tra
A învins F.C. Argeș cu 2—1.
gere la sorți efectuată de U.E.F.A. la
S-a comunicat că arbitrul meciu
Ziirich. Este adevărat că a existat
lui România—Italia, din 16 aprilie,
și o altă idee : clubul portughez a
va fi din țara care organizează
trimis o telegramă, semnată de pre
turneul final al campionatului : fran
ședintele său, Fernando Martins, prin
cezul Vautrot.
care ar fi de acord cu „propunerea
făcută de reprezentantul român la
Gheorghe MITROI

BOX: „Centura de aur“
în cea de-a 5-a reuniune a compe
tiției internaționale de box „Centura
de aur", cei peste 4 000 de spectatori
aflați în tribunele Palatului sportu
rilor din Capitală au urmărit meciuri
dirze, de mare spectacol, în care
pugiliștii români s-au numărat prin
tre protagoniști.
într-unul dintre cele mai frumoase
și echilibrate meciuri, la categoria
pană, Titi Cercel l-a întîlnit pe
fostul campion european de juniori
Anatoli Mikulin (U.R.S.S.), pe care
l-a învins la puncte.
Un succes net a realizat la cate
goria mijlocie Marcel Sîrba, declarat
învingător la puncte in fața valoro
sului pugilist cubanez Anselmo
Laine. Printre cei calificați în semi
finale se numără și Ion Stan, care,
in limitele categoriei semiușoară, l-a
întrecut la puncte (decizie 4—1) pe
campionul venezuelean Gil Ramon.
Alte rezultate : categoria semimuscă : Hipolito Ramos (Cuba) în
trece la puncte pe Marecino Bolivar
(Venezuela) ; Ion Bălan cîștigă prin
abandon în repriza a Il-a la Geafar
Eroi ; Dumitru Șchiopu învinge prin
abandon în repriza a IlI-a pe Gh.
Agrigoroaie ; categoria pană: Ni
colae Taipoș dispune la puncte de
Raysal Oktombaiar (R.P. Mongolă) ;
Jessus Solet (Cuba) învinge prin
abandon în repriza a Il-a pe Costin
Stancu ; Plamen Kamburov (Bulga
ria) întrece la puncte pe Eugen
Preda ; categoria semiușoară : Angel
Espinosa (Cuba) cîștigă prin abandon
în repriza a Il-a la Ștefan Ștefana ;
Viorel Ioana învinge la puncte pe
Andreas Schink (R.D. Germană) ;
Nergui Enobat (R.P. Mongolă)' dis
pune Ia puncte de Haralambie
Sultan ; categoria mijlocie : Andrei
Jigalov (U.R.S.S.) întrece la puncte
pe Ilarie Petrescu ; Doru Maricescu

Duminică ,27 martie
TRAGERE LOTO 2
La sfîrșitul acestei săptămîni va
avea loc o tragere Loto 2 — pri
lej de noi cîștiguri în autoturisme
și mari sume de bani, care răs
plătesc perseverenta a tot mai nu
meroși participanți. Se reaminteș
te că un bilet costă 10 lei și poa
te fi completat cu o variantă achitată sută la sută sau cu patru
variante achitate în cotă de 25 Ia
sută. Cîștigul maxim pe o va-

© Clinele : MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Războiul stelelor :
PROGRESUL
(23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Ernanl
— 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Voluptatea onoare! — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii
tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani

— ie.

• Teatrul Foarte
Mie
Baladă cotidiană — 17.
• Teatrul de comedie
Turnul de fildeș — 19,30.

(14 09 05) :

(16 64 60) s

riantă este un autoturism „Dacia
1 300“ sau suma de 50 000 Iei, iar
cel minim este de 100 lei. Pentru
atribuirea premiilor se, efectuează
trei extrageri a cite patru nume
re, însumînd 12 numere din tota
lul de 75. Sîmbătă 26 martie este
ultima zi de participare. Procurați
din timp bilete cu numerele pre
ferate !

© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala
Studio) : Omul care face minuni
— 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
® 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 — 16: Funcțio
narul de la Domenii — 19,30.
® Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Zi-Ie d-alea de-ale noastre
— 19.
® Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Teatrului „Ion Vasilescu") :
Tigrul
purpuriu căruia-i plăceau clătitele
— 10.
©
Circul
București
(110120) :
Muppets Ia.„ circ — 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei
(13 60 64) :
Veselia are
cuvîntul —
19,30.
• Conservatorul de muzică „Ciprian
Porumbescu" (14 26 10) : Seară de mu
zică romantică germană — 18.

DE
secularul oraș brazilian Olinda a
fost declarat oraș aparținînd pa
trimoniului cultural al umanită
ții. El se alătură, astfel, altora,
precum Veneția, onorate cu
acest titlu pentru frumusețea lor
— informează agenția Reuter.
Fondată in 1537, Olinda a fost
prima capitală a Braziliei în
timpul colonizării portugheze.

• STIMULATORI DE
BIOCURENȚI. Medici sovietici consideră că biocurenții
care iau naștere în sistemul
osos al omului în timpul mersu
lui, ca urmare a solicitării aces

tui sistem, pot fi utilizați ca fac
tori terapeutici pentru bolnavii
imobilizați la pat. După cum s-a
stabilit, activitatea electrică a
osului stimulează metabolismul
și împiedică pierderile de calciu;
ca atare, stimularea artificială a
biocurenților s-ar putea dovedi o
metodă eficientă pentru o .mai
bună suturare a oaselor frac
turate. Tocmai în această direc
ție se înscrie stimulatorul reali
zat la Leningrad.

©ALO, POMPIERII?
în anul 1982, în capitala Fran
ței s-au produs peste 16 500 de

incendii; Aproape jumătate din
tre ele au izbucnit in clădirile
de locuit, ca urmare a defecțiu
nilor unor aparate electrice de
uz casnic sau a folosirii necores
punzătoare a acestora, precum și
din cauza manevrării cu ne
atenție a unor substanțe chimice
foarte volatile. Pe locul trei în
tre cauzele acestor incendii fi
gurează imprudența din partea
fumătorilor. Serviciul de pom
pieri al Parisului a notat un
amănunt interesant : dintre cele
200 000 chemări primite anul
trecut de unitățile din subordine
aflate în capitală, doar 8 la sută
s-au dovedit legate de izbucnirea
unor incendii.

® AVION LOVIT DE
TRĂSNET. în timpul unei pu
ternice

furtuni,

un

avion

„Boeing 747". ce survola terito
riul Irlandei, a fost atins de
descărcările electrice, care au
retezat o porțiune de cîțiva cen
timetri din profundor. După cum
informează agenția Reuter, apa
ratul, ce decolase din New
York și se îndrepta spre Scoția,
a reușit totuși să aterizeze cu
bine pe aeroportul irlandez
Shannon, cei 237 de pasageri
nealegîndu-se decît cu... spaima.

© BACTERII... AN
TIPOLUANTE. Cercetători
francezi au selecționat micro
organisme care sint capabile
să consume produsele petroli
ere revărsate în mare. în
timpul experiențelor efectuate
pe zone maritime de control s-a
dovedit că, in decurs de o săptămînă, respectivele zone au

Învinge prin abandon tn repriza a
Il-a pe Rustem Nuroini (Iugoslavia).
Rezultate înregistrate în gala da
miercuri seara a competiției : cate
goria cocoș : Raymond Armand
(Franța) învinge la puncte pe Georgel Oprișor; Dimitar Slavcev (Bulga
ria) dispune la puncte pe Niță
Robu ; Manuel Felix (Venezuela) în
trece la puncte pe Mihai Șchiopu ;
Rafael Cardenas (Cuba) dispune la
puncte de Terendorci Amarjargal
(R.P. Mongolă) ; categoria ușoară :
Mircea Fulger învinge la puncte pe
Gelu Hudișteanu ; Mihai Gruiescu
cîștigă prin abandon în repriza a
Il-a la Roland Leclerc (Franța) ; Ilie
Dragomir dispune la puncte de Her
bert Thier (R.D. Germană) ; Ultimino
Ramos (Cuba) întrece la puncte pe
Jose Magallanes (yenezuela) ; cate
goria semimijlocie : Candelario Duvergel (Cuba) cîștigă la puncte la
Mihai Niculescu ; Carol Hajnal în
vinge prin abandon în reoriza a Il-a
pe Oktay Degirmencu (Turcia).

HOCHEI
în cadrul campionatului mondial
de hochei pe gheață (grupa B) de la
Tokio, echipa României a întîlnit re
dutabila selecționată a S.U.A., prin
cipala favorită a competiției. Partida
s-a încheiat cu scorul de 6—2 (1—0,
1—1, 4—1) în favoarea hocheiștilor
americani.
într-un alt joc, echipele Elveției șl
Japoniei au terminat la egalitate:
3—3.
O în ziua a doua a campiona
tului european de hochei pe ghea
tă pentru juniori (grupa B) ce se
desfășoară în orașul olandez Zoetermeer, selecționata României a în
trecut cu scorul de 8—7 (2—1, 3—2,
3—4) formația Poloniei.

fost purificate intr-o proporție
de 70—90 la sută.

• URMELE UNEI CI
VILIZAȚII NECUNOSCU
TE. Pe teritoriul Uniunii So
vietice. într-o peninsulă a Mă
rii Caspice. au fost scoase la
lumină ruinele unor construcții
rituale, care, după opinia arheo
logilor. datează cu aproximație
din al doilea mileniu înaintea
erei noastre. Alcătuirea lor este
foarte curioasă : sute de blocuri
de piatră înalte de doi pină la
trei metri și așezate pe mai
multe rînduri în jurul a opt
movile funerare. Se presupune
că in aceste regiuni au trăit
popoare necunoscute pînă în
prezent.

VIENA

lialte aprecieri pentru rolul si contribuția
îwarăsei arad. dr. Ing. Elena Coasa
la promovarea cooperării stiiaîifice,
pentru tartara si pace
VIENA 23 (Agerpres). — Tovarășe!
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, președintele Consiliu
lui National pentru Știință și Tehno
logie, i-au fost adresate un cald sa
lut și cele mai bune urări de noi re
alizări pe tărîmul științei, in asigu
rarea progresului continuu al cerce
tării științifice și tehnologice în fo
losul bunăstării poporului român, al
întăririi cooperării dintre oamenii de
știință pentru dezvoltare și pace in
lume, de către dr. Hertha Firnberg,
ministrul federal pentru știință și
cercetare al Austriei. Din partea to
varășei Elena Ceaușescu au fost
adresate ministrului austriac mulțu
miri și cordiale urări de succes în
mobilizarea resurselor științifice și
tehnologice ale Austriei, pentru dez
voltarea, in continuare, și creșterea
contribuției acestei țări la schimbul
mondial de valori, la edificarea unor
noi relații de colaborare. în pace și
bună Înțelegere între națiuni suve
rane. egale în drepturi.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirea dintre ministrul fe
deral pentru știință și cercetare al
Austriei și tovarășul Ion Ursu. primvicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie. în
*
La Viena, prof. Ion Ursu a avut,
de asemenea, intrevederi cu dr. Hans
Blix, directorul general al Agenției
Internationale pentru Energie Ato
mică (A.I.E.A.), și cu alte cadre de
conducere ale acestei organizații,
fiind evidențiate aspecte ale conlu
crării dintre tara noastră și A.I.E.A,
în probleme ale folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice.
Au mai avut loc întîlniri cu con
ducerea Academiei austriece de
știință, cu alți oameni de știință aus
trieci.
A fost examinată evoluția colabo
rării între academiile din cele două

r.f.g.,

context, au fost analizate stadiul și
perspectivele acțiunilor de coopera
re în domeniul cercetării științifice
și tehnologice dintre instituții de
specialitate din cele două țări, desfă
șurate pe baza programelor conve
nite ca urmare a întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt din ultimii
ani. Au fost consemnate cu satisfac
ție bunele rezultate obținute in spe
cial în domeniile chimiei, 'fizicii,
energeticii și noilor surse de energie,
medicinei, agriculturii, subliniindu-se dorința comună de aprofun
dare și diversificare a colaborării,
de sprijinire a aplicării cit mai efi
ciente în activitatea economico-socială a realizărilor, în folosul re
ciproc și pentru terți. S-au exami
nat posibilități de activizare a con
tactelor între organele coordonatoare
ale științei și tehnologiei din cele
două țări, îndeosebi pe linia Comisiei
mixte româno-austriece de coopera
re în știință și tehnologie și a pro
gramelor convenite de aceasta. Au
fost apreciate pozitiv intensificarea
conlucrării dintre oamenii de știință
români șl austrieci, în efortul gene
ral pentru edificarea unei păci trai
nice în Europa și in întreaga lume,
acțiunile Comitetului national român
„Oamenii de știință și pacea11.
★

țări, tn sprijinirea cooperării pe tărimul matematicii, fizicii, chimiei,
geologiei, medicinei; științelor ■ uma
niste. Interlocutorii austrieci au dat
o înaltă apreciere relațiilor statorni
cite intre oamenii de știință din
România și Austria, conlucrării lor
pentru progresul științei și apărarea
valorilor cardinale ale păcii, securi
tății și bunei înțelegeri între popoa
re, Au fost discutate noi posibilități
de acțiune in cadrul creat de Comi
tetul național român „Oamenii de
știință și pacea".
La intilnire a participat Octavian
Groza, ambasadorul României la
Viena.

Liniile principale ale programului guvernamental

BONN 23 (Agerpres). — Partide
le care au obținut majoritatea în alegerile parlamentare anticipate de
Ia 6 martie — Uniunea Creștin-Democrată (Uniunea Creștin-Socialâ și
Partidul Liber Democrat) au con
venit. miercuri, asupra liniilor prin
cipale ale programului guvernamen
tal pentru următorii patru ani,
transmite agenția D.P.A. în cadrul
unei conferințe de presă comune,
secretarii generali ai celor trei for
mațiuni au anunțat că centrul de
greutate al noului program îl con
stituie măsurile de asanare a finan
țelor statului și de înviorare a ac
tivității economice. în contextul eîi
E..

MOSCOVA;

Sesiunea Comisiei mixte
guvernamentale româno-iordaniene
amman.

xistenței. în prezent, a peste 2,5 mi
lioane de șomeri.
După constituirea, la 29 martie, a
noului Bundestag, cancelarul Helmut
Kohl își va prezenta, în luna apri
lie. declarația guvernamentală. Deși
nu a fost comunicată oficial com
ponenta noului cabinet, observatorii
politici —• citați de agenția Asso
ciated Press — menționează că por
tofoliul afacerilor externe va fi de
ținut în continuare de Hans-Dietrich
Genscher (P.L.D.), cel al apărării —
de Manfred Woerner (U.C.D.), al economiei — de Otto Lambsdorff
(P.L.D.), iar cel al finanțelor — de
Gerhard Stoltenberg (U.C.D.).

„Moștenirea colonialismului - o rușine
pentru omenire"
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— „Ultimii 10 ani au arătat că moș
tenirea colonialismului, în cele mai
detestabile forme ale sale, rămine,
in continuare, o rușine pentru ome
nire. Comunitatea internațională are,
între altele, datoria să-și intensifice
eforturile pentru a se pune capăt
oprimării rasiale pe planeta noastră"
—- a declarat președintele Comitetului

pregătitor al celei de-a doua confe
rințe de combatere a rasismului și
discriminării rasiale, E. Mashingaydze
(Zimbabwe).
Această conferință, care urmează
să facă o trecere în revistă a rezul
tatelor Deceniului de luptă împotriva
rasismului și discriminării rasiale
(1973—1983), va avea loc la Geneva,
în perioada 1—12 august a.c.

l

I
FAPTELE VORBESC:
Realități din lumea capitalului

ll
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Unul din efectele cele mal grave ale crizei economice în țările capi
taliste îl constituie extinderea continuă a șomajului: 12 milioane persoane
fără lucru in S.U.A. și alte 16 milioane în țările Europei occidentale, intre
care numai în Marea Britanie aproape 3,5 milioane, iar in R. F. Germania
peste 2,5 milioane. Și cu cît într:o țară capitalistă sau alta se înrăută
țește soarta oamenilor muncii autohtoni, cu atît mai mult se agravează
condiția străinilor, cu atît devine mai precar statutul imigranților, al celor
care și-au părăsit țara și care acum se izbesc de o ostilitate crescindă.

„R.F.G. a încetat
să mai fie un paradis
al imigranților”
în perioada de „boom" de după
cel de-al doilea război mondial,
spre țările Europei occidentale, ca
și spre S.U.A., Canada, Australia,
s-au îndreptat milioane de munci
tori străini. în Republica Federală
Germania, de pildă, și-au găsit de
lucru circa 4,6 milioane muncitori
6trăini. Ei erau numiți eufemistic
„gastarbeiter", adică „muncitori
oaspeți". Au venit însă ravagiile
crizei economice — scăderea pro
ducției industriale, falimentul unui
mare număr de firme, șomajul —
și peste economia R.F.G. Primele
victime au fost, ca de obicei, imi
granții. Odată cu cțeșterea șomaju
lui, muncitorii vest-germani ră
mași fără lucru sînt gata să accep
te chiar și acele slujbe mai prost
plătite sau mai primejdioase, care
erau pină nu de mult „rezervate"
cu precădere străinilor. Ca urmare,
după
cum
scrie
ziarul „LE
FIGARO", „R.F.G. a încetat de
mult să mai fie un paradis al imi
granților, risipindu-se astfel spe
ranțele unui loc de muncă ce ani
mau. pină mai ieri, milioane de
străini".
Potrivit legislației tn vigoare In
R.F.G., unui străin i se acordă un
serviciu numai dacă un cetățean al
R.F.G. nu este interesat să-I ocu
pe. în condițiile în care posibilită
țile de plasare a muncitorilor imi
granți se reduc continuu. Ministe
rul de Interne vest-german a în
sărcinat o comisie specială să îna
inteze propuneri de modificare a
legislației privind imigrarea. Minis
trul de interne, Friedrich Zimmer

mann, a și anunțat că va avea loc
o „înăsprire a politicii față de
imigranți".
„Pe măsură ce rata șomajului în
R.F.G. continuă să urce, străinii sint
tot mai puțin doriți și cresc presiu
nile ca guvernul să întreprindă ac
țiuni pentru a-i determina să
plece", scrie agenția „ASSOCIA
TED PRESS", referindu-se la con
statările făcute de comisia specială,
formată în noiembrie, pentru a
studia viitorul statut ' al celor 4,6
milioane imigranți din R.F.G.
Membrii comisiei, care nu și-au
definitivat încă opiniile prin reco
mandări concrete, „au convenit
însă că Germania occidentală tre
buie să insiste «cît mai mult cu
putință» ca străinii să se întoarcă
acasă", arată agenția citată.

„Străinii sînt priviți
cu tot mai multă
dușmănie”
„în ultimii 20 de ani — sublinia
ziarul „TIMES" — în R.F.G. s-au
folosit milioane de muncitori străini
necesari la acoperirea forței de
muncă în sectoarele deficitare din
acest punct de vedere. Acum, cînd
fluxul economiei este, ca pretutin
deni, in retragere, cînd forța suflu
lui prosperității a scăzut dramatic,
imigranților, participant! activi la
acumulări, profituri și bogăție, li
se dă cu piciorul".
Dar lucrurile nu se rezumă nu
mai la atît — subliniază în conti
nuare publicația menționată mai
sus. „Vest-germanii fără lucru —
scrie ziarul — privesc cu dușmănie
pe străinii care încă au o slujbă
sau care îi concurează pe piața

AMMAN 23 (Agerpres). — La în
cheierea lucrărilor celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-iordaniene de cooperare
economică și tehnică, desfășurată la
Amman, a fost semnat un protocol
care prevede întreprinderea de mă-

celei de-a doua

oamenii muncii din țara noastră in
domeniile politic, economic, cultu
ral-științific și social, perioadă in
care la conducerea partidului și
statului nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al. P.C.R., președintele Republicii
Socialiste România.
La vernisajul expoziției au luat
parte activiști din aparatul C.C. al
P.S.U.G., funcționari superiori din
M.A.E. și alte instituții centrale,
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați in R.D. Germană, ziariști, un
numeros public.
A fost de față Gheorghe Tache,
ambasadorul României la Berlin.

Principalele portofolii au revenit
după cum urmează : ministrul rela
țiilor externe — Claude Cheysson ;
ministrul de interne și al descentra
lizării — Gaston Defferre ; ministrul
economiei și finanțelor — Jacques
Delors, ce cumulează și portofoliul
bugetului ; ministrul comerțului ex
terior — Edith Cresson ; ministrul
apărării —. Charles Hernu.
Pe lingă cei 15 titulari a fost de
semnat și un secretar de stat, avînd
atribuția de purtător de cuvînt al
guvernului.

Reuniunea Grupului de planificare nucleară al N.A.T.O.

0 hotărire în contradicție cu poziția fermă
a forțelor iubitoare de pace
LISABONA 23 (Agerpres) — La
Vilamoura (Portugalia) s-au încheiat
lucrările reuniunii Grupului de pla
nificare nucleară al N.A.T.O., desfă
șurată la nivelul miniștrilor apără
rii ai țărilor membre ale alianței,
cu excepția Franței și Islandei. Re
prezentantul Spaniei a participat în
calitate de observator.
în comunicatul reuniunii, desfă
șurată cu ușile închise, se subli
niază că participanții au hotărit ca,
în cazul eșecului negocierilor sovieto-americane de la Geneva cu
privire la limitarea armamentelor
nucleare în Europa, țările membre
ale N.A.T.O. să desfășoare, începînd

de la sfirșitul anului, 572 de rachete
„Pershing—2“ și „Cruise", relatează
agențiile internaționale de presă.
Observatorii prezenți la Vilamoura
relevă, în comentariile lor privind
reuniunea, că hotărirea adoptată
vine în contradicție cu poziția
fermă a forțelor iubitoare de pace
și pozițiile unor oameni' de stat și
ale unor personalități politice din
Europa și de pe alte continente, care
apreciază amplasarea de noi rachete
nucleare în Europa drept o escala
dare a cursei înarmărilor, de na
tură să pericliteze grav pacea și se
curitatea.

S.U.A.: „Trenul morții" tntîmpinat cu vii proteste
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Trenul blindat american care a
transportat 100 de focoase nucleare
din Texas la baza navală de la
Bangor, statul Washington, situat
pe coasta vestică a S.U.A., a ajuns
la destinație, încărcăturile nuclea
re respective urmînd să fie ampla
sate pe rachetele „Trident" de pe
submarinele strategice ale S.U.A.
Agenția U.P.I. arată că acest „tren
al morții" a fost întîmpinat în nu
meroase gări și stații de cale ferată

prin care a trecut cu ample mani
festații de protest, in cadrul cărora
americani de cele mai variate con
vingeri politice s-au pronunțat îm
potriva înarmărilor nucleare, pen
tru măsuri de înghețare a arsena
lelor nucleare și de dezarmare nu
cleară, pentru reducerea cheltuieli
lor militare ale S.U.A. și reorientarea fondurilor astfel eliberate
pentru rezolvarea unor probleme
social-economice acute ale țării.

Tînăra generație-o puternică forță in slujba
idealurilor de pace, libertate și progres

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La
Moscova s-a desfășurat cea de-a
doua rundă a consultărilor sovietochineze — informează agențiile
T.A.S.S. și China Nouă.
La încheierea consultărilor, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.,
Andrei Gromîko, s-a intîlnit cu re
prezentantul special al guvernului
chinez la consultări, Qian Qichen,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.
Partea sovietică — relatează agenția T.A.S.S. — a subliniat hotă
rirea U.R.S.S. de a căuta căi pen
tru normalizarea relațiilor cu R.P.
Chineză și posibilități pentru extin
derea treptată a relațiilor și con
tactelor bilaterale existente, ceea ce
ar contribui la îmbunătățirea gene
rală a raporturilor dintre cele două
țări.
în cadrul unei conferințe de pre
să desfășurate la Beijing — trans
mite agenția China Nouă — Qi
Huaiyuan, directorul Departamentu
lui informațiilor din Ministerul chi
nez al Afacerilor Externe, a decla
rat că a doua rundă a consultări
lor. desfășurată într-o atmosferă des
chisă și calmă, a fost utilă.
Părțile au convenit ca cea de-a
treia rundă a consultărilor să aibă
loc la Beijing, la o dată care va fi
stabilită ulterior.

Componența noului guvern francez

PARIS 23 (Agerpres). — La Paris
s-a anunțat, miercuri. componenta
noului guvern francez, format după
ce .președintele Franței, Franțois
Mitterrand, a acceptat demisia cabi
netului precedent. Condus tot de
premierul Pierre Mauroy, noul gu
vern cuprinde 15 membri — față de
25 anterior — din partea Partidului
Socialist (12), Partidului Comunist (2)
și Mișcării radicalilor de stingă (1).
Toți membrii cabinetului au făcut
parte și din vechiul guvern, cei mai
multi menținîndu-și posturile ante
rioare.

runde

sovieto-chineze

Expoziție consacrată aniversării
a 90 de ani de la crearea P.S.D.M.R.

paris:

CIUDAD DE MEXICO

a consultărilor

suri pentru intensificarea cooperă
rii economice și dezvoltarea schim
burilor comerciale bilaterale.
Delegația română la sesiune a fost
condusă de Ion Stănescu, ministru,
șeful Departamentului pentru con
strucții în străinătate.

berlin:

BERLIN 23 (Agerpres). — La
Muzeul de istorie a Germaniei, din
Berlin, a fost deschisă o expoziție
consacrată aniversării a 90 de ani
de la crearea primului partid poli
tic al clasei muncitoare din Româ
nia — Partidul Social-Democrat al
Muncitorilor din România.
Expoziția prezintă momente sem
nificative din istoria mișcării mun
citorești din România, precum și
legăturile acesteia cu întemeietorii
socialismului științific.
Un loc important in cadrul expo
ziției este acordat activității Parti
dului Comunist Român după cel
de-al IX-lea Congres și pină in zi
lele noastre, realizărilor obținute de

încheierea

Cuvintul tovarășului Nicu Ceaușescu, președintele Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — în cadrul, ședinței de des
chidere a reuniunii tineretului me
xican pe tema „Tineretul în fața
crizei", care are loc la Ciudad de
Mexico, a luat cuvintul tovarășul
Nicu Ceaușescu, președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului. în
fata reprezentanților a peste 100 de
organizații de tineret din Mexic.
America Centrală și America de Sud,
a reprezentanților tuturor partidelor
politice din Mexic și a unui numeros
public, tovarășul Nicu Ceaușescu a
rostit expunerea cu privire la acțiu
nile pregătitoare ale A.I.T. — acțiuni
din care face parte și reuniunea din
capitala Mexicului.
în cuvintul său, tovarășul Nicu
Ceaușescu a subliniat : „Realitatea
ultimelor decenii stă mărturie că,
prin fondul său de opțiuni și aspi
rații, tînăra generație se caracteri
zează prin dorința de a participa cit
mai activ Ia eforturile popoarelor
pentru lichidarea anacronismelor
economice și sociale, la dezbaterea
și soluționarea problemelor comple
xe ce confruntă contemporaneitatea.
Tineretul fiind o forță socială mai
puțin legată de trecut, dar deschisă
prezentului și viitorului, trebuie să
dispună de pirghii efective de acțiu
ne politică și economică la nivelul
fiecărei societăți pențru a-și pune
marele potențial creator în slujba
idealurilor de pace, libertate și in
dependentă. colaborare, democrație
și progres".
Referindu-se la rolul tineretului,
tovarășul Nicu Ceaușescu a subli
niat : „Tineretul nu mai vrea să fie
doar un obiect al istoriei, ci, alături
de forțele largi revoluționare, pro
gresiste, democratice, dorește să se
afirme și ca un subiect al acesteia.
Aceasta — pentru^că, așa cum arată
însăși istoria și, în special, realită
țile ultimelor decenii, efectele pro
ceselor de ordin economic, politic,
social se răsfrîng cu prioritate asu
pra noilor generații. Indiferent dacă

LONDRA:

Zbor inaugural
al avionului
Rombac 1-11
LONDRA 23 (Agerpres). — La
aeroportul internațional Hea
throw din Londra a avut loc
ceremonia oficială a realizării
zborului inaugural al avionului
Rombac 1-11, construit de
România, în cooperare cu fir
mele britanice Bac și RollsRoyce. La ora 11,50 (ora Lon
drei), aeronava TAROM a ateri
zat pe pistă, fiind intîmpinată de
reprezentanți ai firmelor Bac și
Rolls-Royce, ziariști, reprezen
tanți ai Radioteleviziunil și de
autoritățile aeroportului. In in
cinta aeroportului a avut loc o
conferință de presă.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, Teodor Zamfirescu, direc
tor general al Centrului Național
al Industriei Aeronautice Româ
ne, Allen Greenwood, vicepre
ședinte al firmei Bac, Don Pep
per, vicepreședinte al firmei
Rolls-Royce, precum și ambasa
dorul României la Londra, Vasile Gliga, au exprimat satisfac
ția pentru cooperarea bilaterală
in realizarea acestui proiect,
subliniind, în acest context, că
bunele relații româno-britanice
vor continua să se dezvolte, pe
baza acordurilor convenite cu
prilejul vizitei la nivel înalt efec
tuate, în iunie 1978, în Marea
Britanie, de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, la invi
tația reginei Elisabeta a ll-a și
a ducelui de Edinburgh, care a
marcat o etapă nouă în dezvol
tarea relațiilor româno-britanice
pe multiple planuri.

Imigranții
f străini in tara străină

Nicaragua a cerut convocarea Consiliului de Securitate
MANAGUA. Guvernul nicaraguan
a cerut convocarea de urgentă a Con
siliului de Securitate al O.N.U. ca
urmare a „escaladării acțiunilor agre
sive" contra teritoriului national. în
cererea adresată președintelui Con
siliului de Securitate, adjunctul mi
nistrului de externe nicaraguan, Vic
tor Hugo Tinoco, a menționat faptul
că atacurile tot mai frecvente de
clanșate contra țării sale de pe teri
toriul Hondurasului de către membri
ai fostei gărzi somoziste „amenință
pacea în regiune". La o conferință

de presă, Tinoco a declarat că atacu
rile somoziștilor ar putea reprezenta
„o manevră diversionistă" în vederea
unui atac de anvergură dirijat din
afară pentru a răsturna puterea re
voluționară din Nicaragua. El a adău
gat că în spatele pozițiilor somoziș
tilor se află concentrate forte armate
honduriene și că, în ultimele zile, o
zonă din nord-estul Republicii Ni
caragua a fost bombardată cu mortiere instalate pe teritoriul Hondu
rasului.

Declarația comună
coreeano-nicaraguană

Ședința Seimului
R. P. Polone

PHENIAN- 23 (Agerpres). — La
Phenian s-au încheiat convorbirile
dintre Kim Ir Sen, secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, și
Daniel Ortega Saavedra, membru al
Direcțiunii Frontului Sandinist de
Eliberare Națională, coordonatorul
Juntei guvernului de reconstrucție
națională din Nicaragua, care a efec
tuat o vizită oficială in capitala co
reeană. La încheierea convorbirilor
— relatează agenția A.C.T.C. — au
fost semnate o Declarație comună
coreeano-nicaraguană, in care sint
expuse pozițiile celor două țâri față
de cele mai importante probleme ale
vieții internaționale, precum și un
acord general de cooperare econo
mică, științifică și culturală.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Timp
de două zile, la Varșovia s-au des
fășurat lucrările ședinței Seimului
R.P. Polone, la care au participat
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., și alți conducători
de partid și de stat polonezi.
După cum relatează agenția ’?<4.p.>
Seimul a dezbătut (in prima <I':*ră)
proiectul hotărîrii privind plahtil pe
trei ani, proiectele unor programe
guvernamentale de măsuri anțiinflaționiste și de economii, proiectul unei
legi privind pensiile și unele pro
bleme curente.
Seimul a aprobat unele modificări
în componența Consiliului de Stat și
a guvernului.

AGENȚIILE DE PRESA
W -• pe scurt

muncii". Aceste resentimente au
fost speculate de tot felul de orga
nizații extremiste, de tip neofascist,
care au lansat lozinca „Auslănder
raus" — adică, „străinii afară I".
„Pentru unii, imigranții sînt azi
ceea ce au fost evreii pentru naziști
în trecut" — declara reprezentan
tul unei organizații religioase din
R.F.G.
Așa se explică apariția în ziarul
„DEUTSCHE NATIONAL ZEITUNG", publicație de orientare
neonazistă, a unor articole care
aruncă asupra imigranților vina
pentru toate tarele actuale ale so
cietății vest-germane. într-un ar
ticol intitulat „Străinii — un pe
ricol pentru Germania federală",
ziarul cere să se treacă neintîrziat
la „acțiune împotriva străinilor".

LA UNIVERSITATEA HUM
BOLDT DIN R. D. GERMANA a
avut loc ceremonia dezvelirii unei
plăci memoriale dedicate lui Karl
Marx, care a studiat in această
instituție de invătămînt superior
în perioada 1836—1841.
Cu acest prilej a avut loc un mi
ting al tineretului.

CONGRESUL INTERNAȚIONA
LEI SOCIALISTE, ale cărei lucrări
se vor desfășura in perioada 7—10
aprilie la Albuteisa (în sudul Por
tugaliei), va dezbate, între altele,
problemele sărăciei în țările în curs
de dezvoltare, șomajului în state
le industrializate, securitatea in
ternațională in anii 80, dezarmării
nucleare și conventionale, conflic
telor regionale și securității țărilor
lumii a treia — anunță A.F.P. Se
apreciază că vor fi prezenți delegați
și observatori din peste 50 de state.

Intimidare și teroare
Resentimentele față de muncito
rii . imigranți merg pină la acțiuni
teroriste comise de către organiza
țiile profasciste. O grupare neona
zistă, intitulată „Grupul de acțiune
german", a declarat că este autoa
rea a 7 explozii și incendii provo
cate anul trecut la locuințele imi
granților.
Nu de mult — relevă revista
„DER SPIEGEL" — la Hamburg
s-a constituit o organizație al cărei
scop este lupta împotriva imi
granților. Ea se numește „Listele
de la Hamburg împotriva străini
lor" și. pentru prima dată în isto
ria țării, o asemenea organizație,
al cărei program propagă ura con
tra imigranților, a participat la ale
gerile regionale.
Dar „Listele de la Hamburg",
conduse de așa-numitul partid na
țional democrat, de orientare neo
nazistă. nu este singura organizație
de acest fel din R.F.G. La Hamburg,
un grup de neonaziști înarmați cu
pistoale, cu gaze și bite a atacat
pe străini, iar la Dortmund „per
soane necunoscute" au incendiat
patru mici magazine care aparți
neau străinilor. A fost creată o or
ganizație intitulată „Initiative pen
tru limitarea drepturilor imigran

in. condițiile aaincmț crizei economice, ale creșterii numărului șo
merilor din țările capitaliste, muncitorii imigranți sînt primii in pericol
să. fie concediați și trimiși in țările de unde au venit. Fotografia de mai
sus înfățișează un grup de foști salariați ai întreprinderii „Netten" din
localitatea franceză Roissy, expulzați pentru că au revendicat îmbună
tățirea condițiilor de viață și muncă

ților", grupare care acționează sub
lozinca „Germania pentru ger
mani". La Bochum își desfășoară
activitatea alt grup neonazist, „Ini
țiative cetățenești împotriva străi
nilor", care. încercînd să inspăiminte populația vest-germană, afir
mă că, „în urma numărului mare
de imigranți, în R.F.G. vor apărea
mahalale sordide ca în S.U.A.. iar
orașele vest-germane vor avea o
soartă asemănătoare cu cea a ora
șelor Chicago și Harlem". Totodată,

se propune un învățămînt separat
pentru copiii imigranților în școlile
din landul Renania de NordWestfalia.
Lucrurile nu se opresc însă aici.
„La Hanovra — arată «Der Spiegel»
— a fost aruncată o sticlă cu benzi
nă aprinsă împotriva unui cămin al
muncitorilor imigranți, atentat sol
dat cu doi morți ; la Nurnberg, un
tînăr neonazist a tras împotriva
unor imigranți, ucigind trei per
soane".

Aceste situații, relatate de presa occidentală, pun în lumină, o dată
mai mult, adevărul despre greutățile și primejdiile care îi întîmpină pe cei
ce și-au părăsit țara în căutarea unul trai mai lesnicios. Este un drum
plin de riscuri, iar cei care s-au lăsat atrași de promisiunile înșelătoare
ale societății de consum înțeleg, adesea prea tîrziu, că sînt și rămîn
niște indezirabili, străini într-o țară străină!...
Grupaj realizat de N. PLOPEANU

este vorba de conflicte militare, de
stagnare sau de declin economic, ti
nerii constituie grupul social cel
mai vulnerabil, cel mai expus".
Cu privire la reuniunea A.I.T.,
tovarășul Nicu Ceaușescu a arătat
că tinăra generație așteaptă mult
de la Anul Internațional al Tinere
tului. Am dori — a subliniat el —
ca inițiativele și măsurile care vor
fi întreprinse să se ridice la nivelul
acestor exigențe și așteptări pe de
plin întemeiate. Prezintă, din această
perspectivă, cert interes o serie de
propuneri care ar putea fi luate în
atenția unei multitudini de factori
la nivel național, regional și inter
national și, cu precădere, a factori
lor avind competente de decizie,
între acestea, avem in vedere : con
vocarea. sub auspiciile O.N.U.,
a unei conferințe mondiale a
tineretului, pe a cărei agendă să
fie înscrise, sub aspectul apor
tului posibil și necesar al ti
nerei generații, probleme majore
ale epocii noastre — pacea, securi
tatea. dezarmarea, instaurarea unei
noi ordini economice internaționale
etc., crearea unui organism al O.N.U.
pentru problemele tineretului, care
să abordeze. într-o viziune unitară,
complexitatea aspectelor care pri
vesc statutul actual al tinerei gene
rații ; înființarea unui Centru) inter
national pentru documentare și cer
cetare socială in domeniul tinere
tului".
în încheierea expunerii sale, to
varășul Nicu Ceaușescu a arătat :
„într-o perioadă in care viata inter
națională cunoaște evoluții complexe,
fenomene și tendințe economice, social-politice contradictorii. Anul In
ternational al Tineretului poate și
trebuie să reprezinte o demonstra
ție viguroasă a voinței tinerei gene
rații de a se implica plenar și res
ponsabil in eforturile popoarelor
orientate spre lichidarea subdezvol
tării, a tuturor anacronismelor și
inechităților, pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră".

AUTORITĂȚILE DIN STATUL
INDIAN ASSAM au anulat inter
dicțiile de circulație instituite in
zonele în care au avut loc in ulti
mele zile incidente între membrii
unor grupări de opoziție și forțele
de ordine, — transmite agenția
Reuter. într-o declarație făcută in

parlament, ministrul indian de in
terne, P.C. Sethi, a precizat că
există indicii certe privind normali
zarea situației in acest stat.

„ASTRON". în conformitate cu
programul de explorare a spațiu
lui cosmic, la 23 martie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată sta
ția cosmică automată .,Astron",
dfestinată unor cercetări privind
sursele galactice și extragalactice
de radiații cosmice — relatează
agenția T.A.S.S.

i

O NOUA DATA pentru LAN
SAREA
NAVETEI
spațiale
„CHALLENGER". In cazul in care
nu vor surveni noi defecțiuni, cea
de-a doua navetă spațială ameri
cană „Challenger" va fi lansată
luni, 4 aprilie a.c., la ora 18,40
G.M.T., cu două luni și jumătate
intirziere față de data anunțată ini
țial — a confirmat un purtător de
cuvint al N.A.S.A. Numărătoarea
inversă in vederea lansării va în
cepe miercuri, 30 martie. In cazul
in care vor apărea probleme nepre
văzute, s-a stabilit o marjă de
securitate, in vederea lansării, de
26 ore.

Puternice ninsori, furtuni și inundații
în America de Nord și de Sud
Începutul
acestei
săptămini a fost mar
cat de noi intemperii
in S.U.A., unde furtu
nile și viscolele ce au
I afectat zone vaste au
provocat moartea a
I cel puțin 15 persoane.
I A nins in regiunea Ma
rilor Lacuri, unde a
I fost temporar parali
zat traficul pe aeroI porturile unor centre
urbane
importante
Icum ar fi Chicago sau
Milwaukee, in zona
lacului Michigan. In
I pofida primăverii ca

I,

lendaristice, in unele
părți ale statelor In
diana și Michigan gro
simea stratului de ză
padă a ajuns la 30 cen
timetri, iar pe alocuri
la peste un metru, tn
partea estică a S.U.A.
ploile torențiale au
provocat
revărsarea
unor riuri, iar in Geor
gia, temperaturile scă
zute au periclitat re
coltele de fructe. In
vestul țării, furtuni în
soțite de ploi abunden
te au afectat terito

riile statelor California
și Oregon.
Ploi torențiale au
continuat să se abată
și asupra unor întinse
regiuni din Peru.
Inundațiile și alunecă
rile de teren au provocat pină in prezent
moartea a circa 200 de
persoane în departa
mentele Libertad și
Ancash, alte 600 fiind
date dispărute, tn pa
tru departamente din
nordul țării a fost de
cretată starea de urgență.
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