7W

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂI

Convorbiri între tovarășul

Nicolae Ceaușescu și Shimon Peres,
președintele Partidului Muncii din Israel

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul UI Nr. 12626

Marți 29 martie 1983

6 PAGINI — 50 BANI

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Luni, 28 martie, a avut loc ședința
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România..
La lucrările ședinței au participat
ca invitați viceprim-miniștri ai gu
vernului. miniștri, alți conducători
de organe centrale, președinți ai
unor comisii permanente ale Marii
Adunări Naționale.
Consiliul de Stat a dezbătut și
adoptat următoarele decrete, care
conțin măsuri de importantă deose
bită pentru dezvoltarea agriculturii,
stimularea creșterii animalelor și în
lăturarea oricăror tendințe de specu
lă cu produse agroalimentare :
— Decretul privind aprobarea Pro
gramului de amenajare și exploataro
integrală a Deltei Dunării ;
— Decretul privind aprobarea sta
tutelor organizațiilor socialiste din
agricultură ;
— Decretul cu privire la declara
rea animalelor, instrăinarea și tăie
rea bovinelor și cabalinelor ;
— Decretul pentru modificarea și
completarea Decretului Consiliului
de Stat nr. 395/1981 privind contrac
tările și achizițiile de animale, păsări
și produse animale ;
— Decretul privind vînzarea pro
duselor agricole de către producăto
rii individuali, precum și unele mă
suri pentru asigurarea respectării
prețurilor maximale de mercurial.
In legătură cu aceste decrete, cuvîntul rostit în cadrul ședinței de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România, se dă publicității
separat.
In continuarea lucrărilor înscrise
pe ordinea de zi Consiliul de
Stat a dezbătut și adoptat : Decre
tul privind unele măsuri pentru in
tensificarea acțiunii de igienizare și
cdrățire a pădurilor ; Decretul pri
vind regimul aparatelor de multipli
cat. materialelor necesare reproduce
rii scrierilor și al mașinilor de scris ;
Decretul privind modificarea Codului
penal, în legătură cu încriminarea,
ca infracțiune, a deturnării de fon
duri.
Consiliul de Stat a examinat și ra
tificat : Convenția cu privire la
transporturile internaționale ferovia
re (COTIF), semnată la Berna la
9 mai 1980 ; Convenția privind in
terzicerea utilizării în scopuri mili
tare sau oricare alte scopuri ostile
a tehnicilor de modificare a mediu
lui înconjurător. încheiată la Gene
va la 18 mai 1977 ; Acordul dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia privind protejarea reciprocă a
investițiilor față de riscurile neco
merciale. semnat la Belgrad la 27
octombrie 1982 ; Acordul intre Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare
Democrate Coreene privind colabo
rarea în domeniul asigurărilor so
ciale. semnat la Phenian la 20 aprilie 1982 ; Acordul intre Guvernul
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Indonezia privind
cooperarea economică și tehnico-

științifică pe termen lung semnat
la Jakarta la 23 noiembrie 1982.
Toate decretele menționate au
fost, in prealabil, examinate și avi
zate favorabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale,
potrivit competenței acestora, pre
cum și de către Consiliul Legislativ.
în continuare. Consiliul de Stat a
discutat și aprobat Programul pri
vind analizele ce vor fi efectuate în
anul 1983, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de comisiile permanente
ale Marii Adunări Naționale.
Consiliul de Stat a dezbătut și
aprobat Raportul Comisiei pentru
analiza activității de soluționare a
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii
adresate Consiliului de Stat. în anul
1982, precum si Raportul Consiliului
de Miniștri privind rezolvarea pro
punerilor. sesizărilor, reclamațiilor
și cererilor oamenilor muncii adre
sate organelor centrale ale adminis
trației de stat. în anul 1982.
Consiliul de Stat a hotărît ca
aprecierile și concluziile desprinse
din analiza rapoartelor să fie dezbă
tute în organele de conducere ale
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și consiliilor populare în acti
vitatea cărora s-au constatat, pe baza
sesizărilor oamenilor muncii, defir
ciențe și neajunsuri și să fie luate
măsuri ferme pentru lichidarea lip
surilor semnalate și îmbunătățirea
muncii în sectoarele lor de activi
tate.
Consiliul de Stat a examinat și
aprobat Darea de seamă privind ac

tivitatea desfășurată de Tribunalul
Suprem în anul 1982 și Raportul pri
vind activitatea organelor Procura
turii Republicii Socialiste România
in anul 1982.
Consiliul de Stat a cerut organelor
de justiție, procuratură și miliție,
precum și organelor financiare să-și
intensifice activitatea de prevenire a
infracțiunilor, dar in același timp
să acționeze cu toată fermitatea îm
potriva delapidatorilor, a celor care
fură din avutul obștesc, care trebuie
pedepsiți cu toată asprimea, întrucît
faptele lor aduc daune avuției națio
nale, sînt acțiuni contrarevoluționare
ce afectează interesele întregului
popor,
în întreaga activitate politico-educativă, a presei, radioteleviziunii și
celorlalte mijloace de informare în
masă trebuie să se pună un accent
deosebit pe cunoașterea legilor, pre
venirea oricăror infracțiuni, explica
rea și sprijinirea măsurilor ce le în
treprind organele de control finan
ciar. de justiție, ale procuraturii și
miliției.
Consiliul de Stat a hotărît, de ase
menea. ca în cadrul cronicilor judi
ciare ale organelor de presă centra
le și locale să fie aduse la cunoștința
opiniei publice sancțiunile aplicate
pentru fapte mai grave, care aduc
atingere vieții și integrității persoa
nelor, proprietății socialiste și avutu
lui cetățenilor.
în cadrul ședinței, Consiliul de
Stat a soluționat, de asemenea, unele
probleme ale activității curente.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Am discutat și aprobat astăzi
cinci decrete, care se ocupă de pro
blemele agriculturii.
Primul este în legătură cu ame
najarea și exploatarea complexă a
Deltei Dunării și cuprinde măsuri
le necesare pentru punerea in va
loare a acestei mari suprafețe —
atît din punctul de vedere al pro
ducției vegetale, animale și pisci
cole, cit și din punct de vedere fo
restier. în același timp, decretul
cuprinde prevederi care — prin
aplicarea măsurilor de valorificare
economică — sînt menite să asigu
re păstrarea mediului înconjurător,
a condițiilor naturale. Consider că
valorificarea Deltei Dunării are o
importanță economică deosebită și
trebuie să se bucure de întreaga
atenție a guvernului, a Ministerului
Agriculturii. Dealtfel, s-a creat și
un sistem de organizare specială
pentru realizarea acestui obiectiv.
Prin decretele adoptate avem_ în
vedere, de asemenea, îmbunătăți
rea statutelor agriculturii, în sen
sul creșterii răspunderii adunărilor
generale, a consiliilor de conduce
re, perfecționarea sistemului socia
list de proprietate cooperatistă, ca
bază a dezvoltării
agriculturii
noastre. Dealtfel, aceste măsuri au
fost dezbătute de cooperatori în
adunările generale, în conferințe
pe județe' și în Congresul consilii
lor de conducere ale agriculturii. Se
bucură, deci, de aprobarea genera
lă a cooperatorilor, a oamenilor
muncii din agricultură. Au o im
portanță
deosebită și consider
aprobarea lor de către Consiliul de
Stat ca un act de natură să ducă la
intărirea și consolidarea rolului
cooperatorilor în dezvoltarea în
tregii noastre agriculturi socialiste.
Celelalte trei decrete sînt strîns
legate între ele. Primul se referă
la îmbunătățirea sistemului de
premiere și de încurajare a crește
rii animalelor de către unitățile agricole de stat și cooperatiste, in
clusiv al îngrijitorilor. Cred că aceste măsuri vor avea o influență
pozitivă și vor determina o preocu
pare mai susținută din partea tu
turor unităților agricole, inclusiv a
producătorilor particulari, pentru
dezvoltarea creșterii animalelor —
a bovinelor îndeosebi — ceea ce va
asigura realizarea în mai bune con
diții a programelor stabilite, a mă
surilor de autoconducere și autoaprovizionare. Ceea ce este nou în acest decret este faptul că o parte în
semnată din primele acordate pen
tru creșterea vițeilor revin direct
îngrijitorilor și celor care concură

Ia asigurarea unei rate înalte de
natalitate. Pe această cale, un în
grijitor de la o cooperativă sau de
la o unitate de stat poate avea ve
nituri suplimentare anuale de la
2 000 la 4 OOff—5 000 lei, în raport
cu numărul de vaci și juninci pe
care le va îngriji. De asemenea, și
personalul care are o activitate
directă în realizarea unei natalități
sporite, inclusiv medicii veterinari
și șefii de ferme, au posibilitatea
de a cîștiga suplimentar pină la
4 000—5 000 de lei anual. Desigur,
în cazul producătorilor individuali,
primele revin în întregime fiecărui
crescător de animale. Deci, prin
aceste măsuri, se asigură o mai
bună cointeresare. Trebuie să
facem ca ele să fie mai bine aplicate și înțelese, pentru a se ob
ține, încă din acest an, o îmbună
tățire a creșterii animalelor, un
spor de natalitate și o mai bună
îngrijire a produșilor.
Este adevărat că îndeplinirea acestui program necesită un fond
suplimentar de aproape 1 miliard
de Ici, dar consider că este un efort
pe care trebuie să-l facem și el va
trebui să se reflecte în creșterea
puternică a numărului de animale,
a producției de lapte, de carne, în
asigurarea unei bune aprovizionări
a populației, ceea ce va avea o in
fluență pozitivă asupra economiei
naționale. Desigur, organele agrico
le — mă refer mai cu seamă la cele
din industria alimentară, ca și cele
din Ministerul Finanțelor — vor
trebui să ia măsuri pentru a asigu
ra acoperirea fondurilor necesare
prin creșterea producției și nu pe
calea
creșterii
prețurilor.
Se
creează, astfel, condiții pentru o
sporire a veniturilor suplimentare
ale statului, prin care se asigură
acoperirea acestor fonduri.
Celelalte două decrete se referă
la măsnri pentru a pune ordine și
disciplină în desfășurarea activi
tății de. comercializare a produse
lor agricole, inclusiv animaliere.
Sînt prevederi foarte ferme pri
vind tăierea și condițiile de vînzare a animalelor.
întotdeauna, în acest domeniu,
am avut o ordine foarte strictă.
Din păcate, în ultimul timp, orga
nele de stat, inclusiv organele de
miliție, consiliile populare, nu
și-au îndeplinit obligațiile ce le
revin. Prin aceste acte normative
este vorba de o reactualizare și o
precizare mai bună a acestor obli
gații, ca și de sancționarea mai
fermă a tuturor abaterilor consta
tate.

Prin decrete se prevede posibi
litatea ca producătorii să-și poată
vinde animalele, cu respectarea
condițiilor și aprobărilor stabilite
prin lege. Se interzice complet
tăierea bovinelor și cabalinelor.
Aceste animale pot fi tăiate numai
în condițiile prevăzute de lege, în
abatoarele și locurile special ame
najate, sub controlul organelor de
stat și al medicilor veterinari. Este
necesar, așa cum am menționat,
să luăm toate măsurile pentru a
asigura condițiile ca producătorii
și crescătorii de animale să poată
să-și vîndă, atunci cînd doresc,
animalele — dar numai vii — în
tîrguri, oboare și piețe. Prin aceas
tă măsură avem în vedere atît
apărarea șeptelului, cît și apărarea
sănătății populației ; de aceea tre
buie să fie respectată cu cea mai
mare fermitate.
Rolul celui de-al treilea decret
este de a pune capăt oricărui fel
de speculă cu produse agroalimen
tare. Avem și în această pri
vință legi foarte ferme, dar ele
nu au fost aplicate permanent
și cu consecvența necesară. Din
această cauză s-a impus o reac
tualizare a lor, stabilirea fermă
a obligativității funcționării le
gale a piețelor, a afișării prețuri
lor de vînzare și a stabilirii mercu
rialelor pentru produsele agricole,
în raport cu prevederile legilor și
prețurile cu amănuntul prevăzute
prin lege. Va trebui ca și în acest
domeniu organele de stat să nu
admită funcționarea piețelor care
nu au afișat mercurialele, apărîndu-i pe cetățeni de orice fel de
speculă.
Prețurile pe care le-am stabilit
acum un an sint mai mari decit ar
fi fost necesar, dar am făcut aceasta tocmai în scopul stimulării
mai puternice a producției agri
cole. Nu se pune problema în nici
un fel de a mai admite o creștere
a prețurilor la produsele agricole,
cel puțin pînă în 1985. Trebuie să
luăm toate măsurile pentru a se
respecta prețurile stabilite, atît în
comerțul de stat și cooperatist, cît
și de către producătorii particu
lari. Nu mai trebnie admisă sub
nici o formă apariția intermedia
rilor între producători și consu
matori. Comerțul cu produse agro
alimentare este permis numai pen
tru producătorii care pot și vin
să-și vîndă produsele în piață, în
locuri amenajate — și sînt peste
tot asemenea amenajări — asigurînd astfel o desfacere civilizată a
produselor1 lor.
Prețurile stabilite de stat, la care

se pot adăuga sporuri pînă la 5 Ia
sută, la unele produse, sînt sufi
cient de stimulative. Producătorii
au avantajul că încasează toate
cheltuielile suplimentare, care se
l’ao inclusiv în procesul-de circu
lație a mărfurilor. Toate acestea
sint încasate direct do producători,
ceea ce le dă un avantaj deosebit
în comparație cu întreprinderile,
chiar dacă fac și ci unele cheltu
ieli. Consider insă că măsurile
stabilite au importanță deosebită
pentru a pune capăt oricărei spe
cule și trebuie să desfășurăm o ac
țiune hotărită împotriva oricărei
practici de acest fel. Noi trebuie
să apărăm oamenii muncii, între
gul popor, să asigurăm desfacerea
produselor la prețurile stabilite.
Dealtfel, așa cum am menționai
și la Conferința Națională, țărăni
mea primește produsele industria
le la prețurile stabilite de stat.
Pentru zonele de munte, unde nu
se produc cereale, statul și-a asu
mat obligația de a asigura circa
180 kg cereale pe locuitor. Asigu
răm, de asemenea, zahărul, uleiul
la prețuri fixe, de stat, țărănimea
primind aceste produse Ia aceleași
prețuri. De aceea, și producătorii
agricoli au obligația să vindă popu
lației produsele lor la prețurile sta
bilite prin lege. Nu se poate, deci,
admite sub nici un motiv vinzarca
la prețuri mai mari a produselor
agroalimentare.
Trebuie acționat hotărît împotri
va tuturor acelora care doresc să
trăiască fără muncă, prin acțiuni
de speculă. Aceștia trebuie să dis
pară din societatea noastră, trebuie
să se încadreze in muncă și să
muncească în condițiile stabilite
pentru toți membrii societății.
Măsurile pe care le-am adoptat
sînt de importanță deosebită — economică, politică și socială. Este
necesar să înțelegem și să creăm
o opinie generală, de masă, pen
tru a introduce ordinea, disciplina,
respectarea legilor, a normelor de
conviețuire socială.
Consider că aceste măsuri, de
cretele aprobate au o mare impor
tanță și ele trebuie să contribuie
la intărirea societății noastre, a re
lațiilor dintre țărănime și clasa
muncitoare, la întărirea unității și
colaborării dintre toți oamenii
muncii, a întregului nostru popor.
Iată de ce dau o înaltă aprecie
re decretelor și consider că, prin
aprobarea lor unanimă, Consiliul
de Stat a adoptat măsuri de o im
portanță deosebită pentru dezvol
tarea societății noastre socialiste.

----------------------------------- PUBLICĂM ÎN PAGINĂ A III-A------------------------------------DECRET
pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind
contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale

DECRET
cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor
DECRET
privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și unele
măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial

Luni au continuat convorbirile
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și Shimon Peres,
președintele Partidului Muncii din
Israel, cane a făcut o vizită în țara
noastră in fruntea unei delegații, la
invitația C.C. al P.C.R.
La convorbiri au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C, al P.C.R., și Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.
Au luat parte membrii delegației
— Menachem Ariav, membru al C.C.
al Partidului Muncii, primarul ora
șului Nazareth, și Iosif Beillal, pur
tător de cuvint al partidului.

In timpul convorbirii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a raporturilor
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Muncii din Israel și s-a ex
primat convingerea că acest lucru
contribuie la promovarea unor ra
porturi bune de colaborare între
România și Israel, în interesul cauzei
destinderii, înțelegerii și păcii în
Orientul Mijlociu și in întreaga lume.
Schimbul de vederi în probleme
internaționale a evidențiat preocu
parea celor două partide față de ac
tuala încordare existentă în relațiile
dintre state, precum și necesitatea de
a se acționa cu toată forța pentru
oprirea încordării, pentru reluarea și
continuarea politicii de destindere,
pace și respect al independenței na
ționale a tuturor popoarelor, pentru

stoparea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, și în special la
dezarmare nucleară, pentru o nouă
ordine economică, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a tuturor con
flictelor din lume.
In acest cadru, s-a acordat o aten
ție deosebită căilor și mijloacelor de
Înfăptuire, pe cale politică, a păcii in
Orientul Mijlociu, evidențiindu-se
convingerea celor două partide că
trebuie acționat pentru trecerea cît
mai grabnică la negocieri directe cu
participarea părților interesate, care
să ducă Ia o soluționare globală a
conflictului din regiune în interesul
tuturor popoarelor din zonă, al păcii
și securității internaționale.
(Continuare în pag. a V-a)

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
președintele Republicii Socialiste România,
adresat participanților la Seminarul internațional „Tineretul și studenții solidaritate pentru pace, dezvoltare națională, dreptate socială și o nouă ordine
economică internațională'4 și la lucrările celei de-a XXV-a Conferințe Generale
a Mișcării Internaționale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite
Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumnea
voastră. participanților la Seminarul internațional și
la lucrările celei de-a XXV-a Conferințe Generale a
Mișcării Internaționale a Tineretului și Studenților
pentru Națiunile Unite, un cald salut prietenesc și
celș mai bune urări.
România este bucuroasă să găzduiască această im
portantă reuniune, care își propune să dezbată ase
menea probleme internaționale — cum sint pacea,
dezarmarea, lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea
noii ordini economice — care au o însemnătate esen
țială pentru viața și progresul tuturor popoarelor,
pentru prezentul șl viitorul tinerei generații, pentru
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Reuniunea dumneavoastră are loc în condiții cînd
viata internațională este marcată de probleme deose
bit de complexe și grave, care preocupă în modul cel
mai profund popoarele, inclusiv tineretul tuturor ță
rilor. Pe arena mondială se confruntă cu putere două
tendințe diametral opuse : se manifestă, pe de o
parte, politica imperialistă de dominație și asuprire,
de menținere și împărțire a sferelor de influență, iar
pe de altă parte, se afirmă cu tot mai multă forță
voința popoarelor de a trăi libere și independente, de
a se dezvolta intr-un climat de deplină securitate,
colaborare și pace. Se adîncește continuu criza eco
nomică mondială — care a cuprins, practic, toate sta
tele — cunoaște o amploare fără precedent cursa
înarmărilor, ceea ce determină o agravare conside
rabilă a relațiilor internaționale, sporește pericolul de
război, inclusiv al unui război nuclear mondial.
în aceste condiții, este mai necesar ca oricind ca
toate popoarele, forțele înaintate de pretutindeni și,
in mod deosebit, tineretul să-și unească eforturile și
să acționeze cît mai energic, în strinsă unitate, pen
tru a pune capăt încordării internaționale,' pentru a
opri cursul periculos al evenimentelor spre confrun
tare și război, spre prăpastie.
Situația in lume este de așa natură îneît problema
fundamentală a epocii noastre este aceea a păcii sau
a războiului. în fața marilor primejdii care amenință
omenirea trebuie făcut totul pentru apărarea dreptu
lui suprem al popoarelor, al oamenilor la pace, la
viață, la existență liberă și demnă 1
Se cunoaște — din experiența amară a trecutului —
că tînăra generație este aceea asupra căreia se
răsfring, în primul rind și în modul cel mai direct,
pericolele de război. întotdeauna tineretul a fost ne
voit, contrar voinței și aspirațiilor sale, să dea cel
mai greu tribut de singe în decursul războaielor ; se
știe, de asemenea, că uriașa povară a înarmărilor,
imensele resurse materiale și spirituale care se iro
sesc in acest scop afectează substanțial condițiile de
muncă, de studiu și viață ale tinerilor, le diminuează
posibilitățile de formare și afirmare multilaterală.
Iată de ce tinerii de pretutindeni sint profund inte
resați să-și unească forțele, să acționeze, împreună
cu popoarele țărilor lor, pentru a se pune capăt cursei
înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare,
pentru a înlătura — pînă nu este prea tîrzlu — pe
ricolul unei catastrofe atomice.
Cauza apărării păcii și vieții popoarelor cere tine
retului lumii ca — pe deasupra oricăror deosebiri de
orientări și concepții politice, filozofice, ideologice
și religioase — să-și dea mina, să conlucreze tot mai
strîns pentru a bara calea războiului, pentru a opri
cursa înarmărilor. în acest context, noi apreciem
amplele manifestații pentru dezarmare șl pace din
Europa și din întreaga lume — acțiuni în rindul cărora
s-au înscris și cele organizate de tineretul român —
drept o dovadă elocventă a creșterii răspunderii ti
nerei generații pentru propriul său destin, pentru
destinele întregii umanități.
In mod deosebit trebuie să ne preocupe situația din
Europa — continentul care a dat atit de mult civili
zației umane — și unde, în prezent, s-au acumulat
uriașe arsenale atomice care pot nimici de citeva ori
Întreaga omenire. Trăgînd învățăminte din trista ex
periență a părinților și
înaintașilor, care au dat
incalculabile jertfe de vieți omenești in cele două
mari războaie mondiale pornite din Europa, este pe
deplin întemeiat ca tineretul să se ridice și să spună
un NU hotărît intensificării cursei înarmărilor, să
acționeze tot mai energic pentru împiedicarea am

plasării de noi rachete in Europa, pentru retragerea
și distrugerea celor existente, pentru o Europă fără
nici un fel de arme nucleare, o Europă unită, a păcii
și colaborării.
Este, de asemenea, convingerea noastră fermă că,
înțelegind tot mai profund marile imperative ale păcii
și progresului din zilele noastre, tineretul lumii poate
— și trebuie — să aibă o contribuție tot mai mare
la eforturile popoarelor in direcția soluționării pe
calea pașnică a tratativelor a tuturor problemelor
litigioase dintre state, pentru renunțarea la forță și la
amenințarea cu forța în relațiile internaționale.
Realitățile contemporane impun, totodată, ca tine
retul lumii să participe larg la eforturile pentru li
chidarea subdezvoltării, a marilor decalaje dintre
țările sărace și țările bogate, pentru instaurarea unei
noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină
egalitate și echitate, care să asigure progresul mal
rapid al tuturor țărilor, în primul rind al celor ră
mase în urmă, să înlesnească accesul larg și neîngră
dit al popoarelor la cuceririle științei și tehnologiei
moderne.
In condițiile lumii de astăzi, profund marcată de
mutațiile determinate de revoluția științifico-tehnică,
formarea și educarea tinerei generații reprezintă o
problemă de cea mai mare însemnătate pentru viito
rul tuturor popoarelor, pentru progresul necontenit al
civilizației umane. Fiecare țară, fiecare popor au
responsabilitatea de a crește și educa tineretul în spi
ritul datoriei față de patrie, al ideilor nobile ale păcii
și prieteniei, al respectului față de valorile culturii
și civilizației altor popoare. în acest sens, apreciez
că trebuie să se facă totul pentru împlinirea aspirației
legitime a tinerilor privind democratizarea și creș
terea eficienței sociale a învățămîntului, pentru ac
cesul neîngrădit, fără restricții și discriminări, la in
strucție și educație, la însușirea științei și culturii. Se
impune, totodată, să se acționeze cu fermitate pentru
lichidarea și înlăturarea unor stări de lucruri anacro
nice. care întunecă viața și restring posibilitățile de
dezvoltare liberă a unei mari părți a tineretului lumii
— cum sint șomajul, analfabetismul, violența — pen
tru a deschide cimp larg de afirmare aspirației legi
time a tinerilor de a li se asigura dreptul la muncă,
de a participa în mod constructiv și responsabil la
viața economică și social-politică, la dezvoltarea ță
rilor lor, la eforturile pentru pace și progres.
Stă in puterea tineretului de a acționa cu forțe
unite împotriva concepțiilor și mentalităților retro
grade. a recrudescențelor fascismului, a rasismului și
șovinismului, a tuturor practicilor și manifestărilor
retrograde, reacționare, de a contribui la mai buna
cunoaștere și înțelegere între popoare, la promovarea
prieteniei și cooperării rodnice între națiuni !
Crescut și educat în spiritul nobilelor idealuri ale
păcii șl prieteniei, tineretul României va conlucra,
întotdeauna, strins, cu tineretul din întreaga lume, se
va afla permanent in rîndurilc tuturor acelora care
luptă pentru ca tinăra generație să-și poată făuri un
viitor liber și fericit, să poată trăi în pace și securitate
deplină, să țină sus și să ducă mai departe făclia
progresului și civilizației omenirii.
Tineretul trebuie să acționeze cu toată hotărârea
pentru afirmarea în viața internațională a princi
piilor deplinei egalități, respectului independentei și
suveranității, neamestecului în treburile interne, re
nunțării la forță și la amenințarea cu forța, pentru
respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare
economico-socială independentă, de a-și alege orinduirea pe care o dorește fără nici un amestec.
îmi exprim convingerea, dragi prieteni, că lucrările
reuniunii dumneavoastră se vor desfășura cu rezultate
bune, oferind cadrul favorabil unui larg și util schimb
de păreri și de experiență, punerii in valoare a noi
modalități de acțiune pentru sporirea contribuției ti
nerei generații la înfăptuirea idealurilor popoarelor
de pace și securitate, de înțelegere, colaborare și
progres.
Folosesc acest prilej pentru a adresa tinerei gene
rații din întreaga lume, popoarelor pe care le re
prezentat! cele mai calde urări pentru un viitor
luminos, de pace și prosperitate.
Urez succes deplin lucrărilor Seminarului Interna
țional șl ale Conferinței Generale a Mișcării Inter
naționale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile
Unite !

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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pasiune, mai
multe pasiuni...
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Despre ingeniozitatea, preocu
pările și pasiunile lui Ion Dan
din comuna Baru — Hunedoara
aflăm dintr-o relatare publicată
in ziarul județean „Drumul so
cialismului" de Constanta Popescu-Corpade. După ce pensio
narul Ion Dan iși făcuse, cu ani
in urmă, o pasiune din creșterea
fazanilor, apoi alta din obține
rea bureților de fag in propria
ciupercărie sau din extinderea
colecției găinilor de rasă cu
care a impinzit tot satul, acum,
odată cu venirea primăverii, Iși
pregătește grădina care să-i
găzduiască o crescătorie de ie
puri. Ceea ce nu înseamnă că
va neglija cele 18 perechi de pa
pagali pe care-i are. nici îngri
jirea dafinilor pe care-i creste
în casă in lădite. Ca să-si asi
gure si ..autonomia" energetică
in gospodărie, șl-a meșterit sin
gur o 'instalație eoliană. E atit
de sensibilă, incit poate să pro
ducă... lumină și la o adiere de
vint 1

I

Nu era singur

I
I

Aflat la volanul mașinii per
sonale. Nicolae Pantea din Ineu
— Arad circula pe un drum lă
turalnic. Prudent, ca de obicei,
rula, cum se zice, in voie, pentru
că nici in fată, nici in spate, nu
se afla absolut nici un vehicul și
nici țipenie de om. La un mo
ment dat. a zărit in mijlocul
drumului o servietă. A oprit
mașina, s-a mai uitat o dată de .
jur-imprejur și... tot nimeni. A
deschis servieta și înăuntru se
aflau 12 750 lei. A luat-o. s-a
urcat la volan și nu s-a mai
oprit decit la miliție. Acolo —
aflăm din ziarul „Flacăra ro
șie" — oamenii legii i-au adre
sat mulțumiri și felicitări. La
care se adaugă și ale păguba
șului Petru Maris, care încasase
banii de pe o joiană predată ..la
contract".
că
Am uitat să_ vă spunem
.
Nicolae Pantea nu se afla, in
mijlocul timpului, chiar singursingurel. Era cu... conștiința lui.
cu omenia.
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Lecția muntelui
Am mai scris în rubrica noas
tră despre pericolul pe care-l
prezintă ușurința cu care unii
turiști se hazardează să umble
pe munte ca pe... bulevard. Ci
tim in ziarul „Informația Har
ghitei" că trei excursioniști au
tot hoinărit pe cărărui mai pu
țin bătute, pină s-au pomenit pe
o stîncă abruptă, de tinde n-au
mai putut să coboare. Cum era
o vreme friguroasă și noantea
se apropia, cei trei au intrat in
panică. Spre norocul lor. an fost
observați la timp de Sdluom
Vencel. responsabilul cabanei
„Cheile Ricazului". împreună cu
doi tineri din Gheoroheni. aces
ta a reușit, dună mari eforturi,
să-i salveze pe cei trei Impru
dent!. care nu și-au revenit detit după un... ceai fierbinte.
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Dintr-o anchetă publicată în
__ _________
ziarul
..Steaua Roșie"
- din Tg.
Mureș aflăm pățaniile unor fete
naive și credule, amețite de pro
misiunile si vorbele cucernice
ale unui individ care se dădea
drept... preot și care le-a cerut,
pe rind, in căsătorie, pe motiv
că nu-și poate lua „parohia" in
primire dacă nu e însurat. In
fata fiecărei candidate iși con
fecționa pe loc o biografie din
care nu lipseau un tată episcop,
un frate călugăr, un altul staret.
iar el — continuatorul tradiției
cuvioasei familii. Naivele, care
se și vedeau ..preotese". îl pre
zentau părinților, iar aceștia ii
avansau bani pentru verighete,
pentru haine de ginerică, pentru
cite și mai cite. De la părinții
ultimei „candidate la măritiș" a
luat bani și obiecte in valoare
de peste 38 000 de lei. Cum nu
era vorba de nici un preot, ci de
un escroc sadea, pe nume loan
George de prin Sibiu, instanța
l-a judecat si condamnat. E a
sasea condamnare — si toate
sase tot pentru astfel de... pă
cate pămintesti.

Pe scurt
• De cttva timp, popicăria
Asocia'iel sportive .Motru". din
orașul cu același nume, a deve
nit un... depozit cu lacăt la ușă.
Noi am aruncat acum... bila.
Cine „doboară" lacătul ?
Rubrică realizată

Petre POPA

De la început, o primă consta
tare pozitivă, îmbucurătoare : in toa
te piețele Capitalei se puteau vedea
mercuriale — multe din acestea nou
confecționate — de mari dimensiuni,
cu prețurile în general (nu însă în
totdeauna) vizibile și citețe.
Piața Ilie Pintilie. Facem un tur
printre tarabe, cu Ion Buru, responsabllul unității I.L.F. din această
piață pentru a vedea calitatea și
preturile pieței, Concluzia este imbucurătoare.
— Putem ține piept, cu succes.
acestei „concurențe". Ăm pus în vinzare. în două zile — simbătă și du
minică — importante cantități de
produse : 13 tone de cartofi,
300 kg ceapă uscată, 3,5 tone de
fasole uscată. 100 000 ouă, mere de
cea mai bună calitate. 11 000 de
bucăți salată. Dună cum vedeți, spa
nacul are mare căutare. Am înființat
5 puncte volante, numai la acest pro
dus, pentru ca vinzarea să meargă
mai repede. Iar prețul este, la noi,
pe jumătate cît la particulari. Acum,
vind și ei conform mercurialului —
9 lei. Dar pînă vineri se vindea cu
12—14 lei kilogramul.
Intr-adevăr, lipsa mercurialului

I
I

O fi ea. lenea, cum se zice,
cucoană mare, dar cere de mân
care, și dacă nu muncești, din
ce trăiești ? Așa stind lucrurile
și cu doi vasluieni — C. lacob
si M. Filote — ce credeți că le-a
trecut prin cap ? Aflăm de la
confratele V. Văsii de la gazeta
„Vremea nouă", că respectivii
au început să dea tircoale cimi
tirelor. pindind tind aveau loc
înmormântări. Cu capetele ple
cate. se alăturau și ei convoiu
lui funerar, se amestecau prin
tre rudele, prietenii Si cunoscu
ta celui dispărut (sau dispăru
tei. ba isi umezeau și ochii, ca
să fie in ton cu... lacrimile ce
lorlalți. după care se înfățișau
la pomană, unde înfulecau cit
puteau si beau cit zece, tn me
moria defunctului (sau defunc
tei). Cum insă între două inmormintăti foamea tot nu-i slă
bea. cei doi au încercat să-și
comn'cteze... meniurile cu mici
ciupeli, pînă au fost prinși, iude'-ati si condamnați.
Dar nu de pomană !

In spiritul acestei exigențe, mai mulți reporteri șl corespondenți al
„Scîntell” au urmărit vineri, simbătă și duminică activitatea comercială din
piețe și din preajma lor. lată, redate mai jos, principalele constatări :

un factor de ordine, de

I
I

i

nu este mai puțin adevărat că acolo unde administratorii acestor locuri
comerciale nu-și fac datoria, unde inspectori comerciali, alți reprezentanți
ai autorităților dau dovadă de indiferență, de moliciune, unde activul con
siliilor populare, in frunte cu primarul, trec rar sau fără efect prin piețe,
acolo apar și anomalii, încălcări ale disciplinei comerciale și abateri de
la lege, tendințe speculative.
Este absolut necesar să se introducă ordine fermă in acest domeniu.
Conducerea partidului și statului a atras atenția in repetate rînduri asupra
răspunderii deosebite, directe, a consiliilor populare și celorlalte organe
locale pentru asigurarea respectării stricte a legalității, a normelor comer
ciale in piețe, in întreg perimetrul localităților.

Au început să apară produsele de sezon, se înviorează activitatea în
piețe și tirguri. Este o realitate observată de oricine că, de la an la an,
spre piețe, spre oboare, spre locurile de desfacere special amenajate pen
tru zilele de tîrg, circulă un volum sporit de legume, fructe, produse ani
maliere, ale micii industrii, ale agriculturii, mărfuri necesare aprovizionării
populației. Sint roadele dezvoltării mai intense a tuturor ramurilor agricul
turii, dovada tot mai bunei folosiri a potențialului productiv al gospodă
riilor populației.
Alături de amplificarea desfacerilor de produse agroalimentare prin
unitățile comerțului socialist, de contribuția proprie a orășenilor la auto*
aprovizionare - prin cultivarea terenurilor libere, a spațiilor dintre blocuri,
prin crearea și intărirea gospodăriilor anexă ale întreprinderilor -, pre
zența producătorilor de la sate în piețele urbane constituie o sursă impor
tantă pentru aprovizionarea orașelor.
Dacă activitatea comercială din piețe se desfășoară, în general, bine,
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Una, doua
— la pomană!

I
I
I
I „Candidatul
la însurătoare"
I
I
I
I

Constatările imui raid-anchetă efectuat în ultimele zile în piețele din Capitală și din țara

„la zi“ făcuse ca la produsele 'de se
zon prețurile să urce nemăsurat zi
lele trecute. Chiar sub ochii noștri
se remedia această carență : se in
stalau panouri mari cu toate produ
sele și prețul lor. Iar oferta produ
cătorilor se conforma mercurialului.
In linii mari. Pentru că, pentru unii
nărăviți în a cere cit nu face, cifre
le înscrise pe panouri păreau a fi...
facultative. îndeosebi pentru cei din
sectorul ..păsări" al pieței. Gh. Răducanu. din comuna Buciumeni. vin
dea găini — sau mai bine zis ar fi
vrut să le vîndă — cu 250 de lei
bucata. Pe deasupra, nici certificat
de producător nu avea.
— N-ai văzut cit scrie pe mercu
rial ? — il întreabă Dan Pirvulescu,
administratorul pieței.
— N-am văzut, nici nu vreau să
văd. Eu mai jos de 250 de lei nu dau
găina 1 — se burzuluiește „negus
torul".
Nu trec nici eiteva minute și
un alt „vinzător de păsări" spe
culant este descoperit. Dar nu in
piață, unde simțise el că sint inspec
ții și controale, ci in spatele blocu
rilor din strada Gării de Nord : Moraru C., din comuna Săbăreni, jude

țul Giurgiu. Vindea, fără a avea
certificat de producător — o curcă.
Cerea nu mai puțin ‘de... 650 de lei.
Se-nțelege că a intrat urgent în ac
țiune chitanțierul de amenzi.
— Bine le face, spunea Catinca
Movanu, zugrăvită. Noi. cei din con
strucții ciștigăm bine, ce-i drept. Dar
nu înțelegem să ne batem joc de
bani. De ce să-i dau eu speculantului
pentru o găină cîștigul meu pe trei
zile ?
— Vin in această piață de 20 de
ani, și-i cunosc bine pe toti cei ce
vind păsări, a intrat in discuție și
gospodina Maria Șăvulescu. Unii nu
le cresc în ograda lor, ci le cumpără
de la alții cu preț mai mic. sau chiar
de la stat și le revind apoi cu de
două ori pe atit, imbogățindu-se fără
muncă, pe spinarea noastră. O găină
costa 300 de lei 1 Ajunseseră să do
mine ei piața, să „facă" ei prețurile,
fără ca administratorul pieței, sau
alte controale să-i „întrebe de sănă
tate". Cred că și unii dintre cumpă
rători silit de vină, pentru că dau
cît li se cere. Aruncă cu sutele în
dreapta și-n stingă. Pe semne că nu
sint bani munciți. Altminteri i-ar
cheltui cu chibzuială. (Rodica Șerban).

Marfo proaspătă, bine prezentată și corect vindutâ în majoritatea piețelor
investigate de reporterii ziarului „Scinteio". (Imagine din Piața Ilie Pintilie
din Capitală)

la prețuri stabile11

,650 de lei curca I Cu fulgi cu tot
o dau I"
Fotografii : S. Cristian

Producătorul harnic cîștigă
prin muncă cinstită
•- V

— Acolo unde constatăm că se ma
nifestă tendința de a se vinde peste
preturile din mercurial, intervenim
imediat — ne spune administratorul
pieței. Facem totul ca întreaga acti
vitate să se desfășoare normal, în
mod civilizat, ca toți cumpărătorii să
fie mulțumiți.
Ne intîlnim in cursul raidului și cu
primarul municipiului. Ion Cazacu.
înțelegem din spusele sale că este
mulțumit de felul cum merg lucru
rile în piață. în primul rînd pentru
că există prodițșe in cantități sufi
.
ciente și intr-o
într-i iarnă,
1
” 'sortimentală
'
săi .....
.rllafgă.
.El și colaboratorii
col
<
cut un bun obicei : înainte de a
ajunge la locurile de muncă, trec
prin piețele municipiului. Să vadă
personal ce se întimplâ, să poată interverti imediat acolo unde mai apar
eventuale dereglări. Oprindu-ne și in
alte piețe ale municipiului — cum
este bunăoară cea din cartierul Crihala. unde locuiesc peste 36 000 de
oameni ai muncii — înțelegem un lu
cru : că atunci cind primarul muni
cipiului urmărește permanent pulsul
pieței, cumpărătorul nu are proble
me. Iar cind unitățile comerțului so
cialist sint aprovizionate cu marfă
multă, bine sortată, civilizat prezen
tată. corect vindută exemplul lor in
fluențează în mod pozitiv întregul
comerț din piață. (Virgiliu Tătara).

In ultimii ani, in piețele munici
piului Brăila s-au construit platfor
me betonate și asfaltate, tonete, co
pertine, tejghele, instalații de apă
și canalizare, numeroase amenajări
in valoare de aproape 7 milioane de
lei. Așadar există condiții materiale
de desfășurare a unui comerț civi
lizat Cum răspund producătorii par
ticulari acestor condiții ? Care este
atitudinea lor față de cetățeni ?
. Cum respectă mercurialele ? — iată
ideea principală a raidului între
prins în Piața Halelor din Brăila in
duminică impreudimineața zilei de di
_____—-,i. ai consiliului
c“ reprezentanți
popular municipal ai Inspectoratului
de stat pentru controlul prețurilor,
administrației piețelor.
Practic, se putea găsi întreaga
gamă a produselor de sezon. In spa
țiul rezervat desfacerii verdețurilor,
in marea lor majoritate, producăto
rii respectau mercurialele stabilite.
Aveam să intîlnim chiar o surpriză
plăcută : producătorul Pavel Coșoreanu, venit de la Macin, vindea
legăturile de ceapă, care întruneau
condițiile de
'
calitate și _gramaj,
chiar sub prețul de mercurial 1 Re
ținem din explicația lui :
— Sint lucrător la C.L.F. Măcin.
în timpul liber mă ocup cu legumi
cultura. tn solarul pe care l-am
amenajat in propria gospodărie, lucrînd cu chibzuință, am obținut o
recoltă de verdețuri deasă ca peria.

La 1,50 lei legătura, cum o vind eu,
cu 25 de bani sub prețul mercurialului, imi este rentabil. Mă grăbesc să
valorific cit mai repede întreaga
recoltă pentru a putea cultiva apoi
ardei gras.
Nu aceeași optică o are Constan
tin Dumitru, din satul Vărsătura,
care se ambiționează să vîndă cu
suprapreț, deși a mai fost amendat
de mai multe ori pentru acest lu
cru. Un alt caz este acela al Dumi
trei Flueraru, venită de la Buzău,
care doar aparent „respecta" mercu
rialul,
... pentru
,____ că,
.... în realitate, legă...„
turile de verdeață pe care'Ie vindea
aveau jumătate din mărimea stabi
lită ; cu alte cuvinte, vindea la un
preț dublu.
O surpriză neplăcută am întîlnlt
și in piața de păsări, unde Ștefan
Coman, tractorist la I.J.R.V.M.R. (în
treprinderea județeană de recupera
re și valorificare a materialelor refolosibile Brăila) încerca să vindă o
pereche de gîște cu 600 de lei in loc
de 272 lei. Evident, numeroși cetă
țeni și-au manifestat indignarea
față de astfel de practici.
Așadar, există încă destule „pete"
în modul de desfășurare a comer
țului. S-a văzut insă că municipali
tatea este hotărită să nu facă nici
o concesie celor care încearcă să
încalce legea, in detrimentul cum
părătorilor. (Corneliu Ifrim).

Sistemul de contractări și achiziții este o sursă principală de
constituire a fondului de stat de produse agricole destinate aprovizionării
populației cu produse agroalimentare și satisfacerii altor cerințe ale eco
nomiei naționale. Potrivit reglementărilor în vigoare, contractările de bo
vine, ovine, porcine, de lapte și produse lactate de la unitățile agricole so
cialiste, precum și contractările și achizițiile de bovine de la gospodăriile
populației se fac de Ministerul Agriculturii prin întreprinderile de indus
trializare a cărnii. In legătură cu stadiul contractărilor de animale șl
produse animale pe acest an și îndeplinirea sarcinilor de livrare, am
avut o convorbire cu tovarășul Vintilă ROTARU, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei alimentare.

— Ce avantaje au crescătorii care
contractează și livrează bovine la
fondul de stat 2
— Legislația in vigoare stimulează,
atît prin sistemul de prețuri, cit și
prin acordarea de concentrate sub
formă de drepturi contractuale, creș
terea bovinelor in gospodăriile popu
lației și livrarea acestora la fondul
de stat în mod deosebit este stimu
lată livrarea acestor animale la
greutăți mari, de peste 351 kg. Să
dau un exemplu. Crescătorul care
livrează statului un tăuraș de peste
450 kg. greutate medie primește un
preț de 18,50 Iei pe kilogram, ceea

kilogram de carne in viu peste greu
tatea amintită, ajungind, așa cum
am arătat mai inainte, la o cantitate
de peste 200 kg porumb pe animal
livrat la o-greutate de peste 400 kg.
începind cu anul 1982, conform aces
tor reglementări, s-au acordat produ
cătorilor pentru animalele predate
toate cantitățile cuvenite. în vederea
realizării in totalitate a planului de
contractări și achiziții, pentru anul
in curs s-a asigurat tot porumbul
necesar. Celor care au încheiat con
tracte li s-a livrat prima tranșă de
porumb, care reprezintă 30 la sută din
cantitatea totală, tranșa a II-a ur-

Duminică, 27 martie. Odată cu pri
mii cumpărători ajungem șl noi în
piața din centrul municipiului Drobeta-Turnu Severin. Trecem mai intii pe la administrația pieței. Ușa este
închisă. încă n-au venit la program
oamenii de aici 2 Pe parcurs ne vom
convinge că toți cei 15 lucrători ai
administrației pieței se aflau înainte
de ora 5 in piață, dar nu în birou, ci
in sectoarele în care iși desfășoară
activitatea.
Pornim prin piață. Mărturisim că
ne hotărim greu în ce anume loc să
ne oprim. Este o mare cantitate.de
legume atit la unitățile LL.F'.j cît. și'
la producătorii individuali. Aruncăm
în trecere o privire pe la chioșcurile
I.L.F. (9 la număr), pe la cele ale
magazinului Gostat și Agrocoop.
Produsele sint bine sortate, expuse la
loc vizibil, la îndemina cumpărători
lor.
Mercurialul prezintă prețuri la zi
pentru toate produsele expuse spre
vînzare. Ne oprim Ia cîteva mese și
notăm un fapt pozitiv : producătorii
individuali. în proporție de aproape
96 la sută, vind produsele cu care au
venit la piață la prețurile din mercu
rial. îl intîlnim și pe administratorul
pieței. Nicolae Georgescu, circulînd
permanent printre tarabe, verfficînd
respectarea prețurilor, controlînd autorizațille.
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— Actualul sistem de contractări ficiari direcți ai produselor contrac
și achiziții este de natură să stimu tate, vom sprijini unitățile agricole
leze unitățile agricole și De ceilalți să aplice întocmai normele de îngri
producători agricoli in sporirea efec
tivelor de animale și a producției
animaliere — ne-a spus la început
interlocutorul. Decretul Consiliului
de Stat privind contractările și achi
zițiile de animale, păsări și produse
animale conține prevederi care au
asigurat, începind de la 1 ianuarie
1982, creșterea prețurilor de contrac
tare și achiziții pentru animale, lapte
de vacă și oaie de la 26 pină la
aproape 36 la sută faț'i de 1981. La
acestea se adaugă sporuri de preț
pentru animalele livrate în perioada
1 decembrie — 30 aprilie, precum
și pentru indice de natalitate ri
dicat Unitățile agricole de stat și
cooperatiste produc și livrează cea
mai mare parte din cantitatea de jire, furajare, adăpostire și păstrare
carne șl lapte destinată aprovizionării a sănătății animalelor.
populației și pentru industria prelu
— Potrivit legislației in vigoare,
crătoare, beneficiind din plin de avan Departamentul Industriei Alimentare
tajele prețurilor stimulative stabilite. contractează, achiziționează și preia
Este de remarcat că. pină acum, la fondul de stat întregul disponibil
cooperativele agricole au încheiat in de bovine și de la gospodăriile popu
totalitate contractele de livrare a bo lației, Cum acționați pentru îndepli
vinelor pe acest an. La pomi, față de nirea acestei sarcini ?
1982, s-au contractat mai mult cu
— Creșterea animalelor în gospo
800 000 capete, iar la ovine — cu dăriile populației constituie o im
150 000 capete, prevederile de plan portantă sursă de sporire a produc
fiind îndeplinite. A sporit producția ției de carne. Iată de ce programul
de carne, dar realizările atît la pro de autoaprovizionare teritorială, care
ducție. cît și la livrări sînt sub sar are in vedere asigurarea, in cadrul
cinile prevăzute in plan. Unitățile fiecărui județ, municipiu, oraș și co
agricole și-au asigurat cantități mai mună a efectivelor de animale desti
mari de furaje decit in alti ani. iar nate producției de carne și creșterea
starea fiziologică a animalelor este lor pină la greutatea medie stabilită,
mai bună. Toate acestea creează con cuprinde sarcini precise și in ce pri
diții pentru sporirea producției de vește creșterea bovinelor in gospodă
carne. Este insă necesar, așa cum se riile populației. Potrivit planului,
arată și in Hotărirea privind raportul Departamentul Industriei Alimentare
comisiei de anchetă a Marii Adunări are sarcina ca, in 1983, să contracteze
Naționale cu privire la cazurile de și să achiziționeze de la gospodăriile
nerespectare, de către unele unități populației 400 000 bovine, echivalent
agricole, a prevederilor legale refe cu 145 500 tone came in viu. Con
ritoare la furajarea, îngrijirea, adă- tractarea acestora este in curs și
postlrea și păstrarea sănătății anima urmărim asigurarea condițiilor ma
lelor, să se acționeze ferm pentru teriale în vederea realizării efecti
respectarea normelor zoo-veterinare.
Ca titulari de plan avem o mare răs velor și livrării animalelor la greu
pundere pentru faptul că unele uni tăți medii superioare, astfel incit
tăți agricole nu au realizat efectivele să se realizeze cantitățile de carne
și producțiile planificate. Ca bene prevăzute.

Piața Unirii din București. Pe pla
toul ocupat de această renumită pia
ță. miî de cetățeni iși fac cumpărătu
rile de sfîrșit de săptămină. Unitățile
I.L.F. și Gostat oferă marfă suficien
tă. sortată, in general bine prezenta
tă. Și cantitățile livrate simbătă și
duminică, după cum ne spune șeful
unității I.L.F., Valeriu Bătrtnu. si.nt
suficiente : 21,5 tone cartofi. 2,5 tone
ceapă, 2.5 tone rădăcinoase, 800 kg
sfeclă. 12 000 kg mere, iar dintre
trufandale — spanac — 2 200 kg. var
ză. castraveți și roșii de seră, peste
3 500 bucăți salată verde, precum și
31 000 ouă. Cele 8 puncte fixe și două
volante nu erau aglomerate. Se pu
teau face tîrguieli cu economie de
timp.
— Pină vineri, cu toată strădania
noastră, la spanac era coadă. Și era
explicabil : noi ii vindem cu 4,30 lei
kilogramul, in vreme ce la particu
lari 12 lei kg.
Spațiul pus la dispoziția producă
torilor este plin : peste 250. veniți
din comune mai mult sau mai puțin
apropiate de București, expun în
treaga bogăție de legume și fructe

împotriva actelor de incorectitudi
Piața Berceni din Capitală,
magazinul „Fortuna" există spanac ne reacționează prompt, cu maturi
proaspăt, de bună calitate, există sa tate Cetățenească. și cumpărătorii.
lată. ceapă, usturoi verde. Motive Tocmai pentru a încu-’ia și sprijini
de' satisfacție pentru cumpărători., asemenea atitudini de responsabili
„Secretul", destăinuit de șeful-uni tate civică este, foarte important să
tății Ion Hildan. e simplu :
fie facilitat la maximum accesul ce
— îndată după sosire, verdețurile tățenilor la organele de administrație
sint spălate, sortate și puse in vinza- și control din piețe. Dar in nici i una
re. Poate și de aceea și producătorii din piețele vizitate nu am remarcat
sint mai „temperați" la preturi, .mai să existe un sistem vizibil de afișai
care să indice celor interesați, cu
cu simțul realului.
tn piața „Progresul" scurtă alter ușurință, unde 11 găsește pe inten
dent. pe administrator. Sugerăm ca
cație intre producători.
— Nu pot să cer atita, pentru că sediile administratorilor și intendennici eu n-aș da. Ml-ar fi și rușine de tilor — in general ascunse privirilor
copiii mei — ii răspunde bătrinul — ca șl birourile sectoriștilor mili
Stanică Popa din comuna Daia — ției. acolo, unde există, să fie vizibil
Giurgiu celui care venise să-i repro marcate prin tăblite și săgeT indica
șeze că... strică prețurile. Bătrinul, toare, vizibile in toată piața. Astfel,
producător și el, vindea spanacul cu oricine are de semnalat, de prpous.
7 lei. in timp ce omul care „ținea la de sugerat vreo măsură in sprijinul
preț", Virgil Toma din comuna Jila bunului mers al activității comercia
va pretindea 14. Calitatea — aceeași. le va ști unde să se adreseze, șe va
Omul primăriei care ne însoțește simți încurajat să ia atitudine. Este
lămurește lucrurile, ia măsuri pe 6 sugestie in atenția consiliilor
loc.
populare. (Laurențiu Duță).

deplinit șl depășit în următoarele
zile. In alte județe insă, acțiunea de
contractare este mult rămasă in
urmă. Mă refer îndeosebi la jude
țele Mureș, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Prahova, Hunedoara,
Arad, Argeș, Cluj, Satu Mare —
unde nivelul contractărilor reprezin
tă numai 45—65 la sută din preve
deri. Este necesar ca, în perioada
imediat următoare. întregul personal
al întreprinderilor de industrializare
a cărnii, cu sprijinul organelor ju
dețene. municipale, orășenești si co
munale. să intensifice acțiunile de
contractări și achiziții.

CONTRACTAREA ANIMALELOR LA FONDUL DE STAT
o acțiune de mare însemnătate care trebuie desfășurată
temeinic, in fiecare comună, in fiecare județ
ce înseamnă 8 300 lei ; totodată, el
beneficiază de posibilitatea de a
cumpăra la preț de stat o cantitate
de peste 200 kg porumb. Aceste sti
mulente au determinat ca mulți ță
rani din toate județele să crească
bovinele la o greutate cit mai
mare, realizînd pe această cale ve
nituri importante. Este de ajuns să
arăt că dacă un țăran crește un nu
măr de 3—4 tăurași și ii livrează sta
tului pe bază de contract — cum de
altfel au fost și sînt foarte multe
cazuri — cîștigă pe această cale
24 000—32 000 lei. Aceasta adeverește
cele spuse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Conferința Națională a
partidului, că prin muncă cinstită
orice țăran poate să ciștige bine, să
se îmbogățească.
— Ați arătat că țăranii care con
tractează bovine primesc, in afară de
sumele cuvenite, o anumită cantitate
de porumb. întrutit, în trecut, ase
menea obligații nu au fost peste tot
respectate, ce măsuri s-au luat ca
producătorii să beneficieze de acest
drept ?
— Potrivit reglementărilor în vi
goare, crescătorii din zonele de deal
și munte beneficiază de 150 kg po
rumb pentru fiecare tineret bovin
predat la o greutate medie de 350 kg
și de 0,5 kg in plus pentru fiecare

mînd a fi dată cind animalul con
tractat ajunge la o greutate de 300
kgj iar ultima cantitate, inclusiv bo
nificațiile pentru depășirea greutății
medii, se va asigura la livrare. în
afară de aceste avantaje, crescătorii
de animale care contractează bovine
cu statul mai beneficiază de pășuni
pe timpul verii la un preț foarte con
venabil, de unele cantități de furaje
grosiere — coceni și paie —, pre
cum și de suprafețe de teren de pe
care s-a strîns recolta de păioase,
care pot fi cultivate cu plante fura
jere în cultură dublă.
— Avind în vedere că ne găsim la
sfirșitul trimestrului I, ne puteți
spune care este stadiul încheierii
contractelor pe anul 1983 cu gospo
dăriile populației ?
— Pînă in prezent, planul de con
tractări cu gospodăriile populației
la bovine a fost realizat în propor
ție de 76 la sută. Sint județe —
Alba, Bihor, Brăila, Constanta, Dîm
bovița, Galați, Harghita, Olt, Sibiu,
Tulcea, Vaslui, Vrancea și Sectorul
agricol Ilfov — care au realizat pla
nul de contractări și unde se acțio
nează, în continuare, pentru depăși
rea acestuia. în alte județe — Bu
zău, Caraș-Severin, Călărași și Te
leorman — planul de contractări a
fost realizat in proporție de 90 la
sută, exlstind posibilitatea să fie în

specifice acestui anotimp. Prețurile
afișate sint cele indicate de mercu
rial. Deci, cele corecte. între atiția
oameni ai satului, care apreciază fap
tul că primesc mărfuri de la stat
la prețuri stabile — și au deci obli
gația să procedeze la fel — s-au gă
sit și in această zi unii care nu înțe
leg să pună semnul „egal" intre pro
dus și preț. Ei vin la piață să agoni
sească pe seama celor care le cum
pără produsele, nu să se integreze in
schimbul firesc dintre oraș și sat.
Steliana Tocu vindea morcovii la un
preț aproape dub j decit cel afișat ;
Ion Păpădie, din comuna Mihăilești,
județul Giurgiu, vindea smintina cu
7 lei în plus la kilogram ; Ștefan
Gheorghe din comuna Cornetu, sec
torul agricol Ilfov, specula ceaoâ.i în
trebați de ce procedează astfel, au
răspuns cu insolență : „E marla
mea !“.
Reprezentanții administrației p'eței. mai activi ca pină acum, au de
pistat și sancționat- prompt aceste
abateri, spre satisfacția cumpărăto
rilor care constatau Că diferențele
intre prețurile înscrise in mercurial
și cele de pe tarabe dispar. (S. Radu).

— Gospodăriile populației dispun
de baza materială care să le per
mită îndeplinirea planului de con
tractări ?
— Evident că da. Din datele recensămintului animalelor rezultă că.
în anul 1982, efectivele de vaci și
juninci din sectorul gospodăriilor
populației au crescut cu peste 15 000
capete. Aceasta asigură o dezvoltare
mai puternică a măteii de repro
ducție și, deci, a numărului de pro
duși destinați creșterii, îngrășării și
livrării lor la fondul de stat. De
asemenea, va exista mai mult inte
res pentru creșterea tuturor vițeilor
obținuți. Printr-un recent Decret al
Consiliului de Stat se acordă noi
stimulente crescătorilor de bovine
care obțin, declară și cresc vițelele
și vițeii obținuți. Astfel, pentru fie
care vițel obținut, crescut și reținut
pentru, reproducție sau contractat cu
statul, unitățile agricole socialiste și
țăranii primesc o primă de 400 lei.
La aceasta se mai adaugă 100 lei
pentru fiecare vițel obținut de la
junincă. Prin urmare, este stimula
tă dezvoltarea efectivelor de vaci in
gospodăriile populației. Imnortant
este ca aceste prevederi să fie larg
popularizate pentru a fi cunoscute
de toți crescătorii, în scopul crește
rii pentru livrarea la fondul de stat
a unui număr sporit de bovine la

o greutate cît mai mare. A obține
un număr mai mare de viței și vi
țele nu este insă totul. Esențial este
ca bovinele tinere să fie crescute.
Iată de ce trebuie respectată legi
slația actuală privind destinația
efectivelor de bovine, in strinsă con
cordanță cu prevederile programului
de autoaprovizionare. Mă refer in
mod deosebit la înregistrarea ani
malelor in registrul agricol. De ase
menea. la acordarea certificatelor
de producători, in vederea vinzării
animalelor in piețe sau în tirguri,
trebuie să se aibă in vedere asigu
rarea in flecare localitate a efective
lor șl realizarea fondului de stat la
carne. Trebuie combătută cu hotă-ire practica, manifestată in trecut, de
sacrificare a tineretului bovin, sub
greutate, pentru consumul local. De
asemenea, se impune ca organele
sanitar-veterinare și rețeaua de re
producție din județe să-și intensifice
activitatea de urmărire a stării fi
ziologice a efectivului matcă —
montă, gestație, fătare — precum și
înregistrarea produșilor. pentru a se
putea urmări realizarea indicelui de
natalitate și destinația vițeilor obți
nuți.
— încheierea contractelor trebuie
să fie urmată de livrarea animale^
lor respective la fondul de stat.
Cum se acționează in această di
recție 7
— Periodic, reprezentanții unități
lor contractante controlează, atit in
unitățile agricole, cit și acasă la
producători, modul in care sint
crescute animalele contractate, re
zolvă problemele legate de această
activitate. Mă refer la unele acțiuni
zootehnice și sanitar-veterinare spe
cifice pregătirii ieșirii la pășunat a
animalelor. Vom acționa împreună
cu organele agricole județene și
consiliile populare pentru creșterea
efectivelor și contractarea întregului
disponibil prevăzut prin planul de
stat, pentru realizarea greutății me
dii de tăiere și preluarea animale
lor la termenul prevăzut. în ce ne
privește, vom asigura cantitățile de
concentrate prevăzute de legislația
în vigoare și, impreună cu organele
județene, vom sorijini producătorii
în rezolvarea celorlalte probleme
impuse de creșterea — la o greu
tate cit mai mare — a bovinelor con
tractate la fondul de stat. Din
aceasta vor avea de cîștigat atit ță
ranii care contractează animale, cit
și populația, care va fi mai bine
aprovizionată cu carne și produse
din carne.
Convorbire realizată de

loan HERȚEG

PAGINA 3

SCINTEIA - marți 29 martie 1983

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de stat nr. 395/1981 privind contractările
șî achizițiile de animale, păsări și produse animale
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
România decretează :
Art. I. — Articolul 12 din Decretul Con
siliului de Stat nr. 395/1981 privind contrac
tările și achizițiile de animale, păsări șl
produse animale se modifică și se com
pletează, avind următorul cuprins :
„Art. 12. — In afară de preturile de pro
ducție. de contractare și de achiziție, pro
ducătorii agricoli beneficiază de următoa
rele sporuri de preț și prime :
a) pentru animalele livrate în perioada
1 decembrie — 30 aprilie, la greutăți de
peste 400 kg viu, se acordă un spor de preț
de 0,50 lei/kg ;
b) producătorii individuali vor primi,
pentru fiecare vitei obținut în gospodăria

personală și îngrijit pe o perioadă de cel
puțin 6 luni, contractat la fondul de stat,
menținut pentru reproducție sau. după caz,
pentru muncă, o primă de 400 lei.
Unităților agricole socialiste care reali
zează 85 la sută din indicii de natalitate
planificați pe judot li se acordă o primă
de 400 lei pentru fiecare vițel obținut și
îngrijit pe o perioadă de cel puțin 6 luni.
Din prima prevăzută la alin. 2 se acordă,
pentru fiecare vițel, 100 lei îngrijitorului
și cite 5 lei operatorului de însămînțări
artificiale, șefului de fermă și medicului
veterinar sau, după caz, tehnicianului vete
rinar al fermei.
în cazul in care asistența sanitar-veterinară este asigurată de medicul de cir

cumscripție, acesta primește, pentru fiecare
vițel, cîte 5 lei, fără ca suma totală să de
pășească suma cuvenită unui medic vete
rinar de fermă.
Suma cuvenită operatorului de însămîn
țări artificiale se acordă după fătare. dacă
vițelul este sănătos.
De asemenea, din prima cuvenită pentru
fiecare vițel potrivit alin. 2. unitățile agri
cole socialiste vor depune cîte 10 lei pentru
constituirea, la Direcția generală pentru
agricultură și industrie alimentară, a unui
fond de premiere a personalului de specia
litate din oficiile și centrele de reproducție
și selecție a animalelor și din rețeaua sanitar-veterinară.
Unităților agricole socialiste care depă

șesc indicii de natalitate planificați pe ju
deț li se acordă, in plus fată de prima pre
văzută la alin. 2, cite 100 lei pentru fiecare
vițel obținut peste'acești indici și îngrijit
pe o perioadă de cel puțin 6 luni.
Din prima prevăzută la alin. 7 se acordă,
în plus, 20 lei îngrijitorului și cite 5 lei
operatorului de însămînțări artificiale, șefu
lui de fermă și medicului veterinar sau teh
nicianului veterinar al fermei ori, după caz.
medicului veterinar de circumscripție, in
condițiile prevăzute la alin. 4 și 5 ;
c) producătorii individuali beneficiază. în
plus, de o primă de 100 lei ce se acordă
pentru fiecare vițel obtinut de la juninci,
cu condiția de a-1 ingriji pe o perioadă de
cel puțin 6 luni.

Unitățile agricole socialiste primesc, de
asemenea. în plus, o primă de 100 lei pen
tru fiecare vițel sănătos obținut de la ju
ninci. Din această sumă se acordă 50 lei
persoanei care a îngrijit juninca cu ce! pu
țin 6 luni înainte de prima montă.
Primele prevăzute de prezentul articol se
suportă de la bugetul de stat, cu excepția
celei ce se acordă potrivit alin. 1 lit. B pen
tru vițeii contractați la fondul de stat".
Art. II. — Plata primelor cuvenite, pînă la
data intrării in vigoare a prezentului de

cret. unităților agricole socialiste și produ
cătorilor individuali in baza Decretului
Consiliului de Stat nr. 395/1981, precum și
a primelor ce se acordă, in condițiile pre
zentului decret. pentru anul 1983, se va
face de la bugetul de stat.
Ministerul Finanțelor, pe baza propune
rilor Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, va supune spre aprobare pro
puneri de modificare a bugetului de stat pe
anul 1983, ca urmare a aplicării prevederi
lor prezentului decret.
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RET
cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor
Consiliul de stat al Republicii Socialiste
România decretează:

CAPITOLUL I
Obligațiile deținătorilor privind
declararea animalelor, precum
și condițiile pentru
înstrăinarea și tăierea
bovinelor și cabalinelor
Art. 1. — Unitățile agricole socialiste și
persoanele fizice sint obligate să declare
efectivele de bovine, cabaline, porcine, ovi
ne și alte animale pe care le dețin, pre
cum și orice modificări intervenite in
aceste efective, pentru a fi înscrise în re
gistrul agricol. în condițiile și termenele
. prevăzute de lege.
Art. 2. — înstrăinarea bovinelor și cabalinelor intre persoane fizice se poate face
numai cu aprobarea dată de birourile sau
comitetele executive ale consiliilor popu•. lare, pe baza biletelor de adeverire a proprietății și sănătății animalelor.

Art. 3. — Tăierea bovinelor și cabaline
lor proprietatea persoanelor fizice este in
terzisă.
în mod excepțional, bovinele și cabaline
le proprietatea persoanelor fizice pot fi
tăiate, in afara abatoarelor, numai in ca
zul unor boli infecțioase, pe baza apro
bării date, pentru fiecare caz în parte, de
către medicul veterinar inspector de stat.
Pentru alte boli grave, incurabile sau
accidente care pun în pericol viața ani
malelor, tăierea bovinelor și cabalinelor
aparținind persoanelor fizice se poate face
numai în abatoare și centre de tăiere, cu
aprobarea medicului veterinar al acestora
și avizul medicului veterinar inspector de
stat.
în situațiile In care bovinele și cabaline
le se află în locuri izolate, la distanțe
mari de localități și nu pot fi transpor
tate la centre de tăiere sau abatoare, tăie
rea se poate face, în mod excepțional, la
locul unde se găsesc, numai dacă, datorită
unor îmbolnăviri grave sau accidente care
le pun în pericol viața, tăierea nu poate
fi amînată. Aceste cazuri vor fi aduse,
de îndată, la cunoștința medicului veterinar
al celei mai apropiate circumscripții, care
este obligat să se deplaseze fără întîrzierș la fața locului, pentru a stabili cauzele

care au determinat tăierea și dacă aceasta
s-a făcut în condițiile prezentului decret.
Art. 4. — Bovinele și cabalinele aparținînd unităților socialiste și altor persoane
juridice pot fi tăiate. în condițiile prevă
zute de lege. în limitele stabilite prin pla
nul național unic de dezvoltare economico-socială, în abatoarele întreprinderilor de
industrializare a cărnii.
în mod excepțional, tăierea bovinelor ț și
cabalinelor, aparținind unităților prevăzu
te la alin. 1 se poate face în aceste uni
tăți numai in cazul unor boli infecțioase,
cu aprobarea medicului veterinar al uni
tății sau. după caz. a medicului veterinar
inspector de stat.
Pentru alte boli grave, incurabile sau
accidente care pun in pericol viata anima
lelor, tăierea bovinelor și cabalinelor, apartinînd unităților socialiste sau altor
persoane juridice se poate face numai în
abatoare și centre de tăiere, cu aprobarea,
medicului veterinar al acestora și avizul
medicului veterinar inspector de stat.
în situațiile în care bovinele si caba
linele aparținind unităților socialiste și al
tor persoane juridice se află în locuri izo
late. la distante mari de localități și nu
pot fi transportate la centre de tăiere sau

abatoare, tăierea se poate face, pentru îm
bolnăviri grave și accidente care le pun
in pericol viața, la locul unde se găsesc,
numai in condițiile prevăzute la art. 3
alin. 4,

CAPITOLUL II

Răspunderi și sancțiuni
Art. 5. — încălcarea dispozițiilor prezen
tului decret atrage, după caz. răspunderea
disciplinară, materială, civilă, contravențio
nală sau penală a persoanelor vinovate.
Art. 6. — Constituie infracțiune și se pe
depsește cu închisoare de la 3 luni la un
an tăierea bovinelor și cabalinelor in afara
abatoarelor, cu excepția tăierii în condițiile
art. 3 alin. 2 și 4 și art. 4 alin. 2 și 4.
Iii cazul în care instanța dispune ca pe
deapsa să fie executată prin muncă corectională. aceasta se va presta într-o unitate
specială de muncă.
Persoanele condamnate pentru săvlrșirea
infracțiunii prevăzute la alin. 1 vor fi obli
gate și la plata unei despăgubiri către stat
egală cu valoarea animalelor tăiate, stabi
lită la preturile de contractare prevăzute de

lege. Valoarea cărnii confiscate, stabilită Ia
preț de contractare, se scade din cuantu
mul despăgubirii datorate.
Art. 7. — Declararea de date nesincere,
refuzul de declarare, precum și nedeclararea, la termenele stabilite, a datelor pri
vind efectivele de animale ce fac obiectul
înscrierii în registrul agricol, dacă faptele
nu sînt săvirșite în astfel de condiții incit,
potrivit legii penale, sint considerate in
fracțiuni, constituie contravenții și se sanc
ționează cu amendă, după cum urmează :
a) de la 500 la 1 000 lei cind fapta se re
feră la ovine și caprine ;
b) de la 1 000 la 1 500 lei cind fapta se
referă la porcine ;
c) de la 5 000 la 10 000 lei cind fapta se
referă la bovine și cabaline.
înstrăinarea bovinelor și cabalinelor fără
aprobarea prevăzută la art. 2 constituie, de
asemenea, contravenție, dacă nu este săvîrșită in astfel de condiții incit, potrivit legii
penale, este considerată infracțiune și se
sancționează cu amendă de la 5 000 la 10 000
lei.

Constatarea și sancționarea contravenții
lor prevăzute la alin. 1 și 2 se fac in con
dițiile art. 23 alin. 2—4 din Decretul Con
siliului de Stat nr. 692/1973. privind regis
trul agricol.
Art. 8. — Declararea, de către unitățile
agricole socialiste, alte persoane juridice și
persoanele fizice, pentru inscrierea în re
gistrul agricol a unui număr mai mic de
bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine și
alte animale, decît cel real deținut, atrage,
potrivit legii, preluarea fără plată la fondul
de stat a animalelor nedeclafate.
Art. 9. — Pagubele produse unităților
agricole socialiste, prin plata amenzilor
contravenționale aplicate acestora și prin
preluarea fără plată Ia fondul de stat a
animalelor nedeclarate pentru a fi înscrise
in registrul agricol, se impută conducătoru
lui unității și celorlalte persoane'fizice vi
novate.
Art. 10. — Articolul 26 din Legea nr.
41/1975 privind regimul tăierii animalelor,
precum și orice alte dispoziții contrare, se
abrogă.
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u

privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și
măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
România decretează :
Art. 1. — Membrii cooperativelor agricole
de producție și producătorii agricoli indivi
duali pot să vîndă, în condițiile legii, pro
dusele proprii, cu excepția cărnii tăiate și
a preparatelor din carne, în piețe, tîrguri/
oboare sau în alte locuri de desfacere anu
me stabilite. Vînzarea de animale și păsări
vii în piețe, tîrguri sau oboare se poate
face numai în spații special amenajate, cu
respectarea prevederilor legale și a norme
lor igienico-sanitare.
Vînzarea și schimbul produselor agricole
în locurile prevăzute în alin. 1 sînt permise
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor agricoli individuali
numai pe baza certificatului de producător
agricol.
Persoanele prevăzute în prezentul articol
pot să vindă produsele și direct din gos
podăria proprie.

Art. 2. — Cumpărarea in scop de revînzare a produselor agroalimentare de către
persoanele fizice este interzisă, în condițiile
prevăzute de lege.
Art. 3. — Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al municipiu
lui București sînt obligate să stabilească,
potrivit legii, prețurile maximale de mercu
rial, în limita cărora producătorii desfac
produsele în piețe, tîrguri, oboare sau în
alte locuri de desfacere anume stabilite.
Respectarea prețurilor maximale de
mercurial este obligatorie și în cazul în care
producătorii desfac produsele direct din gos
podăria proprie.
Art. 4. — Prețurile maximale de mercu
rial vor fi stabilite, in condițiile legii, la
nivelul prețurilor cu amănuntul pentru pro
dusele ce fac obiectul desfacerii.
în cazuri excepționale, pentru legume,
cartofi, fructe și păsări vii, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare județene și

al municipiului București pot stabili prețuri
maximale de mercurial mai mari cu cel
mult 5 la sută decit prețurile cu amănun
tul prevăzute de lege pentru aceste produse.
Art. 5. — Comitetele executive ale con-,
siliilor populare județene și al municipiu
lui București vor modifica operativ, in con
dițiile legii, ori de cîte ori este nevoie, pre
țurile maximale de mercurial stabilite po
trivit art 3.
Art. 6. — Comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare județene și al
municipiului București, municipale, oră
șenești și comunale sint obligate să ia mă
surile necesare pentru aducerea la cunoș
tința producătorilor și cumpărătorilor a
preturilor maximale de mercurial și să
asigure afișarea preturilor în piețe, tîrguri,
oboare și în comune.
Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorii individuali sînt obli

gați să vindă produsele In limita prețuri
lor maximale de mercurial.
Art. 7. — Vinzarea produselor agroali
mentare cu depășirea prețurilor maximale
de mercurial, precum și cumpărarea in
scop de revînzare a acestor produse con
stituie infracțiune de speculă și se pedep
sește, potrivit art. 295 din Codul penal, cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Produsele care au făcut obiectul infrac
țiunii sînt supuse confiscării în condițiile
prevăzute de Codul penal.
Art. 8. — Vînzarea. de către membrii
cooperativelor agricole de producție și pro
ducătorii agricoli individuali, a cărnii tă
iate sau a preparatelor din carne, dacă
fapta nu este săvîrșită în astfel de con
diții încît, potrivit legii penale, este con
siderată infracțiune, constituie contraven
ție și se sancționează cu amendă de la 500
la 3 000 lei.
Produsele ce fac obiectul contravenției

prevăzute la alin. 1 sint supuse confiscării.
Constatarea contravenției și aplicarea
sancțiunii se fac prin proces verbal incheiat de primari, imputerniciții acestora, me
dicii veterinari inspectori de stat din ca
drul Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare și din rețeaua sanitară veteri
nară a consiliilor populare, precum și de
către ofițerii și subofițerii de miliție.
împotriva procesului verbal de consta
tare a contravenției și aplicare a sanc
țiunii se poate face plingere in termen de
15 zile de la data comunicării.
Art. 9. — Comitetul pentru Problemele
Consiliilor Populare, Ministerul Comerțului
Interior și Comitetul de Stat pentru Pre

turi sint obligate să controleze stabilirea
de către comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului
București a preturilor maximale de mercu
rial, potrivit legii, organizarea corespunză
toare a piețelor, tîrgurilor. oboarelor și a
altor locuri de desfacere, asigurarea cali
tății produselor și respectarea condițiilor
igienico-sanitare.
De asemenea, organele prevăzute la
alin. 1, împreună cu organele de miliție,
sint obligate să controleze și să asigure
respectarea cu strictețe a preturilor maxi
male de mercurial.
Art. 10. — Orice dispoziții legale con
trare prevederilor prezentului decret se
abrogă.
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INSĂMÎNȚĂRILE

CAMPANIA
AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ | - pretutindeni de cea
OLT

Pe primul plan al preocupărilor
— respectarea normelor tehnice
Vineri, 25 martie, în unitățile agri
cole din județul Olt au fost insămintate ultimele suprafețe prevăzute
a se cultiva cu floarea-soarelui pen
tru ulei (loturile pentru sămînță se
însămînțează mai tîrziu). Cu aceasta,
s-a încheiat însămînțarea celor 65 250
hectare destinate culturilor din pri
ma epocă. Cu o zi în urmă. înainte
de a pleca în cîteva unități agricole,
inginerul Doru Rădulescu. directorul
general al direcției agricole a jude
țului. ne spunea : „Această campa
nie este cea mai scurtă. Față de
aceeași perioadă a anului trecut,
avem un avans de două săptămîni.
Desigur, evoluția timpului ne-a fa
vorizat să semănăm mai repede și
mai bine. Vreau să spun că unită
țile agricole au fost pregătite mai
temeinic decît în anii trecuti pentru
campania agricolă de primăvară.
Reparațiile la tractoare și celelalte
utilaje au fost executate din vreme
și de bună calitate, au fost consti
tuite cupluri de agregate, s-au or
ganizat numeroase tabere de cîmp
și, lucru esențial, mai buna instrui
re a mecanizatorilor. Se adaugă de
sigur aprovizionarea din țimp cu
semințe, organizarea muncii în acord

global și repartizarea judicioasă a
suprafețelor pe formații mixte de
mecanizatori și cooperatori. Toate
acestea ne-au permis să realizăm
ritmuri înalte de lucru în cîmp încă
de la început. Greul abia urmează.
Este vorba de însămînțarea culturi
lor din epoca a doua care ocupă
146 000 hectare".
Intrerupem aici discuția cu direc
torul direcției agricole și pornim pe
un traseu de Ia Priseaca la Corabia.
In numeroase unități agricole ne
convingem că lucrările din campania
de primăvară se caracterizează nu
numai printr-un ritm alert la semă
nat. cit mai ales prin grija pentru
calitatea lor superioară.
La C.A.P. Valea Mare se insămînța floarea-soarelui pe ultimele 40
hectare: „Pentru noi, floarea-soare
lui nu constituie o problemă — ne
spunea Virgil Staicu, inginerul-șef
al cooperativei. în obiectiv avem
porumbul. Sîntem în plină pregătire
pentru declanșarea însămînțării aces
tei culturi. Cooperatorii string restu
rile vegetale pentru a avea un teren
curat. Numai așa putem realiza o
uniformitate la semănat șl o densi
tate optimă de plante la hectar.

Avem de semănat 515 hectare cu
porumb, din care 300 in cultură in
tensivă. Pentru a obține producțiile
prevăzute, respectăm întocmai teh
nologiile stabilite.
Iată o idee pe care aveam s-o re
găsim. sub o formă sau alta. în toate
unitățile agricole pe unde am trecut.
Deși însămințau floarea-soarelui, cei
de la C.A.P. Bălteni erau cu gindul
la porumb. O bună parte din supra
fața destinată acestei culturi a fost
pregătită pentru semănat. Inginerulșef al cooperativei, tovarășul Ion
Sorescu, prezent în cîmp. ne spune :
„Ne străduim să asigurăm cele mai
bune condiții pentru a realiza pro
ducțiile prevăzute. în primul rînd la
porumbul în cultură intensivă...".
Părăsim Cîmpia Cărbunarului, nu
fără a consemna și un anumit sen
timent de ușurare manifestat de cei
cu care am stat de vorbă : „De două
zile, nu mai bate „Traistă-goală",
vintul dinspre apus, aducător de se
cetă. Bate acum cel dinspre răsărit,
care întotdeauna aduce ploaia, ploaia
care este așteptată cu nerăbdare de
oameni și de pămînt...". A doua zi
au căzut primele picături.
Pe Valea Oltului. în sud, activitate
febrilă. In toate unitățile din con
siliul agroindustrial Rusănești. for
mațiile de erbicidare a păioaselor
sint grupate la capătul solelor. „Dacă
avem condiții, aprecia tovarășul Ion
Jianu. organizatorul de partid, pînă
la semănatul porumbului vom trece
la erbicidarea griului și a orzului.
Este acum o fereastră bună pe care
dorim s-o folosim cu eficientă. în
același timp, pregătim terenul pen

mai bună calitate!

tru porumb". La C.A.P. Băbiciu, după
cum preciza tovarășa Georgeta Miu,
inginerul-șef al cooperativei, au fost
însămințate primele 45 hectare cu
porumb. Aici, temperatura din sol a
depășit 8—9 grade, avînd tendință de
creștere. Secvențe asemănătoare întilnim și la C.A.P. Voința și Unirea
Corabia. în consiliile agroindustriale
Vișina și Vlădița. toate din sudul
județului.
La sfirșitul documentării noastre
reluăm discuția cu directorul direc
ției agricole, care ne-a spus : „După
cum v-ați convins, peste tot se lu
crează pe un front larg. In sud sint
create condiții pentru semănatul po
rumbului. la început cel destinat
bazei furajere și apoi și cel pentru
consum. Știm cu toții, orice zi ciștigată la semănat este decisivă pentru
nivelul recoltelor. Am vrea însă
să rețineți și faptul că în multe uni-

tăți am declanșat și erbicidarea
păioaselor tocmai pentru a ușura se
mănatul porumbului și a soiei. cul
turi care ocupă 92 500 și, respectiv,
10 000 hectare. Sîntem organizați să
încheiem și semănatul acestor culturi
în 8—10 zile bune de lucru în fie
care unitate.
Așadar, putem aprecia că în ju
dețul Olt campania de primăvară se
desfășoară sub cele mai bune auspi
cii. Dovadă sînt ritmurile realizate,
operativitatea cu care se acționează
încă de la începutul fiecărei lucrări,
organizarea exemplară a muncii,
răspunderea tuturor pentru a înfăp
tui măsurile stabilite de comitetul
județean de partid pentru această
perioadă.

Aurel PAPADIUC
Iancu VO1CU

CLUJ :

La semănat pe un front larg
Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Cluj au insămințat 92 la sută
din suprafața destinată culturilor din
prima epocă. încă la 24 martie s-a
încheiat semănatul mazării, orzoaicei,
plantelor furajere, cartofilor și legu
melor timpurii. Din cele 7 500 hec
tare pentru sfecla de zahăr au fost
însămințate 5 150 hectare, această lu
crare incheindu-se în consiliile agro
industriale Țaga, Bonțida. Mihai
Viteazu și Dej. Semănatul este întîr-

ziat în unitățile din consiliile agro
industriale Apahida, Cășei și Cluj.
Se apreciază că in două zile se va
încheia semănatul inului pentru fibră
pe întreaga suprafață de 1 600 hec
tare. Acum se acționează cu toate
forțele mecanice și umane pentru
mărirea vitezei de lucru la erbici
darea terenului, însămînțarea sfeclei
de zahăr, la plantatul cartofilor de
toamnă. (Costel Ștefănescu).

L

La semănat, pe ogoarele C.A.P. Băbiciu - județul Olt
Foto : A. Papadiuc

Cum se lucrează în județe
MUREȘ. Duminică și luni, pe ogoarele județului Mureș a plouat
aproape fără întrerupere. Ca urmare, în unitățile agricole s-a lucrat
mai mult în „ferestrele" dintre ploi. Pînă acum, a fost încheiată însă
mînțarea inului, mazării și cartofilor timpurii și de vară. Suprafața
însămînțată cu culturile din prima epocă însumează 28 187 hectare ceea ce reprezintă 91 la sută din suprafața planificată. Sămința de
sfeclă de zahăr a fost încorporată în sol pe 12 403 hectare, adică
90 la sută din suprafață. Primele unități care au încheiat semănatul
sfeclei de zahăr au fost cooperativele agricole Voivodeni, Nazna,
Șăulia de Cîmpie. In cursul zilei de ieri, au încheiat însămînțatul acestei
plante tehnice și unitățile agricole din consiliile agroindustriale Sovata,
Tîrnăveni, Sărmașu și Band, urmind ca in cel mult o zi bună de lucru
semănatul sfeclei de zahăr să fie încheiat pe întreaga suprafață de
13 800 hectare. (Gheorghe Giurgiu).
BACĂU. Pentru grădinarii din județul Bacău, duminică a fost zl
obișnuită de lucru. In fermele de la Fărăoani, Mărgineni, Galbeni,
Letea Veche, sute de oameni au lucrat la plantarea cartofilor de
toamnă și verzei timpurii, la pregătirea terenului pentru plantarea
tomatelor și a celorlalte culturi. S-a lucrat, totodată, la amenajarea
solariilor, în toate unitățile din consiliile agroindustriale Traian, Răcăciuni, Parincea. Pînă la această dată, s-a încheiat semănatul culturilor
de legume din prima epocă pe cele circa 2 000 hectare, plantarea
cartofilor timpurii și de vară pe cele 1 400 hectare, iar la cartofii de
toamnă s-a realizat peste 80 la sută din plan. Sînt unități din consiliile
agroindustriale Filipești, Traian, Răcăciuni și Sascut care au încheiat
această lucrare (Gh. Baltă).
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DIALOGUL ACTORULUI CU PUBLICUL
Inițiată acum mai bine de zece
ani (1972) de Teatrul dramatic „Bacovia“ din Bacău, împreună cu fo
rurile culturale județene, cu spri
jinul Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste și al Asociației
oamenilor de artă din instituțiile
teatrale și muzicale (A.T.M.), Gala
națională a recitalurilor dramatice,
integrată
Festivalului
național
„Cîntarea României", alături de
alte manifestări de cultură teatra
lă și educație socialistă, și-a dove
dit din nou. la a șaptea ediție a Sa.
legitimitatea și chiar necesitatea,
ca moment stimulator in dezvolta
rea artei teatrale, sub specia atit
de dificilă și de atrăgătoare, tot
odată, a recitalului. Dificilă, nu nu
mai pentru că presupune o muncă
intenșă de pregătire din partea ac
torului. ci pentru că. prin însăși
condiția sa. recitalul impune
artistului o maximă concentrare
pe-o durată neobișnuită și capaci
tatea de a crea de unul singur un
spectacol care să focalizeze atenția
și interesul publicului, in absența,
adesea, a oricărui partener, a ori
căror mijloace și puncte de spri
jin materiale, pe care spectacolul
de ansamblu le presupune atrăgă
toare. în fond, tocmai aceste con
diții specifice stimulează întregul
complex de resorturi creatoare ale
actorului, oferind un cimp larg de
manifestare talentului multilateral
și spiritului de inițiativă. în reci
tal personalitatea actorului se dez
văluie integral. începind cu însăși
opțiunea pentru o anumită partitu
ră, opțiune care cere spirit de discernămint, cultură. cunoașterea
propriilor disponibilități și care
exprimă poziția actorului fată de
arta sa. față de lume si’ societate,
față de public. Ce este, dealtfel,
recitalul decit un dialog al actoru
lui cu publicul, o confesiune a ac
torului in fața publicului, expri-

mind aspirațiile, convingerile, inte
rogațiile. preocupările sale artisti
ce ? Este, desigur, forma cea mai
angajantă ă artei actorului și, in
același timp, un mijloc concentrat
de artă teatrală cu evidente vir
tuți educative, prin forța de comu
nicare și de influențare a acestui
dialog direct, de la om la om.
Deși n-a fost cea mai bună din
tre cele șapte ediții de pină acum
— resimtindu-se de pe urma pa
uzei de trei ani de la cea prece
dentă — recenta Gală a recitaluri

doar contribuția remarcabilă a ba
lerinilor Rodica Murgu și Francisc Valkay salvind spectacolul de
platitudine.
'Valoarea deosebită a recitalului
prezentat de actorul Dumitru Palade de la Teatrul municipal Ploiești.
s”b titlul ..Lăsați copiii să se
joace", ca și al celui prezentat de
actrița Fabian Enikb de la Tea
trul de Stat Oradea (secția maghia
ră), cu titlul „Cercurile timpului",
constă atic in claritatea și fermita
tea opțiunii, cit și in expresivitatea

Pe marginea Galei naționale
a recitalurilor dramatice de ia Bacău
lor a impus citeva realizări deose
bite și prin ceea ce a avut mai bun
și prin ce a avut mai puțin bun.
Să remarcăm mai întii diversita
tea opțiunilor repertoriale, mergind
de la. poezia lui Eminescu la foile
tonul politic actual, de la Maiakovski la Samuel Beckett, de Ia
„Miorița" la autobiografia Josephinei Baker. Diversitatea aceasta,
notabilă, exprimă o largă deschi
dere tematică, stilistică, culturală,
dar a însemnat șt un decalaj va
loric mai puțin îmbucurător. O ac
triță de talent, pe care am apre
ciat-o in spectacole ale teatrelor
din Botoșani și din Brașov — Vic
toria Cociaș-Șerban — a fost deza
vantajată de textul firav, dar pre
tențios pe care și l-a ales sub ti
tlul „Aventura timpului probabil"
de Miruna Runcan. La tel., actorii
Mircea Belu și Irene Flamman-Cătălina de la Teatrul Național din
Timișoara, care au prezentat „în
cel mai. fantastic amurg" de Valen
tin Tudor, n-au putut depăși bana
litatea sentimentală a textului.

interpretării. Venind din sală, ca
un simplu cetățean al zilelor noas
tre și adresîndu-se direct publicu
lui. cu tonul cald, persuasiv, al
omului îngrijorat de soarta lumii.
Dumitru Palade a făcut din citeva
foiletoane de N. Corbu. structurate
organic, un apel vibrant la lupta
pentru pace, împotriva cursei înar
mărilor. a pericolului unui război
nuclear, citind cifre, date, argu
mente întretăiate de laitmotivul
..Copiii trebuie lăsați să se joace
oriunde", incărcînd apelul cu o
tensiune interioară favorabilă cap
tării interesului publicului, incit
întreaga sală a vibrat la același
diapazon. La rindul său. Fabian
Eniko. adunind laolaltă versurile
unor poeți din țări socialiste pe o
tematică de fierbinte actualitate, a
izbutit să se transpună intr-o di
versitate de stări și ipostaze, folo
sind mijloace variate, cuvintul și
muzica, intr-o sinteză plină de
farmec și de forță de convingere.
Meritorie a fost și competiția Ioa
nei Ene-Atanasiu de la teatrul

.
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NOTE DE LECTURĂ
________ .

„Bacovia" din Bacău in ..Hello,
Josephine !“ ; momente demne de
interes in cadrul galei prezentind.
de asemenea. Paul Basarab de la
Cluj-Napoca. Fekete Kăroly și
Szentmiklosi Jozsef de Ia Oradea.
Minodora Condur de la Constanța,
Elena Tuțulan de la Birlad, Con
stantin Bărbulescu de la Botoșani.
Radu Vaida de la „Țăndărică",
Dinu Apetrei și Geo Popa de la
Bacău. S-a putut remarca impor
tanța regiei în realizarea unui re
cital expresiv, care să pună în va
loare resursele creatoare ale acto
rului. ferindu-1 de excese, de
ipostaze ridicole. S-a putut remar
ca, de asemenea, ce școală exce
lentă pentru perfecționarea artisti
că a unui actor poate constitui
pregătirea unui recitai și ce mijloc
de educare a spectatorilor pot fi
acele recitaluri izbutite, in care co
municarea intre scenă și sală se
stabilește pe lungimea de undă a
unei tematici majore, a unei lite
raturi de valoare. Exemplare au
fost, in acest sens, recitalurile ex
traordinare prezentate in afara
concursului de Ileana Ploscaru,
Silvia Popovici, Florian Pitliș și
Mircea Vintilă. Mircea Belu.
Colocviul organizat de Biroul
secției de critică teatrală al A.T.M.
și de revista „Ateneu" pe tema
„Criterii de evaluare a actului tea
tral — recital dramatic" a con
stituit un util schimb de opinii in
tre critici și actori, cu seriozitate
și răspundere profesională, conclu
zia unanimă fiind favorabilă con
tinuării seriei de manifestări de
numite „Gala națională a recitalu
rilor dramatice". Necesitatea ca ea
să fie pregătită din timp, cu temei
nicie, nu mai are nevoie de argu
mente. Însăși importanta culturală
și educativă a manifestării consti
tuind cel mai bun argument.

______

Un roman de actualitate

Problematica epocii noastre, in
tură, cartea unei conștiințe. Volu echipei, Bedrulea. Insatisfacția se
forme de relevantă contemporanei mul făcuse vilvă in oraș, binecu
vădește a fi la fel de puternică pe
tate, constituie obiectul unei bune noscuta persoană devenind astfil
cit de profundă fusese dorința
părți dintre romanele lui Platon centru al atenției. Argumentul este aminată unsprezece zile. Omul
Pardău, Scriitorul s-a îndreptat de hotăritor pentru opțiunea lui Se e gol „pe dinăuntru", singura lui
la inceput spre sfera meditației so
bastian Georgescu. în persoana
putere este aceea de a vrea sâ i se
ciale, inspirată din actualitate. Să scriitorului, activistul de partid in- . piardă urma. De aici un cortegiu
ne amintim : Ore de dimineață cearcă să găsească un reflex al pro
de intrebări, speranțe, tatonări. în
(1972) este primul roman al cărui
priei conștiințe : aspect mai mult
final, o infringere morală, sfirșind
personaj central e activistul de intuit decit precizat in romanul lui
intr-un ciștig de experiență. Ast
partid, cu lumea sa lăuntrică și cu
Platon Pardău. EI ar fi captat cu
fel de aspecte ale muncii cu. oa
determinările sale exterioare. Chiar siguranță interesul cititorului, toc
menii. ale lucrului trudnic cu
dacă nu este un roman de referin
mai pentru că i-ar fi pus mai mul
OMUL trebuie să cuprindă cartea.
ță. titlul trebuie reținut. Asupra
te probleme. Convingerea estetică
Cea care nu se mai scrie, aceea
căii parcurse de această tematica, a personajului modelează o atitu
deci „risipită" în nopți lungi de
in scrisul autorului Scrisorilor im
dine similară : „Fiecare așteaptă
mărturisiri.
periale, dă dovadă recentul roman
de la o carte nu ce ii dă autorul, ci
Răscrucea de la mijlocul roma
Limita de virstă (editura „Cartea lucrurile , pe care nu și le poate da
nului. de care vorbeam, este mo
românească", 1982). Autorul încear
singur, se citește pe el".
mentul cind se intersectează desti
că aici — și reușește in mare, mă
Limita de virstă conține așadar nele conturate. Scnimbarea de ati
sură — să iasă din tipare pe care,
in exclusivitate un lung monolog al
tudine a Măriei, soția, lui Sebastian,
el însuși, le crease. E desigur un
personajului principal și reușește — inițial neîncrezătoare in acțiunea
orgoliu, dar 'unul-'îndreptățit, pri
lucru deloc lesnicios. — să scape de
„deplasată" a soțului său (el nu e
vind prin prisma rezultatului. Ste- inerție compozițională. Nimic. , nu Grapini, nu a suferit in ilegalitate,
reotipiile formale, acceptarea ‘'Con
trenează, tensiunea crește și șpadg;, J nu a trăit fapte spectaculoase 'etc.),
vențiilor in spiritul susținerii.tema „țextul are fluiditate și . naturalețe, >, dobindește maximă. importanță,
tice, primatul conținutului anulînd analiza psihologică se-. insinuează, îngrjjindu-1 cu -■ devotament «pe
preocuparea pentru formă sint de
subtil. Aproximativ ia mijloc car
scriitor, ea ajunge să descopere
pășite. Noul roman nu folosește, e tea pare a se fringe : scriitorul este adevăratul sens al relației dintre
drept, o formulă cu totul insolită. internat în spital, de-acum încolo cei doi. Această Îndepărtare a
El are însă darul de a adapta mo
Sebastian Georgescu va povesti to
scriitorului creează tensiune nara
dalitatea confesională la un spațiu tul -„prezenței" feminine. Structura tivă și in multe privințe „dezleagă
dominat de acțiune și mai ales de. rămine aceeași, iar substratul tema limbile". Sebastian va relata totul
ideologia acțiunii. Eroul Limitei de tic prinde contur chiar prin aceas
cu pasiune sporită, câci tinăra „as
virstă este Sebastian Georgescu,
tă ipotetică răscruce. Lunga „po
cultătoare" e o figură seducătoare,
activist de partid la un comitet ju
veste" la persoana intii nu este, de iar iubirea crepusculară abia năs
dețean, proaspăt trecut dintr-o
fapt, altceva decit proiecția și ana
cută devine un catalizator al struc
muncă de mai mare răspundere (in
liza amănunțită a acelor evenimen
turii epice. De aceea, confesiunea
sectorul economic) într-alta, de
continuă.
te capitale din biografia personală,
mai mică intindere (urmează să capabile să se Încarce de sens și
Dincolo de raporturile structurale
lucreze la informare). Cei cincizeci
valoare tipologică. Roman al inves dintre personaje, de ideea ingeni
și cinci de ani ai personajului îi
tigației de tip biografic, Limita de
oasă de a le caracteriza prin mono
dau insă suficientă putere pentru
virstă este și unul ai problematiză
logul unuia singur, de a le obliga
a trece cu bine momentul de cri
rii morale sfîrșind în social. Tema
la o tăcere semnificativă și, astfel,
ză. Faptul acesta este și declanșa
cărții ar putea fi exact răsfringerea
la un fel de impenetrabilitate sufi
torul intrigii romanești : vechiul
socială (generală) a faptelor și ten
cient de captivantă, contează com
activist de partid, fără alt merit
siunilor individuale. O parte a mo plexitatea trăirilor omenești pe
decit un trecut de muncă înverșu
nologului reprezintă o dezbatere
care și le surprinde activistul so
nată și conștiincioasă, de modestie
vie asupra unor evenimente trecu cial. Acesta este și ciștigul roma
și puțin timp pentru sofisticarea
te. Sebastian Georgescu revine
nului : personajul nu e deloc sche
lăuntrică a evenimentelor trăite,
deopotrivă reimplicindu-se in emo
matic. El este adevărat in ordine
dorește să apară in centrul unei
ția acelor zile și luînd distanța ana
umană, creditabil adică sub aspect
cărți. Confesiunea lui in fața ce
litică necesară, operație în care re
și social. Interesantă devine
lor doi martori „muți", izolați în- cunoaștem ceva din strategia crea moral
in
acest sens și privirea omului
tr-o tăcere emblematică, reprezintă torului. E vorba de un accident la
Sebastian Georgescu, modul în
însuși textul romanului. în trei
o mină de cărbuni, unul care tul
care iși observă familia oamenii
sprezece nooți Sebastian Georgescu
bură orice echilibru, implicind pină
care îi trec mai mult sau mai puțin
Vorbește (iși vorbește, făcînd un la singe ființa personajului : „Cind
intimplător prin viață, cele citeva
exercițiu de voință și consecvență a avut Ioc explozia, a explodat la momente
de ironie și culoare. El
interogativă, momentele importante mine in casă, la mine în inimă, ia
are
o atenție constructivă, un di
ale vieții) in fața scriitorului și a
mine in planul de muncă". După
namism
ce
provine din intransi
prietenei acestuia. Vivi. El are per
unsprezece zile de muncă îndirjită,
supravegheată permanent de
manent un model : prozatorul că amintind (pare și modelul autoru gența
o inteligență activă.
ruia i se adresează este și autorul lui) de zilele - dramatic-eroice de
Prin Limita de virstă, Platon
cărții-document desbre ilegalistul
după cutremurul din 1977, supravie
Pardău consolidează nu numai o
Grapini. O carte tulburătoare des
țuitorii
sint
salvați.
O
normală
cu

tematică de larg interes, ci și un
pre Iuotă. închisori, rezistență, torriozitate 11 face pe Sebastian Geor tip de personaj.
gescu să pătrundă in „taina" unuia
FLATON FARDAU: „Limita de
virstă".
dintre oamenii redați vieții, șeful
Costin TUCHILA

în fafa unor noi examene
în mod firesc și. am adăuga, nece
sar, multe dintre problemele aduse
în dezbaterea recentei Conferințe a
U.A.S.C.R. au avut ca principal punct
de referință cursurile și manualele
universitare. Firesc, pentru că. așa
cum pe bună dreptate s-a subliniat,
pregătirea temeinică, unitară și omo
genă a tuturor studenților depinde
in măsură hotăritoare de calitatea
științifică și educativă a cursurilor,
de originalitatea și accesibilitatea acestora. Iar accesibilitate înseamnă
deopotrivă viziune sistematică si stil
limpede in redactare, demonstrație
stringentă. formulări memorabile
prin caracterul lor logic și sintetic,
dar — nu mai puțin — și un număr
corespunzător de exemplare pentru
fiecare curs in parte la care să aibă
acces, practic, toți studenții- Necesar,
îritrucit deși asemenea adevăruri nu
acum sint formulate intiia oară, pro
blema elaborării și tipăririi cursuri
lor care să întrunească atributele eflcientei nu și-a găsit soluționarea
deplină. Atit din raportul prezentat,
cit și prin luările de cuvint ale stu
denților, s-a relevat o dată mai mult
existenta unor discipline care încă
nu au acoperirea necesară in cursuri
și manuale elaborate de înșiși titu
larii lor. ca și a unor expuneri de
ficitare. fără corelații interdisciplinare și spirit de sinteză, cu o redusă
utilizare a rezultatelor practice obți
nute in procesul integrării. Și mai
puțin îmbucurător este faptul că dacă
facem un pas mai departe de ceea
ce in statistica forurilor de invătămint apare drept „discipline acope
rite cu cursuri", descoperim că. în
realitate, unele dintre asemenea
cursuri au o vechime atit de respec
tabilă. incit utilizarea lor constituie o
veritabilă problemă pentru studenți.

A

București în arta
plastică amatoare

însumată unui generos
context — acela al ma
nifestărilor desfășurate in
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României"
— expoziția de pictură,
sculptură, grafică și arte
decorative pe care artiștii
amatori bucureșteni au
deschis-o in sălile Tudor
Arghezi și in foaierul
sălii mici a Teatrului Na
țional poartă, in totalita
tea ei (indiferent de ni
velul calitativ al rezulta
telor muncii artistice de
puse), semnificațiile ac
cesului din ce in ce mai
larg al celor mai variate
categorii de oameni spre .
complexele probleme ale
înțelegerii limbajului ar
tistic. Exercitarea acestui
. limbaj^ minuirea culorilor,
a dălți' sau acului de
gravat atestă stabilirea
unei, necesare, a unei ar
monioase relații intre cul
tură și educație. A educa.
și a delecta au devenit in
aceste condiții componen
te ale aceleiași vaste ac

țiuni culturale care are
drept prim scop, formarea
unor personalități umane
complexe. Este un proces
care se referă nu numai
la cei (destui de nume
roși), care ajunși la virstă
perfecționării, după ani
îndelungați de muncă,
descoperă o modalitate
plăcută de a-și petrece
timpul liber, ci, mai ales,
pentru aceia, de asemeni
numeroși, care, paralel cu
exercitarea unor variate
profesiuni, se simt che
mați să se exprime in
limbajul formelor și al
culorilor.
Salonul din acest an,
organizat de Asociația
artiștildr plastici amatori,
reunește mai aleș lucrări
.care au dat ’ formă, cu
sinceritate și uneori cu
fermecătoare spontanei
tate, sentimentelor izvorite din contactul cu reali
tățile orașului in care îșl
desfășoară zilnic activi
tatea. „București in arta
plastică amatoare" se și

Vasile Parizescu - Strada Virgiliu, iarna

Statornica vocafie de pace
La noi, in ultimii ani. au
apărut și s-au impus o, se
rie de cărți care folosesc
tehnica reportajului, nu
pentru relatarea literară a
unui deosebit fapt din via
ta imediată, ci pentru a ne
face părtași, in forme din
tre cele mai insolite, la
evenimente intîmplate, cu
ani. secole ori milenii îna
intea noastră. Autorul, de
ghizat in reporter, creează
un univers plauzibil pe
care, îl investighează cu
minuția unui arheolog.
Astfel, dacă amintim doar
de „Procesul unui proces",
dintre volumele lui Mihai
Stoian, nu ne mai surprin
de că ulterior a intitulat
atit de inspirat un ciclu din
care au apărut la editura
„Eminescu" primele două
volume. „Nici cuceritori,
nici cuceriți".
Cind. in 1981, a tipărit
intiiui volum din acest ci
clu. autorul, deghizat in
corespondent „pe fronturi
le trecutului", promitea să
scrie un reoortaj „al isto
riei celor 400 ani de luote
nurtate in mai bine de 2000
de ani de existență a
românilor și strămoșilor
„Nici cuceritori, nici cuce
riți". Pornind de la adevă
rul că „vocația de pace a
românului nu ține de con
junctură". Mihai Stoian
„REcitind. REmemorind și
REscriind Istoria" iși prooune să reliefeze „sensul
adine al efortului româ
nesc. traditional, de pace.

înțelegere intre popoare și
dezarmare". Dar. „vastita
tea (complexitatea), diver
sitatea" materialului, in
ciuda „selecției" inerente
întreprinse de autor, nu i-au
permis să-și atingă, prea
repede, așa cum ar fi dorit,
țelul. Promisiunea ca in al
doilea volum să aducă de
mersul său pină în zilele
noastre nu a fost împlinită.
Cuprinzind perioada de
la „întemeietori" și pină la
domnia marelui Ștefan
(aceasta doar schițată), vo
lumul al doilea din „Nici
cuceritori, nici cuceriți"
este cea mai cuprinzătoa
re și incitantă incursiune
in istorie, „făcută, imagi
nată. dedusă" printr-un
procedeu sui generis. Pen
tru că. fără a fi un docu
ment istoric, cartea in dis
cuție este Inundată in isto
rie, în „date, cifre, perso
nalități, lupte, ridicări, pră
bușiri etc". Fără a fi re
portaj literar, pagină după
pagină sintem „prinși" și
„țintuiți" in cea mai recon
fortantă lectură, lucru ciu
dat fiind vorba despre un
subiect grav. Fără preten
ția unei ■ construcții urmind
o tipologie anume, cartea
are o structură unitară. în
chegată in colajul de surse
Incit „demontarea" părților
este de negindit. O cartecolumnă., O cdlumnă-poem.
incă un poem adăugat
„Eoooeii naționale".
Tehnica relatării corespondentului-reporter nu este
nouă. Adevărul, atit de
MIHAI STOIAN: „Nici mult căutat, nu este e(^cuceritori. nici cuceriți".
nunțat de autor. Mai de

grabă. este o „descoperire"
a cititorului. Aceasta pare
să fie și voința autorului,
în acest scop, el nu se „do
cumentează". ci devoră to
muri de istorie, urice, acte,
cronici, tratate, le citește
printre rinduri, completea
ză cu o logică a bunului
simt și a evidenței ceea ce
a fost rostit criotic ori su
cit sau falsificat, scrie și
regizează un captivant film
de idei. Nu doar regia, ci și
cadrul scenic se constituie
ca element de rezistentă la
argumentarea
adevărului
despre cei care au avut,
prin secole, vocația nestră
mutată de a rămine ei în
șiși : „nici cuceritori, nici
cuceriți". Aceștia, românii,
sint situați necontenit de
autor in raporturile. în
contactele lor de tot felul
cu alte popoare. Devenirea
istorică a poporului român
este corelată cu aceeași si
tuație Ia popoarele vecine,
ori mai îndepărtate, cu or
ganizările statale ale tim
pului. în paralel cu luptele
românilor pentru apărarea
vetrei strămoșești, autorul
ne derulează scurte ori
lungi metraje despre ca
tastrofala ciocnire a hoar
delor lui Timurlenk cu cele
ale lui Baiazid sub zidurile
Angorei, despre mania cru
ciadelor în ambițiile poli
tice ale îngîmfatului Sigis
mund de Luxemburg etc.
Dacă evenimentele din
„Nici cuceritori, nici cuce
riți" sint așezate de la in
ceput sub umbra neguroa
sei invazii otomane sore și
in Europa, amenințind di

rect numeroase organizări
statale din Peninsula Bal
canică și in perspectivă
Țările Române, tot de la
înceout. peste și printre fi
gurile de domnitori români,
Mircea rămine termenul
de referință. Fără a-i în
tocmi o biografie, persona
litatea viteazului ce a lu
minat cu luciul snadei sale
o epocă are dimensiuni
monumentale. Dacă Grigore Alexandrescu descifra
„eternitatea din ruina unui
an", anul 1840, Mihai Sto
ian. corespondent modern
pe fronturile vechii istorii,
deslușește drumul afirmă
rii poporului român prin
secolele următoare, prin
tot ce cumula Mircea in
personalitatea sa. Viteaz,
diplomat, atent la toate
„vinturile-valurile".
ve
ghează, caută aliați, dacă
este posibil sinceri, întă
rește granițele și înalță
ctitorii. Mircea este, in toa
te. „omul faptelor concre
te". decis să acționeze nu
numai în apărarea Tării
Românești, ci și a conti
nentului... Mircea
nu-i
omul care să aștepte ca in
vazia evenimentelor să-l
i-a prin surprindere...... el
nu se lasă jefuit de istoria
neamului său..." El „și-a
plătit dtn greu prețul veș
niciei dintr-o aot'igă porni
re de a nu risipi nici o pal
mă de pămînt străbun".
Continuarea acestui „re
portaj" este mai mult decit
un act de cultură. Este o
îndatorire patriotică.-

George MIREA

E adevărat, în anii din urmă, efor
turile consacrate soluționării defini
tive a acestei probleme au fost re
marcabile. Să amintim, în acest sens,
faptul că forurile invățămintului su
perior au elaborat un ansamblu de
măsuri ce vor fi aplicate pină in anul
1985, in care, intre altele, se preci
zează responsabilitățile nu numai ale
titularilor de discipline, ci și ale tu
turor colectivelor de catedre, ca și
ale decanatelor, rectoratelor, consilii
lor și senatelor universitare, in ceea
ce privește imbunătătirea sistematică
a cursurilor și editarea lor in condi
ții optime. Șeful catedrei este chemat
acum să-și asume personal răspun
derea pentru modul cum manualul
respectă prevederile programei și ca
litatea sintetizării rezultatelor științi
fice și tehnice obținute din raportu
rile de colaborare ale invătămîntului
cu cercetarea și producția. Consiliile
și senatele stabilesc prioritățile edi
toriale. dar. totodată, organizează și
analiza cuprinzătoare a conținutului
cursurilor, și nu doar al celor intro
duse de scurtă vreme in planurile de
invățămint. Pe această bază se ex
tinde tot mai mult formula elaboră
rii de cursuri comune, cu participa
rea specialiștilor din mai multe cen
tre universitare, menită să contribuie
la realizarea unei pregătiri unitare și
sistematice a tuturor studenților. Și
mai ilustrativă pentru intensitatea
eforturilor amintite este activitatea
Editurii didactice și pedagogice.
Printr-o investigare sistematică a
realităților bibliografice universitare,
dar mai ales datorită unei exempla
re organizări a muncii, editura a
reușit în ultimii 2—3 ani să-și duble
ze. iar, pentru unele sectoare, chiar
să-și tripleze producția anuală de
carte universitară. Pentru 1983. de

Grant

Lăiniceanu Gheorghe - Noul in

t V
PROGRAMUL 1
11,00 Desene animate
11,25 Monumente ale arhitecturii popu
lare
11,45 Film artistic: „Numărul de vagon"
12,40 Cintece populare

cinema
• Septembrie: CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30; 15,43: 18; 20.
0 Intre oglinzi
paralele:
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
• O lume
fără
cer:
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Haiducii: BUCUREȘTI (15 61 54) —
9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 17,45; 20.
® Profetul, aurul și ardelenii: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
@ La
capătul
liniei:
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Zile fierbinți: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17.30; 19,30
9 B. D. intră în
acțiune: DACIA

16,00
16,05
16.35
17.20
17,45
20,00
20.20
20.35

intitulează întreaga ma
nifestare in care artiștii
amatori se dovedesc atenți
observatori ai lumii în
conjurătoare. Fie că o fac
cu minuția, cu stîngăciile
și farmecul picturii naive,
fie că reeditează soluții
ale picturii românești in
terbelice, pictorii amatori
au căutat in fluența liniei,
in armonia cromatică echivalențe ale unor emo
ții trăite in fața motivu
lui, sublinierea unor ca
lități legate de scrutarea
atentă a peisajului bucureștean. Fără îndoială,
rezultatele nu sint întot
deauna cele scontate de xandru Popescu ș.a., aduce
aceeași savuroasă tendință
autori. Stîngăciile sint
de a relata scene, întâm
uneori vizibile, ele atrăgind atenția că nu întot- • plări, de a fixa peisaje
cunoscute cu mijloace
deauna- pictorii au reușit
care ignoră (voit sau nu)
să structureze datele mai
legile perspectivei, pro
vechi sau mai noi ale
porții și ierarhii presta
limbajului artistic. Ra
bilite. Faptul că unii pic
portate fiind la entuzias
tori amatori sint premul care a stat la baza
zenți cu acuarelele în
creării lor, lucrările ilus
sectorul rezervat graficii
trează insă momente spi
accentuează impresia de
rituale ale unui proces de
Integrare a ambelor sec
transformare a conștiin
toare — pictură și grafică
țelor, deschizind drum
— în tradițiile unui cro
unor posibile evoluții vi
matism armonios. Dintre
itoare care să ducă mai
numeroșii expozanți ai
departe spre asimilarea
sectorului de grafică tre
cit mai autentică a unor
buie amintiți însă ca
viziuni artistice cu ade
buni minuitori ai liniei
vărat contemporane. Indi
Damo Andrei, Cicicopol
ferent de dificultățile inFelicia, Lăiniceanu Gheor
timpinate, expoziția de
ghe,
Mateescu Adelaida,
acum aduce mărturii sem
Sergentu Sorin, Moțiu
nificative asupra seriozi
Petru, Negreanu Erna
tății cu care amatorii
Elena ș.a.
s-au aplecat asupra lucru
în sculptură, o bună
lui. Pictorii au evocat, de
pregătire realizată in ca
exemplu, aspecte îndrăgi
drul Școlii populare de
te ale parcurilor și noilor
artă a dus la obținerea
cartiere bucureștene, s-au
unor
rezultate remarca
oprit in fața ritmurilor
bile, mai ales in domeniul
grandioase ale unor noi
portretului. O atestă lu
obiective industriale (Vacrările realizate de Iile
sile Parizescu, Aurel TeoNiculina, Adamescu Ni
doru, Lăiniceanu Gheorcolae, Cristea Mihail, Sighe, Giurgea Nicolae,
nilache
Aurel, Ion Păsat,
Pavel Moroz, Enescu Ion,
Nina Duplencova. Ca și
Geta Dembinski, Romeo
in alte manifestări simi
Cosmovici, Aurel Mărlare, portretele lui Simeon
glneanu, Gheban Petre,
Tatu aduc același far
Miron Cossa Sarina, Ne
mec arhaic. Structura
nea Costache, Tompi Io
materialului folosit —
sif, Dragnea Mircea, Liu
lemnul — a impus silue
ba Mihăilescu, Andronata efilată a personajelor
che Alexandru, Elisabeta
lui Gheorghe Suditu sau
Avramescu, Zetta Vemesrobustețea compozițiilor
cu Bunescu, Vulpe Oleg
semnate de Anton ȘZijș.a.). incercînd să fixeze
veski.
emoții vizuale trăite in
Reunind o multitudine
fața unui colț de natură
de
preocuoări și mate
sau să construiască com
riale
folosite, expoziția de
poziții in care accentul
artă decorativă deschisă
cade pe acordul cromatic
in holul sălii mici a Ten-,
(Damo Andrei, Niculescu
trului Național întregește
Mihaela). Bine conturat,
in mod armonios această
ca și in alți ani, sectorul
prezentare a preocupă
„picturii naive", prin re
rilor și rezultatelor artis
prezentanți ca Ion Le
tice obținute de artiștii
bădă, Gabriela Tlron,
amatori
bucureșteni în
Berbecaru Marla. Bui
ultimul an.
maca Constanța, Vasile
Slave, Cismas Gheorghe,
Grigorescu Mihai, AleMarina PREUTU

Telex
Viața școlii
Universul femeilor
Dialogul faptelor
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Videoteca internațională @ Maori,
o civilizație de la capătul lumii (IU)
• Jan Sibelius In
interpretarea
orchestrei
simfonice
de
copii
„Andante festlvo" din
Helsinki

(50 35 94) - 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
Q Trei zile și trei
nopți:
LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Plecarea Vlașinilor:
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,30; 20.
• Vacanță tragică: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Buletin de București: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
TOMIS (21 49 46)
— 9 ; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Grăbește-te
încet:
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Fiul munților — 9; 11; 13,15; Copiii
bătrlnei Vera
—
15.30;
17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 6110).
9 Potopul (seriile IIl-IV): LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9.30; 12.30; 16; 19.
© Vraciul: SALA MICA A PALATU
LUI — 16.45; 20.
© Cafe Express: SALA MARE A PA

• Caleidoscop laponez • Dansăm
flamenco — Spania
21,03 Teatru TV: „Zorile" de Octavian
Sava
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00
20.20
20,35
21.15
21,45
22,30

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Salonul TV al artelor plastice
Tezaur folcloric
Mic dicționar de operă și balet
Telejurnal

LATULUI
—
17,15;
20,
SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. CAPITOL (16 29 17) - 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20.15.
• Micul lord: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20.15. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18;
20,15,
FLAMURA
(85 77 12) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Călărețul fără cap:
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20.15.
© Al șaselea: FFRENTAR1 (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Agonia: VOLGA (79 71 26) — 9; 12;
16; 19, POPULAR (35 15 17) — 10; 13;
16; 19.
® în fața ușii Închise: FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

pildă, sint prevăzute să apară peste
180 titluri (față de numai circa 100,
media anilor precedenti). iar acestea
au fost stabilite pe baza solicitărilor
(uneori deosebit de insistente) ale
instituțiilor de invățămint superior
și, bineînțeles, in raport de nevoia
cărții universitare resimțită intr-un
domeniu sau altul.
Se intimplă insă un fapt pe cit de
neașteptat, pe atit de păgubitor. De
unde in urmă cu mai mulți ani. ca
pacitatea editorială relativ scăzută
era invocată ca o explicație a numă
rului redus de cursuri, acum, cind
planul editurii sporește an de an. so
licitantei insistent de odinioară sint
cei dinții ce nu-și respectă angaja
mentele. Așa incit, deși planul edi
torial pe anul in curs a fost definiti
vat și aprobat încă din luna mai 1982.
deși autorii au subscris prevederii ca
manuscrisele să fie definitivate și
predate editurii pină la data de 1 oc
tombrie 1982, in realitate putini și-au
onorat angajamentele. începutul lu
nii martie a înregistrat un număr de
circa 50 titluri care nu sint încă pre
date de autori, ceea ce Îngreunează
pregătirea manuscriselor pentru ti
par. în această situație se află titluri
de cursuri mult solicitate. precum
Mecanică, Termotehnică și mașini
tehnice. Mașini agricole de recoltat.
Mecanică și teoria structurilor. Ana
liză numerică. Exploatări miniere
subterane. Mașini miniere. Analiza și
sinteza dispozitivelor mecanice. Ana
tomia omului (volumul al III-lea) si
multe altele. Cu toate că, dintre aceste titluri, nu puține sint reporta
te din planurile anilor precedenti. Ba
mai mult încă : unele titluri intirziate, precum Tehnică farmaceutică.
Creșterea iepurilor și animalelor de
blană, figurau in planurile pe 1983
de la două edituri, ceea ce atestă im
plicit deficiente in coordonarea pla
nurilor de apariție.
Iar aceste deficiențe nu sint și sin
gurele. Alte asemenea țin de moda
litățile simpliste, formale, de stabi
lire a tirajelor. Se știe că. datorită
conținutului mereu mai bogat și
capacității de sinteză ce le sint pro
prii. cursurile universitare sint soli
citate nu numai de studenți. ci și de
muiți specialiști. Desfacerea lor in li
brării este rapidă. Pe de altă parte,
editarea titlurilor se cere făcută in
asemenea proporții incit să se asigu
re necesarul de carte universitară
pentru 3—5 promoții succesive de
studenți. în acest scop s-a creat po
sibilitatea ca manualele universitare
să poată rămine un timp mai înde
lungat in depozite fără penalizările
de rigoare. Cu toate aceștea. „anche
tele" de stabilire a tirajelor ignoră
asemenea realități numai din dorin
ța anchetatorilor de a nu avea prea
multă bătaie de cap cu depozitarea
și difuzarea cursurilor universitare.
Iată, de pildă, o seamă de titluri,
dintre cele mai solicitate, planificate
să apară in 1983, au primit inițial, in
virtutea practicii amintite, tiraje atit
de mici (Teoria proceselor siderur
gice — 1 500 exemplare : Meca
nisme și elemente constructive de
mecanică fină — sub 2 000 exempla
re; Motoare aeroreactoare — circa
1 900 exemplare; Tehnologia forării
sondelor — circa 1 600 exemplare;
Aparate de măsurat și automatizări
in petrochimiecirca 1 500 de exem
plare; Exploatarea și întreținerea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare —
circa 1 700 exemplare), incit recent
s-a hotărit reanchetarea lor. Indife
rent însă de mărimea noilor | tiraje,
un lucru este limpede : pe întreaga
durată a elaborării, tipăririi și difu
zării lor, cursurile universitare se cec
evaluate intr-o persDectivă mai am
plă, spre a li se asigura, odată cu
atributele științifice și educative, ac
tualitatea in peisajul vieții universi
tare.

Mihai IORUĂNESCU

teatre
© Teatrul Național
(14 71 71,
sala t
mică): Ploșnița —
19,30; (sala Ate- I
lier): Act venețian — 19.
0 Filarmonica
„George
Enescu" J
(13 68 75, Ateneul Rcmân):
Concerî }
susținut de corul Filarmonicii. Diri jor:
Diodor Nicoară. Soliști: Mlndra Cernescu, Sergiu Taouchievici — 19; (ia
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România) :
Recitalul
pianistei
Inna Oncescu — 18.
0 Opera Română (13 18 57): Frelschtttz
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11): Okla
homa — 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Sch'tu
Măgureanu,
14 75 46);
Cu ușile închise — 19; (sala Grăd'na
Icoanei, 12 44 16): Poezia muzicii ti
nere — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 19,30.
® Teatrul Foarte
Mic
(14 09 05):
Jaladă cotidiană — 20.
0 Teatrul
de
comedie
(16 64 60):
N-am timp — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru):
Copiii soarelui — 19,33;
(sala Studio): Inele, cercei, beteală
- 19.
® Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34): Haina cu două fețe — 19.
© Teatrul satiric-muzica] ,,C. Tănase"
(sala Savoy,
15 56 78):
Vorba
lui
Tănase — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasil eseu * (12 27 45):
Hanul de la răscruce — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Teatrului „Ion Vasilescu):
punguța
cu doi bani — 10.
© Circul București (11 01 20): Muppets
la... circ — 19,30.
© Ansamblul de estradă al armatei
(sala C.C.A., 13 60 64):
Veselia
are
cuvintul
19,30.
® Conservatorul de muzică „Qiprian
Porumbescu" (14 ?6 10): Concert sim
fonic. Dirijor: Aurel Niculescu — 19,30.

e Izvorul: PROGRESUL (23 94 10)

—
16; 18; 20.
• Trei oameni periculoși: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20,15.
© Heidi In oraș — 9,15; 11,30; 13,30;
15,45; Pe căi nelegale — 17,45; 19,45:
DOINA (16 35 38).
0 Clinele: UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15.45: 18; 20.
© Piedone Africanul: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 13.30; 16; 19.
0 Abba: GIUL^ȘTI (17 55 46) —
9;
11,15; 13,30: 15.45: 18: 20.
© Tunurile din Navarone: AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19. CULTURAL
(83 50 13) - 9; 12; 16; 19.
0 Competiția: MIORIȚĂ (14 27 14)
—
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Marea evadare: MUNCA (21 50 97)
- 10; 13; 16; 19.
® Desnărțire temporară:
COSMOS
(27 54 95) - 9.30: 12.30: 16; 19, ARTA
(213186) - 9; 12; 15; 18,30.
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Convorbiri între tovarășul ■
Nieolae Ceausescu si Shimon Peres,
președintele Partidului Muncii din Israel
(Urmare din pag. I)

In acest context, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a reafirmat poziția Româ
niei față de situația din Orientul
Mijlociu, subliniind că o pace traini
că, durabilă și globală in această
zonă impune retragerea Israelului
din teritoriile arabe ocupate în 1967,
soluționarea problemei palestiniene
pe baza recunoașterii dreptului la
autodeterminare al poporului palesti
nian, inclusiv la crearea unul stat

palestinian independent, asigurarea
dreptului la existență al tuturor sta
telor din zonă. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat că. in noile
condiții create, este necesar să se
acționeze pentru convocarea, sub
egida O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale. cu participarea tuturor
statelor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei —
ca reprezentant unic al ponorului
palestinian — a U.R.S.S. și S.U.A.,
care să dezbată și să găsească o so-

Iuție globală la situația din Orientul
Mijlociu.
In cadrul convorbirii a fost expri
mată, de asemenea, preocuparea
față de situația din Liban și a fost
subliniată necesitatea retragerii tu
turor trupelor străine din această
tară, a creării condițiilor pentru ca
poporul libanez să-și soluționeze sin
gur problemele interne, in conformi
tate cu propriile sale interese
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Tovarășului DOMINIQUE URBANY
Președinte de onoare al Partidului Comunist Luxemburghez

Cea de-a 80-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și al meu personal, salutul nostru prietenesc, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.
Comuniștii români, animați de profunde sentimente de stimă și soli
daritate internaționalistă, urmăresc cu viu interes activitatea partidului, a
dumneavoastră —, vechi militant și conducător al său — consacrată apărării
intereselor oamenilor muncii, ale poporului luxemburghez, pentru progres
social, democrație, socialism și pace.
Exprim convingerea că relațiile existente între partidele noastre se vor
dezvolta in continuare, spre binele ambelor țări și popoare, al triumfului
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Tovarășului AU YATA

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR^
Luni, 28 martie, 1983, a avut Ioc
Plenara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, care a ana
lizat și dezbătut modul in care con
siliile și comandamentele pionie
rești au acționat pentru promovarea
in intreaga activitate educativă cu
pionierii și șoimii patriei a spiritu
lui militant, revoluționar, patriotic,
pentru perfecționarea activității or
ganizatorice și întărirea muncii de
educație comunistă a tuturor copii
lor. patriei.
Plenara a stabilit măsuri privind
îmbunătățirea muncii politico-educațive, pentru cuprinderea la acțiu-

nile educative a tuturor pionieri
lor și școlarilor, pentru creșterea
spiritului de răspundere și exigen
ță in îndeplinirea îndatoririlor șco
lare și pionierești. A fost prezen
tat raportul cu privire la realizările
la muncă patriotică ale Organiza
ției Pionierilor pe anul 1982 și s-au
stabilit sarcinile ce revin consilii
lor și comandamentelor pionierești
pentru intensificarea participării
pionierilor și școlarilor la activită
țile de muncă patriotică.
Participanții la dezbateri au ex
primat adeziunea unanimă a tu

turor copiilor patriei, a cadrelor
care le îndrumă activitatea, la politipa internă și externă a parti
dului și statului nostru, Ia tezele
cuprinse in Raportul prezentat de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la Con
ferința Națională a partidului.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm și angajare, participanții la
plenară au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii Socialiste
România.

Astăzi, 28 martie 1983, cind se
împlinesc 9 ani de la istorică zi în
care Marea Adunare Națională s-a
întrunit in ședință solemnă pentru
a da glas voinței întregului nos
tru popor, investindu-vă pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, copiii
patriei își îndreaptă gindurile
luminoase intr-un dald și profund
omagiu spre dumneavoastră, pri
mul președinte al țării, întemeieto
rul epocii de aur a României so
cialiste, intrată in istorie drept
„Epoca Ceaușescu".
în numele copiilor țării, al celor
peste 4 milioane de pionieri și
șoimi ai patriei, participanții la
Plenara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor vă adresează
cele mai vii mulțumiri și re
cunoștința fierbinte pentru dragostea și grija părintească cu care
dumneavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu înconjurați zi de
zi tînăra generație a patriei.
Vă raportăm că plenara noastră,
desfășurată in atmosfera de puter
nică angajare a întregului nostru
popor la înfăptuirea obiectivelor
stabilite de Conferința Națională a
partidului, a analizat cu exigență
și spirit de răspundere modul in
care consiliile și comandamentele
pionierești au acționat pentru pro
movarea in intreaga activitate edu
cativă cu pionierii și șoimii patriei
a spiritului militant, revoluționar,
patriotic, pentru perfecționarea ac
tivității organizatorice și întărirea
muncii de educație comunistă a
tuturor copiilor patriei.
Urmind sfaturile și îndemnurile
dumneavoastră părintești, marea
majoritate a pionierilor și școlari
lor obțin rezultate bune și foarte
bune la învățătură, participă cu
entuziasm la cercurile tehnico-apllcative, la acțiunile de muncă pa
triotică. Angajamentele asumate de
Organizația Pionierilor în 1982 au
fost îndeplinite și depășite cu 105.5
la sută, unitățile și detașamentele
de pionieri contribuind la recupe
rarea pentru economia națională a
unor importante cantități de ma
teriale, iar pentru acest an ne-am
propus să ne sporim preocupările
în acest domeniu prin colectarea
unor cantități suplimentare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
29 martie, ora 20 — 1 aprilie, ora 20 :
Vremea va continua să se încălzeas
că. Cerul va fi variabil, cu innorări
mai pronunțate in jumătatea de vest
a țării, unde local va ploua. în cele
lalte regiuni, ploile vor fi izolate.
Vintul va sufla moderat, cu intensi
ficări temporare predominind din
sectorul sudic. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între zero și 10 grade,
iar cele maxime intre 12 și 22 grade,
local mai ridicate în sud-estul țării,
în București : Vremea va continua
să se încălzească. Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată.
Vint moderat cu unele intensificări.
Temperaturile minime vor oscila in
tre 3 și 7 grade, iar cele maxime
între 18 și 22 grade. (Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

© ANUARUL DEMO
GRAFIC AL O.N.U. Pe
anul 1981, dat publicității la
New York, arată că la jumă
tatea anului 1981 populația glo
bului era de 4,508 miliarde de
oameni, cu 76 milioane mai
mare decit în urmă cu un an.
Islanda ocupă un loc de frunte
în privința duratei medii a vie
ții, cu 79,7 ani. Ia femei, și 73,7
ani, Ia bărbați. Anuarul preci
zează că în 47 de țări sau re
giuni din Africa, din cauza stă
rii de subdezvoltare economică,
speranța de viață la femei este
sub 50 de ani. Circa o treime
din ponulația totală a planetei
din 1981 era în virstă de sub
15 ani, iar 6 la sută — peste
65 de ani; se precizează că această distribuție pe categorii

în intreaga activitate a spiritului
militant, revoluționar, a sentimen
telor de dragoste și devotament
față de patrie și partid, a respec
tului și prețuirii față de tradițiile
glorioase de muncă și luptă ale
poporului nostru, a mindriei pa
triotice, pentru realizările obținute
in anii socialismului, a înaltelor
virtuți morale ale poporului nos
tru — cinstea, hărnicia, omenia,
dragostea de țară și dorința de
pace.
în aceste zile, cind comuniștii,
întregul popor aniversează nouă
decenii de la crearea primului
partid al clasei muncitoare din
România, gindurile noastre se în
dreaptă cu nețărmurită dragoste și
recunoștință spre dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la exemplul
luminos al întregii dumneavoastră
vieți, al celor 50 de ani de eroică
activitate revoluționară, care re
prezintă..-pentru noi, copiii, patripi,
întruchiparea cea mai vie a dărui
rii șLpatoșuliii revoluționar., dedi
cate, încă'.de la cea mat fragedă
virs.tă,* idealului comunist, poporu
lui și țării.
Cinstind, cu sentimente de înaltă
prețuire și mîndrie patriotică, con
tribuția de o inestimabilă valoare
adusă de dumneavoastră in fruntea
partidului, la edificarea României
socialiste și afirmarea ei puternică
în rîndul națiunilor lumii, noi. toți
copiii țării — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
dăm glas și cu acest prilej depli
nei noastre adeziuni la politica
internă și externă a partidului și
statului nostru, hotărârii ferme de
a deveni cetățeni de nădejde ai
patriei.
Exprimînd întreaga gratitudine a
celei mal tinere generații pentru
dragostea și grija cu care ocrotiți
copilăria in patria noastră, vă
adresăm dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, cele mai alese ginduri
de recunoștință și urările noastre
fierbinți de ani mulți. de sănătate
și putere de muncă, de noi și mă
rețe succese in magistrala activi
tate pe care o desfășurați, pentru
gloria și fericirea întregului popor,
pentru pacea și viitorul luminos al
omenirii.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

CONCURSUL COMITETULUI NAȚIONAL
PENTRU APĂRAREA PĂCII
Concursul pe bază de buletine
„Fondul păcii“-1983 cu tema „Stră
lucite initiative și acțiuni ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru dezar
mare și pace, pentru asigurarea
dreptului la viață al omenirii" se
află în plină desfășurare, bucurîndu-se de o largă popularitate în
intreaga țară.
Concursul din acest an constituie
o contribuție a mișcării pentru pace
la popularizarea documentelor pro
gramatice ale celui de-al XII-lea
Congres al P.C.R. și ale Conferin
ței Naționale a partidului, a iniția
tivelor de pace ale președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Con
cursul se constituie într-o amplă
acțiune de educare politică și pa
triotică a maselor, de popularizare

de virstă s-a menținut în ge
neral după anul 1975. La scară
globală, 60 la sută din popu
lație este cuprinsă în grupa de
virstă 15—64 de ani.

• CÎTI ROBOȚI IN
DUSTRIALI EXISTĂ IN
LUME ? Potrivit unor date
prezentate in Congresul ameri
can. reluate de agenția Reuter,
in intreaga lume se află în pre
zent in funcțiune 22 000 de ro
boți, dintre care 14 000 in Japo
nia și 5 000 in S.U.A. Conform
evaluărilor expertilor. numărul
roboților industriali va spori
considerabil in actualul dece
niu, cu precădere in statele in
dustrializate. Aceste statistici
vin să confirme din nou marile
decalaje tehnologice existente

a contribuției României socialiste
Ia dezbaterea și soluționarea in in
teresul popoarelor a problemelor
dezarmării și asigurării păcii.
Reamintim celor interesați că data
închiderii concursului este 30 apri
lie 1983.
Buletine de concurs mai pot fi
procurate prin comitetele județene,
municipale și orășenești de luptă
pentru pace, precum și prin insti
tuții și organizații care sprijină această largă acțiune de masă a Co
mitetului Național pentru Apărarea
Păcii.
Tragerea la sorți a premiilor ofe
rite concurenților care au dat răs
punsuri exacte la întrebări va avea
loc in prima parte a lunii iunie.
Data și locul vor fi anunțate din
timp, prin presă și radloteleviziune.

în lumea contemporană, care
plasează in stringentă actuali
tate instaurarea unei noi ordini
economice mondiale, astfel in
cit toate țările planetei noastre,
in primul rind cele în curs de
dezvoltare, să poată beneficia
de cuceririle științei moderne.

® YAMUSSUKRO NOUA CAPITALĂ IVORIANĂ. Adunarea Națională a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

în conformitate cu înțelegerea intervenită. in prima jumătate a lunii
aprilie a.c. va avea loc la Praga șe-

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Secretarul general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Așezînd la temelia întregii acti
vități de educare patriotică a co
piilor cunoașterea șl prețuirea is
toriei patriei, a limbii române,
acordăm o atenție deosebită acțiu
nilor de omagiere a trecutului de
luptă al poporului nostru, de cu
noaștere a realizărilor obținute in
anii construcției socialiste, cu de
osebire în perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea al
P.C.R.
Pe scenele Festivalului național
„Cintarea României", in formații
artistice și cercuri de creație, sînt
prezenți la actuala ediție peste 2,5
milioane pionieri și școlari — ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități — care, uniți de
aceleași aspirații și idealuri, dau
glas și cu acest prilej dragostei
nețărmurite și caldei recunoștințe
pentru țară, partid și popor, pen
tru dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, priete
nul ■ și îndrumătorul cel mai apro
piat al tinerei generații.
Plenara noastră a analizat în spi
rit' autocritic neajunsurile mariifestaie în activitatea unor consilii"
"și comandamente pionierești, stabi
lind, in același timp, măsuri pen
tru continua ridicare a nivelului de
pregătire școlară, pentru intensifi
carea activității de educare prin
muncă și pentru muncă, patriotică
și revoluționară a tuturor copiilor.
înflăcărați de mobilizatoarele
îndemnuri pe care ni le adresați
permanent, ne angajăm în fața
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să acționăm cu hotărire pentru îm
bunătățirea întregii noastre munci,
să îndeplinim in mod exemplar
sarcinile încredințate de partid, să
învățăm și să muncim astfel incit
să răspundem prin fapte minuna
telor condei! de muncă și viață
create, să fim demni de încrederea
cu care partidul, dumneavoastră
învestiți tinăra generație, să cin
stim prin fapte exemolul de dărui
re și abnegație revoluționară al co
muniștilor.
Vă asigurăm că, însușindu-ne pe
deplin înaltele cerințe puse de
partid în fața Organizației Pionie
rilor, vom acționa zi de zi, cu toa
tă ardoarea și entuziasmul virstei
noastre tinere, pentru promovarea

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului
Progresului și Socialismului din Maroc îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de noi succese în
înalta funcție ce v-a fost încredințată de partid.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl solidaritate mili
tantă statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Progresului și
Socialismului se vor adinei și dezvolta tot mai mult în viitor, în folosul am
plificării colaborării dintre popoarele și țările noastre, al înțelegerii și coo
perării între națiuni, al cauzei păcii și socialismului in lume.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

DES

dința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante
la Tratatul de la Varșovia.

Lucrările seminarului internațional „Tineretul și studenții
— solidaritate pentru pace, dezvoltare națională,
dreptate socială și o nouă ordine economică
internațională", precum și ale celei de-a XXV-a
Conferințe generale a Mișcării Internaționale a
Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (ISMUN)
Luni au început in Capitală lucră
rile seminarului internațional „Tine
retul și studenții — solidaritate pen
tru pace, dezvoltare națională, drep
tate socială și o nouă ordine econo
mică internațională", precum și ale
celei de-a XXV-a Conferințe gene
rale a Mișcării Internaționale a Ti
neretului și Studenților pentru Na
țiunile Unite (I.S.M.U.N.). la care
participă reprezentanți ai asociațiilor
membre ale I.S.M.U.N., precum și
ai altor organizații naționale și in
ternaționale de tineret și studenți
din intreaga lume, ai unor organis
me ale Organizației Națiunilor Unite.
Cu deosebit interes și inaltă apre
ciere, participanții au primit Mesaiul
adre at
de
tovarășul
Nicolae
Ceausescu. președintele Republicii
Socialiste România, seminarului inter
național și Conferinței generale a
I.S.M.U.N. — vibrant apel la inten
sificarea participării tinerei genera
ții la eforturile popoarelor de dez
voltare social-economică, la lupta
pentru pace, securitate și dezarmare,
pentru făurirea unei lumi mal bune
și mai dreote.
Mesajul a fost citit de tovarășul
Petru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat.
în numele participantilor. secreta
rul general al I.S.M.U.N. a transmis
calde mulțumiri pentru mesaj, evi
dențiind prestigiul și stima deosebi
tă de care se bucură tovarășul
Nicolae Ceaușescu — personalitate
proeminentă a lumii contemporane
pe arena mondială și în mișcarea
internațională de tineret și studenți.
Au fost prezentate, de asemenea,
mesajul secretarului general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, pre
cum și alte mesaie din partea a nu
meroase organisme ale O.N.U. și

COMUNICATUL

BULETIN RUTIER

Comisiei Electorale Centrale cu privire Ia alegerea
a doi deputați în Marea Adunare Națională
în ziua de 27 martie 1983 au avut
loc alegeri parțiale pentru doi depu
tați in Marea Adunare Națională, în
circumscripțiile electorale nr. 1
Tirgu'Jiu. județul Gorj, și nr. 6 Pe
troșani, județul Hunedoara.
Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale
de circumscripție și ale comisiilor
secțiilor de votare și a constatat că
alegerile s-au desfășurat in confor
mitate cu prevederile Legii electo
rale a Republicii Socialiste România.
în listele de alegători, din cele
două circumscripții electorale, au
fost înscriși 98 038 alegători, din care
s-au prezentat la vot 98 029, reprezentînd 99,99 la sută.
Pentru candidații Frontului Demo

crației și Unității Socialiste au votat
98 003 alegători. Au votat contra 26
alegători.
Au fost aleși deputați în Marea
Adunare Națională tovarășii : Cîșu
îlie, prim-secretar al Comitetului
județean Gorj al Partidului Comu
nist Român, in circumscripția elec
torală nr. 1 Tirgu Jiu, județul Gorj,
și Bălan Radu, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al
Partidului Comunist Român, in cir
cumscripția electorală nr. 6 Petro
șani. județul Hunedoara.
Lucrările referitoare Ia alegerile
parțiale au fost înaintate Biroului
Marii Adunări Naționale pentru a fi
transmise Comisiei de validare a
■Marii Adunări Naționale.
. ,

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI MUNCII DIN ISRAEL
Luni a părăsit Capitala delegația
Partidului Muncii din Israel, condu
să de Shimon Peres, președintele
partidului, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, a făcut o vizită în țara
noa iră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de tovarășii

Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de activiști de partid.
A fost de față Zvi Brosh. ambasa
dorul Israelului la București.
(Agerpres)

organizații naționale, regionale și
internaționale de tineret și studenți.
în ședința inaugurală a luat cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu. pre
ședintele Asociației Tineretului și
Studenților din România pentru
Națiunile Unite, care a înfățișat ac
tivitatea tineretului român pentru
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintarea
României spre comunism, participa
rea acestuia, alături de toate forțele
progresiste și democratice de pretu
tindeni, la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, la edi
ficarea unui climat trainic de pace,
securitate și cooperare internaționa
lă. Vorbitorul a evidențiat, în ace
lași timp, acțiunile și pozițiile tine
rei generații din țara noastră privind
pregătirea și marcarea, in 1985, a
Anului Internațional al Tineretului,
sub deviza „Participare. Dezvoltare.
Pace".
A luat, de asemenea, cuvintul
Jann Lonn, copreședinte al Mișcării
Internaționale a Tineretului și Stu
denților pentru Națiunile Unite, care
s-a referit la preocupările I.S.M.U.N.
vizînd creșterea contribuției tinere
tului și studenților la soluționarea
mărilor probleme ale lumii contem
porane.
In cadrul seminarului și al Confe
rinței generale a I.S.M.U.N. vor fi
dezbătute, in ședințe plenare și gru
pe de lucru, teme privind dezvolta
rea social-economică și eradicarea
structurilor neocolonialiste. consecin
țele economice și sociale ale cursei
înarmărilor, rolul O.N.U. in instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. lupta pentru pace, secu
ritate și cooperare, pregătirea și
marcarea Anului Internațional al
Tineretului.

Informații de la Inspectoratul General al Milifiei —
Direcția circulație

pericolul de a fi lovit de către auto
vehicule. Din păcate, nu lipsesc nici
excepțiile. într-o singură zi s-au
produs patru evenimente rutiere gra
ve cu bicicliști. dintre care trei din
vina lor. în județele Dolj, Suceava și
Timiș. Reține atenția și faptul că
trei din cele patru accidente au avut
Ioc după lăsarea serii.

Atenție!
Au reapărut bicicliștii!
Pe măsură ce se încălzește vremea,
tot mai mulți bicicliști își fac apari
ția pe drumurile publice. în locali
tățile urbane și rurale, ca și în afara
acestora, bicicleta se dovedește un
mijloc de transport lesnicios, ieftin
și... sănătos. Dar deplasarea cu bici
cleta in condițiile actuale ale traficu
lui rutier tot mai intens solicită
celor aflați la ghidon cunoașterea și
respectarea acelorași reguli de circu
lație ca și celor de la volan. Pentru
că biciclistul, la fel ca și conducăto
rul auto, trebuie să circule pe dreap
ta. să aplice normele de prioritate,
să se asigure la depășire și să sem
nalizeze corespunzător această ma
nevră. să-și doteze vehiculul cu mij
loace de iluminare și dispozitive re
flectorizante. cu ajutorul cărora să
poată fi văzut de la distantă pe timp
de noapte, ceață și în alte împreju
rări nefavorabile de vizibilitate. De
cUrind âu fost realizați catadiop’tri
de dimensiuni mărite, care au putere
de reflectare a luminii farurilor de la
o distanță de 350—400 metri, desti
nați echipării bicicletelor. Aceștia
sint puși in vînzare in seturi de 4
bucăți (unul roșu pentru aripa din
spate, unul alb pentru partea din fată
a bicicletei și doi de culoare galbenă
ce se montează pe fiecare roată).
Este in interesul fiecărui biciclist
6ă-și doteze vehiculul cu asemenea
catadioptri, protejindu-se astfel de

Circulația
prin localitățile rurale
Pe zi ce trece, valorile traficului,
rutier din mediul rural înregistrează
creșteri însemnate. în această peri
oadă se intîlnesc pe drumurile pu
blice tot mai multe atelaje, tractoare,
motorete, biciclete. Deși o serie de
localități rurale dispun de trotuare
pentru pietoni sau drumuri laterale
pentru bicicliști. sînt frecvente cazu
rile cind aceștia rulează pe parteaf
carosabilă a drumurilor. Nu toți pie
tonii se, deplasează pe partea stingă
în : direcția de mers., alții staționează,
<-pe suprafața carosabilă sau în apro
pierea acesteia. în astfel de situații,
automobiliștii trebuie să reducă vite
za și să circule cu prudentă sporită.
Noaptea sau in alte împrejurări de
vizibilitate redusă, pericolul acciden
telor se dublează. Zilnic, sînt depis
tați cu ajutorul aparatelor radar
mulți vitezomani pe drumurile din
localitățile rurale. Nu constituie un
secret faptul că în perioada urmă
toare asemenea acțiuni de control și
prevenire se vor intensifica. Aviz
amatorilor 1
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„Centura de aur" la box — dincolo
de succesul de public și de organizare
CÎȘTIGĂTORII „CENTURII DE AUR" EDIȚIA A Xll-A
Categoria semimuscă : H. Ramos (Cuba) ; muscă : P. Reyes (Cuba) ;
cocoș : R. Cardenas (Cuba) ; pană ■ J. Sollet (Cuba) ; semiușoară : I. Stan
(România) , ușoară : D. Ilie (România) ; semimijlocie : C. Duvergel
(Cuba) ; mijlociemică : I. Aguilar (Cuba) ; mijlocie : D. Maricescu
(România) ; semigrea : J. Quintana (Cuba) ; grea : A. Lukstin (U.R.S.S.).
..Centura de aur" a cunoscut ace
lași mare succes de public pe care-1
subliniam in fiecare an. iar organi
zatorii bucureșteni și-au reconfirmat
renumele de bune gazde, cîștigat
de-a lungul celor 12 ediții.
în cele ce urmează nu vom mai
reda rezultatele tehnice ale finalelor
turneului, știute de amatorii de
sport, ci vom sublinia alte citeva
aspecte importante ale întrecerilor
de la Palatul sporturilor și culturii.
Mai intîi. credem că este cazul să
nu ne mai mirăm de fiecare dată cu
privire la numărul foarte mare de
spectatori la galele „Centurii de
aur" — intr-adevăr, o dată sau de
două ori pe an. cind există atracția
unor meciuri frumoase, numeroși
bucureșteni se arată interesați să
participe la reuniunile de box — ci să
ne concentrăm mai stăruitor, cu mai
multă inițiativă și spirit de inovare,
asupra organizării în Capitală și in
alte orașe a unor noi competiții in
terne și internaționale, pe măsura
cerințelor amatorilor de box. întilniri bilaterale sau cu boxeri și for
mații din citeva țări vecine sau apropiate, întilniri amicale ale for
mației Bucureștiului cu alte capita
le, întreceri între reprezentativele
județelor cu cele ale cluburilor Di
namo. Steaua. Rapid și Metalul, sau
numai intre acestea din urmă, pot

fi soluții de a răspunde la „critica
indirectă" făcută prin prezența ma
sivă de public la Palatul sporturilor.
De asemenea, se impune atenției
slaba comportare a pugiliștilor din
lotul nostru reprezentativ, ca și a
altor boxeri români. Nu ne referim
in primul rind la faptul că n-au
cîștigat mai multe titluri sau meda
lii la diferitele categorii, ci la replica
lor. nesatisfăcătoare valoric. Cu ex
cepția lui Ion Stan. învingător con
secutiv în fața unor boxeri din Cu
ba, Venezuela și Mongolia (și a lui
Dragomir Ilie, remarcabil in toate
partidele, dar care nu făcea parte
din lot), ceilalți boxeri din lotul
reprezentativ au cedat, adesea fără
drept de apei, in confruntarea
cu pugiliști de peste hotare, in
clusiv „virfurile" noastre Tițoiu,
Donici, Ciubotaru sau Cipere. După
părerea noastră, valoarea sporti
vilor străini nu este astăzi mai
mare ca in trecut, cind adversarii
erau Emilio Correa-, Ciu En Zo, Gil
berto Carillo. Sixto Soria, Alfredo
Lemus. Kajdi Ianos. Rolando Garbey
și atitea alte nume celebre. în
schimb a scăzut și scade mereu
capacitatea de răspuns a pugiliștilor
români, fie din cauze mai adinei,
determinante — de organizare, se
lecție și instruire la baza boxului,
în unități — cauze asupra cărora

RETUTINDEMI

tate printr-un decret guverna
mental. Situat in interiorul tă
rii. orașul Yamussukro, localita
tea, natală a președintelui ivorian, Felix Houphouet-Bofgny,
se află la peste 200 kilometri
nord de fosta capitală si are în
prezent mai puțin de 100 000 lo
cuitori față de cei aproximativ
1 800 000 ai Abidjanului, oraș
care rămine principalul centru
economic al acestui stat african.

Coastei de Fildeș. întrunită in
sesiune extraordinară, a adop
tat proiectul de lege privind
transferarea capitalei țării de la
Abidjan la Yamussukro. iniția
© AUTOMOBIL „ÎN
tivă aprobată anterior, la 9
martie, de Consiliul de Miniștri. CLEIAT" Cercetările efectua
S-a stabilit, totodată, ca moda
litățile in care va avea loc a- te in cadrul laboratorului de
cest transfer să fie regiemen- cercetări Harwell, al Companiei

pentru energie nucleară din Ma
rea Brltanie. arată că „automo
bilul de miine va fi încleiat".
Specialiștii de la Harwell afir
mă că pe viitor cleiul va putea
elimina sudura, niturile, șuru
burile șl clamele din construcția
automobilelor. După studii in
tense s-a obținut un suoerclei
prin amestecul minusculelor
particule de cauciuc cu rășina
care compune cleiul. Calitățile
supercleiului au fost astfel for
mulate : „se îndoiește, dar nu
se rupe". Cit privește suspen
siile. ca și alte părți componen
te ale automobilelor, acestea
vor putea fi făcute din ciment :

vom reveni altădată pe larg, fie din
pricina unor neajunsuri în pregăti
rea la lotul reprezentativ.
Un alt aspect. Printre1 rațiunile de
a flinta ale „Centurii de aur" se
numără și aceea a dobindirii expe
rienței internaționale de cit mai
mulți boxeri români, inclusiv tineri.
Scopul acesta important trebuie să
fie urmărit cu toată atenția. începînd
cu tragerea la sorți, care la toate
turneele amicale are un caracter di
rijat. Din păcate, la ediția recent
încheiată s-au programat multe
„perechi" de boxeri români și al
tele de străini, astfel că destul de
numeroși au fost acei pugiliști ai
noștri care au părăsit întrecerea fără
să fi intilnit vreun adversar de peste
hotare și după un meci care s-ar fi
putut organiza Ia noi acasă in orice
zi a anului. Un asemenea caz s-a

petrecut la categoria semigrea, unde
Fedea Pamfil, pugilist de lot și con
siderat drept o „speranță", a ieșit
din cursă după un singur meci 1 în
prima partidă, fusese programat
să-l intilnească pe alt tînăr, Tudor
Panait, dar acesta a forfaitat, iar in
cel de-al doilea a fost învins de
Donici. Cam in aceeași idee, a spo
ririi experienței tinerilor, n-am în
țeles nici pentru ce Tudor n-a fost
lăsat să boxeze contra lui Pamfil.
Să spunem că există suficiente
mijloace regulamentare de a stopa
lupta cind aceasta primește o tur
nură nedorită pentru un tinăr și să
cerem tehnicienilor noștri mai multă
decizie și îndrăzneală in promova
rea talentelor, destul de rare astăzi
în boxul nostru.

Valerîu MIRONESCU

în cîteva rînduri
în campionatul european de
rugbi „Cupa FIRA", în localitate;!
vest-germană Heidelberg s-a disputat
duminică meciul dintre selecționa
tele României și R.F. Germania.
Rugbiștii români au obținut victoria
cu scorul de 26—12 (4—0), la capătul
unei partide în care s-au dovedit
superiori in toate compartimentele
de joc. Punctele formației române
au fost realizate de Aldea, Paraschiv, Murariu, Fuicu și Lungu (cite
un eseu), Podărescu (două transfor
mări) și Constantin (o transformare).
în urma acestui succes, echipa
României a trecut pe primul lot: in
clasament, cu 9 puncte (din 3 parti
de), fiind urmată de Italia — 8
puncte (3 partide). Franța — 7 punc
te (4 partide), U.R.S.S, — 6 puncte
(2 partide), R.F. Germania — 4

expertii firmei Imperial Chemi
cal Industries experimentează
noi tipuri de ciment, care, in
combinație cu un polimer, ca
pătă proprietăți deosebite.

® URSUL POLAR GHID PENTRU NAVI
GATORI. De curînd, pe hărțiîe vaselor sovietice se trec
și ...traseele urșilor polari pe
banchiză. Colaboratorii obser
vatorului hidrometeorologic din
Pevek au confirmat observațiile
exploratorilor privitoare la fap
tul că urșii polari ocolesc sis
tematic gheața groasă, căutind
straturile subțiri. Drumurile
lor se sfirșesc acolo unde fo
cile au săpat orificii pentru
respirație în gheata nouă, res
pectiv unde s-au format crăpă

turi în gheață. Alături de datele
furnizate de avioane și sateliți,
urșii vor ajuta pe navigatori
să găsească drumul cel mai
sigur.

• RELICVE RECUPE
RATE. Membrii unei expediții
australiene au recuperat un pre
țios echipament de navigație
din bronz și alte relicve de pe
corabia olandeză „Dragonul de
aur", care a naufragiat in 1656
pe coasta de vest a Australiei.
Este vorba in primul rind de un
astrolab — instrument folosit
pentru a determina poziția navei
in mers. Specialiștii expediției
afirmă că există in lume doar
25 de instrumente de acest fel
și că cel găsit de ei — confec
ționat din bronz — este al cin
cilea descoperit în apropierea

puncte (4 partide) și Marocul — 2
puncte (2 partide).
în următorul meci, reprezentativa
României va întîlni, la 10 aprilie, la
Buzău, echipa Italiei.
® La Scranton (Pennsylvania), in
prezența a peste 7 000 de spectatori,
campionul mondial de box la cate
goria grea, americanul de culoare
Larry Holmes, și-a pus centura in
joc in fața campionului european
Lucien Rodriguez (Franța). Holmes
a obținut victoria la puncte demonstrind o superioritate evidentă,
în repriza a 6-a Rodriguez a fost
numărat. Pină in prezent, Holmes
și-a pus titlul în joc de 15 ori. Este
pentru prima oară în istoria boxului
profesionist cind o întilnire pentru
campionatul mondial la categoria
grea se desfășoară de-a lungul a 12
reprize.

coastelor Australiei. Au fost re
cuperate, de asemenea, mai
multe tunuri.

® LONGEVITATE.
pare că există o relație strinsă
intre longevitate și traiul in re
giunile împădurite — s-a rele
vat in cadrul unei reuniuni
a oamenilor de știință chinezi,
care au efectuat studii intr-o
zonă montană cu o bogată ve
getație, din provincia Guizhou.
Dintre cei 12 centenari — 10 fe
mei și doi bărbați — existenți
aici, majoritatea participă activ
la munci gospodărești. Se apreciază că viata în mijlocul
naturii, aerul nepoluat și hrana
bazată pe alimente oferite de
cadrul natural specific au o im
portantă contribuție la crește
rea duratei de viată și menți
nerea sănătății.

BAGDAD

dai ie hs* intre preseiflntele
Wae Ceausescu si piwfttt
Sadden Hussein
. BAGDAD (Agerpres). — Intre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
președintele Republicii Irak, Saddam
Hussein, a avut loc un schimb de
mesaje da prietenie, cu prilejul pri
mirii la Bagdad, de către șeful statu
lui irakian a ministrului secretar de
stat, șef al Departamentului Secu
rității Statului, Tudor Postelnicu, ce
efectuează o vizită in Irak.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost transmis președin
telui Saddam Hussein un cordial sa
lut, urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și bunăstare pentru
poporul irakian.
Exprimind călduroase mulțumiri
pentru mesaj și pentru urările trans
mise, președintele Saddam Hussein a
rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu salutul său priete
nesc, cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres și
prosperitate pentru poporul român.
în cursul convorbirii, care a avut
loc, a fost evocată evoluția ascen

dentă a raporturilor de prietenie și
conlucrare fructuoasă dintre po
poarele român și irakian, relevindu-se că acestea se desfășoară în
concordanță cu hotârîrile și docu
mentele adoptate la cel mai inalt ni
vel, cu prilejul vizitei oficiale de
prietenie
pe care președintele
Nicolae Ceaușescu a efectuat-o la
Bagdad în iunie 1982. A fost subli
niată hotărîrea de a se face totul
pentru amplificarea, în continuare, a
raporturilor bilaterale pe multiple
planuri, corespunzător intereselor
celor două popoare de dezvoltare li
beră și independentă, precum și pen
tru intensificarea conlucrării în sfera
vieții internaționale, pentru promo
varea păcii, destinderii, înțelegerii și
colaborării în lume, pentru regle
mentarea exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative, a stărilor de încordare
și conflict, pentru realizarea- dezar
mării și, în primul rînd, a dezarmării
nucleare și edificarea unei noi ordini
economice și politice internaționale.

Congresul Partidului Progresului
și Socialismului din Maroc
și-a încheiat lucrările
Tovarășul Aii Yata reales secretar general
RABAT 28 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au încheiat lucrările ce
lui de-al III-lea Congres național al
Partidului Progresului și Socialis
mului din Maroc. Desfășurat sub lo
zinca
„Alternativa democratică",
congresul a analizat activitatea par
tidului și a stabilit sarcinile viitoa
re ale P.P.S., pentru înfăptuirea

unor transformări revoluționare și
progresiste în Maroc. Participanții la
lucrări au adoptat în unanimitate ra
portul C.C. al P.P.S., proiectul de
teze și completări la programul par
tidului.
A fost ales noul Comitet Central,
în funcția de secretar general al
P.P.S. a fost reales tovarășul Aii Yata.

ÎNTÎLNIR! ALE REPREZENTANTULUI P.C.R.
RABAT (Agerpres). — Conducăto
rul delegației Partidului Comunist
Român la cel de-al III-lea Congres
național al Partidului Progresului și
Socialismului din Maroc, tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., a avut intîlniri cu
Abderrahim Bouabid, prim-secretar
al Uniunii Socialiste a Forțelor
Populare (U.S.F.P.), și cu Abdallah
Ibrahim, secretar general al Uniunii
Naționale a Forțelor Populare din
Maroc (U.N.F.P.).
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost
transmise conducătorilor U.S.F.P. și
U.N.F.P. cordiale mesaje de salut,
împreună cu cele mai bune urări de
sănătate personală, de progres și bu
năstare pentru poporul prieten maro
can.
Mulțumind pentru mesaj, Abderra
him Bouabid a rugat să se transmită
din partea sa. a conducerii U.S.F.P.,
cele mai calde și prietenești urări,
sentimentele de stimă și prețuire față
de neobosita activitate pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară în slujba păcii, dezarmării,
destinderii și cooperării în lume. Relevînd prestigiul de care tovarășul

Nicolae Ceaușescu se bucură pe plan
internațional, primul secretar al
U.S.F.P. a subliniat faptul că in Ma
roc este cunoscută și apreciată con
secvența și principialitatea cu care
conducătorul partidului și statului
nostru acționează pentru soluțio
narea justă și durabilă a situației din
Orientul Mijlociu.
La rîndul său, exprimind deosebite
mulțumiri pentru mesaj, Abdallah
Ibrahim a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, în nu
mele său și al conducerii U.N.F.P.,
călduroase urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese în pro
digioasa activitate ce o desfășoară
pe plan internațional în favoarea
cauzei dezarmării, păcii și colaborării
între națiuni, precum și urări de pro
gres și bunăstare pentru poporul
român.
In cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția pozi
tivă a raporturilor dintre P.C.R. și
cele două partide, raporturi bazate
pe stimă și respect reciproc, apreciindu-se că aceasta servește adincirii și amplificării cooperării și
prieteniei dintre poporul român și
cel marocan, cauzei păcii și înțele
gerii în lume.

Consultări româno - tunisiene
TUNIS (Agerpres). — La Tunis au
avut loc consultări la nivelul condu
cerilor ministerelor do externe din
Republica Socialistă România și Tu
nisia. în spiritul înțelegerilor și do
cumentelor încheiate la cel mai înalt
nivel, au fost analizate posibilitățile
și modalitățile de amplificare a con
tactelor politice și îndeosebi a co
laborării și cooperării economice.
S-a făcut, de asemenea, un amplu
schimb de păreri cu privire la pro
blemele majore, de interes reciproc,
ale situației internaționale actuale.
Adjunctul ministrului afacerilor
externe, Constantin Oancea, a fost
primit, cu această ocazie, de minis

trul afacerilor externe, Beju Caid
Essebisi, și a avut convorbiri cu se
cretarii de stat M. Mestiri și Ben
Arfa, precum și cu secretarul gene
ral din M.A.E. tunisian.
Totodată, a avut întrevederi cu
M. Kraiem, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Socialist
Desturian, și ministrul tineretului și
sportului, cu T. Belkhodja, ministrul
informațiilor, cu adjuncții miniștri
lor economiei nâționale, al planului
și finanțelor.
Consultările dintre ministerele de
externe și întrevederile ce au avut loc
s-au desfășurat intr-o atmosferă de
caldă prietenie și cordialitate.

Solidaritate cu țările africane
din „prima linie"
încheierea Conferinței internaționale de Ia Lisabona
LISABONA 28 (Agerpres). — La
Lisabona s-au încheiat lucrările
Conferinței internaționale de solida
ritate cu țările africane din „prima
linie". Au participat delegați ai sta
telor respective — Angola, Botswa
na, Mozambic, Tanzania, Zambia și
Zimbabwe — ai altor aproximativ
60 de țări, ai mișcărilor de eliberare
națională din Africa australă și ai
unor organizații internaționale.
Conferința a examinat situația din
sudul continentului african ca ur
mare a politicii de apartheid și dis
criminare rasială promovată de re
gimul de la Pretoria, a continuării
ocupării ilegale a Namibiei de către
R.S.A.. precum și a actelor agresive
și de destabilizare ale rasiștilor sudâfricani împotriva țărilor vecine in
dependente, în special împotriva
statelor din „prima linie".
în cadrul lucrărilor, reprezentan
tul Consiliului Național pentru
Apărarea Păcii și al Ligii Române
de Prietenie cu Popoarele din Asia
și Africa a expus pe larg acțiunile
și aprecierile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, referitoare la

situația internațională deosebit de
gravă și complexă și la necesitatea
unirii tuturor eforturilor pentru
oprirea acestui curs periculos al
evenimentelor. A fost evidențiat
sprijinul activ acordat de țara noas
tră luptei popoarelor de pretutindeni
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a po
liticii de apartheid și discriminare
rasială, pentru dreptul lor la o dez
voltare liberă, de sine stătătoare,
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
porului namibian, sub conducerea
S.W.A.P.O., la o patrie independen
tă. suverană și unitară.
în încheierea lucrărilor au fost
adoptate o declarație și un program
de acțiune prin care opinia publică
mondială este chemată să-și expri
me solidaritatea și sprijinul pentru
Angola. Mozambic, Zimbabwe. Le
sotho și Zambia, victime ale acțiu
nilor agresive și de destabilizare ale
Africii de Sud, pentru asigurarea in
dependentei și unității Namibiei, să
se pronunțe împotriva politicii sudafricane de apartheid și discrimina
re rasială.
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ÎN FAVOAREA PĂCII Șl DEZARMĂRII
AUSTRALIA: 150 000 participași la demonstrațiile
împotriva cursei înarmărilor nucleare
„Peste 150 000 persoane au de
monstrat duminică in principalele
orașe ale Australiei in semn de pro
test împotriva intensificării cursei
înarmărilor nucleare" — transmite
agenția United Press International.
„Urmînd după manifestații simila
re in Europa și Statele Unite —
continuă agenția — demonstrațiile
de duminică au fost printre cele
mai mari din Australia din anii ’60".
Potrivit relatărilor U.P.I., in cen
trul orașului Sydney, care de obicei
este pustiu in zilele de duminică,
s-au adunat duminică după-amiază
peste 60 000 de persoane. Marșul de
protest a fost condus de Tom
Urem, ministru federal pentru pro
blemele teritoriului, și de cunoscu
tul scriitor Patrick White, laureat

„DAȚI PĂCII O ȘANSĂ!"

„Patrioții namîbieni vor continua lupta
pînă la dobîndirea independenței naționale"
— declară președintele S.W.A.P.O.
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, a subliniat, intr-un
interviu acordat săptămînalului ame
rican „Newsweek" hotărîrea
S.W.A.P.O. de a continua lupta pen
tru independenta poporului namibian,
în pofida încercărilor regimului ra
sist de la Pretoria de a recurge la
diferite manevre vizînd perpetuarea
propriilor sale obiective in Namibia.
El a declarat, după cum relatează
agenția France Presse, că guvernul
S.U.A. continuă să dea. „impresia
falsă" că o reglementare a problemei
namibiene ar fi iminentă, ceea ce

permite Africii de Sud să-și conti
nue politica sa fată de Namibia. Lăsind să se creadă că o soluție este
apropiată, a spus Sam Nujoma, Ad
ministrația S.U.A. nu vizează altceva
decit „salvarea regimului rasist de
la Pretoria de izolarea internaționa
lă". Sam Nujoma a denunțat încer
cările S.U.A. de condiționare a ac
cesului Namibiei la independentă și
de menținere a reglementării pro
blemei namibiene în afara agendei
O.N.U.. arătînd că S.W.A.P.O. este
gata să participe la posibile nego
cieri. prin intermediul Națiunilor
Unite, cu Africa de Sud.

Acțiuni agresive ale rasiștilor
sud-africani împotriva statului Lesotho
MASERU. — După cum transmit
agențiile France Presse și U.P.I., for
țele armate sud-africane au săvirșit
la sfirșitul săptăminii trecute o nouă
agresiune armată împotriva micului
stat Lesotho, pătrunzînd în trei rinduri pe teritoriul acestuia. Ele au în
cercat cu acest prilej să arunce in
aer instalațiile electrice din capitala
tării, orașul Maseru. Potrivit postului
de radio local, forțele de autoapărare
au respins atacurile, obligind pe
agresori să se retragă ; circa 20 de
soldați sud-africani au fost uciși sau
răniți. Guvernul statului Lesotho a
sesizat imediat Consiliul de Secu

ritate și Organizația Unității Afri
cane.
După cum se știe, autoritățile de
la Pretoria întrețin de multă vreme
o campanie de provocări împotriva
statelor africane din „prima linie",
în decembrie 1982, sub pretextul pre
zenței în capitala statului Lesotho a
unor grupuri de luptători aparținind
Congresului Național African (A.N.C.)
— principala organizație politică a
populației majoritare din R.S.A. —
forțele sud-africane au mai declan
șat un atac de mari proporții împo
triva orașului Maseru, in cursul că
ruia au fost ucise 42 de persoane.

„Dați păcii o șansă". Sub această lozincă, reluînd refrenul unui cîntec
celebru al mișcărilor antinucleare, s-a desfășurat la Dortmund un miting
la care au participat peste 12 000 de oameni. Ei se pronunță împotriva
planurilor N.A.T.O. de amplasare a noi rachete nucleare pe teritoriul
R. F. Germania

Glasul mișcării pacifiste din Elveția

QUITO. „Poziția Franței este aceea
de a dezvolta raporturile cu guver
nele democratice latino-americane și
caraibiene" — a declarat, la Quito,
Antoine Blanca, trimisul special al
președintelui Franței, Franțois Mit
terrand. în America Latină, relatează
agenția I.P.S. El s-a pronunțat pen
tru o soluționare politică, pe căi
pașnice, a tuturor problemelor con

Desigur, nu este o sarcină ușoară,
mai ales dacă se are in vedere
marea diversitate a condițiilor social-economice, ca și a nivelurilor
de dezvoltare ce caracterizează
„Grupul celor 77". Dincolo însă de
compoziția foarte eterogenă a grupu
lui si mai important decit aceasta
este faptul că țările membre au in
terese de bază și aspirații funda
mentale comune : lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor dintre state
și înfăptuirea noii ordini economice
internaționale, menită să deschidă
calea spre o lume mai dreaptă și
mai bună.
Pe acest teren, participant!! la
conferința de la Buenos Aires ur
mează să dezbată o serie de aspecte
legate de actuala situație economică
și financiară mondială, îndeosebi
acele fenomene și tendințe cu impli
cații directe asupra evoluției lor.
Intre acestea, un loc central îl ocu
pă problema deosebit de complexă
și contradictorie a restructurării economiei mondiale. Căci, dacă în
prezent procesul creșterii economice
în lume este blocat, dacă omenirea
traversează cea mai profundă criză
din ultima jumătate de veac, toate
acestea se datoresc faptului că prac
ticile politicii colonialiste și neocolonialiste au avut drept consecință
nu numai știrbirea suveranității ta
rilor „lumii a treia" asupra proprii
lor resurse, ci și impunerea unor
orientări deformante în dezvoltarea
lor economică. în fapt, marea ma
joritate a țărilor în curs de dezvol

tare au o economie bazată pe monocultură și monoproducție — ma
teriile prime avînd o pondere de
peste două treimi în exporturile lor.

mai mult din pricina tendințelor in
flaționiste de pe piața produselor
industriale. Deteriorarea termenilor
de schimb — adică a raportului intre
prețurile materiilor prime și cele ale
produselor industriale — determină
scăderea resurselor proprii necesare
dezvoltării. Pentru a nu-și compro
mite creșterea economică, țările
„lumii a treia" au fost nevoite să re
curgă la surse externe de finanțare
a dezvoltării, ceea ce a sporit da
toriile lor față dp alte state.
In ultimii ani, cînd criza economi
că mondială a cunoscut o agravare
fără precedent, stagnarea economiei
țărilor dezvoltate și restrîngerea ce

Noi represiuni
ale autorităților militare
israeliene in Cisiordania

DAMASC 28 (Agerpres). — După
cum relatează din Damasc agenția
WAFA la școlile secundare de fete
din districtul Jenin, din Cisiordania,
flictuale din regiune. Apreciem — • frecventate de eleve palestiniene, au
fost împrăștiate gaze otrăvitoare.
a spus el — că este stringent nece
Pină în prezent 480 de eleve au fost
sar să fie făcuți primii pași pe calea
procesului de pacificare a situației
spitalizate de urgentă ca urmare a
din America Centrală, să se treacă
inhalării gazelor. Agenția citată men
fără întîrziere la un dialog între forționează că astfel de metode au mai
*->16 care se înfruntă in Salvador și,
fost utilizate de autoritățile milita
în genera în America Centrală".
re israeliene in Cisiordania.
MANAGUA 28 (Agerpres). — In
Agen'ia France Presse informează
tr-o notă oficială, dată publicității
că utilizarea gazelor nocive a provo
la 27 martie la Managua se preci
zează că in urma atacului întreprins
cat o vie reacție de protest în rîn
asupra satului Rancho Grande de edul populației arabe din Cisiordania,
lemente contrarevoluționare somoîn special la Jenin, unde toate șco
ziste. pătrunse pe teritoriul Repu
blicii Nicaragua, cinci persoane. în
lile au fost închise de autoritățile is
tre care un medic francez, au fost
raeliene. La Nablus autoritățile is
ucise. Banda de contrarevoluționari
raeliene au impus restricții de cir
care a comis această crimă — se
arată în liotă — face parte din gru
culație. după ce au dispersat o ma
purile provenind din Honduras, gru
nifestație de protest, iar la Ramallah
puri aprovizionate și susținute cu
toate școlile au rămas închise în
complicitatea și colaborarea forțelor
armate din această țară.
semn de protest.

care a sporit periculos de mult da
toria externă a țărilor in curs de
dezvoltare și. în special, sarcina
rambursării ei. S-a ajuns — cum
s-a relevat la toate întilnirile pre
mergătoare actualei conferințe — la
situația absurdă în care 90 de cenți
din fiecare nou dolar luat cu împru
mut de țările „lumii a treia" să fie
destinați acoperirii dobînzilor la da
toriile acumulate anterior.
în condițiile în care accesul pe
piețele internaționale de mărfuri și
capitaluri este tot mai limitat, cînd
creditul a devenit un mijloc de ex
ploatare și îmbogățire a unor state
pe seama altora, țările rămase in

CONFERINȚA DE LA BUENOS AIRES A „GRUPULUI CELOR 77“,
0 ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN PREGĂTIREA SESIUNII A ȘASEA A U.N.C.T.A.D.
care se îndreaptă în aceeași propor
ție spre piețele țărilor capitaliste.
în aceste condiții, economiile ță
rilor subdezvoltate sînt supuse, așa
cum s-a relevat și la reuniunile ce
au precedat conferința de la Buenos
Aires, unei duble dependențe : de
importuri (inclusiv de tehnologie
modernă, de care depinde progresul
rapid al acestor state), precum și de
exporturi '(adică de sursa de venituri
pentru acoperirea importurilor). Da
torită nivelului redus de dezvoltare,
țările „lumii a treia" sînt nevoite
să-și procure de pe pletele statelor
avansate aproape întreg necesarul de
mașini și utilaje industriale. în ace
lași timp, cvasitotalitatea veniturilor
lor in devize provin din exporturile
de materii prime, al căror preț în
registrează ample și frecvente va
riații.
Vulnerabilitatea țărilor exporta
toare de materii prime e sporită și

rerii de produse provenite din sta
tele în curs de dezvoltare au dus la
șcăderea și mai vertiginoasă a pre
turilor la materiile prime și, impli
cit. a veniturilor din exporturi ale
„lumii a treia". In aceeași direcție
au acționat și măsurile protecționiste la care au recurs țările capita
liste pentru a stăvili creșterea șo
majului datorată accentuării rece
siunii.
Țările sărace au de suferit Insă
nu numai de pe urma fenomenelor
de criză din țările bogate, ci și a
metodelor folosite pentru combate
rea lor. Astfel, politicile monetare
restrictive, promovate de la o vre
me de țările capitaliste dezvoltate
în intenția de a stopa creșterea pre
turilor pe piețele interne, dacă n-au
reușit să coboare rata inflației la
niveluri rezonabile, au dus. în
schimb, la urcarea dobînzilor banca
re pe culmi fără precedent, fapt

urmă sînt nevoite să-și reducă im
porturile și investițiile in producție,
ceea ce slăbește îngrijorător procesul
dezvoltării lor economice și sociale.
Semnificativ în acest sens este faptul
că, în ultimii doi ani. ritmul de creș
tere a produsului național brut al
țărilor în curs de dezvoltare n-a de
pășit 1 la sută.
România socialistă, ea însăși țară
în curs de dezvoltare, participă la
reuniunea „Grupului celor 77“ în ca
litate de membră cu drepturi depli
ne a acestui grup, în cadrul căruia
a acționat permanent pentru unirea
eforturilor țărilor rămase in urmă,
în lupta pentru promovarea intere
selor lor de dezvoltare rapidă pe
plan economic și social.
în condițiile actuale, cînd se asis
tă la agravarea crizei economice
mondiale, la amplificarea dificultă
ților cu care sînt confruntate dife
ritele state ale lumii, ceea ce se

informează agenția D.P.A. Marșul
s-a încheiat printr-un miting, in
cadrul căruia vorbitorii au atras
atenția opiniei publice asupra „pe
ricolului nuclear" existent in lume.

BERNA. — Mai multe mii de per
soane au participat, duminică, la
Bellinzona, in sudul Elveției, la un
marș al păcii, organizat de comi^tetul elvețian „Dezarmare și pace".

Pentru soluționarea politică a problemelor
conflictuale din America Centrală
MANAGUA 28 (Agerpres). —
Intr-o declarație făcută la Mana
gua, coordonatorul Juntei Guvernu
lui de Reconstrucție Națională din
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra,
s-a referit la sentimentele de soli
daritate exprimate în diferite țări
ale lumii față de procesul revolu
ționar democratic din Nicaragua,
față de soluționarea tuturor proble
melor divergente din America Cen
trală prin negocieri directe, fără
presiuni externe și fără folosirea
forței sau amenințării cu folosirea ei.

WASHINGTON. Un număr de 11
personalități ale vieții științifice americane, precum și cinci foste înal
te oficialități ale Pentagonului au
adresat președintelui S.U.A., Ronald
Reagan, o telegramă prin care i se
cere să renunțe la proiectul său de
apărare antibalistică în spațiu, in
formează agenția France Presse.
„Considerăm că testarea și des
fășurarea sistemului de apărare
antirachetă în spațiu amplifică po
sibilitatea unui conflict pe pămînt"
— se arată în telegramă. „Timp de
25 de ani, spațiul, — se menționea
ză în continuare — a fost folosit cu
înțelepciune de om, dar strategii
militari visează la posibilitatea unui
război extraterestru".
Printre semnatarii telegramei se
numără amiralul Noel Gayler, fost
director al Agenției pentru Securi
tate Națională, și Franklin Long, fost
director adjunct al Agenției pentru
controlul armamentelor și dezarma
re (ACDA).
Informînd despre aceasta, Agen
ția France Presse scrie că și alți
oameni de știință și experți ameri
cani și-au exprimat temerile lega
te de noul proiect anunțat de Ad
ministrația americană.

„Prezența bazelor
americane încalcă
suveranitatea Filipmelor"

Dezvoltarea stabilă a economiei mondiale impune
colaborarea egală în drepturi între toate statele
La Buenos Aires începe reuniunea „Grupului celor 77”, din
care fac parte 125 de țări in curs de dezvoltare, inclusiv România. Pre
cedată de întilnirile pe regiuni ale statelor membre ale grupului (Asia,
Africa și America Latină), reuniunea din capitala Argentinei — care in
ultima parte se va desfășura la nivel ministerial - își propune să sinteti
zeze pozițiile afirmate la întilnirile amintite în vederea elaborării unei
poziții comune a țărilor în curs de dezvoltare, ce va fi prezentată și susți
nută la negocierile cu țările dezvoltate din cadrul celei de-a Vl-a sesiuni
a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.)
din luna iunie, de la Belgrad.
. ,

al Premiului Nobel. Luind cuvîntul
la marea adunare populară de la
Sydney, dramaturgul David Wil
liamson a arătat că actuala cursă
a înarmărilor nucleare este „absur
dă și nebunească". El a subliniat
in continuare că popoarele, acționind unite, sînt in măsură să de
termine trecerea la măsuri concrete
de dezarmare și in primul rind la
dezarmare nucleară.
La Melbourne, cel care a condus
manifestația celor circa 60 000 de
monstranți a fost chiar premierul
statului respectiv, John Cain. Alte
mii de persoane au participat la
marșurile de protest organizate la
Brisbane, Adelaide, Canberra și
Hobart.

„NU" folosirii spațiului
cosmic în scopuri militare

impune cu maximum de urgență
este stoparea deteriorării situației
economice internaționale. îndeosebi
a tarilor în curs de dezvoltare, prin
realizarea de înțelegeri între Nordul
bogat șl Sudul sărac asupra elaboră
rii și transpunerii in practică a unui
program de acțiuni pe termen scurt,
în opinia țării noastre, așa cum a fost
ea exprimată în repetate rinduri de
președintele Nicolae Ceaușescu. un
loc important intr-un astfel de pro
gram trebuie să-l ocupe măsuri vizind : ușurarea datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare și regle
mentarea corespunzătoare a nivelu
lui dobînzilor. acordarea de credite
in condiții echitabile pentru statele
rămase in urmă, combaterea protectionismulul și realizarea unui comerț
liber, fără discriminări și condițio
nări politice sau de altă natură.
România consideră că. în paralel,
se impune intensificarea eforturilor
in direcția creării condițiilor nece
sare revenirii la o dezvoltare sta
bilă și dinamică a economiei mon
diale. prin acțiuni pe termen lung,
care să țintească rezolvarea unor
probleme de fond, structurale. O în
semnătate deosebită ar avea, in acest
sens. începerea negocierilor globale
Nord-Sud în problemele colaborării
și dezvoltării economice internațio
nale.
Firește, în realizarea unor ase
menea înțelegeri — pentru care mi
litează consecvent România socialis
tă, președintele Nicolae Ceaușescu —
sint interesate toate statele, inclusiv
cele dezvoltate, deoarece, așa cum
au dovedit-o evoluțiile din ultima
vreme. însăși propria lor dezvoltare
este condiționată de o soluție realis
tă, îndrăzneață in problemele sub
dezvoltării. ale edificării noii ordini
economice internaționale, chemată
să asigure dezvoltarea mai rapidă a
tarilor rămase în urmă, progresul și
bunăstarea întregii omeniri.

MANILA. — Intr-un articol pu
blicat în revista „Bulletin Today",
care apare la Manila, Jose Diokhne. președintele organizației anti
războinice intitulată „Coaliția îm
potriva bazelor", arată că „existen
ta pe teritoriul Filipinelor a baze
lor militare ale S.U.A. constituie o
gravă încălcare a suveranității na
ționale a tării și contravine inte
reselor vitale ale filipinezilor". Opi
nia publică este îngrijorată de pre
vederile actualului acord dintre Filipine și S.U.A., care conferă Pen
tagonului dreptul de a instala la
bazele Clark, Field și Subic Bay
arme nucleare fără acordul guver
nului filipinez.

r
EXPOZIȚIE ROMANEASCA. La

.

I Casa de cultură din orașul Freital
I — R.D. Germană — a fost des
chisă

expoziția

de

fotografii

I „România azi", infățișînd momente
I din istoria patriei, a mișcării mun

citorești din țara noastră. Un loc
important este consacrat dezvoltă
rii economico-sociale și culturale
a țării noastre in anii construcției
socialiste. La vernisajul expoziției
I au participat reprezentanți ai orI ganelor locale de partid și de stat,
ai unor organizații de masă, ziaI riști.

I

PREȘEDINTELE
EGIPTULUI,
. Hosni Mubarak, a avut o întîlnire
cu miniștrii cabinetului egiptean
I însărcinați cu probleme economice,
cărora le-a cerut să depună eforIturi pentru reducerea deficitului
bugetar al țării. Președintele a re
comandat reducerea cheltuielilor
bugetare și identificarea unor noi
surse de venituri, stabilizarea pre
țurilor.

I

I
APEL. Comunicatul publicat la
I Haga la încheierea unei conferințe
a parlamentarilor din țările vesteuropene cere guvernelor din Eu
ropa occidentală să recunoască Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei ca reprezentant al poporului
palestinian — transmite France
I Presse.

I

I

I
I
I
|
■
■

„ROMANIA — IDENTITATEA
UNUI POPOR LATIN" — sub acest
titlu, Asociația culturală Alpes —
Carpates și Ambasada României in
Franța au organizat o manifestare
culturală, cu care prilej prof. Vir
gil Cândea, secretarul Asociației
„România" a relevat condițiile specifice ale procesului de formare a
poporului și limbii române, conttnuitatea existenței sale pe pămân
tul românesc, aspirațiile și lupta
sa pentru afirmarea ființei națio
nale, pentru unitate și independență. A fost prezentat filmul docu
mentar „Străbuni și urmași".

I

I
DECLARAȚIE. Hotărîrea guI vernului Irlandei de a majora cu

1 25 la sută taxele în învătămintul
superior începind din toamna aces
tui an a provocat o vie nemulțuI mire in rîndurile tineretului din
această țară. Uniunea studenților
irlandezi a publicat o declarație în
care își exprimă dezacordul cu
această măsură, arătind că prin
aplicarea ei un mare număr de
tineri din păturile dezavantajate
ale populației nu vor avea posibiI litatea să-și continue studiile.

I
I

ÎNTÎLNIRE
la
moscova.
Iuri Andropov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., membru al {Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., s-a intilnit luni, la Krem
lin, cu Javier Perez de Cuellar,
secretar general al O.N.U., aflat în
vizită oficială in U.R.S.S.; De
ambele părți a fost subliniată,
între altele, importanța sporirii
rolului O.N.U. in lupta pentru li
mitarea înarmării și înfăptuirea
dezarmării. O atenție deosebită a
fost acordată aspectelor referitoa
re la lichidarea focarelor de încor
dare existente în diferite regiuni
ale lumii. A fost relevat rolul pe
care este chemat să îl joace O.N.U.
în lupta popoarelor pentru elimi
narea deplină a colonialismului și
rasismului.

ÎN APĂRAREA LOCURILOR DE
MUNCA. Reprezentanții a 52 de
organizații ale șomerilor vest-germani au lansat, duminică, la Bo
chum, un apel la desfășurarea
unei săptămini de acțiune împo
triva șomajului, in luna iunie,
precum și a unui marș de protest
al șomerilor la 4 iunie la Bonn,
în apelul intitulat „împreună, îm
potriva șomajului și deteriorării
condițiilor sociale" se cere adopta
rea unui program concret de luptă
pentru asigurarea locurilor de
muncă.
LA BURSELE MONETARE OCCIDENTALE s-a înregistrat. luni,
o nouă scădere a valorii lirei ster
line în raport cu dolarul S.U.A.,
care s-a menținut în general pe
pozițiile anterioare. Prețul aurului
a rămas relativ constant. La Lon
dra moneda britanică a înregistra*
cel mai scăzut nivel al său. fiind
cotată la 1,4560 dolari. Tot la Lon
dra moneda americană a cîștigat
cinci sutimi in fața francului fran
cez, iar la Tokio, dolarul s-a vîndut pentru 239 yeni, față de 237,35
yeni, reprezentînd cursul anterior.

VEHICULUL SPAȚIAL „PtONIER 10", lansat in urmă cu 11 ani
de specialiștii americani pentru, explorarea planetei Jupiter, este pe
cale de a deveni, primul obiect
construit de păminteni care va părăsi sistemul nostru solar, anunță
un comunicat al N.A.S.A. Nava spa
țială, care se deplasează cu o viteză de aproximativ 50 000 km pe
oră, urmează să intersecteze in curind orbita planetei Neptun, pentru
a ieși, apoi, din sistemul nostru
planetar — in jurul datei de 13
iunie.

Calamități naturale în America Latină
De mai multe săp
tămini, in partea de
vest a America Lati
ne, cad ploi torențiale
fără precedent.
In Bolivia au fost
înregistrați
aproape
100 de morți, S0 la
sută din semănături
au fost distruse, iar
40 000 de oameni au
rămas fără adăpost.
Guvernul a declarat
șapte din cele nouă
departamente „zonă de
dezastru național".
In Peru, ploile au

atins vinerea trecută
un nivel record. Li
mitate la inceput la
zona nordică a țării,
ele s-au extins ul
terior și asupra re
giunilor Lima, Tru
jillo și Chimbote. Ajiele revărsate au smuls
poduri, au provocat
alunecări de teren care
au distrus sate. A fost
decretată starea de
urgență in trei depar
tamente.
Calamitățile s-au abătut și asupra Ecua

dorului, îndeosebi asu
pra regiunii Quito și
a zonei 'învecinate cu
Peru. Orașul Chone
este complet inundat,
sute de familii au ră
mas fără adăpost.
Situația se agravea
ză și in sudul Para
guayului. Rio Para
guay, care marchează
frontiera cu Argenti
na, s-a revărsat in re
giunea Pilar, iar m
velul apelor continuă
să crească.

Gh. CERCELESCU
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