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C.
Mțmcă bîn® organizată pentro
îndeplinirea exemplară a planului
J

Este necesgr să facem totul pentru a realiza în
cele mai bune condiții planul pe 1983, în industrie,
în agricultură, în celelalte sectoare. îndeplinirea cu
succes a planului pe acest an este hotărîtoare pentra înfăptuirea întregului cincinal. Avem toate condițiile necesare pentru aceasta!
NICOLAE CEAUȘESCU

lenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român
desfășurată în zilele de 23 și
24 martie a.c. a dezbătut pro
bleme de o importanță deosebită
pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru realizarea integrală a
prevederilor planului pe anul 1983,
cit și pentru creșterea și întărirea
continuă a rindurilor partidului,
pentru aplicarea neabătută a poli
ticii de cadre, pentru rezolvarea,
în spiritul democrației noastre so
cialiste, a scrisorilor și sesizărilor
oamenilor muncii, pentru spori
rea contribuției României la solu
ționarea marilor probleme cu care
se confruntă lumea contemporană,
pentru apărarea păcii și dezvolta
rea colaborării internaționale. Do
cumentele dezbătute și adoptate
de plenară au fost date publicității
zilele trecute.
Și cu acest prilej. în soluționarea
problemelor de o deosebită com
plexitate și importanță supuse dez
baterii plenarei s-a reliefat ro
lul esențial, 'determinant al secre
tarului general al partidului, care
a. făcut o analiză științifică, .multi
laterală și obiectivă a activității
economico-șociale. indipind măsuri
concrete pentru dezvoltarea si mo
dernizarea economiei românești. în
condițiile complexe, deosebit de di
ficile create de criza economică
mondială, măsuri capabile să asi
gure evoluția ascendentă, pozitivă,
in deplin acord cu posibilitățile
existente, a producției materiale,
creșterea eficienței economice in
toate sectoarele de activitate, în
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interesul prosperității continue a
patriei noastre socialiste.
O atenție deosebită a fost acor
dată in cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului. în dezbaterile
din plenară analizei pe bază de
bilanț a situației economico-financiare pe ansamblul economiei na
ționale în anul 1982, relevîndu-se
faptul că. în pofida dificultăților
obiective, in dezvoltarea economiei
românești s-an înregistrat realizări
importante în cel de-al doilea an al
cincinalului și în perioada care a
trecut din acest an. Astfel, se cu
vine subliniat că fondurile fixe din
economie au crescut cu 9 la sută,
iar. pe ansamblu, avuția națională
a sporit cu 7 la sută ; de asemenea,
pe baza rezultatelor obținute în
economie. veniturile oamenilor
muncii au crescut în ansamblu cu
9,5 la sută ; în sfîrșit. mai amintim
că în primele două luni ale acestui
an prevederile planului au fost
realizate, existînd condiții ca De
ansamblul trimestrului I să fie de
pășite.
Sint fapte care demonstrează
convingător justețea și realismul
politicii economice și sociale a
partidului nostru comunist, care si
tuează in centrul atenției crearea
unei industrii puternice și a unei
agriculturi avansate. politică'ce se
caracterizează prin dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor și
sectoarelor de activitate. Totodată,
rezultatele obținute' in perioada
analizată dovedesc încă o dată hotărirea cu care acționează clasa
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul nostru popor, strins
unit in jurul partidului, al secre

tarului său general, pentru Înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor stabi
lite de partid, a obiectivelor mărețe
înscrise in programul partidului.
tn spiritul înaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al
partidului se impune ca in conti
nuare să fie pus pe deplin în va
loare uriașul potențial productiv
pe care I-am creat și de care dis
punem, prin utilizarea la intreaga
capacitate, cu înalt randament a
mijloacelor tehnice, prin valorifi
carea cu înalt spirit gospodăresc a
resurselor materiale și umane. în
fiecare întreprindere. în fiecare ra
mură și pe ansamblul economiei.
Fiecare colectiv muncitoresc și,
practic, fiecare om al muncii cu
noaște bine obiectivele și sarcinile
pe care le are de îndeplinit in acest
an. Din nou ele au fost subliniate
cu deosebită claritate în cuvînta
rea rostită de secretarul general al
partidului la recenta plenară, pre
cum și în cuvîntarea prilejuită de
conferirea unor înalte distincții
fruntașilor in întrecerea socialistă
pe anul 1982.
Așa cum a arătat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru înde
plinirea planului pe intreaga eco
nomie, la toate sortimentele stabi
lite, hotăritoare este realizarea
sarcinilor de: producție. în fifccare
întreprindere, in condiții de ma
ximă eficiență. In fiecare atelier,
secție și întreprindere trebuie să
se ia măsuri hoțărite pentru folosi
rea intensivă. Ta întreaga . capaci
tate a mijloacelor tehnice, crește
rea siguranței in exploatare a uti
lajelor și instalațiilor. întărirea or(Continuare in pag. a IV-a)
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Imagine grăitoare despre dezvoltarea urbanistică a municipiului Sf. Gheorghe, județul Covasna
Foto : S. Cristian

ÎNSAMÎNȚARILE
-la timpul optim și de calitate!
® Pînă în seara zilei de 31 mar
tie au fost însămînțate 1 599 273
hectare — 32 la sută din suprafața
prevăzută a se cultiva în această
primăvară.

@ în județele unde mai sînt de
semănat culturi din prima epocă și
floarea-soarelui, să se acționeze
energic pentru terminarea grabnică
a acestor lucrări.
© Acolo unde temperatura solului
a atins nivelul optim și este în creș
tere, pe baza deciziei specialiștilor să
se treacă la semănatul porumbului.
Am intrat in luna aprilie și in agricultură mai
este de executat un mare volum de lucrări. Din
datele centralizate la Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare rezultă că, pină in seara
zilei de 31 martie, au fost însămînțate 1 599 273
hectare, ceea ce reprezintă 32 la sută din supra
fețele planificate a se cultiva in această pri
măvară.
‘
Precipitațiile căzute in ultima vreme au creat
condiții bune pentru executarea lucrărilor agri
cole. De aceea, în toate județele unde mai sînt
de însămînțat culturi din prima epocă și floareasoarelui este necesar să se ia măsuri energice,
să se lucreze cu toate forțele pentru terminarea
neîntîrziată a acestor lucrări. De asemenea, pre
tutindeni este nevoie să se incheie pregătirile
pentru ca, atunci cînd temperatura solului va
permite, să se treacă la semănatul porumbului.
Dealtfel, în unele județe din sudul și vestul țării
a și început însămînțarea acestei culturi.
In toate unitățile agricole, mecanizatorii , și.
specialiștii trebuie să dovedească spirit de răs
pundere pentru respectarea riguroasă a normelor
tehnice privind pregătirea terenului, semănatul
și densitatea plantelor la hectar, executînd fie
care lucrare în așa fel îneît să se prevină pier
derea umidității din sol. Sînt condiții esențiale
pentru a se pune o bază solidă unor recolte
sporite in acest an.

MECANIZATORI,

Acționați cu spirit de

cu care munciți acum depind in mod hotărîtor recoltele sporite
din acest an!

Un om al satului,
prețuit de obștea satului

ÎN VĂ ȚĂ TOR UL

Foto-text

ti iHteresul dezvolt» IM economii eationale, il tonei aprmriziotâri a Mnr oaHilor meii
Intensificarea schimbului de mărfuri
dintre sat și oraș, pe

Recenta ședință a Consiliului de Stat, importantele decrete adop
tate cu acest prilej, care privesc domenii de cel mai larg interes
public, ilustrează cu putere atenția deosebită pe care conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o acordă bunei aprovi
zionări a populației, a întregii- economii naționale cu materii prime agri
cole și produse agroalimentare. Intr-adevăr, schimbul de mărfuri dintre
sat și oraș constituie una din principalele căi prin care satul primește
de la oraș diferitele produse industriale - .de la articolele mărunte, de
uz casnic și gospodăresc, pmă la obiectele vestimentare și de folo
sință îndelungată (televizoare, mobilă, frigidere, aspiratoare etc),
inclusiv mărfuri alimen. re industrializate (zahăr, ulei, conserve
ș.a.) - populația de la sate avind în schimb datoria să asigure
necesarul de bunuri agricole pentru consumul populației* urba
ne, precum și pentru celelalte nevoi de materii prime agricole
ale economiei naționale. Schimbul privește atît producția pe
care sătenii o realizează in unitățile marii agriculturi, cit și
surplusul de produse - obținut peste nevoile proprii de consum De care ei îl valorifică pe calea contractelor și achizițiilor la fondul
de stat.
Intrucît principala organizație economică prin care se realizează
schimbul de mărfuri dintre sat și oraș este COOPERAȚIA DE PRODUC
ȚIE, ACHIZIȚII Șl DESFACERE A MĂRFURILOR, am solicitat tovară
șului ION TARACHIU, vicepreședinte al CENTROCOOP, amănunte in
legătură cu stadiul încheierii și onorării contractelor de livrare la fon
dul de stat a produselor agroalimentare obținute in gospodăriile popu
lației.
— Aș dori să subliniez de la
Început — ne-a spus interlocutorul
— că activitatea de încheiere și onorare a contractelor de livrare la
fondul de stat a produselor agroali
mentare de la gospodăriile populației
se Încadrează in problematica gene
rală a înfăptuirii schimbului de
mărfuri dintre sat și oraș, căreia

conducerea de partid și de stat îi
acordă o importanță deosebită. După
cum este cunoscut, la recenta ședin
ță a Consiliului de Stat, care a
avut loc sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, au ‘fost adop
tate noi măsuri legislative de mare
importanță pentru sporirea produc
ției agricole și, pe această cale, a

folosind din plin

la termenele stabilite și la un înalt nivel calitativ! De hărnicia

Eugen DICH1SEANU

vicepreședinte al CENTROCOOP

răspundere,

utilajele și timpul de lucru, pentru însămînțarea fiecărei culturi

torilor din cadrul atelie
rului de proiectare a teh
nologiilor de danturare.
Prin introducerea noii teh
nologii se asigură o redu
cere a duratei de lucru
de la șase ore la numai
douăzeci de minute pen
tru fiecare piesă prelu
crată, iar productivitatea
muncii crește de la cinci
pînă la opt ori, in com
parație cu operațiile cla
sice de rectificare folosi
te pînă acum.

Convorbire cu tovarășul Ion TARACHIU

SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

BRAȘOV: Tehnologie modernă
în secția de transmisii
a întreprinderii „Hidro
mecanica" din Brașov, pe
linia de fabricație a roți
lor dințate, frezorul Aurel
Rotaru, inginerul Tibor
Antal, maistrul Constan
tin Ruxanda, frezorul
loan. Lorenț și strunga
rul Balthes Friederich ur
măresc noua tehnologie
de finisare a danturii
roților dințgte. Utilizarea
acestei tehnologii la pie
sele mari reprezintă o
realizare recentă a colec
tivului uzinei, a lucră

COOPERATORI,

baze echitabile

volumului de mărfuri agroalimentare
perioadă a anului trecut, procentul
puse la dispoziția cumpărătorilor în
de îndeplinire a sarcinilor de plan
cuvîntul rostit, prezentînd și anal'/-*
este încă redus. Este necesar de
zind esența acestor măsuri, tovară
aceea să continuăm acțiunea de con
șul Nicolae Ceaușescu arăta că ele
tractare, pentru a putea acoperi in
se leagă și se îmbină între ele, for
tegral cu contracte sarcinile de li
mează. un tot unitar, de mare efi
vrare la aceste categorii de animale,
ca și la celelalte produse agroalimericiență, fiind ferm orientate spre rea
tare
care fac . obiectul preocupărilor
lizarea în condiții mai bune a pronoastre : carne de pasăre, lapte de
grameloi; stabilite, a sarcinilor cu
vacă și Oaie, miere de albine, cartofi,
prinse în programele de autoconducere și autoaprovizionare.
ciuperci, gogoși de mătase ș.a.
Tn cadrul acestor programe este
Experiența anilor trecuți a dove
dit că locuitorii de la sate sint deo
prevăzut să se valorifice în acest an
sebit de interesați în realizarea
de la gospodăriile, populației, pe calea
schimbului de produse pentru apro
contractelor și achizițiilor prin coo
vizionarea cu- zahăr și ulei — livrînd
perație, un milion de porci, 1,4 mi
sfeclă de zahăr și semințe de floa
lioane de ovine, 5,4 milioane hl lap
te, 15 000 tone, de păsări, 600 tone de
rea-soarelui. Iată de ce cooperația
iepuri de casă. 4 000 tone miere .de
și-a propus -xtinderea acestei acti
albine, 10 000 tone fasole. 68 000 tone
vități, urmirfd să preluăm în acest
legume și fructe, 200 000 tone cartofi
an un volum sporit de produse față
și alte produse.
de 1982. ■
Pentru îndeplinirea tuturor acestor
— Ce măsuri s-au inițiat pentru
sarcini ce ne revin în domeniul con
realizarea acestor sarcini ?
tractărilor
și achizițiilor, sintem ho— Măsurile privesc două laturi :
tăriți să aducem o îmbunătățire radi
una organizatorică și cealaltă legată
cală muncii noastre, să determinăm
de asigurarea bazei tehnico-mateactivizarea puternică a tuturor lucră
riale. Din punct de vedere organiza
torilor din cooperație, a tuturor ve
toric s-a desfășurat și continuă să
rigilor organizatorice, a uniunilor ju
se desfășoare în întreaga țară — cu
sprijinul și participarea directă a
dețene ale cooperației și a fiecărei
cooperative. Vom muta centrul de
consiliilor populare — acțiunea de
greutate al întregii noastre activități
contractare a produselor cu fiecare
gospodărie în parte, cu fiecare de
jos. în comune, acolo unde se hotă
răște soarta producției, a contractelor
ținător de teren și crescător de ani
male — ca bază juridică pentru rea * și achizițiilor. Sînt trimise colective
de îndrumare de la CENTROCOOP in
lizarea livrărilor în tot cursul anului.
— In' ce stadiu se află încheierea
toate județele, care să lucreze cot la
contractelor ?
cot cu aparatul din teritoriu la în— La fructe,' legume și iepuri de
Convorbire realizată de
casă activitatea de contractare este
într-un stadiu avansat. La porcine și
Mihai IONESCU
ovine, deși s-a realizat un număr de
(Continuare
in
pag. a Iii-a)
contracte mai mare decît în aceeași

Prevederii

recentelor decrete
ai Consiliului

de Stat

STIMULHJTE PUTERNICE
PENTRU CREȘTEREA
PRODUCȚIEI

AGROALIMENTARE,
PENTRU ÎNTĂRIREA
ORDINII

IN COMERCIAUZAREA

PRODUSELOR AGRICOLE!
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Aplecați cu grijă și dragoste asu
pra copiilor și tinerilor aflați in
bănci pentru harnică și sirguincioasă învățătură, atenți la preocupările
obștii, săritori cu sfatul și cu fapta
la tot ce înseamnă dezvoltare în plan
economic, social. cultural-spiritual
a localității — zeci de mii de învă
țători și profesori din satele și co
munele țării își onorează, cu dem
nitate și înalt spirit gospodăresc,
calitatea de intelectuali ai așezării
în care trăiesc și muncesc. Dincolo
de aspectele administrative și orga
nizatorice, deloc de neglijat, relația
școală-primărie evidențiază preocu
parea forurilor locale din foarte
multe locuri pentru bunul mers al
învățămintului. penttu conectarea
capacității
profesio
nale, a experienței de
viată și entuziasmului
civic al cadrelor di
dactice la efortul ge
neral al obștii de pro
pășire economică și
spirituală a satului.
De aceea, „ce așteap
tă obștea satului din
partea slujitorilor sco
lii
„ce îndatoriri
politice, sociale, spiri
tuale. umane au ca
drele didactice — acest
destoinic detașament al
intelectualității rurale ?“ — sînt. deo
potrivă. întrebări și prilejuri de me
ditație asupra menirii pline de no
blețe și dăruire pe care o implică,
permanent. calitatea de . „dascăl
de țară" Cu prilejul unor manifes
tări cultural-educative desfășurate
în comunele județului Alba, sub
genericul „Cu cine se mindrește sa
tul?", oamenii au evidențiat, de fie
care dată, cu respect și prețuire, în
rindul celor mai destoinici fii ai lo
calității respective pe învățători și
profesori. în Ighiu. Bistra, Almașul
Mare, Unirea, Jidvei, Albac și în
alte comune, cadrele didactice sint
'gospodari de frunte ai obștii, edu
catori competenți. animatori entu
ziaști ai vieții culturale, conferind
semnificații noi unei tradiții valo
roase a „învățătorului satului". „în
treaga comună îi stimează — ne
spune Petru Meteș, vicepreședintele
Consiliului popular din Ighiu — pen
tru că au fost in frunte, alături de
primărie, atunci cînd am construit
magazinul universal, căminul cultu
ral. brutăria, cind am introdus apa
potabilă și cînd am asfaltat unele
drumuri". Stimei lor pentru sluji
torii școlii, sătenii din Săliștea de
Sus. județul Maramureș, îi aduc alte
„argumente" : „Personalul didactic
existent în comună — confirmă pri
mărița Maria Vlad — asigură elevi
lor o bună pregătire pentru muncă
și viață, dovada cea mai grăitoare
fiind că în toamna trecută 50 dintre

ei au intrat în instituții de învățămînt «superior, iar ceilalți în produc
ție". Iar Gheorghe Vacuș, primarul
comunei Vlădeni, județul Iași, com
pletează „cartea de vizită" a muncii
complexe, plină de răspundere a ca
drelor didactice : „Comuna noastră
este propusă să devină oraș agroin
dustrial. Cei 75 de învățători și pro
fesori ai noștri contribuie in mod
susținut la continua îmbunătățire și
îmbogățire a activității de formare a
omului nou, pregătind și educînd
cum se cuvine pe elevi, militînd
pentru formarea unui climat sănătos
de muncă și viață in rindul săteni
lor. acționind prin diverse metode
pentru educarea materialist-științifică a oamenilor locului, partlcipind
activ alături de obștea
comunei la manifestă
rile cultural-artistice
din cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea
României". în multe
locuri, învățători si
profesori au fost aleși
deputați in consiliile
populare, socotiți a fi
cei mai demni repre
zentanți ai obștii sa
tului.
Dincolo de cuvintele
frumoase, de sincerele
aprecieri pe care re
prezentanții organelor locale ale pu
terii de stat, oamenii satului le adre
sează modului in care slujitorii școlii
își îndeplinesc înaltele îndatoriri
profesionale și cetățenești se relevă,
totodată. preocuparea primăriilor
comunale pentru buna gospodă
rire și întreținere a bazei ma
teriale existente la unitățile de
învățămint, pentru asigurarea unor
condiții civilizate de muncă si de
viată cadrelor didactice. în comuna
Vlădeni (Iași), de exemplu, numai
în anul 1982 au fost puse la dispo
ziția cadrelor didactice 8 din cele 36
apartamente construite în localitate.
Beneficiind și de sprijinul material
pe care-1 acordă comunei Turț, ju
dețul Satu Mare, exploatarea mi'nieră din localitate. în multe aparta
mente din blocurile construite aici,
în ultimii ani. s-au mutat mai bine
de 60 la sută din cadrele didactice
care lucrează în această comună.
Numeroși slujitori ai școlii sătești
sint sprijiniți să-și întemeieze gos
podării proprietate personală, să
crească animale, să cultive legume,
să devină și din acest punct de ve
dere exemplu de hărnicie și spirit
gospodăresc.
în multe sate și comune. învăță
torii și profesorii, gospodari de

Florica D1NULESCU

și corespondenții „Scinteii*

(Continuare în pag. a IV-a)
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OMULUN ȘANTIER
MEREU
ÎN CONSTRUCȚIE
Portrete umane așa cum le descoperi
la o oră de audientă
Nu, o oră de audiențe nu este alcătuită din 60 de
minute, cum s-ar crede, aici, Ia primăria municipiului Pe
troșani .sau in oricare loc din țara noastră ; ora de au
diențe are 120 de minute, 240 de minute, 360 de mi
nute, atit cit este necesar pentru ca fiecare solicitant,
plecind, să poată spune : „Am rezolvat ceea ce mă preo
cupa". M-am întrebat care pot fi preocupările celor în
scriși pe lista de audiențe la primarul municipiului Petro
șani, tovarășul VIOREL FAUR. Am vrut să aflu răspunsul
și am obținut, de la primar și de la colaboratorii săi, sta
tutul de... observator, de-a lungul celor 360 de minute
de adevărată dezbatere a celor mai diverse probleme ri
dicate de participanți. De la aspecte privind mai buna
organizare a muncii minerești în Valea Jiului, la unele
vizînd gospodărirea și înfrumusețarea orașelor municipiu
lui, de la asigurarea unei ritmicități mai fluente a apro
vizionării în comerț, la chestiunile care solicită grija pre
tențioasă a educației tinerei generații și chiar a gene
rațiilor mai vîrstnice în universul nou, dinamic al urba
nizării, pînă la tot felul de alte lucruri, mărunte în apa
rență, dar care, luate împreună, alcătuiesc întregul nos
tru de fiecare zi, conturînd precis, semnificativ și emoțio
nant chipul viu al unei secvențe numai - audiențele din amplul proces al democratismului societății noastre.
Dincolo de date și cifre economice, am vrut să prind acea
respirație fierbinte a clipei in care problema de ordin
personal se conjugă intim cu problemele de ordin gene
ral, ale noastre, ale tuturor, dezvăluindu-și armonia sau
dezarmonia sub forma diversității de mentalități.
Și iată cîteva dintre aceste clipe desprinse din sub
stanța celor 360 de minute de audiență.

la primărie și cere să î se „facă
dreptate, să i se dea copiii pen
tru că. socotește el, el singur
are greutatea morală să-i creas
că, să-i educe, să facă oameni
din ei. E patetic, se zbuciumă,
suferă — se vede lucrul acesta,
e sincer. Dar e sincer în ce 7 în
marele lui egoism sau în marea
lui dragoste față de copii ?
— Ce a hotărît legea 7 e în
trebat.
— Legea 7 Dar nu ne-am
despărțit prin lege I încă nu
ne-am despărțit.

— Atunci 1 Ce vrei, de fapt,
dumneata 7
— Să mă ajutați, să-mi da ți
dreptate.
— Fără să ascultăm și cealal
tă parte 7 Rău ați început-o,
măi copii. Ce dezordine în viața
voastră 1 Adunați-vă, stăpîniți-vă orgoliile, vedeți dacă nu
cumva sub cenușă mai este
vreo scînteie, o scînteie de dra
goste. S70 ațîțați și să faceți din
ea focul la căldura căruia să vă.
creșteți copiii drepți și în sin
ceritate și în bună-cuviință.

Dacă ar fi ținut seama
și de lumea din jur...
Sau, altul, în vîrstă. miner
cunoscut dealtfel, după cite
mi-am dat seama, om „în pen
sie". respectat de cei de față
pentru că-i spuneau baci Ioane,
baci Gheorghe sau nu știu cum,
că nu are atit importantă nu
mele lui. cit cazul lui. S-a des-

și mi-am lăsat nevasta. Să ce
reți unui ziarist să vină la mine,
să-i povestesc, să scrie, să ci
tească toți, să înțeleagă că sînt
cinstit, că eu singur nu pot să-i
conving.
— Mergi cu bine, baciule.
Nici un ziarist nu te poate aju-

„Să urci în viață muncind cinstit!”
Totul îmi revine atît de lim
pede în minte ascultindu-1 pe
acest tînăr bărbat, bine clădit,
cu voce sigură, înfipt la vorbă
care are ceva de spus despre el
și despre cei din jur. „Am plă
tit pentru ce am făptuit, am
plătit cinstit". „Ce înseamnă
cinstit în cazul dumneavoas
tră 7“ — întreabă primarul. „Așa
cum spun : de ce să nu mă pri
mească la lucru ?“. „Nu te mai
vor. i-ai făcut de rușine. Și. se
pare, nu e pentru prima oară.
Te-au tot iertat. De data asta
nu te-a iertat legea. Ei se con
sideră chiar vinovați că te-au
tot iertat". „Am dreptul la mun
că". „îl ai ! Și-ți propun un
șantier de construcții, ești zidar.
Uite, aici se află și tovarășul de
la «forțele de muncă», te anga
jează imediat". „Da, dar să mi
se dea și apartament, că stau
cu nevasta într-o cameră și aia
igrasioasă. Am dreptul." „Tohtă
lumea are dreptul — șoptește
cu voce brusc întristată prima
rul — dar cum rămîne cu dato
riile de om. de cetățean, cum
le uităm pe astea ?“. Și discu
ția continuă, obositoare, urcînd

pieptiș spre înțelegerea că drep
tul se cîștigă muncind întîi
cinstit și dovedind...
Atmosfera se limpezește, de
vine pură odată cu intrarea ur
mătorului solicitant.-' o femeie
intre două vîrste.
— Care-i baiul 7
-r Vreau alt loc de muncă. Eu
muncesc cu Boncalo, la Lupeni,
la lemnul de mină. Mi-am frac
turat brațul. S-a vindecat acum.
Dar o vreme trebuie să-1 feresc.
— Și te pomenești că te-au
pus să muți lemnele, să cari...
— Cum să facă așa ceva 7
Sînt oameni de omenie. M-au
pus să mătur, să întrețin, să fac
curat. Spuneți dumneavoastră,
pot eu să stau cu mătura în
mînă în timp ce ceilalți mun
cesc 7 îmi e rușine de oameni.
Am cerut să mă dea'o vreme în
altă parte, pînă se dreg lucru
rile. Nu m-ascultă nimeni.
Primarul zîmbește. mie mi se
pune un nod în gît. Da, omul e
un șantier mereu în construcție,
ca bărbatul acela îndărătnic, ca
femeia aceasta în care bunul
simț al muncitorului are strălu
cire de diamant.

Inconsistența unui S. O. S.
Se perindă prin fața noastră,
unul cite unul, tot atitea desti
ne, tot atîtea frînturi de viață,
dezvăluindu-se parțial, ușurîndu-ne să vedem întregul. Și
acest întreg este uneori tulbu
rător prin neprevăzutul lui. prin
lipsa de grijă cu care a fost clă
dit atunci cînd important ar fi
fost ca toată construcția să fie
pornită drept și frumos și- cu
gîndul la viitor temeinic alcă
tuit. fără ' umbră de* egoism,
lată, doi tineri s-au întilnit.

s-au căsătorit și au adus pe
lume doi copii. Descoperă însă
deodată că nu se potrivesc, că
prin firea lor. prin două moduri
total opuse de a privi lucrurile,
unul trage hăis, altul cea. Si se
despart, și-și împart copiii, și
și-i fură unul altuia. întinîndu-și viața, îngustîndu-și-o,
făcînd din ea un infern și
pentru ei, și pentru copii,
și pentru cei din jurul lor.
Femeia dispare, pînă la urmă,
cu cei doi copii. Bărbatul vine

...Sînt doi frați, lnalți. masivi, căm la Motru. Acolo, se zice,
îi deosebești greu, parcă ar fi ne dau imediat.
— I-auzi domnule, pleacă la
gemeni. Lucrează de 10 ani la
Aninoasa și locuiesc la Iscroni. Motru ! Da’ ce. voi sînteți din
cei
cu cortul 7
— Copiii au crescut, spune
— Ferit-a... se repede unul
unul dintre ei. Am un oăiat și
o fată. Și mai este și fratele din frați și se oprește neconvins
acesta al meu. Am înțeles, pînă că ar fi locui potrivit să ros
acum, că au și alții nevoie, dar tească restul propoziției. Sînacum nu se mai poate, mă în tem mineri.
între timp se dă un telefon
țelegeți 7
la directorul minei de la Vul
— Ce să înțeleg 7
can. „Știu, aveți 10 apartamen
— Că nu mai putem, .cum să te" — spune primarul după ce
vă spunem : fata a devenit o i-a expus cazul. „Dar nu au
domnișoară, nu mai e un co cerut, bată-1 să-i bată, nu știam
pil. Băiatul și el va fi un flă de ei !“ ’ — bubuie în receptor
cău. Au de învățat, de gîndit, vocea directorului. „Uite că defiecare avem de învățat, de abia acum deschid gura — îl
gindit. Și eu și fratele acesta calmează primarul. Vin la tine,
urcă-i în mașină. îi duci să
al meu. în două camere...
— Bine, oamenilor, și de ce vadă apartamentele. Le pui
cheia în palmă, și salut 1 Au
veniți de-abia acum ?
de învățat, au de gindit. Să
— Ne-am zis că și alții au intre in mină cu gîndurile lim
nevoie. Ne-am gindit. ne-am pezi și liniștiți că acasă totu-i
socotit... dacă nu-i posibil, ple- bine I Ai înțeles 7“

Ei trec prin aerul înghețat

„Omul învață repede de toate;
să trăiască mâi altfel învață
mai greu...ts
Stau într-un colț al biroului Ml-am aprins paie în cap :
de audiențe și-mi aduc aminte „Cum să-1 toci, nșisprăvitule. e
de o întîmplare pe care o trăi de la mama, ăsta știe toate ale
sem chiar în acea dimineață, in noastre, și bucurii și necazuri,
timp ce mă îndreptam spre pri i-a văzut crescînd pe copii, pe
mărie. Coboram pe bulevardul tine cerîndu-mă de nevastă, pe
central al orașului, admirind mine măritindu-mă. Vrei să-i
noile blocuri in care se mutau omori pe bătrîni 7 Atunci toaoamenii. Aveam timp, așa că că-1 !“ Mai urcăm un etaj și ne
m-am oprit făcîndu-mi plăcere oprim și aprindem o țigară.
să urmăresc forfota lor. să asist Nu-1 văd pe om, că e cu cinci
la dirdora căratului lucrurilor trepte mai jos, dar il știu stînd
pe scări. în sus. Plăcerii mele cu spatele la bufet și fumează
i-a pus capăt însă unul dintre — fumul albăstrui se ridică în
noii locatari. Era nervos, nu iz rotocoale și eu îndrăznesc ia
butea. ajutat de un prieten, să răși : „Și cum ați rezolvat 7“
strecoare pe ușa de la intrare „Nu se vede 7 între timp m-am
un bufet voluminos. Moștenire descotorosit de o mulțime de
de la bunici — am apreciat eu alte ciorciobote, dar de ăsta încă
amuzat. „Te uiți și te hlizești în nu. îl tîrîm după noi. Omul,
loc să pui mina la treabă 1“ —■ stimate tovarășe, e un șantier
mă repezi el. Atacul m-a des în necontenită, construcție. Me
cumpănit. Am deschis gura să reu rămîne ceva de demolat,
zic ceva, dar m-am stăpinit — chiar atunci cînd socotește el că
are și el dreptate, am gîndit, s-a înnoit totul. Și, de din afară,
vine unul și se uită cum te cjai e al dracului de greu să-l ajuți
tu de ceasul morții și... Am pus în treaba asta dacă nu ajunge
mina ia treabă. Am izbutit toți să se convingă el însuși. Omul
trei să păcălim intrarea cam învață repede de toate ; să tră
strimtă, apoi am prins să urcăm iască mai altfel învață mai
treaptă cu treaptă spre etajul greu." „Dacă te-ar auzi nevasta
patru. ..De la bunici e piesa — spune prietenul care-1 ajuta
asta 7“ — am îndrăznit într-un — nu știu pe unde ai scoate că
tîrziu. socotind că mi-am cîști- mașa". „E fată deșteaptă, înțe
gat prin muncă dreptul la în lege 1 Ce, eu nu mai am de de
trebare. Și nu m-am înșelat molat ceva în mine, sau tu, sau
pentru că mi s-a răspuns prin tovarășul care ne ajută
tre gîfiituri : „De la socri, fir-ar
Nu-1 văd pe omul meu. ,dar
să fie. Și i-am spus nevestei : îl îmi vine să-l îmbrățișez. i-aș
toc cu securea și luăm altul, pe căra singur bufetul pînă la eta
potriva noului apartament". jul zece.

„Cei care au de învățat,
de gîndit...”

Valea Jiului : ora ieșirii din șut
părțit de soață acum, tîrziu. în
crugul vieții — cine știe ce i-a
venit, ce i s-a părut, ce vînt
rău i-a bătut prin suflet. Soli
citată, judecata i-a despărțit și,
așa cum se procedează, s-a tras
o concluzie : „Din vina pîrîtei".
Pirita poate că nu a fost atît de
înverșunată, nu și-a susținut
cauza pînă-n pînzele albe, a
zis : „Da. așa e cum spune el,
numai să se termine o dată, că
nu-mi închipuiam că o viață în
treagă cinstită nu cîntărește cit
o clipă de închipuire zănatică !“.
— Eu am avut dreptate, mie
mi s-a dat dreptatea I
— Bine, baciule. e dureros ce
s-a întîmplat, dar ce vrei dum
neata de la noi 7 Ce putem
face 7
— Puteți ! Nu mai e chip să
Ies din casă, nimeni nu-mi răs
punde la salut. Nimeni nu mai
stă de vorbă cu mine. Toți în
torc capul ca și cum nu mă
știu, nu am fi intrat în mină,
nu am fi fost cot la cot acolo,
în adîncul muntelui. Toți mă
bîrfesc că am cîștigat procesul

ta acolo unde nu te-al ajutat
.singur cu rînduială și înțelege
re.
Mă întreb cît va mai rezista
acest om la încercarea singură
tății și dacă nu cumva va veni
să îndrepte singur ceea ce sin
gur a stricat, pentru a-și recîștiga prietenia și stima oame
nilor la care, • se vede, tine
atît de mult. întrebarea pe care
mi-o pun este cu atît mai în
dreptățită cu cît omul acesta a
venit aici cu frămîntările vieții
lui personale încredințat că va
întîlhi Ia primar, la activistul
de partid și de stat un sfat
echilibrat. Sigur, este pus în si
tuația să privească adevărul în
față. Nu-i e ușor. Dar nu i-ar
fi fost de nici un. folos o com
pasiune fadă. Face parte acest
’ lucru din ceea ce presupune ora
de audiențe 7 Fără îndoială face
parte, pentru că. ' iată, se pe
trece. se produce și nimănui
dintre cei de față nu-i trece
prin cap să spună : „Ia te uită
cu ce trebuie să ne ocupăm noi
timpul !“

Nimeni nu este singur
pe lumea asta
Și vine o clipă mai tristă,
cînd ascultăm cu toții mărturi
sirea unei femei între două
vîrste. Intrase timidă pe ușă. nu
reținuse că fusese poftită pe
scaun, ne privea emoționată,
foarte speriată și a trebuit ca
fiica ei — să fi fost prin clasa
a X-a — s-o atingă pe umăr,
să-i arate scaunul., O fe
meie frumoasă încă și poate că
din cauza asta a trăit fără griji,
neamestecîndu-se în viată, avînd
altcineva grijă de toate. Dar
acel altcineva nu mai este și.
dintr-o dată lumea îi apare în
față. ei. omului fără experien
ță, așa cum este de multe ori,
aspră. solicitîndu-1 să-i ia în
piept greutățile. Ea își pierde
capul, nu poate l^ga două în
tei. totul se încurcă și începe
dezordinea. Dă din mîini. nu
mai poate... Pînă și cel mai
elementar lucru îi scapă — un
buletin de identitate expirat de
patru ani e anulat cu ușurință
de răceala unui birocrat întîmplător ieșit în cale-i și i se cere
să plece de unde a venit cîndva, din Făgăraș. Dar nu poate
să plece, nu mai are pe nimeni

in Făgăraș, iar aici are datorit
cu casa, chiria, cu întreținerea,
a neglijat, s-au adunat majoră
rile. „Nu mai știu ce să fac"
— spune ea printre lacrimi, și
e tăcere în încăpere. Și nu ne
uităm unul la altul pentru că.
nu știu de ce. ne simțim stin
gheriți. uimiți și rușinați în
fața omului care nu știe să se
ajute singur.
— Tovarășe primar, sparge
tăcerea fiica femeii întrerup
eu școala și voi munci alături
de mama. Vom plăti totul, dar
aiutati-ne să devenim oameni
cu o identitate. Repar eu totul,
pun eu totul pe roate.
E în glasul fetei o hotărlre
care ne face pe toți să respi
răm brusc mai repede.
— Vezi-ți de școală, fătucă 1
— spune primarul. De oameni
ca tine avem nevoie. Ia să luăm
noi necazurile de la capăt, să
le cîntărim. că nimeni nu-i
singur pe lumea asta și nimic
nu e de nerezolvat cînd se adună mai multe capete la un
loc. oricît de încurcate ar fi
lucrurile...

Intră doi bătrîni. doi momîrlani. cum li se spune aici. Soț
și soață. îmbrăcați frumos. înr
laibăre de dimie cafenii, cu
discrete motive negre pe mar
gini. Mă uit la ei și mă simt
emoționat. Le știu satele agă
țate pe coastă de munte, le cu
nosc truda de crescători de ani
male. Bătrinul are vîrtoșenia
muntelui — uscat, cu chip se
ver. cu priviri albastre directe,
cam întunecate. Ea — la fel,
i se vede încă frumusețea tre
cută în trăsăturile regulate ale
feței arse de vînt și soare.
— Care-i baiul, bade ?
— Nu v-aude, tovarășe, e cam
surd — spune femeia. Noi am
venit să lămurim o treabă.
Bătrînul. tăcut. scoate din
laibăr niște planuri, niște situa
ții. le întinde pe masă, netezindu-le cu gesturi stîngace.
— Să lămurim o treabă —
spune și el, ca un ecou.
Și începe o poveste cu un loc
pe o coastă de munte, o pășu
ne. cu un adăpost pentru ani
male, cu o nouă împărțire a
locurilor acolo sus. cu o cedare
de fîsie de teren de 30 de me
tri, pentru a se face drum de
acces spre lotul altuia, al unui
vecin.
— Și ce s-a Întîmplat 7 Nu
s-a măsurat bine 7 Unde e
hiba 7
— S-a măsurat și s-a tot mă
surat. Dar aici, unde-i drumul,
e pămîntu! nost*, din tată-n fiu.
— Dar vi s-a dat în compen
sație, mai jos. Nu cumva vi s-a
dat mai puțin 7
— No, cum să treacă pe pămîntul nost’ 7
— Am bătut țărușii In drum 1
încerc să-mi Închipui drumul
acela, drum rîpos. țărușii înfipți. bătrînul păzind trecerea,
spunînd : „Stai, nu te avînta.

nu călca, e locul meu. nu pă
trunde !“.
Se reia toată discuția de la
capăt, se urmărește din nou, pe
plan, traseul drumului. ' .Toată
lumea se frămîntă. argumentea
ză — nu se poate zbura pestei
locul acela, nu se poate ajunge
dincolo fără drum.
— Nici de zburat nu-1 slo
bod 1 — spune bătrînul cu o li
niște de gheață, cu o siguranță
de piatră. E locul nost’ 1
Nu. nu mai îmi par frumoși
cei doi bătrîni. în încremenirea
lor e ceva de stîncă rece, stîncă de sub cetatea Boiții. pe
unde se petrece întîmplarea.
Năvălește în încăpere spectrul
altei lumi pe care-o credeam
de mult dusă. Ce coardă ances
trală mai vibrează încă în su
fletul lor — mă întreb, privindu-i — ce aprig sentiment de
posesiune îi pustiește încă, și le
tensionează viața, lipsindti-i de
puterea de a înțelege, de a ac
cepta. de a se adapta fără nici
o cedare din ceea ce au consi
derat ei că e dreptul lor pe pămînt și chiar deasupra pămîntului lor — „nici de zburat
nu-i slobod, e locul npst’“.
— Reluați totul ! — spune,
obosit, primarul colaboratorilor
săi. Măsurați din nou. căutați
cu ei o altă soluție, puneți-i
chiar pe ei să țină lanțul mă
surătorii, să-1 simtă și să înțe
leagă, să-și însușească — mă în
țelegeți 7 — cei 30 de metri noi
de pămînt. Bine, bade — se în
toarce spre bătrîn — vom veni
la dumneata, vom măsura din
nou.
— Veniți I Pînă atunci nu scot
țărușii I
Bătrînii pleacă și simt că ae
rul prin care trec ei e aer în
ghețat.

„Voi munciți, voi judecați,
voi hotărîți I”
— Sîntem nouă inși și trăim
în două camere.
— Cum se poate așa ceva 7
— Iată, se poate I
— Cui i-ai spus 7 Ai făcut o
cerere, ceva, la întreprindere 7
— Cerere nu am făcut. dar_
i-am spus secretarului de partid,
m-am plîns lui, ca omul, cînd
ieșeam din șut...
— Omule, dar sînteți nouă I...
— Mie-mi spuneți 7 Să vedeți
ce balamuc...
— Dar casele se dau acolo, la
voi, la întreprindere, voi jude
cați. voi hotărîți, pentru că voi
munciți. Tu. omule, ai fi avut
de mult casă dacă deschideai
ochii, dacă erai mai aproape de
colectivul tău.
— Păi, nu trăiesc lingă el, nu
tai cărbune 7
— Tai cărbune, dar mai sînt
și adunări unde discutați cum
să tăiați cărbunele, cum să or
ganizați mai bine munca, cum
să organizați timpul liber al
oamenilor, cum să repartizați
casele.
— Nu am știut.
— Rău ! Uite, acum li dau
telefon secretarului de partid și

îi spun. — Și ridică receptorul,
formează numărul, îl găsește pe
secretar. „Da, chiar pe tine te
căutam, am un om aici. Dan
Vasile. trăiesc nouă în două ca
mere. Cum 7 Ți-1 trimit ime
diat 1“
Primarul lasă receptorul în
furcă. Se uită țintă la Dan Va
sile, care-și învîrte neliniștit
șapca în mînă. neștiind ce a
spus despre el' secretarul de
partid.
— Lasă șapca aia In pace I
Te caută ăia si nu știu de unde
să te ia.
— Păi sînt liber azi. vă rog
să mă credeți.
— Te cred I El, află că acum
au terminat ședința de C.O.M.,
special ținută pentru tine.
Ți-au dat apartament cu patru
camere. M-a luat la rost secre
tarul. că ce cauți aici, de aici
iei tu pîine 7
— Păi. eu. să știți...
— Fugi, nu mai pierde vre
mea 1
— Glonț am plecat I Ia te
uită dom’le ce Întîmplare I —
și pleacă uitînd să Închidă
ușa...

Cuvinte potrivite pentru fapte
potrivite
Lucrează la Lonea. ca teh
nician, se pare. Dar nu asta
e important. Soțul în Pe

troșani. Și ea face naveta. Și
e greu, nu e ușor, e ploaie, e
vînt. e viscol., e înghesuială la

autobuz, 11 scapi uneori șl e
neplăcut.. Și apoi va veni —
nu-i așa 7 — și un copil.
— De ce nu ați cerut casă la
Lonea, la întreprindere 7 Au un
cartier nou, frumos, modern. E
mai frumos ca la Petroșani.
— Dar soțul lucrează aici.
— Nu-i nimic, el e bărbat,
de ce să nu facă el naveta de
la Lonea la Petroșani 7 De ce
s-o faci dumneata? Apoi, s-ar
putea să-i găsim dînsului de
lucru la Lonea, și va fi și mai
bine. Te înțelegem, nu-ți este
ușor, ești femeie și dacă e pe
drum și un copil,..
— Cam așa e...
— Atunci 7 Vă dăm la Lo
nea 7 în două săptămîni aveți
apartamentul.
— A. nu, în nici un caz —
sare arsă solicitanta. Știți, e
dureros, te gîndești că ai făcut
o școală și nici atît, un apar
tament mai mare...
Primarul tresare neplăcut
surprins și în vocea Iui se stre
coară asprime :
— Ați făcut școala și ați fost
repartizată la Lonea și nu vreți
să locuiți acolo — asta e du
reros 1
— Atunci cum să mal vorbim

de romantism
revolutior r,
dacă nici atit...
— Ascultă, fătucă I — spună
apăsat primarul — să vorbim dk.
romantism revoluționar cînd ne
ducem acolo unde sîntem re
partizați ; să vorbim despre ei
cînd uităm de noi, cum uită
minerii Blaga sau Buduliceanu
sau Scorpie — să mai iasă dinr
mină, făcînd din munca lor
scopul nobil al vieții lor. Nu te
lega încă de acest cuvînt : ro
mantism — pînă nu-1 înțelegi,
pînă .nu-1 simți, pînă nu-1 tră
iești. Iar cînd vei ajunge să-1
trăiești, te asigur că vei avea
modestia să nu-1 rostești cu
atita ușurință, temîndu-te să
nu-1 pătezi cu praful existenței
obișnuite.
Surprind privirile ti ierei.
Și-mi pare rău. îmi pare foarte
rău... Nu. nu au nimic frumos
în ele pentru că, evident, nu
a înțeles nimic. încă nu e în
stare să înțeleagă.
— Nu voi renunța, să știți,
să nu vă surprindă...
Primarul ridică mîinile a ne
putință : „N-am ce face, fătu
că 1“ — par să spună ochii lui
albaștri. Și ochii lui exprimă o
nesfirșită tristețe...

i'

Argumente pentru
un nou loc de muncă
...E electrician de profesie. Mai tîrziu, șus, la dispecerat,
Stă pe scaun și-și expune lim semna pe banda de înregistrare
pidă cererea. Și-o argumentea a întregului proces'de suprave
ză. dar nu are șanse, trebuie ghere â minei. „Zece ani se
să-și aștepte rîndul la casă, la păstrează banda asta — Îmi
întreprinderea la care lucrează. spunea el. Din ea se citește
— Le dăm întîi minerilor. disciplina sau indisciplina în
Detașamentul lor crește mereu. fiecare clipă’ acolo. în galerii,
De cărbune are țara nevoie ca unde e viață, e muncă, e dato
rie." „Parcă dinadins îi alege
de aer.
— Nu le dațl, cumva, prea așa mărunți — spunea, zîmbind,
mult minerilor 7
subinginerul Simion Crișan. Noi
— Intră dumneata In mină le spunem : doi pe un buletin 1
și-ți dăm mîine apartament cu — dar ei, să știți, sînt oameni
patru camere. Avem nevoie de de ispravă ai minei !“
— Ești tînăr, ești voinic, pu
electricieni.
îl privesc, e mărunțel, vînjos. nem o vorbă și mîine te anga
și-mi aduc aminte de Sandu jează la mină, poimîine ai] aGheorghe. șeful de echipă de partament.
Electricianul. în
electricieni de la Lonea. tot așa mină, este un om de ispravă.
— Mă mai gîndesc.
măruntei, pe care l-am întilnit
— Mai gîndește-te. Ne găsești
prin galerii, controlînd capetele
de detecție a gazului metan. oricînd aici...

Simplu fapt divers
...O banală poveste cu o casă, m-a petrecut la fiecare plecăre
cu doi oameni care s-au des în mină, ea mi-a așteptat fie
părțit. Întîmplarea, în sine. însă care întoarcere. Acolo trebuie
a creat și niște complicații admi să rămină lucrurile așa cum
nistrative. Eroii sînt oameni de sînt. Acum mă gindesc că. dacă
vîrstă mijlocie. El lucrează în nu se poate să mai stau în
subteran, de ani și ani de zile garsonieră — și știu, alții au
în subteran. „Viața curgea pe nevoie — mă gîndesc la ce nu
albia ei. într-o anumită caden m-am gîndit eu vreodată : să
ță. femeia mă îngrijea, ținea mă duc la altă mină, poate
casa. Și casa de miner nu-i aceea să aibă mai multă răb
ușoară, știți și dumneavoastră, dare. Știți, ca să cureți locul
nu are rost să vă spun. Deci, după o surpare ai nevoie de
totul avea o anumită cadență, ceva, de efort. Eu nu prescriu
un curs precis. A fost însă ca nimic, pentru că totul e posibil.
o surpare neprevăzută, venind
îmi bate inima mal tare asdin întuneric, de undeva. Ne-a cultîndu-1 pe acest om. Revăd
rănit sufletele la amîndoi. știu un apartament în care 0 fe
eu, nu-i numai unul rănit, pe meie singură privește pe fe
amîndoi. E complicat și e obo reastră în stradă — priviri
sitor, sint rănile mele și ale ei... pustiite. O imagine banală, s-ar
De aceea, am zis că totul tre spune, dar e reală, e zbuciu
buie să se rezolve demn, așa mul a doi oameni, e încercarea
cum a fost totul pînă acum. de a discerne, de a alege, de
Femeii i-a rămas apartamentul a găsi unde s-a produs fractu
și eu am trecut într-o garsonie ra. de a înțelege, de a rehotări
ră. Trebuie să stau undeva, să ceea ce se pare că nu pot ho
am de unde pleca la mină, unde tărî alții.
să mă întorc de la mină. Și
Să-i spuneți lui Dobrițolu
cei de la primărie mă silesc să să—nu-1
scoată din garsonieră,
ies, să las garsoniera".
7 — rostește încet, cu
Priviri întrebătoare către co auziți
voce egală, primarul. Să nu-1
laboratori.
că altfel îl trimitem pe
— întîrzie prescrierea — șop scoată,
el în mină, în locul omului
tește cineva. Femeia e casnică, acesta,
să muncească și să în
nu are de unde plăti aparta
mentul. Fără prescriere, și gar țeleagă.
Ușa se închide încet, cu gri
soniera. la rîndul ei. e deținută
jă. în urma solicitantului. în
ilegal.
— Știu, viata nu-ți acordă cameră — tăcere 1 Dar. sînt si
multe răgazuri — spune omul, gur, cu toții ne gindim că sur
ca și cum și-ar spune sie în pările de-o clipă din viata fie
suși. Are ritmurile ei repezite. căruia au nevoie de căldura, de
Nici o grijă, eu plătesc apar delicatețea și de, dragostea
tamentul. femeia aceea e fe umană dincolo de orice act ad
meia mea. ea m-a . îngrijit, ea ministrativ.

360 de minute de viață. Viață plină de neprevăzut, căutindu-și drumul, găsindu-și-l, eroindu-și-l cu hotărire, cu
pasiunea pe care o cere orice construcție umană in ne
contenită devenire, în necontenit urcuș. E viața noastră
aici, viața noastră, judecind-o cînd aspru, dacă e nevoie,
admirind-o atunci cînd în drumul ei spre împlinire ne îm
bogățește inimile și conștiința cu chipurile anonime ale
celor care gindesc drept și limpede, și precis. E emoțio
nantă spontaneitatea, sinceritatea cu care oamenii iși dez
văluie universul interior, căutînd și găsind dialogul cu cei
din fața lor, oameni investiți tot de ei cu răspunderea
bunului mers al treburilor obștești. Vin, de fapt, in fața
lor înșile cu tot ceea ce îi frămîntă, simțind profund că
în lumea noastră nimeni nu e singur, nimeni nu e lăsat
la voia intimplării, fiecare om bucurindu-se din plin și
egal de conul de lumină și căldură umană al întregii so
cietăți. 360 de minute cu întreg evantaiul lor de semnifi
cații, dînd relief puternic omului - șantier de construcție
de mare finețe și răspundere pentru fiecare dintre noi.
Pagină realizată de Dionlsie ȘINCAN
Foto : Sandu Cristian
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Prevederile recentelor decrete ale Consiliului de Stat
1

i

Consider că aceste măsuri, decretele aprobate au o mare importanță
și ele trebuie să contribuie la întărirea societății noastre, a relațiilor dintre
țărănime și clasa muncitoare, la întărirea unității și colaborării dintre toți
oamenii muncii, a întregului nostru popor
NICOLAE CEAUȘESCU

I
I
*

I
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Știrile sosite în aceste zile din țară ilustrează
ecoul larg pe care-l au in rîndul întregii populații
+- atît de ia orașe, cît și de la sate — recentele
decrete ale Consiliului de Stat, prin ale căror rețlementări este puternic stimulată creșterea aniș delor, a producției agroalimentare, intărindu-se
totodată ordinea și disciplina în comercializarea
acestor produse.
Deși au trecut doar puține zile de la aplicarea
noilor reglementări, efectele lor pozitive se fac
simțite în mod evident. Pe piețele orașelor, canti
tățile de produse agroalimentare necesare unei
bune aprovizionări sînt desfăcute în condiții co
respunzătoare, în limitele prețurilor stabilite, prin
aplicarea strictă a mercurialelor, punindu-se capăt

„Prin

creșterea indicelui de

prețurilor de speculă, care erau practicate nu in
puține locuri, în special de intermediari. Atît pro
ducătorii, crescătorii de animale care beneficiază
de noile sporuri, precum și populația de la orașe
salută măsurile adoptate și le sprijină cu hotărîre.
Pentru ca efectele pozitive ale acestor regle
mentări să se consolideze și să-și manifeste din
plin eficiența, consiliilor populare — în calitatea
lor de coordonatoare ale întregii activități de rea
lizare a produselor agroalimentare și de comercia
lizare a acestora - le revin sarcini de deosebită
însemnătate. In acest sens, ele sînt chemate să
facă larg cunoscute, bine explicate, înțelese și în
sușite îmbunătățirile aduse sistemului de premiere
și măsurile de stimulare a creșterii animalelor,

natalitate

obținem venituri sporite"
Cooperativa agricolă Brincoveni,
județul Călărași, are un efectiv de
535 taurine, din care 299 vaci și
juninci. Anul trecut, unitatea noas
tră a obținut 278 viței, cu 27 mai
mulți față de plan. Deci, ne-am
depășit indicele de natalitate pla
nificat. Discutind cu oamenii din
cooperativa noastră pe marginea
recentelor decrete ale Consiliului
de Stat, cu cei care lucrează direct
in zootehnie, am calculat că veni
turile cooperativei și ale oameni
lor vor spori mult. Ținind seama
că anul trecut unitatea noastră a
depășit indicele de natalitate, pro
ducția de lapte și livrările la fon
dul de stat, avem motive să cre
dem că in condițiile create prin
aplicarea noilor reglementări obți
nem venituri niai mari.
I; Bazindu-ne acum, doar pe cifrele
de plan din 1983- și , pornind de la
nivelul indicelui de natalitate, care
va depăși in acest an 88 la sută,
deci cu 3 la sută mai mare decit
cel planificat pe județ, vom reali
za în plus nouă viței. Aceasta în

seamnă că unitatea noastră va be
neficia, pentru numărul total de
viței obținuți și îngrijiți cel puțin
șase luni, de peste 100 000 lei. Din
această sumă,' o parte revine direct
îngrijitorilor, respectiv 24 000 lei,
precum și operatorilor de insămințări artificiale, șefului fermei și
medicului veterinar. Rezultatele
■ bune pe care le-am obținut in zo
otehnie se datoresc unor oameni
vrednici ca șefa de fermă Vasilica
Enache, îngrijitorii Maria Harangă, Maria Cușmir, Nicolae Radu,
Nicolae Militan, Ion Mirică. După
calculele pe care le-am făcut re
zultă că fiecare dintre ei va reali
za în acest an un venit suplimen
tar de 3 500—4 000 lei. Este normal
ca ei să primească bani în plus.
, gțița timp cit de pe urma munții
.lor cooperativa noastră ' este de
cîțiva ani pe unul din primele
locuri in județ.

Nicolae COMANESCU

președintele C.A.P. Brincoveni,
județul Călărași

„Sîntem direct interesați să creștem

și să îngrijim mai bine animalele"
Cu deosebită bucurie am aflat din
presă despre modificările și com
pletările aduse Decretului Consiliu
lui de Stat privind contractările și
achizițiile de animale, păsări și
produse animale. De bună seamă,
pe mine m-au interesat mai mult
acele prevederi care ne îndeamnă
pe noi, îngrijitorii de animale, să
sporim efectivele de animale de
care ne ocupăm, astfel incit să ob
ținem producții cit mai mari.
Sînt 20 'de ani. de cind muncesc
aici, la ferma 10 Tulea din cadrul
I.A.S. Salonta. Am in îngrijire 30
de vaci, de la care am obținut anul
trecut 26 viței și f>este 92 000 litri
lapte. Dacă socot bine, puteam
munci mult mai spornic. Pentru
acest an sint hotărit să îmbunătă
țesc natalitatea in lotul ce îmi este
repartizat. Este o strădanie care
merită să o depun. Asigurind un
indice de natalitate de sută la sută,
întreprinderea va beneficia de o

„Noi,

primă de 12 000 lei. Desigur, și cîștigurile mele vor fi pe măsura aces
tui spor, întrucit, așa cum se pre
vede in decret, pentru fiecare vițel
obținut și îngrijit timp de cel puțin
6 luni pfimesc 100 de lei, la care
se adaugă 20 de lei in cazul că de
pășesc indicele de natalitate pla
nificat pe județ.
Și la nivelul întreprinderii avem
încă mari posibilități de a spori
efectivele de animale, de vreme ce
in 1982 indicele de natalitate a
„bătut" către 87 la sută. Trebuie
însă mai multă preocupare și din
partea noastră, a îngrijitorilor. Fără
îndoială, avantajele create de re
centele reglementări sînt in măsură
să ne sporească interesul de a
munci mai bine, mai eficient, in in
teresul nostru, al tuturor.

Moise ȘUT
îngrijitor-mulgător
la I.A.S. Salonta, județul Bihor

consiliul popular,

urmărim

folosirea

fiecărei palme de pămînt din gospodării"
— Tovarășe primar — ne adresăm
tovarășului Mihai Hovaghenian,
primarul comunei Movilița din Ia
lomița — tot județul știe că aveți
o comună bogată. Noile decrete ale
Consiliului de Stat stimulează și
mai puternic pe producătorii agri
coli. In prezent de la ce situație
porniți ?
— Prin hărnicia celor 6 100 de lo
cuitori s-a dezvoltat mult sectorul
zootehnic. Numai in gospodăriile
populației cresc 772 de taurine (562
vaci), 2 505 oi (1743 fătătoare),
1 563 de porci, 93 scroafe, 80 cabali

ne, 21 000 de păsări, 282 familii de
albine... Am fi avut și mai multe
dacă nu am fi primit abia in acest
an cele 118 hectare de pășune..:
— Dar în ce privește legumi
cultura?
— Cele două sate ale comunei —
Movilița și Roșiori — sînt formate
din 2 100 gospodării (1 400 active)
care au in folosință 478 hectare,
majoritatea in curțile oamenilor. Și
trebuie să spun că, spre deosebire
de alți ani, in această primăvară,
atit consiliul popular, cit și delega
ții sătești și deputății au -depus o

(Urmare din pag. I)

Este un stimulent important pentru
producători, furajele respective asi
gurind obținerea unui spor rapid de
greutate a animalelor. Cît privește
materialul biologic, noi încheiem con
tracte și cu cei care-și asigură
purceii din producție proprie și cu
cei care doresc să cumpere de la
stat purcei pentru creștere și îngrășare. în primele luni ale acestui an
am livrat — cu sprijinul substan
țial al unităților agricole — un
număr important de purcei crescă
torilor de animale. Cu toate acestea,
angajamentele unităților agricole
— cărora le revine prin lege și'
prin plan sarcina de a asigu
ra purcei — nu se respectă, ceea
ce determină o serioasă răminere in urmă în realizarea contrac
telor. Va trebui de aceea să in
sistăm mai mult la nivelul fiecă
rui județ, al fiecărei comune, pentru
ca fermele agricole zootehnice, care
au obligația să furnizeze materialul
biologic necesar, să se achite de
sarcinile primite. Totodată, conform
indicațiilor conducerii de partid, este
necesar să urmărim ca, în fiecare
județ, să se asigure matca proprie
pentru producerea purceilor, prin
organizarea de crescătorii de scroafe
In fiecare comună — la unitățile agricole locale, la cooperativele noas
tre și la consiliile populare —, puțind

cheierea contractelor și la urmărirea
onorării lor. La rîndul lor. lucrătorii
din cooperative vor trebui să-și con
sacre cea mai mare parte din timpul
lor de activitate muncii de teren,
deplasindu-se ■ din casă in casă pen
tru a depista noi resurse de produc
ție ce pot fi valorificate la fondul
de, stat.
.
întrucit nerealizarea nivelului de
producție stabilit pentru unele gos
podării ale populației se datorează
și insuficientului sprijin acordat de
cooperație crescătorilor de animale,
în primul rînd prin asigurarea ma
terialului biologic necesar, vom lua
măsuri concrete de eliminare și a
acestei carențe. Astfel, a crescut și
este, în continuare, in curs de ex
tindere capacitatea incubatoarelor din
fiecare județ. Sarcina uniunilor jude
țene ale cooperației este să asigure
folosirea integrală a acestor capaci
tăți, incit să realizăm cei 43 milioa
ne de pui — de 3,5 ori mai multi
decit anul trecut —. pe care să-i
oferim cetățenilor care doresc să
crească păsări.
In legătură cu activitatea de con
tractare a porcilor, cooperația asigu
ră contractanților pentru fiecare ani
mal livrat cu greutatea de cel puțin
110 kg 220 kg de furaje concentrate.

susținută muncă de convingere
pentru ca să nu rămină nelucrată
nici măcar o singură palmă de pă
mînt. Prin planul de cultură am
stabilit ca, pe loturile in folosință
personală, să se însămințeze 10 ha
cu sfeclă de zahăr, 4 ha cu fasole,
12 ha cu floarea-soarelui, 35 ha cu
legume, iar restul cu porumb...
— Se respectă planul ?
— Marea majoritate a locuitori
lor ii respectă cu strictețe. Unii îl
și „depășesc". Chiar in zilele de
după apariția Decretului Consiliu
lui de Stat, mulți producători indi
viduali și-au sporit suprafețele cul-

atît în unitățile agricole socialiste, cît și în gospodăriile populației, avantajele de care se bucură
îngrijitorii ; să explice temeinic producătorilor condițiile în care, potrivit legii, pot comercializa animalele ce le prisosesc în gospodărie, în vederea
asigurării atît a integrității șeptelului, cît și a unui
control sanitar-veterinăr riguros asupra tăierilor ;
să asigure o largă publicitate caracterului obligatoriu al respectării prețurilor maximale de mereurial ; să înfăptuiască controlul sistematic asupra
piețelor, urmărind lichidarea practicilor speculative, cumpărarea și revînzarea de către intermediari a produselor agroalimentare, desfășurarea
corectă și civilizată a întregii activități comerciale..

tivate cu legume. Indiferent In
curtea cui privești, nu poți să nu
observi că se lucrează de dis-de-dimineață și pină seara tîrziu. Toți
au pregătit terenul pentru mutarea
răsadurilor de roșii, vinete, ardei și
altele din solarii in grădină, au
fertilizat și au împrăștiat insectofungicidele. Ce să spun? Oamenii
își fac socoteli gospodărești. Ca
pitala e aproape. Unii și-au
cumpărat mașini, circulă repede. Și
cind mă gindesc că in Movilița de
acum 20 de ani nu existau decit
două grădini... Doar două!

Mircea BUNEA

„Orice om cinstit aprobă decretul

care ne apără de speculanți"
De obicei îmi fac cumpărăturile
In piețele „Militari" și „Garfului"
și. trebuie să recunosc, că nu de
puține ori, in ultimul timp, eu și
alții ca -mine am fost victimele
acelora care se prezentau la piață
în calitate de producători, ei fiind
in realitate doar niște intermediari.

pe adevăratul lor nume — specu
lanți. Sint și șeful unei echipe de
control al oamenilor muncii din
sectorul 6, și-i cunosc bine- peacești inși. Nu mai departe decit
vineri am descoperit pe unul care,
deși vindea, spanacul cu 15 lei kg.
deci cu preț de • speculă, nu se
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mulțumise cu atit, dar scosese și
plumb din greutățile de cîntărit.
Ne înșela astfel de două ori : la
bani și la cantitate.
Bineînțeles că am procedai așa
cum merita, insă la fel de adevă
rat este că asemenea situații erau
posibile și pentru că, pină acum
citeva zile, nu existau prețuri fer
me, afișate în locuri vizibile. Acum
— după apariția. Decretului privind
vinzarea produselor agricole de că
tre producătorii individuali, pre
cum și a celorlalte măsuri pentru
asigurarea prețurilor maximale din
mercurial — astfel de întimplări vor
putea fi combătute energic și efi
cient. '
Decretul ne apără de speculanți
și mă folosesc de prilej pentru a
mulțumi și pe această cale condu
cerii de partid și de stat, tovară
șului' Nicolae Ceaușescu. pentru
această inițiativă, care oglindește
încă o dată grija partidului pentru
nivelul de trai al tuturor catego
riilor de cetățeni. ....

$ mgfijit W a
de cel pu(în 6 luni, contractat la fondul de stat, menținut
pentru reproducție sau, după caz,
pentru muncă, o primă de 400 lei-
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veterinar

,ea ți
(Din Pecretal
Decretul ' pentnt
pentru î„^ă<(îf«:ai
modificarea
completarea Decretului Consiliului de Stat
nr. 395/1981 privind contractările și achizi*

Gheorghe IONESCU

bd. Păcii nr. 5. bloc 17, scara C,
etaj II, apartament 92, sector 6,
București

Cit cîștigă în plus, ce venituri suplimentare

pot obține crescătorii de animale
Ce socoteli își iac în aceste zile producătorii agricoli
O COOPERATIVĂ AGRICOLĂ care are în efectivul de bază 600 'de vaci și atinge un
indice de natalitate de 85 la sută beneficiază de o primă totală de 204 000 lei. Această sumă rezultă
din următorul calcul :

• 600 capete x 85 (indicele de natalitate) = 510 viței
® Pentru fiecare vițel obținut și îngrijit pe o perioadă
de cel puțin 6 luni încasează o primă de 400 lei
• 510 viței x 400 lei = 204000 lei
tn cazul tn care această unitate agricolă atinge un indice de natalitate de 90 Ia sută, pentru fie
care vițel obținut peste nivelul de natalitate de 85 la sută — și .îngrijit pe o perioadă de cel puțin 6
luni — beneficiază suplimentar de o primă de 100 lei. Adică, pentru cei 30 de viței obținuți in plus
va realiza un venit suplimentar de 15 000 Iei.

ÎNGRIJITORILOR din cooperativa agricolă respectivă li se acordă din prima încasată de uni
tate 54 600 lei. Această sumă rezultă din următorul calcul :

Pentru vițeii obținuți în limita indicelui de natalitate pla
nificat : ’
® 510 viței x 100 Iei (prima de producție) = 51000 lei
Pentru vițeii obținuți peste indicele de natalitate
stabilit:
® 30 viței x 120 lei (prima de producție) = 3 600 lei
UN PRODUCĂTOR INDIVIDUAL care obține în gospodăria personală doi viței, pe care ÎI
contractează la fondul de stat sau îi menține pentru reproducție sau pentru muncă, beneficiază de
o primă de 800 lei. Adică, cite 400 lei pentru fiecare vițel.

livra astfel un 'număr sporit de Stat,
tovarășul
NICOLAE
purcei populației pentru creștere și CEAUȘESCU releva : „Așa cum am
ingrășare.
menționat și la Conferința Națională,
Conștient! de răspunderile ce ne țărănimea primește produsele indus
revin in activitatea de achiziții — triale la prețuriie stabilite de stat.
activitate de importanță deosebită Pentru zonele de munte, unde nu se
pentru înfăptuirea programelor de produc cereale, statul și-a asumat
autoaprovizionare in fiecare județ obligația de a asigura circa 180 kg ce

tracteze cel puțin 800—1 000 litri de
lapte pentru fiecare vacă — canti
tate care în multe zone este depă
șită.
— Datele „la zi" indică rămineri
în urmă la intrările in fondul de
stat a produselor agroalimentare. Ce
măsuri se au în vedere pentru redre

INTENSIFICAREA SCHIMBULUI DE MĂRFURI
DINTRE SAT ȘI ORAȘ, PE BAZE ECHITABILE
și localitate — sintem preocupați cu reale pe locuitor. Asigurăm, de ase
toții, de la nivelul conducerii menea, zahărul, uleiul la prețuri fixe,
CENTROCOOP și pină la ultimul lu de stat, țărănimea primind aceste
crător din cooperație, să acoperim produse Ia aceleași prețuri. De aceea,
integral cu contracte nivelurile pla și producătorii agricoli au obligația să
nificate.
vindă populației produsele lor Ia pre
în mod deosebit urmărim înche țurile stabilite prin lege; Nu se poa
ierea de contracte in zonele de deal te, deci, admite sub nici un motiv
și munte. Ne orientăm, in acest sens, vjnzarea la prețuri mai mari a produ
agroalimentare".
după prevederile legale, după prin selor
Analizînd
sarcinile care ne revin
cipiile autoaprovizionării, avem in în această privință,
vreau să men
vedere indicațiile secretarului gene ționez, ca să dau un singur exemplu,
ral al partidului. Și in cuvintul rostit că este pe deplin posibil ca fie
la recenta ședință a Consiliului de care crescător de bovine să con

sarea cît mai grabnică a acestei
stări negative de lucruri,?
— Din păcate, realizările 'din peri
oada de început a acestui an sint pe
ansamblu și Ia numeroase produse
sub nivelul realizărilor din aceeași
perioadă'a anului trecut. Doar patru
județe —' Argeș, Satu Mare, Teleor
man și Mehedinți — au planul de
achiziții îndeplinit. Sini locuitori
ai satelor care n-au livrat în cfele
trei luni de la începutul anului
nici măcar un ou prin coope
rație, la fel și unii crescători de
vaci, care au livrat doar 5—10

(Din Decretul privind vinzarea produselor
agricole de către producătorii individuali,
precum țt unele măsuri pentru asigurarea
respectării prețurilor maximale de mereu-

litri de lapte. Fără' îndoială, o
parte din producție a fost folosită
pentru consum. în familie, dar dife
rența? Or, este de datoria fiecărui
sătean ca. în schimbul produselor
industriale de care beneficiază zi de
zi in magazine și pentru care plă
tește preturi fixe, să valorifice sur
plusul de producție la fondul de stat.
Că este posibil să se facă mai mult
in domeniul contractărilor și . achi
zițiilor o dovedește exemplul a zeci,
și sute de comune. unde livrările
sint mult peste nivelul planificat.
— Ce întreprindeți concret pentru
ca exemplul lor să fie urmat de toa
te localitățile ?
— Ca măsuri' imediate amintesc :
revederea in fiecare comună, a posi
bilităților de livrare și urmărirea
zilnică a îndeplinirii obligațiilor
față de fondul de stat ; desfășurarea
unor acțiuni speciale pentru atra
gerea la fondul de stat a întregului
disponibil de miei și ouă de lă gos
podăriile populației — știut fiind că
acum este virful producției la aceste
produse. O sarcină deosebit de im
portantă pentru această perioadă este
și realizarea schimbului de mărfuri
în zonele cultivatoare de cartofi.
Avînd in vedere necesitățile de po
rumb ale populației din aceste zone,
anul acesta s-a aprobat să se ofere,
la schimb, cetățenilor — pentru li
vrările din actualul sezon — 1 kg de

porumb boabe pentru 2 kg de cartofi,
întrucit acum este perioada cind pro
ducătorii scot cartofii din propriile
silozuri, unitățile noastre cooperatis
te au datoria să asigure in cele mai
bune condiții schimbul de mărfuri cu
cei ce doresc acest lucru. 1Analizele exigente prilejuite de
conferințele județene ale cooperației
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor, care au ioc în această
perioadă în întreaga țară, ne permit
să contăm pe dezvoltarea activită
ții de contractări și achiziții, pe ob
ținerea unor rezultate cit mai bune
în acest domeniu. Ne vom mobiliza
pentru aceasta întreaga capacitate
organizatorică, cu hotărârea unanimă
de a onora la un nivel superior sar
cinile de plan ce ne revin.
Noile măsuri adoptate de Consiliul
de Stat din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, orientările clare
și ferme cuprinse în cuvintul. său,
pun in fața noastră răspunderi spo
rite, care ne obligă să privim cu
maximum de exigență importantele
îndatoriri ce le avem, pentru a le în
deplini cum se cuvine, contribuind
astfel la realizarea programelor teri
toriale de autoconducere și autoapro
vizionare și, in mod nemijlocit, la
Înfăptuirea pe baze echitabile a
schimbului de mărfuri dintre sat și
oraș.
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DIVERS
La înălțime!
Prinde contur turnul .viitoru
lui puț cu schip la Întreprinde
rea minieră din Lupeni. Are
peste 100 de metri. Dar maca
raua cu care se lucrează e și
mai înaltă : 125 de metri. Un
uriaș cocostirc Vare se rotește
deasupra Lupenilor.
Cine mînuiește cu atita pri
cepere uriașa macara ? Cu pri'cepere, dar și cu foarte mult
curaj, cu bărbăție?
Poate n-o să vă vină să cre
deți, dar acolo, sus, la „pupi
trul de comandă" al macaralei
rotitoare deasupra Lupenilor, la
125 de metri înălțime, se află
nu un bărbat, ci o femeie de
statură mărunțică. Are 25 de
ani și e mămică. Se numește
Ecaterina Albu și toți o privesc
cu admirație.
Au și de ce. E la înălțime I

Un bilanț
de... nota zece
Elevii Liceului de filologieistorie din Craiova — he rela
tează într-o scrisoare profeso
rul Hariton V. Stoiculescu, di
rectorul liceului — au înre
gistrat, în acest' an școlar, o
performanță deosebită : 188 de
premii și mențiuni la făza ju
dețeană a concursurilor școlare
pe discipline de învățămînt.
Dintre aceștia, nu mai puțin de
31 de elevi vor reprezenta li
ceul la faza finală, pe țară, a
olimpiadelor școlare.
Felicitări și succes !
Un bilanț de... nota 10, pe
care silitorii elevi, profesorii
care-i pregătesc îl dedică apro’? ani
platei aniversări a 150 de
de existență a liceului lor.

PATRIA- CASA TUTUROR SENTIMENTELOR NOASTRE
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— Care sint, după opinia dum
neavoastră, îndatoririle scriitorului
român față de limba română, lu
mea românească, societatea de
astăzi ?
— Limba română este cel mal
mare tezaur pe care îl are poporul,
ea definește poporul român, ea este
România, ea este casa sentimente
lor tuturor fiilor patriei, ea este
lăuntrul aripei visurilor noastre de
mai bine și de pace. îndatoririle
scriitorului față de limbă și de so
cietate sint totale, pină la identifi
carea lui cu limba română și a spi
ritualității lui cu sensul suprem al
spiritualității societății românești
contemporane. Dar scriitorul are în
primul rînd îndatoriri față de citi
torii lui cei mai apropiați, contem
porani ai săi. Orice scriitor începe
prin a-și spune propria sa viață
prin cuvinte. Dacă el este cinstit
cu sine însuși, neapărat este cinstit
cu toți ceilalți. La un moment dat,
prin maturizare, un scriitor auten
tic, într-un fel sau altul, își va da
seama că scopul scrisului nu este
perfecționarea cuvîntiilui, ci mesa
jul pe care il poartă cuviutul. Asta
este secunda in care scriitorul de
vine scriitor. Biografia ta perso
nală trebuie să devină impersonală
și cît mai larg coincidentă cu bio
grafia cititorului. Coincidenta cu
cititorul la început este coincidenta
alergătorului mort tragic după
Maraton anunțînd grecilor victoria
asupra perșilor. Dante, genialul
poet al lumii, a atins o coincidentă
de mesaj pină în vremea noastră.
Scriitorul care nu face un înțeles
crescător și luminos în cititor și-a
făcut numai jumătate din datoria
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În lipsă
de frunze...
Pavel Bivolarii și Nicolae
Grama din Buzău nu aveau de
lucru fiindcă acum, cind copa
cii n-au înfrunzit încă, n-aveau
ce tăia la dini. Au fost trimiși
de citeva ori la oficiul forțelor
de muncă, dar repartițiile ofe
rite nu le-au considerat „dem
ne" de... obrazul lor. Și cum,
vorba ceea, „obrazul subțire cu
cheltuială se ține", intr-o seară
s-au hotărit, în sfîrșit, să în
ceapă o viață nouă. S-au furi
șat într-o cofetărie să sustra
gă tot ce-or găsi, dar au fost
ei „sustrași" de organele de
miliție. Numele cofetăriei „Via
ță nouă" n-are nici o legătură
cu fapta celor doi, amindoi recidiviști.

Voia să râmînă
singur
Pentru că lovise și își_ alun
gase soția și fiica din casă, Vic
tor Vasile din Tg. CărbuneștiGorj a fost condamnat la trei
luni cu executarea pedepsei
prin muncă. După ce au. trecut
cele trei luni, V. V. a început
din nou să-și amenințe și să-și
lovească soția. Intr-o zi, după
ce a izgonit-o din nou din casă,
a început să spargă geamurile,
să distrugă mobila, să arunce
în stradă tot felul de obiecte.
Cu greu au putut pătrunde oa
menii legii în casă, întrucit
V. V. se ferecase pe dinăuntru
și amenința că face „moarte de
om". A fost arestat, judecat și
condamnat la 6 luni, dar de
data aceasta, cu executarea in
închisoare.

I
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Trei, și toți trei
I tară noroc
de jocul de cărți,
I ceiAbsorbiți
trei „rîvnitori de noroc"
n-au observat cum in camera
din căminul de nefamiliști
I lor
al Întreprinderii „Unio" din
Satu Mare au pătruns niște lu
de miliție, surprinzinI crători
du-i chiar intr-unui din mo
mentele cind „plusau" cel mai
Numele celor trei fără
I mult.
noroc : Vasile Bancotă, Vasile
Farcaș și Andrei Chereji, toți
I demăjoara
la „Unio". In afară de gră
de bani de pe masă,
confiscată pe loc, cei trei s-au
și cu cite 1 000 de lei aI ales
mendă fiecare. Ca să nu-ncapă
I supărare.
Bine-a zis cine-a zis că no
rocul e d-upă cum și-l face
I omul. Rubrică realizată de
Petre POPA
I
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii

Convorbire cu poetul
scrlitorul de azi in ochii lumii pen/tru care scrie ?
— Cea mai mare grijă care s-a
acordat vreodată în istoria lumii
unui scriitor s-a petrecut numai în
statele cu orînduire socialistă. Tre
buie să o spunem răspicat că în
statul nostru, în fine, scriitorul și-a
dobindit statutul meritat, de mare
libertate și răspundere patriotică :
dreptul la scris, considerat ca o
muncă nobilă pentru înălțarea pa
triei.
— Unii își pun întrebarea : mai
este necesară astăzi poezia patrio
tică? Dumneavoastră ce credeți ?
— Atîta vreme cît avem patrie
poezia patriotică este la ea acasă.
Vai de cei care n-au patrie! Cred
că dorința lor de poezie patriotică
este atît de mistuitoare cum nu se
poate imagina. Noi avem o patrie
pe care o cîntăm în toate ale ei.
Acest fapt dă libertate profundă
dragostei de a fi îndrăgostită, dar,
in același timp, dă dreptul și obli-
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In catagrafia din 1838 —
primul recensămînt gene
ral din Tara Românească —
la nr. 7 din Sohatu ilfovean era cuprinsă gospodă
ria lui Tudorică Albu și a
soției sale Mușa, iar la nr.
8 — .dovadă că erau ală
turate cele două gospodă
rii — a lui Ștefan Tudo
rică Albu și a soției sale
Ioana, ambii in virată de
20 de ani. țărani clăcași pe
moșia Filipescului, cu plu
gul. boii și caprele lor. cu
caii — probabil albi — căci
sohățenii descendent! cola
terali așa explică porecla
cplor doi bărbați — capi de
familie, purtată de tot nea
mul. încă de pe cind nu
părăsiseră plaiurile vrincene. Tudorică Albu și
Mușa erau bunicii paterni
ai lui Delavrancea. iar Ște
fan Tudorică Albu și Ioana-Iana. părinții săi. „Ță
rani și ei, pe care nu-i vei
găsi în cronici, nici ctitori
zugrăviți in biserici. Ei se
pierd in haosul neștiutori
lor de carte. „Săracii", cum
li identifică Delavrancea in
1917. într-o scrisoare adre
sată fiicei sale. Henrieta.
Cu o astfel de origine, in
epoca marelui scriitor. îm
părtășirea din lumina cul
turii era greu de cucerit și
urcarea treptelor prestigiu
lui în societate de dome
niul imposibilului, iar în
cazul unei nesperate bi
ruințe, norocosul cădea în
amnezie totală față de stra
tul populației umile din
care se trăgea, încercînd
să-și încropească o genea
logie „onorabilă". Dela
vrancea însă, care semnea
ză studiul „Partidele isto
rice..." : „Un fiu de țăran",
declară prietenului său Ion
Russu-Șirianu într-o epis
tolă din 1893 : „...țărănimea
este idolul meu", iar în
Parlamentul din 1894 proas
pătul deputat de Prahova
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va vorbi, „în numele unor
nefericiți", într-o Cameră
de oameni fericiți, solidar
cu cei mulți și umili, căci
originea sa țărănească nu
și-o simțea ca pe un stig
mat infamant, ci, spunea —
„Am dreptul și onoarea de
a vă spune : Da. sint ță
ran !. fiu de clăcaș împro
prietărit la ’64. Sunt și
suntem prima generație
care a învățat carte... Acesta este titlul meu de
noblețe. Aș vrea să-l văz
pe al dvs.“.
Din tot ce ne-a rămas

de prof. univ. dr.
Emilia Șt. MILICESCU
«cris de la Delavrancea se
poate alcătui un impresio
nant volum de formulări
ale gindirii sale referitoa
re la virtuțile poporului în
genere și ale poporului ro
mân, îp special, definiții
încărcate de o infinită du
ioșie pentru „analfabeții"
din care se trăgea. In pro
bleme de conducere politi
că și administrativă el
invită pe cei ce aveau pre
tenția de a fi șefi să se
inspire
de Ia mase :
„Voința poporului este vir
tutea numărului, căci po
porul este cea mai mare
valoare numerică din na
țiune. Nu orice om din po
por poate să fie filozof,
poet, om politic, dar in
divizii întruniți laolaltă in
tr-un singur corp — po
porul — devine un mare
filozof, un mare poet, un
mare om politic. în popor
stau potențial închise adincimi filozofice, emoții
poetice și vaste concepții
politice, la care niciodată
nu s-au putut ridica «decît
aieia care au trăit în po
por și au avut geniul de
a-1 înțelege".
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Semănătorul
Un desen al lui DELAVRANCEA

^(Urmare din pag. I)

Nichita STĂNESCU
tindeau s-a împlinit. Insă astăzi
avem atîtea și atîtea de cintat,
atitea frumuseți .de slăvit in patria
noastră a tuturor !
»
— Un scriitor, drag inimii .dum
neavoastră, scrie de mai mulți ani
o „Carte cu prieteni". Ce părere
aveți despre prietenia literară ?
— Despre prietenia literară nu
am -nici o părere. Părere am numai
despre prietenia umană. Orice prie
tenie literară este mai întîi o prie
tenie umană. Dacă din întîmplare
cei doi prieteni sint de aceeași pro
fesiune, atunci ar putea să se nu
mească prietenie literară, prietenie
inginerească ș.a.m.d. N-are impor
tanță profesiunea. Faptul că eu sint
bun prieten cu Gheorghe Tomozei,
bunăoară, e treaba noastră de o
viață, pentru că felul nostru de a
scrie nu e prieten unul cu' altul.
Intr-adevăr, ideile împrietenesc
oamenii, după cum pot să-i și des
partă. Prietenia nu înseamnă nici
odată o excesivă toleranță recipro-
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dinii și disciplinei în muncă, astfel
ca nici un minut din timpul pro
ductiv să nu se irosească. Realiza
rea planului în fiecare unitate eco
nomică, la fiecare produs, la timp,
așa cum a fost stabilit prin con
tractele economice, reprezintă pre
misa desfășurării in bune condi
ții a aprovizionării tehnico-materiale, a cooperării interuzinale.
Sarcini cu totul deosebite pentru
desfășurarea corespunzătoare a
producției în toate sectoarele de
activitate revin oamenilor muncii
din industria extractivă, minerilor
și petroliștilor, precum și celor din
industria energetică. în aceste do
menii nu există nici o limită în
depășirea planului, orice pro
ducție suplimentarii fiind bineve
nită, contribuind la progresul eco
nomic al țării.
Cu deosebită claritate s-a subli
niat în cadrul lucrărilor plenarei
imperativul creșterii susținute a
exportului, participării active, cu
eficiență sporită, a economie: româ
nești la schimburile comerciale șl
cooperarea economică internațio
nală. „Problema realizării produc

In bariera bucuresteană
a Vergului, la vechiul nr.
166 unde s-a născut — la
2 aprilie 1858, așa cum se
află consemnat in matri
cola clasei a Il-a a Școlii
sucursalei din Coloarea
neagră — căsuța din pa
iantă, cu acoperișul pră
bușit, mai
privea, acum un sfert de veac, prin
fereastra de două palme ca
un ochi bolnav și resem
nat spre forfota unei lumi
înstrăinate, iar stilpii pris
pei păreau că se opintesc
într-un ■ efort suprem și aproape uman să sprijine
ruina căminului in care a
văzut lumina zilei tulbură
toarea . personalitate a lui
Delavrancea. De pe prispa
cu tufănele și busuioc,
Mama Iana și-a urmărit
feciorii cărturari. înghițiți
de freamătul lumii pe care
ea n-o .putea înțelege, dar
lui Barbu, maidanele vara
împodobite cu flori și iar
na cu zăpadă, umbra cas
tanilor unde se adunau bă
trânii cu snoavele lor, cu
cîntece și basme, și viile
fără hotar, gropile din care
se lua lut și nisip pentru
cărămidăria lui Hagi Tudorache. mirosul de pîine
caldă de la brutăria lui
lane și convoiul de căru
țe cu grine pentru schele
le din Oltenița și Giurgiu,
în fruntea căruia era în
suși părintele său, au hotărît luptele sale în viață
si izvorul sentimentelor ge
neroase care l-au stăpînit
pe cel mai mic dintre fiii
lui Ștefan Tudorică Albu.
tn paginile ziarelor si re
vistelor vremii, de-a lun
gul a peste tnei decenii,
cronicarul Delavrancea con
semnează cu sfîșieri cople
șitoare tratamentul inuman
aplicat țăranilor răsculați
în atîtea rinduri de mize
ria în care erau împinși. înV
revistele literare se înal
tă, luminînd, cuvintele lui
de slăvire a limbii și fol
clorului creat de „neștiu
torii de carte". In numele
lor. al țăranilor de pretu
tindeni. locuitori ai vechii
Dacii, „daco-românul De
lavrancea" — cum era
semnalat de autoritățile
habsburgice cind trecea
Carpații in haine de țăran
— a militat pentru dezro
birea Ardealului.
Desenele lui — cind nu
sint caricaturi ale potenta
ților zilei, ca și pamflete
le cu care îi gratifică —
sînt chipuri de țărani bă
tuți de vînturi și arși de
soare pe ogoarele dătătoa
re de pîine pentru toți, de
avuții menite să fie juca
te la celebrele rulete ale
Europei de absenteiști care
n-au știut- niciodată sau au
uitat de mult limba pămîntului pe care-1 exploa
tau. căsuțe mici cu acope
riș de trestie ori stuf. • ca
acelea din Sohatul bunici
lor. semănătorul aruncind
semințele in brazdă, ori
„țăranul mizeriei", scofilcit
și descărnat, din care, toa-

ției pentru export — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — este
hotărîtoare pentru desfășurarea co
respunzătoare a activității noastre
economice și pentru dezvoltarea
generală a țării". Tocmai de aceea,
exportul trebuie să devină o pre
ocupare centrală, de zi cu zi, in

că. Cind ea se produce, prietenia
denumește o solidaritate semantică
(adică a înțelesului), iar nu una
epidermică.
— Ce să credem despre un scrii
tor de valoarea dumneavoastră
care, la -virsta de cincizeci de ani,
scrie împreună cu un tinăr de nici
treizeci de ani o carte atît de ne
obișnuită, de incitantă : „Antimetafizica"? Ce este de fapt această
lucrare ; un jurnal de memorii ?
— Nu, nu este o carte de me
morii. însoțirea mea scriitoricească
cu talentatul poet Aurelian Ti tu
Dumitrescu pentru mine semnifică
nu epigonism, ci continuitate lite
rară. S-ar putea să mă înșel eu. dar
nu vă întrebați că el s-ar putea
înșela cu mine? Ne-am gindit să
distrugem ideea de „găști" literare
care este atita de pernicioasă pen
tru spiritualitatea literaturii româ
ne. „Antimetafizica" vrea să fie un
gen nou literar, un roman pe viu
al cărui simbol este- solidaritatea
dintre generații, al cărei mesaj este
de natură profund umanistă. Ne
adresăm celei mai tinere generații
oferindu-i nu durerile nqastre per
sonale, ci bucuria noastră imperso
nală. Este o treabă care ține de
morala scrisului. Educăm — în mă
sura în care sîntem în stare, în spi
ritul creativ, liber, al comunismu
lui ca ideal, al romantismului so
cialist — cea mai tînără generație
și, cum spunea un profesor, ca să
convingi trebuie să crezi în ceea ce
spui.
*

gația poeziei noastre să scrie liber
despre zborul vulturului, despre
ochiul mamei, despre cea mai ginditoare mină a omului, mina mun
citorului. Cind idealul este îndepli
nit, ar părea că poezia patriotică
și-a pierdut» rolul, dar amintirea
idealului de pe vremea cind era
neîmplinit dă măreție actuală poe
ziei' patriotice : și astăzi ne cutre
mură frumusețea versurilor 'lui
Goga, deși idealul spre care ele

C. STĂNESCU
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Model de simțire, de cugetare
și de limbă românească

I

I
I Arheologică
Ceramică, ornamente de bronz,
de echipament militar,
arme, unelte de fier, fragmente I
I piese
de sculpturi, fragmente de sti
clă, opaițe, monezi...
Sint citeva din obiectele unui I
I bogat
inventar rezultat în urma
săpăturilor arheologice efectu
ate la castrul de la Gherla de
I Muzeul
de istorie al Transilva I
niei.
Cercetările efectuate au pus
în evidență noi date și aspecte
despre viața de zi cu zi a so
cietății daco-romane, despre or
ganizarea militară și adminis
trativă a provinciei Dacia, des
pre arta și preocupările stră
moșilor noștri, toate constituindu-se in tot atîtea noi dovezi
ale. continuității populației dacoromane pe teritoriul patriei.

lui. Arta, prin exemplul personal,
sau prin amintirea altor exemple
trebuie să educe și să înalțe. Scrii
torul de, azi divulgă și respinge, în
numele oamenilor, tragicul cu care
este contemporan cel puțin prin
Hiroshima. Scriitorul de azi este
tot una cu cititorul de azi, noi tqți
avem un unic ideal.
— Acceptînd ideea că opera lite
rară este, într-un chip specific,
oglinda lumii, cum se oglindește
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Barbu Ștefănescu-Delavrancea
Desen de Nicolae GR1GORESCU

tă viața, capacitățile Iul
creatoare s-au istovit de
muncă excesivă și subnu
triție, așa cum explica in
conferința de la Ateneul
Român in februarie 1892.
Ca scriitor, cei din.tîi
dascăli ai săi au fost oa
menii simpli din mahalaua
orzarilor, descendentii oie
rilor băjenari din Vrancea
la începutul veacului al
XIX-lea. Limba lor vi
guroasă și plină de plas
ticitate, fantezia fără mar
gini a acestor povestitori și
rapsozi, viata lor de colec
tivitate distinctă în barie
ra Vergului i-au dat cea
mai mare parte din teme
le nuvelisticii sale, limba,
„cu duium de frumuseți",
aripa fanteziei din care în
poemele în proză, în „flo
rile fără moarte" — Bu
nicul și Bunica — ori în
imnul de slăvire a mare
lui Mușatin din Trilogia
Moldovei, Delavrancea se
înalță pînă la eternitate,
intrînd in tezaurul univer
sal al literaturii.
Cît privește ceea ce-șl
propunea să elaboreze, avînd drept centru tematic șl
filozofico-social tot pe ță
ran — „cartea noastră vie
care ne-a păstrat limba,
tradițiile șl credința" — un
roman intitulat „învinsul"
ar fi desfășurat fresca
luptelor unui „fiu de ță
ran" într-o lume despoti
că, iar in 1893, în scrisoa
rea către întemnițatul la
Seghedin, Ion Russu-Șirianu. își rezumă conferin
ța de la Ploiești, decembrie
1893. despre „Drepturile ro
mânilor trans-carpatini" :
„Voi vorbi anul acesta
despre revoluțiile români
lor de peste Carpati la Ateneu. Și preparind aceas
tă conferință ca și cum aș
prepara un mare volum,
voi pune deoparte toate fi
gurile necunoscute mulți
mii ce au jucat rolul de
jertfe ale românilor și voi
scri(e) un volum — glorie —
portrete. Eroi în cojoc, ge

duselor — imperativ esențial pentru
satisfacerea nevoilor economiei na-'
ționale și participarea eficientă a
țării noastre la schimbul mondial
de valori materiale.
Pentru înfăptuirea sarcinilor din
acest domeniu, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con

nerali cu căciuli țuguiete
sau cu pălării cît roata plu
gului, a căror viață și glo
rie — scria în alt loc —
stau într-un singur mo
ment : moartea. îi simt și-i
admir și-i iubesc ca pe eroii noștri primitivi șl
omerici...".
La cîteva luni. In primul
articol publicat în revista
„Vieața" a lui Vlahuță și
Alceu Urechia, In redacția
căruia
vorbesc
despre
Tumultus rusticorum (re
voluțiile țărănești) portre
tizase verbal pe Catarina
Varga, pe Avram Iancu —
„regele munților", pe tri
bunul Molnar și pe mar
tirul Manasie Cosma, De
lavrancea revine asupra
ideii din scrisoarea către
I. R. Șiirianu, intitdlîndu-și
mărturisirile „Cultul celor
mici" : „Am un cult ne
mărginit
pentru
eroii
obscuri. Biserica mea isto
rică, în care uneori mă re
trag cuprins de pietate,
este — de jos și pînă sus,
cu sfinți mărunți, uitați și
necunoscuți. Aceștia sunt
eroii ! !... In clipele de
jertfă supremă in fiecare
din ci se proiectau palpi
tațiile a milioane de
inimi, dreptul de existen
ță și strigătul de libertate
al popoarelor răsculate din
mizerie și sclavie. Și la
capul lor nici o cruce, nici
un semn. Nimic pe pămînt,
nimic în istorie. ...mă gîndesc la o galerie de ima
gini curate și luminoase re
chemate din umbra trecu
tului eroic în fața unui
prezent tulbure, molatic și
fără relief".
Din păcate, viața zbuciu
mată a marelui scriitor și
moartea sa prematură l-au
împiedicat să-și realizeze
planul : dar tot ce ne-a lă
sat poate da o idee de
înălțimea gindului și de
frumusețea în care ar fi
îmbrăcat pe „cei mici", topindu-ne sufletul in acor
durile de melopee tragică,
dar eroică ale scrierilor sale.

diție esențială pentru realizarea
unei cotituri radicale in domeniul
creșterii nivelului tehnic și calitativ
al produselor.
In spiritul înaltelor exigente for
mulate de recenta plenară, cu
aceeași stăruință și răspundere tre
buie să se acționeze în fiecare uni-

MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ
toate întreprinderile și ramurile,
întreaga activitate economică din
acest an și din întregul cincinal
trebuie să se desfășoare sub sem
nul exigențelor impuse de realiza
rea unei eficiente și rentabilități
maxime. Este ideea, este cerința
care străbat ca un fir roșu cuvintarea rostită de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. la recenta plenară Iar
in cadrul aceste: vaste problematici
unul din obiectivele prioritare, de
maximă importanță pentru întrea
ga noastră activitate economică îl
constituie creșterea continuă a ni
velului tehnic și calitativ al pro

ducerea partidului a hotărit elabo
rarea, pentru toate ramurile eco
nomice, a unor programe speciale,
care să asigure îmbunătățirea con
tinuă a calității producției, realiza
rea unor produse la un nivel cali
tativ ridicat, competitive pe plan
mondial cu cele mai bune produse
similare și chiar superioare aces
tora. Desigur, in elaborarea și apli
carea în viață a acestor programe
sarcini deosebite revin, deopotrivă,
muncitorilor și specialiștilor din
întreprinderile industriale cît și
celor din institutele de cercetare, o
mai strinsă și activă conlucrare în
tre aceștia impunindu-se ca o con

tate economică pentru valorificarea
superioară a materiilor prime și re
surselor energetice, pentru reduce
rea mai accentuată a cheltuieli
lor materțale de producție.
în ansamblul problematicii eco
nomice analizate de recenta ple
nară, creșterea susținută, in ritm
înalt a productivității muncii de
ține un loc primordial. în concor
danță cu orientates fermă spre asi
gurarea unui rol esențial factorilor
intensivi, de eficiență ai dezvoltării
economice, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae- Ceaușescu, pină in
anul 1985 nivelul productivității
muncii trebuie să se dubleze. Este
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Un moment important în istoria
luptei eroice a partidului, a comuniștilor
45 de ani: de la cucerirea regimului politic in închisori,
pentru deținuții comuniști și antifasciști
Doftana — nume de tristă amin
tire. Zidurile erau reci, sinistre. Igra
sia transformase întreaga închisoare
într-o unică și uriașă „secție H“ —
înfricoșător loc de tortură, cu cele
40 de celule umezite și răcite conti
nuu. Deținuții purtau lanțuri grele
la miini și la picioare, primeau rații
de înfometare și erau lipsiți de asis
tență medicală; orice fel de legături cu
cei de afară le erau interzise. „Bastilia românească", cum fusese supra
numită închisoarea, avea... tradiții
istorice. Aici, unde la sfîrșitul veacu
lui trecut au fost ridicate aceste înspăimintătoare ziduri, funcționase
înainte o veche ocnă. Mulți dintre
cei ce se împotriviseră stăpinirii, in
tre care și Iancu Jianu, au ispășit
in acest loc pedepse grele.
Aici, in această citadelă a terorii,
au fost întemnițați militanți de frun
te ai mișcării muncitorești și revo
luționare din patria noastră. Și tot
aici și-au petrecut mulți ani din viață
numeroase cadre de bază ale parti
dului nostru comunist. Pentru aceas
ta, Doftana a devenit un nume cu
rezonanțe eroice în istoria patriei.
Cei întemnițați la Doftana, în alte
închisori ale regimului burghezomoșieresc nu fuseseră ,dați uitării.
Problema lor devenise obiectiv de
bază al luptei partidului. Se orga
nizau întruniri, mitinguri, demonstra
ții de stradă in sprijinul luptătorilor
comuniști și antifasciști aflați în
temnițe. Mii de glasuri scandau :
„Să apărăm viața tovarășilor noștri
din închisori" ; „Amnistie pentru de
ținuții comuniști și antifasciști".
Una dintre conștiințele lucide ale
perioadei interbelice, scriitorul mili
tant Alexandru Sahia, nota : „Ce altă
vină au sutele de muncitori, intelec
tuali antifasciști care zac in celulele
negre, însingerați și ftiziei, decît 'că
au înțeles să lupte pentru pacea lu
mii, pentru libertatea amenințată de
fasciști, pentru ridicarea nivelului
de trai al thaselor largi ?“. Presa
vremii, bineînțeles, cea democrată,
progresistă, prin titluri ca „Inchizi
ția de la Doftana" ; „Ce se petrece
in închisori", prin articole scrise cu
înflăcărare, îndrepta atenția opiniei
publice spre cei ce, în închisori, erau
victimele unui tratament barbar. Din
tre metodele temnicerilor nu lipseau
nici schingiuirile, nici înfometarea,
nici presiunile psihice.
Vremurile erau apăsătoare pentru
masele muncitoare. Exploatarea se
intensifica. Țara era amenințată de
fascism, de război, de pierderea in
dependenței. Aveau loc aproape zil
nic acțiuni de protest, demonstrații,
mitinguri. Tot mai frecvent, la în
demnul partidului comunist, reven
dicările economice ale clasei munci
toare, ale celorlalte categorii sociale
exploatate îmbrăcau haina luptei po
litice. Riposta era brutală. Procesele
politice se intensificau și ele. Erau
trimiși în închisori cei ce se aflau
în miezul marilor bătălii de clasă.
Sau cei ce duceau greul luptei îm
potriva politicii de fascizare, pentru
apărarea independenței naționale,
pentru alianță cu Uniunea Sovietică,
pentru o nouă orînduire economicosocială in România. Cele mai aspre
pedepse Ie primeau comuniștii.»
Procesul de la Brașov, din vara
anului 1936, intentat unui grup de
uteciști, a fost transformat de parti

dul comunist într-o tribună a luptei
antifasciste. Tinărului revoluționar
Nicolae Ceaușescu i-a fost încredin
țat rolul principal în orientarea poli
tică a procesului. In pledoarii însuflețitoare a subliniat că fascismul
constituie un grav pericol pentru li
bertatea și independența patriei.
Aceste intervenții au atras atenția
completului justiției militare, care a
cerut precizări cu privire la activi
tatea sa politică. Raportul organelor
de siguranță a conturat portretul
unui cutezător militant comunist,
revoluționar, al unui înflăcărat pa
triot. Firește, tocmai astfel de trăsă
turi, care au fost relevate și în tim
pul procesului, i-au atras o aspră
condamnare. Ziarul „Arena" scria că
„tînărul Nicolae Ceaușescu va intilni în ocnele țării noastre peste 1 500
de deținuți politici comuniști și an
tifasciști cu care, cu ani în urmă,
și-a luat sarcina de a lumina po
porul". De fapt, întemnițarea sa la
Doftana, unde a stat închis bina în
decembrie 1938, este o dovadă.că or
ganele represive cunoșteau rolul im
portant ce-i revenea în mișcarea
comunistă^
|i
Peste ani. in acest timp ly phos al
țării, evocînd faptele de Munci,
secretarul general al partidului avea,
să sublinieze că „lupta revoluțioi ară,
viața în colectivele din închise 1 și
lagăre au constituit o înaltă șco. de
pregătire politico-ideologică, de edu
care și formare in spiritul principii
lor eticii și echității socialiste și co
muniste". Și într-adevăr, deși exista
intenția premeditată de a-i distruge
fizic și moral, deși erau torturați, în
josiți, loviți brutal în demnitatea lor,
deținuții comuniști și antifasciști nu
s-au lăsat intimidați. Ei au făcut din
închisori fortărețe ale luptei revolu
ționare ; universități comuniste in
care materia de bază era materialis
mul dialectic și Istoric ; tribune ale
ideilor înaintate. Acest fapt de
monstra, încă o dată, capacitatea or
ganizatorică a partidului comunist,
forța de neînfrânt a comuniștilor, spi
ritul lor de sacrificiu.
Lupta comuniștilor internați șl a
celor aflați afară, în ilegalitate, aler
tarea opiniei publice din țară și de
peste hotare a determinat o impor
tantă victorie : cucerirea regimului
politic în închisori. Ceea ce însem
na, pentru deținuții comuniști și an
tifasciști. tratament diferențiat față
de cei ce ispășeau pedepse de drept
comun, posibilități de informare, de
comunicare între ei și cu rudele, ca
dru în care s-au intensificat legătu
rile dintre revoluționarii întemnițați
și tovarășii lor aflați în libertate.
Evocînd, azi, cind poporul nostru
dă viață Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei spre co
munism, tradiția eroică a Doftanei,
lupta comuniștilor pentru cucerirea
regimului politic în închisori, mo
mente ce se înscriu ca parte inte
grantă în istoria trăită a partidului,
‘a țării, aducem în fața generațiilor
contemporane exemplul unei Înalte
școli a vieții, a dîrzeniel, a neînfricării ; exemplul încrederii totale a
comuniștilor în justețea cauzei lor,
în victoria luptei lor.

Adrian VASIEESCU

ÎNVĂȚĂTORUL
(Urmare din pag. I)

frunte ai obștii, sînt chiar „fii al sa
tului". Toate cele 54 cadre didactice
din Săliștea de Sus (Maramureș),
bunăoară, sînt de acolo, foști elevi
ai școlii din localitate, reîntorși pe
meleagurile natale după absolvirea
liceelor pedagogice sau a facultăți
lor. Tot ,așa și profesorul Gheorghe
Jipu, directorul- școlii din Bogdăneștl (Iași), și aproape toți ceilalți
învățători și profesori sînt originari
din acest sat. Alții, deși născuți pe
alte meleaguri, au fost „adoptați"
de comunele in care-și desfășoară
activitatea didactică. Nu este lipsit
de semnificație faptul că, în aceste
localități, ca îh numeroase altele, in
care cadrele didactice pun umărul
la rezolvarea treburilor obștești, ac
tivitatea economică înregistrează
bune rezultate, pregătirea pentru
muncă și viață a elevilor se desfă
șoară la cotele de calitate impuse
de ' exigențele societății noastre,
viața spirituală a obștii este bogată,
școala, împreună cu celelalte insti
tuții locale de cultură oferind săte
nilor posibilități diverse de a-și îm
bogăți continuu cunoștințele, de
a-și petrece timpul liber în mod in
structiv, Pentru că, așa cum subli
niau interlocutorii noștri, este greu
să realizezi un lucru de calitate, fie
în planul activității instructiv-educative cu elevii, fie in cel al muncii
politice și culturale, să fii activ ani
mator al vieții spirituale locale în
răstimpul dintre două trenuri sau
autobuze, obsedat de gîndul de a
prinde mijloacele de transport pen
tru a ajunge mai repede acasă. „îm
preună cu primăriile — menționa în
această ordine de idei prof. Nicolae

un obiectiv riguros fundamentat,
necesar și posibil dg realizat.
Și de această dată, în cadrul lu
crărilor plenarei, în cuvîntarea se
cretarului general al partidului, a
fost subliniată cu pregnanță legă
tura directă, nemijlocită care există
intre- dezvoltarea economiei, spori
rea avuției naționale și ridicarea
bunăstării materiale și spirituale a
poporului.
In cadrul plenarei au fost dezbă
tute o serie de măsuri menite să
asigure legarea mai strânsă a veni
turilor fiecărui om al muncii de
realizarea indicatorilor cantitativi
și calitativi ai planului, întărirea
răspunderii oamenilor muncii în
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari. Sint măsuri
care. cu certitudine, vor asigura
sporirea preocupărilor organiza
țiilor de partid, ale oamenilor mun
cii pentru creșterea producției,
realizarea planului de export. îm
bunătățirea calității produselor,
creșterea eficienței economice și a
beneficiilor, pentru dezvoltarea și
Întărirea proprietății socialiste, a
proprietății comune a oamenilor
muncii.

Ciobotă, inspector general al Inspec
toratului școlar al județului Alba —
acordăm toată atenția procesului
firesc de apropiere a personalului
didactic de școala în care predă, în
interesul ridicării calității învățămîntului, al îmbogățirii vieții cultu
rale a localității, întrucît și în pre
zent, în județ, peste 13 la sută din
tre slujitorii școlii continuă să facă
naveta. Este vorba de asigurarea
unor condiții civilizate de viață ca
drelor didactice, de asigurarea bazei
materiale necesare desfășurării co
respunzătoare a procesului instructiv-educativ".
Așa cum s-a subliniat la Confe
rința pe țară a președinților consi
liilor populare, din luna februarie,
printre atribuțiile conferite de legeorganelor locale ale puterii de stat
se înscriu, la loc central, și cele care
privesc îndrumarea învățămîntului
în direcția îmbunătățirii conținutului
și adîncirii procesului de integrare
a acestuia cu producția, preocuparea
pentru folosirea judicioasă, buna
gospodărire și întreținere a bazei
materiale existente la unitățile de
învățămînt. Mai sint însă, din pă
cate. cazuri cind unele primării co
munale își îndeplinesc doar formal,
birocratic aceste importante înda
toriri. După cum ne relata prof.
Gheorghe Trandafir, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar al jude
țului Satu Mare, sint și comune în
județ, precum Călinești-Oaș, Gherța
Mică ș.a., în care primăriile nu ajută
cadrele didactice calificate să-și
asigure locuințe corespunzătoare,
unităților de învățămint nu li se
atribuie la timp combustibilul ne
cesar etc. Se mai întimplă, de ase
menea, ca unele primării comunale
să angajeze cadrele didactice in tot
felul de acțiuni care le perturbează
activitatea din școală.
îmbunătățirea activității complexe
de formare a omului nou — obiectiv
cu profunde semnificații pe care
partidul, societatea noastră socialis
tă fl pun în fața factorilor de răs-pundere, a intelectualilor satului —
oferă cadrelor didactice din mediul
rural un vast teren de afirmare a
capacităților profesionale și expe
rienței de viață, a spiritului gospo
dăresc și atitudinii civice. Valorifi
carea mai eficientă a potențialului
educativ al locurilor și monumente
lor istorice și a realizărilor epocii
socialiste din zonă le oferă ca
drul propice pentru diversificarea
acțiunilor de educație patriotică,
revoluționară a elevilor, a oameni
lor satului. Formarea unei largi opi
nii de masă pentru întărirea ordinii
și disciplinei în muncă, pentru res
pectarea normelor eticii și echității
socialiste, pentru respectarea neabă
tută a legilor țării, educarea materialist-științifică a oamenilor șl
combaterea manifestărilor și practi
cilor mistice pot fi, de asemenea,
realizate la o cotă calitativ supe
rioară prin participarea cadrelor
didactice. Toate acestea Înfăptuitecu concursul direct al consiliilor
populare, al întregii obști a satului,
sub îndrumarea continuă a organi
zațiilor de partid.
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în județul Prahova, însămînțarea
culturilor din epoca I se apropie de
sfîrșit. Acum, atenția specialiștilor, a
agricultorilor prahoveni este îndrep
tată spre terminarea lucrărilor, la
floarea-soarelui, care pînă în seara
zile de 31 martie a fost însămînțată
pe 91 la sută din suprafețele plani
ficate. „Am fi terminat și însămînțarea acestei culturi dacă tempera
tura solului nu ar fi fost scăzută în
unele zone, ne spune tovarășul Ni
colae Cimpoieru, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană. în prezent acționăm cu im
portante forțe în consiliile agroin
dustriale Ciorani, Mizil și Poienari,
unde mai avem de însămînțat supra
fețe mai mari".
Pornim într-un raid pe un itine
rar care cuprinde punctele fierbinți
ale actualei campanii agricole — și
anume
consiliile
agroindustriale.
Ciorani, Mizil și Urlați. Primul
popas II facem pe tarlaua Movila
Parepa a cooperativei agricole Colceag din consiliul agroindustrial

tV
PROGRAMUL 1
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și literaturii ro
mâne în școală.
11,30 Film serial: ,.Visuri destrămate".
12,00 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptămînă.
6 Telesport. 14.30—16,15
Fotbal :
C.S. Tîrgoviște — Oorvinul Hune
doara
(divizia A)., Transmisiune
directă de la Tîrgoviște
15,10 Călătorie prin tara mea. Reportaj
pe Valea Jiului (II).
18.25 Martie — cronica
evenimentelor
politice.
18,45 1001 de serL
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săptămînă (II).
19,30 Teleenciclopedia.
© 2'),00 Invitat în studio — Tudor
Gb orghe.
© 20,30 Film serial:
,,Bulevardul
PaUlista". Episodul 2.
’.1,10 Voie bună cu Amza Pellea
și invitații săi.
22,05 Telejurnal.
22,15 Nocturnă TV.

PROGRAMUL 2

Telejurnal.
Desene animate.
Civica.
Invitată în studioul
nostru —
mezzosoprana Ruxandra Vlad. ■
21,05 Profil
componistic:
Constantin
Bobescu.
22,05 Telejurnal.
22,15 Muzică de jaz.

19,00
19,20
20.25
20,40

vremea
Timpul probabil
pentru
intervalul
cuprins între 2 aprilie, ora 20 — 5 apri
lie, ora 20.
în țară:
Vremea va fi
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi de scurtă durată înso
țite izolat și de descărcări electrice, în
deosebi în veștul țării și în zonele de
deal și de munte. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu intensificări locale
din sectorul sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade,
iar cele maxime, între 13 și 23
de
grade, local mai ridicate.

cinema
• Septembrie: CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
@ Puterea și
Adevărul:
STUDIO
(59 53 15) — 10; 14; 18.
@
Facerea
lumii :
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:
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Zile fierbinți: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17.30; 19,30.
© B. D. intră în
acțiune:
DACIA
(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.
© Trei zile și trei
nopți:
LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.

se

lucrează

prezența

a fiecărei verigi din tehnologie. Șe
ful fermei nr. 1, inginerul Constantin
Băluță, ne-a spus câ în primăvara
trecută s-a semănat intr-un sol ex
cesiv de umed, fiindcă s-a întîrziat
lucrarea și au început ploile. Astfel,
răsărirea a fost neuniformă, nu s-a
realizat densitatea și- s-a pierdut o
bună parte din producție. Cum se
lucrează acum ? Grija pentru densi
tate merge pină acolo incit la fiecare
capăt al solei mecanizatorii opresc
semănătoarea, curăță patinele, veri
fică modul cum distribuie sămînța in
fiecare secție. „Avem timp suficient
să reglăm 'semănătorile — ne spunea
mecanizatorul Terente Sava — pen
tru că la ferma noastră am Început
semănatul imediat ce s-au creat con
dițiile optime și mai avem puțin de
însămînțat".
Am întîlnit și situații în care, în
unele unități, specialiștii tergiversau
în mod nejustificat desfășurarea se
mănatului. așteptînd temperaturi
mai ridicate. Ne oprim la un singur
exemplu. în biroul tovarășului di
rector general al direcției' agricole,
inginer Vasile Dranovețeanu, am
surprins o convorbire telefonică în
care acesta încerca să-l convingă pe
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Mihail Kogălniceanu să in
tre în cîmp cu toate semănătorile.
Or, după cum am arătat, în afara
ploilor nu există alte motive de a
nu se lucra.
în județul Tulcea există condiții
ca în cursul zilei de azi să se încheie
semănatul florii-soarelui pe întreaga
suprafață. Mecanizatorii, specialiștii
au acum datoria să depună efor
turi susținute în vederea încheierii
pregătirilor pentru însămînțarea
porumbului.

lucian C1UBOTARU
Neculai AMIHULESEI

bine,

se

simte

specialistului

Mizil. în cîmp. președintele coope
rativei, ing. Guțu Marcel, și șeful
de fermă, ing. Toader Ion, suprave
ghează modul în care funcționează
cele patru semănători prevăzute cu
fertilizatoare. „Pină diseară insămînțăm ultimele 60 de hecțare cu floa
rea-soarelui — ne spune șeful de
fermă. Ne preocupă viteza de lucru,
dar în primul rînd urmărim calita
tea. în acest sens, echipe speciale
de cooperatori cern îngrășămintele
pentru a ieși uniform prin distribui
torul mașinii."
în consiliul agroindustrial Urlați,
la cooperativa agricolă Albești. o
formație de . șase semănători pre
văzute cu instalații de erbicidat lu
crează tot la floarea-soarelui. Notăm
că pînă la ora 11 semănaseră 30 de
hectare. Și în consiliul agroindus
trial Ciorani toate forțele sînt con
centrate la floarea-soarelui și pregă
tirea patului germinativ pentru po
rumb. în cooperativele agricole din
Boldești-Grădiștea, Ciorani și Fulga
se lucrează cu spor. „Temperatura

solului menținîndu-se de cîteva zile
la 8—9 grade la 5—10 centimetri
adîncime. iar patul germinativ des
tinat porumbului fiind pregătit , pe
toate cele? 2 500 hectare. într-o zidouă vom începe semănatul acestei
culturi" — ne spune tovarășul Matei
Alexandru, tehnician cu producția
în acest consiliu agroindustrial.
Peste tot. cîmpul este pregătit
grădinărește. Ajungem pe tarlaua
Malul Grădiștei a C.A.P. Sălciile.
„Semănăm floarea-soarelui, ne spu
ne mecanizatorul Tudor Ristea,
De dimineață pînă acum am realizat
12 hectare, iar pină se va însera ter
minăm tarlaua. Avem semințe bune,
«Romsum 53»- și «Florom», iar pă
mîntul este «mălai», după cum ve
deți și dumneavoastră".
Iată cîteva imagini care demon
strează că în județul Prahova s-au
luat măsuri organizatorice deosebite
menite să ducă la realizarea în scurt
timp și de bună calitate a lucrărilor
în această* campanie de primăvară.

Gheorghe IONIȚA

în această noapte se va trece la
ORA OFICIALĂ DE VARĂ
Incepînd de duminică, 3 aprilie, întreaga activitate economico-socială și culturală de pe teritoriul țării noastre se va
desfășura după orarul de vară. Deci, odată cu noaptea de 2
spre 3 aprilie ne vom potrivi din nou ceasurile, mutînd acele
acestora cu o oră înainte. Astfel, ora zero va deveni ora unu.

© SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT

„Daciada" - o competiție pentru toți
încheierea etapei de iarnă
Vineri a avut loc la sediul Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport o întîlnire cu ziariștii
din Capitală, prilejuită de încheierea
etapei de iarnă a celei de-a IlI-a edi
ții a „Daciadei", precum și începe
rea etapei de .vară a competiției
sportive naționale.
S-a prezentat o informare cu pri
vire la desfășurarea etapei de iarnă.
Clasamentul general pe județe pen
tru sportul de masă, alcătuit pe baza
rezultatelor înregistrate în finalele
pe țară ale ediției de iarnă, are in
frunte județul Suceava — 647 punc
te, urmat de Harghita — 615 puncte.
Prahova — 602 puncte. Brașov — 563
puncte. Sibiu — 518 puncte. Alba —
513 puncte etc. în spirit autocritic,
au fost prezentate și o serie de nea
junsuri, printre care slaba preocu
pare organizatorică din unele județe,

— start în ediția de vară
insuficienta antrenare a femeilor la
practicarea sportului, o nesatisfăcă
toare selecție nentru sportul de per
formanță a tinerilor remarcați în
competițiile de masă, ca și unele ati
tudini reprobabile care au dus la în
călcări ale regulamentului. Pentru
remedierea acestor deficiențe. Comi
sia centrală a luat o serie de măsuri.
în ce privește etapa de vară, s-a
comunicat că ea va debuta, în func
ție de condițiile concrete din fiecare
județ, în prima decadă a lunii apri
lie. în 1983 sînt programate finale
pe țară, atît la sportul de masă, cit
și la cel de performantă, pentru
sporturile înscrise în programul Uni
versiadei de la Edmonton (prima
mare competiție polisportivă a anu
lui), ele constituind un criteriu de
selecție și verificare.
(Agerpres)

FOTBAL : Azi, meciurile etapei a XXIll-a
La București, Steaua - Sportul studențesc
S. C. Bacău ; F. C. Bihor — F.C.M.
Astăzi se vor desfășura meciurile
Brașov ; Steaua — Sportul studen
celei de-a 23-a etape a campiona
țesc (stadion Steaua) ; Universitatea
tului diviziei A la fotbal. Iată pro
Craiova — Politehnica Timișoara ;
gramul jocurilor : Jiul — F. C. Ar
F. C. Olt — Petrolul. Toate partidele
geș ; Chimia — A.S.A. ; Politehnica
vor începe la ora 16,30.
Iași — Dinamo ; F. C. Constanța —

© Omul care ne trebuie: COTROCEN1
(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.
© Grăbește-te încet:
VIITORUL
(11 48 03) - 15.30: 17,30; 19,30.
® Fiul munților — 9; 11; 13,15: Copiii
bătrînei Vera
—
15,30;
17,45; 20:
TIMPURI ItfOI (15 6110).
© Potopul (seriile III-IV): LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9,30: 12.30; 16; 19.
O Trei oameni periculoși: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18;
20,15.
© Heidi în oraș — 9,15; 11,30; 13,30;
15,45: Pe căi nelegale — 17,45: 19.45:
DOINA (16 35 38).
© Cîinele: 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.
© Abba: GIULEȘTI (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.
© Competiția: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Marea evadare: MUNCA (21 50 97)
— 10; 13; 16; 19.
© Despărțire temporară:
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 16; 19, ARTA
(21 31 86) - 9: 12: 15; 18,30.
© Cafe Express ;
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) — 6,45; 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: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19.30
0 Agonia: VOLGA (79 71 26) — 9; 12;
16; 19, POPULAR (35 15 17) — 10; 13;
16; 19.
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1

I

superior și tehnicii din R. P. Polonă
La invitația Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, în pe
rioada 29 martie — 1 aprilie a avut
loc, vizita in țara noastră a tovară
șului Benon Miskiewicz, ministrul
științei, învățămîntului superior și
tehnicii din R.P. Polonă.
Cu acest prilej, ministrul polonez
a avut convorbiri cu tovarășul Ion
Ursu, prim-vicepreședintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, în cadrul cărora s-au in
format reciproc asupra rolului orga
nelor centrale pentru știință și teh
nologie din cele două țări în con
ducerea activității de cercetare-dezvoltare și au examinat posibilitățile
dezvoltării in continuare a colabo
rării dintre România și Polonia în
domeniul științei și tehnologiei. Păr
țile au convenit realizarea de ac
țiuni de cooperare tehnico-științifică
în domenii prioritare ale economiilor
naționale ale celor două țări, cum
sînt mineritul, chimia, construcți
ile de mașini, energetica, utiliza

Convorbiri

rea surselor noi și refolosibile de
energie.
în timpul vizitei, ministrul polonez
a luat cunoștință de unele realizări
în domeniul științei, tehnologiei, invățămîntului superior. și producției
din România, vizitînd institute de
cercetare și inginerie tehnologică,
institute de învățămînt superior și
unități de producție.
Oaspetele a avut, de asemenea,
convorbiri cu tovarășul Ion Teoreanu. ministrul educației și învătămin
tului, și cu reprezentanți ai conduce
rilor altor instituții ■ centrale.
La încheierea convorbirilor, tova
rășii Ion Ursu și Benon Miskiewicz
au semnat Programul de cooperare
în domeniul științei și tehnologiei
între Republica Socialistă România
și Republica Populară Polonă pe pe
rioada 1983—1985.
La semnare au participat Boleslaw
Koperski, ambasadorul R.P. Polone
la București, și membri ai amba
sadei.
(Agerpres)

economice

municațiilor, și conducătorul delega
ției irakiene au semnat un document
în care sint consemnate modalitățile
de cooperare între specialiștii români
și irakieni în vederea întocmirii unor
studii tehnico-economice și construi
rii în comun de obiective pentru
transporturile feroviare, rutiere, na
vale și de telecomunicații, livrarea
de către tara noastră în Irak de
echipamente și instalații necesare
acestor ramuri, precum și în dome
niile electronicii și electrotehnicii.
•La semnare a fost de față Dhiab
M. Al-Algawi. ambasadorul Repu
blicii Irak la București.
(Agerpres)

Cronica

zilei

Cu prilejul apropiatei aniversări
a R. P. Ungare
Vineri seara a avut loc la Amba
sada R.P. Ungare din București un
concert organizat cu prilejul celei
de-a XXXVIII-â aniversări a elibe
rării Ungariei de sub dominația fas
cistă.
Ambasadorul Miklds Barity a vor
bit, cu acest prilej, despre importanța
evenimentului aniversat.
Au fost prezenți tovarășii Petru
Enache, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Ion M. Nicolae, viceprimministru al guvernului, Stan Soare,
adjunct de șef' de secție la C.C. al
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe, general-locotenent Victor Stănculescu,
adjunct al ministrului apărării națio
nale, Ion Ștefănescu, prim vice
președinte al Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, reprezentanți
ai Frontului Democrației și Unității
Socialiste, activiști de partid și de
stat, oameni de cultură și artă.
Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

aniversări a eliberării Ungariei de
sub dominația fascistă, o coroană de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, Miklos Barity, a depus, vineri
dimineață, cu ocazia celei de-a 38-a

Delegația parlamentară din Repu
blica Costa Rica, condusă de Hernan
Garron Salazar, președintele Adună
rii Legislative, a vizitat joi și vineri
județul Bacău. Cu acest prilej, par
lamentarii costaricani au avut o în
trevedere cu Ion Bogdan Băluță,
președintele Consiliului popular ju
dețean. în cadrul căreia oaspeții au
fost informați despre preocupările
organelpr locale ale puterii de stat
pe • plan economic, edilitar-gospodăresc și social-cultural, despre reali
zările județului lor, in contextul ge
neral al dezvoltării multilaterale a
României socialiste.
In continuare, membrii delegației
au fost oaspeții oamenilor muncii de
la întreprinderea- de mașini-unelte
din localitate. Pe parcursul vizitei in
halele de prelucrări mecanice și
montaj mașini-unelte speciale. în
laboratoarele institutului de invățămint, aflate în incinta întreprinde

româno-irakiene

Vineri s-au încheiat' la Bucu
rești convorbirile dintre delegația
română, condusă de Gheorghe -Pe
trescu, viceprim-ministru al guver
nului, și delegația irakiană, condusă
de Abdul Jabbar Abdul Rahim-Al
Assadi. ministrul transporturilor și
comunicațiilor.
în cadrul convorbirilor, evidențiindu-se.. bunele relații existente in
tre România și Irak, au fost anali
zate, în conformitate cu înțelegerile
convenite la nivel înalt, posibilități
le dezvoltării colaborării și cooperă
rii româno-irakiene în domeniul
transporturilor și telecomunicațiilor.
Cu acest prilej, Vasile Bulucea,
ministrul transporturilor șl teleco-

La galeria „Căminul artei" din
Capitală s-a deschis vineri o expo
ziție de pictură din Republica Popu
lară Ungară.
Organizată în cadrul convenției de
colaborare dintre uniunile de creație
ale artiștilor plastici români și un
guri, expoziția reunește lucrări sem
nate de patru reprezentanți ai artei
plastice contemporane din Republi
ca Populară Ungară : Andras Csavlek, Dezso Vali. Kiss Zoltan și Eigel
Istvan.
Trăsăturile definitorii ale artei
plastice ungare contemporane, con
tribuția schimburilor cultural-artistice la mai buna cunoaștere recipro
că a valorilor spirituale aparținînd
popoarelor celor două țări au fost
relevate, la vernisaj, în alocuțiunile
rostite de criticul de artă Horia
Horșia și istoricul de artă Bela
Kovacs.
La festivitatea de deschidere au
participat reprezentanți ai Uniunii
artiștilor plastici, oameni de artă și
cultură, numeroși iubitori aț artelor.,
plastice.
Au fost prezenți Miklds Barity,
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. membh ai ambasadei.

Vizita delegației parlamentare din Costa Rica

Cu același prilej, consulul general
al R.P. Ungare în țara noastră, dr.
Szepes Istvăn, a oferit, la sediul Con
sulatului din Cluj-Napoca, un coc
teil, la care au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid
și de stat, oameni de știință, cultură
și artă, ziariști.

★

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei,
pentru socialism au depus, vineri,
coroane de flori ambasadorii la Bucu
rești ai Republicii Islamice Pakistan
— Iqbal Hosain, Italiei — Benedetto
Santarelli, S.U.A. — David B. Fun
derburk, Statelor Unite Mexicane —
Luis Wybo Alfaro, și Republicii Fe
derale Nigeria — Abdulkadir D.
Gadau..
«■

+

La sediul Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale
din București s-au desfășurat, vineri,
lucrările unei mese rotunde, în ca
drul căreia Fritz Enderlein. directo
rul Institutului de drept internațio
nal și drept comparat al Academiei
pentru -stat șl drept a R.D. Germane
din Potsdam, a prezentat, expune
rea intitulată „Aspecte juridice în
practica de comerț internațional a
R.D.G.".
' Au luat parte cadre didactice uni
versitare, cercetători în domeniul
dreptului internațional și al relațiilor
externe, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ziariști.
Au fost de față membri ai Amba
sadei R.D.G. la București.
★

La București a avut loc festivalul

„Poeții din Balcani cîntă pacea"
Vineri după-amiază a avut loc în
Capitală festivalul : '„Poezii din Bal
cani cîntă paceâ", organizat de Uniunea scriitorilor din Republica So
cialistă România și Radioteleviziunea
română. Cuvîntul introductiv a fost
rostit de Alexandru Bălăci, vice
președinte al Uniunii scriitorilor. Au
citit din versurile lor, celebrînd no
bilele idealuri de pace, prietenie și
colaborare între popoarele din Bal
cani și din întreaga lume, poeții :
Nikola Indjov și Gheorghi Konstan
tinov (R. P. Bulgaria), Ghiorghios
Kotsiras și Titos Patrikios (Grecia),
Liupăo Dimitrovki și Kemal Mahmutefendiă (R.S.F. Iugoslavia), loan
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a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare Ia tragerea Ia sorți lunară
din. 31 martie 1983

a libretelor de economii cu cîștiguri
ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți
pentru trimestrul I 1983

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04883
101
■ 36281
86
91900
113
59019
115
90921
78
95809
02
78768
62
32063
125
36430
32
72865
100
25663
68
98529
58
81908
108
33469
93
99709
59
18844
78
10995
41
60593
142
66292
137
12897
124
84598
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06140
07
14645
100
' 67745
67
79872 ■ 16
84448
103
34765
87
61

100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
I 000
1 000
1 000
l 000
1 000

13 428

VACANȚA ȘCOLARĂ DE PRIMĂVARĂ
Vacanta școlară de primăvară va
incepe simbătă, 9 aprilie, după ulti
ma oră de curs. Pentru a oferi ele
vilor clipe plăcute de destindere și
recreare, au fost programate nume
roase activități instructiv-educative,
cultural-artistice și sportive. Astfel,
se vor organiza tabere de odihnă in
toate judefele tării, excursii și dru
meții cu caracter documentar la
locuri și monumente istorice, vizite la
muzee. In unitățile de învățământ,

© Tn fața ușii închise: FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
© Izvorul: PROGRESUL (23 94 10)
—
16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică): Ploșnița — 15; Vlalcu Vodă —
19,30; (sala Atelier): Cartea lui Ioviță
— 15; Idolul și Ion Anapoda — 19,30;
(sala mică a Palatului): Gimnastică
sentimentală — 19.
© Opera Română (13 18 57): Carmen
— 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11): Prin
țesa circului — 19.
© Teatral ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75. 46):
Menajeria de sticlă — 15; O zi de
odihnă — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16): Cabala bigoților — 15; Poe
zia muzicii tinere — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza
dudului — 19,30.

casele pionierilor și șoimilor patriei
vor fi amenajate cluburi de vacanță.
Manifestările Festivalului național
,'Cintarea României" vor antrena nu
meroși copii și tineri. Festivalul fil
mului pentru pionieri și elevi va
oferi tinerilor spectatori filme artis
tice, documentare și de animație, în
tâlniri cu actori, regizori, scriitori.
Cursurile vor fi reluate luni, 1S
aprilie.

© Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Nu
pot să dorm — 20.
0 Teatrul ție comedie
(16 64 60):
Procesul — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru':
Negru șl roșu — 19,30;
(sala Studio): Calandria — 19.
© Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34):
Așteptarea începe în zori
— 15; Povestea unei iubiri — 19;
(sala Giulești, 18 04 85) :
Opinia pu
blică — 18.
© Teatrul satiric-muzipal ,,C. Tănase"
. (sala Savoy,
15 56 78):
Vorba
lui
Tănase
—
19,30;
(sala Victoria,
50 58 65): Funcționarul de la Domenii
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (29 39 70):
EX — 18,30.
© Ansamblul
,,Rapsodia
Română"
(13 13 00, la Sala Palatului): Ghiocei...
mărgăritare — 16; 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Siciliana — 19,30.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77):
Tigrișorul Petre — 17.
© Circul București (11 01 20): Incre
dibil, dar... adevărat (premieră)
—
19,30.

Alexandru, Ștefan Augustin Doinaș,
Nicolae Dragoș, Adrian Păunescu,
Gheorghe Pituț, Marin Sorescu, Ro
mulus Vulpescu. Și-au dat concur
sul actorii Ion Marinescu, Dinu Ianculescu, George Oancea, Sorin Gheor
ghiu. Corul „Madrigal" al Conserva
torului „Ciprlan Porumbescu", diri
jat de Marin Constantin, artist eme
rit, a interpretat, cu măiestria-i cu
noscută. pagini din muzica româ
nească și universală.
Manifestarea — la care au parti
cipat un public numeros, membri ai
corpului diplomatic — s-a bucurat
de un deosebit succes.

LISTA OFICIALA

<

în cadrul Festivalului național
„Cintarea României", vineri au început
la București, în organizarea Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și a Mi
nisterului Educației și învățămîntu
lui, etapele finale ale Festivalului ar
tei și creației studențești, cu secțiu
nea „Muzică ușoară de estradă, dans
modern și contemporan". Ajuns la
cea de-a 15-a ediție, festivalul stu
dențesc se constituie într-o amplă
manifestare politico-ideologică, știin
țifică și tehnică' și cultural-artistică,
expresie directă a potențialului crea
tor și de interpretare artistică al ti
neretului universitar, prezent în nu
măr mare în etapele de masă ale fes
tivalului.
(Agerpres)

rii. membrilor delegației le-au fost
prezentate principalele produse rea
lizate aici, au fost informați despre
procesul ăe pregătire a cadrelor și
integrarea acestora în producție.
Parlamentarii costaricani au vizi
tat, de asemenea, ferma de selecție
Brad, fabrica de praf de ouă și
ferma 2 Gherăești, ale întreprinderii
de stat „Avicola" Bacău. Aici, oas
peții s-au interesat de modalitățile
și tehnologiile de creștere a păsări
lor și a iepurilor de casă, exprimînd
aprecieri elogioase față de realizările
acestor colective.
Tot în aceste zile, membrii delega
ției parlamentare din Republica
Costa Rica au vizitat Institutul de
cercetări, proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecanizarea agri
culturii de la Băneasa, Institutul de
medicină și farmacie și Spitalul cli
nic municipal București.
(Agerpres)
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a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ieșite cîștigătoare la
tragerea la sorți pentru trimestrul
I 1983
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ADAS

La tragerea de amortizare a
asigurărilor de viață pentru
luna martie 1983 au ieșit urmă
toarele combinații de litere :
1) I.T.Z.; 2) X.D.N.; 3) A.B.V.;
4) S.S.N.; 5) L.H.I.; 6) D.I.P.;
7) S.Y.D. ; 8) E.A.P.

Toți asigurații cărora le-au
ieșit una sau mai multe din
aceste combinații de litere în
scrise în polițele lor' urmează să
se adreseze unităților ADAS
pentru â li se stabili drepturile
cuvenite.
Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amor
tizare este necesar ca asigurații
să achite primele de asigurare
la termenele stabilite.

>•5

169.1752
4198074
1167
3960517
926674
5781486
4510855

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
684
684
684
684
684
684
684
684
6 840
6 840
6 840

50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000

47087
78519
79456
46769
27088
54952
61674
19629
76625
78432
6020
6159
5490
9303
8850
9275
1176
5034
544
922
142

26 689 cîștiguri în
valoare de lei
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Terminația
libretului
ciștigător
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Cîștigurile revin între;;! obligațiu
nilor de 200 de lei. în «valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează
prin sucursalele, filialele și agenți
ile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la' șerie nu se ia în consi
derare.

DE

Procentul
de cîștiguri
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131
23
56
130
43
125
100
46
03 86
05 „
109
141
104
100
10
149

485
013
669
941
61
18
61
29,
62
70
95
40
21
33
84
33
28

Terminația
numerelor
libretelor
cîștigătoare
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păduri, cu microclimat mai cald și
unde s-au înregistrat în sol tempe
raturi de șapte-opt grade, însămînțează concomitent ambele soiuri".
Pentru menținerea apei în sol,
pentru evitarea tasării pămintului,
pentru » economii de carburanți, în
majoritatea unităților din județul
Tulcea pregătirea terenului, și se
mănatul se fac prin două, cel mult
trei treceri ale tractorului. Mai sînt
insă, din păcate, și unități unde nu
se procedează așa. La ferma Codru a
I.A.S. Baia, bunăoară, numai pentru
pregătirea terenului se făceau trei
treceri. Inginerul Constantin Murgoci, șeful fermei, ne-a explicat că
„așa a fost stabilit în tehnologie",
deși se vedea foarte clar că starea în
care se afla pămîntul nu cerea efec
tuarea tuturor acestor lucrări.
în raidul nostru am urmărit. într-o
serie de cooperative agricole care
anul trecut au obținut producții mici
de floarea-soarelui, modul în care
se efectuează acum lucrările. La coo
perativa agricolă „6 Martie", care a
realizat anul trecut doar 967 kg de
floarea-soarelui la hectar, inginerul
șef al unității, Tudor Vlădulescu,
ne-a explicat cauzele acestei situații,
între care nerespectarea tehnologiei
și neîncadrarea semănatului în pe
rioada optimă. în această campanie,
lucrurile s-au schimbat radical. Spe
cialiști de la consiliul agroindustrial
exercită un control permanent pe te
renurile unității, tocmai pentru a nu
se repeta situația de anul trecut.
Mergem după cele trei semănători
împreună cu inginerul-șef al consi
liului agroindustrial, Vasile Frățilă,
care în urma măsurării distanței în
tre rinduri', densității și adîncimii de
lucru s-a declarat mulțumit.
La C.A.P. Somova, unde anul tre
cut s-au realizat doar 1 060 kg de
floarea-soarelui la hectar, notăm
aceeași preocupare pentru grăbirea
semănatului și respectarea cu strictețe

V

studenților în condițiile complexe
ale lumii contemporane.
Pe agenda conferinței sînt înscrise
probleme privind contribuția tinerei
generații la înfăptuirea securității și
cooperării internaționale, realizarea
dezarmării și, în primul rînd, a de
zarmării nucleare, la procesul dez
voltării naționale ; vor fi, de ase
menea, luate in discuție probleme
referitoare la pregătirea și marca
rea, în 1985, a Anului Internațional
al Tineretului.

Valoarea
cîștigului

PRAHOVA:

floarea-soarelui

încheierea vizitei ministrului stiintei, învătămintului

Numărul cu

Din cele 19 025 hectare planificate
să fie cultivate în acest an cu floa
rea-soarelui în județul Tulcea, pînă
joi seara au
fost însămînțate
18 300 hectare. Cu toate că primă
vara în această zonă a țării a ve
nit mai tîrziu, în ultimele zile s-au
înregistrat temperaturi mai ridicate,
între 6—8 grade în sol la adîncimea
de semănat ; ca atare, nu mai există
nici un motiv de reținere pentru in
tensificarea lucrărilor. Miercuri a
fost o zi-record a acestei săptămîni,
fiind Însămînțate peste 3 000 hectare.
„Condițiile climatice din această pri
măvară ne obligă să însămințăm cit
mai repede — ne spunea tovarășul
inginer Ștefan Gavriliță, director cu
producția vegetală la direcția agri
colă județeană. Dacă așteptăm, din
cauza vînturilor se pierde apa din
sol ; dacă ne grăbim să semănăm
acolo unde temperatura este scăzută,
există riscul să nu avem o răsărire
uniformă. Soluția pe care am adop
tat-o ține seama de ambele situații
și se bizuie pe cunoaștere i de către
specialiști a fiecărei parcele în ve
derea stabilirii 'ordinii de însămîntare. in funcție de temperatura solu
lui".
în toate unită le prin care am tre
cut. specialiștii A.gu orientat să insămînțeze mai inșii soiul de floareasoarelui „Record", mai rezistent la
frig, și, pe țfdsură ce temperaturile
cresc, seamă' ă hibrizii care sînt mai
sensibili. Aș- se procedează în unită
țile agricole, din consiliul agroindus
trial Ceamurlia de Jos. „în coopera
tivele agricole Lunca, Ceamurlia de
•Jos, Jurilovca. unde s-au înregistrat
în ultimele trei zile temoeraturi va
riind între patru și șapte grade, se
semăna soiul „Record" — ne spunea
tovarășul Radu Maxim, președintele
consiliului agroindustrial Ceamurlia
de J4os. Cooperativele agricole Slava
Rusă și Slava Cercheză, care au te
renurile situate în zone protejate de

cu

însămînțarea
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obligațiunii
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Terminația
seriei
obligațiunilor

TULCEA:

23—24 martie 1983

Vineri au început, la București,
lucrările celei de-a XXV-a Confe
rințe Generale a Mișcării Internațio
nale a Tineretului și Studenților
pentru Națiunile Unite (ISMUN),
la care participă peste 100 de repre
zentanți ai unor organizații de ti
neret și studenți din 40 de țări, de
pe toate continentele.
Participanții vor procedă la ana
liza activității 'desfășurate de ISMUN
•pentru înfăptuirea obiectivelor ma
jore ce stau în fața tineretului și

Numărul
cîștigurilor

iNSĂMlNȚĂRILE
’a timpul optim ți de calitate!

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român

Lucrările celei de-a XXV-a Conferințe Generale a Mișcării J
Internaționale a Tineretului și Studenților
pentru Națiunile Unite

rent al obli
gațiunii

în Editura politică a apărut broșura :

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
500
500
39 348 000

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au
un sold mediu trimestrial egal cu cel
puțin 10 la sută din valoarea cîștigu
lui ; dacă soldul mediu trimestrial
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului se acordă un cîștig
de 10 ori mai mare debit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele
cu șold mediu trimestrial mai mic de
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 1 APRILIE 1983
Extragerea I : 43 39 28 45 30 59 77
82 89.
Extragerea a Il-a : 53 74 71 75 63
25 1 67 5.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
927 349 lei.

O politică dinamică și constructivă, în slujba idealurilor
de pace, independență și progres
Moment de bilanț al rezultatelor
obținute în dezvoltarea economică a
patriei, recenta plenară a Comitetu
lui Central ai Partidului Comunist
Român a examinat totodată activi
tatea internațională a partidului și
Btatului în anul care a trecut și prin
cipalele orientări în politica externă
pentru anul 1983. Pe deplin fireas
că această îmbinare armonioasă, or
ganică dintre politica internă și cea
internațională, dintre preocuparea
pentru înfăptuirea obiectivelor de
înaintare pe calea progresului șl ci
vilizației socialiste și eforturile
pentru asigurarea condițiilor de pace
și liniște vital necesare materializă
rii programelor de dezvoltare stabi
lite — aceste două laturi condiționindu-se reciproc, constituind un tot al
politicii revoluționare a partidului și
statului nostru.
Pe plan internațional, anul 1982 a
fost un an caracterizat printr-o evoluție complexă, marcată de o creș
tere a încordării, ce a pus popoare
le la grele încercări. în aceste con
diții, mai mult ca oricînd, pentru
fiecare stat, pentru fiecare națiune
s-a pus in mod deschis problema :
de ce parte se‘află, cea a destinde
rii și înțelegerii, sau cea a confrun
tării ? în ceea ce privește România,
poporul român, Raportul prezentat
in fața plenarei, faptele înseși, cu
noscute de fiecare cetățean ,al pa
triei, oferă un răspuns clar și eloc
vent : România socialistă, Partidul
Comunist Român s-au situat și se
situează neabătut de partea păcii,
Înțelegerii și colaborării. Acțiu
nile și inițiativele românești pe
plan extern au fost călăuzite de
preocuparea statornică pentru dez
voltarea amplă a relațiilor interna
ționale ale României, pentru spori
rea contribuției țării noastre la re
ducerea încordării, Ia soluționarea
marilor probleme ale lumii contem
porane potrivit intereselor și năzuin
țelor tuturor națiunilor — întreaga
această activitate întrunind deplina
aprobare a Comitetului Central al
partidului.
Prin Hotărirea adoptată, plenara a
dat o înaltă apreciere rolului esen
țial, contribuției determinante a to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia ela
borarea și înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste, în aceasta găsindu-și reflectare gîndurile și simțămintele de adîncă și alea
să prețuire, de fierbinte recunoștin
ță nutrite de întregul partid, de în
tregul popor. în prodigioasa activita
te a conducătorului partidului și sta
tului nostru, în înflăcărarea și con
secvența cu care militează pentru
cauza păcii, libertății și independen
ței popoarelor se află unul din iz
voarele înaltei considerații de cara
se bucură pretutindeni in lume —
ilustrative fiind in acest sens și
noile distincții ce i-au fost conferite,
în ultimul an, în semn de omagiu,
numeroasele volume din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu sau
consacrate personalității sale apărute
In edituri renumite din diferite țări
de pe glob.
Imaginea de ansamblu a relațiilor
externe ale României, așa cum este
pusă în relief de Raportul prezentat
plenarei, de Hotărîrea adoptată este
grăitoare in ce privește consecvența
cu care sint traduse in viață orien
tările fundamentale stabilite de Con-

greșul al XII-lea și reafirmate de
Conferința Națională a partidului.
De o importanță hotăritoare în în
făptuirea obiectivelor stabilite în abeastă privință de congres au fost,
după cum se subliniază în Hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R., continuarea
dialogului Ia cel mai înalt nivel,
care, în 1982, s-a concretizat in noi
întîlniri și convorbiri ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu șefi de state
din Europa, Asia, Africa și Ameri
ca, în contactele și schimburile de
-păreri purtate cu președinți și secre
tari generali de partide, cu condu
cători ai mișcărilor de eliberare na
țională, cu alte personalități poli
tice, reprezentanți ai vieții econo
mice din diverse țări ale lumii. Fap
tul că astăzi România întreține ra
porturi diplomatice cu 139 state și

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la

politica internațională a partidului și statului nostru

— elocventă ilustrare a bogatei activități a României
socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu con
sacrate soluționării marilor probleme ale contem

poraneității potrivit intereselor tuturor națiunilor
realizează schimburi economice și
comerciale cu 150 țări de pe toate
continentele, dezvoltă relații de co
laborare cu circa 200 partide comu
niste și muncitorești, partide socia
liste și social-democrate, alte forțe
democratice și partide de guvernămint, organizații politice și mișcări
de eliberare națională constituie o
concludentă ilustrare a politicii de
largă deschidere spre lume, de con
lucrare cu toate forțele înaintate ale
contemporaneității, promovată de
partidul și statul .nostru, în numele
cauzei înțelegerii, progresului și pă
cii pe pămint.
în tabloul acestei "vaste activități
internaționale se reliefează în prim
plan atenția acordată de partidul
și statul nostru aprofundării și
consolidării raporturilor de priete
nie, colaborare reciproc avantajoa
să și solidaritate cu toate țările
socialiste, șl in primul rînd cu
cele vecine. Țara noastră și-a ma-.
nifestat interesul constant pentru
extinderea schimburilor comerciale,
a cooperării economice și tehnicoștiințifice cu țările membre ale
C.A.E.R., cu celelalte țări' socialiste.
O mare atenție acordă România pre
gătirii și organizării temeinice a
Consfătuirii la nivel .înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R., în spiritul ini
țiativei și propunerilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu vizînd creșterea
rolului acestei organizații, in inte
resul impulsionării operei de con
strucție socialistă și comunistă.
S-au dezvoltat și diversificat rela
țiile de prietenie și colaborare cu
tarile în curs de dezvoltare și nea
liniate, plenara evidențiind că prin
. transpunerea în viață a înțelegerilor'
convenite Ia nivel înalt s-au deschis

Expoziție la Belgrad consacrată aniversării
a 90 de ani de la crearea P. S. D.M. 0
BELGRAD 1 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc vernisajul unei
expoziții consacrate aniversării a 90
de ani de la făurirea primului partid
politic al clasei muncitoare din țara
noastră — Partidul Social-Democrat
al Muncitorilor din România. Expo
ziția înfățișează, pe bază de docu
mente. istoria mișcării muncitorești
din România, legată indestructibil de
dezvoltarea economică, politică, cul
turală și' socială a țării, de progre
sul forțelor de producție, de acțiu
nea legilor sociale obiective. Cu pu
tere de convingere, documentele
subliniază că, în întreaga istorie a
României, poporul muncitor, forțele
sale progresiste, patriotice au reali
zat toate .schimbările revoluționare,
au asigurat mersul societății noastre
spre progres. Sint prezentate legătu
rile socialiștilor români cu întemeie
torii socialismului științific, precum
și faptul că făurirea primului partid
politic al' clasei muncitoare, la sca
ră națională, a fost rezultatul nece
sității impuse de evoluția economi
că, politică și socială din România,
de manifestarea clasei muncitoare

pe scena istoriei ca forța cea mai
progresistă a societății românești.
Un sector al expoziției prezintă
istoria Partidului Comunist Român
— continuatorul și realizatorul celor
mai înalte idealuri ale partidului
clasei muncitoare făurit în 1893, un
loc central fiind acordat celei mai
fertile perioade din istoria Româ
niei — perioada de după Congresul
al IX-lea al P.C.R. de cind în fruntea
partidului și statului nostru se află
tovarășul Nicolae. Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
La deschidere au fost prezenți
Svetislav Popovici, membru al C.C.
al U.C. din Serbia, președintele Co
misiei pentru relații internaționale,
Ilinka Micici. locțiitor al ministrului
culturii din R. S. Serbia, activiști
1 din aparatul C.C. al U.C.I.. oameni
de știință și cultură, membri ai
corpului diplomatic acreditați la Bel
grad; un numeros public. A fost de
fată Nicolae Mihai, ambasadorul țării
noastre la Belgrad.

Guvernul grec se opune amplasării
de noi rachete nucleare în Europa
ATENA 1 (Agerpres). - Guvernul
grec se opune in mod ferm ampla
sării de noi rachete nucleare in Eu
ropa, a declarat Iannis Kapsis, se
cretar de stat elen la Ministerul Afa
cerilor Externe. Această poziție, a
subliniat Iannis Kapsis, constituie, po
litica fermă și neschimbată a guver• nului grec, care a exprimat acest
punct de vedere în modul cel mai
categoric prin vocea primului minis-

r

noii perspective intensificării schim
burilor comerciale și cooperării in
producție în condiții reciproc avan
tajoase. în această perioadă s-a
întărit sprijinul pe care România il
acordă țărilor în curs de dezvoltare,
nealiniate, s-a aprofundat participa
rea țării noastre la activitățile „Gru
pului celor 77". în același timp, s-au
dezvoltat raporturile României cu
țările capitaliste, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, al inte
resului mutual pentru promovarea
schimburilor economice, a dialogu
lui politic în problemele majore ale
lumii contemporane.
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
evidențiază, totodată, preocuparea
manifestată în 1982 de organele de
partid și de stat pentru îndeplinirea
prevederilor planului de comerț, ex-

tru și ministru al apărării, Andreas
Papandreu.
Agențiile internaționale de presă
evidențiază faptul că declarația lui
Kapsis survine după refuzul Greciei
de a-și exprima, alături de alte state
membre ale N.A.T.O., sprijinul față
de planul privind instalarea in Eu
ropa occidentală a 572 de rachete
americane „Cruise" și „Pershing-ll".

Agențiile de presa
- pe scurt

In cadrul reuniunii „gru
ÎNTÎLNIRE ÎNTRE P.C.I. ȘI
pului CELOR 77“ de la Buenos
P.S.I. La Roma a avut loc o întîlAires continuă examinarea proble
nire între delegații ale P.C. Italian,
melor economice și a căilor de de
condusă de Enrico Berlinguer, și
pășire a crizei mondiale. în cursul
P.S. Italian, condusă de ' Bettino
dezbaterilor,
delegații au supus
Craxi. Comunicatul
comun dat
unei critici aspre politica statelor
publicității menționează că „socia
capitaliste dezvoltate cărora le re
liștii și-au reafirmat dorința de a
vine responsabilitatea inechității
dezvolta o' politică de dialog și
schimburilor Comerciale internațio
înțelegere cu comuniștii". Se re
nale.
levă, de asemenea, că „cele două
partide și-au reafirmat dorința de
a-și reînnoi și extinde colaborarea . ÎN MESAJUL ADRESAT PO
PORULUI PALESTINIAN de Yas
în cadrul organelor administrative
ser Arafat, președintele Comitetulocale".

terior și cooperare economică inter
națională, pentru creșterea eficien
ței schimburilor, ținindu-se seama
de consecințele grave, pe plan mon
dial, ale crizei economice.
între obiectivele de prim ordin,
cărora partidul și statul nostru le-au
acordat și le acordă cea mai mare
însemnătate, se situează înfăptuirea
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare. în condițiile în care
cursa înarmărilor a ajuns la dimen
siuni fără precedent, Creind grave
primejdii la adresa întregii omeniri,
au căpătat o deosebită rezonantă
internațională inițiativele și propu
nerile prezentate de România, pe
baza mandatului încredințat de Ma
rea Adunare Națională și a voinței
exprimate prin cele 18 milioane de
semnături care au însoțit Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U., in vederea' opririi
cursei înarmărilor, trecerii la măsuri
practice de dezarmare. în spiritul
unei înalte răspunderi față de soar
ta păcii, România a salutat începe
rea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Americii,
pronunțindu-se pentru realizarea de
urgență a unor acorduri in proble
mele reducerii armelor nucleare
strategice, opririi amplasării de noi
arme nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru reducerea
și retragerea celor existente. ■
Preocuparea' constantă a României
socialiste pentru întărirea securității
și colaborării europene și-a găsit re
flectare în eforturile perseverente
depuse în cadrul reuniunii de la Ma
drid pentru finalizarea cu succes a
lucrărilor acesteia, prin realizarea
unui acord privind convocarea unei
conferințe pentru întărirea increde-

rii și dezarmare in Europa, pentru
asigurarea continuității procesului
început la Helsinki. Pe aceeași linie
s-au înscris demersurile tării noastre
’ pentru accelerarea negocierilor și în
cheierea unui acord de reducere a
trupelor și armamentelor în cadrul
tratativelor de ia Viena, inițiativele
în direcția adincirii raporturilor pe
diverse planuri intre țările balca
nice, pentru trecerea la organizarea
unei conferințe la. nivel înalt consa
crate transformării Balcanilor intr-o
zonă a păcii și colaborării, fără
arme nucleare.
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
evidențiază, in același timp, impor
tanța deosebită a acțiunilor și, ini
țiativelor țării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu privind
prevenirea și încetarea conflictelor
militare, eliminarea stărilor de ten
siune. Cu atit mai puternic relief
capătă aceste demersuri perseveren
te cu. cit în anul care a trecut' ș-au
perpetuat o serie de conflicte și au
apărut altele noi, evoluția vieții in
ternaționale demonstrind cit de
stringent se impun renunțarea de
finitivă la calea jnilitară, intensifi
carea eforturilor pentru încetarea
conflictelor existente, pentru regle
mentarea exclusiv pe cale pașnică,
a problemelor litigioase dintre state.
Plenara a pu.s totodată în evidență
acțiunile consecvente ale României,
în spiritul concepției președintelui
Nicolae Ceaușescu, privind lichida
rea subdezvoltării și edificarea unei
noi ordini economice internaționale.
O atenție deosebită a fost acordată
sprijinirii măsurilor vfeind înlătura- ■
rea fenomenelor negative din schim
burile internaționale, abolirea prac
ticilor imperialiste in domeniul cre
ditelor și dobinzilor, corespunzător
imperativelor dezvoltării mai acce
lerate a țărilor rămase în urmă,
cerințelor asigurării stabilității eco
nomice generale. în acest scop,
România, împreună cu celelalte țări
din „Grupul celor 77", militează pen
tru lansarea negocierilor în proble
mele colaborării economice pentru
dezvoltare, de o mare însemnătate
pentru întărirea solidarității și- con
lucrării țărilor in curs de dezvoltare
fiind materializarea inițiativei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
organizarea unei conferințe la nivel
inalt a acestor țări.
întreaga evoluție a evenimentelor
—
sublinia
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R.
— confirmă pe deplin justețea ori
entărilor stabilite de Congresul al
XII-lea și reafirmate de Conferința
Națională a partidului. în lumina
acestei realități, Hotărirea 'plenarei
evidențiază faptul că, avînd ca ghid
aceste orientări, indicațiile secreta
rului general ăl partidului, președin 
tele Republicii,. România va acționa
și în acest an cu toată consecvența
pentru dezvoltarșa relațiilor cu toa
te statele socialiste, și îndeosebi cu
cele vecine, cu țările ii; curs de
dezvoltare și nealiniate, cu toate
statele lumii, pentru determinarea
unui curs nou în viața internațio
nală, care să garanteze pacea, destinderea, colaborarea largă, în-inte
resul progresului’întregii umanități.

Dumitru ȚINU

Depuneri de coroane de flori în memoria eroilor

români căzuți în luptele pentru eliberarea Budapestei
BUDAPESTA 1 (Agerpres). —' Cu
prilejul Zilei naționale a R. P. Un
gare. la Monumentul și mormîntul
eroilor români căzuți în luptele
pentru eliberarea Budapestei de Ia
Rakosliget a avut loc vineri cere
monia depunerii de coroane de flori.
Au fost depuse coroane de flori din
partea Consiliului Prezidențial și a
Consiliului de Miniștri ale R. P. Un
gare. a ministerelor transporturilor
și telecomunicațiilor, comerțului in
terior și afacerilor externe.
•'
Din partea corpului diplomatic au
depus coroane de flori ambasadorii
R. S. Cehoslovace și R. P. Chineze,
atașații militari ai R. P. Chineze și
R. D. Germane'. Au fost, de aseme
nea, depuse coroane din partea Mi
nisterului Apărării Naționale și a

Comandamentului garnizoanei Buda
pesta. a comitetelor orășenesc de
partid Budapesta și sectorului 17 al
capitalei, a. Frontului Popular Patrio
tic din Ungaria, a Consiliului mu
nicipal al capitalei și a Consiliului
sectorului .17 Budapesta.
Grupuri de pionieri și oameni ai
muncii din Budapesta au depus
jerbe de flori.
Cu același prilej, ambasadorul țării
noastre în R. P. Ungară. Victor Bolojan. a depus o coroană de flori la
Monumentul și la mormîntul eroilor
români căzuți. în luptele pentru eliberarea Budapestei.
în cadrul ceremoniei au fost intonăte imnurile de stat ale României și Ungariei. O gardă militară
a prezentat onorul.

IN ANGLIA Șl R.F.G.

Măsuri protectionism
adoptate de S.U.fl.
față de unele importuri
din țări în curs
de dezvoltare

Mari

manifestații

pace

pentru

LONDRA l (Agerpres). — Cea mai
amplă demonstrație antinucleară din
istoria Marii Britanii a început vineri in zona principalelor instalații
militare moderne de la vest de Lon
dra, supranumită „Valea, nucleară".
Pe o distanță de 24 de kilometri, cel
puțin 100 000 de oameni — reprezentind numeroase organizații politice,
profesionale, religioase, sociale, sec
țiuni regionale ale Partidului laburist
— și-au unit brațele, formând un
simbolic „lanț uman contra lanțului
nuclear".
In R.F.G. au început tradiționalele
„Marșuri de primăvară ale păcii", la
care participă mii de cetățeni care-și
exprimă protestul împotriva instală
rii de noi rachete nucleare in Europa
occidentală.

i

OPINII ALE PARTICIPANTILOR LA REUNIUNILE DE TINERET
DE LA BUCUREȘTI
Capitala țârii noastre găzduiește !n aceste zile două Importante
reuniuni de tineret cu largă participare din numeroase țări ale lumii :
Seminarul internațional „Tineretul și studenții - solidaritate pentru
pace, dezvoltare națională, dreptate socială și o nouă ordine econo
mică internațională" și cea de-a XXV-a Conferință Generală a Miș
cării Internaționale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite
(I.S.M.U.N.). Desfășurarea la București a acestor reuniuni pune o dată
mai mult în evidență însemnătatea pe care România socialistă, pre
ședintele ei o acordă rolului tinerei generații în înfăptuirea idealu
rilor de pace, libertate și progres ale popoarelor de pretutindeni.
O strălucită expresie in acest sens a constituit-o Mesajul adresat
celor două reuniuni de către președintele Nicolae Ceaușescu, care,
prin ideile sale generoase, prin îndemnurile adresate tineretului din
întreaga lume de a acționa în strînsă unitate, cu răspundere pentru
propriul destin, pentru destinele întregii umanități, a suscitat un pu
ternic ecou în rîndurile participanților.
Despre profunda semnificație a acestui Mesaj, despre problemele
aflate in dezbaterea celor două reuniuni o serie de participant și-au
exprimat opiniile in declarații făcute ziarului nostru.

■ Un mesaj profund
umanist, cu o mare
forță de convingere
JAN LONN (Suedia), copre
ședinte al I.S.M.U.N. :
■ Tinăra generație este vital In
teresată în promovarea unei po
litici de cooperare și destindere. Ea
nu poate accepta orientarea spre
confruntare, spre accentuarea în
cordării internaționale, deoarece
aceasta nu ar putea duce decît la
mari sacrificii și suferințe, la ani
hilarea năzuințelor de afirmare și
realizare .a tinerei generații, la
sporirea pericolului unui nou răz
boi, la catastrofă in cele din urmă.
Și o dovadă elocventă a respinge
rii acestei alternative este, pentru
npi, europenii, larga mișcare a ti
neretului de pe continent împo
triva sporirii arsenalelor militare,
a amplasării de noi rachete nu
cleare. Tinăra generație din toate
țările continentului nostru, participind cu însuflețire și dăruire Ia
marile acțiuni populare, se ridică
cu hotărire împotriva intensifică
rii cursei înarmărilor, cu convin
gerea că, prin eforturi unite și
perseverente, este pe' deplin po
sibil să se ajungă la o Europă din
care să dispară complet armamen
tul nuclear..
Am reținut cu viu interes atenția pe care președintele Nicolae
Ceaușescu o acordă marilor probleme care preocupă tineretul
lumii, de fapt omenirea in. ansam
blu, și maniera constructivă în.care
abordează, soluționarea' acestor im
portante probleme, subliniate cu
mare forță de convingere in Me
sajul adresat reuniunii noastre.
Ideile și aprecierile conținute in
Mesaj au adus o importantă con
tribuție la crearea în cadrul reu
niunii noastre a unei atmosfere
prielnice unui larg și util schimb
de opinii și de experiență, la iden
tificarea a noi modalități de ac
țiune pentru intensificarea luptei
tinerei generații pentru înfăptuirea
dezarmării, a idealurilor de pace
și progres.

Pentru promovarea
destinderii și înțelegerii
internaționale.
VICTOR RAMOS, președintele
asociației pentru I.S.M.U.N. din
Mexic :
. Am ascultat cu interes Mesajul
adresat nouă de către președintele
Nicolae Ceaușescu, care ' demonstrează înaltă responsabilitate, încredere în tineri, optimism. Fără
îndoială, soluțiile Ia marile proble
me se impun a fi căutate cu răbdare, în spirit constructiv ; dife-

Agenția U.P.I. despre noile
proiecte militare americane

WASHINGTON 1 (Agerpres). —
Guvernul Statelor Unite a adoptat
o nouă măsură protecționistă în do
meniul comercial. După cum infor
mează agenția Associated Press, ește
vorba de suspendarea, cu incepere
de la 31 martie, a majorității scuti
rilor de taxe vamale aplicate unor
importuri din unele țări în curs de
dezvoltare, în cadrul Sistemului Ge
neralizat de Preferințe, instituit cu
ani in urmă pentru a facilita acce
sul produselor acestor state pe piața
americană. Anunțind această hotărâ
re, guvernul S.U.A. a susținut că ea se
. datorează faptului că „au fost atinse
limitele impuse de legile americane
importurilor respective".

lui Executiv al O.E.P., cu prilejul
palestiniene, organizată In pregăti
„Zilei pămintului" — marcată în
rea reuniunii internaționale pe afiecare an, la 30 martie, de po- - ceasta temă ce urmează să se des
porul palestinian — se arată că în
fășoare în luna august la Paris.
teritoriile arabe ocupate autorită
Documentul adoptat exprimă intețile israeliene continuă acțiunile
resul profund al statelor continen
represive, arestările, detențiile, po
tului african pentru reglementarea
litica de construire de noi așezări,
justă și globală a problemei poavînd ca unic scop deposedarea
porului palestinian, evidențiindu-se
palestinienilor de pămîntul care le
dreptul O.E.P. de a participa la
aparține de drept și descurajarea
reuniunile consacrate reglementă
luptei lor. Arafat lansează un apel
rii crizei din Orientul Mijlociu.
’
la luptă pentru a se asigura res
pectarea drepturilor legitime ale
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
poporului palestinian, pentru men
ARGENTINA. La Buenos Aires a
ținerea unității sale naționale, sub
avut loc plenara Comitetului Cen
conducerea Organizației pentru
tral al P.C. din Argentina, care a
Eliberarea Palestinei.
analizat probleme referitoare la
strategia partidului în perspectiva
în Localitatea tanzaniaalegerilor generale din toamna
NA ARUSHA au luat sfîrșit lucră
acestui 'an. Plenara a aprobat lis
tele de candidați ai P.C. din Ar
rile primei Conferințe regionale
consacrate examinării aspectelor
gentina in alegeri, precum și programul preelectoral al partidului.
politice și juridice ale problemei

cauzei
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WASHINGTON 1 (Agerpres). —
Referindu-se la planul recent anun
țat de președintele S.U.A., Ronald
Reagan, de a desfășura un sistem de
apărare antirachete și de a extinde,
astfel, cursa înarmărilor în spațiu,
prin utilizarea ultimelor cuceriri
tehnico-științifice, agenția U.P.I.
scrie într-un comentariu : „Pre
ședintele a ridicat mai multe pro
bleme cărora nu le-a putut răspunde
in declarațiile sale deliberat vagi in
legătură cu armele la care se gîndește și cu locul unde ar putea fi
acestea amplasate... Ministerul Apă
rării a fost însă mai explicit. Do
cumente secrete ale Pentagonului
din ultimii doi ani prevăd eforturi
în direcția „purtării unui război
eficace" din spațiul extraterestru și
„aplicării, forței militare din spațiu
dacă devine necesar". Ele includ și
utilizarea navetelor spațiale. Penta
gonul efectuează mai demult cerce
tări asupra unor arme cu „energie
direcționată", iar un document dez
văluit în 1983 pune accentul pe ex
plorarea sistemului laser care ar
putea fi amplasat în spațiul extrate
restru", menționează agenția.
Robert Bowman, colonel in retra
gere, președintele Institutului pen
tru Studii Spațiale și de Securitate
din S.U.A., fost, responsabil al pro
gramelor Pentagonului privind do
meniul spațial, arată și el — potrivit
U.P.I. — că planul președintelui
Reagan nu este neașteptat, deoarece
documentul amintit al Pentagonului
menționa că „Statele Unite nu vor
negocia capacitatea lor de a amplasa
arme în spațiu". „Este exact situația
de care ne-am temut. Este evident
că motivația acestui plan este o
nouă fascinație provocată de soluțiile implicind utilizarea tehnologiilor avansate“. Ceea ce reușește
acest plan este să sporească enorm
șansa unui război declanșat din frică
caii aa urmi
or»r>i rlont a V*
sau
unui oAnfUf't
conflict accidental",
arată el.

în primele rînduri
ale marilor mișcări
europene pentru
dezarmare
IGOR KERSTEIN, delegat al
Uniunii Cluburilor pentru Națiuni
le Unite din R.S.F. Iugoslavia,
membru al Comitetului Executiv al
I.S.M.U.N. :
Consider că în momentul actual tineretul! este amenințat
cel mai mult; de pericolul de
război și de continuarea
<
cursei
înarmărilor. Că așa stau într-adevâr lucrurile rezultă din pozițiile și
opiniile organizațiilor drt tineret. O
expresie a marii îngrijorări a tine
retului o constituie participarea lui
masivă la mișcarea pe’ȚJru pace,
activitatea susținută / ^majorității
organizațiilor de tinedjC’în direcția
frânării cursei înarmărilor, pentru,
întărirea măsurilor ce oVc, la înțe
legere reciprocă, sporirea tfțnteresului major al tineretului pe itru dez
voltarea relațiilor de colah rare in
tre organizațiile de tiner®. -de pre
tutindeni. Tineretul este îngrijorat
de faptul că în lume s-au acumulat
arsenale nucleare care reprezintă o
amenințare directă pentru existen
ța umanității. Cea mai acută este
această amenințare pe continentul
european. Tineretul poate și tre
buie să joace un rol important în
influențarea structurilor de condu
cere, în sensul ca guvernele euro
pene să înțeleagă că interesele
reale ale tineretului, ale tuturor oa
menilor reclamă măsuri urgente
pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume.
Atit personal, cit și în tnumele
....... .
delegației iugoslave, țin să exprim
satisfacția pentru faptul că 'reuniu
nile , noastre se desfășoară in
România, țară vecină și pridtenă cu
Iugoslavia.

. rendele se impun a fi reglemen
tate pe calea tratativelor. într-o atmosferă de pace si înțe
legere. oamenii se pot intîlni și
discuta problemele viitorului. Este
aceasta o concluzie pe care am pu
tut s-o desprindem din recenta reu
niune „Tineretul în fața crizei",
desfășurată la Ciudad de Mexico și
onorată de prezența președintelui
Comitetului Consultativ al O.N.U.
pentru Anul Internațional ai Ti
neretului. Nicu Ceaușescu. Am
reușit ca la această primă mani
festare în pregătirea Anului Inter
național al Tineretului să-i sensi
bilizăm pe tineri — de diferite
convingeri politice — asupra pro
blemelor lumii contemporane, să-și
înțeleagă mai exact locul și res
ponsabilitățile în societate. Sintem
bucuroși că la succesul întîlnirii
din Mexic a contribuit și invitatul
nostru de onoare din România.

îndemn pentru
o participare activă
la deciziile privind
destinul omenirii

Conlucrare strînsă
pentru edificarea
unei lumi a echității
și demnității

BRIGHT OBLITEI AKWETEY
(Ghana), copreședinte al I.S.M.U.N.:
Știm că ideea organizării Anului
Internațional al Tineretului apar
ține României, iar Mesajul pe care
șeful statului român ni l-a adresat
confirmă încă o dată preocuparea
statornică a țării dv., a guvernului
și poporului român pentru a asi
gura generației tinere condiții din
cele mai bune pentru participarea
responsabilă la viața societății, la
elaborarea deciziilor care privesc
ziua de mîine. Este foarte impor
tantă o asemenea concepție pentru
că tinăra generație alcătuiește 60
la sută din totalul populației mon
diale. Nu se poate opera cu viito
rul fără a antrena și pe cei care
vor duce mai departe speranțele
de mai bine ale generației actuale.
Dacă m-aș referi numai la proce
sul dezvoltării, trebuie să subliniem
— așa cum și în Mesajul președin
telui României se relevă — impor
tanța mobilizării tinerilor la lichi
darea subdezvoltării, edificarea unor economii naționale viabile,
capabile să pună în valoare toate
potentele materiale și umane, la
instaurarea noii ordini economice
internaționale. Tinerii sint primii
care suferă de pe urma inechități
lor economice și sociale, lor le sint
tăiate aripile de împlinire. De
aceea cred că aici la București pu
tem întări și mai mult conlucrarea
între diferite organizații partici
pante care provin atit din state in
curs de dezvoltare, cit și din țări
dezvoltate, in vederea stimulării
eforturilor vizind lichidarea deca
lajelor, relații economice echitabile,
o nouă ordine economică interna
țională.

FARGEZ MAHDAWI, secretar cu
probleme internaționale al Uniunii
Generale a Studenților Palestinieni :
De Ia bun început aș dori __
să
subliniez atmosfera deosebită în
care' se desfășoară cele doua re
uniuni. Ea a fost inrîurită de lldeile
cuprinse în Mesajul pe care’ pre
ședintele
României.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a avut amabi
litatea să n.i-1 adreseze. Am Urmă
rit cu viu interes acest document,
la care dealtfel ne-am referit
adesea in dezbaterile noastre. Edu
carea tineretului în spiritul păcii,
colaborării. înțelegerii.....................
și solidaritații internaționale este una din
ideile relevate in mod semnificativ,
Pacea și dezarmarea pot fi înfăptuite printr-o largă unitate ’a tuturor celor cărora le sint scumpe
viata. demnitatea umană, progresul. Prin agresiuni și politici de
represiune, pacea și securitatea nu
pot fi asigurate. Aș dori să închei
exprimîndu-mi satisfacția pentru
atmosfera de real dialog, priete
nească in care au avut loc lucră
rile seminarului și la reușita că
ruia tinerii prieteni români și-au
adus o contribuție valoroasă.
Ne-am convins încă o dată că
sintem într-o țară al cărei pre
ședinte este un adevărat campion
a! păcii, cu un tiner.et prietenos,
dornic de pace și înțelegere.

R. P. POLONĂ

Consfătuirea națională a activului muncitoresc
Cuvîntarea rostită de Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — în în
cheierea lucrărilor Consfătuirii na
ționale a activului, muncitoresc, care
a avut loc la Varșovia, a rostit o cuvintare Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P. Dezba
terile ce au avut loc, a relevat vor
bitorul. au demonstrat că frontul
economic — datorită acțiunilor in
acest domeniu ale dușmanilor din
interior și din afară — devine un
front politic ; caracterul și atmosfera
întîlnirii au scos în evidență cu o
forță deosebită faptul că partidul —
aflîndu-se în slujba poporului și
conducîndu-1 pe calea socialistă —
este și va rămine un partid al mun
citorilor ; ' dezbaterile au confirmat
indirect că „formarea noii concepții
economice este un proces greu, de
durată, și nicidecum lipsit de contra
dicții". Referindu-se la situația grea
prin care trece Polonia. Jaruzelski a
arătat : „Clasa muncitoare are drep
tul să pună întrebări și să ceară ex
plicații". dar „ea trebuie să cunoas
că și întreaga situație a țării, să în
țeleagă determinantele ei complexe,
să-și dea seama că, în prezent, nu
există răspunsuri ușoare, rețete sim
ple, hotărî ri aprobate de toți". El a
afirmat că. „deși autoritățile trebuie
să asculte diferite păreri, să chibzuiască, săi analizeze, să țină seama de
ele", „principala lor îndatorire este
să adopte hotărîri fiind pe deplin
conștiente că nu-i pot ^mulțumi pe
toți, că o .parte a societății nu va fi
satisfăcută de aceste hotărâri".
Ocupindu-se de o serie de pro
bleme cu care Polonia a fost con
fruntată după război, de greutatea
cu care, astăzi, se iese din criză,
vorbitorul a subliniat încrederea
nestrămutată în socialism, ce trebuie
să anime întregul popor, relevînd că
numai datorită socialismului s-a pu
tut, în patru decenii incomplete, să
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se lichideze uriașa distanță ce'des
parte Polonia antebelică de Polonia
Contemporană. „Avem problemele
noastre, grele — a spus el. Dar chiar
și acum, în condițiile crizei profunde,
ea este o țară cu un potențial uriaș,
avînd toate posibilitățile deschise".
„Șansa noastră cea mai importantă
a fost și rămine, în primul rînd, cega
ce avem la îndemînă : o muncă in
tensă, bine 'organizată, economisirea,
progresul tehnico-organizatoric ac
celerat", dar „toate acestea nu con
stituie, din păcate, partea noastră
tare" — a spus W. Jaruzelski, îndemnind la eforturi continue, susținute
pentru îmbunătățirea tuturor acestor
indicatori. „începerea transformări
lor civilizatoare de mare amploare —
a arătat vorbitorul — constituie o im
portantă contribuție a socialismului
la dezvoltarea conștiinței sociale po
loneze. Totuși, asemenea transfor
mări nu se consolidează de . la o zi
la alta. Ele se formează de-a lungul
a zeci de ani și chiar în decursul vie
ții unei serii de generații. Nu pre
tutindeni ele s-au înrădăcinat sufi
cient".
Referindu-se la sarcinile pentru
perioada următoare. W. Jaruzelski a
arătat, între altele : „în sistemul
aplicat acum trebuie să iasă în evi
dență superioritatea efectivă a orînduirii noastre : înalta productivitate
îmbinată cu echitatea socială. înțe
leasă nu ca o binefacere națională, ci
ca traducerea în viață a principiului
socialismului : de la fiecare după ca
pacități, fiecăruia după muncă". „Un
accent deosebit — a subliniat vorbi
torul — se va pune. în continuare, pe
economisirea fiecărui zlot, fiecărui
kilowatt de energie electrică, poate a
fiecărui litru de apă. în această di
recție merge întreaga lume. Polonia
nu poate să constituie o excepție".
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