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Wicarea ferma a prinapiului socialist 
de retribuție, stimularea puternică a muncii 
de înaltă calitate, productivitate si eficientă

In aplicarea măsurilor stabilite de 
\ Națională avem în vedere să asigurăm în

_ 1»__ ___ r „ o • • i • ■ î

Prin organizarea exemplară a muncii, folosirea deplină a utilajelor și a timpului
Conferința 
continuare 

aplicarea fermă a principiului socialist de retribuție 
în raport de munca și contribuția adusă de fiecare la 

p dezvoltarea economico-socială... Fiecare trebuie să aibă 
venituri, retribuția stabilită în raport cu munca de
pusă! Veniturile trebuie să fie în raport cu activita
tea și rezultatele obținute în producție.

NICOLAE CEAUȘESCU

de lucru, in această săptămînă să asigurăm pretutindeniVITEZE ZILNICE C1T MAI MARI LA SEMĂNAT!
Realitățile României socialiste 

atestă, prin fapte grăitoare, că tot 
ceea ce înfăptuim prin munca și pri
ceperea noastră, prin eforturile în
tregului popor, strîns unit in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

i este destinat progresului și moder
nizării economiei, înfloririi continue 
a patriei, ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a întregii națiuni. 
Elaborat pe baza concepției tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
progresul multi
lateral ah societă
ții noastre, pro
iectul Programu
lui de aplicare a 
hotărîrilor Confe
rinței Naționale 
a P.C.R. din 16— 
18 decembrie 1982 
în domeniul re
tribuirii muncii 
și repartiției ve
niturilor oameni
lor muncii, dat 
publicității ieri, 
aduce noi argumente., ale. consecvent - 
ței cu care partidul și statul nostru 
urmăresc înfăptuirea mai fermă a 
principiului , socialist de repartiție în 
raport cu munca depusă, legarea și 
tnai strînsă a veniturilor individuale 
ale fiecărui om al muncii de reali
zarea producției, de productivitatea 
muncii și eficiența economică în an
samblul ei. imprimînd noi dimen
siuni politicii de ridicare a bunăstă
rii întregului popor.

Rod al unei ample și temeinica 
analize a mutațiilor ce au intervenit 
în vki.a economică și socială a țării, 
a cerințelor aplicării noului meca
nism economico-financiar, a adînci- 
rii autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii . întreprinderilor, pro
iectul noului Program aduce o serie 
de perfecționări legislației în 
niul retribuției și repartiției, 
ră reglementarea unor noi și 
tante aspecte ale activității 
mico-sociaile. Prin 
preocupare pentru

calități a muncii și vieții în toate 
sectoarele de activitate, pentru așe
zarea pe baze noi, principiale, a în
tregului sistem de retribuire a mun
cii, secretarul general al partidului 
a conferit o puternică notă de origi
nalitate soluționării unor aspecte 
noi, esențiale ale retribuirii muncii.

Hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului privind 
tribuirii muncii se 
rințe obiective, 
progresul nostru

perfecționarea re- 
întemeiază pc ce- 
esențiale pentru 
economico-social.

PE MARGINEA PROIECTULUI PROGRAMULUI DE APLICARE
A HOTĂRlRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
IN DOMENIUL RETRIBUIRII SI REPARTIȚIEI VENITURILOR5 ' ’

dome- 
asigu- 

impor- 
ecorio- 

con secvența sa 
realizarea noii

Este, știut , că ■eincinalul- actual, defi
nit ca cincinal al calității și eficien
ței, conferă un rol esențial factori
lor calitativi, intensivi ai creșterii 
economice. Pe acest temei, partidul 
a trasat drept coordonate esențiale 
de acțiune pentru toate 
de muncă din economie 
rapidă a productivității 
dernizarea produselor, 
largă a tehnicii și 
avansate, îmbunătățirea 
ducerea substanțială a 
materiale de producție, 
superioară a materiilor 
materialelor. Evident, 
acestor sarcini presupune creșterea 
vadului de responsabilitate în mun
că, manifestarea plenară a inițiativei 
și spiritul creator din cartea fiecă
rui om al muncii. în plus, procesul 
larg de dotare a economiei naționale 
cu mijloace tehnice complexe, mo
deme. avînd un înalt grad de meca
nizare si automatizare, face ca pe 
mina fiecărui om al muncii să

se afle fonduri fixe considerabile, 
adică, o parte tot mai însemnată din 
avuția societății. Se înțelege că în 
asemenea condiții, însăși valoarea 
fiecărei ore de muncă are 
siuni tot mai mari, de unde 
și răspunderea mult sporită 
cărui muncitor față de modul 
sînt utilizate fondurile fixe ale so
cietății.

Ținînd seama de noul stadiu al 
dezvoltării economice și de noile 
măsuri privind perfecționarea meca

nismului econo
mico-financiar. a 
cadrului organi- 

■ zatoric al demo
crației muncito
rești, de. partici
pare nemijlocită 
a maselor la con
ducerea econo
miei, a vieții so
ciale. a întregii 
societăți, proiec
tul noului Pro
gram reflectă a- 
firmarea și mai 

a prineipiuluj socialist de 
în raport cu cantitatea,

dimen- 
rezultă 
a fie- 
în care

® Pînă în seara zilei de 4 aprilie au fosa însămîn
țate 2 047 300 hectare, adică 41 la sută din suprafața 
prevăzută a fi cultivată în această primăvară.

® în unele județe mai sînt de însămînțat suprafețe 
cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cînepă, in pentru 
fibră și furaje, de plantat cartofi — lucrări care trebuie 
urgent încheiate.

© Semănatul porumbului — executat pe 367 600 
hectare — trebuie mult intensificat în toate unitățile 
agricole, în toate zonele țării.

® Stadiul însămînțărilor impune o mobilizare ge
nerală a forțelor umane și mecanice din agricultură, 
care să lucreze din zori și pînă seara la semănat, iar 
noaptea la pregătirea terenului, astfel ca ritmul zilnic 
să atingă 350 000—400 000 de hectare.

colectivele 
sporirea mai 
muncii, mo- 
promovarea 

tehnologiilor 
calității, re- 
cheltuielilor 
valorificarea 
prime și a 

realizarea

puternică 
repartiție, au 
calitatea și importanța socială a 
muncii. Din întregul său cuprins 
Programul evidențiază limpede ideea 
fundamentală că în țara noastră 
singura sursă de venit este munca 
utilă și necesară societății socialiste. 
Așa cum se subliniază în Program, 
în societatea noastră socialistă fie
care cetățean are. potrivit Constitu
ției, dreptul și îndatorirea de a des
fășura o muncă utilă pentru Societa
te. Societatea spcialistă garantează 
fiecărui cetățean posibilitatea de a 
munci 
riale, 
turale, 
gătirii

Deviza „la muncă egală — retri
buție egală" își găsește o largă intru-

in domeniul producției rriate- 
tehnico-științifice, social-cul- 
potrivit aptitudinilor și pre- 
pe care le are.

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

însămînțările și celelalte lucrări agricole de 
primăvară se desfășoară pe un front larg în 
toate județele. Ploile din ultimele zile, chiar dacă 
au determinat pe alocuri scăderea temperaturii, 
au creat condiții pentru pregătirea mai bună a 
patului germinativ și intensificarea semănatului. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pînă în seara zilei 
de 4 aprilie au Țest însămînțate 2 047 300 hectare 
cti difeAte’editări, pe pTîmăvarâj-rcprezentîhd 
la sută din suprafețele planificate. Cu toate că 
ne aflăm în prima decadă a lunii aprilie, totuși 
în unele județe nu ș-a încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr, florii-soarelui, inului pentru fibră, 
cinepei, mal sînt de plantat suprafețe aprecia
bile cu cartofi. Specialiștii și conducerile unită
ților în care aceste lucrări au întîrziat au da
toria să ia toate măsurile pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor la aceste culturi. Sub nici 
un motiv nu se mai poate întîrzia !

Principalele forțe din agricultură sînt și tre
buie să fie concentrate în aceste zile la semă-

natul porumbului, principala cultură cerealieră 
care se însămânțează primăvara. Pină în seara 
zilei de 4 aprilie această lucrare a fost executată 
pe 337 600 hectare, reprdzentînd 16 la sută din 
suprafața prevăzută în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. Există însă diferențe mari între 
județele situate în aceeași zonă și chiar între 
cele învecinate în ce privește procentul care re
prezintă suprafețele însămînțate cu porumb. 
Astfel, in timp ce în 'județul Olt, aflat in zona T,' 
s-au semănat- ctț porumb 40 la sută din supra
fețe, în județele învecinate Dolj șl Teleorman 
s-au însămînțat 22—25 la, sută din suprafețe.

Pentru intensificarea ritmului de lucru, astfel 
îneît în fiecare unitate agricolă și județ să fie 
realizate vitezele prevăzute la semănat, este 
necesar să se asigure în permanență pe cîmp 
cantitățile necesare de semințe, îngrășăminte 
chimice, carburanți, să funcționeze perfect ate
lierele mobile de reparații. Tot în scopul creș
terii randamentului zilnic de lucru este absolut 
necesar să se folosească agregate de mașini

agricole, spre a se reduce numărul de treceri cu 
tractorul pe aceeași suprafață și a se menține 
umiditatea în sol. Specialiștii, cadrele de condu
cere din unități trebuie să se afle acum perma
nent în mijlocul mecanizatorilor și cooperatori
lor, organizînd întreaga activitate pentru intensi
ficarea ritmului însămînțărilor și manifestînd 
maximă exigență pentru respectarea normelor 
tehnice.

Ne aflăm într-o perioadă decisivă a lucrărilor 
agricole de primăvară și, de aceea, pu există 
sarcină mai importantă pentru organele jude
țene de partid, pentru organizațiile de partid de 
la sate decît aceea de a asigura o mobilizare 
generală a mecanizatorilor, cooperatorilor și spe
cialiștilor pentru accelerarea la maximum a în
sămînțărilor. Există condiții — și trebuie făcut 
totul — pentru ca în această săptămînă să se 
realizeze în întreaga țară un ritm zilnic de 
350 000—400 000 de hectare, astfel ca semănatul 
să se încheie la termenele stabilite.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURA!
Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile și utilajele, fiecare oră bună de lucru, 

pentru intensificarea la maximum a ritmului însămînțărilor!
în condițiile acestei primăveri timpurii, nu precupețiți nici un efort pentru a încheia pînă 

la 10 aprilie semănatul în județele din sudul și vestul țării, iar pînă la 15 aprilie — în celelalte județe !

In întîmpinarea zilei de 1 Mai

F'odul dunărean Cernavodă, importantă realizare a constructorilor români, impresionează prin măreția sa Foto : Eugen Dichiscanu

B1STRIȚA-NĂSĂUD :
Producție fizică peste plan

Oamenii muncii din industria județului 
Bistrița-Năsăud își intensifică eforturile 
pentru a întîmpinâ cu rezultate deose
bite marea sărbătoare a muncii, ziua de 
1 Mai. în fruntea întrecerii socialiste se 
situează minerii de la Rodna, electro- 
niștii din Bistrița și textiliștii de la Nă- 
săud. De la începutul anului și pînă acum 
au fost livrate suplimentar economiei națio
nale 
care 
725 
tone 
nică 
oane 
re de

imoortante cantități de produse, între 
10 550 tone minereuri complexe, 

tone pirită, 32 tone plumb și 42 
zinc în concentrate, produse de meca- 
fină și optică în valoare de 4,3 mili- 
lei. mijloace de automatizare în valoa-

17,9 milioane lei. (Gheorghe Crișan)

BACĂU :
Livrări suplimentare la export

Colectivele de muncă din industria jude
țului Bacău se preocupă in mod deosebit 
de -îndeplinirea și depășirea ritmică a sar
cinilor de plan la export. în acest scop, spe
cialiștii, muncitorii dive-sifică producția, 
imbunătățesc continuu calitatea produselor. 
Petrochimiștii din Borzești, bunăoară, ale 
căror produse sînt solicitate in numeroase 
țări, au livrat suplimentar de la începutul 
anului și pînă acum mărfuri in valoare de 
aproape două milioane lei. La sfîrșitul pri
mului trimestru al acestui an, colectivele de 
muncă din 12 întreprinderi indu,striate și uT- 
tăți economice din județ au raportat livrarea 
la export, peste prevederi, a unor mărfuri în 
valoare de aproape 20 milioane lei. (Gheor-

Făuritorii de poduri peste Dunăre și Borcea
Constructorii șantierelor 

ce ctitoresc noile poduri 
peste apele Borcei și Dună
rii, la Fetești și Cernavodă, 
mai scriu o filă de adevă
rată istorie a muncii.

La 21 martie ora 10,23 
s-a dat startul ridicării și 
montării celor mai grele 
piese ce vor 
la viaductele 
podurile ce 
între Fetești 
apele Borcei 
Pentru prima uaw m „is
toria podarilor", grinzile de 
50 metri lungime și 160 tone 
greutate, care înainte erau 
formate din mai multe 
segmente, sînt proiectate și ___ _
turnate dintr-o singură bu- ridicat la aproape 4 metri 
"" " . - ._ înălțime.‘Odgoanele de oțel

pîrîie și se întind la ma
ximum. Mai sint doi me
tri pînă la nivelul cotei de 
sus a pilonilor. Maistrul 
Barbu Teodorescu urmă
rește echilibrarea la mili
metru a celor două brațe 
ce simt din plin greutatea 
colosului. Urmează mane
vra cea mai dificilă. Așeza
rea grinzii pe piloni. Forța 
celor două macarale, cu o 
putere de 120 tone de rid'- 
care fiecare, este, folosită

fi asamblate 
ce vor lega 

traversează 
și Cernavodă 

și Dunării, 
dată în „is

cată. Acești coloși poartă în 
ei 120 tone de beton și 40 
tone de oțel. Prin interiorul 
lor trec 14 secțiuni din mii 
de nervuri din cel mai 
special oțel. Grinzile au 
fost gindite și proiectate de 
Institutul de proiectări pen
tru transporturi auto, nava
le și aeriene și puse în ope
ră pe șantierele Grupului 
de poduri dunărene Fetești 

formațiile conduse de 
Ion Barbu, care

de
inginerul I... D__’ ___
a venit aici cu experiența 
acumulată la podul de la

Măsura lucrurilor

altă premieră ce leagă 
Muntenia de Dobrogea.

Se dă un semnal și gi
gantul de 50 de metri lun
gime, în greutate de 160 
tone, este desprins de pe 
vagoneții ce au fost aduși 
între cei doi piloni ai tron
sonului, Directorul grupu
lui de șantiere, 
cola-e Constan
tinescu, urmă
rește cu „parti
tura" în față — 
a se citi desfă
șurătorul fiecă
rei onerații —

ing. Ni-

Aparatele de măsură sînt 
urmărite asemeni pupitre- 
lor de lansare a rachete
lor în Cosmos. Grinda se 
apropie de piloni. Centi
metru cu centimetru. în ju
rul ei — 36 de constructori 
urmăresc operațiunea cu 
respirația oprită. Inginerul 
Nicolae Constantinescu își

2 | DIN ACTUALI^
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privesc și tac. E la fel ca 
după o cursă de fond, cînd 
mai mulți alergători trec in 
același timp.linia de sosire 

■și învingătorul e greu de 
stabilit. Aici învingători 
sînt toți. Victoria face 
ocolul tuturor șantierelor și 
punctelor de lucru prin sta
țiile de radio. Dar bucuria 

se încheie ra
pid. încep pre
gătirile 
ridicarea 
de a
grinzi. Pregăti
rea durează de

pentru 
celei 
doua

modul în care se execută plimbă privirea pe traseul luni Pînă miercuri. Opera- 
ridicarea. Este ora 10,31 mi
nute și colosul este acum

de la capetele grinzii la cei 
doi piloni, apoi la maiștrii 
Barbu Teodorescu și Jean 
Duță, la .inginerul Ion 
Barbu, între grindă și pi
loni mai sînt cîțiva centi
metri, Asta pentru noi, care 
măsurăm din ochi. Pentru 
inginerul Nicolae Constan
tinescu însă distanța re
prezintă exact 35 mm. Cei 
36 mm sînt parcurși de 
grindă în 5 minute și 20 de 
secunde. Se. aude un fișîit 
ușor, aooi odgoanele de 
oțel de la cele două capete 
își pierd încordarea. Toată 
operațiunea n-a durat decît

țiile se reiau, 
structorii 
Sînt mai 
alte două 
25 martie, 
se montează 
treia grindă. . Se trece astfel 
încă un examen, iar deasu
pra celor doi piloni cele 3 
grinzi în greutate totală de 
480 tone au dat contur pri
mului tronson de pod. Cele 
două poduri vor fi legate 
de 22 asemenea tronsoane. 
Podarii vor să arate tuturor 
că sînt urmași de nădejde 
ai lui
cărui pod a împlinit de cu.-

Acum con- 
au experiență, 

siguri. După 
zile. vineri, 

se ridică și 
cea de-a

Anghel Saligny, al

la „pensie". Făcînd din 
noapte zi și odihnindu-se 
muncind. Groza Petru din 
Botoșani, Dumitru Gurău 
din Brăila. Ion Vasile din 
Călărași, Szaks Tibor din 
Covasna, Aurel Grozea din 
Vîlcea, Gheorghe Farcaș 
și Petru Cotună din Bacău, 
Mihalache Mioc, Gheorghe 
Alexiu și Costel Costache 
din Ialomița, la care se 
adaugă bucureșteni, ploieș- 
teni și gălățeni foarte mulți, 
s-au dovedit a fi la înălți
me. Dar victoria podului 
este victoria celor 2 200 de 
constructori ce stăpînesc 
forța celor 26 000 CP. Mun
cind cu vrednicie la confec
țiile metalice ale tablieru- 
lui dintre cer și apă, con
structorii par niște note pe 
un portativ ce va traversa 
apele Borcei si Dunării și 
la temelia căruia în' final 
se vor afla 3 milioane me
tri cubi de beton cu un 
sistem nervos format din 
500 000 de tone otel. Apele 
vor curge mereu spre mare, 
dar podurile vor rămîne 
pentru generațiile viitoare 
ca însemn al acestui timp 
bogat în împliniri.

Mihai V1ȘOIU
Baltă) Giurgeni — Vadul Oii. O acum la împingerea grinzii. 29 de minute. Oamenii se. rînd un secol și va fi scos corespondentul „Scînteii"

Nagy Jăzsef. maistru 
la „Hidromecanica" 
din Brașov, este un 
bărbat de statură mij
locie. Fetele sale, pe 
care le cunosc de cînd 
erau eleve de liceu, 
sînt acum cu un cap 
mai înalte decît din- 
sul. Nagy Jăska, glu
mind. spune despre 
ele că sînt din „gene
rația vitamină". Ade
vărul e că deși în tre
cut el a consumat mai 
puține vitamine decît 
fetele lui. în acest om 
există atît de multă 
vitalitate incit nici 
șapte tineri de azi nu-1 
pot depăși. Se scoală 
la ora cinci diminea
ța și la unsprezece 
seara lumina mai e 
aprinsă în camera sa 
de lucru. Soția ii re
amintește. doienindu-1 
cu gingășie, că și- mii- 
ne este o zi. Mai de 
mult plecau împreună 
la lucru pentru că 
munceau amîndoi pe 
vechea platformă a 
„Hidromecanicii" : fe
meia intr-un birou, 
bărbatul, jos. în ate
lier. De cînd s-a înăl
țat noua hală a uzi
nei. departe, dincolo 
de platforma indus
trială a fabricii de 
tractoare, undeva în
tre uzina de rulmenți 
Si institutul de proiec
tare de mașini grele, 
drumurile lor s-au 
despărțit. Cei din uzi
nă numesc această 
nouă hală scurt și 
dens, ca pe o nouă 
substanță chimică : 
H2. Acum, Nagy Jo- 
zsef, care a devenit 
maistru la H2, își in
vită din cînd în cînd 
soția să urce in „Da
cia" lor și o conduce 
pînă la uzina veche, 
si apoi se îndreaptă 
spre fosta cimpie 
acum atit de înțesată 
de uzine incit brașo
vean trebuie să fii sau 
expert în orientare ca 
să nu te rătăcești, Dar 
cind timpul e frumos

Nagy Jăzsef pedalea
ză spre H2 pe șo
seaua care duce sore 
Bod și o părăsește 
cînd se apropie de lo
cul său de muncă. El 
iubește zorii albaștri 
ai Brașovului cind din 
pipa Tîmpei ies aburi 
trandafirii, cind Dea
lul Melcilor străluceș
te în culori sidefii, iar 
din munți coboară în 
oraș, cu pași sprin
țari. vîntul proaspăt 
purtînd mireasmă' de 
brazi. Așa cum îi pla
ce să spună — s-a 
născut dintr-o familie

însemnări de
SZÂSZ Jânos

de „meseriași", a cu
noscut concomitent li
tera și munca și a ră
mas1 cu o pasiune fi
delă pentru ambele : 
sosește primul in uzi
nă și pleacă ultimul 
după terminarea 
schimbului. Nu pleacă 
însă direct acasă. Dc 
cele mai multe ori se 
duce la uzina veche, 
la direcție, la statul 
major al inginerului- 
șef. la comitetul de 
partid și ajunge în 
fata porții casei sale 
de pe strada . Decebal 
abia cînd se întunecă. 
Nici nu trebuie să 
mai snun că el însuși 
și-a ridicat casa. Ta
tăl său. un om cu 
mîini de aur, priceput 
la toate, a venit la 
Brașov-din secuime și 
de la el a învățat ce 
înseamnă sîrguință. a 
moștenit aDtitudinile 
tehnice universale. Am 
fost în atelierul lui de 
acasă, care poate fi 
asemuit cu o bucătă
rie chimică faustiană 
sau cu laboratorul de 
alchimie al lui Para
celsus. Numai că Nagy 
Jozsef nu trăiește sub 
vraja aurului. Repară

orice. montează și 
conceoe aparate cas
nice inteligente, drege 
diferite piese, vrăjește 
bare în fier forjat, 
care devin suporți de 
lămpi sau ornamente 
ale rafturilor de cărți. 
El păstrează și azi pa
siunea născută in co
pilărie pentru cuvîn- 
tul tipărit ; oricare 
poate considera biblio
teca sa ca o bibliote
că a unui intelectual 
cu studii universitare. 
Fetele — Judit și II- 
diko — care au deve
nit studente, au biblio
teca lor aparte. Frec
ventează universitatea 
din Brașov, acolo unde 
pe vremea tinereții 
tatălui lor nu era nici 
urmă de universitate, 
dacă nu considerăm ca 
temei vechea scoală a 
lui Honterus la nive
lul universitar al vre
mii.

Maistrul nostru se 
străduiește de cîțiva 
ani să rezolve proble
mele tehnice ale fa
bricării turbosuflante- 
lor pentru motoarele 
diesel rapide. A făcut 
o călătorie de studii 
în S.U.A., dornic să se 
inițieze in această 
problemă. La H2 tur- 
bosuflantele se fabri
că acum în serie, dar 
eu l-am vizitat pe 
Jozsef și pe cînd lu
cra în uzina veche 
cind noua hală exista 
doar în proiect, iar el 
studia literatura de 
specialitate pînă noap
tea tîrziu. Astăzi sub 
supravegherea sa func
ționează șirurile de 
mașini complet auto
matizate, cu program 
și Nagy Joska remar
că. cu un zimbet șă
galnic, că s-a parcurs 
un drum lung de la 
clește la tehnica com
puterizată. Dar — a- 
dau«ă — și azi trebuie
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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(ÎN SPIRITUL RECENTELOR DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

CONTRACTAREA DE PRODUSE AGRICOLE
CUVINTUL CITITORILOR-, 

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCH

Creator 
de frumuseți

Minerii din Lupenl — și nu 
numai ei — au numai cuvinte 
de laudă la adresa colegului 
lor, tehnicianul Traian Popa, 
de la întreprinderea minieră 
din localitate. Sculpturile reali
zate de el în lemn — busturi, 
basoreliefuri și măști — au fost 
prezentate într-o amplă expo
ziție, alături de numeroase ră
dăcini de arbori, curiozități ale 
naturii, pe care le-a descoperit 
în peregrinările sale prin păduri 
și' cărora le-a pus mai bine in 
valoare chipurile ciudate. In 
acest an, talentatul artist ama
tor și-a propus să realizeze o 
suită de lucrări inspirate din 
„Povestea vorbei" și din ispră
vile lui Păcală. Cu astfel de lu
crări să ne tot... „păcălească".

Din toată inima
Ne scrie Ileana Petrescu, din 

Drăgășani : „Sînt abonată de 
20 de ani la „Scinteia", dar e 
prima scrisoare pe care v-o tri
mit pentru a vă istorisi ce ml 
s-a 
am 
lea 
pă .
unde lucrez. Mergind spre au
tobuz, într-un colț de stradă 
întunecos am căzut într-o groa
pă in care se afla o grămadă 
de geamuri sparte. M-am rănit 
grav la miini șl la picioare. Cu 
mari eforturi am reușit să ' ies 
din groapă, dar între timp auto
buzul plecase. Am făcut semn 
mai multor mașini care treceau 
pe lingă mine, dar n-au oprit, 
îmi era din ce în ce mai rău. 
N-am mai știut nimic de mine 
pînă a doua zi, cînd m-am tre
zit la spital, cu soțul, inginer, 
lingă mine. Dar nu era singur, 
ci împreună cu doi tineri. Soțul 
mi-a spus că ei sînt cei care 
'au oprit mașina și m-au dus la 
spital, iar unul a și donat singe, 
întrucît a fost nevoie de trans
fuzie. Tinerii se numesc Dumi
tru Stroe și Constantin Bălmău, 
cărora le mulțumesc din toată 
inima".

pentru a vă istorisi ce mi 
întîmplat intr-o seară, cînd 
ieșit din schimbul al doi- 
de la întreprinderea de tal- 
și încălțăminte din cauciuc

„Cursă
de încercare"
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Programul de lucru se desfă
șura absolut. normal țla . Țptre- . 
prinderea textilă: „Biicegi'.ț... din- ț 
Pucioasa. Anormală.^eța„„numai . ,,, 
comportarea mâistfuliii. Petre, 
'Oprea. de,,,
treabă — după cum aflăm din 
gazeta „Dîmbovița" — maistrul 
s-a apucat de băutură. Deve
nind, chipurile, mai „curajos", 
a părăsit locul de muncă, s-a 
urcat la volanul mașinii perso
nale și a pornit la drum.

— Fac numai o cursă de în
cercare, să văd cum „merge" ba
teria — și-a spus el.

Pierzind repede controlul 
lanului, a izbit un prieten, 
nindu-l, după care mașina 
oprit într-un stîlp.

întrebat 
a băut, a 
tate :

— N-am 
Numai un

Un „sfert" care i-a diminuat 
întregul sistem de reflexe, aten
ția, prudenta. Drept pentru care 
și răspunderea îi revine în în
tregime !

de oamenii 
răspuns cu

II '

1"
i t!

,O-l ■-

vo- 
ră- 
s-â

citlegii
senină-

băut cine 
sfert de tărie.

Vindea...

știe ce.

pielea ursului
Se numește Irina Lupșa, do

miciliată in Oradea, strada 
Bumbacului nr. 10. Nu muncea 
nicăieri. N-avea timp. Era „o- . 
cupată" cu afacerile în calitate 
de... funcționară la fondul loca
tiv. Așa se prezenta pentru cei 
care aveau nevoie de un „aran
jament". Creduli a găsit destui, 
mai ales dintre cei dornici de a 
obține un... loc de veci în cimi
tir. A executat o pedeapsă pri
vativă de libertate, dar nici a- 
ceastă tristă experiență nu i-a 
schimbat năravul. S-a „repro
filat" pe vînzarea de autoturisme. 
■Exact ca-n zicala cu pielea ursu
lui din pădure. De data asta a 
fost și mai repede depistată și 
urmează să-și schimbe iar domi
ciliul. Poate și năravul.

Ecourile rubricii
Scriam in rubrica noastră din 

19 ianuarie despre lăudabila 
inițiativă a Consiliului popular 
municipal Ploiești de a monta 
în centrul. civic un ceas public. 
Care ceas insă, după ce a mers 
un timp anapoda, își încreme
nise arătătoarele la ore dife
rite.

Imediat după apariția faptu
lui divers, municipalitatea Plo- 
ieștiului a dispus coborirea cea
sului de pe impozantul soclu și 
repararea acestuia. La 
timp, ploleștenii și-au 

.ceasul, la loc. De o lună 
corespondentul nostru 
județul Prahova, Constantin Că
prarii, ii urmărește tic-tac-uri- 
le. Acum merge ca... ceasul !

Ba, mai mult : municipalita
tea a dispus să se execute încă 
4 orologii asemănătoare, care 
vor măsura in curînd timpul in 
tot atitea puncte importante 
ale orașului. Este de salutat atit 
receptivitatea la semnalul nos
tru, cit și operativitatea inter
venției.

puțin 
revăzut 
de zile, 
pentru
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o îndatorire de bază a fiecărei gospodării sătești,
o sarcină de primă importanță a fiecărui consiliu popular

Schimbul de mărfuri între oraș și sat constituie o 
necesitate legică, o condiție hotâritoare pentru bunul 
mers al economiei naționale, pentru satisfacerea ne
voilor industriei și ale aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe, pentru asigurarea mărfurilor industria'e 
necesare țărănimii. Trainicele relații de sprijin și întra
jutorare între muncitorii uzinelor și cei de pe ogoare 
stau și la baza noilor reglementări, adoptate prin re
centele Decrete ale Consiliului de Stat, care asigura 
stimularea suplimentară a crescătorilor de animale, 
valorificarea mai bună a șeptelului, întărirea ordinii și 
disciplinei în comercializarea produselor agroalimentare.

Aceste noi reglementări trebuie să determine și o 
intensificare a activității de contractări și achiziții prin 
organele profilate pe această activitate.

îndeplinirea planului de contractări și achiziții repre
zintă o obligație de însemnătate majoră pentru coope
rație, pentru fiecare comună și județ, pentru fiecare 
organizație de partid și consiliu popular, ca și pentiu 
organele centrale direct răspunzătoare - CENTROCOOP 
și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Esie de 
datoria tuturor acestora să asigure producătorilor con- 
tractanți sprijinul necesar pentru realizarea producțiilor 
stabilite și, in același timp, să acționeze susținut, cu 
perseverență și fermitate, pentru realizarea și depășirea 
prevederilor de plan la contractări și achiziții.

Ce se întreprinde în acest scop pe teren ? Aceasta 
este tema anchetei efectuate, după apariția recentelor 
decrete, in comune din mai multe zone ale țării.

BIHOR

tot mai consistente,
din produsele 

livrate
prahova : Recentele reglementări - stimulent pentru

încheierea de noi contracte
gospo*Am vizitat de multe ori 

dăriile sătenilor din comuna Valea 
Doftanei. Nu există curte aici care 
să nu fie plină de animale. „Cres
cători din tată-n fiu. oamenii așe
zării noastre prahovene nici, nu 
știu cum s-ar simți să n-aibă, in 
bătătură vaci și viței, porci, oi și 
păsări" — ne spune primarul Emil 
Cojocărescu. El Însuși este un con
vins crescător de animale. Nu atît 
spre a servi celorlalți drept exem
plu. dar, după cîte am aflat, cine 
n-are în gospodărie vite nu prea 
este privit cu ochi buni. Așa se 
face că Valea Doftanei numără 
acum peste 4 000 de bovine (cu fă- 
tările din primăvară). 15 000 de oi 
și mioare. 2 700 de porci, zeci de 
mii de păsări. Acest fond bogat de 
animale asigură bunăstarea locui
torilor : au hrană suficientă pen
tru familie și au ce vinde statului. 
Căci nu este om să nu aibă con
tract. începînd cu membrii birou
lui executiv al consiliului popular.

SATU MARE

■

bani în*
dună ce

Ne-am 
frații

Am întrebat : cam cîțl 
casează anual un localnic, 
vinte statului produsele ? 
oprit la cîteva exemple : 
Vasile și Iulian Postolache au pri
mit anul trecut cam 120 000 iei ; 
Ion Popa sau Petre Țintea — și 
nu numai ei — au luat cîte 50 000 
—60 000 lei.

Pînă la recentele reglementări, 
în Valea Doftanei se încheiaseră 
multe contracte și pentru anul in 
curs. în registre figurau 7 300 hl 
lapte de vacă și oaie, 270 de tauri
ne, 400 de ovine. 250 porci. Și con
tractarea continuă. ..Crescătorii de 
animale din Valea Doftanei — ne 
soune primarul — au primit cu sa
tisfacție' noile decrete ale Consi
liului de Stat. Noi. cei de la con
siliul popular comunal, am căutat 
să le facem cit mai bine cunoscu
te. incit oamenii să știe ce avanta
je au contractînd cît mai multe 
vite și la greutate sporită. Ne-am

întîlnit la primărie cu grupuri 
săteni din asociația crescătorilor 
de animale, care numără aproape 
2 000 membri, și am făcut împreu
nă calcule, socoteli gospodărești. 
Apoi am explicat în amănunt 
aceste lucruri cadrelor didactice, 
iar aceștia au vorbit elevilor, care 
și-au notat totul în caiete, pentru 
a transmite, la rîndul lor părinți
lor. Aceste acțiuni, și multe altele, 
care au avut loc sau urmează să 
fie organizate au și dat rezultate : 
s-au încheiat încă 55 de contracte 
noi pentru animale, iar numeroși 
cetățeni își sporesc contractele 
lapte, la lină".

E un început bun, dovedind 
țăranii apreciază gospodărește 
vantajele acordate de stat pentru 
a crește cît mai multe animale, a- 
sigurîndu-și astfel o viață îndes
tulătoare lor și oamenilor muncii 
de Ia oraș. (Constantin Căpraru 
corespondentul „Scînteii").

Acțiuni convingătoare pentru lămurirea
producătorilor

litri lapte), Eugen Kovacs (o bovi
nă adultă, un porc, 500 litri lapte), 
Ștefan Dunca (un porc. 2 viței, 
150 kg lină, 500 litri lapte vacă, 
800 litri lapte oaie, 10 oi).

Dar și în această comună, ca și 
în altele din județ, există încă ce
tățeni care, din păcate, uită de 
achitarea obligațiilor contractuale 
de îndată ce au semnat documen
tul respectiv.

Ne- aflăm la linul ,din..centrele. j- __ ,___  _ 'Jr ■•'—•Zi'.ts-P-'

de

la

că 
a-

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

I
I

Răspunderea civică — materializată 
în frumosul citadin

Sînt mulți cetățeni ai comunei 
Odoreu care încă din primele 
săptămini ale anului au trecut la 
onorarea contractelor pe care le-au 
încheiat, predînd la fondul de 
stat un număr însemnat de ani
male, importante cantități de pro
duse lactate,, ouă și alte produse 
agroalimentare. Aceste livrări, ca 
și contractările, au fost impulsio- 
nate prin apariția noilor reglemen- 

, „țări legiferate.,dp., Consiliul de.Stat;
Un „capitol"; deosebit de bipe de preluare a laptelui din cornuîia, 

.reprezentat în- cctoună îl constituie lă locuința Margaretei 'Elefc 'Zil-^ 
~,sBâi>inele'. Față de planul <peș>‘»1983,x’s';i>ni<3vîîn>.4)idoanele 

care prevede contractarea a 133 
animale, s-a realizat pînă în pre
zent un număr de 185. Și acțiunea 
continuă. Contractele au fost în
cheiate la niv -Iul planului și la 
lapte (1 200 hl), păsări (6 tone) etc.

Vicepreședintele consiliului popu
lar comunal, tovarășul Mihai Că- 
răușan, ne-a vorbit despre cîțiva 
din cei mai vrednici gospodari, 
vrednicia lor fiind probată și prin 
contractele încheiate cu statul, prin 
care se obligă să predea, din gos
podăriile personale. în cursul anu
lui, unu-dodă animale sau chiar 
mai multe, lapte, alte produse 
agroalimentare. Desprindem din 
lista fruntașilor cîteva exemple : 
Zoltan Elek (2 viței, 1 porc, 1500

adună însemnate cantități de lapte 
din partea unor gospodari de cu- 
vînt, care-și onorează permanent 
contractele. Printre .aceștia se si
tuează Grigore Someșan (20 litri 
pe zi), Dezsi Iuliu (20—25 litri zil
nic), Ștefan Vegh, Ileana Săvian, 
Elisabeta Miskolczi, Elisabeta Mu- 
reșan, loan Ticu și alții. La polul 
opus se află cei care, cum spunea 
cu amărăciune responsabila cen
trului, „încă nu mi-au trecut pra
gul casei ca să-mi dea bună ziua, 
nicicum să predea ceva din lap
tele pe care-1 obțin de la va
cile din gospodăriile lor". Printre 
aceștia se situează și Ludovic Ba
logh care, deși are două vaci, a 
contractat doar 500 litri lapte, dar

nici din această cantitate n-a adus 
pînă acum nimic (anul trecut, din 
2 000 litri lapte contractat a pre
dat... 30 litri). între cei care nu con
tractaseră deloc lapte pînă la apa
riția decretelor este și Maria FIo- 
rescu (care are două vaci, de la 
care anul trecut a predat doar 15 
litri din contractul de 2 000 litri), 
loan Geneștean (anul trecut a în
cheiat un contract de 1 000 litri, 

.„din. pare , pr^ predat nimic) și alții.
Tovarășul Barthak . Carpi, secre- 

___  . ^tkr dJdjiȘiciț“cU probleme de.propa- 
aflate ..aicir- se, . gandă, care' tie-a însoțit .în. coriiuA 

' nă, rie-ă spus :
— Vă asigur că mi-am 

multe aspecte pentru gazeta 
rică și brigada artistică. După 
cum ne dăm seama, va trebui să-i 
vizităm mai des pe acești cetățeni, 
spre a-i ajuta să înțeleagă obliga
țiile civice ce le revin ca locuitori 
ai satului la buna aprovizionare a 
orașului și, în primul rînd. pentru 
a le explica avantajele oferite de 
stat, de cooperație, avantaje supli
mentate prin recentele reglemen
tări' adoptate de Consiliul de Stat. 
La urma urmei, săteanul care nu 
oferă produse agricole nu-și justi
fică numele de gospodar. (Octav 
Grumeza, corespondentul „Scîn
teii").

notat 
sati-

Situată în centura de aprovizio
nare cu produse agroalimentare a 
municipiului Oradea, comuna No- 
jorid — respectiv locuitorii ei — 
găsesc resurse pentru a livra fon
dului de stat Însemnate cantități 
din surplusul de produse ce pri
sosesc consumului in gospodăriile 
proprii. Gheorghe Cighir din satul 
Chișirid a contractat pentru acest 
an bunăoară 10 porci, Dumitru Sa- 
bău, din același Sat, 1-a urmat 
exemplul și a adăugat celor 10 
porci și 3 000 litri lapte de vacă. 
Un alt exemplu este Augustin Cri- 
șan, care a încheiat contracte oen- 
tru 10 porci și 30 dc miei. între 
locuitorii din satul Apateu există 
aproape o întrecere în contractarea 
unor cantități cît mai mari de lapte, 
numărul celor care depășesc la 
livrări 3 000 litri lapte fiind destul 
de mare.

— Rostul nostru de țărani este 
să producem, nu să aducem de la 
oraș, ne mărturisea unul dintre 
întreprinzătorii gospodari citați. 
Ne încurajează mult și noile re
glementări, pentru tare ținem să 
mulțumim statului. De pildă mie, 
numai pentru cei 10 porci o să-mi 
revină aDroane 20 000 lei și peste 
2 200 kilograme porumb. E un cîș- 
tig frumos, nu ?

Lista exemplelor convingătoare 
ar putea continua. Ne-a prezentat-o 
tovarășul loan Chivari, tînărul pri
mar al comunei, care ne-a spus :

— Sarcinile la contractări sînt 
mult superioare anilor precedenți. 
Ca atare, le-am acordat o atenție 
prioritară. Dună, apariția noilor re
glementări, s-a dat un nou impuls 
activității de contractare, folosin- 
du-se din plin și puterea de convin
gere a unor deputați cum sînt 
Florian Podilă, Teodor Mihîncău, 
Teodor Dorog, Ioan Sana.

— Cum sînt sprijiniți din punct 
de vedere economic contractanții ?

— Din gospodăria anexă a co
operativei de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor, cît și prin 
intermediul UJECOOP Bihor • am 
asigurat: .contractanțllor peste 510 
pugciji.'.Țbțpdaț.ă,„.am hotărît ,șă' le 
repartizăm 50 hectare pentru cul
turi duble, precum și 40 hectare 
teren slab productiv pentru a-1 cul
tiva cu sfeclă furajeră. Menționez, 
de asemenea, că am fertilizat cu 
îngrășăminte chimice toate cele 
800 hectare de pășuni din raza co
munei, iar cu ajutorul producăto
rilor 200 hectare au fost fertilizate 
și cu îngrășăminte organice din 
gospodăriile proprii, asigurîndu-se 
condiții prielnice pentru o bază 
furajeră îndestulătoare. Pe fondul 
acestor măsuri, cit și al ritmului 
livrărilor, contăm nu numai să 
îndeplinim, ci să și depășim planul 
la contractări și. la livrările de pro
duse. (Ioan Laza, corespondentul 
„Scînteii"). y

Cîmpina. Imagine a noilor construcții de locuințe ridicate aici în ultimii ani

Un apartament ^modern, 
într-un bloc buc'ureștean. 
Stăm de vorbă cu soții C. 
El funcționar, ea tehnician, 
amîndoi oameni relativ ti
neri. încercăm să aflăm 
motivele pentru care... Dar 
s-o lăsăm pe tinăra femeie 
să povestească ;

— Era acum vreo trei ani 
— începe ea cu o voce in 
care rușinea și căința se 
amestecă. Mergeam amîn
doi pe stradă și s-a apro
piat de noi un cetățean în- 
tr-o haină de piele, care 
ne-a spus că este om se
rios.

— Chiar așa v-a spus ?
— Da — și că dacă vrem 

să cîștigăm niște bani ușor 
și noi am zis că da și 
atunci am mers într-un bi
rou și am semnat două ce
reri și prin iulie...

— Stați puțin : ce fel de 
cereri ?

— De angajare la C.A.P. 
Chiajna.

— Dar ce dumneavoas
tră nu aveați serviciu ? — 
ne prefacem a nu ști în de
talii despre ce este vorba.

— Ba da, dar cererea era 
fictivă — intervine soțul 
cu tonul unui om de știin
ță care explică unui neofit 
cam ce forme de viață 
existau pe pămint în era 
mezozoică

— A, așa da I Și dum
neavoastră știați că este 
fictivă ?

— Cum să nu știm ? — 
izbucnește el cu năduf.

Este cea mai mare prostie 
pe care am făcut-o in via
ță. Fiindcă noi am trăit 
cinstit, ne creștem copiii...

Pe scurt : ce au făcut 
soții C. ? în acea zi, acos
tați de un oarecare Ion 
Amza, au semnat cîte o ce
rere de angajare la... coo
perativa agricolă de pro
ducție Chiajna (pe atunci 
Dudu) in calitate de... zi
lieri, indicînd că au mese
ria de... instalatori. Ce mai 
scriau in cerere ? „Declar 
pe propria răspundere că 
nu lucrez în altă întreprin
dere de stat sau coopera
tistă". Și : „Nu am copii". 
Ambele.......................   '
false.

...Dar 
soți — 
încă 29 
C.A.P. Chiajna in calitate 
de instalatori la secția 
anexă construcții, reparații 
și prestări de servicii 1 Șă 
derulăm 
1978, un 
Bunea 
cum era 
de lux .... _____ ,____
era pentru că n-a mai fost 
văzut cam de mult pe 
acolo) îl întilnește pe un 
oarecare Ion Frincu, tehni
cian la „Flora" — cunoscu
ta întreprindere de hote
luri și restaurante din Ca
pitală. Se pare că a existat 
și un intermediar, un ins 
care le-a adus la cunoștin
ță ambilor că pot avea în
credere unul în celălalt

în anul 1982, la acțiunile de bună 
gospodăriri și înfrumusețare a car
tierelor sectorului 6 din Capitală 
au participat mulți cetățeni, care 
au efectuat peste 140 milioane de 
ore-muncă, executind lucrări în 
valoare de‘ peste un miliard de lei. 
Și în primul trimestru al anului în 
curs, în condițiile existenței noului 
cadru legislativ, participarea a fost, 
de asemenea, de mare amploare. 
Cetățenii sectorului nostru au pres
tat peste 7 milioane ore, valoarea 
lucrărilor efectuate fiind de aproa
pe 50 milioane lei. în ce s-au con
cretizat aceste acțiuni de muncă 
patriotică ? Prin plantarea a peste 
67 mii arbori, arbuști și a 4 800 
trandafiri ; repararea îmbrăcămin
tei asfaltice a carosabilului pe o 
suprafață de peste 12 000 mo ; ame
najarea a 2 parcaje cu 129 locuri 
in zona podului Grant și Intrarea 
Aviator Caranda nr. 9; începerea 
lucrărilor de lărgire a firului II de 
circulație pe bd. „Emil Bodnaraș", 
între strada „Romancierilor" și 
„Frigocom", precum și amenajarea 
unui popas turistic la intrarea în 
Capitală pe autostrada București — 
Pitești ; amenajarea unui parc de 
3 hectare în stația de metrou din 
„zona Cascadelor" și altele.

Pentru a veni in sprijinul cetă
țenilor, al asociațiilor de locatari, 
consiliul popular al sectorului a re
partizat în grija întreprinderilor 
din cartier răspunderea pentru în
treținerea unei bune părți a stră
zilor, zonelor verzi și spațiilor de 
joacă ale cooiilor din vecinătate. 
Lucrătorii Administrației domeniu
lui public au obligația să contro
leze și să pună la dispoziție, din 
iserele și pepinierele proprii, ma
terialul săditor de care este ne
voie.

Au fost depistate toate locurile 
virane existente în sector. Consiliul 
popular a repartizat o parte a aces
tor terenuri cetățenilor, precum și 
unor întreprinderi pentru cultivare. 
O altă suprafață de 11 ha teren a 
fost preluată de A.D.P., pe care 
lucrătorii întreprinderii noastre au 
setnânat-o cu orz și ovăz. De ase
menea, in întreprindere a fost 
amenajată o ciupercărie în supra
față de 300 mp, o crescătorie de 
400 iepuri și una de pui cu o ca
pacitate de 20 000 capete pe an.
Teodora FLORESCU
Secretar cu probleme organizatorice 
în organizația de partid a A.D.P., 
sector 6

Coase pentru studenți 
și hîrtie de calc... pentru cooperatori?

Rafturile magazinului universal 
din comuna Butoiești, județul Me
hedinți, sînt burdușite de marfă. 
Dar, din păcate, nu cu produse de 
care oamenii ar avea nevoie.

Să mă explic. Recent au fost 
aduse în comună tot felul.de măr
furi — tuburi de canalizare, hirtie 
de ealc. mape studențești, prese 
struguri cu capacitatea de 3 kg și 
multe alte asemenea lucruri poate 
necesare... altora. Aceste produse 
au fost aduse de la depozitul din 
Strehaia, fără ca vînzătorii maga
zinului să le fi solicitat. Și era fi
resc să nu le fi cerut, deoarece 
multă apă trebuie,isă mai curgă pe 
Motru pînă cînd studenții vor veni 
să-și cumpere mape de la magazi
nul din Butoiești sau pînă cînd 
țăranii se vor înghesui să cumpere 
rolele cu hîrtie de calc.

în schimb, în magazinul nostru 
mărfurile de care avem nevoie 
— calele de potcovit, clești pentru

cule, foarfeci de vie. coase, s ceri, 
pile pentru ascuțit, lanțuri de di
ferite mărimi, sobe de teracotă, în
călțăminte. etc. — nu pot fi găsite. 
Pentru procurarea lor trebuie să 
batem drumurile la magazinele din 
orașele mai aprooiate. Sînt convins 
că in multe localități se caută ase
menea produse care la noi stau în 
rafturi nevindute. Sau poate caie- 
lele, coasele și secerile se desfac 
prin librăriile de pe lingă univer
sități 1

A ține seama de repartizarea 
mărfurilor pentru magazine în 
funcție de specificul zonelor, de 
nevoile reale ale cumpărătorilor 
este o cerință mai mult decit fi
rească — și cine nu respectă aces
te reguli înseamnă că nu prea în
țelege ce rol are comerțul.

La Șirna zootehnia stă 
cooperatorilor

Petre BLOJU
comuna Butoiești, Mehedinți

• * ffinima„/a

că la ferma 
curs de apli

buie să menționez 
C.A.P. Șirna este in 
care un șir de măsuri vizînd dez
voltarea pe mai departe a zooteh
niei : îmbunătățirea condițiilor de. 
muncă a personalului,, montarea 
unei instalații de muls de mare.' 
capacitate de tip „Brădet", înfiin-

Dacă în ultimii ani rezultatele din 
sectorul zootehnic al C.A.P.-Șlma, 
județul Prahova, nu corespundeau 
cerințelor, cazurile de mortalitate 
fiind frecvente, acum situația este 
cu totul alta. Conducerea coopera
tivei, dar mai cu seamă oamenii 
din sectorul zootehnic muncesc cu _ .__________ „_____ , ......
tragere de inimă. Spre deosebire țarea unei maternități moderne, cu‘ .. ....... ( fjtare.ii

construirea unui incubator moder
nizat la sectorul păsări, înființarea 
unei microferme pentru creșterea 
iepurilor de casă etc.

Dar. ceea ce-i mai important, pe 
lingă aceste realizări, este crește
rea simțului de răspundere în exer
citarea acestei ocupații cu vechi 
tradiții la noi, faptul că oamenii au 
înțeles că dezvoltarea sectorului 
zootehnic depinde în primul rînd 
de ei, de priceperea și pasiunea cu 
care muncesc.

George M1L1TARU 
profesor, comuna Șirna, 
Prahova

de alți arii, cooperativa agricolă din ■ 'boxe individuale pentru 
Șirna dispune acum de furaje su
ficiente, are condiții mai bune de 
adăpostire a animalelor, iar zoo- 
igiena este „la ea acasă". Datorită 
bunei îngrijiri și furajării cores
punzătoare a vacilor, producția de 
lapte a crescut simțitor, iar mor- 
talitățile au scăzut foarte mult.

Am stat de vorbă cu mulți din
tre cei care îngrijesc animalele coo
perativei, ca și cu alți săteni care 
au subliniat că recentul decret al 
Consiliului de Stat prin care s-a 
îmbunătățit sistemul de premiere 
a personalului din zootehnie va de
termina o preocupare mai susținută 
pentru dezvoltarea șeptelului. Tre-

PE SCURT. DIN SCRISORI
O Omul sfințește locul. Colectivul magazinului alimentar nr. 41 dțn 

strada Pușkin nr. 10 din Constanța (Emilia Mocanu, responsabilă, Livla 
Anca și Mariana Pavel, vînzătoare) se ocupă cu grijă de buna aprovizio
nare a unității, asigură servirea exemplară, plină de solicitudine a cum
părătorilor, dovedesc multă pricepere gospodărească în aranjarea și pre
zentarea mărfurilor, în menținerea curățeniei. Cetățenii veniți după cum
părături trec cu plăcere pragul acestui magazin. (Șerban Gheorghiu, 
I.E.F.M. — ,,Navrom“, Constanța). • întortocheate sînt căile birocrației ! 
în luna august 1982 s-a defectat un apometru de la o coloană de alimen
tare cu apă a blocului nr. 20 de pe Aleea Plopilor din Tirgu Jiu. De 
atunci și pînă in prezent am bătut de nenumărate ori drumurile la în-/ 
treprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă și la comitetp; 
asociației de locatari, solicitînd sprijin pentru repararea și înlocuirea 
aparatului respectiv și asigurarea bunei alimentări cu aoă. Dar totul în 
zadar. Fiecare din cele două foruri își declină răspunderea in sarcina 
celeilalte. Și în timp ce sînt astfel „pasat", trebuie să plătesc și costul 
anei, deși nu beneficiez de acest serviciu. Ce părere are despre această 
situație directorul I.J.G.C.L. la care am vrut să merg in audiență, dar 
la care n-am putut „pătrunde" din cauza unor funcționari care nu mi-au 
permis accesul. (Mircea Șerban, bloc 20, et. 10, ap. 61, Aleea Plopilor, 
Tirgu Jiu).

Foto : S. Cristian

pentru „băieți
buni". O întîlnire, două și 
cei doi cad de acord să 
pună la punct un sistem de 
estorcat bani : în hotelurile 
din sistemul „Flora" tre
buia revizuită instalația 
electrică ; Bunea întocmeș
te devizele. Frincu le avi
zează și „Flora" încheie 
contract de execuție. Cu

servitsecția anexa 
decit ca paravan unei ac
tivități ilegale. Pentru că 
— oricît de ridicol pare ! — 
instalația electrică a hote
lurilor din rețeaua „Flora" 
a. fost verificată (pe hîrtie, 
să nu uităm I) de către... 
cooperativa agricolă de 
producție Chiajna. Adevă
rat săi fi fost, așa să fi stat

la șeful secției un număr 
de formulate de angajare 
in alb și — ajutat de Ion 
Amza, uns ca ajutor, și de 
un oarecare Răducanu — 
determină peste 30 de oa
meni, printre care și pe 
soții C„ să devină „zilieri" 
în agricultură ca... instala
tori. Verificarea instalației 
electrice nu au făcut-o însă

da Virgillu — și primesc, 
după ce semnează ștatele, 
circa 20 000 de lei împre
ună. își opresc 4 000, iar 
restul îl dau lui Amza. 
Acesta iși oprește și el și 
ii dă lui Bunea. Acesta iși 
oprește și el și ii dă lui 
Frincu. Acesta... mister. 
Deocamdată. Ca soții C. 
procedează și alții, și „Flo-

Devizele, lucrările erau fictive;
declarații, evident,

ce căutau cei doi 
și, alături de ei, 
de oameni — la

un alt film. în 
oarecare Iordan 
(„domnu* Dan", 
știut in localurile 
ale Bucureștilor,

banii furați erau reali...
cine ? Că doar Bunea sin
gur nu poate executa lu
crări in valoare de aproape 
un milion de lei — la cît 
se va ridica in final pana
maua.

în acest punct intervine 
cooperativa agricolă de 
producție Chiajna — prin 
așa-zisa secție anexă pe 
care și-a construit-o. Vom 
spune, in cîteva cuvinte, că 
rostul acestor secții anexă 
este de a valorifica plenar 
potențialul uman și mate
rial al cooperativelor agri
cole de producție, aducîn- 
du-și, și ele. o contribuție 
la întărirea forței econo
mice a cooperativei. Iată, 
însă, că in cazul de față

lucrurile în realitate și si
tuația tot ar fi fost abe
rantă ; pentru că este ab
surd ca un C.A.P să veri
fice — verificare în va
loare de aproape un milion 
de lei — instalația electri
că (lumină și forță) a unor 
moderne hoteluri din ca
pitala țării sau — ca in alt 
caz — să confecționeze fir
me luminoase pentru Arad. 
Constanța și alte orașe...

Vom reveni asupra ches
tiunii ; deocamdată, să ne 
întoarcem Ia Iordan Bunea. 
El devine 
fiindcă era 
cooperativa 
rul" — șef de echipă Ia 
C.A.P. Chiajna, primește de

- tot fictiv, 
tehnician la 
„Const ructo-

toți, ci doar... Să-i dăm cu- 
vîntul lui Ion Amza :

— Timp de cinci-șase 
zile, o săptămină eu. îm
preună cu Bonta și cu Ră- 
ducanu, am mers in patru 
unități, la ..Union". „Ne
goțul". „Majestic" și „Mun
tenia", cîte o oră pe zi, 
după-amiaza...

— Și verificați... ?
— ...unde, ca să ne vadă 

lumea, am mai curățat cite 
o priză, dar nu de pămint, 
mai serveam cîte o masă, 
cîte o băutură, după 
plecam.

Trai, nineacă 1
Prin iulie, soții C.

convocațl... Ia Chiajna ? 
Nu ; in București, pe stra-

care

sînt

ra“ este furată de 350 000 
de lei. Lui Bunea ii rămîn 
circa 125 000 lei — despre 
care spune intr-o declara
ție că i-a cheltuit „perso
nal. la restaurante, cu fe
mei". în septembrie. Bu
nea este arestat pentru 
alte matrapaz'icuri și con
damnat la 4 ani de închi
soare ; Amza preia aface
rea pe contul său și. cu 
ajutoru' acelorași complici, 
ridică păgubirea avutului 
obștesc Ia aproape un mi
lion de lei.

Pînă este arestată 
banda.

...Nu am intrat în 
amănuntele acestei
cherii din două motive :

toată
toate 

escro-

primo — pentru că proce
sul este în curs de desfă
șurare și, fără îndoială, 
justiția își va face datoria; 
oamenii legii' vor lumina 
pînă la capăt toate împre
jurările, vor stabili toate 
răspunderile și vor apl ca 
pedepsele ce se cuvin fie
cărui făptaș în raport cu 
gravitatea actelor sale. Pe
depse exemplare — pentru 
că este vorba de avutul ob
ștesc, avutul nostru, al tu
turor. temelia bunăstării 
întregului popor.

Secundo — pentru 
ne-am propus să 
morală hoților, ci să 
nem atenției opiniei 
ce o împrejurare, un fapt 
tratat uneori cu o oarecare 
ușurință : climatul de to
leranță. de „larghețe" mo
rală. climat care favori
zează hoția, delapidarea, 
jecmănirea avutului ob
ștesc. Desigur, procesul va 
face lumină și din acest 
punct de vedere — dar 
nouă ne atrage atenția ati
tudinea acelor oameni care 
în viața de fiecare zi iți 
lasă impresia unor cetățeni 
corecți, cinstiți, cărora insă 
mirosul banului nemuncit, 
fluturarea prin fața ochilor 
a unor bancnote 
fără osteneală 
ajuns să 
stantaneu. 
Nu putem 
rapiditatea 
de la cinste, de la corecti
tudine. fără să se gindeas-

că nu 
facem 
supu- 
publi-

căoătate 
este de 

le altereze, in- 
fibra morală, 

să nu remarcăm 
cu care abdică

că. măcar o clipă, că în fe
lul acesta contribuie și ei la 
păgubirea avutului obștesc...

Ne intoarcem in aparta
mentul soților C.

— Vă dați seama ce ați 
făcut ?

— Da; ne-am pătat obra
zul. Pentru niște bani mur
dari...

— Și i-ați ajutat...
— Da, așa este. Fără noi 

și alții ca noi ei n-ar fi pu
tut să-și facă de cap.

Adevărat ! După cum 
este adevărat că indiferen
ta și neglijenta sînt mediul 
de cultură în care se dez
voltă plante’e otrăvitoare 
ale infracțiunii. în cazul 
despre care vorbim, ele 
și-au dat rflina — incepind 
de la cei care au primit ci- 
teva sute de lei „pentru o 
simplă semnătură" și sfîr- 
șind cu cei care au ordo
nanțat plata unui milion 
de lei fără să-și pună o 
elementară întrebare : 
legătură există între 
C.A.P. și instalația

ce 
un 
lor 

electrică — și fără să aibă 
elementara curiozitate de 
a verifica... verificarea. 
Măcar telefonic..

Pînă la urmă, deci, în ca
zul de față, atîtor ficțiuni 
li se mai adaugă una: spi
ritul de răspundere al ce
lor chemați să administreze 
partea din avutul obștesc 
ce li s-a încredințat.

Georqe-Radu
CH1ROV1C1 J

felul.de
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Prin organizarea exemplară a muncii, folosirea deplină a utilajelor și a timpului 
de lucru, în această săptămînă să se asigure pretutindeni

VITEZE ZILNICE CIT MAI MARI LA SEMĂNAT!
Însămînțările 

trebuie încheiate 
urgent 

la următoarele 
culturi:

FECLĂ DE ZAHĂR

ialomița: Mecanizatorii lucrează

în județele : BRAȘOV — 1 789 
hectare, HARGHITA — 1 566 hec
tare, BaOTOȘANI — 475 hectare.

FLOAREA-SOARELUI
în județele : IALOMIȚA — 1 250 

hectare, CĂLĂRAȘI — 1 140 hec
tare, CONSTANȚA — 935 hec
tare, GALAȚI — 900 hectare, 
GIURGIU — 675 hectare, DOLJ — 
650 hectare, VRANCEA — 425 
hectare.

în județele : HARGHITA — 6 446 
hectare, SUCEAVA — 3 833 hec
tare, NEAMȚ — 3152 hectare, 
MARAMUREȘ — 1 168 hectare, 
COVASNA — 1 050 hectare, SATU 
MARE — 800 hectare, BRAȘOV — 
710 hectare, SĂLAJ — 646 hec
tare, CLUJ — 400 hectare, SIBIU
— 398 hectare, MURES și BACĂU
— cite 200 hectare, BIHOR — 100 
hectare.

CARTOFI DE VARĂ

în județele : DOLJ — 1 236 hec
tare, TELEORMAN —180 hectare.

ORZOAICA
,în județul HARGHITA — 1 133 

hectare.
Datele privesc stadiul lucrărilor 

în seara zilei de 4 aprilie.

Pentru lucrătorii ogoarelor din 
județul. Ialomița, această săptămî
nă reprezintă o săptămînă decisi
vă pentru încheierea însămînțării 
porumbului pe cele 103 332 hecta
re, din care 92 700 hectare în uni
tățile agricole. Iată, pe scurt, sta
diul acestei lucrări, Pînă luni sea
ra au fost însămîntate 49 500 hec
tare. adică 48 la sută din suprafa
ța prevăzută. Viteza zilnică la se
mănatul porumbului a fost reali
zată și depășită, realizîndu-se 
7 500—7 600 hectare. Cum a fost a- 
tins acest ritm 1 Inginerul Florea 
Pîrlogea, director general al direc
ției agricole județene, ne spune : 
„Pentru a crea front de lucru se
mănătorilor, prima lucrare la pre
gătirea terenului se realizează. în 
majoritatea unităților. în schimbul 
II. iar ziua se execută finisarea și 
erbicidarea. printr-o singură trece
re. în aceste condiții, pregătim în 
24 de ore 15 000—16 000 hectare. 
Considerăm că, așa cum. se mun
cește, în patru zile bune de lucru 
vom încheia semănatul porumbu
lui și al soiei“.

Iată un exemplu din multe al
tele care confirmă cele arătate mai

sus. Ne aflăm în comuna Balaciu, 
unde unitățile agricole au de în
sămânțat aproape 4 000 hectare cu 
porumb, 1 600 hectare soia și 500 
hectare fasole. I.A.S. Balaciu, care 
cultivă 1 100 hectare porumb și 900 
hectare soia, a și însămîntat 600 
hectare cu porumb. Urmărim acti
vitatea mecanizatorilor în cîmp. La 
pregătirea terenului sînt trei gru
pe de cite patru agregate com
plexe. care realizează zilnic 200 
hectare. Inginerul Vadim Rusu, di
rectorul unității, remarca : ..Pentru 
a depăși vitezele zilnice prevăzu
te în program, noi am asigurat 
schimbul doi pe 50 la sută din 
tractoarele repartizate la pregătirea 
patului germinativ. în acest fel, la 
trei zile de lucru noi am cîștigat 
o zi. La semănat se lucrează cu 
8 semănători, care pun zilnic sub, 
brazdă sămînța de porumb pe 
140—150 hectare. Semănătorile func
ționează și ele în agregat, avînd 
instalații1 de fertilizat,". De la in- 
ginerul-șef Costică Ichim aflăm că 
lucrul începe la ora 6,30. Dar la 
ora 6 fiecare mecanizator este în 
cîmp. în cele 30. de minute, pînă 
cînd intră în brazdă, verifică se-

repede și bine
mănătorile și alimentează cu car
buranți tractorul.

Și la C.A.P. Balaciu porumbul a 
fost însămințat pe 70 la sută din 
suprafață. Aici, la ferma condusă 
de tehnicianul Victor Mereuță. l-am 
întîlnit pe primarul comunei. Ion 
Moise. împreună cu șeful secției de 
mecanizare. Constantin Dobre.' ur
mărea calitatea lucrărilor. „Cînd 
temperatura în sol s-a menținut 
două zile la peste 10 grade, am tre
cut la semănatul porumbului — 
ne-a spus el. Mecanizatorii au în
țeles necesitatea de a lucra re
pede și bine. în trei zile bune vom 
finaliza lucrarea, dar nu oricum, ci 
așa cum scrie la carte".

Tot așa se muncește și în alte 
unități agricole din județul Ialomi
ța. ceea ce oferă garanția sigură 
că vor fi realizate recolte mari. Și 
un argument în plus. Luni noap
tea a plouat în mai multe zone ale 
județului. Ploaie bună, care ajută 
semințele să încolțească. Semănatul 
continuă, folosindu-se fiecare clipă 
bună de lucru.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Semănatul porumbului la I.A.S. Mînăstirea, județul Călărași
Foto : Dumitru Constantin

CĂLĂRAȘI: Cu
în județul Călărași s-au însămîn- 

țat, pînă în seara zilei de 4 apri
lie, 31 600 ha cu porumb ; coope
rativele agricole au semănat, pînă 
la aceeași dată, 38 la sută din su
prafața destinată porumbului. Uni
tățile agricole din consiliile agro
industriale Ciocănești, Mînăstirea, 
Budești au însămințat aproaoe ju
mătate din terenurile prevăzute a 
se cultiva cu porumb.

Străbătînd o bună parte a jude
țului, am văzut că se muncește 
bine, că oamenii au ieșit cu toții 
la cîmp pentru a încheia semănatul 
porumbului pînă la 10 aprilie. La 
I.A.S. Dragalina, alături de semă
nătorile obișnuite SPC—8 se folo
sește și agregatul AS-O, adică un 
cuplu de două semănători cu un 
randament aproape dublu față de 
cit se realizează cu semănătorile 
obișnuite. Pentru asemenea agrega
te au fost alese parcele mai mari, 
bine nivelate. în primele trei zile 
de la- începerea semănatului s-au în
sămințat 350 de hectare. Este vă-, 
dită -preocuparea, pentru respecta
rea, riguroasă ă tehnologiei de 
cultivare, ă poruirnbuiui.

■ ;în- toate uhitățile agricole s-au, 
pregătit și fertilizat terenurile

agregate complexe, munca este
destinate culturii intensive a po
rumbului care, pe ansamblul jude
țului, însumează 52 000 ha. La 
C.A.P. Dor Mărunt, pe una din 
tarlalele unde se însămințează „po
rumbul intensiv", îl întîlnim pe 
președintele cooperativei, tovară
șul Constantin Popa, care ne spune 
că agrofondui pregătit și calitatea 
însămînțărilor oferă certitudinea 
că aici se vor obține recoltele pre
văzute. Se lucrează cu 8 agregate 
complexe și 8 semănători, care de
pășesc zilnic norma stabilită cu 
2—3 hectare. Toate semănătorile au 
fertilizatoare pentru administrarea 
îngrășămintelor chimice pe rînd. 
Președintele unității și specialiștii 
controlează permanent adincimca 
de îngropare a semințelor pînă la 
stratul de sol umed. „Avem de gînd 
— ne spune dînsul — să cultivăm 
intensiv cel puțin trei sferturi din 
suprafața destinată acestei culturi. 
Mai exact. 1 000 ha. Pămîntul nos
tru e cernoziom fără egal. Avem 
și experiență de luat în seamă la 
această cultură. Anul trecut am 
obținut, în medie la hectar, o pro
ducție de. 1Q 450 kg porumb boabe 
jie 1’470 hectare. Acum ne preocu- 

... pa și diferețifierea densității plan- 
: telor în raport"’tiu fertilitatea te

renului și hibridul cultivat". Argu

mente care desigur voi- cîntări greu 
în balanța recoltei.

Se însămințează de zor și în alte 
unități agricole. Organizatorul de 
partid al consiliului unic Lehliu, to
varășul Gheorghe Ivan, și ingine- 
rul-șef Mircea Giuglan calculaseră 
că unitățile consiliului pot încheia 
semănatul celor 6 900 ha porumb 
cel mai tîrziu în seara zilei de 10 
aprilie. Din păcate, calculele pri
vind viteza zilnică au fost date 
peste cap. La I.A.S. Lehliu, o zi 
întreagă au stat 60 din cele 100 
tractoare din cauza lipsei de moto
rină. Or, această unitate are de în- 
sămînțat nu mai puțin de 3 163 ha 
cu porumb. Pînă acum s-a lucrat 
numai cu 6 semănători, în loc de 20. 
Directorul unității, Ștefan Magia, 
venise la S.M.A. Lehliu pentru a 
rezolva problema motorinei. Dar a 
plecat cu promisiuni pentru a doua 
zi. cînd urmau să sosească vagoa
nele cu combustibil. E un caz izolat 
— ni se spune. Acum problema 
este, practic, rezolvată. Din datele 
existente la S.M.A. Lehliu rezultă 
că în toate cooperativele din con
siliu s-au asigurat condiții • pentru 
â se lucra cu întreaga .capacitate 
mașinilor. . '. ' .

Pe ogoarele județului Călărași ăm 
văzut multi specialiști străbătînd

mai spornică
cîmpul, pentru a stabili cu ce agre
gate să fie pregătit patul germina
tiv. La I.A.S. Mînăstirea și Ciocă
nești, în cooperativele Valea Argo- 
vei, Frăsinet și Borcea, ei delimi
tează terenurile care pot fi pregă
tite numai cu combinatoarele la o 
singură trecere a tractorului, față 
de cele unde este nevoie de utili
zarea agregatelor formate din disc, 
lame nivelatoare și grape cu colți 
reglabili. Sînt însă și cazuri cînd 
specialiștii nu țin seamă de toate 
particularitățile solului. Pe o tarla 
a C.A.P. Ștefănești se lucra cu 
combinatoarele pentru nivelarea te
renului. peste care se mai trecuse 
o dată cu agregatele. Numai că la 
prima trecere a lipsit tocmai lama 
nivelatoare, strict necesară pregăti
rii terenului respectiv.

La pra cînd transmitem aceste 
rânduri, agricultorii călărășeni 
muncesc cu dăruire și abnegație 
pentru a recupera întîrzierile și a 
încheia semănatul la timpul optim. 
Strădaniile lor pentru a obține re
colte sporite sînt acum favorizate 
de o ploaie binevenită, după care 
lucrările au fost’ reluate din plin.

Rodica S1MIONESCU 
C. BORDEIANU

vaslui : Perioada optimă 
trebuie respectată

N. BuicăLa I.A.S. Mihăilești, județul Giurgiu, însămînțarea porumbului
 ’

se desfășoară din plin

il’' ' 1 i

De trei zile, in județul 
Vaslui se lucrează cu toate 
forțele la semănatul porum
bului pe cele peste 88 000’ 
hectare. „Timpul înaintat, 
dar prielnic executării lu
crărilor — temperatura so
lului a atins 8—9 grade — 
ne-a determinat să luăm 
măsuri pentru a se intensi
fica semănatul — ne spunea 
ing. Mihai Popescu, director 
la direcția agricolă județea
nă. Duminică s-a muncit in
tens ca în oricare altă zi. 
De acum, vitezele vor fi și 
mai mari, deoarece un mare 
număr de mașini vor fi uti
lizate în agregate complexe".

Mecanizatorii și coopera
torii din consiliile agroin
dustriale Bîrlad, Murgeni; 
Crasna, Fălciu și Huși au 
fost printre primii care au 
început semănatul porum
bului. Duminică, pe ogoărei?. 
le C.A.P. Grivița l-am intil- 
nit pe președintele consiliu
lui agroindustrial Bîrlad.' to
varășul Gheorghe Dima, care 
ne-a spus : „Am început as
tăzi semănatul și trec prin 
toate unitățile din consiliu 
să mă conving dacă măsu
rile tehnice stabilite se apli
că întocmai. Aici se lucrea
ză cu trei semănători și, 
dună cum vedeți, calitatea 
lucrării este foarte bună. Citi-, 
va cooperatori erau de pă
rere că semănatul a început 
prea devreme. Dar lucrurile, 
dună părerea mea. nu stau 
așa. Temperatura solului 
este de peste 9 grade, iar 
timpul deosebit de favora
bil. Anul trecut am obtinut 
producții foarte bune dato
rită faptului că am semănat 
de timpuriu". Numai în

cursul zilei de duminică, în 
acest consiliu agroindustrial 
s-au însămințat peste 320 
hectare cu porumb. Bine se 
lucrează și în cooperativele 
agricole Ivești, Dragalina, 
Fruntișeni.,

O intensă mobilizare de 
forțe există și în unitățile a- 
gricole din consiliul agroin
dustrial Murgeni, Pe terenu- 
rile C.A.P. Cîrja, pregătite în 
proporție de 70 la sută pen
tru-a1 primi1 sămînța, lucrau 
șase semănători în agregate 
complexe. „Terenul este bine 
pregătit — ne arăta ingine- 
rul-șef al unității,. Victor Un- 
gureanu. Muncesc aici cei 
mai calificați dintre mecani
zatorii noștri, printre care 
Mihai Toader. Nechita Tă- 
nase, Lazăr Pătrașcu, Costică 
Onose ș.a. Pînă cel tîrziu du
minică, 10 . aprilie, vom în- 

. chiîiâ'semănatul’ pe toate cele 
.520 hectare".......

. Luni, semănatul po-umbu- 
lui s-a extins în majoritatea 
unităților agricole de stat si 
cooperatiste din județ. .Ca 
urmare, pînă luni seara au 
fost însămînțate cu porumb 
7 000 hectare. Dar cum tim
pul este înaintat și mai sînt 
și alte lucrări ui’gente. co
mandamentul agricol jude
țean a luat masuri onerati-'e 
pentru a impulsiona încă de 
la încenut semnatul. a-tfel 
îneît prin folosirea tuturor 
mijloacelor tehnice si mob'V- 
zarea puternică a fo-tei de 
muncă de la sate, sămînte de 
porumb să p’e încornorată în 
sol. pînă la 15 aprilie.

Petni NECÎHLA 
corespondentul „Scînteii

IMPORTAM MIMĂRI SUPUSt 
mii PUBtiCi CARE VIZiAZA

Aplicarea fermă a principialul socialist de retribuție, stimularea 
puternică a mucii de înaltă calitate, productivitate si eficientă

(Urmare din pag. I)
chipare în cuprinsul Programului, 
care promovează o strînsă condițio
nare a retribuției de îndeplinirea 
sarcinilor de creștere a producției și 
productivității muncii, de sporire a 
eficienței în toate domeniile. Toc
mai sub impulsul acestui imperativ 
proiectul noului Program se remarcă 
printr-o puternică afirmare a facto
rilor de cointeresare materială. Mă
surile preconizate privind perfecțio
narea retribuirii muncii și a princi
piilor repartiției veniturilor oameni
lor muncii prevăd o seamă de stimu
lente materiale directe, legate de 
rezultatele concrete obținute in pro
ducție. în toate domeniile de activi
tate, se arată în Program, fiecare om 
al muncii este retribuit in funcție 
de contribuția efectivă la dezvolta
rea producției materiale și spirituale 
a întregii societăți și de rezultatele 
obținute în muncă. Prin legarea ne
mijlocită a veniturilor fiecăruia de 
contribuția adusă și rezultatele con
crete obținute la locul său de muncă 
se asigură un raport direct între 
drepturile și obligațiile ce 'revin fie
cărui cetățean.

Aplicarea fermă a principiului „re
partiție egală la muncă egală" va 
crea, desigur, condiții ca, in raport 
cu munca depusă, să se garanteze 
venituri sigure pentru toți oamenii 
muncii. Mai exact, cu cit vor crește 
producția și productivitatea muncii, 
cu cit se va îmbunătăți calitatea pro
duselor, vor spori eficiența și renta
bilitatea economică, cu atît vor pu
tea crește și veniturile oamenilor 
muncii. Nimern însă nu va putea 
beneficia de drepturi dacă nu-și va 
îndeplini toate obligațiile față de so
cietate. în societatea noastră. în care 
oamenii muncii sînt în același timp 
proprietari, producători și benefi
ciari și in care întregul ponor poar
tă răspunderea deplină nentru buna 
gospodărire a proprietăți: socialiste, 
venitul oamenilor muncii poate și 
trebuie să crească continuu numai 
în raport cu munca depusă. Prin 
aplicarea fe~mă a principiului socia
list de repartiție în ranort cu calita
tea si cantitatea muncii — se subli
niază în Program — retribuția și ve

niturile fiecărui om al muncii vor 
reflecta contribuția adusă la realiza
rea planului de producție. Nimeni 
nu poate să primească . retribuție și 
să participe la beneficiu dacă nu lu
crează ; nimeni nu poate avea venit 
garantat dacă nu muncește și dacă 
nu produce potrivit obligațiilor ce-i 
revin fiecăruia la locul său de muncă.

Ca să înțelegem și mai bine sem
nificația relației venituri suplimen
tare — sursă de creștere a nivelului 
de trai — producție și eficiență spo
rite reamintim alte cîteva dintre 
principiile care stau la baza măsu
rilor privind perfecționarea retribui
rii muncii și a repartiției veniturilor 
oamenilor muncii :

• Veniturile individuale vor fi le
gate mai strîns de realizarea planu
lui de producție și a producției des
tinate exportului, cu respectarea 
strictă a normelor de calitate și a 
normelor de consumuri materiale. 
Veniturile obținute în raport cu pro
ducția realizată vor fi neplafonate.

A Corelarea retribuțiilor cu creș
terea productivității muncii indivi
duale și pe întreaga întreprindere. 
Creșterea retribuțiilor se va realiza 
in raport direct cu gradul de înde
plinire a indicilor productivității 
muncii planificate în fiecare1 unitate. 
Pe viitor, va fi diferențiată creșterea 
retribuției tarifare pe întreprinderi 
și sectoare de activitate în raport de 
creșterea productivității muncii obți
nute de fiecare unitate.

• Acordul global va constitui for
ma principală de retribuire a muncii 
și va cuprinde întregul personal din 
cadrul întreprinderilor. în acest scop, 
se vor lua măsuri pentru extinderea 
acordului global în toate sectoatele 
de activitate,, se vor stabili operațiile 
și lucrările ce trebuie efectuate, pe 
locuri de muncă, criteriile de eva
luare a rezultatelor activității desfă
șurate, precum și de determinarea 
fondului de retribuire cuvenit.

• Creșterea ponderii părții va
riabile în totalul veniturilor perso
nalului muncitor, obținute din fon
dul de retribuire planificat, îndeo
sebi prin creșterea adaosului de a- 
cord a premiilor din planul de parti
cipare la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea benefi

ciilor, a premiilor pentru realizări 
deosebite, premiilor pentru econo
mii de materiale și forță de mun
că, pentru stimularea exportului etc.

• Pentru cointeresarea persona
lului muncitor în realizarea sarci
nilor de plan pe parcursul anului, 
premiile vor fi acordate și în cursul 
anului, trimestrial sau lunar, pe 
baza rezultatelor obținute in peri
oadele respective.
• Fondul de retribuire se va sta

bili pe unitatea de produs sau pe 
lucrare, pe obiectiv, în funcție de 
timpul de muncă, de condițiile de 
calitate, precum și de numărul de 
personal necesar, pe baza normelor 
și normativelor elaborate corespun
zător nivelului de înzestrare tehni
că și a tehnologiilor aplicate, în 
condițiile unei organizări superioare 
a producției și a muncii.
• Se va asigura o corelație stric

tă între fondul de retribuire și pro
ducția fizică, producția-marfă vîndu- 
tă și încasată, planul la export, ca
litatea produselor, consumurile nor
mate de materii prime și materia
le, combustibili și energie și alți in
dicatori calitativi de plan.

Cu certitudine noile măsuri privind 
perfecționarea retribuției muncii și 
a repartiției veniturilor oamenilor 
muncii vor stimula și mai puternic 
inițiativa individuală și colectivă, vor 
duce la creșterea răspunderii tuturor 
oamenilor muncii privind anlicarea 
neabătută în viață a politicii parti
dului nostru, a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind gospodărirea cu maximă efi
ciență a resurselor materiale si bă
nești, a părții din avuția națională 
încredințată de societate fiecărui co
lectiv spre administrare.

Cu convingerea fermă că sporind 
neîntrerupt avuția țării și venitul 
național asigurăm condițiile creș
terii nivelului de trai, să facem to
tul, la locurile noastre de muncă 
pentru îndeplinirea exemplară a ola
nului și angajamentelor asumate in 
întrecere în acest an, pentru obți
nerea unor noi și cit mai însem
nate realizări în toate domeniile con
strucției socialiste !

„Acordul global dezvoltă inițiativa și spiritul gospodăresc11
Am citit cu mult interes 

importantele prevederi ale 
proiectului Programului de 
aplicare a hotărârilor Con
ferinței Naționale a parti
dului în domeniul retri
buirii muncii și repartiției 
veniturilor oamenilor mun
cii, publicat in presă. M-am 
oprit îndeosebi asupra ca
pitolului I, unde se fac o 
serie de referiri în legă
tură cu perfecționarea 
aplicării acordului global.

De mai mult timp conduc 
o brigadă formată din 30 de 
oameni care lucrează la 
montaj în secția mecanică I 
a întreprinderii „1 Mai" 
din Ploiești. Acordul glo
bal, pe care noi îl practi
căm de mult, s-a dovedit a 
reprezenta un sistem de or
ganizare a muncii și de re
tribuire care stimulează 
hărnicia, inițiativa, dă po

sibilitatea celor ce mun
cesc bine să cîștige bine. 
Cind afirm toate acestea 
mă gîndesc la munca și re
zultatele ' brigăzii mele. 
La început, productivitatea 
muncii era mai scăzută. 
Dar, printr-o preocupare 
perseverentă a întregului 
colectiv pentru perfecțio
narea pregătirii profesio
nale, întărirea spiritului de 
echipă, printr-o mai bună 
organizare, randamentul 
activității fiecăruia și al în
tregii brigăzi a crescut 
substanțial. Astfel, anul 
trecut am reușit să ne de
pășim sarcinile de plan cu 
3 la sută, iar pe trimestrul 
I din acest an cu 5 la sută. 
Totul pe seama creșterii 
productivității muncii.

Pe de altă parte, acordul 
global iți dă posibilitatea să 
gospodărești chibzuit fon

dul de retribuire, stimulînd 
pe cei harnici care folo
sesc la maximum timpul de 
lucru și se preocupă de in
troducerea tehnologiilor 
moderne. Am făcut o soco
teală : dacă la montajul 
unei pompe de noroi 
2-PN-1258 vor lucra nu 7, ci 
numai 5 oameni, atunci 
ciștigul individual va spori.

în noile condiții se reali
zează și o disciplină ri
guroasă, o înaltă răspunde
re colectivă și individuală 
pentru calitatea muncii re
alizate. Și aș mai spune că 
mai există un cîștig de <5r- 
din moral : oamenii din 
brigada mea s-au legat su
fletește. s-a cimentat între 
ei o prietenie frățească, 
fapt care a dus la întraju
torare, la manifestarea unui 
deplin spirit gospodăresc. 
Toate acestea au o influen

ță pozitivă asupra eficien
ței muncii. Dealtfel, așa se 
și explică că în acest tri
mestru — ca urmare a unei 
activități bune — fiecare 
membru al brigăzii a cîști
gat, în medie, mai mult cu 
200 lei lunar la retribuție.

Anul trecut am simțit în 
brigadă și anumite conse
cințe ale faptului că nu 
toată secția lucra în acord 
global. Am discutat deschis 
pe această temă cu maiș
trii, cu tehnologii, cu ingi
nerii. . S-au făcut calcule 
gospodărești. Și iată rezul
tatul : de Ia 1 ianuarie ale., 
întreaga secție mecanică I 
lucrează în acord global. 
Ce s-a cîștigat ? Foarte 
mult ! Acum și. șeful de 
atelier, și tehnologul, și in
ginerul sînt mult mai mult 
interesați să se asigure rit
mic piesele necesare la

montaj, să se lucreze după 
noi. tehnologii, cit mai 
avantajoase, să existe o 
bună aprovizionare, o buni 
colaborare cu sectoarele 
calde care ne trimit pentru 
prelucrare componentele 
pompelor de noroi, ale ca
petelor, hidraulice și altele. 
Un trimestru a trecut, deci, 
de cînd lucrăm în sistemul 
de acord global pe secție. 
Rezultatele : planul pro
ducției fizice a fost depă
șit, costurile sînt sub cele 
planificate, livrările la ex
port și în țară s-au făcut 
în termenele din grafic.

Toma STOILESCU 
șef de brigadă 
la secția mecanică I, 
întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești

„Prin depășirea planului la export, venituri suplimentare**
Colectivul întreprinderii 

de contactoare, una dintre 
cele mai noi și moderne 
unități economice din ju
dețul Buzău, a primit cu 
deosebită satisfacție pro
iectul Programului de apli
care a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. 
din 16—18 decembrie 1982 
în domeniul retribuirii 
muncii și repartiției veni
turilor oamenilor muncii, 
între alte importante mă
suri nrivind anlicarea mai 
fermă a principiului so
cialist de repartiție in ra
port cu munca depusă, le
garea mai strînsă a veni
turilor individuate de rea
lizarea producției, de pro
ductivitatea muncii și efi

cienta economică, de valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime și a forței 
de muncă, proiectul pre
vede o puternică stimulare 
a realizării și depășirii 
producției pentru export.

Dealtfel, și pînă in pre
zent. colectivul de oameni 
ai muncii din întreprinde
rea noastră s-a preocupat 
de îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor la ex
port. Pe primele trei luni 
din acest an, planul la 
acest indicator a fost de
pășit cu 3.5 milioane lei, 
fiind livrate suplimentar 
partenerilor din R.D. Ger
mană și R.S. Cehoslovacă 
o serie de produse e'eetro- 
tehnice și aparataj electric

de joasă tensiune. Noua 
reglementare supusă dez
baterii publice, care con
stituie o elocventă dovadă 
a consecvenței cu care se 
aplică politica partidului 
nostru de ridicare necon
tenită a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, în
tărește răspunderea noas
tră în creșterea, diversifi
carea și adaptarea mai 
bună a producției la cerin
țele pieței externe, în îm
bunătățirea calității și 
comnetitivității produselor.

Dintre prevederile pro
iectului am reținut. îndeo
sebi. fantul că fondul de 
premiere va fi de 15 la 
sută din beneficiul supli
mentar pentru exportul re-

alizat în cadrul sarcinilor 
de olan și de 25 la sută în 
cazul exportului peste plan, 
față de 10 la sută și. res
pectiv, 20 la sută, cit este 
în prezent. Calculele pe 
care le-am făcut imediat 
după publicarea proiectu
lui arată că în întreprin
derea noastră, în cazul re
alizării sarcinilor de plan 
ne 1983.’ fondul de premie
re s-ar putea ridica la nes- 
te două milioane lei. Rea
lizările din primul trimes
tru, faotul că avem asigu
rate condiții pentru obți
nerea de rezultate s”re- 
rioare în perioada urmă
toare, răspunderea c>j c^re 
oamenii muncii sînt hotă- 
rîți să acționeze în spiri

tul prevederilor proiectu
lui, ne dau insă garanția că 
planul anual la export va fi 
depășit cu 14 milioane lei, 
ceea ce înseamnă că fon
dul de premiere total va 
crește în mod substanțial.

Dar creșterea producției 
pentru export nu este sin
gura posibilitate pentru ob
ținerea de venituri mai 
mari. De aceea, în lumina 
prevederilor proiectului, o 
atentie deosebită vom acor
da diversificării acesteia, 
realizării ei la termenete 
stabilite în contracte și la 
un nivel calitativ superior.
Constantin OPRESC7J 
inginer-șef al întreprinderii 
de contactcare Buzău
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Vocație și pasiune în munca
tînărului cercetător literar

Am Intîlnit, rostită sau 
scrisă, întrebarea daca 
erudiția e un plicticos ba
last, dacă mai este necesară 
și posibilă, .dacă eseul e 
preferabil cărții de anver
gură l Să fie o temă de ac
tualitate stringentă conținu
tă în această întrebare ? Să 
fie doar o temă inventată ? 
Poa'te că unii tineri sînt 
chinuiți de dramele acestei 
opțiuni. Cred însă că, dacă 
or fi, sînt puțini. Cei mai 
mulți nu sint încercați de 
astfel de false dileme. Pen
tru că fără știință de carte 
și talent nu se poate face 
nimic : nici eseu scăpără
tor, nici studiu de erudiție. 
Important nu e deci să ne 
întrebăm dacă erudiția c 
utilă, ci cum să-i ajutăm Pe 
tineri să și-o asimileze. Nu 
e o intrebare temerară pen
tru că posibilitățile de 
transformare în act a aces
tui deziderat sînt cu deose
bire favorabile. Realitatea 
este că tinerii absolvă azi 
facultățile umaniste cu o 
zestre de cultură cu adevă
rat impresionantă. Și mă 
refer nu numai la tine
rii care absolvă facultă
țile de filologie, ci și la 
cei de la filozofie, istorie. 
Grija factorilor de răspun
dere și nu numai a acestora 
ar trebui să fie veghea con
tinuă ca această zestre să 
nu se risipească, ci să se 
îmbogățească și să se con
solideze. Prin crearea con
dițiilor de studiu în adîn- 
cime și specializare în sfe
ra unor probleme anume. 
Aceasta implică și stimula
rea posibilității de expri
mare. adică de publicare a 
rezultatelor cercetării. La 
acest din urmă capitol, să 
recunoaștem că mai este 
mult de făcut. E adevărat 
că în presa literară din ul
timii ani s-au afirmat ti
neri talentați și. nu e exa
gerat să spunem, cu adevă
rat învățați. Dar tiu cred că 
au izbutit să iasă la lumină

tinerilor caremajoritatea 
aveau să spună ceva temei
nic.

îmi întemeiez afirmația 
pe o situație constatată 
fapt in activitatea mea 
editor. In ultimii ani am 
tilnit o situație poate 
fără precedent. Tinerii 
jur de treizeci de ani 
aduc spre publicare cărți. 
Impresionante prin seriozi
tate. cultură și modalitatea 
modernă a interpretării. Și. 
cei mai multi dintre ei. ne
cunoscut!, adică fără a-i fi 
întîlnit în prealabil în presa 
literar-culturală. Acum

de 
de 

în
că 
în 
ne

Mircea Scarlat si Barocul 
literar românesc de Ion Is- 
trate. De asemenea, în co
lecția „Universitas" au fost 
publicate lucrările Mitul în 
dramaturgia românească de 
Elena Munteariu și Poetica 
proverbului de Cezar Ta- 
barcea. Sînt înscrise în 
planul de apariție alte 
trei debuturi : Romanul 
românesc de analiză psi
hologică de Gh. Lăzăres- 
cu. monografia Anton Hoi- 
ban de Silvia Urdea, o alta 
despre Geo Bogza datorată 
ieșeanului Doru Scărlătescu 
și studiul lui Nicolae Hol-

Opinii de Z. ORNEA

două-trei decenii tinerii iși 
„făceau mina" mai înainte 
cu articole în publicistică. 
Astăzi, destui renunță la 
acest stadiu de noviciat și 
dovedesc abnegația de a se 
cufunda, tăcuți, in lecturi și 
studiu. Apoi scriu. în cîțiva 
ani buni, o carte cu care se 
prezintă editurilor. Mărturi
sesc că majoritatea editori
lor îi primesc pe acești ti
neri cu stimă și mare sim
patie. La editura ..Minerva", 
unde lucrez, manuscrisele 
din această categorie se 
bucură de preeminență la 
lectură, comunicînd acestor 
tineri autori, în timp util, 
opinia. Care este, o spun cu 
bucurie. în cele mai multe 
cazuri, favorabilă. Și nu da
torită unor dispense de la 
exigență, ci pentru că ma
nuscrisele citite sînt real
mente bune sau foarte 
bune. Cîteva exemple vor 
fixa dimensiunea acestui fe
nomen îmbucurător. în a- 
nul trecut au fost publicate 
in colecția „Momente și sin
teze" două cărți, după opinia 
mea. învățate și serioase, 
datorate unor astfel de ti
neri înzestrați : Istoria poe
ziei românești (vol. 1) de

ban Proza criticilor G. 
Ibrăileanu și E. Lovinescu. 
îndrăznesc să asigur citito
rii că sint lucrări care ates
tă vocație și cultură. In 
sfîrșit, ca să nu lungesc 
lista, voi menționa că și 
anul 1984 va programa cîte- 
va lucrări de debut. Să le 
amintesc : Emilia Parpală, 
Poetica Iui Arghezi, Anna 
Maria Săvulescu. Utopia 
nemuririi (o temeinică exe
geză de literatură compa
rată in jurul basmului ..Ti
nerețe fără bătrînețe șl 
viață fără de moarte"). Și 
sînt convins că și alte edi
turi pot cita exemple 
aidoma. întristător e faptul 
că aceste cărți de debut nu 
sînt înconjurate de egală a- 
tenție în presa literară sau 
cotidiană. S-ar cuveni co
mentate prompt, serios și 
exigent. Nu numai pentru 
că sînt cărți de debut, ci 
pentru că acești tineri ad
mirabili au nevoie, la 
început de carieră, de trata
ment confratern. stimulator 
și — repet — exigent.

în sfîrșit. alți tineri s-au 
dedicat muncii migăloase 
de editare a textelor și do
cumentelor literare din pa-

trimoniul literaturii române 
clasice. îi amintesc, cu re
cunoștință, pe Andrei Nes- 
torescu, Nicolae Mecu, Con
stantin Preda, Ecaterina 
Vaum. Abnegația lor e poa
te și mai mare. Pentru că 
pe lingă travaliul trud
nic al unei astfel de ac
tivități (acribie filologică, 
paleografie, cunoștințe com
plexe de istoriografie litera
ră și politică, general-cul- 
turale), ei s-au consacrat 
unor lucrări care, de obicei, 
nu se bucură, la apariție, 
de atenția recenzenților. Nu 
s-ar putea face o excepție 
măcar în cazul unor astfel 
de volume realizate prin 
dăruirea unor tineri 7

Am citat citeva exemple, 
cred concludente, din altele 
posibile. Acești tineri au 
găsit necesara forță morală 
de a se realiza, studiind și 
scriind cărți temeinice. E 
un fapt extraordinar care 
nu va putea fi niciodată 
elogiat cit se cuvine. Mă 
întreb însă dacă toți colegii 
din generația lor, egali de 
înzestrați, au ajuns să-și 
pună in valoare, prin stu
diu și răbdarea cercetării, 
vocația ? Să sperăm că toate 
aceste vocații in nuce se 
vor împlini cîndva. Pentru 
aceasta s-ar cuveni să con
tribuim cu toții la crearea 
unui climat stimulator ge
neralizat. Pentru că toate 
disciplinele criticii și isto
riei literare (critică de în- 
tîmpinare, istorie literară, 
teorie literară, literatură 
comparată, editarea filologi
că a textelor și a documen
telor) pot beneficia de con
tribuția temeinică a noilor 
generații de exegeți. E o 
contribuție utilă și regene
ratoare. Care aduce cu sine 
nu numai o nouă lectură și 
deci o nouă interpretare, 
modernă, dar și noi — și 
necesare — contingente de 
critici și cercetători. E o 
primenire organică impe
rioasă.

Casa tineretului din Timișoara

CRONICA LITERARĂ

Reportajul
cinematografic

t

banalizată uneori prin re
petiție. Prin căile urmate 
în acest domeniu prozato
rul se dovedește mai puțin 
inventiv, însă la fel de pă
trunzător, de exact în Ob
servații. Viața Capitalei 
este descrisă cu multă fide
litate față de documente. 
Nu lipsesc de aici paginile 
de autentică observație 
realistă a mediilor sociale 
care dau acea mișcare greu 
de perceput, dar niciodată 
oprită. Oamenii se în
groapă, dar se și iubesc, 
fastul unora e mai puțin

noroaielor, al epuizării prin 
ședere, al nebuniei aș.ep- 
tării atît de viu surprinse 
de versurile lui Camil Pe
trescu sau de romanele lui 
Erich Maria Remarque.

Marele merit a) romanu
lui se află în descifrarea 
acestor resorturi supra- 
individuale cu efecte pro
funde, încă, in psihologia 
individului, a celui din 
tranșee. Di,n această per
spectivă sînt de reținut nu 
numai starea aglutinantă a 
pămîntului îmbibat de apă, 
situarea lui în intermundii, 
ci situația oamenilor prinși 
într-o nouă realitate. în
treaga carte este un simbol 
al împotmolirii într-o stare

diafană, contrastind puter
nic cu materia grea a do
cumentului, dar oferindu-i 
acestuia o altă dimensiune, 
un spațiu mai larg de re
verberație. Prin această 
modalitate arhitectonica 
ciclului răspunde exigențe
lor literare contemporane, 
unei practici a romanului 
imposibil de închipuit ca la 
mijlocul veacului trecut.

Ca tip narativ, „Noroaie
le" se află la antipodul a 
ceea ce semnifica „Fluvii
le". O stagnare generală, o 
îmbicsire, o înțepenire atît 
a oștilor prinse în chingile 
pămîntului la Plevha, cît și 
a spiritului parcă copleșit 
de orizontul prea coborît al

rile momente ale istoriei, 
axiomă valabilă și pentru 
scriitorii noștri contempo
rani care își gindesc opera 
ca pe o posibilitate unică 
de a reciti și rescrie is
toria.

Paul Anghel s-a angajat 
în această acțiune cu miză 
majoră conștient că marile 
momente solicită o litera
tură pe măsură. Or, războ
iul nostru de independență 
de la 1877—1878 iși merită 
pe deplin scrierea literară 
care începe să se contureze 
prin aceste cărți. Ambiția 
autorului de a ne oferi o 
frescă cuprinzătoare a ace
lor ani s-a asociat cu ta
lentul și cu prodigioasă

Noroaiele" reprezintă 
cartea a IV-a din ciclul 
„Zăpezile de acum un veac" 
conceput de Paul Anghel 
în nouă volume. Cu o re
gularitate demnă de un 
maratonist al genului, au
torul a tipărit, incepînd din 
1977, cîte un volum în fie
care an, ajungînd la cea 
de-a șasea carte. Ordinea 
aparițiilor nu a fost crono
logică ; în 1981 apărea pri
ma carte, acum a patra, 
spre sfîrșitul anului nu 
știm încă ce va urma. Cert 
este faptul că Paul Anghel 
s-a angajat într-o mare lu
crare epică, unică pînă 
acum în literatura noastră, 
deși romanul ciclic cunoaș
te în ultimii ani o semni
ficativă resurecție. Aseme
nea desfășurări epice, cău
tate și apreciate de un pu
blic foarte larg, par a fi 
în ordinea esteticului, re
plica convingătoare, la teo
rii și practici menite a 
pulveriza structura narati
vă, a distruge însăși sub
stanța prozei, și anume 
epicul. Nu-i mai puțin a- 
devărat că epicul șe poate 
exprima și în lucrări de 
mai mică întindere, nume
roase romane ale prozei 
noastre actuale dovedind 
aceasta, însă trebuie să re
cunoaștem că spațiul ce-i 
priește cel mai mult este 
desfășurarea amplă. în 
mari cicluri capabile să re
soarbă o realitate vastă și 
s-o restituie în alte tipare, 
specifice literaturii. Ase
menea romane ciclice răs
pund optim necesității de a 
conferi prozei dimensiuni
le originare ale unui epos 
animat de faptele eroice 
sau obișnuit cotidiene ale 
unor personaje, de multe 
Ori cu stare civilă atestată; 
modalitatea de a reface 
grandiosul prin aglutinarea 
fragmentelor și de a se a- 
ffriiiâ" 'tâAștiința scriitori- 

- ^ceașcă pînă la nivelul de- 
-;' miurgic ft al ' recrea rii >■- unor- • 

lumi apuse. . " 
unor asemenea 
ții epice se 
romanul de tip balza
cian folosit cu mare suc
ces și de prozatorii noștri. 
Astfel a gîndit Sadoveanu 
cînd a remodelat epoca lui 
Ștefan cel Mare în trilogia 

6a. sau Camil Petrescu 
cînd s-a oprit asupra anu
lui de răscruce al lui 1848. 
Arta se lasă atrasă de ma-

Fresca unui moment
istoric eroic*)

evident, dar mizeria altofâ \ 
crește ; mulți suferă de 1 
foame și 
a susține 
păturile 
bogățesc, 
conserve 
sporească prin procese in
terminabile.

Printr-o distilare 
tă a materialului 
prin complicatul 
social, prozatorul 
prins o sene de momente 
deosebite, care se impun 
imediat cititorului. Intre 
acestea, evocarea unei dis
părute la Sud de Dunăre, 
bătrina Elenko Grădiș- 
teanu, ducînd cu ea un ha- 
lou de legendă. r 
dedicate căminului 
femei venită parcă 
veac au în ele un 
aparte, un lirism 
mlădiere a gindurilor. Prin 
asemenea momente, pro
zatorul și-a dovedit forța 
evocatoare, de esență odo- 
besciană, capacitatea de a 
schimba nu numai planuri
le narațiunii,’ cît și de a 
face apel la mijloace, stilis
tice variate, de a parcurge 
stări dintre cele mai diver
se cu încărcături și semni
ficații atît de îndepărtate. 
Toate aceștea ne 
țese să vedem în

. acestui ciclu nu o simplă 
supunere în' fața tiraniei 
documentului, o încălcare 
a teritpriului istoriei,-ci o 
reafirmare a specificului 
literar al scrierii. în care 
ficțiunea, departe de a con
trazice faptele, diversifică 
și potențează semnificații
le, le readuce în contempo
raneitate în toată comple
xitatea lor. Romanul de 
față duce mai departe, cu 
un evident spor de origi
nalitate, meditația prozato
rului asupra unui moment 
de mare importanță din is
toria poporului nostru.

dau totul pentru 
frontul, alții din ' 
suprapuse se îm- 

încearcă să-și 
avuțiile, să le

aten- 
trecut 

labirint 
a sur

de fărîmițare, de atomizare 
nu numai a solului, dar și 
a ființei, într-i i contrast 
evident cu pn.ua carte, 
„Ieșirea din iarnă", unde 
condițiile nu difereau mult, 
dar sensul evenimentelor 
era imprimat de mișcare, 
de puternica prezență, deși 
latentă, a forțelor vitale. 
„Noroaiele" surprind astfel 
starea generală a comba
tanților prinși într-o în
cleștare fără învinși și în
vingători, ceea ce răspunde 
cu situația din momentul 
respectiv a desfășurării 
operațiilor.

Dacă partea cea mai im
portantă a volumului este 
consacrată, firesc, frontu
lui unde se izbesc cele 
două armate, în roman se

zilelor mohorîte. Războiul 
intra în ordinea naturală, 
cosmică, ii respecta ritmu
rile de flux și reflux. 
Acum totul este in reflux : 
cele două tabere s-au bari
cadat în redute, echilibrul 
s-a refăcut. Defensiva a 
devenit la fel de puternică 
ca ofensiva, dar nu sufi
cient de puternică pentru 
a se transforma în ofensi
vă. Eroismul se dovedea 
inutil, mai mult chiar tra
gic de păgubos. Progresele 
tehnice ale armamentelor 
anihilau bravuri, vechile 
teoreme ale luptei corp la 
corp se dovedeau fără noi
mă : „cum să folosești ba
ioneta dacă nu poți ajunge 
la inamic", exclamă ca un 
laitmotiv cineva în carte. 
Raportul dintre tehnica și configurează prin multiple 
om in Tăzppiul modern ni detalii al doilea front, cel
se pare exțrem de, intere- social și politic din țară.

Donndu-se o imagine de 
ansamblu a societății noas
tre din acel timp, romanul 
parcurge diferitele medii 
sociale de unde extrage 
acele elemente semnifica
tive pentru conturarea stă
rii generale a țării. De la 
vîrfurile cele mai înalte 
ale conducerii politice pînă 
la păturile cele mai umile 
toate categoriile sociale 
sînt prezente prin expo
nent ai lor în roman. 
Acest caracter exponențial 
lasă destul loc și pentru 
convenție, pentru narațiu
nea de uz curent, banală și

muncă de arhivar. Lucra
rea în ansamblu este de 
factură realist-simbolică, a- 
dică se înalță pe o amplă, 
solidă temelie documen
tară, concomitent cu adop
tarea unei structuri în care 
simbolurile, alegoriile, une
ori parabolele dilată sau 
concentrează materialul, îl 
fluidizează și-l înalță dea
supra obișnuitului. Se 
„simte" din materia epică 
volumul enorm al lecturi
lor : cărți ale timpului teo
retice sau memorialistice, 
note, corespondențe, presă, 
jurnale intime, lucrări de 
teorie militară, regulamen
te de campanie și de or
dine interioară, cărți teh
nice cu aplicație în arta 
militară, genealogii și ar- 
hondologii, cărți de științe
le naturii*- matematică, chi- 

, njip, igepgpafie... inventare 
gospodărești, acte de pro
prietăți funciare și multe 
altele. Narațiunea se înalță 
dintr-o masă documen
tară abundentă, palpabilă, 
în stare să transgreseze cu 
peste un veac în urmă pe 
oricare cititor. Ansamblul 
ciclului romanesc își trage 
vigoarea din masivitatea și 
rigoarea reconstituirii is
torice. dacă nu aidoma — 
nici nu era posibil — cel 
puțin convingătoare, a- 
tractivă și pasionantă. Fun
dalul realist este străpuns, 
rarefiat pe alocuri, de pre
zența simbolurilor, materie

Paginile 
acestei 

. din alt 
parfum 

i cald, o
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acasă ale nefamiliști- 
lor nu mai sînt doar 
convenționale rostiri 
ale unor gînduri oare
care. Tereza Barta de
pune și ea o mărturie 
despre un grup profe
sional, al mecanizato
rilor, în Acei oameni 
îndirjițL și , mașinile lor 
complicate (titlu lung 
zind un altul, cunoscut, 
dar exprimînd prin a" 
ceasta o optică nouă, 
nonconsemnativă). E- 
seul cinematografic 
este abordat fără ezi
tări, cu rezultate re
marcabile, de către 
Sabina Pop, autoarea 
filmului Poartă spre 
vecin. Subiectul se or
ganizează în jurul por
ții maramureșene, fără 
a apela însă la recuzi
ta filmelor etnografi
ce, fără ca autoarea să 
se entuziasmeze gra
tuit, căutind în schimb, 
și reușind să ofere 
expresivități, imagini 
emblematice pentru 
ceea ce înseamnă pe
renitate, tradiție, sim
boluri naționale. Orga
nizat de asemenea ca 
un discurs „de ficțiu
ne", punîndu-și perso
najele în rol, Seraliștii 
lui Copel Moscu su
pralicitează tendința 
indicată. în întoar
cerea în viață, Șer
ban Comănescu scoate 
parcă dintr-un abur 
legendar un bătrin 
crescător de vite re- 
zumînd viața lui așe
zată in eternitate și 
privind-o în relație cu 
generațiile mai tinere 
cărora le impune ace
lași respect pentru 
conservarea tradiției, 
pentru continuarea ei. 
Și într-un alt film 
al regizorului, realizat 
mai de curînd, Cea
laltă parte din noi, e- 
chilibrul interior pare 
Să constituie adevă
ratul motiv al subiec
tului, altminteri banal 
prin sentimentalitatea 
ce ar putea-o alimen
ta, dar care, grație 
inteligenței autorului, 
nu transpare decît 
pentru a sensibiliza cu 
discreție confesiunile 
soțiilor de marinari. 
Ar mai fi de mențio
nat un film al lui 
Laurențiu Damian, Pe 
unde-am fost și-am 
colindat, a cărui in
tenție este de a stabili 
un dialog sincer cu 
spectatorul pornind de 
la experiența comună 
a tinerilor brigadieri 
dintr-un bazin carbo
nifer, participant! la 
Acțiunea 7 000.

Filmele tinerilor re
gizori propun, prin ur
mare, o altă iposta
ziere cinematografică 
a unor realități pri
vite pînă acum dintr-o 
perspectivă ce a dat 
operele ei de referin
ță, Sensibilitatea lor 
pare să fie mai în ton 
cu aceea a contempo
ranilor, a tinerilor mai 
ales, și aceasta nu 
poate decît să însemne 
un motiv de speranță 
in destinul documen
tarului românesc slujit 
cu inteligență artistică 
și cu har.

în decursul anilor. 
Studioul de filme do
cumentare „Alexandru 
Sahia" a cultivat prin 
regizorii lui cei mai 
buni o diversitate de 
genuri și stiluri de a 
realiza scurt-metraje 

, în măsură să ofere o 
11 imagine Vie, emoțio

nantă, validă artiști- . doapiq,, găisindu-și deci ---------- „
«icește despre realitățile  . tonul ujipi necesara ' și pretențios, p'afafra-' 
-lin 'devenire ale'pătriei.' 'Hz, —
Mă voi referi la o 
parte din ultimele pro
ducții ale studioului a- 
parținînd atît autorilor 
consacrați, cît și ace
lora afiați acum la 
primul ori la al doilea 
film al lor ca docu
mentariști. Tendința 
mai veche a ilustrării, 
a decupării faptului de 
viață, a consemnării 

; lui reportericești, în 
: care se simte căldura 
I unui sentiment ali

mentat de frumusețea 
i priveliștilor și a gestu- 
i lui uman, pot fi re- 
! perate în creațiile re

cente ale lui Ion Visu, 
. Ion Bostan, Titus Me

zaroș, Paula și Doru 
Segal. Autorii acestei 

: generații realizează, de 
pildă, monografii de 
orașe, de localități ru
rale, de edificii ale 
construcției socialiste, 
atrași de aspectul im
punător al vieții, de 
latura exterioară, im
presionantă, a adevă
rurilor vizibile cu 
ochiul liber. Ion Visu 
a realizat nu demult, 
de pildă, monografia 
Galațiului industrial. 
Scurt-metrajul e con
ceput în manieră re
portericească, efortul 
principal fiind dat de 
consemnarea liniară a 
dinamicii orașului în 
relația lui directă cu 
pulsul marii industrii 
siderurgice. în aceeași 
notă a ilustrării se 
înscriu și filmele-pas- 
tel ale lui Ion Bostan, 
unde monografia orni
tologică conferă ri
goare științifică dis
cursului de imagini. 
Ultimul film dintr-un 
serial consacrat Deltei 
Dunării se intitulează 
ambițios „Pescărușii 
lui Hitchcock", voind 
prin aceasta să sugere
ze o comparație între 
agresivitatea păsărilor 
dintr-un binecunoscut 
film al lui Hitchcock 
și domesticirea pescă
rușilor, comportarea 
lor blîndă, de folos 
oamenilor. Nu se poate 
spune că filmele au
torilor de documenta
re afirmați în dece
niile de început ale a- 
cestei jumătăți de veac 
nu îndrăznesc și for
mule mai noi; Din pă
cate însă segmentele 
de „teatru in film" 
din documentarul lui 
Ion Visu, ca și această 
acroșare livrescă a u- 
niversului hitchcock- 
ean menționată la Ion 
Bostan rămîn neasimi
late de structura fil
mului, fapte 
oare.

Aminteam 
mai sus de 
faptului de 
la acești autori, și mă 
gindesc la un film de 
Mirel Ilieșiu, Mireasa, 
unde regizorul face 
reportajul unui trans-

port rutier ieșit din 
comun. Un gigantic 
agregat trebuie trans
portat, ca o mireasă, 
cu alai, către o desti
nație ce se' dovedește 
spațiul unei mari con
strucții specifice anilor 
noștri. In aceeași, ma
nieră, de<> caldă ple-

-tentative de a. scoate, 
din inerție o stare de 
lucruri, realizează Ti
tus Mezaroș în scurt- 
metrajul său dedicat 
șurilor din Ardeal (Șu
rile). Cineastul apro
fundează materia de 
viață, îi caută motiva
ții, dar filmul trăiește 
mai mult prin comen
tariu, imaginea ră- 
mînînd situată în me
diul pledoariei (să
tul ardelean, șurile), 
fără a găsi și oamenii 
de la care se așteaptă 
un nou interes față de 
străvechea îndeletni-

ext.eri-

undeva 
vocația 

excepție

cire a creșterii anima
lelor. Spiritul de ob
servație și capacitatea 
de a organiza in re
gistru ironic o materie 
surprinsă să spun așa 
„în flagrant" sint pro
prii filmelor Paulei și 
lui Doru Segal, mai a- 
propiați ca tempera
ment unei tendințe 
recente devcare mă voi 
ocupa ime'diat. Filmul 
lor între cer și pă- 
mînt realizează totuși 
o monografie, a unei 
stări de zbor însă, deci 
a unei emoții suvera
ne, în ultimă instanță 
a unui fapt de ex
cepție, consemnat cu 
discreție, cu sentimen
tul adevărului trăit la 
temperatura primului 
salt cu parașuta.

Care este „tendința 
nouă" la Sabia și cine 
o ilustrează? Un gen 
nou, fără a fi prin a- 
ceasta o noutate ab
solută în istoria artei 
a șaptea, ceea ce, de
sigur, contează mai 
puțin, se arată docu
mentarul social, an
cheta deghizată în fil
mul unor sentimen
te esențiale, al unor 
experiențe comune, 
reprezentative pentru 
generațiile mai noi și 
pentru sensibilitatea 
lor modernă, eficientă, 
activă, lucidă. Adrian 
Sîrbu își instalează a- 
paratul de filmat la un 
cămin de nefamiliști 
(Afiați despre mine) 
fără a se mulțumi 
să consemneze placid 
ceea ce poate impre
siona pelicula. El pro
voacă, reorganizează 
materia Ia prima ei 
înfățișare, o regindeș- 
te după un scenariu 
parcă de ficțiune, ceea 
ce nu înseamnă 
prelucrează 
pînă la a o 
Dimpotrivă, 
autenticității 
vingător, iar

că 
realitatea 
deforma, 

efectul 
este con
sensurile Ioan LAZAR

îndreptă- 
romanele

tiraniei

Premisele 
Construc- 
află în

Premieră 
: Ralph 
Mitchell 
Regia :
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ciclul „Zăpezile de acum 
un veac")V_________

sant surprins. Poate prea 
actual sau actualizat, însă 
simptornele erau evidente 
de pe atunci. „Densitatea 
de lovire", cum spun ex- 
perții, transforma în car- 
nagiu orice atac 
grupuri 
mici. La acestea 
gau mizeriile 
frontului : hrana, 
îngrijirea medicală, trans
portul. Tehnica de luptă 
devansase cu mult „con
fortul" combatanților. Nici 
primul război mondial nu 
va echilibra situația : ace
lași război al tranșeelor, al

cu mari 
masate pe spații 

se adău- 
inerente 

igiena,

Emil VASILESCU

CRONICA MUZICALĂ

în timpul spectacolului 
rîzi, te 
mești 
aplauzi muzica, adevărul 
unor vorbe ; la 
după ce cortina a căzut, nu 
prea poți răspunde prompi 
însă dacă este sau nu un 
adevărat succes. Ceva îi 
lipsește acestui spectacol, 
așa cum multe zorzoane îi 
sînt atîrndte în plus, mate
rialele de bază din care-i 
plămădit sînt in general de 
o evidentă calitate și. to
tuși. rezultatul nu-i cel 
mai fericit. Se pleacă de 
la textul lui Leonid Zorin 
(piesa „Bărbatul și femei
le") și Aurel Storin o 
adaptează, în sens creator, 
o eliberează de unele 
momente 
pentru ideea 
acțiunii. îi 
care să-i dea 
bă locul 
transferîndu-le aici, la noi, 
pentru a fi mai suculente, 
mai lesne de înțeles ; in
spirat. scrie cîteva cuplete 
pe care să se ridice edifi
ciul muzical, semnează în 
cele din urmă libretul in
titulat : „Doctore, sînt al 
dumneavoastră !“ — o tra
gi-comedie din care nu lip
sesc critica acidă, verva, 
spiritul și morala, morala 
faptelor : și un robot și-ar 
pierde calmul și răbdarea, 
ejarmite un simplu func
ționar ca Diogene Popescu, 
și ar începe să acționeze 
dezlînat, dezordonat dacă-i 
tot ridici in drum obstacole 
mai mici, mai mari, mai 
absurde, din ce în ce mai 
absurde. Rămîne deci bi
rocrația. ținta criticii aces
tui spectacol, birocrația 
care desenează cu tristă 
satisfacție alambicatul cir
cuit al adeverințelor, care 
avantajează incorect JȘansa, 
care roade nemilos 
și-l transformă în 
morți, care tocește 
nervii. Nu-i nimic 
rare. deci, că Diogene Po
pescu, cum spuneam, din- 
tr-un om pașnic, pierzîn- 
du-și echilibrul, devine 
exuberantul imprevizibil, 
că pentru a ajunge din nou 
la linia de plutire își va 
consuma cu multă, multă 
„dărnicie", efortul. Un li
bret deci in care se schi- 

^țează ideea că deformarea

amuzi, 
alături

compăti- 
de eroi,

o clipă

eliberează de 
nesemnificative 

generală a 
adaugă altele 
profil, schim- 
întimplărilor

Timpul 
timpi- 

calmul, 
de mi-

Firescului, a imaginii co- Astfel, pe tot parcursul 
recte a Realului, poate 
avea ca replică hățișuri 
halucinante, că cele două 
lumi distincte nu au un 
limbaj comun. Un libret pe 
care Vasile Vasilache jr.
l-a înnobilat 
prin muzica sa. compunînd 
intr-o vervă sărbătorească 
duete, cuplete, cintece de 
muzică ușoară — șlagăre, 
toate desenînd lumea „ca 
lumea", cu un delicat con
dei. cu elegante culori, cu 
o tentă retro, cu momente 
de melancolie, de bucurie lă), lansînd cuplete. Alături 
reținută (așa cum îi per- de el. Cristina Stamate în-

vestirii, cu talent. cu 
evident simț al echilibru
lui, al nuanțelor, demn de 
toată admirația. Arșinel 
poartă firele nevăzute ale 
personajului printre la- 

realmente crimi, rîzînd, persiflînd, 
criticînd (atît cît îi cere 
fiecare moment), revoltîn- 
du-se, intrînd în hora hi- 
perimaginației. . cabotinînd, 
dueîndu-ne cu gîndul la 
rostirile pline de tîlc ale 
lui Caragiu (cum remarca 
și un coleg al lui de breas-

po- 
un bine definit...

k un pas de succes
Premiera la teatrul „C. Tănase”

mite talentul său excepțio
nal). în ecouri de vals, de 
romanță, de cîntec popu
lar, în ritm de funky sau 
tango. Frumoasă muzică, 
generos dăruită (și 
orchestrațiile lui Dan Ar
delean, și prin tălmăcirea 
orchestrei teatrului, înre
gistrată pe bandă) spec
tacolului de la „Tănase" I

Deci, o premieră muzica
lă deosebită, pentru că nu 
este vorba de o revistă 
compusă din numere dis
parate. ștrînse cu efort, 
cum se practică, sub o co
pertă căreia autorii cu 
greu îi găsesc o c.,------ ,
ci de un spectacol propriu- 
zis. o tragi-comedie cu 
muzică, un libret de sine 
stătător. In rolul principal 
— Alexandru Arșinel, fa- 
ță-n față cu o partitură 
complexă, scrisă într-un 
registru întins de la por
tretul blîndului și pașnicu
lui funcționar la cel al 
insului furios și dezlănțuit, 
un rol care-1 inspiră și-i 
dă cale liberă în descope
rirea miezului acestei tra- 
gi-comedii : EI, eroul, az- 
vîrlit să spunem de soar
tă îh împrejurări și pe tă- 
rîmuri nefericite, rămîne 
El 'prin fondul lui adevărat 
de om bun. corect, cinstit.

tr-un examen foarte difi
cil, un maraton pur și sim
plu. pentru prima oară în 
viteza parcurgerii a șapte 
roluri, a șapte personaje, 
fiecare, în cîteva gesturi, 
mișcări, conturînd un 
caracter, o altă situație 
probă de virtuozitate 
care artista o trece 
aplomb, cu aplauze bine
meritate (excelentă în sce
na din 
tei), și 
unele 
groșări 
fronie sau Directoarea), lă- 
sindu-se în voia jocului 

etichetă, natural, lipsit de vulgari
tăți (ce-i mai simplu decît 
să renunți la artificii !?) — 
se va spune într-adevăr că 
partitura din „Doctore, 
sînt al dumneavoastră !“ a 
însemnat o treaptă decisi
vă în experiența sa sce
nică.

Notam Ia începutul cro
nicii că multe date ale 
acestui spectacol converg 
sore un mare succes și to
tuși... Totuși, „Doctore, sînt 
al dumneavoastră !“ îți lasă 
unele semne de întrebare, 
deși in rolurile principale 
sint primii actori ai tea
trului. deși muzica e fru
moasă și ar putea să alcă
tuiască imediat un inspirat

prin
alt 
; o 
pe 
cu

tren, în rolul Ane- 
dacă va atenua 

stridențe., unele în- 
(vezi Madame So-

disc, deși există un 
biect
plus, colaborarea cu o tî- 
riără regizoare. Sorina Mi- 
rea, dorința acesteia de a 
colora distinct (prin muzi
că, prin dans etc), nu nu
mai lumea adevărată, cu 
problemele ei mărunte 
(care de fapt se reliefează 
de la sine), ci și imaginea 
deformată a acesteia. Dar. 
în principal, două coordo
nate ale spectacolului nu o 
ajută și contrapunctul cu 
imaginea tristă, haluci
nantă devine un balast 
al desfășurării t cortinele 
dansante, adică cei cîțiva 
dansatori care se luptă din 
greu să descifreze desenele 
coregrafice (dealtfel, bine 
gindite de Cornel Patrichi), 
totul apărind sărăcăcios, 
neconcludent ; apoi sceno
grafia, cubul, adică funda
lul. schela propusă de ar
hitecta Theodora Dinulescu 
(formulă care se practică 
de vreo două decenii), un 
cadru anost, banal, care nu 
se armonizează in nici un 
fel cu schimbările din 
prim-plan, in plus costu
mele ansamblului (stil u- 
niformă) — țotal neinspira
te ; pe de-o parte, sărăcia 
argumentelor în ilustrarea 
acestor imagini și tot atît 
de adevărat inutilitatea do
rinței de a le reliefa. Oare 
doar schițate, nu ar fi dat 
mai multă respirație spec
tacolului ? Fără „băiatul in 
alb" (care pare rătăcit din 
altă piesă). fără dansul 
exagerat al doctoriței (ea și 
trei dansatori înfocați), 
fără scena rîsului vulgar și 
momentul coregrafic de la 
Stațiunea de odihnă, fără 
atît de multe stridente 
benzi-disco (în contrast cu 
inspirata partitură a lui 
Vasilache), doar cu cîteva 
rafinate sugerări reprezen
tația ar fi căpătat mai 
multă tinerețe, mai mult 
adevăr. Pentru că. de fapt, 
pledoaria este nobilă : prin 
teatru să ne cunoaștem pe 
noi (cum se afirma într-un 
cuplet), să aducem pe sce
nă viața cu tot ceea ce are 
mai frumos, mai demn, 
mai ridicol, mai trist, mai 
captivant.

Sniaranda OȚEANU

ROMÂNIA FILM prezintă:

TAPINARir
Producție a Casei de filme 5

Scenariul : Radu Aneste Petrescu, loan Cărmâzan ; costume : Rodica Pe
trescu ; decoruri ; Nicolae Șchiopu ; muzica și versurile : Dorin Liviu Za- 
haria ; imaginea : Anghel Deca ; regia : loan Cărmâzan. Cu : Remus 
Mărgineanu, Mariana Buruiană, Șerban lonescu, Zoltân Vadâsz, Ion An
drei, Ion Săsâran, Avram Birâu, George Apostu, Vasile Ciucanu, Ioana 
Drăgan, Constantin Ghenescu. Film realizat in studiourile Centrului de 

producție cinematografică „București"

Măsura lucrurilor
(Urmare din pag. I)

început de la clește și 
uneori se trudește, 
transpiră, muncind cu 
tinerii din subordine 
cărora le este mai 
ușor să înfrunte ecua
ții de gradul doi de
cît să țină în mînă 
bărbătește un ciocan. 
Răbdarea nu-i lipseș
te. tinerii îl stimează 
și îl îndrăgesc, il con
sideră maestrul lor.

Vor fi doi ani în au
gust cînd am aflat de 
la Gheorghe Andrei, 
colegul lui Nagy J6- 
zsef. că în decurs 
de o jumătate de 
an numărul absen
țelor nemotivate s-a 
ridicat la 38 000 ore- 
om. De atunci disci
plina s-a îmbunătățit, 
dar mai sint multe de 
făcut pentru folosirea

cit mai 
timpului 
Nagy și Andrei au în
ceput bătălia împotri
va bolii care se nu
mește indisciplină re- 
curgînd la o meto
dă îndelung verifica- 

exemolul perso- 
Ambii conside

ră că acțiunea, fapta, 
consecventa valorează 
de o mie de ori mai 
mult decît o predică 
ce se prelinge repede, 
aidoma ploii din Bra
șov.

Dacă ați vedea lo
cul unde muncește 
Nagy Jozsef. dacă ați 
străbate camerele lo
cuinței sale, curtea și 
grădina sa. dacă l-ați 
auzi vorbind v-ați di 
seama cu siguranță că 
în acest om arde o 
flacără. în limba ma
ghiară Nagy înseam
nă mare. în vremurile

judicioasă a 
de lucru.

u-
vii

grele de altădată mă
rimea era măsurată 
prin faptul de pe 
cîmpul de luptă, iar în 
timpurile de apoi prin 
avere. în zilele noas
tre s-a schimbat cri
teriul de apreciere a 
valorii. Astăzi sint 
MARI oamenii mari 
care poartă De 
meri cariatidele
ale preocupărilor de 
progres și grijile 
țării. însemnele virili
tății de pe fețele lor 
sint marcate de spiri
tul de răspundere, iar 
în privirile lor 
cește raza de 
conștiinței...

Cînd soarele 
cunde după Timpa. un 
bărbat ca oricare altul 
trece pragul casei sale 
și cînd pune mina pe 
clanța ușii aceasta în
cepe. ca în poveste, să 
strălucească.

strălu- 
aur a

se as-

pn.ua
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Conferințele uniunilor județene ale cooperativelor de producție,» - 
achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit

în întreaga țară au avut Ioc con
ferințele uniunilor județene ale coo
perativelor de producție, 
desfacere a mărfurilor și de credit 
pentru dări de seamă și alegerea or
ganelor de conducere și de control, 
la care au participat peste 13 000 
delegați, reprezentanți ai celor 8 mi" 
lioane de membri cooperatori.

La lucrări au participat primi- 
secretari și secretari ai comitetelor 
județene de partid, cadre de condu
cere ale Uniunii centrale a coopera
tivelor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor.

Lucrările conferințelor au consti
tuit un nou prilej de manifestare a 
adeziunii depline a membrilor coope
ratori la politica internă și externă 
a partidului și statului, reliefînd uni
tatea de nezdruncinat a tuturor oa
menilor muncii din organizațiile coo
peratiste, fără deosebire de naționa
litate, în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dările de seamă prezentate în con
ferințe, discuțiile purtate au analizat, 
în spirit critic și autocritic, rezultate
le obținute în toate domeniile de ac
tivitate, modul în care au fost înde
plinite sarcinile privind livrările de 
produse agricole la fondul de stat, 
stadiul încheierii de contracte cu 
gospodăriile populației, rolul și sarci
nile pe care le au cooperativele și 
uniunile județene în înfăptuirea po
liticii partidului de autoconducere și 
autoaprbvizionare teritorială.

Totodată, pentru dezvoltarea pro
ducției ayiimale și vegetale în gospo
dăriile 'opulației, participanții la 
dezbater atț arătat că este necesar ca 
organizațiile cooperatiste să sprijine 
în mai 'nare măsură producătorii 
prin livrarea către aceștia de purcei, 
pui de, o zi, iepuri matcă, semințe, 
material săditor, materiale de con
strucții, unelte agricole, îngrășămin
te și altele.

în cadrul dezbaterilor, participanții 
au arătat necesitatea de a se diver
sifica producția industriei mici, în
deosebi în realizarea unor articole 
de uz casnic și gospodăresc, prin 
valorificarea sunerioară a resurselor 
locale de materii prime și materiale,

achiziții.
creșterea producției de materiale de 
construcții, a artizanatului, bunurilor 
de larg consum. Un accent deosebit 
s-a pus pe diversificarea și creșterea 
cantitativă și calitativă a producției 
destinate exportului. în ce priveș
te prestările de servicii, s-a arătat 
necesitatea diversificării 
dezvoltarea meșteșugurilor 
nale la sate, organizarea 
comunele a prestărilor de 
care să poată satisface mai 
cerințele populației. Delegații au sub
liniat, în același timp, necesitatea 
dezvoltării comerțului, îndeosebi cu 
unelte agricole, o mai bună aprovi
zionare cu articole de uz casnic și 
gospodăresc, extinderea activității de 
alimentație publică, a serviciilor tu
ristice. în cadrul dezbaterilor, o a- 
tenție deosebită s-a acordat sarcinilor 
privind economisirea combustibilului 
și energiei, reducerea cheltuielilor 
materiale, creșterea productivității 
muncii și întronarea unui regim 
sever de economii în toate domeniile 
de activitate, întărirea autoconduce- 
rii, creșterea gradului de autofinan
țare a cooperativelor.

în ce privește via*-’ de organizație, 
s-a subliniat necesitatea respectării 
cu strictețe a statutului și a demo
crației cooperatiste, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, în
tărirea ordinii și disciplinei, aplica
rea fermă în toate domeniile a hotă
rîrilor de partid și de stat, a tu
turor legilor țării.

în încheierea dezbaterilor, confe
rințele au adoptat hotărîri, menite 
să asigure îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în cele mai bune condiții.

Participanții la lucrările conferin
țelor, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, au adoptat telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

în telegrame se subliniază că, : în 
sniritul înaltelor exigențe reieșite 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, s-a făcut o analiză resoonsabilă, 
într-un pronunțat snirit critic și au
tocritic, a activității desfășurate în 
primii doi ani ai cincinalului și a 
perioadei care a trecut din acest an.

acestora, 
tradițio- 

în toate 
servicii, 

bine

Stimulați de orientările și îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui în scopul perfecționării continue 
a întregii activități economice și so
ciale, lucrătorii din acest important 
sector de muncă, se subliniază în 
telegrame,. au acționat pentru extin
derea și generalizarea principiilor 
autocpnducerii și autogospodăririi, 
ale autoaprovizionării teritoriale, în
tărirea schimburilor. economice din
tre oraș și sat, dezvoltarea și diver
sificarea industriei mici, a prestări
lor de servicii, a bazei proprii de 
materii prime, pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu mărfuri a popu
lației, creșterea exportului în con
dițiile aplicării cu consecvență a 
noului mecanism economico-^inan- 
ciar, a sporirii eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate.

Dînd o înaltă apreciere politicii 
partidului și statului nostru de edi
ficare ă societății socialiste multila
teral dezvoltate, contribuției deter
minante și rolului hotărîtor al secre
tarului general al partidului, parti
cipanții la conferințe au exprimat 
hotărârea fermă a tuturor coopera" 
lorilor de a munci cu pasiune și dă
ruire pentru înfăptuirea sarcinilor 
reieșite din documentele Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, din 
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
CeaușescU Congresului al VÎI-lea al 
cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor.

Pe deplin conștienți de marile răs
punderi ce le revin, participanții la 
conferințe asigură 0e secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele lucrătorilor, al 
tuturor membrilor cooperatori, că 
sint hotărîți să acționeze consecvent, 
pUnînd pe deplin în valoare expe
riența, priceperea și talentul lor. 
neprecupețind nici un efort pentru 
a da viață programelor de dezvolta
re a activității cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor, aducîndu-și astfel o contribu
ție tot mai mare la înfăptuirea pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintare a patriei spre comunism.

Adunări festive cu prilejul înmînării ,,Steagului Roșu” 
Diplomei de onoare" unităților fruntașe în întrecere

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-fninistru al Guvernului Re- 
publicii Socialiste România, ă primit, 
marți după-amiază, pe conducătorii 
delegațiilor participante la lucrările 
celei de-a VIII-a ședințe a Comisiei 
interguvemamentale pentru coordo
narea generală a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia în domeniul construcției de 
echipamente pentru centralele nu- 
clearo-electrice, care se desfășoară în 
aceste zile la București.

La primire au participat A.K. An
tonov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
în funcțiune al comisiei, Todor Bo- 
jinov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Ladislav Gerle, vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehoslovace, Rolf 
Kersten, ministrul construcțiilor de 
mașini 
R.
da, 
de 
hes
R.P. Ungare, precum și Rade Pav-

grele și instalații din 
D. Germană, Zbigniew Szalaj- 

vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al R. P. Polone, Me- 
Lajos, ministrul industriei al

Marți dimineață au început, la 
București, lucrările celei de-a VIII-a 
ședințe a Comisiei . interguverna
mentale pentru coordonarea genera
lă a colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia în do
meniul construcției de echinamente 
pentru centralele nUclearo-electrice.

La lucrări participă delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia, Ungaria, România, 
U.R.S.S., precum și din Iugoslavia. 
Delegația română este condusă de 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

în ședința inaugurală, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, a transmis par- 
ticioanților salutul Guvernului Re
publicii Socialiste România, subli-

Cronica
Și a „
în întreaga țară au loc, în aceste 

zile, în mari întreprinderi și combi
nate industriale, în exploatări mi
niere, schele petroliere, trusturi de 
construcții, institute de cercetare și 
proiectare, unități forestiere și de 
transporturi, întreprinderi agricole 
de stat, organizații comerciale, coo
perative de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor adunări fes
tive în cadrul cărora sînt înmînate 
„Steagul Roșu" și „Diploma de 
onoare" ale U.G.S.R. pentru locurile 
fruntașe ocupate în întrecerea socia
listă pe anul 1982.

Astfel de adunări au avut loc, luni 
și marți, la Institutul de cercetări 
chimice ICECHIM — București, 
Institutul de inginerie tehnologică și 
proiectări de . întreprinderi construc
toare de mașini București. întreprin
derea de mobilier și decorațiuni „He- 
liade" București și întreprinderea de 
morărit. panificație și produse făi
noase Teleorman, care au fost distin-

se cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru ocuparea timp de 
patru ani consecutiv a locului I în 
întrecerea socialistă.

Adunări asemănătoare au mai avut 
loc și la întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie" București și Ex
ploatarea minieră Cavnic, județul 
Maramureș, întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pitești, 
județul Argeș, distinse cu „Ordinul 
Munciir clasa I, pentru ocuparea lo
cului I în întrecerea socialistă pe 
anul trecut.

La încheierea festivităților, intr-o 
atmosferă entuziastă, de profundă 
vibrație patriotică, participanții au

■ adoptat telegrame adresate țovarășu-: 
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene-r-, 
ral al Partidului Comunist' Român,, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care se exprimă vii mul
țumiri și sentimente de profundă 
gratitudine pentru conferirea înalte
lor distincții ca semn al prețuirii
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lovici, președintele Comitetului fede
ral pentru energetică industrială din 
R.S.F. Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
conducătorul delegației țării noastre 
în Comisia interguvemamentală.

In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strîn- 
să prietenie și colaborare dintre 
România și țările participante la se- 

. siune și au fost evidențiate largile 
posibilități existente în direcția ex
tinderii și diversificării conlucrării în 
domehiul construcției de mașini, al 
schimburilor reciproce de mărfuri. în 
folosul construcției socialiste din sta
tele membre, al progresului șl bună
stării popoarelor acestor țări. în acest 
cadru a fost reliefată importanta 
adîncirii colaborării țărilor socialiste 
la fabricarea utilajelor și construirea 
de centrale nuclearo-electrice. care 
să contribuie la dezvoltarea bazei 
energetice a fiecăreia din țările noas
tre.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. CHINEZA

Drumuri noi pe drumul mătăsii

(Agerpres)

niind că România. în conformitate 
cu orientările de bază ale politicii 
sale externe, va dezvolta și în viitor 
colaborarea cu toate țările membre 
ale C.A.E.R.. cu toate țările socialis
te, colaborare care trebuie să por
nească de la baza tehnico-materială 
creată' in fiecare din țările noastre, 
de la posibilitățile concrete de care 

' disoune fiecare țară, asigurîndu-se, 
astfel, folosirea integrală, cu maxi
mă eficiență economică, a capacități
lor de producție existente, consti
tuind un sorijin puternic în vederea 
valorificării la maximum a poten
țialului material și uman de care 
dispunem.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

zilei

lucrează cu o răbdare... milenară. 
Transcrierea unui desen de pe hâr
tie pe mătase este o operație ini
maginabil de migăloasă, care du
rează două-trei săptămini și chiar 
mai mult. Căci chinezul este un 
tip care, cind e vorba de lucruri de 
finețe, nu crede in nimic mai mult 
decit in forța sa creatoare. „Ar fi 
posibil, ne spune tovarășa Hang, 
să introducem mecanizarea unora 
din aceste operații. Am crește ne
sigur productivitatea, dar am uni
formiza producția, in plus, am mai 
pierde ceva. O calitate la care noi 
ținem foarte mult : am pierde în
sușirile oamenilor noștri pentru lu
crul de migală".

...Fabrica de mătase din Hang
zhou are peste 3 000 de muncitori, 
înainte de 1949, anul proclamării 
Republicii Chineze,. aici lucrau — 
semnificativă coincidență — nu
mai 49 de oameni ! Fabrica era un 
mic atelier, care n-avea nici mă
car „fața la stradă". Astăzi este 
un edificiu modern, cu patru eta
je, aflat, după cum sintem infor- 

  mâți, în continuă 
extindere. Pentru 

i de 
— ----------- ■- Hangzhou este
_______________  cea mat căutată 

.___________din China. Ca do
vadă, peste 95 la sută din produc
ție este solicitată la export. în Ja
ponia, în Europa, în America... dar 
unde nu este cerută ?

Vizita în cele patru secții ale fa
bricii (creație, preparare, țesătorie 
și control) este de-a dreptul fasci
nantă. Dacă la creație te impre
sionează imaginația și talentul pic
torilor (unii provin din rindul ab
solvenților de școli și institute de 
arte plastice, alții moștenesc din 
familie secretul meseriei). în cele
lalte 
sură, 
citate, 
părul 
peste 
formează femeile — le-ai întîlni pe 
stradă, ai avea impresia că sint 
niște adolescente aflate la plimba
re. Aici insă, pe fețele lor, cu o 
virstă greu de ghicit, concentrarea 
și siguranța fiecărei mișcări te 
conving că te afli de fapt in fața 
unor adevărate „artiste ale mese
riei". Nimeni n-are voie să atingă 
firul de mătase pină nu-și spală 
miinile cu o substanță specială, 
par nu numai atît. Pînă nu și le 
masează apoi cu un prosop umed. 
Nu, nu e nevoie ca cineva să aler
ge, de colo pină colo, pentru a de
pista un defect. Sub războaie 
țesut, oglinzi care 
nea, indică imediat 
une. La întrebarea 
ce proveniență sint 
tea cu oglinzile lor 
se răspunde în modul cel mai fi
resc : „Nu mai importăm de mult 
mașini de țesut. O țară care Știe 

_..........    _......... . să fabrice o asemenea mătase tre-
'intîi, ne-gm convins cu 'ochii ’noș- bule să știe sărși. producă și

itri,.p.pere, ale. răbdării și mlga\el șiiiile de care are, nevoie?. Un ade-
»». .. » »-• ' nivăx,șge,’.4ffPlin tcanfi,tmat la Hang-'

zhou, unde totul poartă pecetea 
hărniciei și talentului oamenilor 
care i-au dus faima în întreaga 
lume.

Despre Hangzhou, ghizii oferă cu 
generozitate tot felul de amănunte, 
care merită, fără îndoială, a fi re
liefate. Orașul Hangzhou este clasi
ficat în enciclopedii drept „raiul pe 
pămînt". „Orașul Hangzhou este 
apreciat de specialiști și ca leagănul 
mătăsii chinezești". „Hangzhou este, 
de asemenea, și orașul legumelor". 
Europenii care l-au vizitat i-au zis 
„Veneția Orientului".

Am crezut că ghidul a exa
gerat cind a numit Hangzhou 
„oraș al mătăsii", știind că, in ge
neral, China poate fi socotită o țară 
a mătăsii. îndoiala se spulberă re
pede cind vizităm fabrica și cind 
aflăm de la tovarășa Hang că 
orașul produce anual peste 3 000 000 
mp ' 
tru 
tei

mătase. „Preocupări pen- 
industrie a imbrăcămin- 
a mătăsii există la noi 
face un interesant isto- 

pe 
cum 

.drumului

de 
o 
Și 

ne . 
tovarășa Hang — incă de 

timpul dinastiei Tang. Așa 
există și o legendă a „C 
mătăsii", care s-ar fi născut tot la 
Hangzhou. De aici porneau spre 
capitală, pe calea 
apei, caravanele 
cu mătase. V 
din explicațiile 
construcției Ma
relui Canal, cu 
peste 1 700 de ani 
leagă pe o distanță de aproape 200 
km Beijingul de Hangzhou, ar fi șt 
aceasta. Pentru a asigura transpor
tul mătăsii și al altor materii pri
me de la Sud spre Nord. Dar, în
cheie zimbind reprezentanta fabri
cii, aceaSta-i legenda. Ceea ce vă 
pot spune cu certitudine este că 
fabrica noastră este una dintre 
cele mai mari și mai importante
din China".

Aveam să ne convingem atît din 
cele spuse, cit ' " 
de noi că, de j 
tr-un adevărat 
sil". Că aici se 
cam tot ce-și poate imagina omul. 
In fabrică se realizează peste l 000 
de modele, care pot fi grupate in 
citeva categorii mari : obiecte de 
lenjerie, confecții și obiecte pentru 
confecții, fețe de masă, peisaje, ta
blouri de artă pe mătase ș.a. Peste 

.70 la sută din produsele realizate 
aici sint din mătase naturală. 
Dacă China este cunoscută azi in 
lume pentru multe din performan
țele de virf obținute in diferite do
menii, fabrica de mătase din Hang
zhou iși aduce și ea o apreciabilă 
contribuție. Cele mai reușite pic
turi pe mătase — peisaje, tablouri, 
opere de artă celebre — se reali
zează aici. Și sint pictate pe ba
tiste, fețe de masă, obiecte de de
corat locuințe etc. Și sint pictate 
nu numai in alb-negru, ci și in 
25—30 culori diferite. Picturi care, 
pe luciul mătăsii, se transformă in 
adevărate opere de artă.

Dar înainte de a fi cunoscute și 
apreciate ca opere de artă sint, mai

ric

legendă a

Mie însemnări de călătorie „nnr^ea

in urmă, care

și din cele văzute 
fapt, ne aflăm in- 
„imperiu al mătă- 

t face din mătase

te uimesc, in egală mă- 
disciplina și inalta tehni- 
Dacă pe fetele acestea cu 

negru, tăiat scurt — șl aici 
70 la sută din personal îl

profundelor transformări revoluțio
nare survenite în viața țării după 
proclamarea Republicii Zimbabwe, 
înfățișează imagini ale dezvoltării 
industriei, agriculturii, culturii, in- 
vățămîntuhri, ale altor sectoare de 
activitate, momente importante din 
istoria acestei țări.

Raporturile de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri româno- 
zimbabweene, evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale, au fost relevate în 
alocuțiunile rostite de Gheorghe 
Constantin, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
John George Mayowe, ambasadorul 
Republicii. Zimbabwe la București.

La festivitatea de deschidere au 
. , participat Tbn Găleteanu, secrețar de 

Ș stat la Consiliul Culturii. ^i.'.Educg-?.,, 
s Iției Socialiste,.,.loan. Boțar.'.secretar‘ 

al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în 
tră, membri ai corpului

Marți după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, s-a întîlnit cu 
tovarășul A. K. Antonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. președintele în funcțiune al 
Comisiei interguvernamentale pentru 
coordonarea generală a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia în domeniul construcției 
de echipamente pentru centralele nu- 
cîearo-electrice, precum și cu tova
rășul Todor Bojinov, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, conducătorul delega
ției bulgare la lucrările celei de-a 
VIII-a ședințe a Comisiei intergu
vernamentale.

In cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej, au fost dis
cutate aspecte privind'extinderea și 
diversificarea cooperării:, și Sspeciali- 
'Zării în: construcția de mașinipdărgi- 
rea schimburilor reciproce de măr
furi dintre România și țările respec
tive.

La întrevederi au fost prezenți 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, și Todor Stoicev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

eforturilor depuse de colectivele de 
oameni ai muncii din industrie, ex
ploatările miniere și din cercetare, și 
au dat glas nețărmuritei recunoștințe 
pentru activitatea neobosită desfășu
rată în fruntea partidului și statului 
nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care asigură înaintarea neabătută a 
țării pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pen
tru contribuția excepțională la pro
movarea colaborării internaționale și 
apărarea păcii în lume.

Oamenii muncii prezenți la adunări 
ș-au angajat să muncească și mai 
hotărit, sa nu precupețească nici un 
efort pentru asigurarea realizării in
tegrale, ă sarcinilor ce le revin, ;a an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, de a adăuga îp bilanțul-ac
tivității lor noi și importante succese 
în cinstea zilei de 1 Mai, asigurând 
Pe secretarul general al partidului că 
vor face totul pentru îndeplinirea 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, punind un accent deosebit 
pe îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, sporirea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, promovarea consec
ventă a cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane, ridicarea muncii de 
cercetare la nivelul exigențelor ac
tuale, dezvoltarea susținută a expor
turilor, înfăptuirea neabătută în viață 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului în scopul înfloririi economico- 
sociale a patriei, al creșterii necon
tenite a bunăstării celor ce muncesc.

de 
măresc imagi- 
orice defecți- 
noastră — de 
mașinile aces- 
misterioase, ni

tara noas- 
diplomatic. 
(Agerpres)

oamenilor, de. ăfCi. In plină , revo
luție tehnologică, în plină era d 
calculatoarelor, care n-au întîrziat 
să-și facă și aici apariția, talentul 
și priceperea omului nu au fost 
înlocuite de nici o mașină. Se lu
crează după tipare milenare. Se Constantin PRIESCU

*
în cadrul schimburilor culturale 

dintre Reoublica Socialistă România 
și Republica Zimbabwe, marți s-a 
deschis la Universitatea cultural- 
ștlințifică din Capitală expoziția fo- 
todocumentară „Imagini din Zim
babwe".

Lucrările reunite în expoziție re
dau asvecte semnificative ale luptei 
poporului zimbabwean pentru cuce
rirea independenței naționale, ale

.................... ■ S

INFORMĂM BESPRE:
SEARA, LA LISABONA

Benfica 
„Cupei U.E.F.A.“

Formațiile probabile vor fi urmă
toarele : Universitatea Craiova — 
Lung — Negrilă, Ciupitu, Tilihoi, 
Ungureanu — Țicleanu, Donose, Iri- 
mescu, Geolgău — Crișan, Cămăta- 
ru ; Benfica — Bento — Pietra, Hum
berto, Bastos Lopes, Alvaro Car
los Manuel, Sheu, Alves, Chalana — 
Diamantino, Filipovici.

MeciuLva fi arbitrat de o brigadă 
suedeză condusă de Erik Frederikson.

divizia A
S.C. Bacău — Jiul ; Politehnica Ti
mișoara — Chimia ; F.C. Argeș — 
F.C. Constanța ; Petrolul — C.S. Tîr- 
goviște ; A.S.A. — Steaua ; F.C.M. 
Brașov — F.C. Olt.

Toate întâlnirile vor începe la ora 
17,30. Meciul Universitatea Craiova 
— F. C. Bihor a fost amînat.

rînduri
• Simbătă și duminică In Capi

tală se vor desfășura, în sala com
plexului sportiv din parcul „23 Au
gust", campionatele internaționale de 
judo (seniori) ale țării noastre. La 
competiție, alături de cel mai va
loroși sportivi români, vor participa 
campioni din Franța, R.D. Germană, 
Italia, Maroc, Turcia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Universitatea Craiova 
în semifinalele

Astă-seară, pe „Estadio de Luz“ din 
Lisabona, în meci tur contind pentru 
semifinalele „Cupei U.E.F.A." la 
fotbal, formația românească Univer
sitatea Craiova va întîlni echipa lo
cală Benfica. Jocul este programat să 
înceapă la ora 23 (ora Bucureștiu- 
lui). Posturile noastre de radio vor 
transmite in întregime desfășurarea 
acestui meci.

Azi, în
Astăzi se vor desfășura jocurile 

i. ei de-a 24-a etape a diviziei A la 
fowial. în Capitală sînt programate 
două partide : Dinamo — Corvinul 
Hunedoara (stadionul Dinamo) și 
Sportul studențesc — Politehnica Iași 
(stadionul Sportul studențesc).

Iată celelalte întîlniri ale etapei :

în citeva
• Duminică, la Buzău, în campio

natul european de rugbi pentru 
„Cupa F.I.R.A.", selecționata țării 
noastre va întîlni reprezentativa 
Italiei. Jocul Va începe la ora 16. în 
vederea acestei partide, federația a 
alcătuit un lot din care fac parte, 
printre alții, Murariu, Dumitru, Mun- 
teanu. Constantin, Caragea, Fuicu și 
Aldea. în ultimul joc al competiției, 
la 15 mai, echipa României va în
tîlni, la Kiev, selecționata U.R.S.S.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 6 aprilie, ora 20 — 9 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi răcoroa
să și in general instabilă în regiunile 
din vestul, centrul și nordul țării, unde 
cerul va fi temporar noros și Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă. în celelalte regiuni vremea 
se va Încălzi ușor, cerul va fi variabil,

iar aversele de ploaie Izolate. VIntul 
va sufla moderat cu intensificări locale 
de scurtă durată, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 2 și plus 8 gra
de, iar cele maxime între 10 șl 20 de 
grade, local mai ridicate. Izolat. în pri
mele nopți condiții de brumă. In Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie. Vînt moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 șl 6 grade, 
iar cele maxime între 17 și 20 de grade, 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. 
(Otilia Dlaconu, meteorolog de serviciu).

Noutăți în Delta Dunării

cinema
«4 țapinarii : Ex.C^LbloR (65 49 43) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,lo, cnoKlA 
147 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,4o; 18; 
29,10, bl’UDlo (59 33 15) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Buietui de București : G1ULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
• Profetul, aurul și ardelenii : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• B.D. intra in acțiune : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Haiducii : MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20.
• Septembrie : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• La capătul liniei : MIORIȚA
(14 27 14) - 13,45; 18; 20. VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18: 20,
• Vrăjitorul din Oz t MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30.
• Plecarea Vlașinltor : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17,ÎS; 19,30.
• Vraciul : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Cafe Express ..............
9; 11,15; 13,30 
TA (17 08 58) 
18; 20.
• Roberto Carlos : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17.15: 20.
• O simplă problemă de timp: SALA 
MARE A PALATULUI - 17.15; 20.
• Familia trăsnită : CENTRAL
(14 12 24) — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18 : 20.
• Călărețul fără cap : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30.
• Nea Mărin miliardar — 16; 18. Cd- 
piU bătrinel Vera — 20 : PROGRESUL 
(23 94 10).

, • La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; t7,45; 20.

• Oglinda spartă s CAPITOL (16.29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor: BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15.45: 18 : 20.15.
• Trei oameni periculoși: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11.13; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Dot și Cangurul — 9; 10.45; 12,30; 
14,15; 16; Dreptate neutru toți — 17,45; 
19,43: DOINA (16 35 38).

ta t r e

17.15;
; 11,30

SCALA (11 03 72) - 
15,45; 18; 20,15. GRIVI- 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45;

• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concert 
susținut de TRIO BAROC, '
Maxim — flaut, Mihai Elena — oboi, 
Mihai Tănăsilă — fagot - 18.
• Opera Română (13 18 57) : Șehere- 
zada, Tricornul — 19.
• Teatrul de operetă (74 80 11) : Silvia
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Poezia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19,30.
• Teatrul “ ....................
50 de ani,
• Teatrul 
țitoarea —
• Teatrul _____________ ________
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Doctore, sint 
al dumneavoastră — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La Izvor de dor
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasliescu" 
Piatră la rinichi - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Și cu Daniela, zece — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
AU — 17.
• Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19.30.

Nicolae
I.,

Foarte Mic (14 09 05) : La 
ea descoperea marea — 20. 
de comedie (16 64 60) : Pe- 
19.30.

Oiuleștl (sala Majestic,

română" 
ți cintee

(12 n 15) :
(50 28 55) :

Tulcea — Ceatal — Brațul Sfintu 
Gheorghe — Ilganii de Jos — Nu
făr» — Băltenii de Sus — Băltenii 
de Jos — Mahmudia — Murighiol
— Uzlina — Canalul Litcov — Cri- 
șan — Dunărea Veche — Mila 23 — 
Canalul Șontea — Lacul Fortuna — 
Maliuc — Brațul-canal Sulina — 
Tulcea.

Este cel mai nou și cel mai a- 
tractiv traseu prin inima Deltei 
Dunării, această mirifică împărăție 
a apelor și stufului, a 
cele mai bogate faune 
acest fel din lume. Un 
tant traseu pentru toți 
frumuseți inedite, de 
reconfortate, într-o lume feerică, de 
neuitat.

— Prin inaugurarea acestui traseu
— ne spune tovarășul Tudor Badiu, 
directorul O.J.T. Tulcea — punem 
acum in valoare și Brațul Sfîntu 
Gheorghe al Dunării, care oferă 
vizitatorului și alte zone de un pi
toresc aparte ale Deltei, în afara 
celor, ca să le zic așa, „clasice", 
cunoscute de pe celelalte trasee, 
care aveau ca bază de plecare și 
sosire Brațul-canal Sulina. Pentru 
parcurgerea noului traseu, mai lung 
dccît celelalte, avem la dispoziție 
nave moderne, rapide și semirapide, 
c:i condiții de călătorie dintre cele 
mai confortabile.

— Cit durează, tovarășe director, 
o plimbare de agrement pe acest 
traseu?

— Ca și pe celelalte trasee tu
ristice din Delta Dunării, călătoria 
pe care o începem pe Brațul 
Sfintu Gheorghe durează aproxima
tiv 8—10 ore. De regulă, ambarca
țiunile noastre pleacă din Tulcea 
în jurul orei 10 și se întorc în 
jurul orei 19, cu servirea mesei 
cu preparate specifice, din care nu 
lipsește faimosul borș pescăresc, la 
restaurantele „Maliuc" și „Crișan", 
la popasul turistic „Pescarul".

— Aceasta este excursia de o zi,

uneia din 
și flore de 
nou și ten- 
iubitorii de 
recreare și

dar celor care vor să-și petreacă 
vacanța sau să stea mai multe 
zile în Deltă, ce li se oferă ?

— Deplasarea în Deltă se face, în 
afară de navele amintite, cu hi- 
drobuze, șalupe, bacurî-dormitoare, 
bărci pescărești. Le stau Ia dispo
ziție complexele hoteliere „Delta" 
și „Egreta" din Tulcea, hotelurile 
„Maliuc" și „Lebăda", popasurile tu
ristice „Crișan" și „Pescarul", caza
rea făcîndu-se în camere prevăzute 
cu tot confortul sau în căsuțe mo
dern mobilate, precum și în camere 
închiriate la cetățeni cu ajutorul 
nostru. Cei mai mulți oaspeți, atît 
pentru petrecerea concediului sau 
a mai multor zile, cît și pentru 
excursii în Deltă, îi primim prin 
întreprinderea dc turism, hoteluri 
și restaurante București, începînd 
chiar din primele zile ale lunii mai 
și pînă la sfîrșitul toamnei.

Ne-am interesat la întreprinde
rea de turism, hoteluri și restau
rante București (I.T.H.R.B.) și am 
aflat că se pot face înscrieri pen
tru toate formele care se practică 
de drumeție și sejur în Delta Du
nării, prin agențiile sale de turism 
(strada Tonitza 13, strada Mende
leev 14, Bulevardul 1848 nr. 4, Bu
levardul Republicii 39, Calea Mo
șilor — bloc 55, Calea Griviței 139 
și strada Luterană 4).

Pentru cei care vor merge prima 
dată în Delta Dunării prezen
tăm doar cîteva date din impresio
nanta paletă de frumuseți pe care 
nu le poți cunoaște și prețui decit 
acolo, la fața locului, așa cum am 
făcut-o și noi, la inițiativa și în 
organizarea I.T.H.R.B. Situată 
nu departe de Munții Măcin, 
cei mai vechi din Europa, Del
ta Dunării este cel mai tinăr 
pămînt al patriei. în fiecare secun
dă. la îmbrățișarea cu marea. Du
nărea aduce circa două tone de a- 
luviuni și anual 50 de milioane 
de tone, ceea ce face ca Delta să

avanseze, în fiecare an, în... Marea 
Neagră. Ospitalieră, generoasă, 
Delta oferă adăpost sau loc de pe
lerinaj unui număr de peste 300 de 
specii de păsări, unele dintre ele 
declarate monumente ale naturii și 
ocrotite de lege. între acestea se 
află pasărea Flamingo din Delta 
Nilului, pelicanii, egreta, lebăda 
cîntătoare, cormoranul, stîrcul roșu 
și cel cenușiu, cocorul, girlița, căli-, 
farul, precum și numeroase specii 
de gîște, rațe, berze, lișițe. în 
stufărișurile sale hălăduiesc mis
treți, căpriori, vulpi, iepuri, nurci 
și vidre, iar în nesfirșitele întinderi 
de ape — numeroase specii de pești, 
între care crap, somn, roșioară, plă- 
tică, biban, șalău, sturioni.

— Potrivit dorințelor și interesu
lui fiecăruia — ne spune Constan
tin Popescu, șeful Agenției de tu
rism din Tulcea — orice oaspete al 
acestor străvechi ținuturi româ
nești poate vizita originalul muzeu 
„Delta Dunării" din municipiul 
Tulcea, cea mai mare poartă 
de intrare în Deltă, complexul 
lagunar Razelm-Sinoe, monumen
tele istorice și de artă de la 
Enisala și din apropiere de Ju- 
rilovca, de la Măcin, Sulina și 
Babadag, din alte localități tulce
ne. De asemenea, oaspeții noștri 
pot practica pescuitul sportiv, pen
tru care, la cerere, le închiriem e- 
chipament, ustensile, ambarcațiuni.

Așadar, o invitație de mare a- 
tracție pentru o călătorie sau un 
sejur intr-o zonă de rară încintare, 
cu întinderi nesfîrșite de aoă și 
stuf, de lacuri limpezi ca oglinda, 
de insule și canale, de grinduri și 
ghiolpri, de ochiuri de apă mărgi
nite de zăvoaie cu plopi și sălcii 
albe, de plauri plutitori și covoa
re discrete și gingașe de nuferi 
albi și galbeni, de pelicani și lebe
de cîntătoare — intr-un cuvînt, in 
minunata noastră Deltă.

Petre POPA

• TENDINȚE DEMO
GRAFICE. Populația globu
lui, care se ridică în prezent la 
4,665 miliarde persoane, va atin
ge 6,100 miliarde persoane în 
anul 2 000, dacă se va menține 
actuala tendință demografică, a 
declarat la o conferință de pre
să. ținută la Paris, Rafael Selas, 
director al Fondului O.N.U. 
pentru activitățile populației 
(F.N.U.A.P.). El a arătat că in 
prezent 3,511 miliarde persoane, 
adică mai mult de 75 la sută din 
populația globului, trăiesc in ță
rile în curs de dezvoltare, 
această uriașă masă umană re
simțind acut efectele crizei eco
nomice mondiale. Potrivit spe
cialiștilor, nivelul de viață al 
unei mari părți a populației va

continua să scadă în următorul 
deceniu dacă nu se va între
prinde nimic pentru contraca
rarea acestei tendințe.
• RECUPERAREA ME

TALELOR DIN APELE 
REZIDUALE. Cercetători ai 
Academiei de științe a Bulga
riei au pus la punct o metodă 
de separare a unor metale, ca 
mercurul, plumbul, cadmiul. cu
prul din apele reziduale ale uzi
nelor metalurgice și chimice. 
Pentru separarea metalelor se 
utilizează acizi grași — deșeuri 
ale rafinării uleiului de floarea 
soarelui. Se pot recupera astfel 
pînă la 99 la sută din prețioase
le metale. După utilizare, acizii

grași sint regenerați, puțind fi 
folosiți din nou. iar apa. purifi
cată de metalele otrăvitoare, 
poate fi trimisă in nuri sau 
lacuri.

• CEL MAI LUNG 
CREION DIN LUME. ° 
fabrică de creioane din orașul 
vest-german Misbaden a reali
zat, fără îndoială, cel mai lung 
creion din lume. Ei însumează 
518 m și este confecționat in 
întregime din material plastic 
ușor avînd în interior miezul de 
grafit. Fiind de grosimea unui 
creion obișnuit, „uriașul". poa
te fi păstrat în librărie înfășu
rat ca un cablu, iar vinzătorul 
taie lungimea^ dorită-de... cum
părător.

PRETUTINDENI
• FUMATUL Șl RA

DIOACTIVITATEA. Una dln 
modalitățile prin care fumatul 
duce la provocarea cancerului 
pulmonar o constituie acumu
larea in plămini — zone ce de
vin adevărate „puncte fierbinți" 
— a particulelor radioactive din 
fumul inhalat, relevă un raport 
dat publicității la Washington de 
Centrul național pentru cer
cetări atmosferice din S.U.A. 
(C.N.C.A.). Studiile efectuate de 
oamenii de știință americani de
monstrează că Ia efectele cunos
cute ale fumatului se adaugă

cele ale radiației alfa și concen
trațiilor de izotopi de poloniu, 
bismut și plumb conținute de 
fumul de țigară. Dacă o persoa
nă fumează zilnic un pachet de 
țigări timp de 40 de ani, in plă- 
mînii acesteia se poate acumula o 
doză de radiații alfa de 37 pină 
la 97 unități rad. Din cercetă
rile efectuate pînă in prezent re
zultă că o doză de radiații alfa 
de 80—100 unități rad declan
șează de regulă cancerul pulmo
nar. Acestui pericol, deși intr-o 
măsură mai mică, îi sînt expuși 
și fumătorii pasivi, mai ales 
dacă ei stau un timp îndelungat 
intr-un fum dens.

• MISTER ORNITO
LOGIC. Peste 16 milioane de 
păsări au dispărut in mod 
inexplicabil de pe Insula Paște- 
lui, din Pacific — primul feno
men de acest fel înregistrat în 
istoria modernă — a declarat un 
specialist de la Muzeul național 
de istorie ornitologică din Los 
Angeles. El a emis ipoteza potri
vit căreia schimbările neobiș
nuite din clima acestei regiuni 
care au avut loc în ultimii ani 
ar fi putut contribui la dispari
ția păsărilor. între altele, a spus 
el. în aprilie, anul trecut, în 
Insula Paștelui a avut loc o creș
tere a nivelului apelor oceanului 
cu 18 centimetri, iar a tempe
raturii apei, cu aproape 4 grade 
Celsius, ceea ce ar fi putut de
termina anumite specii de pești

folosite de păsări drept hrană să 
părăsească apele din jurul insu
lei. Este posibil ca aceasta să fi 
avut drept consecință și migra
rea în masă a păsărilor.

• PROIECT DE CER
CETĂRI ASTRONOMI
CE. Incepind din deceniul ur
mător, astronomii din întreaga 
lume și îndeosebi cei din Eu
ropa vor putea să observe de 
pe sol, in condiții de confort 
și cu o maximă precizie, gala
xiile pe care le vor alege cu 
ajutorul unui telescop cu raze 
infraroșii plasat pe orbită Ia 
mii de kilometri distanță de 
Pămînt. Un comitet de speciali

tate al Agenției spațiale euro- 
(E.S.A.), reunit recent, a 

aprobat un proiect prevăzind,

intr.e altele, echiparea observa
torului orbital cu instrumente 
ultrasensibile, care vor permite 
analize spectroscopice și foto- 
metrice ale galaxiilor șl stele
lor, ale norilor de pulbere in- 
tergalactici. în acest fel. astro
nomii speră să pătrundă mai 
adine în tainele formării gala
xiilor și să le identifice ele
mentele componente.

• IN APĂRAREA PĂ
DURII. In Cehoslovacia au 
fost instalate in păduri noi mij
loace de combatere a insectelor 
care distrug vegetația atît de 
prețioasă. Este vorba de niște 
substanțe care acționează asu
pra simțului olfactiv al insec
telor parazite, „ademenindu-le“ 
in capcane anume, unde iși gă
sesc sfîrșitul.
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Scblmb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Zhao Zivang

————■—-
înlăturarea primejdiei nucleare, obiectiv primordial 

al întregii umanități
BEIJING 5 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
tovarășului Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
un salut cordial, împreună cu cele 
ornai bune urări.

Premierului Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze i-a fost transmis, de 
asemenea, un salut din partea tova
rășului Constantin Dăscă'lescu, prim- 
ministru al guvernului.

Mulțumind pentru mesajele și 
urările primite, premierul Zhao 
Ziyang a adresat, la rîndul său, un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre

Pentru întărirea cooperării între țările 
în curs de dezvoltare

BEIJING 5 (Agerpres). — La Con
ferința pentru cooperare Sud-Sud, 
■care se desfășoară în capitala R. P. 
Chineze, sînt abordate diferite as- 

•ipecte ale conlucrării dintre țările in 
curs de dezvoltare, precum și căile 
depășirii impasului din negocierile 
Nord-Sud și ale edificării unei noi 
ordini economice intfernaționale. Mai 
mulți vorbitori, transmite agenția 
China Nouă, au împărtășit punctul 
de vedere potrivit căruia țările în 
curs de dezvoltare trebuie să-și in
tensifice cooperarea,' să-și extindă 
capacitățile economice, pentru a-și

Reuniunea de la Buenos Aires 
a „Grupului celor 77“

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Marți s-au încheiat lucrările reuniu
nii pregătitoare, la nivel de experți, 
a țărilor membre ale „Grupului celor 
77". Participanții au adoptat peste 20 
de rezoluții în domeniul economic, 
care vor fi remise spre aprobare 
reuniunii ministeriale a organizației. 
Printre documentele aprobate se 
numără cele privind comercializarea, 
transportul și exportul produselor de 
bază din țările în curs de dezvolta

Situația din America Centrală
• Nicaragua propune Hondurasului negocieri pentru depă
șirea tensiunii în relațiile bilaterale • Nimicirea unui grup 

de rebeli somoziști
MANAGUA 5 (Agerpres). — Repu

blica Nicaragua a propus Hondura
sului și S.U.A. începerea de negocieri 
bilaterale în vederea depășirii punc
telor de vedere divergente în ra
porturile. dintre ele — transmite 
agenția I.P.S., citind un comunicat 
al . Ministerului - Nicaraguan al Rela
țiilor Externe. i.Tensiunea'Caw» există 
între țările noastre — se spune în 
document — nu poate fi depășită 
decît printr-un dialog direct între 
părți și o soluționare pașnică a con
troverselor".

Nicaragua a lansat guvernelor 
mexican, venezuelean, columbian și 

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Totodată, tovarășul Zhao Ziyang 
a transmis tovarășului Constantin 
Dăscălescu un salut tovărășesc și; 
cele mai bune urări.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii in vizită de rămas 
bun de către tovarășul Zhao Ziyang 
a ambasadorului țării noastre la 
Beijing. Florea Dumitrescu, la înche
ierea misiunii sale în R.P. Chineză.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost abordate probleme 
ale dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri în
tre România și China, în conformi
tate cii înțelegerile și hotărîrile con
venite în cadrul înțîlnirii la nivel 
înalt de la Beijing, din aprilie 1982.

întări pozițiile în negocierile cu ță
rile dezvoltate. S-a arătat că poziția 
rigidă a unor țări dezvoltate consti
tuie ’pe mai departe un obstacol în 
negocierile Nord-Sud, absența unor 
progrese in dialogul Nord-Sud fiind 
legată de lipsa de dorință a Nordu
lui de a acceota o reformă structu
rală a relațiilor economice interna
ționale. Corporațiile transnaționale, 
s-a subliniat la conferință, constituie 
puncte de sprijin ale actualei ordini 
economice internaționale, injuste și 
inechitabile.

re ; necesitatea restructurării siste
mului monetar financiar internațio
nal și problema datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare ; mă
surile preconizate în domeniul co
merțului internațional de bunuri și 
servicii, al schimbului de tehnologie, 
al transporturilor maritime' și al ra
porturilor dintre țările în curs de 
dezvoltare aparținînd unor sisteme 
social-economice și politice diferite.

pananțez un apel la mediere pentru 
inițierea acestui dialog, relatează 
agenția.

MANAGUA 5 (Agerpres). — Un 
grup de rebeli somoziști, care desfă
șura acțiuni dușmănoase la adresa 
guvehhului sandinîst 'de la Manââ’ttâ 
și ■ teroriza populația-' din regiunea 
Matagalpa, a fosț anihilat de armata 
nicaraguană — transmite ' agenția 
France Presse citind un comunicat 
oficial nicaraguan. Au fost capturate 
importante cantități de arme și mu
niții.

R.F.G.: 800 000 de participant! la marșurile 
de primăvară

BONN 5 (Agerpres). — Referin- 
du-se la marile demonstrații împo
triva amplasării rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune in Euro
pa occidentală, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și dezarmare, 
care au avut loc timp de patru zile 
în R.F. Germania, agenția A.P. 
arată că la ele au participat aproxi
mativ 800 000 de persoane. Manifes- 
tanții au organizat peste 90 de mi
tinguri, demonstrații, marșuri ale 
păcii, purtind lozinci pe care se pu-

„Trei sferturi din populația Scoției 
se pronunță împotriva rachetelor Trident"

LONDRA 5 (Agerpres). — Seria 
demonstrațiilor antinucleare desfă
șurate, in ultimele trei zile, în Marea 
Britanie a continuat și la începutul 
acestei săptămîni. Luni protes
tul popular s-a concentrat în Sco
ția. și în primul rînd la baza de 
submarine nucleare, dotate cu ra
chete Polaris, de la Faslane. Mii de 
persoane s-au adunat în împrejuri
mile acesteia, organizînd aici sim
bolice procesiuni funebre și propu- 
nînd, metaforic, înlocuirea sîrmei

„Nu putem rămîne indiferenți față de perspectiva 
exterminării omenirii"

OTTAWA 5 (Agerpres). — Un 
grup de reprezentanți ai clerului 
din Canada, membri ai organizației 
„Inițiativa creștină in sprijinul pă
cii", a dat publicității la Ottawa o 
declarație in care cere să se pună 
capăt cursei înarmărilor și adopta
rea de măsuri menite să preîntîm- 
pine pericolul unei catastrofe nu
cleare care planează asupra umani
tății. Considerăm — se arată in do
cumentul amintit — că securitatea

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

INTR-UN INTERVIU acordat la Lisabona, Sam Nujoma, președin- 
. tele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a de

clarat că regimul rasist din Republica Sud-Africană continuă ocuparea 
• ilegală a Namibiei, folosind-o drept cap de pod pentru intensificarea 

agresiunii militare împotriva statelor africane „din prima linie". In 
I același timp, in încercările de a-și perpetua existența, regimul de 

apartheid înăsprește represiunile în interiorul țării, a precizat el.
■ PROBLEMA GIBRALTARULUI.

Ministrul spaniol al afacerilor ex- 
I terne, Fernando Moran, într-un in

terviu acordat cotidianului „La 
Verdad", și-a exprimat speranța 

I că „Marea Britanie va încerca 
să-și îmbunătățească relațiile cu 

I Spania, adoptînd o poziție mai fle
xibilă în legătură cu Gibraltarul". 
Moran a apreciat, totodată, că țara 

Isa ar urma să intre în Piața co
mună în 1985.

GRANIȚA MAROCANO-ALGE- 
I RIANA VA FI OFICIAL RE- 
I DESCHISA liberei circulații la 7 

aprilie pentru rezidenții algerieni 
din Maroc și cei marocani din 

tea citi : „Sîntem pentru pace !“, 
„Ucideți armele înainte ca ele să 
ne ucidă pe noi 1“ „Nu vrem rache
te nucleare !“. De asemenea, ei au 
blocat intrările la instalații milita
re și la depozite de muniții și au 
demonstrat in jurul bazelor militare 
unde se presupune că vor fi in
stalate noi rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune.

In multe locuri, poliția a inter
venit pentru a-i împrăștia pe de
monstranți și a operat arestări.

ghimpate cu flori. Principala miș
care care a organizat demonstrația 
și marșul de luni a fost din nou 
Campania nentru dezarmare nu
cleară (C.N.D.). Reprezentanta a- 
cestei organizații, Margaret Morton, 
a declarat presei că „trei sferturi 
din populația Scoției se pronunță 
împotriva amplasării de rachete 
Trident — care ar urma să înlo
cuiască pe cele Polaris — la Fas
lane".

Terrei se bazează nu pe arme, ci 
pe justiție și egalitatea tuturor, in
diferent de rasă, credință sau apar
tenență de clasă. Nu intenționăm 
să rămânem indiferenți în momen
tul in care se pune la cale extermi
narea umanității. Autorii documen
tului se pronunță împotriva parti
cipării Canadei la cursa înarmări
lor și a efectuării de experimente 
nucleare americane pe teritoriul 
țării.

Algeria, relatează agenția France 
Presse citind-comunicate date pu
blicității la Rabat și Alger.

PROGRAM DE AJUTORARE A 
VICTIMELOR CUTREMURULUI. 
Sub președinția șefului statului co
lumbian, Belisario , Betanco.ur, la 
Bogota s-a desfășurat o reuniune 
a cabinetului în vederea elaboră
rii unui program de ajutorare a 
populației din orașul Popaian, din 
sud-vestul țării, distrus aproape to7 
tal în urma unui puternic cutre
mur înregistrat săptămîna trecută. 
Potrivit specialiștilor, peste jumă
tate din cele 9 000 de clădiri ale 
orașului, grav avariate, urmează 

Orașe belgiene 
proclamate 

zone denuclearizate
BRUXELLES 5 (Agerpres). — 

„Sarcina tuturor oamenilor iubitori 
de pace de pe continentul nostru 
este lupta colectivă împotriva am
plasării rachetelor americane 
■•Pershing-2» și -Cruise» pe pămint 
european", a declarat Pierre Galan, 
președintele Comitetului național 
belgian* de luptă pentru pace. El a 
arătat că la 11 aprilie in Belgia va 
avea loc acțiunea comună a prima
rilor pentru proclamarea orașelor ca 
zone denuclearizate, pe 23 aprilie 
fiind programată o manifestație de 
protest la Florenn, unde se inten
ționează să se amplaseze noile ra
chete americane. „Scopul mișcării 
noastre, a spus Pierre Galan, este 
de a cere guvernului belgian să nu 
permită instalarea rachetelor ame
ricane pe pămintul țării noastre".

„Anul 1983 să fie 
anul păcii, 

nu al eurorachetelor"
BERNA 5 (Agerpres). — „Chemăm 

opinia publică din cele trei țări ve
cine — Elveția, Franța și R.F. Ger
mania — să-și conjuge eforturile 
pentru a pune capăt planurilor de 
pregătire a așa-zisului război nu
clear -limitat» care în realitate nu 
poate fi decît o conflagrație atot- 
pustiitoare", a. declarat Fîans Stebler, 
președintele Comitetului elvețian de 
luptă pentru pace. Cel mai urgent 
scop al nostru este de a conștien
tiza opinia publică asupra faptului 
că amolasarea rachetelor nucleare 
americane în Europa occidentală — 
ca arme de primă lovitură nuclea
ră — este politic inacceptabilă. 
Anul 1983, a sous el. nu trebuie să 
fie „anul rachetelor".

să fie demolate. Cel puțin 3 000 de ■ 
■ familii ău rămas fără adăpost.
Aproximativ 15 000 familii au fost 
afectate de seism, care a provocat, I 
totodată, moartea a 500 de persoane.

o banda înarmata a spart I 
clădirea celei mai importante fir
me britanice specializate în trans- i 
portul — păzit — de bani între 
diverse bănci și companii : „Secu- 1 
rity Express". Presa britanică de 
marți relatează, potrivit agenției 
Reuter, că ar ti vorba de cea mai I 
mare sumă de bani lichizi furată 
vreodată in Anglia — pînă la 7 
milioane lire sterline (10,2 milioa- | 
ne dolari). Legați de către spăr
gători. saiariații firmei n-au putut > 
avertiza politia decît după șase ore.

CUNOSCUTA ACTRIȚA AMERI
CANA A FILMULUI MUT, Gloria I 
Swarison, a încetat din viață la un I 
spital din New York. Ea era în 
vîrstă de 8-1 de ani. In cariera sa . 
cinematografică, Gloria Swanson a 
interpretat diferite roluri, in spe- I 
cial comice, in peste 50 de filme 
mute. I

ORIENTUL MIJLOCIU
• Comunicat la încheierea reuniunii Comitetului Executiv al 
O.E.P. © in teritoriile arabe ocupate continuă grevele și demon
strațiile ® Secretarul general al O.N.U. însărcinat să efectueze 
o anchetă în legătură cu cazurile de otrăvire în masă din Gaza 

și Cisiordania
AMMAN 5 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la înche
ierea reuniunii Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), desfășurată la 
Amman, sub conducerea lui Yasser 
Arafat, președintele comitetului, se 
subliniază că Israelul urmărește să- 
provoace panică în rîndul populației 
palestiniene din teritoriile ocupate, 
otrăvind sute de tineri palestinieni 
la Jenin. Al-Khalil, Tulkarem și A- 
nabta — relatează agenția WAFA. 
Scopul acestor acțiuni este de a forța 
populația palestiniană să emigreze și 
de a anexa teritoriile ocupate de 
Israel, se arată in comunicat. De a- 
semenea, se menționează că autori
tățile de ocupație protejează grupu
rile extremiste israeliene care au a- 
tacat moscheile Al-Aqsa și Al-Ibra- 
himi.

Documentul subliniază că poporul 
palestinian se ridică hotărit împo
triva acestor acțiuni criminale. 
O.E.P., menționează documentul, 
cheamă, toate popoarele iubitoare de 
pace să se alăture poporului pales
tinian in lupta sa de eliberare na
țională. , O.E.P. cere O.N.U.. tuturor 
organismelor internaționale să-și asu
me întreaga responsabilitate pentru 
încetarea acestor acțiuni'Criminale și 
a agresiunilor împotriva moscheilor. 
O.E.P. cheamă organizațiile arabe și 
islamice să protesteze. împotriva ac
țiunilor brutale comise de autorită
țile israeliene în teritoriile ocupate.

Documentul arată că poporul pales
tinian, condus de O.E.P., singurul său 
reprezentant legitim, va continua să 
lupte pentru realizarea drepturilor 
sale inalienabile, inclusiv a stabilirii 
unui stat palestinian independent.

DAMASC 5 (Agerpres). — în te
ritoriile ocupate de Israel au conti
nuat grevele și demonstrațiile de 
protest împotriva otrăvirii tinerilor 
palestinieni și a atacurilor israeliene 
împotriva a două moschei din teri
toriile ocupate, informează . agenția 
WAFA. în partea de est. arabă, a 
Ierusalimului a avut loc o grevă ge
nerală. Magazinele au fost inchise. 
iar elevii și studenții nu s-au pre
zentat la cursuri. Mai multi pales
tinieni au fost arestați. Studenții de 
Ia Universitatea Bir Zeit au organi

Evoluția navetei spațiale „Challenger"
HOUSTON 5 (Ager

pres). — Evenimentul 
principal al primei 
zile de activitate a e- 
chipajului navetei spa
țiale americane „Chal
lenger", lansată marți, 
la 18,30 G.M.T., de
la Cape Canaveral, a 
fost plasarea pe orbită 
a satelitului de tele
comunicații „T.D.R.S. 
— A“, în greutate de 
2 270 kg. Prima parte 

. Operațiunii — lansa- 
rea satelitului de la 
bordul navetei — s-a 
desfășurat conform 
programului, dar în 
cursul inscrierii aces

tuia pe traiectoria 
spre orbita qeostațio- 
nară finală, N.A.S.Ă. a 
pierdut legătura, pen
tru mai multe ore, cu 
satelitul. în cele din 
urmă, legătura a fost 
restabilită, dar natura 
incidentului nu a pu
tut fi precizată.

Echipajul navetei, 
constituit din Paul 
Weitz, comandant, Ka
mi Bobko, pilot, dr. 
Story Musgrawe ' și 
Donald Peterson, cer
cetători, a verificat 
sistemele de bord și a 
procedat, totodată, la

zat o grevă și un miting de protest. 
Universitățile palestiniene din Gaza 
s-au aflat, de asemenea, în grevă, 
studenții fiind atacați de trupele is
raeliene, care le-au confiscat legiti
mațiile, adaugă agenția.

Restricțiile de circulație continuă 
să fie în vigoare in tabăra de refu- 
giați palestinieni Aroub, ca urmare 
a demonstrațiilor de protest, în 
cursul cărora mai mulți tineri au 
fost răniți de militari israelieni. 
Restricții de circulație continuă să 
fie impuse în partea veche a orașu
lui Nablus, în tabăra de refugiați 
palestinieni de la Tulkarem și în 
orașul Kalkilya, precizează WAFA.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
cerut secretarului general al Națiuni
lor Unite, Javier Perez de Cuellar, să 
întreprindă o anchetă independentă 
privind cauzele și efectele cazurilor 
de otrăvire în masă care s-au pro
dus în ultime'e zile în Cisiordania și 
să prezinte de urgență consiliului 
concluziile sale.

Consultările cu caracter informativ 
ale Consiliului de Securitate; care 
s-au desfășurat luni seara în (această 
problemă, au fost cerute deJ'grupul 
țărilor arabe la O.N.U. /

După cum s-a anunțat, vWer A- 
rafat, președintele CornilA. țjui E- 
xecutiv al Organizației pentlzf Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), a ^dresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cut. Ilar, in 
care acuză autoritățile israel time că 
poartă responsabilitatea acestor o- 
trăviri în masă.

RIAD 5 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, Habib Chatty, a cerut tu
turor țărilor membre să fie solidare 
în fața planurilor israeliene care 
urmăresc schimbarea caracterului 
arab al Palestinei ocupate, informea
ză agenția M.E.N.

într-un comunicat dat publicității, 
Habib Chatty subliniază că agresiu
nea împotriva moscheilor și otrăviri
le colective operate în teritoriile 
ocupate urmăresc sabotarea tuturor 
eforturilor de restabilire a păcii în 
Orientul Mijlociu, adaugă agenția.

efectuarea unor expe
riențe științifice.

Aceasta este cea 
de-a șasea misiune a 
navetei spațiale ame
ricane. Primele cinci 
au fost efectuate de 
naveta „Columbia". 
Aqtuala misiune este 
prevăzută să dureze 
cinci zile, aterizarea 
fiind programată | pen
tru s'.mbătă. La bordul 
navetei se află acum, 
pe' lingă comandant și 
pilot, doi specialiști, 
cărora le revine, intre 
altele, sarcina de a re
aliza o ieșire in spațiu.

(dîn_ actualitatea politica)
« f Problemele șomajului și cursei înarmărilor, 
subiect de preocupare acută a opiniei publice

După o perioadă de cîteva luni de 
tranziție și incertitudini, Bundestagul 
vest-german (Camera deputaților) 
și-a reluat la 29 martie activitatea, în 
componența rezultată din alegerile 
parlamentare anticipate, desfășurate 
în urmă cu trei săptămîni. în cel 
de-al 10-lea Bundestag, raportul de 
forțe s-a deplasat în favoarea Uniu
nii creștin-democrate, care, laolaltă 
cu ramura sa bavareză, Uniunea 
creștin-socială, deține acum 244 man
date, asigurîndu-și împreună cu cele 
34 mandate ale Partidului liberal-de
mocrat o majoritate .netă pentru ca
binetul de coaliție format din repre
zentanții acestor trei formațiuni poli
tice. Partidul social-democrat, care 
a obținut la 6 martie cel mai slab 
rezultat din ultimii 20 ani. revine 
după 16 ani pe băncile opoziției. Un 
element inedit în noua alcătuire a 
Bundestagului este prezență Partidu
lui ecologiștilor, grupare care pînă 
acum a afișat o delimitare netă de 
formațiunile tradiționale reprezenta
te în Camera deputaților.

Fără prea mari dificultăți. în timoul 
negocierilor dintre partenerii coaliției 
guvernamentale — U.C.D./U.C.S. și 
P.L.D. — angajate la scurt timp 
după scrutinul din 6 martie, au fost 
conturate liniile principale ale pro
gramului noului cabinet, condus de 
cancelarul Helmut Kohl, și identifica
te sarcinile prioritare ale echipei mi
nisteriale : combaterea șomajului care 
afectează 2,5 milioane persoane, asa
narea finanțelor publice (deficitul bu
getar al R.F.G. totalizează 700 miliar
de mărci) și înviorarea activității eco
nomice. „Cele trei formațiuni politice
— notează agenția Associated Press
— sînt adepte ale unei politici de 
diminuare a cheltuielilor sociale". Ele 
preconizează reducerea cheltuielilor 
bugetare cu 40 miliarde mărci în 
următorii trei ani. în opinia liderilor 
P.S.D., relatează agenția D.P.A., acor
durile la care s-a ajuns in domeniul 
economic între partidele coaliției gu
vernamentale încalcă „principiul 
echității sociale", favorizînd pe cei 
bogați, cu venituri mai mari și împo- 
vărind masele largi de oameni ai 
muncii.

în acest context, sînt abordate și 
Implicațiile ce le are sub diferite as
pecte alocarea in continuare a unor . 
însemnate fonduri pentru înarmare și 
pentru acoperirea obligațiilor ce 
decurg din măsurile N.A.T.O. Din 
datele publicate de presa vest-germa- 
nă rezultă că „in fiecare an, potrivit 
normativelor N.A.T.O., R.F.G. cheltu
iește 60 miliarde mărci pentru înar
mare, un sfert din bugetul federal". 
Este însă evident că pînă și un stat 
ca R.F.G., cu un puternic potențial 

economic, nu-și pdate spori la nesfîr- 
șit povara cheltuielilor militare fără 
a periclita dezvoltarea de ansamblu a 
țării, situație exemplificată de insu
ficiența resurselor alocate soluționă
rii problemei extrem de acute , a șo
majului de masă.

Ca Un răspuns la această situa
ție, ce oreocupă toate sectoarele opi
niei publice vest-germane, in primele 
declarații dună alegerile din 6 mar
tie, cancelarul H. Kohl a accentuat 
— după cum relatează ziarul „Inter
national Herald Tribune" — interesul 
guvernului său pentru realizarea de 
înțelegeri și acorduri în domeniul 
dezarmării. „Sperăm — a spus el — 
că prietenii noștri americani, cu sori- 
jinul și încrederea noastră, vor reuși 
să ajungă la un rezultat (in negocie
rile cu U.R.S.S. — n.r.) care să facă 
posibilă o pace cu arme tot mai pu
ține". La deschiderea noii sesiuni a 
Bundestagului, președintele P.S.D., 
W. Brandt, a cerut deoutaților să fo
losească influența R.F.G. pentru a se 
pune canăt cursei înarmărilor între 
Est și Vest.

O profundă îngrijorare stîrnește in
tensificarea cursei înarmărilor în rîn
dul tineretului vest-german. Organi
zația de tineret a Partidului socialist 
(Jusos), într-un congres extraordinar 
la Oberhausen (Ruhr), s-a pronunțat 
împotriva „staționării de noi rachete 
N.A.T.O." în R.F.G. După cum se 
știe, la sfirșitul acestui an urmează 
să fie amolasate pe teritoriul R.F.G. 
204 rachete nucleare americane. . în- 
tr-o moțiune adoptată cu o mare ma
joritate, participanții la Congresul 

Printre participanții la marile demonstrații pentru pace și dezarmare din 
R.F.G. s-au aflat și numeroși militari.

(Telefoto Agerpres/A.P.)

Jusos au cerut „anularea dublei de
cizii N.A.T.O.", adoptată în decem
brie 1979. în același cadru. Oskar La- 
fontaine, lider proeminent al P.S.D., 
președintele organizației regionale 
social-democrate din Saar, a opinat 
că „staționarea de noi rachete ame
ricane ar putea transforma N.A.T.O. 
într-un depozit de materiale explo
zibile cu un fitil deja aprins".

O împotrivire constantă față de 
înarmarea nucleară manifestă noua 
grupare politică intrată in parlament 
— ecologiștii. Ei au anunțat că vor 
face cunoscute opiniei publice orice 
documente secrete la care vor avea 
acces, in cazul în care vor considera 
că acestea aduc prejudicii intereselor 
poporului. Ecologiștii consideră că 
instalarea de . noi arme nucleare 
„pune în pericol securitatea vest- 
germanilor", părere larg împărtășită 
în cele mai diverse cercuri ale popu
lației.

Dealtfel, ampla participare la de
monstrațiile prilejuite de marșurile 
de primăvară pentru pace — desfă
șurate sub deviza „1983 să nu de
vină un an al rachetelor" — a pus 
în evidență atît adîricirea procesului 
de conștientizare a opiniei publice 
vest-germane asupra pericolelor ce 
le implică sporirea arsenalelor nu
cleare. cît și angajarea cercurilor po
litice tot mai largi pentru oprirea 
amplasării noilor rachete nucleare, 
pentru dezarmare și pace.

Petre STANCESCU

japonia: „Ofensiva de primăvară 
luptei împotriva pericolului

în întreaga Japonie se află în pli
nă desfășurare tradiționala campanie 
de primăvară a oamenilor muncii, a- 
vînd in acest an ca principal obiec
tiv lupta împotriva pericolului nu
clear și a cursei înarmărilor.

Instituită in urmă cu 27 de ani. 
din inițiativa celei mai mari cen
trale sindicale din țară (S.O.H.Y.O.), 
grupind circa 5 milioane de membri, 
această amplă acțiune de masă, cu
noscută sub denumirea.de „SHUNTO". 
a adus de-a lungul timpului o con
tribuție de seamă Ia conștientizarea 
opiniei publice nipone în legătură cu 
problemele vitale ce frămîntă ma
sele largi populare.

Faptul că organizatorii acțiunii 
„SHUNTO" au ales in acest an ca 
obiectiv principal, înscris pe pancar
tele purtate de zecile de mii de par
ticipant la demonstrațiile organizate 
în aceste zile, lupta antinucleară a- 
pare pe deplin îndreptățit. într-ade- 
văr, asupra Japoniei, ca și a întregii 
omeniri, apasă tot mai grav spectrul 
unei conflagrații nucleare pustiitoare. 
Tocmai în aceste condiții pentru Ja
ponia se conturează pericolul intro
ducerii pe teritoriul țării a unor arme 
nucleare la bordul navelor sau avioa
nelor americane, deși, după cum se 
știe. Japonia și-a luat un triplu anga
jament: să nu dețină, să nu produ
că și să nu introducă pe teritoriul 
său arme nucleare. Mai mult, potri
vit relatărilor presei nipone, o se
rie de cercuri de afaceri și chiar re
prezentanți sus-puși din Partidul li
beral-democrat. de guvernămînt, au 
inițiat un intens program de spo

O amplă demonstrație împotriva cursei înarmărilor desfășurată la Tokio
(Telefoto Agerpres/A.P.)

rire a cheltuielilor destinate înar
mărilor. de creștere a puterii mili
tare a Japoniei și de creare a unei 
industrii de armament „indepen
dente".

Desigur, ținînd seama de faptul că 
poporul japonez este singurul care 
a cunoscut grozăviile războiului a- 
tomic și ca atare se opune cu cea 
mai mare hotărîrq, oricărei politici de 
atragere a țării în cursa înarmări
lor, partizanii unei „înarmări acce
lerate" trebuie să manifeste o serie 
de precauții. în acest sens ei în
cearcă să acrediteze ideea că eco
nomia țârii, care trece prin serioa
se dificultăți, ar avea nevoie de 
„stimulente" pentru înviorare, iar a- 
ceste „stimulente" ar consta, după 
părerea lor, in sporirea cheltuielilor 
militare.

Nu mai este un secret pentru ni
meni că în Japonia s-a creat un 
complex militaro-industrial — fapt 
relatat în repetate rinduri de pre
sa niponă și internațională — care 
începe să joace un rol tot mai im
portant pe scena economică și poli
tică a tării ; totodată, faptul că nu
meroase întreprinderi din tară exe
cută comenzi militare este un se
cret ă la Polichinelle. Dar cercu
rile menționate vor să scape din 
„îngrădirea" procentului de 1 la sută 
din venitul national brut cît a fost 
prevăzut pînă acum să reprezinte li
mita maximă a cheltuielilor în sco
puri militare, solicitînd sume tot mai 
mari în acest sens. Un alt scop — 
mărturisit deschis de complexul mi
litaro-industrial nipon — este de a

“ sub semnul 
nuclear

i se permite să exporte armamentul 
produs, piața internă fiind „prea în
gustă". Pînă acum, armamentul era 
fabricat după licențe americane de 
societăți nipone aflate sub control 
american. Acest armament era des
tinat în exclusivitate „forțelor ja
poneze de autoapărare". S-a ajuns 
însă la situația — subliniază presa 
internațională — că acum întreprin
derile japoneze sînt în măsură să 
fabrice material militar de concep
ție americană mult superior origi
nalului. material care este solicitat 
de diverse țări.

•Perspectiva exportului japonez de 
armament nu surîde însă aliatului 
de peste Pacific, care nu privește 
cu ochi buni, după cum scrie „WALL 
STREET JOURNAL", apariția unui 
nou concurent serios pe piața co
merțului cu arme. „Interesele S.U.A. 
— scrie revista ..DOCUMENTATION 
FRANQAISE" — riscă de a fi leza
te din punct de vedere economic da- 
că-i Iasă pe japonezi să exporte ar
mele perfecționate fabricate sub li
cență. între monopolurile americane 
și cele nipone ar putea începe o 
nouă confruntare, dc data aceasta în 
domeniul exporturilor de armament".

Cît privește poporul, japonez, a- 
cesta și-a exprimat clar poziția 
în repetate rinduri — așa cum o face 
și in cadrul actualei ofensive de pri
măvară — .respectiv că nu sporirea 
cheltuielilor militare, ci menținerea 
lor la un nivel cît mai redus va per
mite depășirea dificultăților econo
mice care confruntă țara. Pe de altă 
parte, așa cum subliniază buletinul 
„JAPAN PRESS WEEKLY", spori
rea cheltuielilor militare „nu poate 
aduce Japoniei o mai mare secu
ritate, ci presupune un pericol și 
mai grav, atrăgind-o intr-o posibilă 
confruntare cu consecințe devasta
toare". Acestea au fost pozițiile ex
primate de zecile. de mii de mani- 
festanți, participanți la marile de
monstrații și marșuri ale păcii des
fășurate. în ultimele zile la Tokio, 
Yokosuka, Osaka, Yaezu, Sasebo, de 
o amploare rar întilnită în istoria 
țării. De asemenea, s-a desfășurat o 
intensă, campanie de strîngere de 
semnături pe apelurile ■ în favoarea 
dezarmării, in primul rînd nucleare, 
a reducerii cheltuielilor militare și 
folosirii bondurilor astfel economi
site in vederea redresării economiei, 
a îmbunătățirii condițiilor de viață 
și muncă ale populației. Poporul ja
ponez cere cu hotărire renunțarea la 
orice proiecte ce vizează intensifi
carea cursei înarmărilor, pronunțîn- 
du-se pentru promovarea unei poli
tici de destindere, pace și colaborare 
cu toate țările.

Nicolae PLOPEANU 

în țările occidentale

Șomajul în continuă 
creștere

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Biroul de statistică a muncii din 
S.U.A. a dat publicității un raport 
din care rezultă că șomajul continuă 
să se situeze la un nivel foarte ridi
cat în principalele state industriali
zate occidentale. Astfel, documentul 
publicat la Washington arată că r'ata 
șomajului, care era de 7,5 la sută 
în 1981, a ajuns în martie 1982 la 
10,1 la sută din totalul populației ac
tive a țărilor respective.

Deosebit de gravă este problema 
șomajului în Canada, unde în 1982 
avea de lucru 12,7 la sută din for r 
de muncă a țării. -<

în Marea Britanie șomajul a urcat 
de la 10,6 lâ sută, în 1931, la 12,3 la 
sută, în 1982, și 13,5 la sută, în ia
nuarie 1983.

în Franța, rata șomajului a crescut 
de la 7,6 la sută în 1931, la 8,3 la sută, 
în anul care a trecut.

Agendă 
diplomatică
• La Phenian s-au încheiat 

convorbirile dintre Kim Ir Sen, 
președintele R.P.D. Coreene, și 
președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak. Cei doi șefi de stat au 
semnat Acordul general pentru 
cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală între cele 
două țări, transmite agenția 
A.C.T.C. • în continuarea turneu
lui său prin mai multe țări as,ati
ce, președintele egiptean a sosit 
marți la Tokio. O Președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a sosit marți în 
Kuweit, în cadrul unui turneu 
prin mai multe capitale arabe 
Anterior, el a purtat convorbiri, 
la Amman, cu regele Hussein al 
Iordaniei, in legătură cu relații
le de perspectivă iordaniano-pa- 
lestiniene și cu situația din te
ritoriile arabe ocupate. O La 
Moscova, Andrei Gromîko, prim- 
vicepreședinte al ‘Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a conferit, 
marți, cu Paer Stenbaeck, minis
trul de externe al Finlandei. S-a 
acordat o atenție deosebită ne
cesității încetării cursei înarmă
rilor nucleare și convenționale, 
consolidării păcii și securității in
ternaționale. (Agerpres)
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