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- încă o realizare de prestigiu a constructorilor noștri

DE „ZIUA SĂNĂTĂȚII"

La semănat-organhare temeinică, muncă stăruitoare
pentru realizarea ritmurilor zilnice stabilite I

Toate forțele din agricultură trebuie 
puternic mobilizate pentru ca pînă la 
10 aprilie să se încheie însămînțările 
în județele din sudul și vestul țării, iar 

j? $ă la 15 aprilie în celelalte județe

• Suprafața însămînțată pînă în seara zilei 
eja 5 aprilie este de 2144373 hectare, 
adică ^43 la sută din prevederi.

• Vitezele zilnice atinse luni și marți sînt 
reduse în raport cu posibilitățile existente 
și cu cerința executării însămînțărilor în 
timpul optim.

întrecere socialistă

Exemplul județelor avansate la semănatul 
porumbului să fie urmat de celelalte ju
dețe pentru a se lichida grabnic rămîne- 
rile în urmă.

Pretutindeni să se lucreze întreaga zi-lu- 
mină la semănat și în. două schimburi la 
pregătirea terenului.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu spirit de răspundere și hărnicie pentru intensificarea ritmului 
însămînțărilor, folosind din plin utilajele, fiecare oră bună de lucru, in scopul 
încheierii lucrărilor agricole de primăvară la termenele prevăzute!

IM INTIMPIMAREA ZILEI D

UN OBIECTIV CENTRAL
• ' ...

ROȘIA-POIENI :

Realizarea
ritmică și integrală 
a planului de export

în cadrul întrecerii socialiste din acest an hotărî- 
tor al cincinalului, un obiectiv prioritar, pentru toa
te colectivele de întreprinderi îl constituie realizarea 
ritmică, .integrală și la un inalt nivel calitativ a pro
ducției pentru export. Subliniind necesitatea de a se 
acorda întreaga răspundere realizării planului de ex
port. la recenta solemnitate consacrată decernării unor 
înalte distincții fruntașilor întrecerii socialiste din 1982, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că exportul 
constituie un obiectiv central al activității economice, 
că pentru realizarea exportului se vor acorda, ince- 
pînd din acest an. puncte duble fată, de ceilalți in
dicatori, tocmai pentru a îndrepta atenția colective
lor de întreprinderi spre realizarea planului la acest 
important indicator. îndeplinirea și depășirea planu
lui Ia producția pentru export sint puternic stimu
late nu numai in întrecerea socialistă, dar și în sis
temul de retribuție, de premiere și în sistemul de 
participare la beneficii, așa cum se prevede în pro
iectul Programului de aplicare a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. in domeniul retribuirii mun
cii și repartiției veniturilor oamenilor muncii.

Economia noastră națională dispune în prezent de 
o dotare tehnică modernă, de tehnologii înaintate, 
muncitori și specialiști bine pregătiți. în măsură să 
realizeze, produse de inaltă calitate, competitive pe 
piața externă, să asigure creșterea continuă. în ritm 
susținut, a exportului românesc, a întregii activități 
de comerț exterior. Ceea ce se cere în prezent este 
ca potențialul tehnic modern de care dispune eco
nomia națională, experiența profesională a muncito
rilor. tehnicienilor și specialiștilor din unitățile pro
ductive și din domeniul comerțului exterior să fie 
valorificate din plin în fiecare întreprindere și ra
mură â economiei, astfel îneît planul la export pe 
acest an să fie realizat ritmic și integral. în condiții 
de înaltă calitate și eficiență. Iar. acum. în intimpi- 
narca zilei de 1 Mai, fiecare colectiv de întreprin
dere este chemat să facă totul, să acționeze cu înal
tă răspundere pentru realizarea exemplară a planu
lui de export pe luna aprilie și pe ansamblul celor 
patru luni din acest an. astfel incit să fie onorate in 
întregime și la termen contractele încheiate cu parte
nerii externi.

Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă, așa cum 
a reliefat adesea, in ultimul timp, tovarășul _Nicolae 
Ceaușescu. că exportul constituie o problemă esen
țială, fundamentală a dezvoltării generali; a țării. Că

de

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

calitatea vieții
in centrul preocupărilor societății noastre

Ca în fiecare.an. „Ziua sănătății" 
în Republica 'Socialistă România ,se 
înscrie pe linia concepției umaniste 
a partidului și stătului nostru.: apă
rarea și promovarea celui mai de 
preț, bun al omului; sănătatea'. Ac- 
ționînd in 
dezbătute
Conferință Națională a partidului, 
al indicațiilor secretarului 
al partidului,' tovarășul 
Ceaușescu, oamenii muncii 
meniul ocrotirii 
ceilalți oameni 
toate eforturile 
unei noi calități, 
care să asigure

spiritul documentelor 
și adoptate la recepta

general 
Nicolae 

din do- 
ca. toți 

depun 
realizarea

sănătății, 
ai muncii.
pentru _____ __

superioare â. Vieții, 
dezvoltarea multi

laterală a personalității umane. a 
capacității sale creatoare, bunăstarea 
și fericirea întregului popor. ' '

In fiecare an, 
se sărbătorește și 
„Ziua mondială a 
sănătății", zi în 
care a intrat in 
vigoare. în anul 
1948. constituția 
Organizației Mon
diale a Sănătății, 
tara noastră fiind 
primele în această 
matica propusă pentru acest an de 
către O.M.S. este „Sănătate pentru 
toți pînă in anul 2000 — numără
toarea inversă a început". în con
dițiile actuale, cînd state puternice 
.întrețin o atmosferă de încordare, 
cînd se fac investiții enorme pentru 
înarmare, o treime din populația glo
bului moare de subnutriție, măcinată 
de boli care ar putea fi eradicate cu 
mijloace financiare modeste in com
parație cu cele alocate pentru. înar
mare.

Ziua de 7 aprilie constituie pentru 
noi, ca de fiecare dată, un moment , 
de bilanț al muncii pline de abne
gație a personalului muncitor din 
unitățile sanitare, al activității des
fășurate pentru apărarea și promo
varea sănătății in concordantă cu

la 7 aprilie,

1
gențelor calitative actuale. Astfel, 
pentru asistența medicală ambulato
rie ’de medicină generală funcțio- 

prezent 5733 dispensare 
din care 2 915 in mediul 
de 1 239 unități. în 1938). 
medicală ambulatorie de 
este asigurată prin 439

nează în 
medicale, 
rural (față 
Asistența 
specialitate __ „........................„„
âispensare-policlinici, cu 5 500 cabi
nete de specialitate, din care maz 
mult .de o treime funcționează in 
localuri moderne, special construite 
(față de numai 37 asemenea unități 
de specialitate în 1938). Cele 198'045 
paturi de spitale reprezintă o creș
tere de peste șase ori față de 1938, 
revenind 8,8 paturi pentru o mie de 
locuitori față de numai 2 paturi in 
1938 și 6 paturi 
in 1965.

S-a dezvoltat,
la mia de locuitori

Eugen PROCA, 
ministrul sănătății

cooptată printre 
organizație. Te-

de asemenea, per
manent forța de 
muncă specifică 
sectorului sanitar 
și este semnifica
tiv să subliniem 
că dacă in anul 
1965 aveam 25 875 
medici, adică un 

medic la 735 locuitori, la finele anu
lui 1982 populația avea la dispoziție 
44 030 medici, revenind un medic la 
510 locuitori, față de un medic la 
538 locuitori. ,cîți erau 
precedent. A crescut concomitent și 
la fel de substanțial și numărul 
personalului mediu, ajungînd la peste 
134 269 (față de numai 11 360 în 1938 
și 77 819 In 1965).
, Pentru asigurarea asistenței, me
dicale și desfășurarea programelor 
priVind apărarea și promovarea să
nătății populației, in anul 1983 se 
asigură de la bugetul de , stat 16.3 
miliarde lei, reprezentînd o. creștere 
de peste 2,6 ori față de anul 1965 și 
de peste 28 ori față de anul 1950! 

în concordantă cu asigurarea aces
tor condiții materiale și cu aplicarea 
unor programe complexe privind 
principalele probleme de sănătate,

' *. <■. L'• * j r ‘sVJ ■- ’.'ir;1 ■‘ăă?•£■■■

in anul

cerințele ^acthale și - de;Wspăcttvâ--‘t?‘V vale societății noastre socialiste. îm- starea de sanațate a populației se
înscrie pe o linie continuu ascenden-j 
tă. Populația țării a crescut în 
ultimii 15 ani cu peste 3 milioane 
locuitori, ajungînd în prezent lai 
22 500 000. Elocvent pentru condițiile 
de viață create în anii socialismului 
și ca efect al acțiunilor întreprinse 
privind perfecționarea asistentei me
dicale a mamei și a copilului, mor
talitatea infantilă a înregistrat o 
scădere continuă. în anul 1982 fiind 
cel mai scăzut nivel înregistrat în 
țara noastră pină in prezent. O re
ducere impresionantă au înregistrat 
decesele la copiii pînă la un an. care! 
sint de aproape 7- ori mai puține 
decit in perioada antebelică.----------------------------- ,--------------- - 
(Continuare in pag. a Il-a)

bunătățirea continuă a condițiilor de 
viață și de muncă, ridicarea ■ nive
lului de trai material și spiritual al 
întregii populații s-a reflectat în mod 
direct, pozitiv și asupra stării de 
sănătate a populației din România. 
Ca efect al creșterii continue a ni
velului, de trai al populației, al ma
rilor eforturi materiale făcute de so
cietatea Socialistă, durata medie de 

■ viață a depășit în prezent virsta de 
70 de ani. față de 42 de ani. cit era 
în perioada anterioară celui de-al 
doilea război mondial. în anii con
strucției socialiste a fost dezvoltată 
și perfecționată rețeaua de unități 
sanitare, au fost asigurate ca- 
drele de specialitate, aparatură 
și utilajele medicale, mijloacele 
profilactice și terapeutice nece
sare. la nivelul cerințelor și exi-

ÎN ZIARUL DE AZI:

A început valorificarea zăcămîntului 
de cupru

Pe marele șantier al 
Combinatului minier al 
cuprului de la Roșia-Po- 
ieni, județul Alba, a fost 
consemnat un important 
succes : punerea în func
țiune a primei instalații 
de prelucrare a minereu
lui cu o capacitate de 
1 000 tone pe zi. Odată cu 
aceasta, a început, prac
tic, valorificarea zăcă- 
mîntului cuprifer de la

Roșia-Poieni. Eforturile 
constructorilor . și benefi
ciarului sint concentrate. 
în continuare pentru re
alizarea la. termen a ce
lorlalte capacități de’ pre
lucrare prevăzute în pla
nul pe acest an, înscriind 
eforturile lor în angaja
mentul asumat de a da 
patriei cit mai multe mi
nereuri. (Ștefan Dinică, 
corespondentul „Seinteii").

ÎN INDUSTRIA BRAȘOVEANĂ :

Importante depășiri de plan
Angajați îh marea în

trecere socialistă pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal, colectivele de oa
meni ai, muncii din . in
dustria județului Brașov 
au realizat în primul tri
mestru al anului o pro
ducție industrială supli
mentară în valoare de 
peste 400 milioane lei. ; 
Demn de relevat este fap
tul . că prevederile de. 
plan au fost depășite la 
un ' număr de 38 produse 
principale, foarte solici
tate de economia naționa
lă, printre care motoare 
cu ardere internă, mo
toare electrice, tractoare,

pompe centrifugale, pro
duse de mecanică fină și 
altele. Au fost' realizate 
suplimentar printre altele 
motoare însumind 43 357 
cai putere. 32 000 kilowați 
motoare electrice, 51 trac
toare, 65 tone utilaje teh
nologice pentru industria 
chimică și a materialelor 
de construcții. 2 milioane 
lei produse ale industriei 
de mecanică fină, . 1219 
tone oțel. Printre unități
le care au dobîndit . re
zultate deosebite ăriiintim 
întreprinderile de trac
toare și autocamioane, 
„Rulmentul", și „Răsări
tul" din Brașov. .,Colo
ram" Codlea. (Nicolae 
Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

Producție fizică peste prevederi
Eforturile permanente 

depuse de colectivele de 
oameni ai muncii din ju
dețul Suceava pentru în
deplinirea ritmică și la 
un nivel' calitativ superior 
a planului s-au materiali
zat în obținerea supli
mentară a unor impor
tante cantități de produ
se. De la începutul anu
lui si pînă acum. între
prinderile industriale au 
realizat și predat in plus 
beneficiarilor 4 000 tone 
pirită, 65 tone zinc în con

centrate, 33 tone utilaje 
pentru prelucrarea lem
nului. mașini-unelte în 
valoare de 13,6 milioane 
lei. 25 200 mp furnire es
tetice, 32 100 mp placaje 
din lemn, mobilier în va
loare de 3,6 milioane lei, 
8 700 mc cherestea. 215 234 
mp plăci fibrolemnoase, 
2 170 tone var,' confecții, 
textile, in valoare de 
11,6 milioane . lei. (Sava 
Bejinariu, corespondentul 
,,Scînteii“).

Rubricile noastre : Scinteia pe urmele Scînteii © Faptul 
divers • Vă informăm despre • Atitudini • Recuperarea, 
recondiționarea, refolosirea materialelor - obiectiv prioritar în 
economie 9 Festivalul național „Cîntarea României" © Carnet 

teatral • De pretutindeni

ACORDUL GLOBAL
formă superioară și stimulativă

de organizare și retribuire a muncii
Recent, in presă a fost publicat proiectul Pro

gramului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului in domeniul retribuirii mun
cii și repartiției veniturilor oamenilor muncii - 
document care cuprinde o serie de pre
vederi ce urmăresc înfăptuirea mai fermă a prin
cipiului socialist de repartiție, in raport cu munca 
depusă și rezultatele obținute in producție, prin

legarea și mai sirinsă a veniturilor individuale 
ale fiecărui om al muncii de realizarea produc
ției, de productivitatea muncii și eficiența econo
mică în ansamblul ei, imprimînd noi dimensiuni 
politicii de ridicare a bunăstării întregului popor.

In legătură cu unele prevederi ale acestui 
proiect de program, cu semnificația economică 
a anumitor măsuri și cu modul concret de func
ționare a mecanismului de stimulare a muncii și

spiritului gospodăresc, cititorii ne-au adresat o 
serie de întrebări. Ne propunem ca, într-un șir 
de articole, cu sprijinul specialiștilor din foru
rile de resort, să aducem lămuririle solicitate. De 
această dată, in discuția cu tovarășul ALECU 
BUȘNIȚĂ, director adjunct în Ministerul Muncii, 
am abordat problemele legate de aplicarea acor
dului global.

— Pentru început, vă rugăm să ex
plicați succint ce este forma de re
tribuire in acord global ?

— Pe scurt, acordul global este 
forma de organizare și retribuire a 
muncii prin care o formație de lucru, 
un colectiv muncitoresc își asumă, pe 
baza unui contract încheiat cu uni
tatea din care face parte, obligația 
executării într-un anumit termen a 
unui produs complet, a unei lucrări 
sau a unei producții fizice, pentru 
care urmează șă primească drept re
tribuție o sumă globală determinată 
cu anticipație în raport cu manope
ră necesară executării sarcinilor pre
văzute în contract. întrucît este vorba 
de iui contract, el cuprinde o serie de 
obligații, și in sarcina întreprinderii, 
și anume de a asigura condiții. opti
me de lucru. După cum este cunos
cut, această formă de. organizare și 
retribuire se aplică în numeroase uni
tăți din economie.

— Ce rezultate au fost obținute 
prin .aplicarea acordului global 7

; — Datorită caracterului lor stimu
lativ, formele de retribuire în acord 
și, în mod deosebit, în acord global 
au cunoscut an de an o extindere 
puternică, ajungînd la finele anului 
1982 ca, pe ansamblul industriei, să 
cuprindă 73 la sută din totalul per
sonalului muncitor, iar în construcții- 
montaj să ajungă la 86 la sută. Pon
deri mai mari deține acordul global 
în unitățile industriei ușoare (80 la 
sută), în unitățile de industrializare a 
lemnului și materialelor de construc
ții (87,3 la sută) și în unitățile coii- 
structoare de mașini (77,7 la sută). 
Extinderi importante a cunoscut a- 
cordul global și în alte activități, cum 
sînt cele de cercetare, inginerie teh
nologică, proiectare și in trans-

porturi. Analizele efectuate au scos 
în evidență că în unitățile în care 
s-a asigurat o bună aprovizionare și 
s-au luat măsuri de organizare mai 
bună a producției, prin aplicarea 
acordului global s-au obținut impor
tante creșteri ale producției și efi
cienței economice. Bunăoară, in 
primul > trimestru din acest an, nu 
este întîmplător faptul că unități care

aprovizionare, de desfacere a pro
ducției. Și nu întîmplător rezultate
le obținute în producție de . aceste 
unități sint necorespunzătoare.

— Pornind de la situația aplicării 
pînă în prezent a acordului global, 
care sint noutățile din acest dome
niu aduse prin prevederile proiectului 
de program ?

— Ideea de bază cuprinsă în pro-

În dezbatere publică:

PROIECTUL PROGRAMULUI DE APLICARE
A
IN
au un grad ridicat de extindere a a- 
cordului global au înregistrat și re
zultate bune. în producție. Astfel, în
treprinderea de tractoare Brașov 
a depășit planul la producția 
fizică cu 1,3 la sută, întreprin
derea de anvelope .. __ ' '__
din Capitală — cu 5,6 la sută, 
întreprinderea minieră Rovinari —1 
cu 10,5 la sută, întreprinderea de 
încălțăminte „Progresul“-București t— 

cu 2,4 la sută, obținînd realizări po
zitive și la ceilalți indicatori de plan. 
Desigur, sînt și unități care nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de 
introducerea pe' scară largă a acor
dului. global, invocînd, de. regulă, 
anurtiite dificultăți organizatorice, de

„Danubiana"

J

iectul de program este generalizarea 
aplicării formelor de organizare și 
retribuire a muncii în acord și, mai 
ales, in acord global în toate unită
țile •economice, Ia toate lucrările și 
activitățile. Astfel, acordul global ur
mează să cuprindă întregul personal 
muncitor al fiecărei unități economi
ce : muncitori direct și indirect pro
ductivi, maiștri, ingineri, tehnicieni, 
celelalte categorii de personal, inclu- 

, siv din compartimentele funcționale 
și personalul de conducere. Care este 
rațiunea, acestei măsuri ? După cțim 
s-a putut observa din cifrele prezen
tate anterior, un număr mare de per
sonal 
și 14

lucrează încă in regie, ceea ce în
seamnă că nivelul retribuțiilor aces
tora nu este corelat cu rezultatele 
obținute în producție. In aceste si
tuații este vorba de o anomalie : ve
niturile sint garantate indiferent de 
nivelul de realizare a producției fi
zice, a sarcinilor de export, de mo
dul în care s-a asigurat încadrarea 
in normele de consum de materii 
prime și materiale sau în normele de 
calitate. Și nu de puține ori retri
buțiile s-au acordat integral, deși 
planul de producție nu a fost înde
plinit integral.

O altă prevedere esențială a pro
iectului de program se referă la fap
tul că sumele retribuțiilor cuvenite 
tuturor categoriilor de personal care 
lucrează in acord global urmează să 
crească sau, după caz, să se micșo
reze nelimitat, in raport direct cu 
cantitatea de produse fizice realiza
te. Acește sume urmează să se acor
de integral dacă se îndeplinesc toate 
condițiile prevăzute în contractul de 
acord global, adică realizarea pro
ducției. fizice planificate, a calității 
acesteia, a producției pentru export, 
respectarea consumurilor normate de 
materii prime, materiale, energie, 
combustibil și altele. In situația in 
care nu sînt îndeplinite aceste con
diții, retribuția se diminuează cores
punzător cu răspunderea ce revine 
fiecărei categorii de personal potrivit 
preyederilor legale.

Prin cuprinderea în. acord, global a 
întregului personal se asigură con
centrarea eforturilor tuturor oameni
lor muncii pentru realizarea la ter-

muncitor (27 la. sută în industrie 
la sută în' construcții-rriontaj)

Convorbire realizată de 
Comeliu CARLAN

(Continuare în pag. a III-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de ora 

Pentru întărirea răspunderii față de avutul obștesc
Neregulile care au avut loc la 

I.A.S. Corcova, județul Mehedinți, 
fac necesară reamintirea unor 
principii îndeobște cunoscute. Este 
vorba despre citeva îndatoriri esen
țiale și bine cunoscute ce revin 
conducerii unei întreprinderi. în
deosebi directorului : respectarea 
legilor, apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, precizie și corec
titudine riguroase în rapoartele și 
datele înaintate organelor compe
tente și, bineînțeles, organizarea 
activității în așa fel încît să se rea
lizeze maximum de randament. 
Dar, după cum rezultă dintr-o 
scrisoare adresată secretarului ge
neral al partidului, aceste îndato
riri au fost ignorate de conducerea 
sus-numitei unități, în frunte cu 
directorul acesteia. Constantin 
Potînc.

Faptele au fost verificate de ac
tiviști de partid și de stat, sub în
drumarea prim viceprim-ministru- 
lui guvernului și a secretarului 
C.C. al P.C.R. de resort — așa 
cum indicase tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. S-au constatat diferite 
falsuri, abuzuri, cu repercusiuni 
negative asupra activității între
prinderii, dar... cu diferite avan
taje în folosul unor cadre de con
ducere de la I.A.S. Corcova. A 
reieșit că s-au deturnat fonduri, au 
fost irosite investiții cumpărîn- 
du-se covoare și lambriuri ; s-a 
vindut unor lucrători țiglă la pre
țul de producție, nu la cel legal, 
de desfacere.

Și falsurile au continuat : între-

ln sprijinul

prinderea a cumpărat 40 de capre, 
care au fost facturate... ca oi ( 7 !). 
Caprele deținute de unitate (89 
capete în 1981 și 121. capete în 1982) 
nu au fost incluse în sarcinile de 
producție, de la ele nu s-a înscris 
în evidență și nu s-a livrat la fon
dul de stat nici o cantitate de 
lapte și carne. Mai mult, în anul 
trecut s-au înregistrat și mortali
tăți la capre (114 animale), în con
dițiile în care pentru paza și în
grijirea acestora au fost plătiți 2 
muncitori cu o retribuție lunară de 
1 800 lei fiecare.

Mai aflăm din raportul de cer
cetare că suprafața de vie din 
punctul Jirovel a fost întreținută 
necorespunzător — cu toate că în 
listele de plată pentru prestările 
efectuate în 1982 sînt cuprinse su
mele pentru executarea lucrărilor, 
inclusiv costul mesei, care se ri
dică, în mod nejustificat, pină la 60 
lei pe zi. Poate că nu intimplător 
pe unele liste, de plată, pentru pri
mirea banilor cuveniți muncitori
lor, a semnat ing. Mănescu Ion.

Raportul de cercetare se referă 
și la alte fapte tot atît de grave. In 
anii 1980 și 1981, planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 59 și, respectiv, 70 la sută, în 
timp ce planul de beneficii a fost 
aranjat și „îndeplinit" în proporție 
de 253 și, respectiv, 192 la sută. Și 
un „amănunt" despre directorul 
C. Potînc, care locuiește în in
cinta întreprinderii, avînd la dispo
ziție 3 camere, baie, dependințe, 
garaj, pentru care plătește doar

suma de... 41 lei lunar, în care se 
includ și curentul electric, și costul 
telefonului, folosit din cînd în cind, 
și în interesul serviciului. La fer
ma Broșteni s-au sacrificat multe 
oi, dar s-a . înregistrat o cantitate 
de carne cu mult sub nivelul celei 
care trebuia obținută, iar valorifi
carea s-a făcut la prețuri mult mai 
mici decît cele legale.

Pe baza constatărilor făcute. 
Secretariatul comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. a stabilit o 
seamă de măsuri : directorul între
prinderii, Constantin Potînc, a fost 
destituit din funcție și trimis în 
judecată ; au mai fost destituiți 
ing. Ion Celoin, șeful fermei Broș
teni, ing. Ion Mănescu și alții. Con- 
tabilul-șef Dumitru Bune, care 
deține această funcție doar de 4 
luni, a fost retrogradat. S-a ho- 
tărît, totodată, recuperarea, prin 
imputare, a unor sume de bani ; 
punerea in discuția adunărilor ge
nerale de partid pentru a fi sanc
ționați a tuturor celor care poartă 
răspunderea pentru neajunsurile 
constatate ; efectuarea unui control 
complex, economic și financiar 
asupra activității unității pe 1981 și 
1982, pentru stabilirea răspunderilor’ 
materiale și penale ale celor vino- 
vați. S-a stabilit, de asemenea, ca 
cele constatate să fie analizate de 
biroul comitetului județean de par
tid cu activul de partid din toate 
I.A.S.-urile din județ. Vor fi trași 
la răspundere și revizorii Trustului 
județean I.A.S. care au făcut con
troale în anii ’81 și ’82.

autofinanțării unităților silvice
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-â fost adresată o scrisoare de 
către ing. Nicolae Constantinescu 
din București. în care relata, în 
principal, două probleme : a) fap
tul că rentabilitatea ocoalelor sil
vice nu s-ar asigura numai cu lem
nul ce se recoltează anual din pă
duri, iar măsura de a se recurge în 
compensare la strîngerea unor pro
duse accesorii ale pădurii ar stîn- 
j.eni, după părerea sa, procesul de 
regenerare naturală a arboretelor ; 
b) dezvoltarea, peste normal, a 
efectivelor de cervide în pădurea 
Bratovoiești din județul Dolj.

Secretarul general al partidului a 
hotărit ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R. Din analiza

aspectelor semnalate a rezultat ur
mătoarele : Ministerul Silviculturii, 
Ministerul Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Construcții, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor și Comitetul 
de Stat pentru Prețuri au elaborat 
un studiu cu măsuri concrete de 
natură să asigure autofinanțarea 
unităților silvice. în legătură cu 
temerea autorului scrisorii că per
sonalul silvic ar putea neglija lu
crările de cultură a pădurilor în 
favoarea activității pentru produse 
accesorii, în raportul de cercetare 
se precizează că nu este înte
meiată. Prin regulamentul de atri
buții s-au delimitat, pentru între
gul personal silvic, sarcinile ce-i

revin în cadrul tuturor activități
lor din silvicultură.

Aspectele semnalate cu privire 
la gospodărirea pădurii Bratovo
iești din județul Dolj se află în 
atenția organelor locale de partid 
și de stat și ale Ministerului Sil
viculturii. în acest an se va elabo
ra. prin Institutul de cercetări’ și 
amenajări silvice, un amenajament 
silvo-cinegetic, creîndu-se condiți
ile necesare pentru asigurarea 
echilibrului biologic între efecti
vele de animale și vegetația fores
tieră. Comitetul executiv al Consi
liului popular județean Dolj între
prinde. de asemenea, o serie de 
măsuri în vederea amenajării com
plexe a acestei păduri.

Solicitarea tinerilor — îmbunătățirea activității culturale
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Omul,
sănătatea,

calitatea vieții
(Urmare din pag. I)

„Fermierul"
Așa ii spun oamenii coopera

torului loan Duda din Zalău : 
„fermierul". Și nu intimplător. 
Anul trecut, pasionatul crescă
tor de animale a predat la fon
dul centralizat al statului, pe 
bază, de contract, 10 vitei. în 
acest an, și-a propus să-și depă
șească propriile angajamente, 
încheind, in plus, contract și 
pentru un porc, și pentru 2 000 
litri lapte.

— Cum reușești ? — il întrea
bă unul, altul.

— Simplu, le răspunde „fer
mierul". îmi plac animalele. Și 
dacă-mi place să le fiu,. apoi 
musai să-mi placă și să le în
grijesc.

— Și de cîștigat, cit cîștigi ?
— Cit îmi trebuie. Pot să te 

asigur că merită osteneala.

Și mai frumoase! j
De mai mulți ani, cercetătoa

rea Lucia Litan, de la Stațiunea 
de cercetări și producție pomi
colă Cluj-Napoca, se străduiește 
să creeze noi soiuri de gladiole 
și garoafe. Soiuri mai timpurii, 
mai viguroase și mai rezistente 
la boli. Cu flori mari, in toate 
culorile posibile, unele chiar... 
parfumate. După îndelungi ex
perimentări și selecții riguroase, 
ea a reușit să creeze trei soiuri 
noi de gladiole și cinci de ga
roafe parfumate. Două dintre 
soiurile de garoafe, denumite 
Ada și Marina, se remarcă prin 
parfumul lor deosebit de plăcut, 
fiind o premieră in materie.

De ce le-a pus numele Ada și 
Marina ? Pentru că așa le chea
mă pe cele două fete ale cerce
tătoarei.

Octogenarul 
din Cistei

Deși aflat la respectabila 
virstă de 80 de ani, Ion Marcu 
Caseriu, din Cistei, județul Mu
reș, a alcătuit cu migală și har 
o foarte interesantă monografie 
a satului natal, intitulată sim
plu : „Cistei — tin sat pe 
Tirnave". O monografie m care, 
prin pana înaripată a moșului, 
sini surprinse aspecte semnifi
cative din obiceiurile, tradițiile 
și viața de toate zilele din sătu
cul său. O carte care se citește, 
cum se zice, cu sufletul la 
gură.

Poate că nici n-am fi consem
nat aceste rinduri dacă n-am fi 
aflat intre timp că octogenarul

■ autor, fără nici o clasă primară, 
filtru' că

‘ să-l 'dea ..'părinții, .nevoiași, -. 
kslzsfg.i.școală, a învățat.isțnaur-sinr

I gurel să scrie și să citească.

S-a răzbunat 
gîscă
noapte, neputînd să 
(pentru că dormise

- . >
din Codăești- 

„ , __ furișat in Curtea
unei vecine și a înhățat citeva 

I. găini. Cinci să plece, o gisca...
. vigilentă, precum suratele ei 

din . antichitate, a dat alarma și 1 făptașul a fost prins.
Dar hazul întimplării abia de 

acum începe. De ciudă, a doua 
seară . respectivul s-a strecurat 
din nou in ograda _ vecinei • și, 
nici una, nici două, i-a omorit 
.gisca femeii.

întrebat la judecătorie de ce 
a mai făcut și a. doua escapada, 
inculpatul a răspuns în modul 
cel mai serios cu putință :

— Nu era prima oară cina 
respectiva gîscă mă urmărea. 
Am simțit-o că avea in ga-gă-ul 
ei un fel de ură personală îm
potriva mea.

Ca să vezi I

Fără tirguîală!
Zi de tîrg în oborul de 

Constanța.
— Ia purcelu’, neamule, ™ 

prlrcelu’ I — striga' Dumitru Be- 
loiu din Agigea, cit U ținea 
gura. , „Intrucît li s-a părut suspecta 
grabă cu care D. B. Voia „ să 
vindă purceii, ca și numărul 
acestora — 57 ■— oamenii legii 
i-au pus citeva întrebări, la care 
vinzătorul a început să dea din 
colț în colț. Și astfel s-a aflat 
că D. B. cumpărase cel 57 de 
purcei la prețul de 323 lei fie
care de la Asociația intercoope- 
ratistă Chirnogeni, pentru a fi 
crescuți și ingrășați pe bază de 
contract. Dar Băloiu a transfor
mat imediat avantajul oferit de 
stat intr-o afacere, revinzznd 
purceii cu cite 1 400—-1 600 lei 
bucata. Dar cum nu-i fătase pur
ceaua, i-a înțărcat... norocul.

Nu mai ride!
Văzînd că se apropie un grup 

de oameni, decupați parcă din 
întunericul nopții, I. V. din 
Giuvărăști, județul Olt, a des
chis ușa mașinii și lă-a spws :

— Oameni buni, vă rog fru
mos să mă ajutați, că am ră
mas în pană. Nu mai merge mo
torul și m-a apucat noaptea...

Oamenii, de bună credință, au 
început să impințjă mașina. De 
la volan, I. V. îi îndemna :

— Așa, așa, dar mai repede !
Cale de o poștă, oamenii au 

tot împins la mașină, pină n-au 
mai putut de oboseală și, cu pă
rere de rău, au făcut cale în
toarsă. în urma lor, I. V. ridea 
cu hohote, de se ținea cu miini- 
le de burtă.

— Măi, ce i-am păcălit !
Dar distracția i-a fost curmată 

de oamenii legii, care constata
seră că mașina fusese furată și 
astfel I.V. a fost judecat șl con
damnat la Un an și patru luni. 
Acum nu mai ride.

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"
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„Dorința tinerilor din satul Vlăs- 
ceni, comuna Potlogi — Dîmbovița 
este ca și aici, organizația de 
partid și U.T.C. să desfășoare o 
activitate politică și cultural-artis- 
tică mai bogată, în conformitate cu 
preocupările și vîrsta tineretului, 
în general, cu interesele majore 
ale satului, ale localnicilor. Or, 
după cum se relata într-o scrisoare 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în acest domeniu există 
serioase neajunsuri, secretarul ad
junct al comitetului comunal de 
partid nu-i sprijină și nu ia mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor".

Din indicația secretarului general 
al partidului, un colectiv de ac
tiviști de la secțiile organizatorică 
și propagandă ale C.C. al P.C.R. și 
de la Comitetul județean Dîmbovi
ța al P.C.R. au analizat la fața 
locului problemele sesizate prin 
scrisoare. A rezultat că în satul 
Vlăsceni. .în anul trecut s-a desfă
șurat o slabă activitate politico- 
educativă și cultural-artistică, că-

’ . WOOTO îs ft/ija

minul cultural nu era gospodărit și 
întreținut corespunzător, iar orga
nizația U.T.C. nu a desfășurat o 
bună activitate. Deși munca tova
rășului Dinu Nicolae, secretar ad
junct al comitetului comunal de 
partid, a fost apreciată pozitiv, el 
îndeplinind și atribuțiile secretaru
lui comitetului comunal de partid 
(plecat la școala de partid), în ra
portul de cercetare al secretarilor 
C.C. al P.C.R. care au coordonat 
analiza faptelor semnalate în scri
soare se precizează că el a fost 
sever criticat pentru lipsurile 
constatate în acest sat.

Ținînd seama de toate acestea, 
activitatea politică și cultural-ar
tistică a făcut obiectul unei anali
ze în plenara comitetului comunal 
de partid care a acționat pen
tru îmbunătățirea activității edu
cative din comună și perfecțio
narea programelor la căminele cul
turale, în spiritul hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului.

S-au asigurat și condițiile mate
riale. a fost reparat căminul cul
tural din satul Vlăsceni, care a 
fost dotat și cu aparatură și ma
teriale cultural-sportive. S-au con
stituit și sînt in curs de pregătire 
trei formații artistice, care, îm
preună cu cele de la centrul co
munei. asigură prezentarea unor 
spectacole, De asemenea, la cămi
nul cultural se prezintă săptămînal 
filme.

Se mai precizează că au fost re
partizați activiști de la comitetele 
județene de partid și de U.T.C. și 
de la comitetul de cultură și edu
cație socialistă pentru a ajuta la 
buna desfășurare a vieții de par
tid și de U.T.C. și a muncii cul
tural-educative și artistice. S-a re
organizat consiliul de conducere al 
căminului cultural și s-a întocmit 
programul Re activitate pentru 
intreg anul lș>83.

Neculai ROȘCA

Cum arată litoralul acum. în pra
gul deschiderii sezonului estival ? 
Care sint noutățile de „ultimă 
oră" ? Ce ne promit organizatorii 
de agrement pentru petrecerea 
timpului liber ?

Pentru a răspunde acestor între
bări, ca și altora puse de cei care 
doresc să meargă în excursiile or
ganizate de 1 Mai sau care se în
scriu de pe acum pentru petrecerea 
vacanței la mare, întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București (I.T.H.R.B.) a organizat, 
cu reprezentanți ai presei, un tur 
al litoralului, pentru a vedea, la 
fața locului, „cartea de vizită" a 
acestuia, așa cum se prezintă ea la 
ora actuală, așa. cum va fi în peri
oada unnătoare. De la început este 
de subliniat faptul că stadiul pre
gătirilor bazei materiale pentru 
deschiderea sezonului este mai îna
intat ca orieînd. Sute și mii de oa
meni, coordonați de un comanda
ment anume constituit, au prestat 
un mare volum de muncă pentru a 
încheia la timp toate lucrările de 
reparații și curățenie în hoteluri și 
restaurante, de înlocuire a mobilie
rului, acolo unde, a fost cazul, de 
extindere și modernizare a puncte
lor de agrement și distracții, de în
grijire a parcurilor și zonelor verzi. 
Practic, în aceste zile se fac ulti
mele finisări pentru ca totul — în- 
cepind cu cazarea și masa, cu fale
zele și nisipul fin al plajelor și 
pină la locurile de agrement — să 
respire prospețime, ambianță plă
cută, reconfortantă.

— în ce ne privește — ne spune 
tovarășul Constantin Gheorghiu, 
director general adjunct al Centra
lei O.N.T. „Litoral" — am luat toa
te măsurile pentru ca sezonul esti
val ’83 să devină, într-adevăr, un 
sezon de referință. Toate stațiunile 
noastre sînt de pe acum pregătite 

. i să.nșUpiSmească: oaspeții. Vorbesc-.de 
. e-ei carctvpr yeni- în..-excușâfe,uor- 
B;gani?ate, de ț;Mai și de ceucare-iși 

vor petrece aici vacanța sau numai 
citeva zile, dar este știut că noi 
avem și program permanent pen
tru tratament și cură balneară la 
Eforie Nord, Neptun, Mangalia și 
Techirghiol, unde chiar in momen
tul de față mii de oameni ai mun
cii și oaspeți din multe țări ale lu
mii își îngrijesc sănătatea. După 
cum ați văzut, o serie de hoteluri 
au fost dotate cu mobilier modern, 
in multe vile s-a ridicat gradul de 
confort, iar la Mamaia se va da în 
folosință în acest sezon hotelul 
,.Savoy", unul din cele mai frumoa
se edificii de acest fel. Am luat mă
suri pentru mai buna aprovizionare 
și sporirea numărului de unități de 
alimentație publică pe plaiă. 
de punere în valoare a insulei 
„Ovidiu" și organizarea aici, ca și 

: la renumitele, de acum, restaurante 
și grădini „Nunta Zamfirei" din 

' Eforie Nord. ..Calul Bălan" din Nep
tun. „Miorița" și altele a serilor de 
folclor românesc cu servirea de 
preparate culinare tradiționale. De

altfel, . pentru a răspunde tuturor 
gusturilor și. exigențelor, am întoc
mit din timp, cu ajutorul celor mai 
buni specialiști în materie din țară, 
două rețetare — uniri pentru min- 
căruri și altul pentru cele de cofe
tărie și patiserie — arhbele avînd la 
bază principiile unei alimentații a- 
decvate pentru litoral. Supuse tes
tării prin intermediul mal multor 
expoziții culinare, pe bază de ches
tionare, ele au întrunit aprecieri 
dintre cele mai elogioase. Pe baza 
lor se vor alcătui, în toate unitățile, 
cite trei meniuri, fiecare puțind să 
opteze pentru unul sau altul și 
chiar să-și aleagă în mod „încruci-. 
șat", adică felul întîi de mîncare de 
la un meniu, felul al doilea de la 
altul și așa mai departe. în riici una 
din cele 12 zile ale unei serii nu 
vor fi două meniuri identice, decît 
la cerere. Totodată, ne-am preocu
pat, și ne preocupăm , de instruirea- și 
educarea miilor de liicrători din 
unitățile noastre, fie că sînt permă- 
nenți sau sezonieri, pentru a preȘta 
servicii de calitate — prompte, co
recte, civilizate.

Din bogatul program al manifes
tărilor cultural-artistice care vor 
avea loc în sezonul estival pe lito
ral am reținut festivalurile de 
mare rezonanță; între care cel de 
teatru antic, al filmului de anima
ție, de folclor românesc și de fol
clor balcanic. Nu vor lipsi, firește, 
tradiționalele „Serbări ale mării", 
dar care vor căpăta în acest an o 
arie mai mare de cuprindere și o 
paletă mai largă de manifestări. Pe 
scenele și estradele litoralului vor 
susține spectacole cele mai renu
mite teatre, ansambluri de cintece 
și dansuri populare, orchestre și 
formații muzicale din întreagă țară. 
La dispoziția oaspeților litoralului 
se vor afla numeroase localuri cu 
muzică populară și' de dans, tbho- 

J;mate' ji djscpțȘci, bgi-uri de zi șl, de 
^ noapte,- 'A sporit numărul terefiu1 
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Din toate stațiunile se vor Organiza 
numeroase excursii la monumentele 
istorice și de artă din Dobrogea Și 
din nordul țării, în Delta Dunării și 
pe -Valea Prahovei, ca și pe multe 
alte itinerare dintre c-ele mai atrac
tive. Dar amănunte despre toate 
acestea, ca și informații desore mo
dul în care se fac înscrieri și se ob
țin bilete pentru excursii și sejur 
pe litoral', se pot obține și de la 
agențiile de turism ale . I.T.H.R.B. 
Tot aici se pot face înscrieri, chiar 
în aceste zile, pentru excursiile or
ganizate de cite 3 și 4 zile pe lito
ral, cu plecarea din București în 
zilele de 29 și 30 aprilie. Și aceasta, 
pentru că stațiunile noastre mari
time dispun și de piscine acoperite, 
pentru că vremea se încălzește pe 
zi ce trece și soarele e tot mai ge
neros, pentru că marea a fost și ră- 
mîne o mare și tentantă promisi
une, totdeauna bucuroasă de oas- 

’ peți. (Petre Popa).

Condițiile de muncă în continuă 
îmbunătățire se reflectă și in scăde
rea- continuă a imbolnăvlrilor. in 
anul 1982 înregistrindu-șe cel mai 
redus număr de zile de concedii 
medicale. A

Pentru flecare om al /nuncii din 
domeniul activității r nitare nu 
poate fi o satisfacție nu. '"mare decit 
aceea de a regăsi efectei. ^activității 
sale în aceste date statisrice, care 
înseamnă oameni mai sănătoși, copii 
mai bine dezvoltați fizic si psihic, 
creșterea speranței de ’J/iață, a 
vîrstei medii.
. Parte integrantă,, a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral, dezvoltate, obiectivele 
ocrotirii sănătății pqpjjlației, pornind 
de ' la interdependență sănătate — 
capacitate de muncă — randament, 
vizează intensificarea activității me
dicale preventive și promovarea me
dicinii omului sănătos. Cu alte cu
vinte. sîntem preocupați să realizăm

. programele de sănătate pe termen 
lung pentru prevenirea și combate
rea principalelor boli care grevează 
în mai mare măsură starea de să
nătate și capacitatea de muncă și, 
printr-un ansamblu de măsuri, să 
îmbunătățim permanent asistența 
medicală.

Cercetării științifice medicale îi 
revin, de asemenea, mari răspunderi 
în legătură cu dezvoltarea mai ac
centuată a creației științifice origi
nale, cunoașterea unor factori de 
mediu nocivi pentru sănătate.! sta
bilind criterii fundamentate, științi
fic pentru o alimentație rațională, 
utilizarea factorilor naturali în tra
tamentul preventiv și recupera
tor etc.

Situind în centrul întregii sale 
politici.,.omul, ■ îmbunătățirea continuă 
ă ; condițiilor Ide . «iată Și sănătate a 

, hrirelor.,'ce muncesc;- ^partidul și Ștattil 
nostru acordă o atenție deosebită 
ridicării calității vieții, asistenței 
medicale, dezvoltării unor largi și 
vaste programe de sănătate. Vom 
urmări în . continuare perfecționarea 
Calității asistenței medicale, tradu
cerea integrală in practică a progra
melor de sănătate, promovarea cu 
fermitate a medicinii omului sănă
tos. Exprimînd via recunoștință a 
oamenilor în halate albe, care ve
ghează la sănătatea populației, pen
tru minunatele condiții pe care 
partidul și guvernul țării noastre, 
personal secretarul general al parti
dului nostru le-au creat pentru 
ocrotirea sănătății, asigurăm condu
cerea de partid și de stat că întregul 
corp sanitar este ferm angajat în 
înfăptuirea cu înaltă responsabilitate 
a sarcinilor stabilite . de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului pentru îmbunătățirea 
asistentei medicale a popțilați-ei, 
pentru sănătatea tuturor.

Comunele din preajma Capitalei pot și trebuie să contribuie mai substanțial la

jilava: Mai există rezerve de sporire a
Ziarul . nostru a analizat, intr-un 

ciclu de anchete, realizările și posi
bilitățile existente în comunele care 
alcătuiesc „centura" agroalimentară 
a Capitalei de a participa mai sub
stanțial la aprovizionarea orașului, 
ocupîndu-ne și de modul în care co
muna Jilava își valorifică în acest 
sens potențialul productiv („Scin- 
tela" nr. 12 206). între principalele 
concluzii ale anchetei menționam 
atunci, ca necesități prioritare, adop
tarea unor măsuri judicioase pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor și a 
lcgumiculturii.

Am revenit Ia Jilava după aproape 
un an și jumătate.

PE PRIM PLAN — CREȘTEREA 
ANIMALELOR.

Arătam în articolul trecut : 
„Acum sînt in comună doar 57 
de vaci, iar dintre acestea doar 
23 dau lapte. Mai există un nu
măr de porci și de păsări, care 
nu dă semne să crească..."

In răstimpul care s-a scurs, gospo
dăriile populației au înregistrat unele 
progrese in ceea ce privește crește
rea animalelor : de Ia 57 taurine, cite 
existau în 1981, s-a ajuns acum la 
116 ; numărul vacilor cu lapte a 
„crescut" însă abia de la 23 la... 26 1 
Anul trecut, gospodăriile populației 
și-au onorat integral contractele în
cheiate la lapte de vacă și carne, li* 
vrînd cei 180 hl lapte și cele 31 tone 
de carne prevăzute. Consemnăm, de
sigur. aceste cifre drept un rezultat 
pozitiv, ca și faptul că. prin grija 
consiliului popular, in perioada ime
diat urrhătoare se vor vinde cetățe
nilor peste 50 de juninci pentru a fi 
crescute și îngrijite ca vaci de lapte.

Care este situația celorlalte efecti
ve de animale din gospodăriile popu
lației ? Cu excepția ovinelor, al căror 
număr a crescut de citeva ori. la 
porcine și’ păsări ultimul recensă- 
mînt a înregistrat unele scăderi ale 
efectivelor față de anul trecut. Cau
zele 7 Le precizează tovarășa primar 
Ileana Vișu : 1) insuficiența măsuri
lor pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 
care au provocat mortalități mari ; 
2) neasigurarea la timp a unul nu
măr suficient de purcei și pui, pen
tru gospodăriile populației.

Esențiale sînt deci măsurile ope
rative de îndreptare. Unele dintre

acestea au fost luate chiar în ziua 
vizitei noastre in comună.

Asigurarea materialului biologic, 
cu ajutorul căruia cetățenii să poată 
dezvolta creșterea păsărilor și a por
cilor, se impune — la fel cum se im
punea și cu un an și jumătate in 
urmă — ca o problemă majoră.

,Jn ceea ce privește păsările
— se menționa în articolul trecut
— cooperația este chemată să 
asigure mai mulți pui de o zi, 
spre a se putea îndeplini anga
jamentul asumat de a se crește 
cite 40—50 de păsări in fiecare 
gospodărie".

Ce s-a întreprins ? La pui — coo-

amenajare. Sarcini în această privin- : 
ță și-a asumat și C.A.P. Aici, ma
ternitatea de scroafe a fost amena
jată și urmează să fie populată. Cum 
ne spunea chiar președintele, tovară
șul Vasile Voicu, „purcei Vor fi, dar 
mai spre vară..."

Tovarășa primar este insă opti
mistă. „La porci nu vor fi proble
me — afirmă dinsa ; totodată, vom 
realiza cele 11 000 de păsări ouătoare 
și cei 20 150 pui de carne, pe care-i 
avem de livrat din gospodăriile 
populației". Să sperăm că. pină Ia 
urmă, acest optimism va avea teme
iuri reale. Pentru că — cel puțin la 
ora actuală — el se sprijină în mare

aprovizionarea orașului

idnteia
perativei de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor îi revine sar
cina Să vindă anul acesta gospodării
lor populației 10 000 de bucăți, aduși 
de la incubatoarele din Balotești și 
București (față de 4 600 vinduți in 
1982). „Dacă mi-ar da din prima 
șarjă 2 500 de pui, i-aș lua" — afirmă 
președintele Dumitru Pană. „îi cer 
cetățenii ?“ „Foarte mult. Dacă am 
avea, s-ar vindă și 20 000—30 000..." 
Considerînd că incubatoarele vor da 
măcar puii prevăzuți- prin plan pen
tru Jilava, să mai adăugăm că și 
C.A.P.-ul din comună iși propune să 
vindă doritorilor alți 10 000 de puț 
Realizarea prevederilor este necesară 
cu orice preț, căci cu media actuală 
de păsări ouătoare pe o gospodărie
— de 13—14 bucăți — nivelul stabi
lit pentru anul 1985 va fi și el înfăp
tuit anevoie.

Cităm in continuare din arti
colul anterior : „Pentru dezvol
tarea creșterii porcilor să se 
amenajeze in comună o crescă
torie de scroafe-matcă".

Cum stau lucrurile azi ? La purcei
— cooperativa de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor are obligația 
să vindă cetățenilor. în cursul anu
lui. cel puțin 400 de bucăți. Dar ma
ternitatea de scroafe — cu 20 de ani- 
male-matcă — este abia in curs de

parte pe o bază materială care abia 
urmează să fie asigurată. Deci se 
menține în actualitate cerința — for
mulată in articolul anterior — a unor 
acțiuni mai hotărite în acest sens 
din partea consiliului popular.

CREȘTERII SUPRAFEȚELOR LE
GUMICOLE — SA-I CORESPUNDA 
O CREȘTERE SISTEMATICĂ ȘI 
RITMICA A PRODUCȚIILOR. Co
muna Jilava ocupă un loc important 
și în aprovizionarea cu legume și 
zarzavaturi a Capitalei.

în legătură cu obligațiile ce-i 
rev.in in această direcție, in ar
ticolul anterior se sublinia : 
• „Creșterea suprafețelor ocu
pate de culturi legumicole nu 
se regăsește încă intr-o creștere 
tot atit de energică a produc
țiilor respective"; 9 „faptul că 
C.A.P. Jilava, principalul pro
ducător al comunei, rezervă o 
șesime din suprafața sa arabilă 
legumicultura trebuie să se 
justifice prin producții record 
și printr-o bună gospodărire a 
roadelor".

Ce se poate consemna acum ? Anul 
trecut, cooperativa agricolă a vindut 
suplimentar, la fondul de stat. 1 710 
tone legume. Un rezultat obținut 
prin creșterea constantă a producții
lor: de la 18 440 kg/ha în 1980, la 22 000

producțiilor
kg/ha anul trecut. Pentru 1983, în 
cooperativă a fost prevăzută o pro
ducție de 24 000 kg/ha. în același 
timp, gama sortimentelor s-a diver
sificat considerabil. în momentul de 
față cultivîndu-se de la pătrunjel, 
ceapă verde, spanac, mărar, ridichi, 
roșii, ardei pină la varză de Bruxel
les și andive. Crește și producția de 
legume timpurii, solariile fiind ex
tinse la 8 ha, față de 6 cite au exis
tat anul trecut. Se urmărește, totoda
tă, cu multă atenție ritmicitatea li
vrării produselor către beneficiari, 
producțiile fiind mai sistematic eșa
lonate, spre a se elimina pe cit posi
bil și virfurile, ce nu pot fi absorbite 
de piață, și discontinuitățile în apro
vizionare. Au crescut rapid și livră
rile de legume din gospodăriile popu
lației.

S-au epuizat insă cu aceasta posi
bilitățile Jilavei la capitolul ..legu
me" ? Fără îndoială că nu. Bună
oară, cele mai bune echipe de 
legumicultori din C.A.P. — cele ale 
lui Petre Ioniță sau Alexandre Toma 
— obțin, primul. 35 000 kg/ha. iar al 
doilea — 31 000 kg/ha. în același 
timp, in gospodăriile personale, pro
ducători ca Ion Toader, Nicolae 
Zamfir, Florea Pișcărac, Gheorghe 
Nicolae și mulți alții depășesc, În
deosebi la salată și roșii, 35 000 kg la 
hectar. Tocmai între aceste rezulta
te și prevederile anuale se situează 
rezervele care așteaptă încă să fie 
puse în evidență.

în concluzie : țomuna Jilava a fă
cut pași apreciabili înainte și sub 
aspectul îndeplinirii sarcinilor din 
programul de autoaproviziouare, dar 
tot atit de adevărat este că ea poate 
deveni — cum s-a mai spus — o și 
mai puternică bază de aprovizionare 
a Capitalei cu legume și produse 
animaliere. Tocmai în sensul eviden
țierii , și valorificării .cit mai depline 
a rezervelor existente — domeniu in 
care, este nevoie să se acționeze mai 
sistematic, mai. organizat, mai perse
verent și cu o perspectivă mai clară 
—. comuna ar trebui să beneficieze 
de un sprijin susținut și competent 
din partea organelor de resort ale 
Sectorului agricol Ilfov.

Maria BABOIAN

N-aveți m plus un bilet 
de spirit civic?

\
\
\
\
\
\
\

V-ațj întrebat oare vreodată cițl 
călători transportă I.T.B.-ul pe zi ? 
Numărul lor. după sondajele spe
cialiștilor acestei mari unități, se 
ridică zilnic la 4—5 milioane ! Si
gur, știm, mai intirzie tramvaiele, 
mai intirzie autobuzele, dar. nu des
pre acest lucru ne propunem să 
discutăm acum, ci despre unele as
pecte ale comportării călătorilor.

Se întimplă, și nu o dată, scena 
e bine cunoscută de toți bucurește- 
nii, să vezi in tramvai, de obicei 
pe platforme, nenumărați călători 
care stau hotăriți, cu tichetul in 
mină, gata-gata fă introducă bile
tul in aparatul de compostat. Dar 
e o simplă părere. Stau așa în po
ziție de... alertă, cu ochii la vreun 
eventual control. Și stau uneori o 
stație, două, nouă. Alții te întreabă 
intr-o doară : „N-aveți un bilet in 
plus?". Deșt, chiar cu două minute 
in urmă prin vagon a trecut vin
zătorul de bilete, deși in stația de 
unde s-a urcat erau o tutungerie, o 
„Alimentară", un chioșc de ziare 
care vindeau bilete I.T.B...

Pe scurt și in linii mari, I.T.B.-ul 
ne-a informat că amendează zilnic 
aproximativ 1 000 de călători inco- 
recți. E, desigur, un număr mic față 
de 4—5 milioane ciți circulă pe tra
seele transportului in comun. Dar 
calculele arată că, intr-un an, pa
gubele suportate de I.T.B. ajung să 
însumeze milioane de Iei ! Si 
dacă luăm in calcul și faptul că nu 
toate mijloacele de transport sint 
controlate zilnic...

Ce e drept, e drept, unii nu mai 
au nevoie să composteze deloc : au 
colecții întregi „de buzunar" — bi
lete gata compostate. Cu „trudă Și 

, migală" au adunat cite un bilet- 
L două cu diferite variante de perfo- 
' rare. Și cum se urcă in vagoane, se 

interesează sau urmăresc care e sis
temul de compostare — și gata : 
scot biletul de la „clasor". Direcția 
comercială a I.T.B. ne-a informat 
că printre marii „specialiști" In a- 
semenea colecții se numără și 
Camelia. Preda din comuna Bogda
na, județul Teleorman, Ionescu 
Constantin, inginer electronist (!) la 
„C.I.E.T.-Periferice", Jana Buzescu. 
Calea Moșilor 225. Și din păcate mai 
pot fi date nenumărate nume.
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_______________________
mun de opinie împotriva indivizilor L 
(puțini la numări de teapa celor > 
care frustrează sau distrug mijloa
cele de deplasare in comun pot 
avea ciștig de cauză ; 2) Controlul 
I.T.B. ce trebuie întărit, efectuat 
mult mai sistematic, cu o frecven
ță mai mare ; 3) Educația civică, 
dezvoltarea dragostei pentru bunul 
public, pentru apărarea lui de ori
ce degradare, care trebuie începută 
din grădinițele școlare șl continuată 
pe toate treptele de activitate a ce
tățeanului. Trebuie să folosim toa
te metodele ca cetățenii să înțelea
gă că avuția obștească — fondul lo
cativ, parcurile, lăcașurile de cul
tură, mijloacele de transport în co
mun ș.a.m.d. — reprezintă la pro
priu, nu abstract, bunurile noas
tre, bunuri proprii. Pe care trebuie 
să le apărăm continuu, pentru ca 
fiecare dintre noi să aibă condiții 
de trai din ce in ce mai bune, mai 
confortabile, mai civilizate.

AZții, de cum urcă in mașină .....
tramvai, după o optică obtuză și 
strîmbă, potrivit căreia tramvaiul nu 
e al lui, ci al I.T.B.-ului, întreprin
dere bogată, sac fără fund, trag de 
barele de susținere pină le scot din 
șuruburi, taie sau rup mușamaua 
scaunelor, forțează ușile la coborîre, 
aduc, intr-un cuvint, daune avutului 
obștesc. Am cerut informații doar 
de la o singură sursă : direcția ex
ploatării autobuzelor. Iată ce am 
aflat. Numai pagubele aduse auto
buzelor — uși stricate, geamuri 
sparte, bare de susținere smulse, 
canapele distruse — se ridică lunar 
la 300 000 lei. Deci la 3 600 000 lei 
anual. La care se adaugă, firește, 
alte milioane, daune înregistrate la 
direcțiile exploatării tramvaielor și 
troleibuzelor.

Cel puțin trei factori sint in mă
sură, ne spune tovarășul Marian 
Demetrescu, șeful serviciului co
mercial I.T.B., să schimbe radical 
lucrurile : 1) Opinia publică ar
trebui să fie mult, mai activă in 

. colectivele din fabrici, instituții 
și școli. Cetățenii trebuie să înțe
leagă că numai făcînd un front co-

sau

*

I

Gh. GRAURE ț
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(Urmare din pag. I)pentru realizarea ritmurilor zilnice stabilite!

CONSTANȚA

La semănatul porumbului — decalaje 
mari între consiliile agroindustriale

După încheierea semănatului florii- 
soarelui, iluzia unei ploi mult aștep
tate, creată de instabilitatea vremii, 
a determinat, într-un șir de unități 
agricole din județul Constanța, o 
stagnare a lucrărilor la semănatul 
porumbului. Lucrarea a fost reluată 
însă cu toate forțele abia în zilele de 
3 și 4 aprilie, cînd s-a incorporat să- 
mînța în brazdă pe cite 9 000 hecta
re, pentru ca in ziua de 5 aprilie 
viteza zilnică să crească la’ 12 200 
hectare. Ca urmare, pină in dimi
neața zilei de 6 aprilie. în întregul 
județ se însămînțase 25 la sută din 
suprafața destinată acestei culturi, 
care va ocupa în acest an 153 520 
hectare. în vederea recuperării res
tanței și terminării semănatului pină 
la;' 10 aprilie, specialiștii din cadrul 
direcției agricole județene au refă- 
g.yi, graficul de desfășurare a acestei 

rări, mărind viteza zilnică de la 
10 hectare, cit era prevăzut ini- 

VjfȚxla 18 000 de hectare.
\ ^iXHația dovedește însă că această 
suprafață s-a realizat deocamdată în 
două zile, ceea ce înseamnă că nu e 
Suficient ca viteza să fie mărită nu- 
îai pe hîrtie, ci în primul rînd pe 

cimp. Acolo unde s-a procedat ast
fel, rezultatele sint cu mult peste 
media județului. Este cazul unităților 
agricole din consiliul agroindustrial 
23 August, care pină la aceeași dată 
însămințaseră cu porumb 43 la sută 
din suprafața planificată, față de 15 
la sută cit s-a realizat în consiliul 
agroindustrial Mihai Viteazu, 28 la 
sută în consiliul Hirșova și Sibioara. 
Succesul ni-1 explică inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial 23 Au
gust, Nicolae Rahău :

— Avansul pe care il avem l-am 
obținut încă de la semănatul florii- 
soarelui și, pe măsură ce am înche
iat această lucrare, mașinile au intrat 
din mers, la porumb. Un alt fac
tor care ■ a contribuit la menține
rea ritmului susținut la semănat 
îl constituie folosirea din plin a 
timpului de lucru — întreaga zi- 
lumină, de dimineața pină seara 
tîrziu — realizîndu-se întocmai vi
teza planificată de 450 hectare. Ca 
atare, pină sîmbătă, 9 aprilie, vom 
termina de semănat porumbul pe în
treaga suprafață de 3 853 hectare. 
Prezenta mecanizatorilor în taberele 
de cimp, a șefilor de fermă și a ce
lorlalți specialiști pe tarlale, contro- 
lînd calitatea lucrărilor, contribuie la ■ 
grăbirea ritmului și la respectarea 
întocmai a tehnologiei de lucru. Ne
cazuri 1 Unul singur, cu care ne lup- • 
tăm de la începutul campaniei. Nu 
știu din ce considerente sintem obli-3 
gați să ne aprovizionăm cu motorină 
de la Constanța, de la o distanță de 
40 de kilometri — și nu de la depo
zitul din Mangalia, situat la 12 kilo
metri.

Prin contrast, unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Pantelimon,

BUZĂU 

Viteza zilnică trebuie mult sporită

cu 12 la sută din suprafața de po
rumb însămînțată, din totalul de 
7 047 hectare, se află sub media pe 
județ.

— Aceasta reprezintă numai reali
zările celor . cinci cooperative agri
cole, ne spune Alexandru Siloci, pri
marul comunei Pantelimon. dar dacă 
socotim după prevederile de plan, 
cooperativele Pantelimon de Jos și 
Vulturu au semănat pină în dimi
neața zilei de 6 aprilie 45 la sută din 
suprafață. Dealtfel,. în aceste uni
tăți, în frunte cu președinții coo
perativelor — Constantin Balaban 
de la Pantelimon și Gheorghe 
Pîrvu de la Vulturu — tot sa
tul s-a mutat în cimp, mecaniza
torii avînd condiții bune în taberele 
organizate. Jumătate din suprafața 
care trebuie semănată cu porumb, 
mai precis 3 650 hectare, revine l.A.S. 
Runcu.'-unde semănatul acestei cul
turi n-a început încă, mecanizatorii 
lucrând deocamdată la pregătirea te
renului. Una din cauzele rămînerii în 
urmă este tocmai lipsa de control din 
partea conducerii I.A.S.. care, de 
un an de zile, amină mutarea sediu
lui de la Crucea la Pantelimon, unde 
are cinci ferme. în felul acesta, 
conducerea l.A.S. scapă de sub 
controlul organelor comunale și al 
consiliului agroindustrial, iar mecani
zatorii și conducerile fermelor — de 
sub supravegherea directă a condu
cerii întreprinderii.

De la inginerul Gheorghe Bilă, di
rector cu producția vegetală al direc
ției agricole județene, aflăm că în
treprinderea „Chimpex" Constanța a 
renunțat la distribuirea motorinei 
prin cele cinci depozite aflate în ju
deț, obligind toate unitățile agricole 
să facă deplasări costisitoare pentru 
a se aproviziona tocmai de la Con
stanța. Tot la capitolul „greutăți" 
mai trebuie trecute cele 30 000 de 
tone îngrășăminte complexe care 
n-au sosit încă de la Combinatul chi
mic Tumu Măgurele, necesare pen
tru fertilizarea a 70 000 hectare cu 
porumb ; cele 3 000 tone de duplitox 
pe care trebuia să le livreze Combi
natul chimic B urzești și care sint 
destinate combaterii dăunătorilor pe 
50 000 de hectare, suprafață unde cul
tura porumbului se seamănă în al 
doilea an, și cele 100 tone de diizocab 
pentru erbicidarea unei suprafețe de 
15 000 de hectare și care trebuia să 
sosească de la Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea. Intîrzierea livrării 
acestor îngrășăminte și substanțe 
chimice împiedică încorporarea lor 
concomitent cu semănatul, fiind deci 
necesară o altă lucrare ; iar lipsa lor 
ar avea efecte nedorite asupra pro
ducțiilor mari de porumb pe care și 
le-au prevăzut în acest an unitățile 
agricole din județul Constanța.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii®

m.înța. cu porumb în unitățile agrico
le. Cauză ? „In consiliile Cislău, 
Pîrscov, Rîmnicu Sărat, Săpoca, Să- 
hăteni și Pogoanele — ne spune ingi
nerul- Gheorghe Drăgoi, director ad
junct al direcției agricole județene — 
semănatul porumbului a început mai 
tîrziu datorită faptului că tempera
tura solului a fost sub 8 grade, iar 
precipitațiile au fost ceva mai dese. 
Dar nici specialiștii și nici conduce
rile unităților din aceste consilii nu 
au acționat cti răspundere pentru a 
folosi fiecare oră bună de lucru, fapt 
ce a făcut ca ele să se . situeze cu 
mult sub media realizărilor pe ju
deț".

Așa după cum aveam să constatăm, 
începind de luni ritmul de lucru a 
crescut, iar mobilizarea forțelor de 
la sate la eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale, fertilizare, pregăti
rea terenului și semănat este mai 
bună. în toate consiliile agroindus
triale din județ s-a generalizat folo
sirea agregatelor de utilaje, cu care 
se execută mai multe lucrări la o 
singură trecere a tractorului. De ase
menea,’ toate taberele din cimp au 
fost dotate cu vagoane-dormitor, rea

lizate la S.M.A. Mihăilești, mobilate 
și dotate cu strictul necesar, mecani
zatorilor asigurindu-li-se servirea 
mesei în cimp. în aceste condiții se 
evită transporturile inutile și se ob
țin importante economii de carbu
ranți. „Ca în fiecare campanie — ne 
spune tovarășul Gheorghe Anghel, 
președintele consiliului agroindustrial 
Balta Albă — avem grijă ca mecani
zatorii să aibă tot ce le trebuie și, 
de aceea, atunci cînd le cerem să 
lucreze în schimburi prelungite nu 
avem probleme, iar calitatea și rit
mul lucrărilor sint de la o zi Ia alta 
mai bune. Concret, am stabilit să se
mănăm cite 456 hectare pe zi, dar 
văzînd că au început ploile am con
siderat că e păcat să nu ne prindă 
cu porumbul sub brazdă. în urma 
unei discuții cu specialiștii și meca
nizatorii din. consiliu, am stabilit 
măsuri pentru folosirea tuturor for
țelor disponibile și duminică am se
mănat 495 hectare, luni 520, iar as
tăzi (5 aprilie — n.a.) sint sigur că 
realizăm 570 hectare. în total, să- 
mînța a fost pusă sub brazdă pe 2 900

ARGEȘ

Legumicultorii nuv cunosc odihna
Județul Argeș, odinioară deficitar 

la producția de legume, își realizează 
acum nu numai necesarul pentru 
consumul local, ci livrează cantități 
însemnate altor județe. Să vedem 
cum se acționează pentru obținerea 
producției prevăzute în acest an.

— Concret, ce cantități de legume 
vor fi produse în 1983 ? — îl între
băm pe ing. Constantin Iordache, di
rectorul trustului horticoî județean.

— 138 885 tone legume din cimp, 
5 350 tone legume în sere, 96 500 tone 
cartofi, 6 100 tone legume alimentare 
și 1 170 tone ciuperci. Pe această bază 
vom înfăptui prevederile din progra
mul de autoaprovizionare. potrivit 
căruia fiecărui locuitor să-i revină 
175 kg '■ legume, din care 140 kg în 
stare proaspătă și 100 kg cartofi.

— Cum se acționează pentru reali
zarea acestor producții ?

—Legumele sint amplasate pe te
renuri propice și apropiate de sursele 
de apă, s-au produs răsadurile nece
sare în structura de specii și soiuri 
cu potențial biologic ridicat.

— Care este stadiul lucrărilor ?
— S-au însămînțat în condiții opti

me mazărea, rădăcinoasele, verdețu
rii® și s-a plantat varza timpurie.

Și acum, să vedem cum se mun
cește. în grădini se află la lucru mii 
de legumicultori. Lucrarea de bază 
o reprezintă plantarea răsadurilor în 
cele 154 hectare solarii. Ne oprim la 
asociația legumicolă Topoloveni. în 
solariiie fermei nr. 5, condusă de ing. 
Florian Anastasescu, - încheiaj: 
plantarea roșiilor. „Sintem hotărîți să 
depășim producția de tomate obținu
tă anul trecut — spune el. Sintem 
doar legumicultori de meserie și nu 
ne putem mulțumi cu ceea ce am 

La l.A.S. Bacău, viteze sporite la pregătirea terenului, exigență maximă 
față de calitatea lucrărilor

hectare din cele 5 002 hectare pla
nificate".

Cu aceeași hotărîre de a se încadra 
în termenul stabilit acționează și ve
cinii din consiliul agroindustrial Zi
duri, unde pină ieri seară au fost 
semănate peste 3 000 hectare din cele 
8 105 hectare planificate, iar pregă
tirea terenului se apropia de final. în 
schimb, în alte consilii agroindus
triale — Rușețu, Poșta Cîlnău, Stîlpu, 
Mihăilești și Buzău — care au 
de însămînțat, în medie, cite 4 800 
hectare, nu au realizat decît 1 000— 
1 400 hectare. O situație necorespun- 
zătoare se înregistrează și în unită
țile agricole de stat, care au semănat 
doar 1 100 hectare din cele 4 900 hec
tare planificate.

Avînd în vedere faptul că patul 
germinativ este pregătit în avans, se 
impune ca în toate unitățile agricole 
să se intensifice ritmul însămînțării 
porumbului, astfel incit această lu
crare să se încheie la termenul sta
bilit și în condiții de bună calitate.

Ștefan CHIPER 
corespondentul „Scinteii”

făcut". Lucrările în solarii sint avan
sate și în alte unități agricole. To
matele au fost plantate in cea mai 
mare parte nu numai în ferme, ci și 
în gospodăriile populației. Acum se 
plantează in solarii ardeii și vinetele.

Concomitent, în fermele asociației 
și în cooperativele agricole continuă 
pregătirea celor 167 milioane fire de 
răsaduri destinate plantărilor în 
cimp. La fermele din Topoloveni și 
Teiu, ca și în cooperativele agricole 
Șerbănești și Humele, răsadurile sint 
bine dezvoltate, iar acum se face că- 
lirea lor, în vederea plantării. în 
acest scop, oamenii aerisesc zilnic ră
sadnițele, plivesc buruienile, afinează 
terenul.

Ce se petrece în cimp ? Cartofii se 
plantează acum pe ultimele supra
fețe. Cu rezultate bune se prezintă 
ferjma nr. 8 din Călinești, condusă de 
ing. Mircea Catrinu. Terenul a fost 
fertilizat și modelat ca la carte. Ca 
să se recîștige timpul pierdut, provo
cat de unele defecțiuni organizatori
ce, șeful de fermă, ajutat de ingine- 
rul-șef al asociației, Puiu Constanti- 
nescu, a regrupat mai- multe ma
șini din fermele vecine, iar car
tofii au fost plantați mai devreme 
cu două zile pe întreaga suprafață. 
Notăm, totodată, că in fermele din 
Leordeni și Teiu s-a încheiat de în
sămînțat bobul pe 20 hectare și se 
fac intense pregătiri pentru a se 
buhe în brazdă fasolea, O ujtimă' 
noutate: in grădinile cooperatorilor 
din Ungheni și Ștrîmbeni a început 
plantarea tomatelor în cimp.

Gh. CtRSTEA
corespondentul „Scinteii" 

men a producției planificate în con
dițiile stabilite, creșterea răspunderii 
lor pentru buna gospodărire a mij
loacelor de producție încredințate. 
Fiecare colectiv care lucrează in 
acord global are atit dreptul, cit și 
obligația să-și organizeze cit mai 
bine întreaga activitate, asigurând 
folosirea intensivă a mașinilor și uti
lajelor, utilizarea completă a timpu
lui de muncă, întreținerea și repa
rarea la timp și de calitate a utila
jelor, desfășurarea transportului și 
manipulării materiilor prime, mate
rialelor și a produselor, economisirea 
strictă a resurselor materiale folosite 
în producție.

— Cum trebuie înțeleasă prevede
rea potrivit căreia formația de lucru 
beneficiază de întregul. fond de re
tribuire prevăzut pentru lucrările 
respective în situația în care își des
fășoară activitatea cu un număr mai 
mic de personal ?

— Rațiunea economică a acestei 
prevederi izvorăște din necesitatea 
stimulării creșterii productivității 
muncii. Astfel, in cazul în care sar
cinile de producție se realizează cu 
un număr mai mic de personal decit 
cel rezultat ca fiind necesar din nor
mele de muncă sau cînd se obține o 
producție suplimentară cu același nu
măr de personal, formația de lucru 
va putea primi sumele corespunză
toare personalului „economisit", aces
tea fiind acordate muncitorilor din 
formație care au preluat sarcinile su
plimentare respective. Pentru înțele
gerea acestui mecanism să recurgem 
la un exemplu din care se poate 
desprinde cum un colectiv de oameni 
ai muncii care lucrează în acord 
global, reușind să sporească produc
tivitatea fizică a muncii, realizează 
pe această cale venituri mai mari.

Bunăoară, o secție dintr-o între
prindere constructoare de mașini are 
sarcina să realizeze 2 700 bucăți mo
toare, cu o brigadă complexă formată 
din 1 430 persoane, din care 280 mun
citori indirect productivi, maiștri și 
personal tehnic și de specialitate. 
Pentru producția planificată, brigada 
complexă va primi 3 590 mii lei, res
pectiv ■ 1 330 Iei pe fiecare motor, cu 
condiția să realizeze întreaga canti
tate de motoare, din care 1 600 bucăți 
destinate exportului, să nu depă
șească cheltuielile materiale planifi
cate pe secție, și să nu înregistreze 
reclamații pentru calitate. în cazul în 
care toate cele 2 700 motoare se rea
lizează în condițiile stabilite, brigada 
complexă primește întreaga sumă 
prevăzută în contract, revenind, in 
medie, 2 510 lei pe persoană. Dacă 
brigada complexă va urmări însă să 
extindă lucrul la mai multe mașini, 
să diminueze numărul de manipulări 
și volumul de transport în cadrul 
secției și să reducă volumul de muncă 
la reparații, printr-o mai bună între
ținere a mașinilor, utilajelor și scule
lor și va reuși să realizeze întreaga 
cantitate de motoare cu un număr de 
numai 1 300 persoane (variante A v- 
în grafic), yg,-asigura creșterea,-cu. 1(1 
Ia sutâ a productivității muncii ; în 
consecință, retribuția medie va spori 
Ia 2 740 lei, cu 9 la sută mai mult de
cît cea prevăzută inițial.

Dacă brigada complexă va utiliza 
numărul normat de 1 430 persoa
ne (varianta B — în grafic), 
însă va trece muncitorii de la postu
rile de lucru ce au fost reduse, la alte 
locuri de muncă direct productive, 
crescînd prin aceasta indicele de uti
lizare a mașinilor și utilajelor, devine 
posibilă creșterea cu 15 la sută a pro
ductivității muncii, putîndu-se reali
za o producție de 3 100 motoare ; ca 
atare, retribuția medie va ajunge la 
2 890 lei, fiind cu 13 la sută mai mare 
decît cea prevăzută. în concluzie, be
neficiind de sumele corespunzătoare 
posturilor economisite, formația de 
lucru este interesată să realizeze sar
cinile de producție cu un număr cît 
mai mic de personal și să-și utili
zeze cît mai eficient oamenii, aceas
ta constituind una din priiicipalele 
pîrghii de creștere a productivității, 
muncii. Prin urmare, acordul global 
asigură cadrul de exercitare directă, 
nemijlocită a autoconducerii munci

Colectivul întreprinderii 
de stofe „Argeșeana" din 
Pitești a încheiat primul 
trimestru cu o substan
țială depășire a planului 
la export. La baza succe
sului a stat, cum eră și 
firesc, buna calitate a țe
săturilor și firelor desti
nate partenerilor ex
terni. In sprijinul creș
terii indicelui de calitate,

Două exemple care demonstrează

avantajele aplicării acordului global
- ,» 

VARIANTA A : în situația cînd producția fizică este realizată cu 
un număr de personal cu 10 la sută mai mic ; in acest caz, pro
ductivitatea muncii este cu 10 Ia sută mai mare, iar retribuția me
die cu 9 la sută mai ridicată. < .

in aceste condiții, productivitatea muncii sporește cu 15 la sută, 
iar retribuția medie este cu 13 la sută mai mare.

torești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, stimulînd spiritul de iniția" 
ti vă și de ... răspundere al ,fiecărui 
membru al colectivului pentru buna 
desfășurare a activității atit la locul 
său de muncă, cît și în atelierul, 
secția și întreprinderea in care lu
crează. >

— Ce pregătiri considerați că sint 
încă de pe acum necesare pentru 
asigurarea celor mai bune condiții 
generalizării acordului global ?

— în primul rînd, în fiecare uni
tate este necesar să se asigure o co
relare cît mai judicioasă a indicato
rilor fizici și valorici de plan, pre
cum și a celor de muncă și retribui
re. De asemenea, trebuie luate mă
suri urgente pentru a se trece la îm
bunătățirea normelor de muncă la un 
număr însemnat de produse, precum 
și la unele activități indirect produc
tive și de deservire la care se lu
crează încă în regie. în aceeași or
dine de idei, se cuvin a fi luate mă
suri pentru . mai buna organizare a 
producției și a muncii, a activității de 
reparații, introducerea unor tehnolo
gii avansate și modernizarea celor 
existente, îmbunătățirea aprovizionă

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ PENTRU EXPORT
cu bune rezultate se sol
dează măsurile tehnice și 
organizatorice de creare 
de țesături cu o bogată 
paletă coloristică, organi
zarea de linii speciale 
pentru realizarea produc
ției de export, urmărirea 
riguroasă a fluxului de 
fabricație a fiecărei co
menzi și livrarea promptă

a produselor către bene
ficiari. De asemenea, co
lectivele Combinatului de 
articole tehnice din cau
ciuc și întreprinderii de 
motoare electrice din Pi
tești diversificind pro
ducția și îmbunătățind ca
litatea acesteia au livrat 
la export in plus impor
tante cantități de benzi

rii. tehnico-materiale, O atenție deo- 
; sebită trebuie’ acordată ridicării cali- 
j ficării* 1 și policalificării personalului 

muncitor — condiție de bază a spori
rii productivității muncii. O proble
mă cu caracter intern se referă și Ia 
necesitatea unei mai bune defalcări a 
producției fizice pe secții, în funcție 
de capacitățile de producție, precum 
și a consumurilor de materii prime 
și materiale, combustibili și energie 
pe secții, ateliere și chiar locuri de 
muncă. în unitățile noi sau la insta
lații intrate recent in funcțiune tre
buie să se acționeze ferm pentru a- 
tingerea cît mai grabnică a parame
trilor proiectați.

De la 2 aprilie semănatul porum
bului s-a generalizat in toate cele 14 
consilii agroindustriale din județul 
Buzău. Ca urmare a măsurilor/luate 
de comandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, au 
fost eliminate acele „rețineri*' ne jus
tificate care au făcut ca județul Bu
zău să se situeze sub media zonei. 
Ploile căzute in ultimele zile, in me- 

, die 3—5 litri pe metru pătrat, au 
< permis ca pregătirea terenului să . se 

facă in condiții mult mai bune și să 
se înregistreze deja un avans de 
peste 18 000 hectare. în momentul de 
față se lucrează întreaga zi-lumină 
cu 540 de semănători, folosindu-se 
ferestrele de timp bun dintre ploi. 
Dealtfel duminică, luni și marți au 
fost zile pline la fertilizat, erbicidat,

I pregătirea terenului și semănat. în 
consiliile Balta Albă. Rușețu, Sme- 
eni, Stîlpu. Ziduri, Poșta Cî'lnău și 
Mihăilești s-au semănat cite 490—525 
hectare pe zi. Totuși viteza zilnică 
planificată pe județ — de 6 500—7.000 
hectare — nu a fost încă atinsă, pină 
în seara zilei de 5 aprilie fiind se
mănate doar 16 630 hectare din cele 

. 64 690 hectare prevăzute ă se însă-

în esență, măsurile privind genera
lizarea acordului global vizează apli
carea și mai fermă a principiului 
socialist de repartiție, în raport cu 
cantitatea, calitatea și importanța so
cială a muncii, legînd și mai strâns 
veniturile din muncă ale fiecăruia de 
modul în care își realizează sarcinile 
de producție, în care își îndeplinește 
obligațiile față de întreprinderea în 
care lucrează, față de colectivul în 
mijlocul căruia își desfășoară activi
tatea.

rulante, garnituri de cau
ciuc și motoare electrice. 
Au mai depășit planul Ia 
export Combinatul de fi
bre sintetice Cîmpulung, 
întreprinderile pentru in
dustrializarea legumelor 
și fructelor Băiculești, 
Topoloveni și întreprin
derea de legume și fructe 
Argeș. (Gheorghe Cirstea).

ÎN UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Soluții originale pentru 
reintroducerea în producție
a unor deșeuri tehnologice

•Valorificarea resurselor materiale 
refolosibile pentru a fi transformate 
în produse finite sau materii prime 
necesare economiei naționale se 
înscrie între preocupările majore ale 
organizațiilor de partid și conduce
rilor întreprinderilor din județul 
Brașov. în rândurile ce urmează 
ne-am propus ca. pe baza unor in
vestigații întreprinse in cîteva uni
tăți industriale din județ, să relevăm 
cîteva din rezultatele obținute in 
acest domeniu.

...Anul trecut, in cadrul Combina
tului chimic din Făgăraș a fost dată 
în exploatare o importantă capaci
tate de fabricare a superfosfatului. 
Principala materie primă care stă la 
baza fabricării acestui produs va
loros pentru agricultură o reprezin
tă acizii reziduali rezultați din pro
cesele tehnologice. După cum ne-a 
precizat tovarășul Iosif Vlad, in- 
giner-șef al combinatului, acesta nu 
este singurul caz de valorificare su
perioară a resurselor materiale re
folosibile rezultate din procesele 
tehnologice din cadrul combinatului.

— De fapt, ne spune interlocuto

rul, cu excepția bioxidului de car
bon, care reprezintă un produs rezi
dual de la fabricarea amoniacului, 
practic, în combinat nu mai avem 
resurse materiale refolosibile neva
lorificate. Numai în anul 1983, prin 
utilizarea unor asemenea resurse 
vom obține o producție suplimenta
ră în valoare de peste 150 milioane 
lei.

— Care este situația bioxidului de 
carbon. De ce nu se valorifică ?

— Utilizăm numai o parte din re
sursa disponibilă. Nu se valorifică 
integral deoarece instalația de amo
niac a început să producă doar de 
2—3 ani.

Am aflat însă că, nu peste mult 
timp, bioxidul de carbon va fi și el 
•folosit în întregime, cu înălță efi
ciență. .Din documentația întocmită 
în acest scop rezultă că cea mai 
mare parte din cantitatea disponi
bilă de bioxid de carbon se va trans
porta printr-o conductă specială 
pină la Combinatul chimic din 
Orașul Victoria, unde va înlocui 
anual circa 35 milioane mc gaz me
tan, materie primă folosită în pre

zent la fabricarea metanolului. în 
plus, devine posibilă obținerea unei 
cantități suplimentare de 15 000 tone 
metanol. De aici, importante econo
mii și, bineînțeles, beneficii supli
mentare pentru cele două combina
te, pentru economia națională.

Rezultate notabile în valorificarea 
resurselor materiale refolosibile au 
fost obținute șl de colectivul Combi
natului chimic din Orașul Victoria. 
Inginerul Gh. Bucurenciu, din cadrul 
serviciului organizarea producției și 
a muncii, ne prezintă o serie de 
exemple recente despre modul în 
care s-a acționat pentru utilizarea 
parțială sau in totalitate a unor ase
menea resurse. Reținem, bunăoară, 
că prin valorificarea acidului sulfu
ric rezidual, provenit de la fabrica
rea anioniților, rezultă o producție 
de 15 000 tone îngrășăminte fosfatice 
pe an. Fără a mai lua în calcul eco
nomiile rezultate din faptul că nu au 
mai fost necesare o serie de operații 
de combatere a poluării mediului 
înconjurător și. în special, a Oltului.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
și recuperarea, și valorificarea re

ziduurilor rezultate de la fabrica
rea furfurolului, ca și a oxigenului 
rezidual recuperat din gazele de 
purje ale instalațiilor de metanol. 
Cele două resurse sint folosite ca 
materie primă la fabricarea unei 
cantități de alcool furfurilic în va
loare de circa 18 milioane lei pe an 
și contribuie la reducerea cu 30 la 
suță a consumului specific de ma
terie primă.

Ce preocupări există pentru valo
rificarea materialelor tehnologice 
refolosibile la Combinatul de celu
loză și hîrtie din Zățnești ? Aici, din 
procesul de fierbere a lemnului pen
tru celuloză rezultă leșiile lignisul- 
fonice care conțin două importante 
categorii de resurse refolosibile : 
zaharuri și borhoturi, ce pină nu de 
mult poluau apa Bîrsei și a Oltului, 
în prezent întreaga cantitate de 
zaharuri este valorificată sub forma 
drojdiei furajere, produs deosebit de 
valoros, cu un conținut de 44 la 
sută proteine, utilizat în hrana ani
malelor. în ultimul timp s-a trecut și 
la utilizarea borhoturilor, obținîn- 
du-se din ele cîțiva produși ligno- 

sulfonici — folosiți ca aditivi sau 
plastifianți în prepararea betoanelor 
și cimenturilor hidrotehnice, la fo
rarea sondelor etc.- Alte asemenea 
produse se află în curs de asimilare, 
acțiune care se impune intensifi
cată.

— De cîteva zile — ne spunea 
inginerul Ștefan Hogea, șeful birou
lui pregătirea, programarea și urmă
rirea producției din cadrul combi
natului — am obținut un nou succes. 
Din inițiativa comitetului județean 
de partid, am trecut și la valorifica
rea cojilor de rășinoase, care consti
tuiau — din cauza depozitării lor — 
o adevărată și complicată problemă 
pentru combinat și pentru orașul 
nostru. Acum, aceste coji sint trans
formate în compost — un îngrășă- 
mint valoros pentru agricultură — 
din care vom putea asigura circa 
3 000 tone pe an.

De fapt, asemenea preocupări 
lăudabile, asemenea rezultate pozi
tive pot fi remarcate și la „Colorom" 
Codlea, la întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc, la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Bra

șov, la întreprinderea chimică din 
Rișnov. Se apreciază că valoarea 
produselor finite care se vor obține 
prin readucerea în circuitul econo
mic a resurselor materiale refolosi
bile în unitățile industriei chimice și 
ale industriei lemnului din județul 
Brașov se va ridica in acest an la 
peste 400 milioane lei.

Dar rezervele puse în valoare sint 
încă departe de a fi epuizate. Iată 
ce am aflat într-o discuție purtată 
cu inginerul Felix Chira, ăctfvist in 
cadrul consiliului județean de con
trol muncitoresc.

— Realitatea este — ne spunea 
interlocutorul — că in aproape fie
care unitate economică din~ județul 
Brașov se mai găsesc resurse ma
teriale refolosibile care nu sint încă 
valorificate. Și aceasta deoarece ac
țiunile inițiate se desfășoară uneori 
anevoios ori au un caracter limitat 
Deseori însă ele depășesc posibilită
țile întreprinderilor. Deși la nivelul 
unor foruri de resort se vorbește de 
multă vreme de necesitatea utiliză
rii acestor resurse, măsurile practice 
ințîrzie.

Acesta este, de exemplu, cazul 
celor 3 500 tone sulfitsulfat de sodiu, 
rezultate din procesele tehnologice 
de la „Colorom" — Codlea, care 
continuă să se arunce in rîul Vul- 
cănița și, de aici, in Olt, pe care-l 
poluează. Cu toate că de mai mulți 
ani ministerul a promis să rezolve 
această problemă, ea a rămas des
chisă și astăzi, așa cum a rămas ne
soluționată și problema recuperării 
și valorificării unor deșeuri de 
cauciuc, de mase plastice etc.

Desigur, important nu este ca ma
terialele refolosibile să-și găsească, 
cît de cit, o utilizare, ci să fie cît 
mai eficient valorificate. Concret, 
iată cazul cenușilor de pirite. în de

curs de aproape 30 de ani. Ia Combi
natul chimic din Orașul Victoria s-au 
acumulat peste 100 000 tone cenuși 
de pirită, care nu o dată au mai 
ținut și loc de material de umplu
tură pentru gropi și hîrtoape. Cînd 
ne-am interesat la conducerea com
binatului de soarta acestor cenuși, 
singurul răspuns a fost : „O parte 
din aceste cenuși se valorifică către 
fabricile de ciment. Păcat că nu ne 
iau cantități mai mari !“. Așa cum 
aprecia insă ing. Ioan Florea, șeful 
laboratorului de cercetare, o aseme
nea folosire a acestor cenuși repre
zintă o valorificare inferioară. Pen
tru că aceste cenuși, ca și cele de 
la Copșa-Mică sau de la Valea Că
lugărească — unde cantitățile sint de 
cîteva ori mai mari — au un con
ținut ridicat de metale care ar fi 
normal să fie recuperate și reintro
duse în circuitul economic.

Investigația întreprinsă a mal re
liefat și necesitatea ca activitatea de 
refolosire a materialelor să fie mai 
bine organizată și coordonată atit la 
nivelul întreprinderilor, cît și a cen
tralelor industriale și al ministere
lor. Problema valorificării materiale
lor refolosibile trebuie abordată atit 
sub. aspectul laturilor cantitative, cit 
și al celor calitative și în prirnul, 
rînd al eficienței economice. Aceasta 
presupune adîncirea și diversifica
rea proceselor de recuperare și va
lorificare. Este o datorie de onoare 
și în același timp o obligație de ser
viciu pentru fiecare conducător, 
cadru tehnic, cercetător. să facă 
totul ca resursele materiale refolosi
bile să fie transformate în bunuri 
cu o valoare de întrebuințare cît mai 
ridicată.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii*
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Valoroasă sinteză a gîndirii novatoare,

Volumul „NIC01AE CEAUȘESCU: ROMÂNIA
originale a partidului Comorile Vrancei

TRECUT, PREZENT, VIITOR

cit și din alte continente, 
jubiliare, gale de filme, con- 
de presă. Cunoscuți oameni 
de știință și de cultură au

Omagiului înălțător pe care parti
dul, țara, întregul nostru popor l-au 
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în semn de aleasă cinstire, cu prilejul 
împlinirii unei jumătăți de veac de 
activitate revoluționară și al zilei 
sale de naștere, i s-au adăugat nu
meroase manifestări organizate peste 
hotare. Au avut loc, atît în țări eu
ropene, 
adunări 
ferințe 
politici,
subliniat, în cadrul acestor manifes
tări, marile merite ale secretarului 
general al partidului nostru în elabo
rarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a României, 
contribuția sa importantă la solu
ționarea problemelor cu care ome
nirea se confruntă în epoca actuală, 
la asigurarea păcii pe planeta Pă- 
mînt.

O dovadă elocventă a prestigiului 
de care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, se bucură pe toate 
meridianele globului o constituie și 
apariția, într-un mare număr de țări, 
a unor lucrări ce își propun să facă 
larg cunoscută opera politică a pre
ședintelui României socialiste. Tipă
rite în tiraje de masă, în edituri cu 
un binecunoscut renume, aceste lu
crări sînt adevărate mărturii despre 
munca și viața unui popor care, în 
anii de după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, a învățat să se 
cunoască pe sine, să-și evalueze, mai 
bine priceperea și forțele, să-și în
făptuiască temeinic rosturile. Și sînt. 
totodată, adevărate mărturii despre 
cutezanța gîndirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

O nouă lucrare ce își propune să 
contribuie la cunoașterea operei to
varășului Nicolae Ceaușescu dincolo 
de hotarele patriei noastre a apărut 
recent în editura „Meridiane". Ade
vărat eveniment editorial, realizarea 
lucrării „Nicolae Ceaușescu : Româ
nia — trecut, prezent, viitor", apăru

ră in trei volume. în limbile engleză

și franceză, pune puternic în lumină 
profunzimea ideilor, a tezelor ema
nate de gîndirea creatoare a secreta
rului general al partidului nostru, 
capacitatea sa pătrunzătoare de a în
țelege, caracteriza și soluționa pro
bleme economice, politice și sociale 
cardinale pentru edificarea 
cietăți în România, pentru 
lumii contemporane.

Sînt inserate. în cele trei 
rapoartele prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la congresele 
partidului, la conferințele naționale, 
expuneri la plenare ale Comitetului 
Central al partidului sau cu prilejul 
unor evenimente de seamă din viata 
social-politică a tării, cuvîntări rosti
te in cadrul unor forumuri democra
tice, interviuri acordate ■ unor mari 
ziare ori societăți de radio și tele
viziune din diferite țări ale lumii. 
Din lectura acestor importante do
cumente politice se conturează ima
ginea tonică a perioadei străbătute 
de România din 1965 și pînă în pre
zent. cea mai fertilă din întreaga sa 
istorie. Sînt relevate pe larg profun
dele transformări revoluționare ce au 
avut loc în toate domeniile muncii 
și vieții poporului, înfăptuirile epo
cale din industrie, agricultură. învă- 
țămînt, știință și cultură, măsurile 
privind instituirea unui nou sistem 
de conducere a societății, întemeiat 
pe știință, pe lărgirea și perfecțio
narea democrației socialiste, pe dez
voltarea umanismului revoluționar. 
Dar mai cu seamă este subliniat cu 
pregnanță faptul că după cel de-al 
IX-lea Congres au crescut continuu 
rolul conducător al partidului, forța 
sa de a pune în mișcare energiile 
creatoare ale poporului, de a asigura 
buna funcționare a întregului angre
naj al societății noastre socialiste.

Primul volum al lucrării se des
chide cu un document ce poartă o 
dată înscrisă cu litere de aur în isto
ria patriei noastre : 19 iulie 1965 — 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a celui de-al IX-lea Congres 
este redat în întregime. Aici, în acest

noii so- 
evolutia

volume,

fundamentală impor- 
prezentul și viitorul 

patriei, își au izvorul toate mărețele 
înfăptuiri din cei 18 ani pe care țara 
noastră i-a parcurs din 1965 și pînă 
în momentul de față. Ceea ce atunci 
era gînd cutezător, azi a devenit 
realitate vie în viața țării, a poporu
lui. Ceea ce atunci era voință de 
înnoire, azi se înscrie între împlini
rile ce ne trezesc în inimi sentimente 
de îndreptățită mîndrie patriotică.

Numeroase expuneri și cuvintărl 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sînt grupate pe capitole ce poartă 
titluri cu bogate semnificații : „Pro
bleme referitoare la dezvoltarea eco
nomico-socială a României, la ridi
carea nivelului de viață al poporu
lui". „Știința, importantă forță de 
producție, factor determinant al pro
gresului", „Dezvoltarea invățămin- 
tului, culturii și educației". „Dezvol
tarea democrației, perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții sociale". 
Ideile, tezele din aceste documente 
istorice se regăsesc în toate marile 
noastre împliniri de azi : dezvoltarea 
fără precedent a forțelor de produc
ție si repartizarea lor echilibrată pe 
întregul teritoriu al patriei, ridicarea pace", pentru „lichidarea subdezvol- 
puternică a gradului de civilizație 
socialistă, depășirea de către Româ
nia, în multe privințe, a caracteristi
cilor unei țări în curs de dezvoltare 
și intrarea sa pe făgașul progresului 
multilateral, atît pe plan social-po
litic. economic, științific și cultural, 
cit și pe acela al nivelului de trai.

Trecutul, prezentul și viitorul sînt 
abordate, în opera politică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, într-o de
plină unitate dialectică. Intitulat 
„Trecutul istoric, sursă de învățămin
te pentru prezent", un amplu capitol 
al lucrării la care ne referim relevă 
concepția revoluționară a secretaru
lui general' al partidului nostru cu 
privire Ia faptul că evocarea momen
telor mărețe ale trecutului, ale isto
riei unice a partidului și a patriei 
conferă oamenilor muncii mai multă 
tărie morală, îi însuflețește în du
cerea mai departe, în timp, a tot

document de o 
tanță pentru

ceea ce înaintașii au făurit cu eroism 
și cu patriotică dăruire.

Dealtfel, nu numai din capitolul 
mai înainte amintit, ci din toate cele 
trei volume răzbate puternic în
demnul : „Să învățăm din lecțiile 
istoriei". Și sînt multe învățăminte 
de desprins din multimilenara isto
rie a patriei noastre. O idee-forță 
proprie gîndirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se regăsește cu pregnanță 
în cuprinsul lucrării, aceea potrivit 
căreia atît paginile de glorie ale isto
riei, cit și mărețele înfăptuiri ale 
prezentului se constituie într-o însu- 
flețitoare chemare către întregul po
por, de a munci cu pasiune, abnega
ție și competență, de a asigura prin 
propriul efort, singurul decisiv pen
tru progresul patriei, pentru bună
starea națiunii, viitorul 
României.

Cu aceeași pregnanță 
tă, în numeroase pagini, 
în ultima parte a celui 
volum, preocuparea
României pentru „o politică interna
țională de colaborare între toate po
poarele, de dezarmare, securitate șl

comunist al

este releva- 
cu deosebire 
de-al treilea 
președintelui

tării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale". Semnifi
cativ este faptul că această preocu
pare se întemeiază pe concepția că 
pacea și securitatea întregii omeniri 
nu vin de la sine ; că toate națiunile . 
lumii trebuie să facă totul pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
omului — dreptul la viață, la exis
tență liberă.

Cele trei volume ale lucrării 
„Nicolae Ceaușescu : România — 
trecut, prezent, viitor" sînt străbă
tute, de la prima și pînă la ultima 
pagină, de gîndirea științifică, clar
văzătoare, profundă, creatoare, de 
suflul nou, transformator, de puterni
cul dinamism pe care secretarul ge
neral al partidului le-a adus în viața 
economică și social-politică a patriei 
noastre.

Adrian VASILESCU

O lectură scenică
a corespondenței

Caragiale
AI matale, Caragia

le nu este o piesă de 
I.L. Caragiale. dar are 
toate datele să intre 
într-un repertoriu Ca
ragiale permanent. Al 
matale, Caragiale se 
bizuie pe texte de 
Caragiale, care n-au 
fost niciodată destina
te scenei, nefiind nici 
măcar destinate publi
cității, la. care s-a 
ajuns totuși datorită 
istoricilor literari. 
Este vorba de cores
pondența lui Caragia
le, care, folosită în
tr-un montaj inteli
gent, alături de schițe 
cu caracter autobio
grafic ori de articole 
cu caracter programa
tic, oferă cadrul și 
materia unui spec- 
tacol-Caragiale sub
stanțial și sugestiv. 
Ideea de a folosi co
respondența scriito
rului pentru a alcătui 
cu ajutorul ei textura 
unui spectacol Cara
giale nou a avut-o 
regizorul Mircea Cor
nișteanu care, după 
spectacolul de ■ excep
ție cu O scrisoare 
pierdută, a conceput 
și montat la Teatrul 
Național din Craiova 
spectacolul Al matale, 
Caragiale. Dificultatea 
teoretică de a alcă
tui un text dramatic 
din epistole, 
și amintiri 
firmată l

iaj la Berlin, pe scurt, 
în primul rînd uma
nitatea cu care ne-au 
obișnuit proza și tea
trul său. dar și figuri 
noi față de acestea, ca 
Barbu (Delavrancea 
ori Paul Zarifopol. (In 
spectacolul de la Tea
trul din Ploiești — 
de unde se vede că 
Al matale, Caragiale 
migrează repede — 
este intercalată cu 
rost și mare succes 
de public schița Bo- 
borul, istorie comică a 
vestitei republici plo- 
ieștene).

Surpriza pe care 
ne-o produce acest 
spectacol craiovean 
este aceea a unui Ca
ragiale mai familiar, 
mai apropiat nouă, 
mai uman chiar, mai 
comunicant cu alte 
cuvinte.

cupat, de pildă, intens 
de soarta românilor 
din hotarele imperiu
lui austro-ungar. Din
colo de această rezer
vă ; asupra viziunii 
epocii cuprinsă in Al 
matale, Caragiale, sce
nariul lui Mircea Cor- 
nișțeanu merită a fi 
privit ca o realizare 
dramatică a cărei 
șansă de a se . așeza 
într-un repertoriu per
manent Caragiale este 
dintre cele mai mari 
și îndreptățite.

Spectacolul teatru
lui Național din Cra- 

A1 matale, Ca-

CARNET 
TEATRAL

Textele folosite de
Mircea 
clasice prin 
rea și fibra 
prospețime 
tantă : ele

Cartea - mijloc de instruire și educație 
în organizarea Comitetului Uniu

nii sindicatelor din presă, poligra
fie si edituri și a Centralei edi
toriale, în ziua de • 6 aprilie 1983

: a' avut loc, la ClujrNapoCa, un
1 schimb de experiență în domeniul 

activității de propagandă a cărții. 
Au participat președinții sindica
telor și directorii centrelor de li
brării din întreaga țară. Cu acest 
prilej au fost dezbătute modalită-

țile utilizate de consiliile oameni
lor muncii și organizațiile sindi
cale pejitrti sporirea eficienței e- 
ducative și , economice a manifes
tărilor cu cartea. Numeroși parti- 
cipanți au prezentat experiența po
zitivă din unitățile în. care lucrea
ză, făcînd totodată propuneri pen
tru îmbunătățirea activității în a- 
cest domeniu.

t V
PROGRAMUL 1

articole 
este in

firmată practic de 
substanța dramatică a 
oricărui text semnat 
de Caragiale. Drama
turgul nu este_ altul in 
scrisori decit în proza 
ori teatrul său. Inte
ligența, verva, spiri
tul sînt aceleași. 
Mircea Cornișteanu a 

realizeze, 
un text 

dramatic 
de 

Scriso-

reușit să 
mozaical. 
coerent, 
chiar și extrem 
semnificativ.
rile lui Caragiale păs
trează aceeași optică 
pe care ne-o dezvă
luie opera și aceleași 
preocupări. Al matale, 
Caragiale explică in 
bună măsură opera și 
pe autorul ei. Scena
riul lui Mircea Cor
nișteanu ne introduce 
astfel in culisele bio
grafiei lui Caragiale 
și ale operei lui. cu 
avantajul de a ocoli 
romanțarea didactică, 
atita vreme cît cel 
care vorbește este 
mereu dramaturgul.

O unitate tempo
rală delimitează acest 
spectacol : el ne vor
bește mai mult despre 
Caragiale expatriatul 
care va 
țară scrisori din Ber
linul de adopțiune. Pe 
scenă apar atit Cara
giale, cît și Gîrleanu, 
oameni politici de- 
acasă, români în vo-

trimite în

Cornișteanu. 
consacra- 
lor, au o 
reconfor- 
nu mai 

sînt știute pe deasu
pra de spectatori, cum 
se intîmplă cu come
diile lui Caragiale. de 
unde senzația desco
peririi unui univers 
fermecător, dar igno
rat. Al matale, Cara
giale precizează nu 
numai fizionomia lui 
Caragiale, ca om al so
cietății timpului său, 
descrie nu numai e- 
poca ilustrată de Ca- 
țavenci și Farfurizi, 
dar, mai ales, explică 
din punct de vedere 
social, fără didacti
cism. cum a fost po
sibilă apariția univer
sului caragialean._ In
tercalarea lui 
vencu în suita 
soade cu Al 
Caragiale are 
tea de a lumina brusc 
o traiectorie a gîndi
rii sociale a scriitoru
lui.

Familiarizarea regi
zorului Mircea Cor
nișteanu cu textele 
datorate marelui dra
maturg este remarca
bilă. Mina scenaris
tului nu se simte, 
senzația fiind de spec
tacol întreg, coerent, 
caragialean de Ia un 
capăt la altul. Ceea ce 
s-ar putea reproșa 
autorului este că în 
selectarea și gradarea 
problemelor sociale 
ale vremii n-a lăsat 
locul întii celor care 
l-au marcat în primul 
rînd pe scriitor, preo-

Cața- 
de epi- 
matale, 
calita-

iova cu 
ragialc, susținut doar 
de șase 
fost la 
cei șase
Iancu Goanță. Tudor 
Gheorghe, Nae Gh. 
Mazilu, Ilie Gheorghe, 
Ion Colan, Remus 
Mărgineanu. au jucat 
pe rînd rolul Iul Ca
ragiale. după cum și 
altele cerute de îm
prejurările reprezen
tației, dovedind o 
reală omogenitate ar
tistică. Citeva men
țiuni sînt necesare în 
cazul lui 
ță, care 
izbitor 
scriitor,
Gheorghe, care a în
fățișat un Barbu De- 
lavrancea cu mult 
aplomb, și al lui Ilie 
Gheorghe, care reface 
în Context nou rolul 
Cațavencp din Scri
soarea pierdută. O în
trebare inevitabilă 
este dacă_ interpreta
rea lui 
vrancea 
mențină 
ilcatural 
încondeiat cu parapon 
de un Caragiale exce
dat de reacțiile „lati
ne" ale prietenului 
bucureștean, care-i 
distrugea „iluzia" ber- 
lineză, sau să-1 retu
șeze parțial conform 
datelor realității. Ca
ragiale face aici din 
Barbu Delavrancea 
un Mitică tipic, livrîn- 
du-1 comediei. 
Cornișteanu și 
Gheorghe au 
linia scrisorii, 
intenționa un
Barbu Delavrancea, 
ceea ce este just din 
punctul de vedere al 
respectării textului ca- 
ragialean. Condiția 
este ca acest portret 
să nu alunece în șarja 
nejustificată uitin- 
du-se modelul real, 
încărcătura culturală 
a textului cere aseme
nea precauții. Al ma
tale, Caragiale rămine 
o plăcută surpriză cu 
perspectiva unei cir
culații repertoriale de 
anvergură.

interpreți, a 
înălțime. Toți 

interpreți,

Iancu Goan- 
a 

cu
lui

semănat 
ilustrul 

Tudor

Barbu Dela- 
trebuie să 

portretul ca- 
al acestui

Mircea 
Tudor 
urmat 

fără a 
portret

M. UNGHEANUJ

11,00 Pași de viată lungă
11.30 Ziua sănătății
11,45 Desene animate : Micuța Nell
12,10 Film serial : „Bulevardul Paulista". 

(Episodul 1)
12,50 Dragu-mi-i să joc, să cînt. Melodii 

populare interpretate de ansam
blul „Murgulețul" din Costești — 
Argeș

13,00 închiderea programului
10,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului
16.30 Studioul tineretului

17.45 1001 de seri
13,06 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20,30 Fotograme din realitate
21.15 Film serial : „Visuri 

Episodul 6
21.45 Lumea contemporană 

țările de idei
22,00 Ritmuri muzicale
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL

20,OU Telejurnal
20.15 Melodii îndrăgite
20.45 Curier cetățenesc 
21,00 Concertul orchestrei

Radiotelevizlunii
22.15 Telejurnal

destrămate".

și confrun-

simfonice a

Descrierea Moldo
vei", învățatul domn 

Dimitrie Cantemir vor
bește despre „Republica 
Vrânceană" denumind ast
fel unul dintre cele mai 
vechi ținuturi românești âi 
cărui locuitori și-au apărat 
cu dîrzenie neatîr.narea, cîș- 
tigîndu-și, de-a lungul vre
mii, drepturi imprescripti
bile, retrași, în momente de 
restriște, în cetatea verde 
a codrilor din munții Vran
cei. Vatră a Mioriței — 
culeasă aici de către Alecu 
Russo cît timp a stat la 
„opreală" în satul Soveja — 
baladă nemuritoare care, 
cu vorbele unui inspirat 
reporter, „nu s-a născut 
lingă stele", leagăn de 
viteji a căror faimă e po
menită in cronici și în 
cintecele românilor (Alec- 
sandri îi numește, în „Dum
brava Roșie", „sgripțari" pe 
bravii luptători vrînceni spre 
a sugera dîrzenia și tena
citatea lor), Vrancea este, 
într-adevăr, o comoară încă 
vie de datini, cîntece, meș
teșuguri populare, . obice
iuri, legende, balade și 
povestiri ce conservă un 
bogat fond de învățăminte 
și deprinderi morale. Spre 
a nu lăsa „ca să rămînă în
gropate în noianul uitării 
aceste scumpe mărgăritare 
cari au format viața stră
bunilor noștri", prin al 
patrulea deceniu al acestui 
secol un vrednic om al 
locului, „obștean" de felul 
său, Simion Hârnea, îngri
jea, la Năruja, biblioteca 
populară „Comoara Vran
cei", întreținînd o vastă 
corespondență cu intelec
tuali, învățători, știutori de 
carte : o „inițiativă locală", 
cum am zice noi astăzi, de 
o valoare indubitabilă, căci 
nu se limita la transcrierea 
unor „povești și legende"
— și ele adînc grăitoare 
despre vechimea și conti
nuitatea românilor vrînceni
— ci își făcea o statornică 
și patriotică preocupare din 
popularizarea documente
lor, a hrisoavelor și înscri
surilor . care menționau și 
dovedeau în chip expres 
vechea stăpînire liberă a 
„ocolului" Vrancei, formele 
de viață unitară din acea 
republică vrînceană pe care 
domnii țării au recunoscu
t-o multă vreme ca ținut de 
sine stătător, cu o dreaptă 
așezare a munților pe sate, 
potrivit datinei. (Dealtfel, o 
ceartă ivită între ciobanii 
localnici și „brețeanii" ve
niți de peste munți referi
toare la locurile de pășu- 
nat poate sta, sociologic, la 
baza „Mioriței"). încălca
rea datinei echivala cu știr
birea drepturilor populației 
locale și un lung proces 
între obștea vrînceană și 
vistiernicul Iordache Ruset- 
Roșnovanu ocupă mulți ani 
de la începutul secolului 
XIX, pînă ce divanul se 
pronunță, în ianuarie 1817, 
printr-o „anaforă" ca să 
arate că „nu lasă nici cea 
mai mică îndoială asupra 
dreptății vrâncenilor pe 
ocimile și baștinile lor asu
pra cărora au avut o în
delungată stăpînire potrivit 
cu pravilile firești și poli- 
ticești și cu obiceiurile 
pămîntești ce s-au păzit din 
vechime". Eroii acestui lung 
și dramatic episod din isto
ria Vrancei, apărători ai 
drepturilor obștii, sînt cîn- 
tați în balade și pomeniți 
de atunci în noile legende : 
Șerban Bălan din Năruja, 
Toader Târdea din Văsuiu, 
Constantin Taftă din Ne- 
grilești, eroi localnici, dar

^trainic înscriși în memoria

generațiilor care s-au suc- Veniți din sate cu nume de 
cedat de atunci încoace. Ei legendă, din Tulnici, Pal- 
fac parte dintre „eroii tin, Birsești, Vrânceoaia, 
obscuri", dintre acei „urni- Vidra, Valea Sării, Nisto- 
lițî așa de mari" cărora un 
urmaș îndepărtat, dar demn 
ăl vrîncenilor, Barbu De
lavrancea, le închina, în 
„Cultul celor mici" (1893), 
o pagină de vibrant patrio
tism, de fierbinte și mîh- 
nită iubire cum a scris 
atîtea. (în treacăt fie spus : 
despre „obșteanul" vrîn
cean Simion Hârnea din 
Năruja pe care n-a pără
sit-o toată viața, autorul 
multor fapte culturale dem
ne de prețuire, nu s-a scris

tin,
Vidra, Valea Sării, ___
rești ș.a. artiștii amatori, 
țărani,, lucrători la exploa
tarea lemnului, muncitori,, 
ciobani, țesătoare la secția 
de covoare (Nărpja), oa
meni maturi, împreună cu 
copiii lor și bunicii acesto
ra s-au urcat pe scenă pre- 
zentîndu-și suitele de dan
suri și obiceiuri străvechi 
într-o impresionantă ținută 
artistică dominată de puri
tatea costumului popular, 
de autenticitatea specifică 
artei populare vrîncene, de

măiestria minuirii fluierelor, 
a tulnicelor și cimpoaielor. 
Și dacă insistăm asupra 
participării tuturor genera
țiilor la acest festival este 
pentru că Năruja, satele 
învecinate, Vrancea, în ge- 

_ ______ neral, alcătuiesc un bun
românesc, exemplu de felul cum tre

buie sâ ne îngrijim de 
moștenirea artistică popu
lară, de aducerea in actua
litate fără nici o modifi- 

— . —. ....____ , _____  care, în puritatea lor origi-
cultufali'ai județului de azi nară, a nestematelor cînțe- 
manifestă o lăudabilă; prep" ’ ' —
cupăre; nelăsînd să se: piar
dă sau să se altereze co
morile de simțire și artă 
populară, frumoasele dan
suri și cîntece. vrînceneștî, 
precum nici o serie de 
meșteșuguri tradiționale, 
specifice locului. La Nănu-

desfușurat 
etapele fa- 
concursului

N
încă o astfel de meritata 
pagină de recunoștință).

ăscut pe temeiul unor 
mari fapte ale „eroi
lor obscuri", țărani și

oieri din moși-strămoși, cu 
adînci rădăcini în trecutul 
acestui ținut 
folclorul vrîncean se con
stituie, de aceea, într-o 
adevărată și aleasă comoa
ră spirituală față de care, e 
drept să spunem, factorii

ja, unde s-a 
recent una din 
zei județene a 
de interpretare din cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", am urmă
rit admirabila evoluție a 
unui complex ansamblu 
folcloric (animat de Ni
colae Popescu), echipe de 
dansatori alcătuite din ge
nerații diferite, din familii 
întregi care au păstrat și 
transmis nealterate jocu
rile ciobănești ale .strămo
șilor, dansurile cu măști 
aparținînd unor străvechi 
obiceiuri, instrumentele ale. 
căror sunete înfiorau codrii 
munților pe vremea Vrâh- 
cioaiei și mult mai înainte.

cuiul și dansului popular 
atît de „modernizate" și de 
comercializate în multe alte 

■locuri. Cînd se vorbește 
despre „folclorizarea" fol
clorului, a artei populare 
este indicată astfel inter
venția regizorală și sceno
grafică străină creației 
populare, impusă pe dea
supra și în dauna ei de 
dragul obținerii unui pito
resc mai bine comercializa
bil, în țară sau chiar peste 
hotare. Cîntecele și jocurile 
din Vrancea au rămas, în 
cea. mai mare măsură, în 
afara acestor rele deprin
deri și, din acest punct de 
vedere, ele se constituie, 
într-adevăr, într-o „rezer
vație naturală" — cum spu
nea poetul Niculae Stoian 
— ce trebuie în continuare 
ferită de orice amestec și 
impurități. Și nu se poate 
trece cu vederea că această 
fericită situație — dintre 
puținele din țară — este și 
efectul stilului de lucru avi-

zat, competent al activiști
lor culturali vrînceni care, 
îndrumați îndeaproape, prin 
exemplu personal, de to
varășa Georgeta Carcadia, 
au ințeles un lucru simplu, 
dar poate cel mai greu de 
înțeles : că nu este nevoie 
să te erijezi in „profesor de 
folclor" în fața creatorilor» 
populari, ci, din contră, este 
necesară o bună și temei
nică educație tocmai spre 
a putea învăța de la aceș
tia, spre a fi receptiv la 
marea lecție de frumusețe, 
demnitate și puritate a 
creației artistice a poporu
lui. Limba „veche și înțe
leaptă" a artei populare se 
învață in mijlocul , oameni
lor care o moștenesc, o 
folosesc și interpretează : 
activiștii culturali din Vran
cea, receptivi la acest im
perativ, cunosc cu ochii 
închiși satele și munții lor, 
oamenii cu dorințele și ini
țiativele lor, știu ce fami
lii din Nereju sau Năruja, 
din Nistorești sau Vidra 
cîntă la tulnic sau încrus
tează lemnul, cite sute și 
mii de ore de muncă pa
triotică au intrat în con
strucția teatrului de vâră 
din Năruja (lucrat exclu.' 'v 
in lemn, de meșterii loc l, 
de toți locuitorii satul. . ., 
ce lucrează familia 
(tatăl, fiica și nepoâta''< ' 

' talentați sculptori în lemn);
sau ce reprezintă măștila 
lui Pavel Terțiu, măști pur- ț 
tate într-un admirabil „dano ? 
de priveghi" de bătrînil din 
Nereju. O altă explicație a 
păstrării vieții artistice 
populare în fireasca ei au
tenticitate poate fi, de 
asemenea, furnizată de ma
rele interes dovedit de pri
marii comunelor : este ca
zul lui Ștefan Popescu, 
tehnician horticol, primarul 
comunei Năruja și sufletul 
inițiativelor culturale pe 
plan local. Năruja este și 
gazda unui important festi
val al instrumentelor popu
lare, menit să întrețină și 
să stimuleze interesul față 
de geniul artistic al mește
rului popular de ieri și 
de azi.

Știți ce este „boteitul 
■oilor"? Un străvechi 
obicei vrîncean potri

vit căruia, primăvara, cînd 
ciobanii urcă la munte, 
„sfatul bătrînilor" alege și 
indică fiecărui cioban locul 
unde va pășuna turmele 
(botei—turmă). Pe Scenariul 
acestui obicei păstoresc, 
pionierii din Năruja, sub 
îndrumarea Profirei Micu 
(profesoară

' președinta consiliului co
munal al pionierilor, fiica 

' meșterului popular Rapa 
’ Tonta), au alcătuit un emo- 
; ționant spectacol artistic, ce 
‘ a obținut premiul I la faza 

județeană. Este un frumos 
exemplu de reînviere, mă
car pe scenă, a unui stră
vechi obicei de viață vrîn- 

, ceană și, totodată, o dovadă 
’ că moștenirea „comorilor 

Vrancei" se află pe mîini 
bune, înscriindu-se in rhih- 

; tea și sufletul celor mai ti- 
nere generații crescute în 
cultul muncii, al dragostei 

' și respectului pentru viața 
’ și creația înaintașilor lor. 

Odată cu obiceiurile, dati- 
' nile, creațiile artistice ale 

părinților lor se transmit 
astfel și puritatea morală, 
demnitatea patriotică, mîn- 
dria că aparțin unui pă- 
mînt de oameni vrednici pe 

i care sint datori să-1 înfru
musețeze cu propriile lor 
înfăptuiri, spre a spori, ast- 
fel, comorile Vrancei.

d<ș ' română.

GALA „SCÎNTEII“ O mare artistă și elevii ei
Intr-un oraș în care ființează 

două orchestre simfonice, un teatru 
liric, o operetă, atîtea alte scene 
muzicale mai mici sau mai mari 
care aspiră la locul întii în prefe
rințele publicului, care desenează 
o stagiune muzicală permanentă 
deosebit de bogată, un podium 
foarte tînăr a intrat în ultima vre
me. în această competiție cu aplomb, 
cu curaj, cu argumente convingătoa
re, și anume: prin concerte simfoni
ce, prin utile lecții de dirijat coral, 
Spectacole cu operele „O noapte 
furtunoasă", „Isteața" (ca să citez și 
împliniri de ultimă oră), prelegeri 
despre muzica secolului XX, reci
taluri camerale (precum seara de 
lieduri wagneriene), acele gale 
„Gaudeamus" in care muzica este 
întovărășită de poezie ș.a.m.d. Este 
vorba de podiumul din Știrbei Vodă, 
din mijlocul Bucureștiului, adică 
de Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu", care, în ultima vreme, bucu- 
rindu-se de săli pline, a intrat in
discutabil in circuitul vieții muzica
le a Capitalei. Și nu numai atît, și-a 
■făcut numeroși prieteni — după 
cum nu o dată remarca muzicologul 
Nicolae Călinoiu, rectorul Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu", 
prezent și la Gala „Scînteii" — 
pe marile platforme industriale 
bucureștene („Grivița roșie", „23 Au
gust", F.C.T.B., „Republica", „Vul
can", „Tricodava") ; îrț microsta- 
giuni permanente la Rm. Vilcea, 
Focșani, Buzău, Pitești etc.

Studenții-muzicieni — invitați în 
acest miez de primăvară la Gala 
„Scînteii" cu un concert-spectacol 
semnat de către Arta Florescu și 
A.I. Arbore și împlinit de clasa de 
canto a prof. Arta Florescu, de două 
remarcabile muziciene, 
pianiste cu vocație 
lector Doina Micu și 
Gavrilovici, De fapt, 
călătorie prin marile
europene, prin cintec, 
prin gingașe madrigaluri, o pledoarie

virtuoze 
pedagogică — 
asistent Irina 
o pasionantă 

școli muzicale 
prin lied,

ce dezvăluie puterea muzicii, indi
ferent de pământul în care a fost 
plămădită, de a lumina, de a răs- 
pîndi lumina unor simțăminte ce 
înnobilează ființa noastră, de a ne 
restitui acel procent de energie și 
tinerețe pe care, după ordinea firii, 
îl dăm tribut fiecărui anotimp. Și 
cum să nu înțelegem puterea cîn- 
tecului de a dărui tinerețe veșnică 
celor ce știu a-l iubi, cînd „călăuze" 
au fost piese semnate de maeștri 
ai muzicii — Brahms, Chopin, Ra
vel, Dvorak, Paul Constantinescu 
etc. — pagini țesute din fibrele ne
muritorului cintec popular.

Spectacolul a îmbrăcat forma unei 
obișnuite ore de curs, la lecția de 
canto a profesoarei Arta Florescu, 
înconjurată de studenții cu care 
lucrează in fiecare zi. Ei se numesc: 
Bianca Ionescu — o talentată so
prană de coloratură, care a ' dat 
prospețime .șansonetei de Ravel, a 
mânuit abil castagnetele în ritmul 
Bolero-ului, Anca Dămăceanu, stu
dentă în anul III, — un timbru cati
felat, plăcut, sunete rotunjite, o 
voce pe care ascultînd-o în liricul 
„Murmur al primăverii" o vedem 
evoluând într-o remarcabilă lirico- 
spintă pentru care repertoriul de 
operă este atît de generos, Emilia 
Ciurdea, anul IV — o soprană de 
coloratură cu o strălucire aparte în 
repertoriul. înalt, care a depănat 
cîntul Ciocîrliei, fermecătoarea 
Horă Staccato, Mihaela Mingheraș, 
de asemenea o voce de calitate, o 
frazare sensibilă, soprana Cristina 
Măgureanu, anul II —într-o difi
cilă partitură, căreia, împreună cu 
pianista, l-a găsit tonul, culoarea 
potrivite, -Georgeta Oprea, anul IV, 
cea care a depănat sensibil „Po
vestea trandafirului" de Hustik, 
Iulia Astanei, care ne-a purtat in 
lumea cintecului popular ce l-a 
inspirat pe Kodaly. Adică, mai 
exact, șapte soliste și tenorul Cris- 

. tian Caraman, de la conservato
rul bucureștean. și colegul lor de la

C. STĂNESCU

Conservatorul din Cluj-Napoca, ba
ritonul Andreas Brantz. Deci o cla
să de 9 studenți, 
zicieni, alături de 
Arta Florescu — 
ciană, care, dacă 
riera solistică în 
dacă timp de 30 de ani a creat pes
te 45 de roluri, dacă a colaborat cu 
mai marii muzicieni ai lumii (diri
jori, soliști) și și-a iubit rolurile cu 
forța și pasiunea pe care talentul și 
știința ciutului ți le poate asigura 
— în momentul de față se află 
în al 33-lea an de carieră pedago
gică, in plină activitate. Și, la Gala 
„Scînteii", prin acest tineresc, pri- 
măvăratic spectacol, roadele au fost 
demonstrate.

de 9 tineri mu- 
profesoara lor 

o distinsă muzi- 
și-a încheiat ca- 
urmă cu 13 ani,

Smaranda OȚEANU
Foto : Sandu Cristian 
______________________ y
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Excelenței. Sale HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a creării Partidului Baas Arab Socia
list, doresc ca. in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al tuturor comuniștilor români șl al meu personal să vă transmit calde 
felicitări și urări de noi succese în activitatea partidului dumneavoastră 
dedicată apărării intereselor fundamentale ale poporului sirian prieten, pro
movării progresului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile de 
prietenie, cooperare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist, dintre România și Siria, bazate pe știmă și respect 
reciproc, se vor dezvolta continuu in interesul poporului român și poporului 
sirian, al cauzei păcii, destinderii, securității și independenței naționale, al 
cooperării și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

. Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe Mamourou 
Toure, ambasadorul Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, în vizită

de rămas bun, în legătură cu încheie
rea misiunii sale în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Ședința Comisiei interguvernamentale pentru coordonarea 
generală a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. 

și R.S.F. Iugoslavia in domeniul construcției 
de echipamente pentru centralele nuclearo-electrice

binatul metalurgic Tulcea au expe
rimentat o tehnologie de elaborare 
a feromanganului care asigură re
ducerea consumului de minereu de
mangan cu 15 la sută și economisi
rea a 300 kWh la fiecare tonă de 
feromangan realizată.

relatărialereporterilorșicorespondențiîor„Scînteii*

0 Oamenii muncii de la Corn

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul dumneavoastră de condoleanțe și 
compasiune in legătură cu tragicele pierderi umane și materiale provocate 
de recentul dezastru natural din Gilgit.

Mesajul dumneavoastră de condoleanțe reprezintă un mare sprijin moral 
pentru care1 doresc să-mi exprim recunoștința.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele
Republicii Islamice Pakistan

Realizarea ritmică și integrală

(Urmare

planului
I)

îndeplinirea integrală a planului de 
export reprezintă în actualele condi
ții ale criz”i economice mondiale — 
care înăsprește continuu concurența 
și lupta pentru piețe de desfacere 
— cea mai importantă problemă a 
economiei românești. Dimensiunile 
actuale, fără precedent, ale comer
țului nostru exterior, condițiile con
crete in care se desfășoară relațiile 
economice externe pun. desigur, în 
fața colectivelor de oameni ai muncii 
angajate în producerea și comer
cializarea pe piețele externe a pro
duselor românești sarcini și exigențe 
deosebite.

In spiritul acestor exigențe, minis
terele economice, celelalte organe 
economice centrale cu responsabili
tăți în acest domeniu trebuie să 
considere drept un obiectiv central 
desfășurarea de activități proprii 
pentru extinderea continuă a rela
țiilor de comerț exterior, a acțiuni
lor de cooperare internațională, să 
acționeze stăruitor pentru creșterea 
permanentă și diversificarea produc
ției pentru export, realizarea de 
produse competitive, de înalt nivel 
tehnic, pentru valorificarea superi
oară a produselor românești pe piața 
externă.. în același timp, ele sînt 
chemate să vegheze ca în absolut 
toate întreprinderile care au sarcini 
dc export să se realizeze — așa cum 
prevede legea — specializarea pen
tru producția de export a unor fa
brici, secții sau linii de fabricație, 
inclusiv în cadrul unităților subfur- 
nizoare, urmărind îndeaproape . con
dițiile concrete ip .cajje unitățile.; pro
ducătoare realizează produsele con
tractate cu partenerii externi.

Realizarea exemplară a planului la 
export impune, totodată, adaptarea 
rapidă a producției la cerințele in 
continuă schimbare ale pieței exter
ne, introducerea în fabricație a ace
lor produse care asigură valorifica
rea superioară a materiilor prime, 
materialelor, energiei electrice și 
combustibilului, a forței de muncă, 
în actualele condiții internaționale, 
problemele privind calitatea produ
selor. fiabilitatea și parametrii lor 
tehnico-economici se înscriu ca o 
condiție fundamentală pentru un co
merț exterior eficient, pentru dez
voltarea și diversificarea relațiilor 
economice externe. De aceea, tot 
ceea ce se produce pentru export 
trebuie să țină pasul cu exigențele 
progresului tehnieo-științific pe plan 
internațional, să fie cel puțin la ni
velul produselor similare realizate pe 
plan mondial. în acest scop, sarcini

'f

de export
deosebite revin, deopotrivă, munci
torilor și specialiștilor din întreprin
derile industriale, din institutele de 
cercetare, proiectare și inginerie 
tehnologică, conlucrarea dintre aceș
tia în realizarea unor produse cu 
performante tehnico-economice ridi
cate impunîndu-se ca una din condi
țiile esențiale ale identificării și va
lorificării operative de noi posibili
tăți de creștere a exportului și efi
cienței acestei activități.

De bună seamă, în aces perimetru 
de muncă rodnică pentru realizarea 
ritmică și integrală a planului de 
export pe acest an. cuvintul ho- 
tărîtor îl are activitatea concretă 
ce se desfășoară in fiecare în
treprindere, răspunderea cu care 
acționează fiecare muncitor, teh
nician și inginer pentru îndepli
nirea misiunii de onoare ce le revine 
în calitatea lor de făuritori nemij
lociți ai produselor destinate expor
tului. Desigur, pentru fiecare colec
tiv de oameni ai muncii este o înaltă 
cinste de a lucra pentru export, de 
a realiza produse, utilaje și instalații 
care, prin calitățile și performanțele 
lor tehnice, să se întreacă cu cele 
mai reușite produse realizate pe 
plan mondial. Dar aceasta nu con
stituie doar o problemă strict comer
cială, de schimburi de mărfuri cu 
străinătatea. ci și o chestiune de 
ma.re răspundere politică și patrio
tică. Nu este vorba doar de asigu
rarea, prin 'exporturi, a importului 
unor materii prime și materiale 
cerute de economia națională, numai 
de o balanță comercială activă, ci și 
de mîndria legitimă de a conferi pro
duselor românești un înalt prestigiu 
internațional — țel spre care ne în
dreptățește să aspirăm baza tehnică 
modernă a economiei naționale? edi
ficată în anii socialismului, capacita
tea creatoare și spiritul novator al 
poporului nostru.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai, mo- 
bilizînd puternic eforturile colective
lor de întreprinderi care produc și li
vrează mărfuri pentru export, or
ganizațiile de partid sint chemate 
să organizeze acțiuni variate, să 
stimuleze inițiativele muncitorești 
valoroase pentru a face din lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului la export o cauză gene
rală a fiecărui colectiv, pentru ca 
rezultatele obținute în acest dome
niu Să corespundă posibilităților 
reale de care dispune economia na
țională. sarcinilor mereu sporite pe 
care partidul nostru le pune în mod 
Stăruitor în privința dezvoltării 
schimburilor economice externe în 
acest an.

în zilele de 5—6 aprilie au avut 
loc Ia București lucrările celei de-a 
VIII-a ședințe a Comisiei interguver- 
namentale pentru coordonarea gene
rală a colaborării țărilor membre aie 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia în do
meniul construcției de echipamente 
pentru centralele nuclearo-electrice.

La lucrări au participat reprezen
tanții țărilor in comisie din Bulga
ria. Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria, U.R.S.S., 
precum și din R.S.F. Iugoslavia. 
România a fost reprezentată de loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Lucrările au fost conduse de A. K. 
Antonov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

în cadrul lucrărilor a fost exami
nat un larg cerc de probleme lega
te de colaborarea dintre țările parti
cipante la Convenția de specializa
re și cooperare multilaterală în 
producție și livrări reciproce de uti
laje pentru centralele nuclearo-elec
trice. între altele, s-a analizat sta-*

Tovarășul. Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
avut, miercuri, o întrevedere cu to
varășul Ladislav Gerle, vicepreședin
te al Guvernului R.S. Cehoslovace, 
care a participat la lucrările celei 
de-a VIII-a ședințe a Comisiei inter- 
guvernamentale pentru coordonarea 
generală a colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia in

i
diul îndeplinirii obligațiilor privind 
livrările de utilaje pentru centrale
le nuclearo-electrice. în conformita
te cu prevederile convenției și s-au 
stabilit măsuri concrete pentru asi
gurarea livrărilor în anul 1983.

în cursul ședinței comisia a sub
liniat cu satisfacție că țările spe
cializate au' asimilat noile tipuri de 
utilaje complexe pentru centralele 
nuclearo-electrice.

A fost semnat Protocolul celei de-a 
VIII-a ședințe a Comisiei intergu- 
vernamentale.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat întreprinderea de 
mașini grele București și Fabrica de 
echipamente pentru centralele nu
clearo-electrice din cadrul Centralei 
industriale pentru utilaje energetice, 
metalurgice și mașini de ridicat, au 
luat cunoștință de realizările Româ
niei în acest domeniu.

Ședința s-a desfășurat în spiritul 
colaborării, prieteniei și înțelegerii 
depline.

(Agerpres)*
domeniul construcției de echipamen
te pentru centralele nuclearo-elec
trice.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte privind adîncirea și diversi
ficarea colaborării și specializării în 
construcția de mașini, precum și lăr
girea schimburilor de mărfuri dintre 
România și Cehoslovacia.

(Agerpres)

H Specialiștii de la Centrul de 
reparații din cadrul S.M.A. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău, 
au conceput și realizat o instalație 
simplă, dar practică și ingenioasă, 
care asigură încălzirea halelor și a 
altor spații de producție prin folo
sirea drept combustibil a cărbune
lui inferior și a diferitelor deșeuri 
lemnoase. Pe baza rezultatelor ob
ținute, s-a trecut la executarea a- 
cestor instalații în producție de 
serie.

B în municipiul Cluj-Napoca, 
constructorii au început' finisările 
interioare la viitorul sediu al 
Casei tineretului. Amplasat in fru
moasa zonă a cartierului Gheor- 
gheni, noul edificiu va dispune de 
două săli de spectacole, comparti
mente pentru activități cultural-apli- 
cative, spații de pregătire a forma
țiilor cultural-artistice, bibliotecă, 
centru de documentare și informare 
științifico-tehnică, hotel cu 300 de 
locuri, o cantină-restaurant și tere
nuri de sport.

K Pe 'lingă consiliul popular al 
comunei Balaciu din județul Ialomi
ța a luat ființă o gospodărie-anexă 
pentru creșterea de păsări, oi, po
rumbei. Tot de aici se asigură o 
bună parte din matca de purcei 
pentru creștere și îngrășare în gos
podăriile populației.

0 La parterul unui bloc nou de 
locuințe de pe bulevardul „Bucu
rești" din Baia Mare, s-a deschis un 
mare magazin de mobilă - „Că
minul". El dispune de spații cores
punzătoare depozitării, prezentării 
și desfacerii garniturilor de mobilă, 
precum și a articolelor decorative 
de interior.

B în „Săptămîna pomicultură", 
din pepiniera de la Vîrșolț, ju
dețul Sălaj, au pornit spre livezile 
gospodarilor de la sate nume
roși pomi fructiferi. Primăvara a- 
ceasta, prin rețeaua întreprinderii 
de legume și fructe din Sălaj se vor 
desface către populație 117 000 
pomi fructiferi. Ponderea o dețin 
mărul, părul, prunul, vișinul, caisul 
și piersicul.

■ în acest an, pentru specialiștii 
din agricultura județului Brăila se 
vor construi peste 200 de noi apar
tamente.

M In cadrul Centrului de fructe 
de pădure din comuna Cristian, ju
dețul Brașov, a fost dată in exploa
tare o secție pentru producerea 
sucurilor răcoritoare din fructe de 
pădure: esență de brad și de 
zmeură.

0 Rețeaua cinematografică a 
municipiului Timișoara s-a îmbogă
țit recent cu o nouă unitate: cine
matograful „Timiș", amplasat în 
centrul orașului, pe bulevardul „30 
Decembrie". Modern utilat, acest 
cinematograf dispune de 800 locuri, 
oferind condiții optime de vizionare 
a spectacolelor.

H S-a deschis la Timișoara un 
mare magazin specializat în vînza- 
rea de utilaje, unelte și scule de uz 
agricol și gospodăresc.

ÎS In cadrul programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare a 
fiecărei localități, în satele și comu
nele județului Mureș au fost date 
în folosință, in ultima perioadă, 24 
de noi brutării. Anul acesta, unități 
similare se vor înființa în comunele 
Gănești, Mica, Gălăușeri, Gornești, 
Batoș, Miheșu de Cîmpie.

S An de an, la propunerile cetă
țenilor, consiliul popular al comunei 
Priboieni, județul Argeș, s-au con
struit, amenajat și dat în folosință 
noi unități prestatoare de servicii. 
De curînd, ne informează T. Florea 
— aici o luat ființă și o stație „Auto- 
service". In acest an, se estimează 
că valoarea prestațiilor de servicii 
din unitățile comunei va însuma 
peste 6 milioane lei. E ceva 1

81 Cititoarea Valentina Dobrescu 
ne scrie că, an de an, complexul 
feudal Curtea Domnească din Cîm- 
pulung, important monument istoric 
și de artă, este vizitat de tot mai 
mulți turiști. Ea își exprimă însă 
amărăciunea și nedumerirea că din 
frumosul parc natural care încon
joară monumentul au fost doborîți, 
fără nici un motiv, cîțiva copaci se
culari, între care și trei nuci de toată 
mindrețea. Cine a îngăduit acest 
lucru? Așteptăm răspuns de la fo
rurile în drept.

M La întreprinderea „Electropre- 
cizia" din Săcele au sosit de la 
centrele de reparații din țară prime
le 20 000 demaroare și alternatoare 
In vederea recondiționării pentru a 
fi reintroduse în circuitul productiv. 
Tot aici vor fi recondiționate mo
toare electrice asincrone.

B în centrul civic al comunei Su- 
pur, județul Satu Mare, a fost dat 
în folosință un bloc destinat spe
cialiștilor din agricultură. Un alt 
bloc, cu 12 apartamente, destinat 
tot specialiștilor comunei, se află 
în stadiu de finisare.

0 Rețeaua comercială a muni
cipiului lași s-a îmbogățit cu noi 
unități de desfacere pentru unelte 
și scule utilizate la lucrările agri
cole, obiecte de uz casnic și gos
podăresc.

LOZUL PRIMĂVERII
Alituri de celelalte serii de 

Loz in plic aflate în vînzare, 
agențiile Loto-Pronosport șl 
vînzătorii volanți oferă în aces
te z’;e LOZUL PRIMĂVERII — 
end une specială limitată, cu 
ciștigUri suplimentare acordate 
de Administrația de Stat Loto- 
Pronosport. Părticipanții au po
sibilități sporite de a obține 
autoturisme „Dacia 1 300“, pre
cum și o gamă variată de mari 
cîștiguri în bani. Fiecare loz — 
o șansă de frumoase satisfacții 
pentru dv. la cel mai simplu și 
popular sistem de joc 1

Teleorman. La Alexandria a 
avut loc un simpozion cu tema 
„Forme și modalități folosite în 
educația materialist-științifică și 
umanist-revoluționară a tinerei ge
nerații*'. Au participat cadre di
dactice de la Universitatea din 
București și de la unele școli din 
județ, directori adjuncți cu pro
bleme educative din licee, pre
ședinți ai consiliilor municipale, 
orășenești și comunale ale organi
zațiilor pionierilor și șoimilor pa
triei. (Stan Ștefan).
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FOTBAL ÎN CAPITALĂ: „NEWSWEEK":

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 7 aprilie, ora 20 — 10 apri
lie, ora 20. In (ară : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va £1 variabil cu Inno- 
rări mai accentuate în regiunile din 
vestul, centrul și nordul tării, unde vor 
cădea ploi locale care vor avea șl ca
racter de aversă, îndeosebi în primele 
zile. în rest, ploile vor fl Izolate. Vîn- 
tul va sufla slab, plnă la moderat, cu 
intensificări Izolate. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar cele maxime intre 12 
și 22 de grade. Izolat, în primele nopți 
condiții de brumă, tn București : Vre
mea se va încălzi ușor. Cerul va fl 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
aversă. Vîntul va sufla slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 6 grade, iar maxi
mele între 18 și 21 de grade. (Otilla 
Diaconu, meteorolog dc serviciu).

Cluj. Actori, regizori și sceno
grafi clujeni au pregătit noi lu
crări în premieră : piesa „Mește
rul Manole" a lui Lucian Blaga a 
fost prezentată de Teatrul maghiar 
de stat ; „Doi pe cal, unul pe mă
gar" de Oldrich Danek de Teatrul 
de stat din Turda, iar Teatrul Na
țional din Cluj-Napoca a pus în 
scenă piesa „Pămintul făgăduin
ței" de Radu Bădilă — premieră 
absolută. (Costel Ștefănescu).

Maramureș. în ora?ut Vișeu 
de Sus a avut loc un ciclu de ma
nifestări cultural-educative de 
masă și artistice sub genericul 
„Armonii de primăvară", cuprin- 
zind acțiuni de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice, a 
creației literare și a folclorului, a 
muzicii corale prin care sînt oma
giate patria și partidul. Programul 
a fost susținut de formații de ama-

O etapă în întregime a gazdelor
24-a ă campionatului divi- 
fotbal a fost în întregime 
gazdelor, echipele vizita-

Etapa a 
ziei A la 
favorabilă _ 
toare nereușind să obțină nici măcar 
un punct.

în derbiul etapei, disputat în Ca
pitală. Dinamo a cîștigat clar cu 2—0 
în fața Corvinului, menținîndu-și 
poziția de lider, talonată în continua
re de formația Sportul studențesc 
care a obținut, de asemenea, o vic
torie facilă cu 3—0, in partida cu 
Politehnica Iași.

■Scorurile etapei le-au realizat F.C. 
Argeș.și. A.Ș.A., care au cîștigat, pe. 
terenuri proprii, cu același rezuȚtaț 
(4—0) meciurile cu echipele F.C, Con
stanța și, respectiv, Steaua.

Iată rezultatele tehnice și autorii 
golurilor : Dinamo — Corvinul 2—0 
(0—0). Ambele goluri au fost marca
te de Movilă (min. 47 și min. 55), ju
cător în continuu progres. S.C. Bacău 
— Jiul Petroșani 2—1 (1—1). Au mar
cat: An tohi (min. 12) și Chitaru (min. 
60), respectiv, Băluță (tain. 28. Poli
tehnica Timișoara — Chimia Rm. 
Vîlcea 1—0 (1—0), Golul a fost reali
zat de Giuchici (min. 2). F.C. Ar

geș — F.C. Constanta 4—0 (1—0). Au
torii golurilor : Drogeanu (min. 31, în 
propria poartă), Radu II (min. 50), 
Tulpan (min. 63, din lovitură. de la 
11 m) și Zahiu (min. 80, în propria 
poartă). Petrolul — C.S. Tîrgoviște 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost înscris 
de Simaciu (min. 15). A.S.A. — Steaua 
4—0 (3—0). Punctele au fost înscrise 
de Fanici (min. 19), Gali (min. 27 și 
min. 82), și Biro (min. 37). în minu
tul 49, Biro a ratat o lovitură de la 
11 m. F.C.M. Brașov — F.C. Olt 1—0 
(0—0). Golul a fost marcat de Paras- 

ichivescu (min. 52). Sportul studen- 
țesc — Politehnică Iași' 3—0 (0—0). 
(Punctele au fost realizate de Mircea 
Sandu (min. 55), Florin Grigore (min. 
61) și Munteanu II (min. 85).

Meciul Universitatea Craiova — 
F.C. Bihor a fost amînat.

în clasament continuă să conducă 
echipa Dinamo București, cu 35 punc
te, urmată de formațiile Sportul stu
dențesc — 33 puncte. Universitatea 
Craiova — 29 puncte (două jocuri 
măi puțin disputate), F.C. Argeș — 
29 puncte.

NATAȚIE : La Hunedoara, campionatele naționale
La Hunedoara. în piscina de 25 

metri, vor începe azi campionatele 
naționale de notație.

Se vor decerna titlurile republicana 
la 33 de probe și. totodată, va fi ve
rificat stadiul pregătirii unor înotă
tori români' pentru campionatele eu
ropene.

La întreceri, care la multe probe se

anunță destul de echilibrate, vor 
participa cei mai buni sportivi. în 
frunte cu Carmen Bunaciu, ce vor 
avea de înfruntat asaltul generațiilor 
foarte tinere din natația noastră, re
prezentate de Pătrășcoiu, Hauptricht, 
Lung Noemi ș^' atîtea alte talente pli
ne de promisiuni.

tlîrm
rl
' ■ . .

IUiV/

tori, reprezentative maramureșene 
și din județele Bistrița-Năsaud și 
Cluj. (Gh. Susa).

Ieși Cenaclul literar „Juni
mea", care își desfășoară activita
tea în cadrul Muzeului de literatu
ră al Moldovei 
și-a dedicat ur

i de la casa Pogor, 
una din ședințe îm

plinirii a 100 de ani de la tipărirea 
poemului eminescian „Luceafărul". 
Publicul prezent a audiat cu 
deosebit interes corul de cameră al 
Liceului „Mihai Eminescu", precum 
și înregistrarea din fonoteca de aur 
a .Muzeului a poemului „Luceafă
rul", în interpretarea unor mari 
actori. La casa Pogor s-a deschis și 
o expoziție de carte eminesciană. 
(M. Corcaci),

Vaslui După Bîrlad, Vaslui și 
Negrești, într-un alt oraș — Huși, 
oamenii muncii pot viziona acum 
in c.ele mai bune condiții specta
cole ale teatrelor profesioniste in 
cadrul stagiunii permanente orga
nizate aici in noua sală a com
plexului teatral cinematografic 
„Dacia", intrat recent In func
țiune, (Petru Necula).

Hunedoara. In cadrul ac* 
țualei ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României", la Casa 
de cultură din Deva s-a deschis ex

poziția județeană „Creația tehnico- 
științifică de masă și efectele ei in 
acțiunea de recuperare, recondițio- 
nare și refolosire a materiilor pri
me și auxiliare, a pieselor de 
schimb, a sculelor și dispozitivelor 
în procesul de producție". Unități
le economice din județ prezintă 
cele mai valoroase creații tehnico- 
științifice menite să perfecționeze 
și să modernizeze procesele de 
producție in scopul creșterii efi
cienței întregii activități economice. 
(Sabin Cerbu).

Ialomița. Grupul vocal ”Ba* 
lada", aparținind întreprinderii ju
dețene de transporturi locale, îm
preună cu solistul de muzică popu
lară Nicplae Rotaru, și el om al 
muncii la această întreprindere, ău 
prezentat, pentru oamenii muncii 
veriiți la odihnă și tratament în sta
țiunea balneară Amara, un inte
resant și mult aplaudat spectacol. 
A acompaniat orchestra „Bărăga
nul" dirijată de Nițu Albeșteanu. 
(Mihai Vișoiu).

Turneul internațional 
la polo 

„Cupa României"
începe astăzi în Capitală turneul 

internațional de polo „Cupa Româ
niei"1, turneu aflat la cea de-a Vll-a 
ediție.

Alături de echipa țării noastre vor 
participa la întreceri formații puter
nice cum sînt cele ale Ungariei (ciș- 
tigătoarea edițiilor 1976 și 1977), Cu
bei (câștigătoarea trofeului în 1980), 
Bulgariei. Cehoslovaciei și Polohiei.,

Jocurile interesantului turneu vor' 
avea loc' la bazinul Floreasca și .vor; J. 
fi conduse cțe tfei arbitri neutri. —, l! 
Pichettb (Italia)" Odalovici (Iugo- !! 
slavia) și Zuhl (R.F.G.) — precum și 
de arbitrii noștri Silha, Medianu, Ni-' 
chita și Timoc ; delegatul Ligii euro-, 
pene de natație este Alphonse An- 
gella (Franța).

Așteptăm de la Hagiu, Răducanu, 
Costrăș și colegii lor de la echipa na
țională o comportare cel puțin atît 
de frumoasă ca la jocurile ediției din 
1982, cind poloiștii români au cucerit 
trofeul.

Actualitatea la șah
Meciul dintre marile maestre Mar

gareta Mureșan (România) și Lidia 
Semenova (U.R.S.S.), contînd pentru 
sferturile de finală ale turneului 
candidatelor la titlul mondial femi
nin de șah, continuă astăzi in loca
litatea vest-germană Bad Kissingen 
cu partida a șasea. în partida a 5-a 
a fost consemnată remiză Scorul este 
favorabil cu 3,5—1,5 puncte Lidiei 
Semenova.

In meciul masculin dintre marii 
maeștri Viktor Korcinoi (Elveția) și 
Lajos Portisch (Ungaria), care se des
fășoară tot la Bad Kissi ngen, conduce 
Korcinoi cu 3,5—0,5 puncte (1). Parti
da a 5-a s-a întrerupt.

Prima calificată in semifinalele 
turneului candidatelor este marea 
maestră sovietică Irina Levitina, în
vingătoare cu 6—4 puncte în meciul 
disputat la Lvov cu fosta campioană 
a lumii, marea maestră Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.).

Partida a șaptea a meciului 
dintre marii maeștri Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.) și Robert Hubner (R. F. 
Germania) s-a întrerupt. Smislor 
conduce cu 3,5—2,5 puncte (1).

BASCHET:

în Africa de Sud - o schimbare politică 
este inevitabilă

Opiniile realiste ale unei scriitoare albe din R.S.A,
Scriitoarea sud-africană Nadine Gordimer, o albă care a descris1. In 

cărfile ei viata societății din Africa de Sud în condițiile apartheidului, a 
acordat săptăminalului american „Newsweek" un interesant interviu in 
care arată că albii trebuie să-și schimbe atitudinea, față de populația de 
culoare, să recunoască dreptul acesteia de a-și hotărî singură destinul. De 
asemenea,, albii, trebuie să se, dezbare de.o,serie de. fenteri în legătură, cu 
conviețuirea-în cadrul unei soăieiăți sud-ăfricăne, în, cafe puterea poli
tică Să fie deținută de populația'de culoare' Majoritară șt să participe 
împreună cu aceasta la crearea unei societăți cu adevărat juste.

Olt. în organizațiile de pio
nieri ale județului Olt a fost de
clanșată acțiunea de educație pa
triotică „Tot înainte !“, ediția 1983, 
care cuprinde ample manifestări 
și activități grupate pe etape, cu 
punct terminus în faza pe județ, 
care se va desfășura în cadrul ta
berei școlare de la Vitomirești, în 
paralel cu forumul județean. (Ian- 
cu Voicu)

Steaua sau Dinamo ?
Astăzi, de la ora 18, în sala Flo

reasca, in turneul pentru locurile 1—6, 
se va juca un nou meci-derbi. al 
baschetului nostru. Din nou deci 
Steaua — Diuamo, din nou o între
cere între „giganții" Opșitaru și VI- 
nereanu, în lupta pentru cucerirea 
titlului de campioană a țării. Amin
tim că ambele echipe au in prezent 
cîte 62 puncte.

în cîteva iînduri
® Miercuri, la Praga. în semifina

lele competiției internaționale de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.. echipa bel
giană Anderlecht Bruxelles a între
cut cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
Bohemians Praga. A marcat Vanden- 
bergh (min. 31). Returul va avea loc 
peste două săptămîni la Bruxelles.

întrebare : Sînteți un scriitor 
politic ?

Răspuns : Cred că un asemenea 
lucru este probabil Inevitabil, nu 
pentru că Intenția mea era de a fi 
scriitor politic, ci pentru că viața sud- 
africană este saturată de sensuri po
litice. Dacă scrii cu sinceritate des
pre societatea ta, iar această socie
tate este frămîntată, devii scriitor 
politic.

întrebare : Cărțile dv. au fost cen
zurate ? 1

Răspuns : Nu cenzurate, ci inter
zise ; una timp de 10 ani și alta timp 
de 12 ani.

întrebare :' Cartea „July’s Peoplef', 
publicată anul trecut, înfățișează pe
ripețiile unei familii de albi, din pă
tura mijlocie, care fug in junglă ca să 
scape de revolta populației de cu
loare. Împărtășesc oare multi albi din 
Africă de Sud această viziune apo
caliptică î

Răspuns : Oamenii din Africa de 
Sud au multe temeri ascunse. Pe 
unele dintre ele le exprimă, dar ten
dința'este de a proceda altminteri. 
Cartea i-a neliniștit în mod clar pe 
mulți — toată lumea știe că există 
sute de mii de asemenea familii albe. 
Ei nu sînt oameni răi sau rasiști. Dar 
se pare că nu sînt capabili să-și 
schimbe suficient atitudinea față de 
negri pentru a fi pregătiți atunci 
cind va veni schimbarea — pentru că 
această schimbare va veni !

întrebare : Schimbarea s-a și pro
dus în restul sudului Africii, în tre
cut condusă de albi. Este posibilă o 
schimbare fundamentală in Africa de 
Sud fără violență î -.

Răspuns : Va exista desigur și vio
lență — ea există de decenii și va 
continua atît timp cit lipsesc mij
loacele constituționale pentru a de
termina schimbări reale. în ultima 
vreme, luptătorii de culoare pentru 
libertate au' trebuii să recurgă la 
atacuri sporadice asupra anumitor 
obiective, ca centrale electrice sau 
posturi de poliție. Dar chiar și ne
grii tineri cu vederi extrem de radi
cale, care afirmă că violenta este 
singura soluție, regretă cind sint tul
burări și cind sînt impușcați oameni. 
Lideri ca episcopul Desmond Tutu și 
dr. Nthato Motlana admit că violența 
ar putea fi inevitabilă. Dar ei insistă 
in continuare ca albii să găsească o 
soluție care să evite această posibi
litate.

întrebare : Ce șanse sint ca o Afri
că de Sud sub un regim de culoare 
să continue pe linia capitalismului 
occidental î

Răspuns : Nu prea sînt. Cei 20 mi
lioane de negri din Africa de Sud au 
experiența unui guvern occidental și

a unui capitalism occidental. Este fi
resc ca acum ei să fie profund neîn
crezători într-un sistem care le-a 
adus atîta suferință.

întrebare : Cit de bine se înțeleg 
reciproc negrii și albii din Africa 
de Sud ?

Răspuns : La un anumit nivel, mer- 
gînd în adînclme ei se înțeleg destul 
de bine unii cu alții. Dar există prin
tre albi impresia periculoasă — mai 
ales la nivel oficial — că ei cunosc 
omul de culoare. Acest gen de gîn- 
dire este privit de negri cu profunde 
resentimente și aceasta pe drept cu- 
vînt. Chiar dacă cunoști oamenii, nu 
poți lua hotărîri în numele lor, sau 
să-i privezi de dreptul de a fi sin
guri răspunzători de soarta lor. 
Aceasta datează de mult timp — nu 
numai printre albii rasiști care ii 
disprețuiesc pe negri, ci și printre li
berali, care cred că trebuie să facă 
ceva pentru negri.

întrebare : In ce măsură îi afec
tează pe albii sud-africani războiul 
de frontieră din Namibia î

Răspuns : îi afectează, desigur. 
După o atît de îndelungată supre
mație a ilbilor, acum albii trebuie 
să dea și ei jertfe de singe.

întrebare : Ar putea fi oare aceste 
temeri învinse ?

Răspuns : Albii nu își vor putea 
menține vechiul mod de viață. Va 
avea loc în mod inevitabil o scădere 
a nivelului general, deoarece, noi, al
bii, am . trăit bine atîta vreme și nu 
se poate spera ca toată populația să 
fie ridicată la același nivel. Dar ade
vărata problemă este că nu am avut 
o societate justă — de fapt, ^nu pu
team avea una mai injustă. întregul 
sistem parlamentar britanic și toate 
lozincile politice americane creează 
doar iluzia dreptății. Este absurd 
cind se vorbește de menținerea siste
mului nostru democratic occidental. 
Nu a existat niciodată așa ceva in 
Africa de Sud — trebuie pornit de la 
zero.

întrebare : Își dă oare seama Afri
ca de Sud că s-ar putea să nu mai 
fie destul timp ?

Răspuns : Acum cinci ani aș fi fost 
șocată de unele din lucrurile pe care 
le văd astăzi — un post de poliție de 
la periferia Johannesburgului aco
perit cu saci de nisip, de exemplu. 
Acum acest lucru nu mă mai impre
sionează. Dar cind vezi asemenea lu
cruri — și noi le vedem — trebuie 
să incepi să gindești.

întrebare : Ce speranțe de viitor 
aveți ?

Răspuns : Viitorul va fi al negri
lor din Africa de Sud. în ei îmi pun 
speranțele.

© METEORITUL MIS
TERIOS. Un mic meteorit, 
cintărind doar 31 de grame, 
descoperit de cercetători ame
ricani in Antarctica, este pe 
cale să răstoarne teoriile exis
tente privind originea aeroliți- 
lor. După minuțioase analize, 
ei au ajuns la concluzia că „Alba 
81 005“ (numele științific al mi- 
crometeoritului) provine din 
Lună și nu, cum se credea la 
început, din „reziduurile" siste
mului solar, ca și cometele sau 
asteroizii. Oamenii de știință 
care l-au studiat apreciază că 
acest meteorit a aterizat pe 
continentul Antarcticii cu circa 
100 000 de ani in urmă. întreba
rea este : cum anume ? Singu
ra explicație plauzibilă este că 
un corp străin, de natură ne

cunoscută. a lovit Luna cu 
mare forță, propulsînd în spa
țiu mici bucăți de rocă lunară. 
Cercetătorii au mers mai departe 
cu supozițiile, considerînd că 
ceea ce este valabil pentru 
Lună trebuie să fie și pentru 
planeta Marte și astfel ei se în
treabă acum dacă „Alha 81 005“ 
nu furnizează explicația origi
nii, pină acum misterioase, a 
altor nouă meteoriți, despre 
care se credea că provin de pe 
Marte.

® LEMN CU CALI
TĂȚI PLASTICE. In cadrul 
Academiei agricole din orașul 
polonez Poznan a fost elaborată 
o nouă metodă de îmbunătățire 
a proprietăților mecanice ale 
lemnului, prin îmbibarea lui cu 
rășini sintetice. în cursul prelu

crării. în celulele lemnului se 
formează compuși macromole- 
culari. care îi conferă caracte
ristici de masă plastică. Mate
rialul astfel obținut, care a pri
mit numele de lignomer. nu 
absoarbe apa, nu putrezește și 
este mai rezistent decît lemnul 
natural.

9 ÎNCĂLZIRE CU 
AJUTORUL... FERIBO
TURILOR. Cu căldura pier
dută de motoarele feriboturilor 
folosite de locuitorii orașului 
danez Korsor ar putea fi încăl
zite peste 1 000 de locuințe. în 
acest sens a și fost elaborat un 
proiect de către Institutul teh
nologic din Danemarca. Proiec
tul prevede instalarea la bordul 
feriboturilor utilizate în siste-

WPfi(ElrOTiNDENI
mul de transport intern al ora
șului a unui cazan pentru ga
zele de evacuare și a unui tanc 
cu apă. După fiecare transport, 
apa încălzită ia 120” C va fi 
pompată in sistemul de încălzi
re cu apă caldă al orașului. 
Proiectul prezintă insă o difi
cultate de ordin tehnic : umple
rea țevilor in așa fel incit apa 
fierbinte să ajungă în timpul 
staționării navelor cît mai re
pede și mai sigur- pe uscat și 
totodată să se asigure, la fel de 
operativ circuitul invers, adică 
să fie adusă apa rece necesară 
la bord.

© PANDA, ursulețul alb 
cu două mari pete negre, ori
ginar din pădurile zonelor cen
trale și vestice ale Chinei. 
„Pensionarul" răsfățat și ma
rea atracție a multor grădini 
zoologice, constituie de multă 
vreme obiectul unor interesante 

. studii și cercetări științifice. S-a 
stabilit, astfel, că panda este 
unul dintre puținele animale 
care au supraviețuit schimbă
rilor condițiilor de mediu înre
gistrate în ultimii 600 000 de 
ani. Despre modul lui de a se 
hrăni se știa doar că este un 
vegetarian ' care preferă,- a

proape exclusiv, frunzele de 
bambus. Cercetări recente au 
arătat însă că panda a fost Ia 
început un carnivor aproape 
total, lucru dovedit de struc
tura dinților, scheletului și a 
sistemului său digestiv. Pasiu
nea pentru bambus a intervenit 
în procesul de adaptare la noi
le condiții naturale de viață. 
Totuși, chiar și . acum, în re
zervațiile speciale în care el 
este ocrotit, panda mai „consu
mă" șoareci și alte animale mici, 
neezitînd, uneori, să se „ser
vească" și cu cîte un purcel din 
ograda localnicilor. Năravul din 
fire...

© ZAHĂR FURAJER 
DIN TURBĂ au obținut spe
cialiștii din Bielorusla. Letonia 
și Federația Rusă. Spre deose

bire de melasa din sfeclă de za
hăr. larg utilizată în zootehnie, 
zahărul din turbă conține, in 
afară de zaharoză, și alte sub
stanțe nutritive. Numeroase ex
periențe efectuate în ferme de 
animale din Bielorusia au ară
tat că adaosurile de zahăr do 
turbă în nutrețuri contribuie la 
creșterea, cu 15—-20 la sută a 
sporului zilnic în greutate la 
animale.

© PODEA DIN LEMN 
ÎN EPOCA BRONZU
LUI ? Săpăturile făcute de ar
heologii elvețieni în apropiere 
de Opera din Ziirich au scos la 
iveală o podea de lemn foarte 
bine conservată datînd din epo
ca bronzului. Descoperirea ri
dică un semn de întrebare pen
tru arheologi, dat fiind că în 

epoca respectivă nu existau 
încă astfel de construcții. Con
structorul preistoric, a așezat 
mai iritîi crăci și ramuri pe pă- 
mint, peste acestea a pus de-a 
curmezișul trunchiuri de copac, 
apoi un rînd de seînduri de 
lemn de stejar și în sfirșit o 
pardoseală de țagle. Podeaua 
are dimensiuni neobișnuite pen
tru această epocă, 8X18 m.

® LONGEVITATE.
sie Hillier, care a împlinit de 
curind 102 ani, este cea mai 
vîrstnică șefă a unui oficiu poș
tal din Anglia și probabil din 
lume. După ce in 1971, pe atunci 
în virstă de 90 de ani, a făcut 
față. cu succes la două atacuri 
tîlhărești, centenara a ^declarat 
că s-a hotărât, să-și dea defini
tiv demisia și să se bucure de 
pensia, binemeritată.
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Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor Cercuri tot mai largi ale opiniei publice

externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

: \

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“

cer încetarea cursei înarmărilor

PRAGA 6 (Agerpres). — La 6 apri
lie, la Praga au început lucrările 
ședinței Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările. ședinței iau parte Pe- 
tăr Mladenov, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, Stefan 
Olszowski, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone, 
Ștefan Andrei,_ ministrul 
externe 
România, 
afacerilor 
Populare 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., ministrul aface
rilor externe al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Participanții la ședință au fost sa
lutați cordial de ministrul afacerilor 
externe al R. S.

al Republicii 
Frigyes Puja, 
externe al 

Ungare, Andrei

afacerilor 
Socialiste 
ministrul 

Republicii 
Gromîko,

Cehoslovace.

Se dezbat probleme legate de tra
ducerea în viață a propunerilor și 
inițiativelor avansate de consfătuirea 
de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
lă Tratatul de la Varșovia pentru 
preîintîmpinarea unui război nuclear, 
continuarea și consolidarea procesu
lui destinderii, soluționarea proble
melor dezarmării, întărirea securită
ții și dezvoltarea „colaborării pe con
tinentul european și in întreaga 
lume.

La ședință, care se desfășoară în
tr-o atmosferă de prietenie, înțele
gere reciprocă și conlucrare tovără
șească,. participă,, de asemenea, ad- 
juncți ai miniștrilor afacerilor ex
terne, consilieri și experți.

★
în aceeași zi, in numele Guvernu

lui Republicii Socialiste Cehoslova
ce, tovarășul Bohuslav Chnoupek, 
membru al C.C. al P.C.C., ministrul 
afacerilor externe al R.S.C., a ofe
rit un dineu în onoarea miniștrilor 
afacerilor externe care participă 
ședința comitetului.

la

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
în Capitala Argentinei s-au deschis 
lucrările celei de-a V-a reuniuni mi
nisteriale a „Grupului celor 77", la 
care iau parte reprezentanți din peste 
o sută de'țări în curs de dezvoltare.

Din România participă a delega
ție condusă de Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

în discursul inaugural, președintele 
Argentinei, generalul . Reynaldo 
Bignone, s-a pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor consacrate in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, într-un climat de pace și 
securitate, pentru extinderea coope
rării internaționale, pe principii noi, 
echitabile și juste, în vederea depă
șirii gravelor dificultăți cu care sînt 
confruntate în prezent toate țările 
lumii. El a apreciat că pentru aceas
ta este nevoie de o „terapie de fond, 
și nu de paleative".

Referindu-se la unele din princi
palele probleme ale țărilor în curs 

' de dezvoltare, președintele Bignone 
a arătat că „datoria externă nu cade 
doar în responsabilitatea debitorilor, 
ci și în cea a creditorilor, ceea ce 
face necesar ca ambele părți să solu-

ționeze, printr-un efort comun, 
această presantă chestiune". „Avem 
nevoie de măsuri pe termen lung, 
concertate și armonizate, avem ne
voie de restructurarea și întărirea 
sistemului și organismelor econo- 
mico-financiare internaționale, pentru 
a. putea depăși aceste probleme", a 
spus el.

Pronunțindu-se, pe de altă parte, 
în favoarea dialogului Sud-Sud, 
președintele argentinian a arătat că 
acesta trebuie să reprezinte „ o ac
țiune concertată a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru întărirea 
lor în cadrul 
dezvoltat".

Dezbaterile, 
și în reuniuni 
documentele definitivate de experți, 
care s-au întrunit în zilele premer
gătoare reuniunii, tot în capitala ar- 
gentihiariă, Ele se referă la probleme 
cu caracter social-economic și politic 
interesînd, în primul rînd, statele în 
curs de dezvoltare, dar, în general 
întreaga omenire și vor constitui baza 
de discuție de la care vor pleca’ ță
rile în curs de dezvoltare în cadrul 
conferinței U.N.C.T.A.D., ce se va 
desfășura Ia Belgrad, în luna iunie.

negocierilor cu
poziției 
Nordul

desfășurate pe 
plenare, se vor

comisii 
axa pe

Să împiedicăm creșterea 
arsenalelor nucleare

• „Creșterea arsenalelor morții, 
sporirea cursei înarmărilor nuclea
re constituie factori care împiedică 
destinderea, contravin principiilor 
încrederii reciproce, stipulate de Ac
tul final de la Helsinki", a decla
rat profesorul Giorgio Giovagnolli, 
secretar general al Forumului ita
lian pentru securitate și cooperare 
în Europa și în Mediterana. In pe
rioada actuală, caracterizată prin 
creșterea încordării în Europa, a 
spus el, șj în special în zona Mă
rii Mediterane, noi avem sarcina să 
mobilizăm opinia publică italiană 
pentru a participa activ la dezba
terea problemelor legate de viito
rul tuturor europenilor.

■ ■ l

NU I amplasării 
de noi rachete în Europa
• Delegații la Conferința organi

zației de tineret din landul Viena a 
Partidului Socialist din Austria au 
chemat tineretul austriac să-și pună 
semnătura pe Apelul de la Linz, să 
participe la ampla mișcare de pro
test împotriva amplasării de noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul Eu
ropei occidentale, pentru transfor
marea continentului european intr-o 
zonă liberă de arme nucleare.

Apelul de la Linz, adoptat anul 
trecut la prima Conferință națională 
a luptătorilor pentru pace din 
Austria, chema guvernul Austriei 
să se pronunțe împotriva amplasării 
de. rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune in unele țări 
vest-europene, inclusiv în apropie
rea frontierelor naționale.

Apel Ia reducerea cheltuielilor 
militare

0 într-un studiu alcătuit de in
stitutul „Brookings" — care se ' 
bucură de o largă audiență în , 
S.U.A. — se arată că bugetul pen
tru apărare al S.U.A. este „nerea- , 
list" și se recomandă o diminuare a .., 
cheltuielilor cu 223 miliarde dolari 
pentru următorii cinci ani. După .... 
cum se știe, nivelul cheltuielilor • 
pentru apărare prevăzute în bu
getul american pentru următorii 
cinci ani se ridică Ia 1 800 miliarde 
dolari. Studiul respectiv recoman- ' 
dă renunțarea de către administra
ție la o serie de proiecte militare, • 
cum ar fi rachetele MX și bombar
dierele B-l, F-14 și F-15. „Adminis
trația americană — se arată în stu
diu — a supraestimat amenințarea 
nucleară".

între și S.B.A.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

Nicaragua a acceptat oficial ca se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellâr, să coopereze și 
să contribuie, împreună cu țările 
semnatare ale Declarației de la Con
tadora (Mexic, Venezuela, Columbia 
și Panama) la stabilirea unui dialog 
între guvernele N.icaraguei și Hon
durasului, pe de o parte, și între

Managua și Washington, pe de altă 
parte. Poziția guvernului nicaraguan 
a fost prezentată într-o scrisoare 
adresată președintelui în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, precizează 
agenția France Preșse. In document 
se solicită statelor semnatare ale De
clarației de la Contadora să exercite 
bunele oficii in vederea demarării 
acestor convorbiri.

Consultări în problema Orientului Mijlociu

„Cea mai profundă și mai prelungită 
criză din ultimii 50 de ani"

Un raport al Secretariatului C.E.E./O.N.U. despre situația 
economică in statele capitaliste occidentale

o constituie creșterea in ritm acce
lerat a șomajului. Astfel, în anul 
1982, numărul șomerilor s-a mărit în 
medie cu 8,5 la sută. în cel de-al 
treilea trimestru din 1982, șomajul in 
S.U.A. a sporit cu 37 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui 1981, în Olanda - cu 44 la sută, 
în Suedia - cu 36 la sută, in Ma
rea Britanie și Franța - cu cite 12 
la sută.

Documentul estimează că în acest 
an țările din Europa occidentală nu 
pot conta, eventual, decît pe o creș
tere economică de unu la sută.

Eforturile pe plan arab privind in
staurarea păcii în Orientul Mijlociu 
și problema palestiniană s-au aflat în 
centrul convorbirilor, de la Kuweit, 
dintre’ emirul acestui stat, șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
și președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, aflat într-un 
turneu prin mai multe capitale arabe.

Ministrul. . marocan de . externe. 
M’Hamed Boucetta, sosit la Tunis, a

remis președintelui țării-gazdă, Habib 
Bourguiba, și secretarului general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, mesaje din 
partea suveranului marocan. Hassan 
al II-lea, în legătură cu propunerea 
de convocare a unei reuniuni arabe 
la nivel înalt. La sosire, ministrul 
marocan a declarat că scopul acestei 
reuniuni este „evaluarea situației din 
lumea arabă și definirea viitoarelor 
acțiuni pentru cauza palestiniană".

REFUZĂM MEDALIA!
O formă originală de protest a unor militari israelieni 

împotriva campaniei din Liban
GENEVA 6 (Agerpres). — Actuala 

depresiune din economia principale
lor state capitaliste occidentale este 
„cea mai profundă și prelungită din 
ultimii 50 de ani", este concluzia la 
care ajung autorii unui raport elabo
rat de Secretariatul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.EJ 
O.N.U.), dat publicității la Geneva. 
Documentul subliniază că în toate 
țările din categoria amintită, fără 
excepție, producția industrială a în
registrat o scădere.

O caracteristică a actualei crize 
economice - subliniază raportul -

4 500 000 TINERI ȘOMERI în țările membre
comune
neri din aceste țări, scrie ziarul 
citat, șomează. în Danemarca, 
750 000 de tineri — un sfert din nu
mărul total al șomerilor — nu au 
împlinit încă 25 de ani.

TEL AVIV — Mai multe sute de 
militari isra'elieni, soldați și ofițeri 
în rezervă, care au participat la răz
boiul din Libain, au semnat un mani
fest în care cer guvernului să-i 
„scutească de obligația de a primi 
medalia decernată celor care au luat

parte la această campanie", infor
mează agenția France Presse.

Cotidianul „Haaretz" scrie că sem
natarii acestui manifest fac parte 
din gruparea intitulată „Nu meda
liei". care are o atitudine critică față 

' de războiul din Liban. (Agerpres)

NEU ULM (R.F.G.). Sute de manifestanți au blocat intrarea la o bază militară a S.U.A. din localitate. 
In semn de protest împotriva intenției de a instala noi le tipuri de racilele nucleare. Printre participant — 
Gert Bastian, ales recent deputat in Bundestag, fost ge neral al Bundeswehr-ului.

(Tclefoto Agerpres — A.P.)

ale Pieței
Una din cele mai grave proble

me sociale ale țărilor membre alo 
Pieței comune o reprezintă șoma
jul juvenil, scrie ziarul danez „Dag
bladet". Peste 4,5 milioane de ti-

REUNIUNEA A.S.E.A.N. La Ma
nila au început lucrările celei de-a 
5-a Adunări generale a Organiza
ției interparlamentare a țărilor 
membre ale Asociației Națiunilor 
din Asia . de Sud-Est (A.S.E.A.N.). 
Dezbaterile, la Care participă 150 
de- delegați și observatori ai' parla
mentelor Indoneziei, Malayeziei, 
Filipinelor, Singaporelui și Thai
landei, țări membre ale A.S.E:A.N., 
sînt consacrate, cu prioritate, exa
minării unor aspecte ale colaboră
rii economice dintre statele respec
tive, precum și a evoluției situației 
politice din regiune.

AGENȚIILE DE PRESĂ 
Bg -• pe scurt

MARȘ AL ȘOMERILOR DIN CANADA,
de 100 km
trul administrativ al provinciei. Ac
țiunea a fost organizată din iniția
tiva „’Coaliției șomerilor din Co
lumbia britanică". Organizații simi
lare ale șomerilor au luat ființă in 
numeroase zone ale Canadei.

din aceste importuri — ce Se ridică 
la 80 000 barili de țiței pe zi — vor 
fi plătite în bani lichizi, valoarea 
celorlalte 30 de procente unmînd să 
reprezinte împrumuturi pe termen 
de 5 ani, cu o dobîndă anuală de 4 
la sută.

în prezent prețurile la produsele 
alimentare au crescut în țară cu 
la sută.
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INDUSTRIA SIDERURGICA 
JAPONIEI este confruntată cu

pe un traseu
Numeroși șomeri din provincia 

canadiană Columbia britanică au 
pornit într-un marș de 100 de ki
lometri, pentru a participa la mi
tingul de protest împotriva crește
rii șomajului, care va avea loc, la 
9 aprilie, în orașul Victoria, cen-

MEXICUL ȘI VENEZUELA au 
hotărît să continue, in baza „Acor
dului de la San Jose" din 1980, ex
portul. de țiței către țările centro- 
ameficane și caraibiene în curs de 
dezvoltare, pentru a le sprijini in 
efortul lor de realizare a progresu
lui economic independent — s-a 
anunțat la Ciudad de Mexico, 
transmite agenția I.P.S. 70 la sută

O NOUA MAJORARE A PREȚU
RILOR LA ALIMENTE a fost 
anunțată Ia Helsinki. La lapte, unt 
și margarina prețurile au crescut 
in medie cu fi,4 la sută. Au fost, de 
asemenea, majorate prețurile la 
ouă și unele conserve de pește. Po
trivit datelor Direcției centrale de 
statistică din Helsinki, din 1976 pină

A 
o 

criză prelungită. Chiar și cea mai 
mare corporație din branșă, „Sin- 
nittetsu", își reduce în prezent pro
ducția, care urmează să scadă în 
acest an cu 3 000 000 tone.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
ȚIȚEI a ajuns Ia 51,0 milioane ba
rili pe zi în cursul lunii ianuarie, 
se arată intr-un raport publicat în 
buletinul „petroleum Information

T

REALITĂȚI 
DIN LUMEA 
CAPITALULUI

International", care apare la î 
York. Din aceasta, statele O.P.E.C. 
au realizat 16,2 milioane barili pe 
zi, față de 21,07 milioane — in ace
eași- lună a anului precedent.

LA ț>AKAR ș-a , anunțat o reor
ganizare a Cabinetului de miniștri 
al Senega-mbiei, uniune a statelor 
vest-africane Senegal și Gambia, 
în componența noului cabinet au 
intrat cinci miniștri din Senegal si 
patru din Gambia. în funcția de 
ministru de externe a fost desem
nat Moustapha Niasse, iar ca mi
nistru al apărării — Medun Fall.

Congresul Internaționalei
Socialiste

Inechitabila distribuire a poverilor

DISPARIȚII DE NAVE. In pe
rioada 1971—1981. in întreaga lume 
au fost date dispărute -16 de nave 
la bordul cărora s-au aflat aproape 
1 000 de marinari, a anunțat Direc
ția suedeză de navigație. în docu
mentul publicat în legătură cu 
aceasta se relevă, că 17 din navele 
dispărute transportau minereu de 
fier 'sau fief vechi.

crizei: /

greutățile apasă doar asupra maselor populare

LISABONA 6 (Agerpres). — în pe
rioada 7-ylO aprilie, in localitatea 
Albufeira, din sudul Portugaliei, se 
vor desfășura lucrările Congresului 
Internaționalei Socialiste. în cadrul 
dezbaterilor, ■ partidele membre vor 
încerca să formiiȚeze un răspuns Ia 
problemele ridicate de actuala, criză 
cu care se confruntă omenirea. Vor 
fi examinate probleme ca : fenome
nul sărăciei în lumea a treia ; rela
țiile Nord-Sud ; progresul științific, 
educația și democrația ; asigurarea 
securității, lupta pentru pace ‘ ' 
armare.

Printre cei aproximativ 600 
legați la congres se află 
Brandt, președintele Partidului Soț 
cial-Democrat din R.F.G.. Felipe 
Gonzalez, secretar general al Parti* 
dului Socialist Muncitoresc Spaniol, 
Olof Palme, președintele Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, Leopold Sedâr Senghor, pre* 
ședințe de onoare .al Partidului Soț 
cialist din Senegal, Kalevi Sorsa» 
președintele Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, Anker Jo<fjge.nsen> 
președintele.. Partidului ,So.cia£-Demo* 
crat din Danemarca. j

La lucrări va participa, de isemeț 
nea. în calitate de observator o de* 
legație.a Organizației pentru Elibe* 
rarea Palestinei (O.E.P.).

și dez-

de de*
Willy

Procesul de continuă adîncire a contradicțiilor sistemului capitalist, 
concretizat în cronicizarea fenomenelor de criză, a antrenat^ o tot mai 
largă conștientizare a maselor asupra cauzelor ce îl generează și, implicit, 
asupra falsității unor „mituri", create de-a lungul anilor de o anumită 
propagandă, privind așa-numitele „șanse egale'" care ar exista pentru toți 
cetățenii în cadrul sistemului „liberei inițiative". . ". „

Desigur, au apus de mult timpurile cind naivii mai puteau să creada 
că „ceea ce este bun pentru «General Motors» este bun și pentru Ame
rica". Acum, o întreagă literatură publicată , in țările capitaliste dovedește 
că funcția îndeplinită de marile monopoluri se află, în_ mod obiectiv, în 
opoziție ireconciliabilă cu interesele ansamblului societății. „Intre interesul 
public și cel al marilor corporații - constată J. K. GALBRAITH, economist 
american de reputație mondială — există un conflict iremediabil".

Cit privește „șansele egale" pentru toți, acestea nu pot să opereze in 
condițiile existenței proprietății capitaliste. Așa cum o dovedesc faptele, 
în țările occidentale totul este subordonat interesului marelui capital. Și 
mai flagrante apar inegalitățile dintre bogați și săraci in țările capitaliste 
în aceste momente de criză, cind se pune problema unei distribuiri cit de 
cit echitabile a poverilor rezultate din dificultățile pe care le parcurge 
economia.

în timp ce afacerile 
prosperă...

Tntr-adevăr, așa cum subliniază 
chiar presa occidentală, cifra de afa
ceri și profitul marilor monopoluri 
au fost prea puțin influențate in ulti
mii ani de evoluția crizei economice 
mondiale. Fapt este că tocmai în 
condițiile acestei crize profunde, 
care, prin proporțiile sale, depășește 
marea recesiune economică din 1929— 
1933, firmele și. companiile din prin-

gorii de averi" și „impozite progre
sive pe venituri". Dar toate acestea 
au afectat doar in mică măsură pro
fiturile monopolurilor. Cele mai grav 
lovite au fost firmele mici și mij
locii, numărul celor care au dat fa
liment ridicindu-se în unele țări occi
dentale la zeci de mii.

Dar, pentru ca marile monopoluri 
să nu fie — doamne ferește ! — „în
grijorate" ca urmare a prevederilor 
bugetare și fiscale menționate, au 
fost instituite, concomitent, o serie 
de norme care să creeze — cum scria

„Inegalitățile sînt inerente 
sistemului1*

Așa cum sublinia mai demult pu
blicistul francez MAURICE DUVER- 
GER, „inegalitatea dintre capitaliști 
și necapitaliști și dominarea ultimi
lor de către primii continuă să con
stituie fundamentul esențial al sta
tului în Occident". în cei cîțiva ani 
care au trecut de cind au fost scrise 
aceste rînduri, în țările occidentale 
au apărut diverse „teorii" care caută 
să afirme că în prezent capitalismul 
ar fi intrat într-o nouă fază, socie
tatea respectivă transformîndu-se în 
„societate a abundenței pentru toți" 
sau într-un „stat al bunăstării gene
rale". Dar profesorul ANDREW 
ZIMBALIST, de la Smith College 
din statul Massachusetts, evidențiază 
că „inegalitățile pe bază de avere nu 
s-au modificat cîtuși de puțin în ul
timii 30 de ani. Problema inegalități
lor este inerentă sistemului".

Tema respectivă nu este deloc 
nouă. încă în zorii societății capita
liste, J. J. Rousseau scria în al său 
„Discurs asupra inegalității dintre 
oameni" că în respectiva societate 
inegalitățile „sînt generate de ten
dințele unora spre îmbogățire pe 
seama altora". Acum, în lucrarea sa

„Sărăcie și discriminare", economis
tul LESTER C. THUROW arăta că 
in societatea capitalistă de azi „orice 
cîștig pentru cineva se soldează cu 
o pierdere pentru altcineva".

Practic, în decursul întregii evoluții 
a capitalismului nu. s-a schimbat ni
mic în ceea ce privește inegalitatea 
instituită pe bază de avere. Dar 
poate s-au produs ceva modificări 
în condițiile acestei crize profunde 
care a cuprins toate statele, inclu
siv pe cele mai dezvoltate și mai 
bogate ? Este drept că organul cercu
rilor bancaro-financiare din S.U.A., 
„WALL STREET JOURNAL", scria: 
„interesele națiunii impun întregii 
națiuni un mod auster de viață". Iar 
sociologul MENOTTI BOTTAZZIO 
arăta că „renunțările să fie propor
ționale cu situațiile și privilegiile 
existente".

Cum arată însă realitatea ? ’
Fapt este că proprietatea capita

listă exclude cu desăvirșire orice po
sibilitate de „egalitate a șanselor". 
Și Ia fel se petrec lucrurile și atunci 
cînd se pune problema distribuirii 
greutăților generate de criză. Stu
diind realitățile societății capitaliste 
din zilele noastre, PIERRE DRUIN 
conchide în ziarul „LE MONDE" : 
„Inegalitatea crește odată cu accen
tuarea austerității".

® Tăvălugul recesiunii adîncețte prăpastia dintre cei avuți și cei 
lipsiți de mijloace de existență

® Peste 80 de milioane de persoane din țările bogate recunos
cute oficial ca trăind „sub limita sărăciei"

• în condițiile cînd fenomenele de recesiune se adincesc, o 
singură societate, „Exxon”, obține profituri record de 5,5 mi
liarde dolari !

@ Inegalitate, chiar și Ia speranța de viață

letinul „EUROPEAN FILE" — nu 
mai este un fenomen limitat exclu
siv Ia țările îndepărtate ale lumii a 
treia ; ci există și ia amploare și in 
țările industrializate". Iar ziarul „LA 
STAMPA" scria : „Criza din ultimii 
ani a adăugat săracilor «clasici» un 
număr crescind de noi săraci". Aceas
tă „lume a patra", cum o numește 
ziarul „LE MONDE" — „LUMEA SĂ
RACILOR DIN TARILE BOGATE" 
— SE RIDICA ÎN PREZENT LA 
PESTE 80 DE MILIOANE DE OA
MENI, CARE, DUPĂ CUM SE RE
CUNOAȘTE ÎN MOD OFICIAL, 
TRĂIESC „SUB LIMITA SĂRĂ
CIEI".

în legătură cu evoluția acestui fe
nomen (premierul britanic, Margaret 
Thatcher, afirma că „sărăcia este in 
primul rînd urmare a șomaju
lui") sînt semnificative următoarele 
date : în 1980, in țările capita
liste dezvoltate, numărul șomerilor 
era de circa 22 de milioane — astăzi 
sînt 33 milioane ; în 1980, „săracii 
țărilor bogate" erau, oficial, in nu
măr dc 46 milioane — astăzi sint cu 
peste 34 milioane mai mulți.

cipalele țări capitaliste au realizat 
profituri dintre cele mai mari. Astfel, 
revista „BUSINESS WEEK", care 
publică tabelul marilor firme și com
panii americane, arată " “
situată pe primul toc, 
într-un - singur an (1981) 
o cifră de afaceri de 
dolari și un profit de 
dolari. Aceeași revistă 
că, potrivit ultimelor date oficiale, 
profiturile au sporit cu 15 la sută 
pentru „American Telephone and Te
legraph", cu 53 la sută pentru „Du 
Pont", 135 la sută pentru „U.S. Steel" 
etc. Iată de ce pe bună dreptate re
vista britanică „ECONOMIST" scria : 
„marilor firme și companii din lu
mea industrializată nu le-au mers, 
parcă, niciodată așa de bine afacerile 
ca in acești ani de criză".

Aproape n-a fost țară capitalistă 
care, în ultimii trei ani, să nu fi 
adoptat, din cauza crizei economice, 
„bugete de austeritate", să nu fi 
recurs la „reforme fiscale", la stabi
lirea de noi impozite directe și in
directe, la devalorizări monetare etc. 
în’unele țări au fost stabilite chiar 
„taxe suplimentare asupra unor cate-

că „Exxon", 
a ajuns ca 
să realizeze 

115 miliarde 
5.5 miliarde 
menționează

ziarul „DIE WELT" — „facilități pen
tru asigurarea unui profit substanțial 
de natură să încurajeze investițiile 
de capitaluri în vederea redresării 
economiei". Iar atunci cînd capita
liștii se văd, totuși, frustrați într-un 
fel sau altul în asigurarea profitului 
dorit, se eludează legea fiscală, or
ganele fiscului neajungînd niciodată 
să descopere asemenea acte. Adese
ori, capitaliștii recurg și la alte pro
cedee : se organizează — cum relata 
ziarul londonez „THE GUARDIAN", 
referindu-se la practicile unor oameni 
de afaceri din Marea Britanie — în
casarea profiturilor peste hotare, 
unde, bineînțeles, nu operează legis
lația britanică.

Și ca atare profiturile rămîn in
tacte. >

In ceea ce privește masele popu
lare, „bugetele de austeritate" au 
adus cu adevărat austeritate. încă de 
la sfîrșitul anului trecut, în aproape 
toate țările occidentale presa a sesi
zat un fenomen nemaicunoscut la a- 
semenea proporții din anii marii crize 
(1929—1933). Este vorba de imensele 
cozi ce se fac zilnic Ia „supele popu
lare", oferite de diverse asociații de 
binefacere. „Sărăcia— menționa bu-

..săracii devin 
și mai săraci

Principala lovitură a „bugetelor de 
austeritate" s-a îndreptat spre acele 
cheltuieli care, chiar și într-o măsură 
infimă, erau menite să amelioreze 
situația păturilor celor mai sărace ale 
populației. Astfel, sub „ghilotina" 
bugetară, au fost amputate fondurile 
pentru ajutoarele de șomaj și alte 
ajutoare sociale. „Indemnizația de 
subzistență a unui șomer în Statele 
Unite — relatează „LE NOUVEL OB- 
SERVATEUR" — echivalează acum 
cu a zecea parte din salariu și nu 
este acordată decît pe timp de cîteva 
luni. După expirarea acestui termen 
— continuă revista — se face apel Ia 
mila statului. Dar în decursul ulti
milor doi ani au fost suprimate ma
joritatea creditelor pentru șomaj, au 
fost desființate ajutorul pentru să
raci, bonurile pentru mese gratuite, 
asistența pentru copiii subalimen- 
tați, ajutorul medical pentru cei ne
voiași, pentru locuințele cu chirii re
duse. Și acesta nu este decit în
ceputul".

în R.F. Germania, Marea Britanie, 
Italia, Belgia, Olanda s-au redus 
drastic cheltuielile bugetare pentru 
învățămînt și transporturi publice, 
pentru asistență sanitară. Rezultatul ? 
Ziarul „DAILY MIRROR" scrie: „Mi
lioane și milioane de tineri sini lipsiți 
acum de posibilitatea de a obți
ne o diplomă, intrucit invățămintul, 
nemaiprimind credite de la stat, s-a 
scumpit enorm ; săracii care au ne
șansa să se îmbolnăvească sint in 
imposibilitate să-și asigure tratament 
medical adecvat, intrucit plata pen
tru un pat de spital reprezintă o 
avere. Iar dacă asupra cuiva cade 
blestemul șomajului — un blestem 
care lovește acum zeci de milioane 
de oameni — este ca și pierdut. Mila 
nu mai vine de nicăieri".

Se pune, totuși, întrebarea : unde 
se duc sumele luate din alocațiile 
pentru șomaj, din asistența pentru 
bolnavi, din ajutoarele pentru săraci 
și din fondurile pentru invățămint ? 
Ele merg să alimenteze cheltuielile 
militare sporite și profiturile mono
polurilor.

Iar săracii devin și mai săraci.
Revista „LABOUR WEEKLY" subli

nia că datorită condițiilor diferite 
de existență, membrii societății si
tuați la poluri diferite de avere au 
o speranță de viață diferită. „Cu ex
cepția unor exemplare extrem de do
tate fizic, speranța de viață in pătu
rile sărace este cu 10—15 ani mai 
mică decît în păturile avute" — scria 
revista, care adăuga : „Trăind in con
diții insalubre, lipsiți de asistența 
medicală necesară și hrănindu-se 
sporadic, săracii lumii bogate se sting 
în floarea vîrstei".

Semnificativ este și reversul me- 
. daliei. într-un studiu al cercetătoru
lui norvegian JOHAN GATTUNG se 
arată că în S.U.A. se cheltuiesc anual 
7 miliarde dolari pentru tratamentul 
persoanelor care suferă de obezitate 
și alte boli datorate consumului în 
exces de alimente.

Referindu-se la asemenea situații 
caracteristice societății capitaliste 
contemporane, HERBERT MARCUSE 
sublinia : „Menținerea mizeriei ală
turi de o bogăție fără precedent" re
prezintă „cel mai necruțător act de 
acuzare Ia adresa acestei societăți".

Nicolae PLOPEANU
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Regimul de la Pretez 

își extinde prezența 
militară în Namibia

. NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Regimul rasist de la Pretoria se 
străduiește pe toate căile să-și in
tensifice prezența militară în Nami
bia, pentru a transforma acest teri
toriu ocupat ilegal intr-o rampă de 
lansare a acțiunilor șale agresive îm
potriva statelor independente yecine
— se subliniază într-un ( raport al 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia.

Din 1975 și pină în prezent, se 
arată în raport, numărul trupelor 
sud-africane din Namibia a crescut 
de 50 de ori. Pentru a-și înfăptui ac
țiunile agresive împotriva statelor 
învecinate, regimul sud-african a 
creat, pe teritoriul Namibiei, un. nu
măr de 90 baze militare, dintre care 
multe sînt amplasate în apropierea 
frontierei cu Angola — se precizea
ză in raport.

Pe de altă parte, Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia apreciază ca extrem 
de periculos faptul că regimul rasist 
de la Pretoria încurajează dezvoltarea 
tehnologiilor nucleare, a instalațiilor 
nucleare, sporind potențialul nuclear 
al R.S.A. a**

Lider al populației de culoare 
asasinat de poliția din R.S.A.
Poliția sud-africană a deschis fo

cul și l-a asasinat pe Saul Mkhize, 
lider al populației de culoare din pro* 
vincia Transvaal, in timp ce acesta se 
adresa mulțimii la o reuniune pu
blică Ia Driefontein, la care pârtiei* 
pau circa 500 de persoane.

Grevă în Venezuela
k

La chemarea Federației sindicate
lor portuare din Venezuela, docherii 
din marile porturi ale țării au declaț 
rat grevă în semn de protest împo
triva încălcării de către patronat • a 
contractelor de muncă. Autoritățile 
au declarat ilegală această acțiune și 
au dispus ocuparea porturilor de 
către forțe ale poliției, în scopul de 
a împiedica eventuale manifestații 
ale greviștilor.
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