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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Revoluționare GuineeaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineață, pe Mamourou Toure, ambasadorul Republicii Populare Revoluționare Guineea la București, în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în țara noastră. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

C AMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
de participanții la adunarea festivă din Capitală

ÎNSAMÎNȚARILE
- cu toate forțele, în ritm mult mai intens I

Mai sînt de semănat 2718000 hectare, ceea ce reprezintă 54 la sută 
din suprafața prevăzută a se cultiva în această primăvară

^îensificat h 
ximum in toate 
w/e și, mâi ah.

și vestul tării, unde 
termerMimită este

STADIUL INSĂMINȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente, pe județe, in
seara zilei de 6 aprilie

olt Un județ care demonstrează 
că se poate semăna mai repedeMiercuri, 6-aprilie, în județul Olt s-a atins cel mai înalt ritm la semănatul porumbului : au fost însă- mîntate 10 200 hectare. Acest ritm înalt de lucru se datorește măsurilor politice și organizatorice întreprinse de comitetul județean de partid, de organele agricole județene, muncii pline de abnegație a mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor din unități, pentru ca în această primăvară, cu condiții deosebit de favorabile, să se realizeze cea mai scurtă campanie de însămințărl.Pe ansamblul județului, pînă miercuri seara au fost însămînțate 55 700 hectare cu porumb. Este o realizare de excepție dacă avem în vedere perioada foarte scurtă în care s-a efectuat îhsămîntarea a- cestei mari suprafețe cu porumb. „Acum, cînd am trecut de'jumătate cu insămîntările — preciza tovarășul Doru Radulescu, directorul general al direcției agricole —■ avem garanția că, în condiții normale de lucru, pînă sâmbătă seara întreaga suprafață cu . porumb pentru consum va fi însămînțată integral. Aceasta ar însemna intr-adevăr realizarea celei mai scurte campanii agricole de primăvară, cu un

avails" de-'peste doiiă ®pTăiflînî'fâtă> de anii precedenți".Pornind de la aceste precizări, să vedem cum se acționează concret în cîteva unități agricole din județ.Cooperativele agricole Sprâncenata, Mihăiești, Frunzaru și Radomi- rești fac parte din consiliul agroindustrial Radomirești. Pe ingine- rul-șef al consiliului, tovarășul Ion Coacă, îl intilnim la C.A.P. Mihăiești. „Vineri seara vom raporta încheierea însămînțării porumbului pe întreaga suprafață. De fapt, astăzi, la Sprâncenata, Frunzaru și Radomirești însămînțăm ultimele hectare cu porumb. Ăm atins ritmuri înalte la semănat tocmai pentru că inginerii-șefi din unități au urmărit permanent starea terenului și, după ultimele ploi, au mobilizat cu promptitudine pe tractoriști la pregătirea terenului și semănat, acolo unde se putea lucra. De exemplu, la C.A.P. Mihăiești. marți nu s-a putut lucra pînă la ora 13, fiindcă plouase noaptea. A- tunci toate semănătorile au fost introduse în brazdă după-amiază, imediat ce terenul s-a zvîntat".Iată, deci, ce importanță are operativitatea cu care se acționează pentru a se depista parcelele unde

's'e "pdaiĂ lucra îftte'ris și ;'în' cdndiții de bună calitate. Concludente sînt și aspectele surprinse în consiliul agroindustrial Găneasa. Tovarășul Ioh Pavel, președintele consiliului, ne-a spus : „în zona noastră, semănatul a început ceva mai tirziu. Dar de la o zi la alta ritmul s-a amplificat și am ajuns în pas cu celelalte consilii. Pînă marți seara am reușit să însămînțăm 50' la sută din suprafața cu porumb. Deci, am recuperat intîrzierea și sîntem ou 2—3 procente peste media județului. Numai lucrând grupat, cu formații complexe și complete, am putut să folosim eficient timpul bun de lucru, să realizăm indici superiori la fiecare mașină agricolă. La noi, viteza zilnică este nu numai realizată, ci și depășită, tocmai prin organizarea superioară a muncii la fiecare punct de lucru în cîmp“.Asemenea ritmuri je realizează și în consiliile agroindustriale Vișina, Caracal, Drăgănești și Stoicănești. Să poate aprecia că, de fapt, ase-
Iancu VO1CU 
Aurel PAPADIUC

(Continuare in pag. a IlI-a)

COINTERESAREA MATERIALĂ 

importantă forță motrice a progresului societății noastreEste bine cunoscut faptul că în societatea socialistă, singura sursă de venituri o reprezintă munca, iar repartiția rezultatelor muncii se face nemijlocit în funcție de contribuția . concretă adusă la dezvoltarea socie- * tății. Din acest punct de vedere, orânduirea socialistă este cea mai dreaptă, cea mai echitabilă societate cunoscută pînă în prezent de istorie.Desigur, nici o societate, inclusiv 
cea socialistă, nu poate să reparti
zeze membrilor săi mai mult decit 
produce ; aceasta înseamnă că volumul producției' materiale, a venitului național Creat, nivelul productivității muncii reprezintă limite obiective maxime in dimensionarea fondului de consum, precum și a venitului fiecărui om al muncii.Faptul că principiul socialist de repartiție a venitului național este clar formulat in teoria economică marxistă, in programele de făurire ale societății socialiste, nu înseamnă că problemele aplicării sale practice sînt pe deplin soluționate. Dacă privim retrospectiv procesul de construire a noii orânduiri în diferitele țări socialiste, constatăm că multe dintre ele, inclusiv țara noastră, s-au confruntat, unele se mai confruntă și acum, cu o serie de probleme legate de crearea unor asemenea sisteme de retribuire a muncii care, pe de o parte, să stimuleze in măsura necesară pe producătorii socialiști uniți in creșterea aportului fiecăruia la sporirea venitului național, la dezvoltarea societății și, pe de altă parte, să respecte principiul echității socialiste, care decurge în mod obiectiv din esența legii repartiției după cantitatea și oalitatea muncii.In țara noastră, după Congresul al IX-lea al P.C.R. s-a manifestat, din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, o preocupare susținută pentru crearea unui sistem de retribui
re care să corespundă celor două

Prof. univ. dr. Mihai PĂRĂLUȚĂ

comandamente majore : stimularea 
materială și echitatea socialistă. „Di
ferențele in capacitatea de muncă 
există, vor exista și in comunism și 
vor fi cit lumea — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în raport cu 
aceasta, pornind de Ia principiul re
tribuției egale la muncă egală — să 
dăm posibilitatea acelora care mun
cesc mai bine să ciștige mai mult.

întreaga echipă, de respectarea cheltuielilor de: producție aferente, indiferent de rezultatele obținute pe ansamblul cooperativei. O mare importanță are și faptul că veniturile cooperatorilor nu sînt plafonate. Esențial este totodată faptul că, în agricultură, acordul global trebuie aplicat atît pentru mecanizatori, muncitori agricoli, cit și pentru șefii de
în dezbatere publică:

PROIECTUL PROGRAMULUI DE APLICARE 
A HOTĂRlRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 
IN DOMENIUL RETRIBUIRII Șl REPARTIȚIEI VENITURILOR

Nu trebuie să avem nici o teamă, 
chiar dacă unii vor cîștiga de două 
ori mai mult, dacă aceasta este re
zultatul muncii lor“.O reflectare a acestei preocupări o constituie „Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii", adoptată de Marea Adunare Națională în 1974, și îmbunătățirile ce i s-au adus în 1978 și 1980. Acesteia i s-a adăugat, în 1981, „Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste". De o deosebită însemnătate pentru stimularea cointeresării materiale, pentru j accentuarea spiritului de responsabilitate este prevederea din lege care stabilește că acordarea integrală a retribuției este condiționată de realizarea în totalitate 
a sarcinilor de producție de către

ferme și ceilalți specialiști, la toate culturile, inclusiv în zootehnie. Pe această bază legislativă complexă s-a creat un nou sistem de retribuire, care asigură legarea directă, ne
mijlocită a veniturilor fiecăruia de 
contribuția adusă și rezultatele con
crete obținute prin muncă.în vederea aplicării consecvente a acestui principiu de retribuire socialistă, pentru stimularea puternică a muncii de înaltă calitate, productivitate și eficiență, precum și pentru înlăturarea unor elemente ale sistemului actual de retribuire care nu mobilizează în măsura necesară personalul muncitor pentru îndeplinirea cu maximum de randament și exigență â sarcinilor ce revin fiecăruia la- locul său de muncă, s-a

elaborat și dat publicității, pe baza hotărârilor Conferinței Naționale din decembrie 1982, proiectul de Pro
gram privind retribuirea muncii și 
repartiția veniturilor oamenilor muncii, program elaborat pe baza orientărilor și indicațiilor nemijlocite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Rod al unei profunde analize a mutațiilor ce au survenit în viața economico-sociâlă a tării, a cerințelor aplicării noului mecanism eco- nomico-financiar, a adincirii auto- conducerii muncitorești și autogesti- unii întreprinderii, proiectul noului program aduce o seamă de perfecționări legislației în domeniul retribuției și repartiției, asigurând reglementarea unor noi și importante aspecte ale activității economico- sociale.Pornind de la imperativul afirmării mai puternice în actualul cincinal a factorilor calitativi, intensivi ai creșterii economice, prevederile cuprinse în proiectul noului program stimulează ridicarea gradului de responsabilitate al fiecărui colectiv de muncă din economie, interesul său pentru sporirea mai rapidă a productivității muncii, modernizarea produselor, promovarea largă a tehnicii și tehnologiilor avansate. îmbunătățirea calității, reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor, utilizarea intensivă a fondurilor fixe. Toate acestea constituie elemente de natură să asigure o puternică afirmare factorilor de cointeresare materială, în raport direct cu cantitatea și calitatea muncii depuse. Prin legarea nemijlocită a veniturilor fiecărui om al muncii de contribuția adusă și rezultatele concrete obținute în producție se asigură un raport direct între drepturile și obligațiile ce re-
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste RomâniaParticipanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei Sănătății" în Republica Socialistă România, in humele tuturor oamenilor muncii din unitățile sanitare ale municipiului București, își manifestă și cu această ocazie sentimentele de profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru grija și sprijinul constant pe care le acordați sănătății poporului român, pentru promovarea și conservarea stării de sănătate a tuturor cetățenilor și creșterea calitativă a asistenței medicale.Această sărbătorire, care a devenit o tradiție în țara noastră, reprezintă pentru noi momentul unui bilanț solemn al realizărilor obținute în domeniul îmbunătățirii stării de sănătate a poporului nostru, constituind, totodată, prilejul angajamentului unanim de a munci cu ’ abnegație și dăruire pentru asigurarea sănătății tuturor cetățenilor, pentru triumful cauzei socialismului din România, al păcii și progresului din întreaga lume. Ea constituie o dovadă în plus a atenției pe care partidul și statul nostru o acordă bunei stări : fizice, morale și sociale a întregului popor și, totodată, a prețuirii de care se bucură activitatea competentă și plină de dăruire a personalului sanitar.S-au evidențiat cu pregnanță, și cu această ocazie, marile realizări obținute sub conducerea partidului în domeniul sănătății publice, valoarea inestimabilă a indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea asistenței medicale a populației. Sărbătorirea „Zilei Sănătății" ne oferă ocazia să vă raportăm că acționăm cu toată hotărârea pentru înfăptuirea orientărilor dumneavoastră privind îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației, avînd permanent în centrul activității noastre, așa cum ne-ați indicat în repetate rânduri, omul, satisfacerea cerințelor și nevoilor sale, dezvoltarea sa multilaterală, obiective fundamentale ale întregii politici promovate cu consecvență de partidul și statul nostru.Beneficiind de sprijinul dumneavoastră permanent și multilateral, pentru care vă exprimăm întreaga noastră gratitudine și recunoștință, am folosit mai bine fondurile alocate de Ia bugetul statului, ceea ce a

permis o puternică dezvoltare a bazei materiale a ocrotirii sănătății reflectată în evoluția favorabilă a principalilor indicatori ai stării de sănătate a populației.Cu ocazia „Zilei Sănătății", noi, comuniștii și întregul personal muncitor din unitățile sanitare ale Capitalei, ne exprimăm din nou, cu fermitate, deplina noastră adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și ținem să ne manifestăm și cu această ocazie admirația și deplina noastră satisfacție față de neobosita dumneavoastră activitate pusă în slujba păcii în lume, a libertății și independenței tuturor națiunilor și, mai presus de orice, în slujba progresului. și fericirii națiunii române.Grija deosebită pe care dumneavoastră o manifestați pentru bunăstarea poporului, a tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate constituie pentru noi toți un puternic îndemn în vederea ridicării necontenite a calității asistenței medicale la nivelul eforturilor depuse de partidul și statul nostru în toate domeniile de activitate, al exigențelor actualei etape de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.De „Ziua Sănătății", personalul muncitor din unitățile sanitare ale municipiului București se angajează în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, să depună toate eforturile pentru a fi la înălțimea încrederii pe care ne-o acordați, pentru a înfăptui neabătut politica clarvăzătoare a partidului și statului nostru.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele oamenilor muncii din domeniul ocrotirii sănătății, că vom face totul nentru perfecționarea întregii noastre activități, pentru o nouă calitate superioară în .asigurarea unei sănătăți bune a întregii populații, în deplin consens cu evoluția generală a societății noastre, asigurindu-vă că vom înfăptui neabătut hotărârile Congresului al XTI-lea și- ale Conferinței Naționale ale partidului privind creșterea calității vieții, ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor patriei.
PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA 

CONSACRATA „ZILEI SĂNĂTĂȚII" DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

ÎN ÎNTÎMNNAREA ZILEI DE I MAI 

REALIZĂRI DE SEAMĂ 
1N MAREA ÎNTRECERE

PRAHOVA:
întregul spor 

de producție — pe baza 
creșterii productivității 

munciiColectivele unităților industriale din județul Prahova obțin în întâmpinarea zilei de 1 Mai succese de seamă. De la începutul anului și pină în prezent, în unitățile industriale prahovene s-au realizat peste plan 11 100 tone cărbune net, 800 tone oțel brut, 34 800 tone benzine, 8 268 tone uleiuri minerale, 145 tone acid sulfuric, 3 000 bucăți anvelope, peste 16 000 tone produse petrochimice și alte produse în valoare de aproape o jumătate miliard lei. întregul spor de producție s-a obținut numai pe seama creșterii productivității muncii. (Constantin 
Căpraru, corespondentul „Scînteii").

CARAȘ-SEVERIN :
Producție fizică 
peste prevederiîn unitățile industriale din județul Caraș-Severin s-au realizat peste plan, în primul trimestru din acest an, importante cantități de produse solicitate de economia națională. . Astfel, ca urmare a măsurilor privind sporirea zilnică a producției de cărbune și minereuri, prevederile de plan pe ansamblul județului au fost depășite cu 4 500 tone cărbune, 38 tone plumb și 36 tone zinc. La rândul lor, siderurgiștii din Reșița au realizat peste plan 2 688 tone de profile laminate grele și semifabricate, iar siderurgiștii din Oțelul Roșu peste 4 500 tone laminate finite pline. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scînteii").

IAȘI :
Cu planul de export 

îndeplinitOamenii muncii din 12 mari întreprinderi industriale și unități economice din județul Iași anunță că și-au onorat în întregime obligațiile , „la zi“ înscrise în contractele economice încheiate cu partenerii de peste hotare. Colectivele din aceste unități au înregistrat, totodată, un excedent de mărfuri livrate la export, a căror valoare se ridică la aproape 21 milioane lei. Pe primele locuri se situează întreprinderile metalurgică, mecanică „Bucium", de utilaje, piese de schimb și reparații, de prelucrare a maselor plastice și de legume și fructe. (L'anole Corcaci, corespondentul „Scînteii").
Petroliștii—pe calea realizării 
unor producții sporite de țițeiRealizarea zi de zi a sarcinilor de plan la producția de țiței are o însemnătate cu totul deosebită în asigurarea bunului mers al activității în numeroase ramuri ale economiei naționale. Avînd în vedere locul important al industriei petrolului în ansamblul economiei, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a analizat direct, în repetate rînduri, activitatea acestui sector, a stabilit cu claritate măsurile ce se impun pentru creșterea mai susținută a producției de țiței. Cum sînt transpuse în practică orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului, care sînt primele rezultate ale aplicării măsurilor stabilite cu acest prilej, ce trebuie întreprins in continuare pentru ridicarea nivelului extracției de țiței - iată tema convorbirii noastre cu tovarășul Gheorghe Vlad, ministrul petrolului.— La sfirșitul lunii februarie s-a 

trecut la o îmbunătățire a organizării 
industriei petroliere. Vă rugăm să ne 
prezentați, tovarășe ministru, stadiul 
acestei acțiuni de mare interes pen
tru activitatea petroliștilor țării.— Măsurile de perfecționare a activității de producție în domeniul forajului și extracției, de fapt a întregii activități din industria extractivă de petrol și gize, stabilite pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost finalizate în amănunt, pînă la jumătatea lunii martie, în toate trusturile de foraj-ex- tracție, schelele de producție petrolieră și cele de foraj. S-au organizat peste tot brigăzile de producție care răspund de realizarea întregului proces de extracție a țițeiului și gazelor, respectiv de foraj. Cele 293 brigăzi care funcționează în prezent sînt: conduse de ingineri, iar colectivele lor își cunosc bine sarcinile și răspunderile care le au, avînd condițiile necesare pentru folosirea din plin a capacității de producție a sondelor, a instalațiilor și utilajelor din dotare. Cu această ocazie au fost redistribuiți în brigăzile de producție peste 6 200 oameni ai muncii care desfășurau înainte activități auxiliare, nelegate direct de producția de țiței sau foraj. Totodată. 400 de ingineri, subingineri și alte cadre tehnice și economice de specialitate au fost trecute din aparatul trusturilor în brigăzile de producție.

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe VLAD ministrul petrolului

în acest fel s-a realizat o întărire substanțială a sectoarelor deficitare în personal — este vorba de activitățile de foraj, probe de producție, reparații și intervenții la sonde — ceea ce contribuie la aplicarea cu rezultate superioare a măsurilor de creștere a producției de țiței și gaze, la promovarea cu mai multă operativitate a tehnologiilor noi și proceselor de recuperare a țițeiului din zăcăminte.
— Practic, in luna martie s-a lucrat, 

deci, in noul sistem de organizare. 
Ce efect au avut aceste măsuri pen
tru desfășurarea producției, a activi
tății în industria petrolieră ?— Noua organizare s-a bucurat de adeziunea deplină a muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, a specialiștilor din industria petrolieră, ea asigurând un cadru optim pentru desfășurarea activității, corespunzător sarcinilor sporite ce revin ramurii pentru înfăptuirea programelor stabilite de Conferința Națională a partidului.Trebuie să subliniez în acest cadru hotărirea. petroliștilor de a traduce neabătut în practică sarcinile și in

dicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu cadrer le din industria petrolieră, angajamentul lor de a-și spori contribuția la asigurarea independenței energetice a țării.Rezultatele obținute în primul trimestru,. în special cele din luna martie, dovedesc că activitatea din unitățile ministerului se află pe o linie ascendentă, deși producția de țiței nu s-a ridicat la nivelul planului. în primele trei luni au fost puse în 
producție 228 sonde noi de țiței, care asigură în prezent un debit de 1 580 tone țiței-zi. S-au desfășurat mai bine activitatea de intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde. Numărul sondelor oprite care 
așteaptă efectuarea acestor operații 
a scăzut cu 40 și se ’depun în continuare eforturi pentru lichidarea completă a acestora pînă în luna mai, așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu. în activitatea do foraj •— sarcinile de plan au fost îndeplinite, la fel ca și în domeniul lucrărilor de investiții și construcții- montaj.Ceea ce este mai important de arătat este faptul că față de 1 martie, 
extracția de țiței a crescut cu aproa
pe 600 tone pe zi. Un număr de cinci 
schele de producție petrolieră — Titu, 
Zemeș, Găești, Clejani și Moșoaia — 
realizează producția zilnică de țiței 
stabilită prin plan sau superioară 
acesteia, iar' colectivele altor zece schele au sporit extracția pînă la un nivel apropiat cifrelor de plan.

— Atît la consfătuirea de lucru cu 
cadrele din petrol și, mai recent, la 
plenara C.C. al. P.C R., tovarățul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că in 
acest an trebuie să se realizeze o pro
ducție zilnică de cel puțin 40—43 mii 
tone țiței. Cum se acționează pentru 
îndeplinirea acestei sarcini deosebit 
de importante ?Convorbire realizată de

Dan CONSTANTIN
(Continuare în pag. a III-a)
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Blocuri... solare
La Medgidia 

strucția primelor patru 
ale căror apartamente vor fi 
încălzite cu energie 
Blocurile au cite trei niveluri, iar 
pereții cu expunere sudică sint 
vopsiți în exterior în culoare 
neagră, peste care sint montate 
așa-numitele „închideri de sti
clă", în interiorul cărora se pro
duce efectul de... seră. Iarna, 
aerul încălzit de razele soarelui 
este ventilat în interiorul apar
tamentelor, iar vara, „serele" 
de pe zidurile blocului sint a- 
coperite cu rulouri pastelate 
protectoare. Apa pentru baie și 
bucătărie va fi încălzită tot cu 
ajutorul energiei solare, captată 
cu baterii de elemente instalate 
pe acoperiș. Pentru zilele fără 
soare, noile apartamente sint 
prevăzute și cu sobe de teraco
tă pentru combustibil solid.

a început con- 
blocuri

solară.
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Faptă 
pionierească

tntr-una din zilele trecute, 
pionierul Niculescu Gheorghe, 
din comuna Bălilești, județul 
Argeș, venea de la școală. De
odată, în fața magazinului din 
centrul comunei, observă ieșind 
trîmbe de fum prin încheieturi
le unei ferestre. Fără să mai 
stea o clipă pe gînduri, pionie
rul și-a strigat colegii de școa
lă :

— Veniți fuga! Arde! Foc!
Pînă să-i sară în ajutor co

legii, el a și spart un geam și a 
intrat înăuntru, începînd lupta 
cu focul. L-au ajutat colegii din 
clasa a VIII-a. La- sfîrșit, toți 
arătau... fumurii, dar cu zîmbe- 
tul reușitei în priviri.

Au fost salvate bunuri de mii 
de lei.

Bravo, copii!
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Culegători 
de ocazie

După trufandalele care _. 
nesc spre piață in flux neîntre
rupt din sere, au început să dea 
rod și alte legume cultivate 
direct în cîmp. Chiar la margi
nea șoselei naționale Simeria — 
Hațeg — Petroșani, cooperativa 
agricolă Băcia are cultivată o 
suprafață întinsă cu legume. In 
afară de cei care le-au plantat 
și le-au îngrijit șe ivesc, de la 
un timp, și culegători de oca
zie. Motorizați. Opresc mașinile 
și se înfruptă ca din propria 
grădină. Așa s-a întîmplat și cu 
cel de la volanul autoturismului 
l-GJr7585, Și ca el mai sint și , 
alții. Și aici, și prin alte părți.

Dar ce-gr fi‘ șă nu mai fie ? t
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por-
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Generalizarea experienței înaintate în zootehnie 
- obiectiv „la zi“ al muncii politico-educative

I

AOBDilNIȚÂ PUI^ILDCĂ A ScMi

Pe un drum 
greșit...Așa îl cheamă: Nicolae Fru
mosu. O bună bucată de vreme 
Frumosu a avut in familie și în 
lume o purtare pe măsura nu
melui: frumoasă. Pînă într-o 
zi, cînd a început să zăboveas
că mai mult prin restaurante, 
lustruindu-le scaunele de la 
mese. Azi așa, mîine așa, de la 
băutură a ajuns la neglijarea 
familiei, lipsind adeseori de a- 
casă. Cînd și-a făcut apariția 
ultima oară, pe trei cărări, so
ția l-a rugat și l-a sfătuit să 1 
revină pe calea cea bună, să 
contribuie și el la întreținerea 
copiilor. Dar el, în loc s-o as
culte, a pus mina pe secure. Și 
atît de tare a lovit-o, că medi
cii au făcut mari eforturi pen- 
t'ru a putea fi salvată. După 
cum ne informează procurorul 
I. Micuț de la Procuratura ju
dețeană Vîlcea, Frumosu va 
sta... frumușel 5 ani la închi
soare.

Nici o scăpare
Viorel Smochină din Alexan

dria și Gheorghe Bosoc, dintr-o 
comună apropiată, Borostia, am
bii de profesie „fără", erau 
prieteni la cataramă. O „priete
nie" bazată pe o îndeletnicire 
comună: furtul de orătănii. In
tr-un timp record, cei doi au 
reușit să dea iama prin cotețele 
din 15 gospodării ale unor ce
tățeni din Alexandria. La ulti
ma tentativă, o găină mai mo
țată, supărată că a fost trezită 
în toiul nopții pentru a i se 
schimba „domiciliul", a început 
să cotcodăcească atît de înver
șunat, incit a trezit oamenii din 
somn și cei doi „găinari" n-au 
mai avut nici o scăpare.

Chifanfa 1818
Chitanța cu numărul 1 818,

I
I
I

Chitanța cu numărul 1 818, pe 
care ne-o trimite cititorul nos
tru Alexandru Tabacu, împlineș
te un an de zile de cînd i-a 
fost eliberată de unitatea de re
parații ceasornicărie din . fața 
parcului central din Drăgășani. 
Pe chitanță scrie că s-au încasat 
29 de lei pentru repararea ceasu
lui dus de cititorul nostru. De 
dus l-a dus, de plătit a plătit, 
dar ceasul nu l-a mai văzut nici 
în ziua de azi. „Poate că neca
zul meu vi se pare minor — ne 
scrie el — și poate că nici n-ar 
merita osteneala să-i dați vreo 
atenție, dar vreau să arăt o a- 
numită mentalitate a acestor 
meșteri. Eu sint muncitor, fie- 
rar-betonist, și fac naveta :~- 
tr-un sat din apropiere.
■fost săptămână în care să nu 
mă duc — cu riscul de a pierde 
cursa — și să nu întreb ce mai 
face ceasul meu. Și de fiecare 
dată mi se spune să vin „săptă- 
mina viitoare". Mi-au ieșit peri 
albi de cînd tot mă poartă pe 
drumuri. Pe 27 aprilie — cum 
zice și chitanța — se împlineș
te anul și eu tot n-am ceasul re
parat".

Iți stă ceasul, nu alta !Rubrică realizată de
Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteii"

în- 
N-a

i
l
i
i
l
i

i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

In agricultură există multe unități care beneficiază de condiții similare sau asemănătoare, dar care obțin rezultate mult diferite. Este o realitate care impune schimbul de expe
riență pentru generalizarea rezultate
lor bune printre principalele căi de acțiune ale muncii politico-educative, printre modalitățile esențiale pentru îmbunătățirea generală a activității din această ramură de bază a economiei naționale.Obișnuim să vorbim adesea de generalizarea experienței înaintate — remarca tovarășa Constanța. Czer- 
vinschi, secretar al comitetului județean de partid — fără să insistăm suficient asupra modalităților practice care fac posibilă înfăptuirea unui asemenea obiectiv complex. Pentru că, așa cum arată viața, o experiență bună nu se asimilează cît ai. bate din palme, nu poate fi preluată și mai ales generalizată printr-o singură acțiune, oricît de reușită ar fi ea, ci necesită adoptarea unui complex de măsuri tehnico-econo- mice, organizatorice, descifrarea a- tentă a cauzelor care asigură producții mari, pregătirea condițiilor optime în' propria unitate, în măsură să faciliteze apariția rezultatelor superioare.— înțelegem că, pentru a contribui efectiv la îmbunătățirea activității practice, schimburile de experiență trebuie să se desfășoare după reguli metodologice precise.— Poate că este prea mult spus, dar oricum se simte acut necesitatea orientării ferme a acestor schimburi spre rezultate — singurele în măsură să justifice eforturile pe care le presupun asemenea acțiuni, complexe.— Care ar fi prima condiție a succesului schimburilor de experiență 1— Delimitarea clară a experienței pozitive, crearea condițiilor practice pentru preluarea și extinderea ei. Dacă mergi într-o unitate pentru o oră poți vedea lucruri instructive, dar după opinia noastră nu te poți documenta cum trebuie pentru a și prelua experiența de acolo. Iată de ce acordăm o atenție deosebită 
schimburilor de experiență între 
cooperative agricole vecine. Vecini 
fiind, cooperatorii se pot sfătui mai 
pe îndelete și după ce schimbul 
propriu-zis s-a încheiat, se pot 
ajuta reciproc în a extinde rezulta
tele bune.Intr-adevăr, majoritatea schimburilor de experiență organizate de secția de propagandă în strînsă conlucrate cu secția agrară vizează cooperative vecine,, cu rezultate inegale, din cadrul £, .luiași consiliu agroindustrial : Grindu și Colelia, Amara și Perieți, „Gheorghe Doja“ și An- drășești.Discutăm cu tovarășul Liță Stoica, președintele cooperativei agricole de producție Colelia, unitate care pînă nu cu mult timp în urmă obținea producții slabe, iar acum a devenit „concurenta" nr. 1 a cooperativei din Grindu.— Vedeți, ne spune el. mult timp noi ne-am zbătut în greutăți la sectorul zootehnic. Cînd aveam una, nu aveam alta. Da, știam de rezultatele bune ale vecinilor noștri. Schimbul de experiență organizat la Grindu ne-a ajutat să le cunoaștem mai bine — și nu numai pe noi, cei din conducere, ci pe mai toți lucrătorii. Dar mai este

ceva : cu prilejul schimbului de experiență, vecinii noștri au primit și anumite sarcini să ne ajute cu ce pot. Apoi, cu timpul, am devenit prieteni, cînd aveam un necaz mergeam și la Grindu să ne sfătuim, să vedem ce este de făcut.— Concret, cu ce v-au ajutat cei de la Grindu ?— Cu ceea ce este foarte important în bunul mers al unui sector zootehnic : cu matca. Pînă atunci luam vițele de. la nu știu cite C.A.P.- uri din țară ; unele nu rezistau, altele, nu dădeau randamentul scontat. Acum am luat o matcă omogenă și de la început lucrurile au pornit bine.Apoi ne-au ajutat cu ceea ce cred
însemnări

din județul Ialomița

eu că reprezintă atu-ul numărul unu al celor de la Grindu : ordinea șl 
disciplina. Ne-au ajutat, e un fel de a spune. Pur și simplu, cînd s-a întors primul'lot din lucrătorii noștri care vizitaseră Grindu, i-am simțit tăcuți, jenați, supărați pe ei înșiși. Ca gospodari i-am înțeles întru totul. Ordinea și disciplina de acolo con- stituiseră cea mai bună lecție. De a doua zi mi-ăm dat seama, după felul cum și-au organizat activitatea, că fiecare „furase" ceva, voia să facă măcar o parte din ceea ce văzuse. Era punctul de plecare. Au venit și cadre de la Grindu la noi care ne-au povățuit cum să facem, cum să stimulăm întrecerea între îngrijitori, ordinea și disciplina în muncă. Cînd dădeam de greu mergeam la vecini să ne sfătuim, să vedem ceea ce este de făcut. Așa am înyățat, așa am ajuns să apropiem producțiile de lapte, de carne. Țăranii nu au secrete unii față de alții. Pentru noi, cooperativa de la Grindu a fost o adevărată școală pe care, socotim, am frecventat-o așa cum se cuv.enea.

Filmul — iată o altă metodă care și-a vădit roadele în stimularea acțiunii de generalizare a experienței înaintate. Pe plan județean s-au întocmit mai multe filme axate pe probleme precise : modul în care se produc și se depozitează furajele, asigurarea curățeniei în grajduri, folosirea unei zile de muncă în zootehnie etc. La început, pelicula derulea

ză scene care probează spiritul gospodăresc al cooperatorilor de la „Gheorghe Doja“, Smirna, Balaciu. Animalele grase, qurațe, bine îngrijite „vorbesc" de la sine. Brusc apar și imagini ale neglijenței și delăsării: vite înotînd în noroi pînă la brîu, furaje'prost depozitate și mucegăite, padocuri inundate de gunoi, îngrijitori care dorm în plină zi. Imagini grăitoare, surprinse la cooperativele agricole din Jilavele, Adîncata, Con- deeni, Borănești.Toate acestea sînt derulate în fața factorilor de conducere din unitățile agricole și din comunele unde au fost filmate imaginile respective. Vorbitorii invitați să ia cuvîntul sînt nevoiți să înceapă cu... autocritica. Peste cîtva timp, echipa, de filmare revine.Desigur, asemenea metode directe de răspîndire a experienței bune nu exclud și acțiuni organizate. în același scop, la nivelul județului, cu o participare mai largă. Chiar în zilele în care efectuam investigația se desfășura un astfel de schimb de experiență, la care au participat șefii fermelor de vaci cu lapte și îngră- șarea taurinelor, doctorii veterinari de circumscripții și îngrijitori fruntași din C.A-P. și I.A.S.La ferma de vaci cu lapte a cooperativei agricole Amara, care nu cu mult timp în urmă se număra printre unitățile slabe, în ultimele luni producția de lapte s-a dublat. „Secretul" acestui salt considerabil : modul judicios de administrare a furajelor. La C.A.P., Munteni Buzău, „Gheorghe Doja", participanții au putut vedea pe viu cum pot fi depozitate și conservate în cele mai bune condiții furajele, cum sînt stimulați îngrijitorii pentru a obține producții mereu mai mari de lapte, pentru a realiza procentul de natalitate existent aici — 85 de viței la suta de vaci. învățămintele desprinse în urma acestor acțiuni sînt grupate într-o broșură tipărită chiar în aceste zile, semnificativ intitulată : 
„Din experiența unităților fruntașe". Schimburile de experiență declanșează acțiuni rodnice de întrajutorare. stimulează căutările, contribuie la îmbunătățirea, rezultatelor în muncă cu o condiție — să fie bine organizate, orientate către obiective precise.Un îndemn și o concluzie totodată.

Mihai VIȘOIU 
Paul DOBRESCU

n noua ura a mumei Foto : Ioan Popescu

Buna aprovizionare începe 
cu buna folosire a pămîntului

• Cînd aplicarea principiilor autoaprovizionării e atenuată de practici învechite
• Locui legumelor este pe masa consumatorilor, nu pe „banca de rezerve"

a planificatorilor ® De ce varză de Teleorman și nu varză de Cluj?

Recentele decrete ale Consiliului de Stat referitoare la evidența și 
gospodărirea șeptelului, la circulația corectă a produselor agricole 
exprimă grija statornică a conducerii de partid și de stat pentru dez
voltarea multilaterală a producției agricole și pentru asigurarea, pe 
această bază, a trebuințelor economiei naționale și populației. Ele succed 
și întăresc orientările formulate la Conferința Națională a partidului și 
la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare în legătură cu 
creșterea răspunderii organelor locale față de realizarea unei agriculturi 
intensive, de mare randament, în condițiile aplicării principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionării teritoriale.

Una din problemele majore puse, în acest sens, în fața consiliilor 
populare este folosirea cît mai eficientă a pămîntului - factor hotăritor 
in sporirea producției agricole și a bunurilor necesare aprovizionării popu
lației, in satisfacerea cerințelor economiei naționale.Investigația de față a pornit de la constatări făcute pe teren, în timpul anului agricol încheiat, care au relevat că o parte din bogata producție legumicolă a rămas în unele localități nevalorificată corespunzător sau deloc. Asemenea aspecte au fost semnalate în special în județele cu o agricultură puternică, cum ar fi Teleormanul. In legătură cu această situație am cerut explicații tovarășului 

Ion Oinăcaru, directorul ; Trustului horticol județean.— Conform programului local de autoaprovizionare, județul nostru urma să producă în 1982 pentru acoperirea nevoilor de consum ale populației locale 70 000 tone legume. Cum Teleormanul dispune de condiții pedoclimatice favorabile. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin Direcția generală economică a horticulturii (D.G.E.H.), a stabilit să producem în plus, peste nevoile proprii de consum, alte 308 000 tone legume de cîmp. Surplusul de producție urma să fie valorificat' astfel : 64 000 tone — pentru nevoile de prelucrare industrială și export, 65 000 tone — pentru aprovizionarea Capitalei, iar 120 000 tone — pentru aprovizionarea altor județe cu potențial legumicol mai redus. Adunînd însă repartițiile surplusului de producție se observă că 59 000 tone din cele 308 000 tone planificate au rămas fără destinație. „Este rezerva de plan la dispoziția noastră" — ne-au spus specialiștii de la D.G.E.H.— E o rezervă firească ?— Dacă ar fi fost folosită, dacă produsele nu s-ar fi irosit, poate că precauția n-ar deranja, deși, la proporțiile Ia care se practică, această prudență excesivă nu prea corespunde principiilor autoconducerii și autoaprovizionării.. Dar producția „de rezervă" nu este luată în calcul de planificatori, pentru asigurarea unei desfaceri certe. Ca atare, ea rămîne în cele mai multe cazuri pe cîmp, nevalorificată. Ceea ce înseamnă — din punct de .vedere al fondului funciar — teren irosit, cultivat, prelucrat, dar... nevalorificat. Dar . a-sta nu e

totul : la „rezerva de plan" planificată s-au adăugat și alte „rezerve" de producție irosită.— La ce vă referiți 7— în 1982 toate județele au trecut la producerea pe scară mai largă a legumelor. D.G.E.H. n-a ținut însă cont, la alcătuirea planului, de această situație nouă, stabilindu-ne repartiții de livrare către alte județe, ca și în perioadele anterioare, obligîn- du-ne astfel să afectăm legumicultu- rii aceleași suprafețe mari de teren. Numai că beneficiarii n-au mai încheiat contracte cu noi pentru întreaga cantitate planificată, realizîn- du-și singuri o parte din legumele necesare. Așa a apărut, încă de la începutul anului 1982, o nouă „rezervă", de circa 41 000 tone. Deci, în total, circa 100 000 tone legume, adică mai bine de un sfert din producția planificată a județului a fost sortită lipsei de desfacere încă înainte de a se pune sămînța sub brazdă. Cu alte cuvinte, mai multe mii de hectare de teren puse în situația să producă mărfuri fără desfacere asigurată.—‘Ați solicitat D.G.E.H.-ului să găsească soluții de plasare a produselor din cadrul „rezervei de plan" 1— Și la începutul anului, și ulterior, în timpul campaniei de recoltare, consiliile populare, unitățile de producție au cerut repartiții pentru desfacerea „rezervei de plan". Numai că beneficiarii fixați, fiind în afara planului, nu aveau cu ce să ridice produsele. Planul lor nu cuprindea și o „rezervă" de mijloace de transport, de vehiculare și desfacere a producției suplimentare....Cîtă recoltă s-a irosit în Teleorman, în 1982, cît teren s-a cultivat, inutil, datorită planificării prea „elastice", nici consiliul popular județean, nici consiliile populare ale. localităților nu au cum să precizeze. Nimeni nu ține o asemenea evidență.Din investigațiile efectuate am reținut însă că sistemul prevederii unor producții legumicole fără desfacere asigurată — sub formă de largi „rezerve de plan" — nu este specific

doar Teleormanului. La fel s-au petrecut lucrurile în toate județele, conform unei practici de ani de zile, de cînd nici vorbă nu era de autoaprovizionare. Efectul ? Bazîndu-se pe ideea că furnizorii tradiționali vor avea un plus de producție — datorită rezervelor de plan — producătorii din unele județe, consiliile populare nu acordă maximum de atenție recoltei locale, așteptînd, exact ca și pînă acum, să-și acopere necesarul din afară. Județul Cluj, de exemplu, a apelat în toamna lui ’82 la rezerva de varză a Teleormanului pentru că de culturile proprii de varză nu s-a îngrijit cum trebuie. La fel au procedat și județele Dîmbovița, Argeș, Bihor, Prahova, Iași ș.a., care și-au acoperit necesarul de autoaprovizionare la varză, ceapă, cartofi, rădăcinoase etc. nu cu legumele produse pe plan local — cum prevedeau programele teritoriale de autoaprovizionare și pentru care dispuneau de condiții să le realizeze— ci apelînd, cu ușurință, la „rezervele de plan" ale vecinilor.Am solicitat și părerea tovarășului 
Ion Iliescu, director general adjunct al D.G.E.H.— Rațiunea rezervelor de plan este de a crea mai’ multă siguranță în aprovizionare, pentru a evita situațiile create de eventualele calamități— ne-a spus interlocutorul. Producția în agricultură nu este ca în uzină: cit planifici, atît obții.— De ce nu se conturează totuși prin plan o destinație sigură acestor „rezerve"?— Pentru că niciodată, de cînd folosim acest sistem de planificare, nu s-au realizat decît suprafețele cultivate, nu și producțiile scontate.Afirmația ni s-a părut destul de curioasă față de însăși ideea de planificare. Dar cu prilejul documentării am remarcat că, în ultimii 15 ani, suprafața destinată legumicultu- rîi în unele județe a crescut cu 50 la sută, pe cînd randamentul la hectar în aceleași județe a crescut cu numai 40 Ia sută. Cu alte cuvinte, contrar strategiei generale a dezvoltării agriculturii, legumicultura a înregistrat o creștere mai mult extensivă decît intensivă. Care în practică se traduce în utilizarea cu eficiență scăzută a pămîntului, în risipirea patrimoniului funciar destinat acestui sector al agriculturii. Nu constituie oare și această situație o consecință a sistemului de planificare practicat ?S-ar putea ca „rezervele" formulate în prezentul articol împotriva........rezervelor de plan" (sau, cel puțin, a proporțiilor acestora) să nu fie împărtășite de toți practicienii. Așteptăm eventual alte opinii.

Mihai IONESCU

Un „caz" își așteaptâ epilogulUna din obligațiile rubricii „Audiența publică a „Scînteii" este aceea de a informa pe cei ce se adresează ziarului, în general pe cititori, asupra modului în care s-au rezolvat sesizările lor, asupra evoluției soluționării. în legătură cu aceasta, considerăm că în anumite cazuri, respectiv cînd problema in sine pre
zintă, prin concluziile sale, un interes mai larg, ar putea fi utilă inserarea unor materiale de o dimensiune mai amplă decit un simplu răspuns lapidar.Este cazul anchetei ce se publică mai jos, în care ...„Audiența „Scînteii" a debutat în biroul corespondentului ziarului nostru pentru județul Botoșani.La drept vorbind, situația Viori- căi Donos nici acum n-a intrat în deplină legalitate : funcționează pe un post nou creat și nu pe cel pe care-1 deținea încă din anul 1966 ; la reîncadrarea in muncă, începînd cu 1 februarie 1983, i s-a acordat retribuția la categoria „bază" și nu cea corespunzătoare vechimii. Dar față de cile i s-au întîmplat. acestea i se par neglijabile, aproape că nici n-o interesează. Mai ales că zootehniștii — dar și ceilalți cooperatori — din satul Zlătunoaia au reprimit-o bucuroși, fiindu-i la fel de apropiați ca „măi înainte", că în cele aproape două luni de cînd a redevenit „tehniciană noastră veterinară" indicatorii fermei zootehnice au urcat serios, că „oficialii" comunei Lunca — aceiași care i-au „înlesnit" necazurile ce i se păreau fără ieșire — îi folosesc acum numele — și rezultatele — în munca de popularizare a exemplelor demne de urmat....După mai bine de zece ani de activitate, . tehniciană veterinară, respectată pentru merite profesionale și comportarea în familie, iar de la o vreme și pentru activitatea desfășurată în diferite organisme de conducere ale comunei, se îmbolnăvește, medicii îi acordă o perioadă determinată pentru refacerea sănătății. înștiințează consiliul popular Lunca, apoi conducerea inspectoratului sanitar veterinar, care o încredințează că nu-i vor fixa un înlocuitor decît tot pe o durată determinată (cum prevede și legea, dealtfel). Ceea ce echivala cu „poți să-ți urmezi liniștită tratamentul". In ianuarie 1982 află însă că pe postul pe care figura încadrată, primăria comunei a solicitat, prin „transfer în interesul serviciului" ( !) un alt tehnician veterinar. Și cu toate că personal previne forurile amintite anterior pentru a nu comite o greșeală (în fapt, o încălcare a legii), postul îi este ocupat... definitiv ! Cîteva luni mai tîrziu, comisia de expertiză medicală îi acordă Vioricăi Donos dreptul de a lucra cu o jumătate de normă. Unde credeți că este repartizată să muncească de către aceleași foruri î în locul celui ce o... înlocuise. Adică, în comuna Sulița, cale de 12—13 km de casă. (Legat de aceasta, un alt fapt se cuvine reținut : din acel moment, ambii tehnicieni veterinari făceau naveta ; Viorica Donos, mamă a patru copii, de la Lunca la Sulița, iar Hie Popescu, cel transferat în locul ei, invers :

de la Sulița, unde locuia la părinți. la Lunca. De necrezut, dar...). Toate audientele solicitate se soldează însă cu „o să mai vedem, o să căutăm o soluție" (la inspectoratul veterinar județean chiar cu „ia mai lasă-ne-n pace, că s-ar putea s-o încurci și mai rău").— Sînteți cel care ați redactat adresa de transfer pentru celălalt tehnician veterinar și primul care a semnat-o, ne-am adresat lui Ovidiu Dimitriu. secretarul consiliului comunal Lunca. Nu vă reproșați comiterea unei ilegalități ?— Știam că nu-i legal, dar. asta era dispoziția ce am primit-o.— De unde ? Cine v-a dat-o 1— Întîi, de la inspectoratul saS-
© „Știam câ nu-i legal, dar 
asta era dispoziția ce am pri
mit-o" • Un șir de audiențe 
fără... audiență • Finalul — 
fericit - al unei sesizări care 

invită la reflecțienitar veterinar, apoi de la direcția agricolă județeană, iar în cele din urmă de la. tovarășul loan Ape- trei, președintele consiliului agroindustrial Sulița (pe raza căruia se află comuna — n.n.). Am și documentele scrise, vl le arăt...Numai că „documentele scrise" conțin altceva : acorduri de prin
cipiu cu transferul. Nici vorbă de „dispoziție", nici nu putea fi dată. Dar să zicem că s-ar fi încumetat cineva să semneze o asemenea „dispoziție" ; primul ce avea datoria să sesizeze ilegalitatea ei ar fi fost însuși secretarul consiliului popular comunal. Iar dacă i s-ar fi impus pe o altă cale — „verbală", cum susținea ulterior — nimic nu l-ar fi împiedicat să se adreseze organelor ierarhic superioare, respectiv comitetului executiv al consiliului popular județean, secretarului sau președintelui acestuia. N-a făcut-o însă, adoptînd — atunci, dar și acum — tactica' struțului, umilitoarea scuză „eu sînt mic, pînă la conducerea județului există încă alții care...". Subliniem acest fapt, deoarece aici, la nivelul consiliului popular comunal, unde s-a încălcat legea cu bună știință, s-a declanșat — așa cum ușor putea fi stăvilită — întreaga „odisee" la care ne referim.Nu ne-am mai mirat de faptul că toate audientele solicitate me

dicului veterinar Bujor Ionuțaș, inspectorul-șef al inspectoratului sâni tai- veterinar al județului, au rămas, practic, fără... audiență, că unele au degenerat în invective umilitoare la adresa celei, chipurile. audiate. întrucît aceeași poziție — și aceleași invective — au fost „etalate" chiar în fața noastră.Care era, de fapt, substratul întregii probleme ? L-a relatat însuși directorul cu probleme zoove- terinare al direcției agricole județene, tovarășul Nicolae Matei, căruia ne-am adresat, în final, pentru rezolvarea cazului : șeful inspectoratului sanitar veterinar se angajase — pe motive de „prietenie" — că-i va asigura tehnicianului Ilie Popescu un post chiar mai convenabil decît cel pe care acesta nu-1 mai putea deține în comuna Sulița, în urma comiterii unor abateri. Scop pentru care și-a folosit funcția și autoritatea profesională, a influențat factorii de decizie — începînd cu consiliul popular al comunei, pînă la președintele consiliului agroindustrial, ba chiar, o vreme, și pe directorul de resort al direcției agricole....Am reîntîlnit-o, zilele trecute, pe Viorica Donos într-unuF-'-din grajdurile fermei zootehrf& 'in care lucrează acum. Era bucm ,-asă, ne-a vorbit cu multă însuflețire. Despre proiectele ei de redres/re a efectivelor fermei („pînă la 85 de viței la 100 de vaci e încă treabă, nu glumă"), despre o serie de propuneri și sugestii ce urmează a le face comitetului comunal de partid în vederea sporirii numărului animalelor în gospodăriile populației, despre acțiunile ce le întreprinde în cadrul comisiei comunale a femeilor.La despărțire ne-a rugat să primim o scrisoare pe care urma .să o trimită redacției.Cităm rîndurile de început ale scrisorii : „Vă mulțumesc din suflet pentru soluționarea problemei. pentru că ați scos adevărul la lumină într-un caz care...".Dar se ridică un subiect de largă reflecție : prin reintegrarea — precară. în condițiile amintite Ia început — a tehnicienei V. Donos, poate fi considerat ca „închis" un asemenea caz în care favoritismul, abuzul, aroganța au provocat daune și au lovit într-un om cinstit al societății noastre ?Dv., stimați cititori, ce părere aveți?
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteii"

„Cine s-a gîndit la soarta 
electromotoarelor ?“

— se întreabă ION TOMA — Galați, care propune : „Să fie valorificate electromotoarele scoase din funcțiune ce stau cu zecile și chiar sutele prin atelierele de întreținere din magazii, anexe, în toate întreprinderile industriale din țară. Cuprul, fonta și oțelul, materiale energointensive și care constituie părți componente ale acestor electromotoare, ar putea fi recuperate și refo- losite".
„Haideți să începem o acțiune 

de plantare a nucilor"
— sugerează NICOLAE GH. MUSCELEANU, comuna Mușetești — Argeș : „în vederea sporirii cantității de ulei comestibil și a lemnului pentru cea mai bună și mai frumoasă mobilă, propun să se extindă suprafețele cultivate cu nuci pe terenuri care nu produc nimic : pe marginea șoselelor, a drumurilor, a pădurilor, a pîraielor și șanțurilor, în vii, pe terenuri mișcătoare și nisipoase etc. S-a vorbit mult la unele consilii populare, dar... s-a plantat puțin. Haideți să începem o acțiune — tineretul, școlarii — de plantare a nucilor, căci ei nu vor crește de la sine. Nucul nu

necesită îngrijire specială ca ceilalți pomi. Cît despre roadele sale și utilitatea nucului nu este nevoie să mai amintesc".
O părere în sprijinul „cabinetelor 

medicale cu plată"
— emite FLORIN ANGHEL, profesor. Pitești : „Redeschiderea cabinetelor medicale cu plată, în vederea descongestionării policlinicilor și a circumscripțiilor sanitare, ar veni în sprijinul oamenilor muncii. S-ar asigura o mai operativă asistență medicală de specialitate și o folosire mai bună a cadrelor medico-sani- tare. Pe de altă parte, s-ar da posibilitatea bolnavilor să se adreseze specialiștilor de care au nevoie oricînd doresc, fără să mai aștepte programare, la policlinica de care aparțin".

„Broșuri de popularizare 
pentru mica zootehnie"

— solicită PETRU FLUERAȘ, Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță : „Să se editeze mai multe broșuri care să popularizeze metode noi în creșterea iepurilor de casă, a viermilor de mătase, precum și a ciupercilor, preocupare ce a luat o tot mai mare extindere in rindul populației".
LEGEA-1 LEGE PENTRU TOfl!La. începutul lunii decembrie- a anului trecut a venit la redacție, în audiență, Ilie A. Cîrstea din comuna Găiseni; județul Giurgiu. Cititorul nostru semnala că în comună se petrec diferite nereguli, chiar și unele abuzuri, ilegalități, sustrageri, din avutul obștesc,, de care s-ar face răspunzători unii factori de conducere din comună. Desigur, s-ar putea ca lucrurile să fie reale ori să nu fi fost corect prezentate, sau. să se. confirme doar parțial etc. Fapt este că redacția a trimis imediat sesizarea respectivă spre a fi analizată și soluționată 

Comitetului județean Giurgiu al 
P.C.R., care urma, potrivit Hotă-- ririi C.C. al P.C.R., să comunice redacției concluziile și, eventual, măsurile adoptate. Dar pînă la această dată nu am putut încunoștilnța pe autorul sesizării despre modul de soluționare a celor relatate re

dacției, întrucît de la Giurgiu, deși au trecut aproape 4 luni, nu s-a primit încă nici un răspuns.Situația este cu atît mai inadmisibilă cu cît în aceeași lună redacția a mai trimis o scrisoare Comitetului județean de partid Giurgiu la care, de asemenea, nu am primit răspuns. Este vorba despre scrisoarea nr. 71 977 din 1 XII 1982.
■kSînt și alte foruri care nu răspund în termen la scrisorile ce le-au fost adresate de redacție. Iată cîteva dintre ele : Comitetul jude

țean DOLJ al P.C.R. — la scrisorile nr. ■ 25 242 din decembrie 1982 și 25 921 din ianuarie 1983 ; Comitetul 
județean TELEORMAN al P.C.R.— scrisoarea nr. 25 341 din 29 decembrie 1982; MINISTERUL MUNCII — scrisoarea nr. 25 732 din 26 ianuarie 1983 ; Consiliul popular al județului 
CARAȘ-SEVERIN — scrisoarea nr.

45 789 din 24 ianuarie a.c. ; Consi
liul popular al județului SIBIU — scrisoarea nr. 44 862 din 29 octom
brie 1982 ; Consiliul popular al mu
nicipiului IAȘI — scrisoarea nr. 36 390 din 27 ianuarie 1983.

Pentru evitarea — sau combate
rea — unor asemenea situații, re
amintim că Legea (nr. 1/78) preve
de clar că examinarea și rezol
varea propunerilor, sesizărilor și 
reclamațiilor, precum și comuni
carea modului de soluționare tre
buie să se facă în cel mai scurt 
timp, fără a se depăși 40 de zile — 
în cazul organelor centrale, 30 de 
zile în cel al organelor județene și 
20 de zile pentru celelalte organe 
de partid și de stat, organizații 
obștești, precum și pentru unitățile 
economice și sociale.

Așa spune legea, iar legea-i 
lege pretutindeni. Adică și la Giur
giu, Dolj, Teleorman, Sibiu etc.

UN CITITOR NE SESIZEAZĂ...Zilele trecute — ne relata cititorul Gheorghe R. 
Frujină din comuna Șuiei — Argeș — am vizitat orașele Pitești, Rm. Vîlcea, Sibiu și Alba Iulia. Cu această ocazie am rămaș plăcut impresionat vă- zînd că în toate aceste orașe, capitale de județ, s-au deschis magazine speciale pentru desfacerea uneltelor și utilajelor mici agricole, care să ușureze munca țăranilor din zonele de deal și munte. Uneltele și utilajele expuse spre vînzare au o mare întrebuințare în munca noastră, în zonele de deal și munte, mult mai dificile față de cele de la șes. Or. în loc de aceste unelte, putem găsi nu o dată felurite mărfuri care se cer mal mult pe la oraș.Dar pentru a satisface

în totalitate cerințele noastre, ale celor din aceste zone, consider că în aceste magazine ar trebui să se găsească și discuri, semănători și prășitori, toate pentru tracțiune animală. Inte- resîndu-mă de procurarea acestor unelte, gestionarii au răspuns că s-au făcut comenzi și că trebuie să sosească. Or. asemenea răspuns am primit și anul trecut de la Ministerul Comerțului Interior, cațe mi-a comunicat scris că. citez : „Acestea sînt în curs de asimilare și executare în cursul anului 1982..."Asimilarea se pare că durează cam mult. Poate că în această primăvară vor sosi în magazine. Și o altă propunere : ar fi bine ca asemenea unelte să se găsească și in magazinele sătești.
Cum să nu, vă pot servi unul nou-nouț cu muzică populară I

Desen de Adrian ANDRONICRubrică realizată de Neculal ROȘCA și Gheorghe PÎRVAN
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CA M FANIA AGRICOLA DEPRIM AVARĂ

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
cu toate tortele, în ritm mult mai intens!

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:
Proiectul Programului de aplicare a hotăririlor 
Conferinței Naționale a partidului in domeniul

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

Situația lucrărilor în seara zilei de 6 aprilie

MEDIA ZONEI I - 36 la sută

PESTE MEDIA ZONEI: Olt - 60 la sută, 
Ialomița - 49 la sută, Sectorul agricol Ilfov 
- 47 la sută, Giurgiu - 42 la sută, Buzău și 
Brăila - 37 la sută.

LA NIVELUL MEDIEI ZONEI: Teleorman 
și Constanța - 36 la sută.

SUB MEDIA ZONEI: Călărași - 33 la 
sută, Dolj și Timiș - 31 la sută, Arad - 25 la 
sută, Tulcea - 20 la sută.

Din datele înscrise în tabelul de mai sus se desprinde 
co. între județele aflate în aceeași zonă există rezultate 
diferite la semănatul porumbului. Cu atît mai mult în jude
țele unde realizările sînt sub media zonei, este necesar ca 
organele județene de partid și agricole, consiliile agro
industriale și conducerile unităților agricole să acționeze 
energic, zi și noapte, pentru accelerarea la maximum a rit
mului însămînțărilor.

BRĂILA

SIBIU

LA PLANTAREA CARTOFILOR La producții suplimentare

retribuirii și repartiției veniturilor
venituri sporite"

j

VITEZA ZILNICA A CRESCUT ȘI TREBUIE 
SĂ CREASCĂ

în județul Sibiu se cultivă 3 800 hectare cu cartofi de toamnă. Din cauza ploilor căzute în ultima perioadă, această, lucrare a întîrziat. Astfel, pină în seara zilei de 6 aprilie au fost plantate cu cartofi de toamnă 1908 hectare, adică 50 la sută din suprafața planificată. Este adevărat că în unele unități agricole, cum sint cele din consiliile agroindustriale Avrig. Axente Sever, Sibiu și altele, au fost plantate suprafețe, mai mari și se acționează, în continuare, pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate.în unitățile din consiliul agroindustrial Ocna Sibiului am însoțit pe tovarășul Iosif Tutulea, director general al direcției agricole județene, pentru a pentru încadrarea lucrărilor în termenul prevăzut. S-a putut constata că în ciștigă tot mai mult teren experiența bună a C.A.P. Ocna Sibiului, clasată în ultimii ani, alternativ, pe primele două locuri pe județ la producția de cartofi. Mobilizarea generală a nice și . .dar și ale altor unități din localitate este bească lucrările. La C.A.P. Ocna Si- . biului, în sprijinul cooperatorilor au venit numeroși oameni ai muncii din unitățile de de raza localității, care au dat ajutor la sortarea tuberculilor din silozuri. Numeroși cooperatori transportă sămînta în cimp cu atelajele. Formațiile de lucru, alcătuite din mecanizatori și oameni desemnați să asigure alimentarea cu tuberculi a mașinilor, au lucrat în două schimburi și în schimburi prelungite. în platoul Lab, unde în acest an se plantează întreaga suprafață de 110 hectarese

analiza cum se acționeazăacest consiliu agroindustrial
tuturor forțelor meca- umane ale. cooperativei,de natură să gră-

cultiva cu cartofi la prevăzută aC.A.P. Ocna
ȘI MAI MULTSemănatul porumbului a început, în județul Brăila, in cursul săptăml- nii trecute. Din cele 101 670 hectare planificate, pînă joi s§ara au fost semănate 43 465 hectare, adică 43 la sută din suprafața prevăzută. Deși pe parcursul a 2—3 zile ritmul zilnic de insămînțare s-a dublat, acesta s-a dovedit incă nesatisfăcător în raport cu perioada optimă in care țe la hectar. Inginerul Viorel Zota,: trebuie să se încadreze această lu- șeful fermei, controlează îndeaproapeI crare. De aceea, - comandamentuL-ju- 1 I detean pentru agricultură a luat noi măsuri tehnico-organizatorice. astl'el incit față de ritmul zilnic de 4 690 ; hectare înregistrat în ziua de 3 a- prilie să se ajungă la peste 11000 de hectare. Deși acest ritm nu s-a atins, datorită mai ales ultimului val de ploi care a traversat județul, există totuși posibilitatea ca semănatul, porumbului să se încheie pînă în ziua, de 10 aprilie.Că există reale posibilități de încadrare în ritmurile stabilite la semănat o dovedesc realizările multor unități agricole. Iată cum se muncește în .consiliul .agroindustrial ’ Făurei. „Pentru a spori ritmul in- . sămînțărilor am organizat schimburi prelungite, iar mecanizatorii lucrează pe întreg parcursul zilei-lpmină — ne spune Gheofghe Dincă, președintele consiliului. Sămînța este depusă la capul locului, iar mincarea pentru mecanizatori este adusă direct în cimp. unde se lucrează la însă- mîntgri. în felul acesta, vom încheia semă ,fitul pe cele 5 500 de hectare cu p Rumb. cite ne-au mai rămas, pină. ./ 10 aprilie. Cooperativele a-

gricole Drogu. Jirlău și Galbenu vor termina lucrările chiar mai devreme, • iar semănătorile le vom deplasa în celelalte unități". Această afirmație ne-a îndemnat să facem un popas pe o solă a fermei nr. 2 la C.A.P. Jirlău. Mecanizatorul Constantin Gă- geanu seamănă porumb in cultură intensivă ; densitatea — 100 000 plan-' călftatea-lucrării. Dealtfel Tștadiuliifi-, .. sămînțării porumbului în toate unitățile agricole din acest consiliu este cu mult peste media județului.într-un alt consiliu agroindustrial, Șuțești, pe o solă a C.A.P. Grădiștea. aveam să întîlnim două aspecte diametral opuse : mecanizatorii Manea Arsamachi și Mihai Bălan realizau lucrări de calitate. în concordanță cu ordinul de lucru primit. în: schimb, mecanizatorul Ioh Enache nu avea la el ordinul de lucru și manifesta o neglijentă totală față de tractor (al cărui motor era năclăit de ulei și se defectase), de semănătoare (care nu corespundea din punct de vedere tehnic), cit și de calitatea lucrării executate. Directorul trustului S.M.A., inginerul Ilie Gheorglie, a luat măsuri prompte pentru înlăturarea defecțiunilor. De aici se desprinde necesitatea ca, peste tot. specialiștii din unitățile a- gricole să vegheze permanent ca mecanizatorii să-și facă datoria pe deplin.
Corneliu IFRIMcorespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)menea ritmuri caracterizează toate unitățile agricole din județ.în consiliul agroindustrial Drăgă- nești, de exemplu, realizările de pină marți, seara se situau, cu 4 procente peste media' județului: piscuțăm aici cu tovarășul Iosif MÎrea, inginerul? șef al consiliului : „Semănatul porumbului nu-i o treabă de competiție, totul este să execuți lucrările in epoca optimă. Primăvara timpurie din acest an ne-a obligat să acționăm cu toate forțele, creind un avans substanțial față de anii precedenți. Tocmai de aceea, nu este nici o greșeală, ci. dimpotrivă,' este un ciștig faptul că, la această dată, avem porumbul semănat într-o proporție care să ne permită încheierea lucrării pe întreaga suprafață planificată pină sîmbătă seara. La bătrînii satelor noastre există o vorbă : «cine seamănă niai devreme, culege mai devreme și mai mult». Iar în acest an, ar fi fost păcat să nu folosim condițiile oferite de natură și să nu fim primii la semănat".La „operativa" de miercuri seara de la direcția agricolă județeană, am aflat multe veșți bune. Din acest consiliu, C.A.P, Mărunței anunța încheierea însămînțării porumbului. Mesaje asemănătoare, au fost recepționate și din alte consilii agroindustriale din județ. Au raportat încheierea însămînțării porumbului și coo

Sibiului, întîlnim și alte elemente care dovedesc o bună organizare a muncii. Aflăm, de pildă, că mecanizatorii care lucrează pe cele patru agregate la pregătirea terenului — Nicolae Constantin, Ion Sirbu, Dumitru Cosma și alții — ca și cei de la mașinile de plantat — Simion Negrită, Andrei Luca, Vasile Sirbu — sînt aceiași care execută operațiile respective de 10—12 ani. Specializarea lor, ni se spune, e o garanție în plus a calității ireproșabile a lucrărilor, în unitățile din consiliul agroindustrial Ocna Sibiului au fost luate și alte măsuri pentru scurtarea timpului de plantare și executarea unor lucrări de bună calitate. „Se poate spune că lucrările se desfășoară bine, ne spune tovarășul Eugen David, inginerul- șef al - consiliului agroindustrial. Vitezele de plantare sporesc zi de zi, controlul calității se efectuează din mers,Pentru obținerea unor producții' mai mariluate . . . . .aplicăm acum cu cea mai mare răspundere : organizarea de asolamente în parcele mai mari, rotația culturilor conform planului, asigurarea unor semințe de bună calitate, fertilizarea ca Ia carte a terenului, mai ales cu îngrășăminte naturale".Și la toate acestea, cum ne conving cooperatorii și specialiștii din unitățile consiliului agroindustrial Ocna Sibiului, se adaugă preocuparea pentru încadrarea lucrărilor în epoca optimă. E poate cu atît mai necesar să subliniem acest lucru cu cit în unele unități cultivatoare de cartofi, mai ales cele din consiliile agroindustriale Agnita, Dumbrăveni, Mediaș și altele, ritmul de lucru e încă lent.

cu cea mai mare exigență.decit în anii trecuți, au fost măsuri din timp, pe care le

Nicolae BRUJANcorespondentul „Scînteii"

perativele agricole Slăveni. „Nicolae Titulesgu", Mandra, Ghimpețeni, Vădastra, Vișina Nouă, Bucinișu .ș.a.— După cum se observă, tot 'mai multe unități încheie semănatul porumbului. Joi și vineri vor fi cu zecile. Urmărim atent ca. forțele me?..- canice să fie mutate operativ, deria o unitaTe ’15 iilfa. ’’in 'cadrirt-' ■ăculniași"- • consiliu, astfel incit peste tot să se poată încheia semănatul porumbului în cel mai scurt timp — ne spune tovarășul inginer Nicolae Popescu, directorul cu producția vegetală al direcției agricole, județene, pe care î-am întîlnit la C.A.P. Priseaca. Intr-adevăr, realizăm ritmuri înalte. Precizez însă că aceasta nu se face in detrimentul calității. Dimpotrivă, ne străduim, să respectăm cu strictețe tehnologia stabilită. Cu atît mai mult la cultura porumbului intensiv, pe care îl semănăm in acest an.pe 30 000 de hectare. în mod deosebit ne preocupă realizarea densității, diferențiat in funcție de condițiile de cultu? ră. Pe baza experiențelor din anii precedenți, experiențe acumulate in zone diferite (Vișina, . Urzica, Prisea.- ca, Scomicești) și reprezentative pentru întregul județ, acționăm in toate unitățile. însajhințăm astfel incit să recoltăm cel puțin 55 000 plante la hectar în condiții de neirigare și 75 000—80 000 în condiții de irigare.Cîmpiile Oltului oferă in aceste zile imaginea unei activități intense. Constatările din raidul nostru ne-au întărit convingerea că obiectivul stabilit de comitetul județean de partid va fi realizat întocmai. Se lucrează pe un front larg atit la însămințarea porumbului, cit și la semănatul soiei. De cîteva zile a început prășitul manual al sfeclei de zahăr, iar erbici- darea cerealelor păioase se desfășoară din plin. Toate acestea sînt dovezi ale hotărîrii tuturor celor ce muncesc pe ogoarele județului de a obține în 1983 recolte net superioare celor din anii precedenți.

Am luat cunoștință, cu deosebit interes, de proiectul noului program supus dezbaterii publice, care conține importante reglementări pentru aplicarea fermă a principiului socialist de retribuție, stimularea puternică a muncii de înaltă calitate, productivitate și eficiență. Așa cum este și firesc, cum o cer interesele economiei veniturile fi legate realizarea producție, care avem sarcini deosebit de importante privind sporirea producției de ți- x-‘ sîntem convinși că 
de rezultatele 
noastre depind

noastre, individuale vor mai strîns de planului de Noi, petroliștii.
ței, 
numai 
muncii 
nemijlocit ciștigurile pe 
care Ie vom realiza.în acest sens, aplicarea

principiilor prevăzute în program constituie un puternic stimulent pentru creșterea extracției de țiței și în brigada de producție petrolieră nr. 3 Dumitrana. Publicarea a- cestui program vine la puțin timp după stabilirea unui nou cadru organizatoric al activității din industria petrolului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general a-1 partidului nostru, la consfătuirea de lucru cu petroliștii, am regăsit în program ideea că în societatea noastră fiecare tre
buie să aibă venituri, re
tribuția stabilite numai 
în raport cu munca de
pusă.Obligația noastră principală este acum de a da

țării cit mai mult petrol. Brigada noastră realizează o producție zilnică de 104 tone. în luna martie și in primele cinci zile din aprilie am depășit sarcinile de plan cu peste 50 de tone. Depășirea 
sarcinilor de plan deter
mină și o sporire a ciști- 
gurilor petroliștilor. în aceste condiții, fiecâbe om al muncii din cadrul brigăzii este direct cointeresat în a acționa cu o și mai mare răspundere pentru rezolvarea problemelor de care depinde sporirea nivelului extracției. Bunăoară, în această lună vom pune în producție toate sondele din patrimoniul brigăzii. Totodată, știm că fără a lua măsuri hotărâte în vederea calificării tuturor pe-

troliștilor nu putem obține rezultatele pe care ni le-am propus. Am declanșat la nivelul brigăzii cursuri de perfecționare a calificării, în special în meseriile de son- dori-extracție și podari. Cu deplină satisfacție am reținut din proiectul programului prevederea care menționează că noi. petroliștii, vom beneficia de o rețea îmbunătățită de retribuție, ceea ce dovedește prețuirea pe care partidul ,și statul o acordă celor care scot țițeiul din adincuri.
Inq. Andrei 
CONSTANTIN șef de brigadă la Schela de producție petrolieră Titu

„Aplicarea acordului global ne stimulează
să scurtăm termenele de construcție"

în mod firesc, publicarea proiectului Programului de aplicare a hotă- rîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii a stîr- nit un interes profund și ' . legitim in rindul constructorilor noștri. Din primul moment, pe șantiere. la locurile de mun- organizate dezbateri cu muncitorii, maiștrii, șefii de brigadă. specialiștii, în cadrul cărora au fost subliniate două idei esențiale ale noii reglementări : în primul rînd, rolul preponde
rent acordat factorilor de 
cointeresare materială, 
veniturile individuale fi- 

'' ind strîns legate dc reali
zarea integrală a planu
lui de producție, iar. in al doilea rînd, corelația 
existentă între retribuții 
și creșterea accentuată a i 
productivității muncii.Sarcinile în permanen-

că, au fost

Un sistem perfecționat de cointeresare

tă creștere încredințate trustului nostru au impus, de mai multi ani. constituirea unor formații de lucru, complexe și puternice, capabile să preia în execuție în acord global lucrări sau părți de lucrări și să se organizeze pentru realizarea la termen și chiar mai devreme a lucrărilor. Cu alte cuvinte, pot spune că introducerea și extinderea lucrului în acord global, ca formă de organizare și conducere a producției și a muncii, constituie o preocupare 
de durată și permanentă. Ea se concretizează, înainte de toate, prin asigurarea și . perfecționarea cadrului material de a- plicare corectă a contractelor de lucru în acord global. Pe scurt, stabilim 
cu exactitate programele 
de lucru lunare și trimes
triale, care prevăd volu
mul și valoarea lucrări
lor, durata lor și mano-

corespunzătoare, fi- 
responsabilitățile re

intre 
și

pera 
xăm 
ciproce intre formațiile 
de lucru și conducerea 
lotului, inițiem măsurile 
necesare pentru crearea 
condițiilor organizatorice 
și tehnologice de activi
tate. Mă refer la pregătirea atentă a lucrărilor, aprovizionarea ritmică cu materialele necesare, asigurarea utilajelor de e- xecuție și de transport cu programarea funcționării acestora.De la nivelul lotului, 
programele de lucru sînt 
analizate în cadrul brigă
zilor, unde oamenii află cu precizie ce au de făcut. Cu această ocazie, în colectiv, constructorii sta- 
bilesc metodele de lucru 
ce vor fi adoptate în 
scopul scurtării termene
lor de execuție. Un e- xemplu: brigada lui Mihai Ciucă, de la șantierul nr. 2, a depășit anul trecut sarcina de creștere a productivității muncii plani-

15 Iaurmare, durataficate cu aproape sută. Ca de execuție a lucrărilor realizate, rioadă. apeste două luni. Fapt care s-a materializat în suplimentarea cîștigurilor obținute de muncitori, pe ansamblul brigăzii. cu circa 100 000 lei. Desigur, exemplul pe care l-am dat este doar unul din multe altele. Mai vreau să ■ precizez un lucru : 
pentru reușita deplină a 
acestor preocupări este 
necesară întronarea unui 
climat dc disciplină exi
gentă, severă chiar 
condiția primordială

. eforturile, individuale 
se armonizeze deplin 
cele colective.

in această pe- fost redusă cu

ca 
să . 
cu

Gheorcjhe BUCELEA maistru, șef de lot. Trustul județean de construcții-montaj Neamț

a lucrătorilor din comerț
Va spori astfel cointeresarea tuturor factorilor de care depinde aprovizionarea, de la ' 'merceologi pină la directori, pentru asigurarea fondului de marfă necesar, pentru judicioasa lui repartizare peși realizarea ritmicității in desfacere.cestea vor duce la mai buna satisfacere a cerințelor populației — ceea ce, in fapt, constituie îndatorirea de căpătii a tuturor celor ce lucrăm în comerț.

desfacere 
remiză, expri-

rețeaua de
Ia plata în ...... .
mată prin cote la 100 lei 
desfacere. Este un luciii deosebit de pozitiv, care va mări interesul întregului personal operativ pentru desfacerea unui volum cit mai mare de produse, pentru cit mai buna aprovizionare a magazinelor, pentru servirea civilizată a publicului cumpărător.Binevenită este și prevederea potrivit căreia 
personalul din întreprin
derile comerciale care 
coordonează magazinele, 
inclusiv cadrele de con
ducere, va fi retribuit in 
acord direct proporțional 
cu gradul de îndeplinire 
a planului de desfacere.

muncii tuturor celor care lucrează in sfera circulației mărfurilor și, pe, această bază, la îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare și servire a populației.în prezent, noi. cei ce lucrăm în comerțul cu produse alimentare, sin- tem rebribuiți în regie, ceea ce înseamnă că, indiferent de ce volum de activitate desfășurăm, indiferent dacă depășim sau nu planul la nivelul magazinului, încasăm retribuția tarifară de încadrare. Noul sistem pre
vede trecerea personalu
lui operativ din întregul 
comerț — a vînzătorilor, 
a șefilor de magazine, a 
tuturor muncitorilor din

Noile măsuri cuprinse în proiectul de program supus dezbaterii publice le apreciez ca o expresie directă a grijii constante a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru perfecționarea sistemului de retribuire și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii. în vederea ridicării nivelului de trai și creșterii calității vieții întregului popor.Ca lucrător în comerț de aproape 30 de ani, îmi dau seama că sistemul de retribuire propus in proiectul de program pentru sectorul în care îmi desfășor activitatea va duce la perfecționarea

magazine

Avantajele spiritului de

■■

' (Urinare din pag. I)

Sămînța sănătoasă, încorporată în sol bine lucrat — iată ultimii ani la C.A.P. secretul producțiilor mari de porumb ce s-au obținut în Perișor, județul Dolj Foto : E. Dichiseauu

Petroliștii—pe calea realizării unor producții sporite de țiței

rCONTRASTE-t
Note economice

i

Toate a-

Dumitru ANGHELUȘ responsabilul magazinului B.I.G.-Titan din Capitală

— Creșterea producției zilnice în cursul acestui an la cel puțin 40—43 mii tone țiței este determinantă pentru îndeplinirea planului de extracție pe 1983 și asigură, totodată. înscrierea activității noastre, a tuturor cadrelor care lucrăm în industria de țiței și gaze — de la petrolist la ministru — la nivelul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în vederea creșterii la acest nivel a producției zilnice a fost elaborat un amplu program, cu măsuri bine fundamentate pe baza studiilor de cercetare geologică, a analizelor întreprinse de la nivelul brigăzilor pină la trusturile de foraj-extracție, care au evidențiat posibilitatea de sporire a extracției și de valorificare superioară a gazelor.S-a avut în vedere aportul maxim ce se poate obține prin reorientarea 
și concentrarea forajului pe zonele 
cu cea mai ridicată productivitate a 
sondelor, utilizarea integrală a fon
dului sondelor productive prin punerea neintîrziată în exploatare a

celor terminate din foraj, reintrodu
cerea in producție a sondelor oprite care așteaptă lucrări de intervenții și reparații, precum și intensificarea 
proceselor pentru creșterea factoru
lui de recuperare a țițeiului din ză
căminte. Astfel, prin reconsiderarea întregului program de foraj se vor accentua preocupările pentru punerea în producție a zăcămintelor de mare adincime și mare productivitate din zonele Virteju-Slăvuța-Stoe- nița (județul Gorj), Turnu și Seitin (Arad). Urlați-Aricești-Buștenari (Prahova), ceea ce va asigura în acest an o creștere a producției cu 
1 880 tone țiței/zi. Pentru săparea noilor sonde se vor deplasa în zonele menționate 25 formații complete de foraj din trusturile Moinești, Pitești și Brăila. De asemenea, intensificăm acțiunea de recrutare și pregătire a personalului muncitor în vederea înființării a 40 noi formații de lucru pentru foraj. Intensificarea proceselor de recuperare a țițeiului pe 65 zăcăminte va conduce la o creștere 
a producției zilnice din sondele exis
tente, pină la sfirșitul anului, cu 
1 803 tone/zi prin extinderea injec-

ției cu apă, a combustiei subterane la Suplacu de Barcău și zona Vide- le-Bălăria, optimizarea injecției de abur, extinderea extracției prin minerit. Utrnărim, totodată, îmbunătățirea regimului de exploatare a sondelor prin automatizarea extracției, reducerea j pierderilor de producție și recuperarea fracțiilor ușor volatile de hidrocarburi.Pentru realizarea acestor programe sînt stabilite dotările necesare pe care trebuie să le furnizeze unitățile specializate din metalurgie, construcția de mașini și chimie. Dar un accent deosebit punem pe asigurarea din sursele propriilor unități — prin recuperare, recondiționare și refolosire — a materialelor, pieselor și subansamblelor necesare desfășurării unei activități susținute de foraj și extracție.Știm că sarcinile pe care ni le-am asumat în fața conducerii partidului nu sînt ușoare, dar petroliștii țării sint hotărîți să facă totul pentru îndeplinirea lor, sporindu-și astfel contribuția la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-Iea și Conferința Națională ale partidului.

evidente în orice acțiune. Dovada cea mai recentă : șantierul Combinatului de prelucrare a lemnului din Pitești. întreprinderea își va spori în acest an capacitatea productivă cu două noi obiective — o fabrică de furnire estetice și o alta de mobilă de artă. Pe scurt, o investiție deloc ușoară la prima vedere. Și chiar așa ar fi. dacă beneficiarul și constructorii nu ar fi pus bazele unei strînse colaborări, hotărî ți să demons treze practic avantajele spiritului de echipă. La

ambele fabrici, lucrările au fost începute in a doua parte a lunii februarie, iar in noiembrie — deci după 10 luni — e prevăzut să intre în funcțiune. Timpul e scurt, dar s-au creat condiții bune de lucru. Beneficiarul a asigurat șantierului 2 Pitești — executantul investițiilor — întreaga documentație cu cîteva zile înainte de deschiderea lucrărilor. Nu numai atît : tot beneficiarul a asigurat și utilajele necesare pen-. tru a crea suficient timp montorilor. Fără

să obosească, același beneficiar a procurat și prefabricatele din beton necesare pe șantier.nat tr-o ție ?vent. S-au angajat să predea în . ‘fabrica de furnire în cinstea23

Cum au reacțio- constructorii. în- asemenea situa- Simplu, dar eloc-producțiezilei de August, deci cu 3 luni mai devreme. Angajamentul lor rezistă cu „brio" la proba faptelor. Fundațiile au fost turnate în de- vans și. tot în devans, au fost montați stîlpii de susținere. (Glieor- ghe Cirstea).

toate județele tării. UJECOOP Dîmbovița, bunăoară, a solicitat 600 pluguri pentru vii, 110 pluguri pentru terenuri in pantă, 50 prășitori. La acestea se adaugă încă pe atîtea unelte cerute de I.C.R.M.-ul aceluiași județ. Un număr la fel de mare de unelte au fost contractate și de județele Bacău, Gorj, Iași, Vrancea și Sectorul agricol Ilfov.

Cite au cerut comer- cianții altor județe 1 Cei. din Mehedinți, dgar 5 pluguri și 10 prășitori. Pentru județele Neamț, Olt, Harghita, Vilcea, Brăila, Covasna, Alba etc. — cam aceleași cantități. Exprimă contractele nevoile adevărate ale populației din județele amintite? „Problema cred că-i alta — opinează directorul întreprinderii botoșăne-

ne. Comenzile au acoperit doar necesarul de unelte pentru expozițiile ce s-au organizat in fiecare reședință de județ". Atunci de ce n-au comandat citeEra mult mai simplu. . Șimai comod. Pentru co- mercianți — nu și pentru cumpărători — se înțelege. (Silvestri 
Ailenei).

o fotografie ?bineînțeles, mult

De ce n-au comandat doar...în cadrul programului de creștere a producției agricole în gospodăriile populației și în zonele montane, I.M.A.I.A. Botoșani produce unelte agricole cu tracțiune animală, precum și piesele de 6chimb nece- Bare acestora. Știind

că-i singura unitate din țară ce a primit această misiune, colectivul s-a făcut luntre și punte, a scos pină și „betele din roate" puse de însăși centrala de resort (nu vă repartizăm lanțuri, nici voi să nu le-a spus un dar le faceți, funcțio-

fotografiile ?nar al acesteia), ono- rîndu-și la termen toate contractele încheiate. Ba chiar și cu unele depășiri acolo unde au fost solicitări. Iar acțiunea continuă. Am privit întîmplător centralizatorul contractelor adresate unității producătoare, din

„Uitucii1' sînt buni deCu doi ani în urmă, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Perișoru și Jegălia din județul trimis, regulă, S.M.A.dețul Buzău, 13 tractoare de 45 CP pentru a li se face reparații capitale. Meșterii bu- zoieni le-au pus pe toate „pe roate" încă din ianuarie 1982. dar proprietarii au uitat cu totul și de tractoare și să achite costul reparațiilor. Și în timp ce întinsele grădini de

Călărași au cu forme în la atelierele Mihăilești, ju-
legume. Călărașimăi așteaptă . și acum aceste tractoare foarte apreciate de horticultori, meșterii buzo- ieni nu știu cum să scape mai repede de ele. Nu de alta, dar pe cei 200 de metri pă- trați de teren, unde stau sigilate cele 13 tractoare, își propuseseră încă din primăvara trecută, ca și acum dealtfel, să planteze cartofi pentru grădina anexă a unității. E limpede că cele două S.M.A.-

din județul așteptau și amintite trebuie ridice neîntîrziat tractoarele și 'să achite costul reparațiilor. Mai puțin clar este cum se vor descurca cu tile beneficiare, le-au lipsit tractoare, și cu le-au reparat, care revendică producția de cartofi pe doi ani. Pînă la urmă, proprietarii vor fi buni de plată. Oare au ghinion numai pentru că au trimis la reparat 13 tractoare ? (Stelian 
Chiper).

mai să-și
unită- cărora aceste cei ce
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CONVORBIRI DESPRE ROLUL EDUCATIV AL ARTEI

PUNȚI CĂTRE MARELE PUBLIC
er&_— A trecut un an și jumătate de 

cînd sinteți directorul teatrului din 
Brăila. Ce satisfacții profesionale 
trăite in acest răstimp ați putea evi
denția ?— Numproase. Ele sînt indisolubil legate în primul rind de faptul că în- tr-o perioadă foarte scurtă colectivul pe care-1 conduc s-a înscris în parametrii ce se cer unei instituții profesioniste. Nu poate fi vorba de- a trece cu vederea activitatea anterioară a teatrului, dar este necesar să precizez că, la venirea mea. instituția avea în urmă mai multi ani în care fusese handicapată de lipsa unui local corespunzător. Această situație a dus și la o oarecare îndepărtare de teatru a brăilenilor care, se știe, sint mari iubitori și buni cunoscători de teatru. De o lună și jumătate jucăm în sala renovată a vechiului teatru, în condiții incomparabil mai bune. Sprijinul primit din partea organelor de partid și de stat pentru a ajunge la acest mo- ment a fost cu totul excepțional, iar noi ne străduim să fim la înălțime prin' spectacole cit mai bune. încă din stagiunea 1981—1982 am reușit să prezentăm un repertoriu valoro^, implantat cu preponderentă în contemporaneitate. S-au jucat nouă spectacole, toate premiere absolute sau pe țară. Din acestea amintesc „Mo- romeții", dramatizare după romanul lui Marin Preda, „Preferam să mor de rîs" de Nelu Ionescu, „Mîn- giierea" de Theodor Mănescu, „Frumoșii marilor orașe", fantezie dramatică de Angel Grigoriu șl Romeo Ior- gulescu după romanul lui Fănuș Neagu. Aș adăuga satisfacțiile de regizor și, bineînțeles, cele de actor.

—Teatrul dramatic „Maria Filotti" 
a participat la Festivalul „Carlo Gol
doni" și a obținut un premiu la 
recentul Festival al dramaturgiei ro-

lui depinde de fiecare din noi. Acum repetăm în trei schimburi, iar în al patrulea jucăm în fața publicului.„focul continuu" poate fi transformat din metaforă în realitate.Strămutarea în sala renovată a impus și o înnoire a concepției artistice — pregătită din timp, cu atenție — ca și un proces de acomodare cu noile aparate, moderne, din dotare. Acomodarea nu s-a încheiat complet, desigur. Mai întîmpinăm greu-

mâneștl actuale, pentru cea mai bună 
interpretare a unui rol masculin.— Intr-adevăr, amîndouă ne-au adus — colectivului teatrului și mie Iată deci că și în teatru personal — mari satisfacții, înainte de începutul actualei stagiuni am participat la Festivalul „Goldoni" de la Chioggia, în orașul marelui dramaturg, cu piesa acestuia, „Bădăranii". Spectacolul nostru a fost bine primit, iar experiența confruntării artistice deosebit de utilă. La Festivalul de Ia Timișoara, în compania

CRONICA LITERARĂ

Convorbire cu actorul Constantin CODRESCUdirectorul Teatrului „Maria Filotti" din Brăila
altor opt teatre din tară, am prezentat piesa „Politica" de Theodor Mă- nescu, care mi-a oferit posibilitatea de a mă întîlni cu un rol amplu și complex. Premiul mă onorează și mă bucură pentru două motive : a fost obținut în cadrul unui festival important și... este primul premiu în cei aproape 35 de ani de teatru.

— Ce factori asigură calitatea artis
tică fi educativă a unui spectacol 7— întotdeauna am fost convins că fără o exigență și disciplină riguroase nu sînt posibile rezultate de valoare. în teatru — ca dealtfel în toate domeniile creației — talentul trebuie dublat de o uriașă cantitate de muncă; altminteri, el nu se evidențiază ori apare ciuntit. Am imprimat un ritm de muncă mai alert, ceea ce a tulburat comoditățile și pe comozi. La început a fost chiar o stare de mirare în legătură cu aceasta. Dar am convins, cred, pe colaboratorii mei că spectacolul este produsul unui efort colectiv, iar reușita

, CARNET PLASTIC

tățl și pentru că deocamdată publicul are acces numai în stal, lucrările de renovare continuînd. Sperăm să primim și mai departe același sprijin de la organele competente, grăbind astfel finalizarea întregului complex teatral care, sînt sigur, va fi unul din cele mai frumoase și funcționale lăcașe de acest gen din țară.
— In ultimul an, teatrul studio de 

la Brăila, care la un spectacol poate 
primi 30—40 de spectatori, a devenit 
o instituție cu personalitate distinctă. 
Care este concepția dumneavoastră 
referitoare la specificul si utilitatea 
teatrului studio ?— Am descoperit un interes special al publicului față de teatrul studio. Spectatorul în este mai intimă autenticitate.

— Ca in situația, să zicem. In care 
o expoziție de pictură sau sculptură 
ar fi organizată chiar in atelierul ar
tistului 7

procesul de se implică mai mult creație. Atmosfera și aduce un plus de

— Exact. Dialogul este mai direct decît în săli mari, spectatorul pla- sîndu-se în miezul acțiunii, fiind „prins" de încărcătura dramatică a textului și jocului. Pentru Brăila studioul de teatru este și o cale — nu singura, desigur — de „recîști- găre" a publicului, care, un timp, a fost în parte „corupt" de spectacole poluante, gen „sușanea". Cu regret trebuie să spun că ele n-au încetat cu totul să se perinde și prin Brăila. Profit de acest prilej pentru a-mi exprima indignarea pentru astfel de manifestări îmbibate de vulgaritate. 
Cultura și educația spectatorilor se 
pot împlini numai prin spectacole de 
valoare. Am convingerea că din „beligeranta" dintre arta adevărată și falsul cultural, prima va cîștiga categoric și definitiv.

— Care sint preocupările actuale fi 
de perspectivă ale teatrului brăilean?— Avem deja o zestre de spectacole. Jucăm la sala mare o serie de spectacole realizate în actuala stagiune : „Frunzele amăgitoarei nepu- tinți" de Iosif Naghiu, „Despot Era- clidul" de Dan Mutașcu, iar la studio „Politica" de Theodor Mănescu. Am realizat testări ale preferințelor repertoriale prin întîlniri cu diferite categorii de oameni ai muncii, astfel încît în stagiunile următoare vom prezenta o serie de spectacole care să corespundă acestor preferințe. Ne gindim la posibilitatea organizării în viitorul apropiat a unui turneu cu o suită de spectacole în București și în tară. Totodată, avem în vedere o săp- tămînă a teatrului brăilean, la care să invităm cadre de specialitate și critici. Astfel ne pregătim pentru un viitor festival național de teatru la Brăila.
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Galerii bucureștene
@ Dimitrie
Oavrilean:

Teritoriul fecund 
d legendelor
De peste un deceniu pictura lui Dimitrie Gavrilean (prezentă în marile manifestări colective din tară și străinătate, a- firmată nu numai în expoziții personale, ci și prin lucrări de artă monumentală, răsplătită prin numeroase premii și distincții) se impune prin consecventa și’ coerenta unui demers tistio.Și în 

centei care a Galeriile de artă ale municipiului București, Dimitrie Gavri
lean se același tocitor mitice, receptiv la substanța bogată în sugestii a gindirii și obiceiurilor populare, același pictor care, cu sensibilitate. dar și cu perso- Gavrilean nalitate, .descoperă in arta vechilor maeștri surse fertilizante pentru lucrările sale. In pictura sa elementele folclorului românesc, datele unui folclor magic au fost topite în creuzetul -unei sensibilități moderne. Străvechile surse ale gîndirii artistice populare care au izbucnit la răstimpuri de veacuri în arta frescelor medievale (nu e lipsit de interes să precizăm că pictorul și-a petrecut copilăria la Gura Humorului, impresionat de timpuriu de frumusețea picturii murale care îmbracă zidurile importantului monument de aici) sau a obiceiurilor populare au stat la originea acestei picturi.Lumea picturii lui Gavrilean, așa cum s-a spus. îmbină în mod original fantezia și inspirația din teritoriul fecund al legendelor. Este o lume al cărui mecanism pictorul l-a cunoscut dinlăuntru, la început intuitivi apoi reflexiv și deliberat, tălmăcind pentru alții învățase de să înțeleagă.Fascinația unui Bosch șl — purtătoare, meni, a tezaur populare cumpăna Mediu i. detectabilă, cum

V. .1__

ideatic șilucrările expoziții deschis-o
dovedește a fi inteligent sco- de înțelesuri același creator

Dimitrie GAVRILEAN Călin (File de poveste)

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea ta învățămtatul supe

rior tehnic. Matematică. Matrice șl sisteme lineare
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17.30 La volan — emisiune pentru conducătorii auto
17.45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20.30 Un cîntec pe adresa dumneavoastră
20.45 Forum politico-ideologic. Principiile socialiste ale re

tribuirii muncii și repartiției veniturilor în societatea 
noastră

21,00 Serial științific: „Corpul uman*
21.15 Cadran mondial
21.40 Floarea din grădină. Emislune-concurs de muzică 

populară pentru tineri interpret! realizată la Uzinele 
„23 August" din București

32.20 Telejurnal 1
PROGRAMUL 2

15,00 Telex. j
v15,05„Ctoțece și dansuri populare.
15.20 Pași He visiță lungă1
15,50 Varietăți... varietăți
10.40 Blocnotes bucureștean
17,00 Stadion — emisiune de actualitate sportivă
17.45 1001 de seri
10,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Dezbateri culturale. Monumente ale culturii naționa

le: „Istoria literaturii române" de George Călines
cu (i)

20.45 Concertul Filarmonicii „George Enescu". Dirijor: Lu
dovic Baci. Solistă: Stoika Milanova — R.P. Bulga
ria • Haendel — Muzica apelor 0 Sostakovici — 
Concertul nr. 1 ’pentru vioară șl orchestră O Anatol 
Vieru — Simfonia a IlI-a

22,05 Generația deceniului IX. Calitate, eficiență, creativi
tate

22.20 Telejurnal

Printre prejudecățile luate adeseori drept adevăruri de la sine înțelese în critica foiletonistică e și cea formulată prin vreo variantă a următoarei întrebări : cea mai recentă exegeză consacrată unui mare scriitor — studiu, biografie, monografie, ediție critică — „modifică", „răstoarnă", „schimbă" radical imagi
nea cu care ne obișnuise cine știe ce prestigioasă cercetare anterioară ? Dacă se crede că răspunsul la a- semenea întrebare poate fi afirmativ, respectiva exegeză e primită îndeobște cu osanale ; în schimb, dacă noua contribuție vine numai cu ameliorări parțiale (oricît de numeroase și de importante ar fi acestea), atunci prea adeseori recen- zenții, cronicarii și ceilalți asemenea o întimpină reticent, condescendent, rele- vîndu-i cîte ceva din ceea ce li se pare meritoriu, dar neascunzîndu-și pînă la urmă decepția că noul explorator n-a „schimbat", „răsturnat" etc. Procedarea e de un snobism naiv, elementar dogmatic, din mai multe și cu totul evidente motive. Întîi, ca oriunde, și în cîmpul diferitelor cercetări schimbările calitative nu survin de la o zi la alta, ci numai după o cîtime de acumulări cantitative înfăptuită în răstimpuri ce nu pot fi chiar ușor determinate. In al doilea rind, și în asemenea domenii „supunerea la obiect" e de neocolit ; nu poți veni cu date noi, nici cu modificarea unghiului de interpretare decît în măsura în care „obiectul" ți-o îngăduie (măsluirile, aici, pot fi de efect imediat, fie și cu prețul scandalului, dap timpul sfirșește invariabil prin a le aneantiza). în al treilea rind, e întristător lucru să constați cum atîtia foileto- s-a ales și cu o nouă înte- niști nu observă că datele și unghiurile de percepție noi dintr-o mai recentă exegeză, vizînd fie si aspecte variabil limitate ale „obiectului", modifică totuși într-o măsură sau alta perspectiva cu care ne obișnuisem înainte și nu ră- mîn fără consecințe pentru onestele cercetări viitoare, în fine, cine spune mai „cu stil" ceea ce alții au zis numai cu exactitate — înainte sau după el — e de apreciat mai întîi pentru calitatea scriiturii sale și numai după aceea pentru eventualele mai bune puneri în lumină a ceea ce. altminteri, ar fi rămas poate nereliefat.Prea deasa constatare a nesocotirii unor asemenea elementare norme de conduită critică ne-a determinat să începem această dare de seamă cu ceea ce se știe, dar se respectă mai rar. Iată, la sfințitul anului 1982, a apărut un tom impozant, pe a cărui foaie de gardă scrie : „M. Eminescu, Opere, VI, Proza lite
rară. Edifie critică, introducere. note și variante de Aurelia Rusu". Autoarea, unul dintre cei mai competent! reprezentanți ai actualei generații mature de filologi și editori, a inte-

Ies cu vremea să se restrîn- gă aproape numai la explorarea și editarea manuscriselor eminesciene (rămase inedite pînă acum sau tipărite defectuos înainte vreme), iar rezultatele au fost pe măsură — de la remarcabil la exceptional. Din ce a cercetat și tipărit autoarea, pînă la recenta ediție, să amintim numai volumul „M. Eminescu, «Articole și traduceri», I" (unde de mare utilitate e îndeosebi publicarea traducerii pe care poetul o făcuse din „Arta reprezentârei dramatice" a lui Heinrich Theodor Rdtscher), dar mai cu seamă inestimabilul op „M. Eminescu, Opere, IV, Teatru. Ediție critică, note și variante de Aurelia Rusu". menit a împinge cunoașterea surselor interne ale întregii creații eminesciene în atîteă direcții nebănuite (ori întretăin-

Aurelia Rusu ne spune tot în „Introducere" : pasiunea sa pentru „surprinderea minuțioasă și revelatoare a impresionantului «spectacol» lexical oferit de scriitor", care „obligă la cercetarea aplicată a surselor de bază în vederea a- mendării lectiunilor și a delimitării critice față de interpretările anterioare". Un' asemenea „spectacol" lexical (noi i-am spune mai cu- textul rind „feerie") există peste tot în manuscrisele eminesciene, iar contribuția autoarei in a amenda sute și sute de lecțiuni greșite (în afara celor numai discutabile) din edițiile precedente este în- tr-adevăr masivă — de neignorat la alcătuirea oricărei viitoare ediții critice sau de largă circulație a prozei eminesciene. Ce a ajutat-o pe Aurelia Rusu în asemenea izbutire (nu mai exemplificăm ; ar trebui
Proza eminesciană
într-o nouă ediție ')

du-se derutant) pentru specialiști și marele public. Iar cum în manuscrisele lui Eminescu totul se leagă, pentru cine Ie-a străbătut integral, nu e de mirare că. studiind proiectele, fragmentele și piesele încheiate, pădurea de variante și însemnările subsecvente ori aferente acestora, vecinătățile și migrația de motive de la un gen literar cultivat de poet la altul — autoarea

ceea ce timpuriupicturii Bruegel de ase- fabulos gîndiriiunui nli europene la i dintre Evul și Renaștere.s-a

spus. în lucrările Iui a oferit mijloacele unui nara- tivism care se dovedește a fi în întregime autohton ; posibilitatea de a îmbina, în mod original, elementele stratului arhaic al culturii populare,- miraculosul folcloric, de a le exprima cu mijloacele unui creator cult, exigent, stăpîn pe arta sa. Cortegiile de cintăreți și dansatori. alaiurile cu măști, iernile din Bucovina și care le farmec. „Cîntarea „Călin (File de poveste"). „Autoportretul cu Arca Văzduhului" sau „Trubadurul", pentru a aminti doar cîteva lucrări, aduc stilizări și tipologii caracteristice, urmăresc de fiecare dată coordonatele simbolice ale temei. Sint secvențe pe care Dimitrie Gavrilean știe să le interpreteze. să le aducă pe suprafața redusă a pînzei ca pe a- devărate semne de taină, menite să vorbească ------despre seamnăDacă formele raporturi de semnificație între elemente figurative, interpretarea picturii lui Gavrilean nu poate disocia puterea pe care ele o au de a figura, de a „desemna" și pe aceea de a „semnifica". Este

obiceiurile dau atîta ..înțelepții".cîntărilor",

acum și aioi ceea ce în- permanentă.putem defini picturale drept

BfâiIo ° nou^ premieră pe scena Teatrului dramatic „Maria Filotti" din Brăila : „Frumoșii marilor orașe" de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu, după romanul ,,'Frumvșii nebuni ai marilor orașe" de Fănuș Neagu. Regia: spectacolului este semnată de Marius Popescu și Constantin Codrescu. scenografia de Stela Bărăscu, muzica de George Grigoriu, iar coregrafia de Victor Vlase. (Corneliu Ifrim).
Bihor *^asa da ocIihnă tratament a sindicatelor din Băile Fe

*) M. Eminescu. Opere. 
VI, Proza literară. Edi
tura „Minerva".

pentru aceasta multe pagini) a fost procedarea cu metodă și riguroasă, și suplă, care îl face recognos- cibil de departe pe încercatul lexicograf, pe filolog— in mai vechea și buna accepție largă a cuvintului. în afară de cunoașterea cum numai foarte putini o mai au azi a celor șase- șapte tipuri de scris eminescian (dintre care două-s aproape cu totul ilizibile), autoarea a luat aminte cu multă consecvență la ceea ce observa că alții n-au făcut : „Multe dintre imperfecțiunile și lectiunile discutabile din edițiile anterioare ale prozei literare eminesciene ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost făcute referirile de rigoare și la celelalte secțiuni ale operei scriitorului, pe de o parte— iar pe de altă parte, dacă ar fi fost urmărit fondul lexical mai vechi și regional al limbii românești, lexicul înaintașilor (Văcărescu. A- sachi, Alecsandri etc.)“.în „Introducerea" i tîi a monumentalei ediții, Perpessicius turisise că s-a duit să refacă „schema organică" a devenirii creației lui Eminescu. G. Călinescu, tot așa, în versiunea primă a cunoscutei sale monografii, vorbea de „arheologia risipită" care e de dorit să fi<5 restaurată în înfățișarea , eL originară, x-ixxu ucapm „referirile de rigoare și la celelalte secțiuni ale operei scriitorului", ca de un important îndreptar metodo- . logic al editorilor. Aurelia Rusu gîndește asemeni celor doi ctitori ai eminesco- logiei, iar în ediția de fată acest mod de a gîndi s-a dovedit plin de consecințe bune, sau care vor trebui mereu avute în vedere oricum. în fond, pentru prima dată, e vorba de o nouă

legene a încolțirii. gestației diferitelor trepte de configurare a subiectelor cite ilustrează proza eminesciană antumă și postumă. Iar rațiunile publicării acestui masiv volum (de 792 pagini) în această nouă înțelegere trebuie căutate.Bine, s-ar putea zice (îndeosebi de către cei ce sînt cu orice preț pentru „răsturnarea imaginii"), dar ce justificare stringentă are pulicarea recentului volum, de vreme ce în 1977 un puternic colectiv de cercetători de la Muzeul literaturii române făcea să apară— în continuarea marii ediții Penpessicius și respec- tînd esențialele caracteristici de alcătuire a acesteia— volumul academic „M.Eminescu, Opere, VII, Proza literară" 7 Mai ales că, prin cuprinderea materiei publicate și alti principali indici, ediția recentă nu pare să difere „răsturnă- .. _______ _ ________tor" de cea apărută acum Cînd vorbește despre „re- ciinci ani și nici chiar de cea publicată în 1964 de către Eugen Simion și Flora Șuteu ? în „Introducere", autoarea însăși relevă că „acest volum al «Prozei literare» are un caracter mai puțin inedit sub aspectul sporului de texte nepublicate încă". însă aspectele inedite, cîte există, justifică din plin alcătuirea și publicarea volumului. Ce a contribuit la reușita ediției.

din- sale măr- stră-

așezare a textelor eminesciene în proză, foarte probabil mai pe măsura devenirii lor de aievea. Noutatea, bruscînd uneori cro- nologismul cam al vizibilă postumelor.seama conică reluată cu insistentă de Al. Piru, editoarea consicîeră „Aur, mărire și a- mor“ un sîmbure de nou roman (după „Geniu pustiu"), grupînd în subordinea lui [„La curtea cuconului Va- sile Creangă"] celelalte cunoscute scene de viață moldavă ce apucase a schița Eminescu, apoi verosimilele fragmente înrudite, inclusiv cîteva inedite chiar în raport cu ultima ediție, academică (asemenea fragmente, ce-i drept, au mai rămas în manuscrise, dintre care unul e cu certitudine din 1883). Dă serios de gîn- ' dit, pe de altă parte, distingerea între „Geniu pustiu" și proiectatul roman amplu „Naturi caitilinare". din care pînă acum s-a crezut îndeobște că romanul despre Toma Nour era doar un episod.Fiecare tentativă novatoare e însă cu riscurile și excesele ei. [„Archaeus"] și însemnările de natură filozofică ce-i urmează în ediție nu erau de situat după [„La curtea cuconului Va- sile Creangă"] numai pentru că în acest text se face aluzie la „povestea regelui Tlă“ ; poate copiată după vechi ciorne, era mai de crezut ca respectiva sefițere să prefațeze „Avat?' 1\..“ ori să-și ii găsit loc\. . va în dipticul (foarte . .-jrb- babil, deși neincheiat) „sărmanul Dionis — [Avătarii faraonului Tlă“], „Lanțul de aur", traducerea devenită o raritate în ediții, a fost oportun introdusă, ca și textele în germană și în franceză de la aparatul critic, unde erau nimerite însă și corespunzătoarele versiuni românești. Erudiția autoarei e în afară de discuție, ca și corectitudinea trimiterilor. Surprinde, tocmai de aceea, faptul că pagina din „Morella" rămasă în ms. 2255, editoarea lasă a se crede că e descoperire proprie, deși ea a fost identificată de altcineva. Tot astfel, a atribui lui G. Bog- dan-Duică descifrarea greu lizibilei scrisori a lui Eminescu adresată Veronicăi Micle cu multe încriminări, în perioada ieșeană (ms. 2255), e o inadvertență vădită ; Bogdan-Duică o „descifrase" rizibil și o datase greșit, altcineva împlinind lucrul aici.Firește, care ediție nu-i perfectibilă ? Marile îndemnări ale Aureliei Rusu sînt mai cu seamă în ordinea lexicografică, iar cunoașterea temeinică a manuscriselor eminesciene ii permite și surprinderea multor înrudiri absconse ale textelor. Viitoarele ediții de largă circulație din proza lui Eminescu vor afla suficiente bunuri definitiv cîștigate prin recenta prestație a Aureliei Rusu. Și nici cercetătorii nu o vor putea ignora.

mecanic editorilor precedenti, e în repartizarea Aici, ținînd de o ipoteză la- a lui G. Călinescu,

George MUNTEANIJ,

o pictură gerează. fiecaredată, dincolo de aspectul concret, de rigoarea constructivă cu care este urmărită compoziția tabloului, orizonturi mitice, straturi. policromii, forme și sedimentări, mișcări afective de o fas-O migăloasă tehnică picturală (care te face să rememorezi măigstria. dar și migala cu. care lucrau vechii maeștri) se dovedește capabilă să transmită, să comunice aceste multiple sugestii. Tabloul -este, de fiecare dată, pretextul unor subtile orchestrații cromatice, dovezi ale unui talent viguros, care a să adapteze propriei sensibilități, fără ostentație. dar personalitate.vechi modalități stilistice.

cinantă pregnantă.

CRONICA MUZICALĂtie de calitatea materialului folosit. Ceea ce în guașă este notație directă. în tapiserie devine luxuriantă sugestie caracterizată prin rafinamentul stilizării și discreția armoniilor cromatice. Situate între determinarea strict artizanală impusă de tehnica haute-lisse și libertatea de expresie a unui desen de reală frumusețe (o atestă singurul proiect expus) — tapiseriile au prilejuit lui Constantin Mistorică desfășurarea unei originale fantezii creatoare. O fantezie care a știut să transpună în material textil. cu o delicatețe ce știut amintește uneori stampa extrem-orientală. fastuoase ritmuri vegetale. Efectele sînt calculate atent. In cadrul acordului brun-negru (de rafinament frust într-o etapă anterioară a creației Iui), ventiile unor intermediare, ușoare accente loare conferă vibrație suprafețelor, atestă încă o dată faptul că autorul acestei expoziții a ajuns la o adevărată virtuozitate în folosirea fibrei textile. Este, fără îndoială. nu o virtuozitate în sine, ci o modalitate de a exprima, de fiecare dată, un univers artistic complex.

cu stră- alb- un
@ Tapiseriile 
Iui Constantin 

MistoricăExistă în expoziția deschisă de Constan
tin Mistorică (Galeriile „Căminul artei") o subtilă relație între „studiile imagini de mici Le re- pa-
tapiserii și de peisaj", concentrate, dimensiuni,unește o aceeași siune pentru decorul vegetal — transpus bineînțeles în fiecare din cele două ipostaze amintite în func-

inter- tonuri ca și de cu- acum

Marina PREUTU

lix a găzduit, în organizarea clubului „Constructorul" din Oradea, cel de-al doilea simpozion interju- dețean de diaporame cu tema : „Diaporama — mijloc de educație estetică". Programul a cuprins expuneri și dezbateri privind componentele diaporamei și rolul acestora. Au fost prezentate diaporame realizate de fotoamatori din județele Brașov, Cluj, Satu Mare, Constanta, Hunedoara. Harghita și Bihor. (loan Laza).

Teleorman. Inconsiliului județean al sindicatelor,

Asistînd zilele trecute la concertul extraordinar din Studioul Radioteleviziunii româno cu opera 
Siegfried, sub bagheta lui Iosif Conta și privind de forte artistice de pe scenă (unde străluceau impresionantei orchestre — cele aproape 40 tori, așa partitura mi-a

desfășurareaîn ambianta6 harpe și de suflă- cum cerea originală), venit în minte dialogul din 1868, petrecut la Miinchen între Richard Wagner și compozitorul nostru Grigore Ventura : „Aveți oare în București — l-a întrebat, puțin ironic, autorul 
Walkiriei — o orchestră capabilă să interpreteze binișor o simfonie de Beethoven ?“. Numai cine putea să execute la vremea aceea asemenea dificile partituri avea dreptul — după Richard Wagner — să se numere printre națiunile civilizate ale lumii. Desigur. Societa
tea filarmonica mână cînta în lucrările lui Beethoven ! Dar ce ar fi răspuns Wagner în 1983 dacă Grigore Ventura l-ar fi întrebat pe maestrul de la Bayreuth cîte teatre lirice de prestigiumondial execută azi 

^jopera Siegfried cu

la Alexandria a avut loc o consfătuire cu tema : „Forme și metode folosite în educația materialist-ști- ințifică a maselor". Au participat președinții comitetelor sindicale din întreprinderi și instituții, directori și bibliotecari de la casele de cultură din județ. (Stan Ștefan).

Suceava, Pentru cinstireamemoriei lui Ciprian Porumbescu, de la moartea căruia se împlinesc 100 de ani, centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă Suceava a lansat concursul intitulat „Aici s-a născut

ro-1868

efectivul complet de instrumentiști și la înălțimea interpretării românești a colectivului Radioteleviziunii române ? Probabil că ar fi recunoscut evenimentul artistic de la București cu care mirare, admirație.Intr-adevăr, rul Iosif Conta — după ce ne-a oferit în stagiunile trecute operele Aurul Rinului și 
Walkiria — a continuat cu ambițiosul său proiect de a face să răsune în Capitală tetralogia wagneriană 
Ringul Nibelungului, prin prezentarea lui 
Siegfried. Asigurîn- du-și un tenor de prestigiu în rolul titular. Stuart Kale, Iosif Conta ne-a invitat la o veritabilă întrecere muzicală, afișul completîndu-se cu Mariana Stoica (Briin- hilde), Adina Iurașcu (Erda), Sanda Șandru (Pasărea pădurii). Pompei Hărășteanu (Călătorul — Wotan), Nicolae Sasu (Fafner), Mihai Zamfir (Mime), Bogdan Pancu (Al- berich). Deși partitura părea încă „crudă" pentru orchestră și pentru unii cintăreți, totuși, prin siguranța dirijorului și prin cîteva intervenții solistice excepționale, opera Siegfried s-a transformat în eveni-

o oare- dar șidirijo-

mentul stagiunii. Ne referim la soprana Mariana Stoica, al cărei timbru și ambitus vocal îi conferă tida violoncelelor), si- o strălucire egal în peisajul artistic wagnerian contemporan, la Pompei Hărășteanu intr-o vizibilă maturitate interpretativă, la surprinzătoarea Sanda Șandru (de la o apa-

motivele, bine dozate conflictele sonore, expresivă evoluția coardelor (in special par-fără gură și eficientă intervenția suflătorilor de alamă (cu fericite intervenții ale cornilor) — intr-un cuvînt, o evoluție remarcabilă a ansamblului instrumental atît de dificil în scriitura

și Nuovina pe scena Teatrului Național, in schimb la începutul veacului nostru dirijorul George Enescu ne-a redat întreaga dimensiune artistică a moștenirii muzicale wagneriene, prin neuitatele concerte simfonice. opere-concert 
(Parsifal — 8 III 1915) și spectacolul inaugural al Operei Române

Concert -wagnerian
riție la alta tot mai convingătoare). la răscolitorul Nicolae Sasu, la emoționanta Adina Iurașcu (deficitară însă la dicțiune). Tenorul oaspete s-a situat la înălțimea reputației sale, a cîn- tat cu o impecabilă expresie a frazării, dar ne.-a rămas dator ca egalitate vocală pe parcurs al (actul III nu ficiat pagină . muzicală 
Idilei lui Siegfried de tensiunea emoțională necesară momentului dramatic). Piatra de încercare a partiturii a constituit-o prestația orchestrei : clar expuse lait-

wagneriană. Iosif Conta a pentru opera ținuta superioară, demnă de aniversarea internațională a compozitorului german și. mai ales, de tradiția concertelor wagneriene în România.Intr-adevăr, dispu-

muncit enorm a ne restitui
Siegfried la profesională

de forțăîntregul nem de o seculară tra- operei a bene- în celebra a
diție artistică în tălmăcirea operei lui Richard Wagner. Dacă în secolul trecut dirijorul Filarmonicii bucureștene, Eduard Wach- mann, a pus bazele 
Festivalurilor wagne
riene, montind chiar spectacolele lirice 
Lohengrin (1898) și 
Tannhăuser (1900) cu Giovanni Dimitrescu

ca instituție de stat, 
Lohengrin (8 XII 1921). „Memorabilul concert wagnerian, în care Enescu al nostru s-a relevat șef de orchestră ideal Mihail într-o Flacăra,9 III 1913 — ne-a lăsat o impresie nepieritoare".De vedit mâni din Germania (Dumitru reuth) și Anglia (Margareta ~ ~ .Franța și Belgia (Nuovina. Petre Ștefănes- cu-Goangă). (Hariclea Grigore și S.U.A. Bayreuth)

scriaMărgăritescu cronică din nr. 21 din
neuitat s-au do- și cîntăretii ro- ce au evoluatPopovici-Bay-Matzenauer),Spania Darclăe, Gabrielescu) (Popovici- pînă în

Chile (Giovanni Dimitrescu). Poate că nu ar fi lipsit de interes să subliniem „amănuntul" că timișorean- ca Margareta Matze- nauer trecea drept cea mai wagneriană soprană din ansamblul teatrului londonez Co- 
vent Garden, în timp ce baritonul moldovean Dumitru Popovici- Bayreuth a strălucit chiar în memorabilele festivaluri germane de la Bayreuth.Operele Iui Wagner s-au montat pe scenele noastre , chiar în timpul vieții maestrului. La 13 ianuarie 1866, trupa celebrului regizor Eduard Reimann a reprezentat 
Tannhăuser la Timișoara. spectacolele ju- cîndu-se toată stagiunea „cu casa închisă". A urmat în stagiunea 1877/’78 premiera Lohengrin tot în orașul de pe Bega. reprezentațiile wagneriene tre- cînd apoi prin București, Brașov, Cluj- Napoca etc. Pe scena Teatrului Național din Capitală a evoluat cel mai celebru tenor wagnerian al epocii, belgianul Ernest van Dyck. O scrisoare de mulțumire a Cosimei Wagner, soția compozitorului, ne amintește de spectacolul grin la Arad unde urma să pe alături de Siegfried. Momente de

Lohen- (1903), partici- fiul ei,

triumf artistic au trăit brașovenii 
(Olandezulși 1913 (Tannhăuser), în timp ce auditctiul bucureștean a ar mirat in perioada» .interbelică aproape .întregul repertoriu 'Wagnerian de la Maeștrii 
cintăreți pînă la Par
sifal, sub conducerea maeștrilor George E- nescu, Ionel Perlea, Ggorge Georgescu și Alfred Alessandrescu.în timp ce premiera lui Tannhăuser la Paris (1861) a stîrnit un „scandal al secolului", pe meleagurile noastre. în schimb, muzica lui Wagner a cunoscut succese răsunătoare. înțelegerea publicului românesc, reflectată și de condeiul iscusit al unor muzicieni și scriitori (Gr. Ventura. Iuliu Roșea. Duiliu Zamfi- rescu, Anton Holban, V. Voiculescu, Em. Ciomac, Al. Alessandrescu etc.), a impus moștenirea wagneriană — alături de marea muzică — în conștiința tuturor iubitorilor de frumos. Acesta este „secretul" atitudinii celor o mie de ascultători ce l-au aplaudat frenetic pe Iosif Conta după cinci ore de încordare emoționantă, în fața copleșitoarei partituri a operei Siegfried.

în 1910 
zburător)

Viorel COSMA

CARNET CULTURALtricolorul". Concursul, care urmărește cunoașterea vieții și operei marelui compozitor, se va încheia prin organizarea la Suceava a unui amplu spectacol literar-muzical omagial. (Sava Bejinariu).

j In cadrul simpozionului „Omul și microorganismele", desfășurat la Cluj-Napoca, cercetători, cadre didactice și specialiști din

București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Stațiunea de cercetări biologice „Stejarul" din Pingărați, județul Neamț, au abordat o largă tematică sub raport practic și teoretic. Cele 51 de comunicări științifice au tratat aspecte privind biologia microorganismelor, ecologia acestora și influenta asupra activităților umane, cercetări noi ale biologiei moleculare și genetice în legătură cu mecanismele de acțiune ale toxinelor bacteriene, rolul organismelor mici în recircularea materiei organice în biosferă. în procesele de descompunere și refacere a sub

stanței minerale în sol și altele. 
(Costel Ștefănescu).

Vaslui orSanizarea secției Propagandă a Comitetului județean de partid, la Vaslui a avut loc dezbaterea ideologică cu tema „Promovarea activă a concepției revoluționare a partidului despre lume și viată, combaterea cu hotărîre a misticismului și obscurantismului, a oricăror manifestări retrograde, a concepțiilor străine ce pătrund din 
afară — îndatoriri permanente ale organelor și organizațiilor de

partid, ale fiecărui comunist". (Pe
tru Necula).

lași „Știință, progres, dezvoltare" a fost tema primului colocviu organizat de clubul „Cosmos 2 000" al Casei de cultură a tineretului și studenților din Iași. La această manifestare științifică au luat parte cadre didactice și studenți din centrele universitare București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Ploiești și Iași, care au dăzbătut o largă problematică a progresului in toate domeniile de activitate. (M. 
Corcaci).
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în Editura politică a apărut broșura :

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la ședința comună 

a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană

31 martie 1983

ÎN CAPITALĂ Șl ÎN ȚARĂ

Adunări festive consacrate „Zilei sănătății (I

Comunicatul ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe
9 9 9

La București și în întreaga tară au avut loc, joi, adunări festive consacrate „Zilei sănătății".Adunările au constituit un prilej de bilanț al muncii pline de abnegație a personalului muncitor din unitățile sanitare, al activității desfășurate pentru apărarea și promovarea sănătății, în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre. S-au evidențiat condițiile tot mai bune de muncă și de viață de care se bucură toți cetățenii patriei noastre, indiferent de naționalitate, îmbunătățirea continuă a asistentei medicale, ridicarea calității vieții, dezvoltarea unor largi și vaste programe de sănătate.S-a exprimat totodată recunoștința pentru minunatele condiții de care beneficiază întregul corp sanitar, pentru prețuirea de care se bucură în țara noastră munca nobilă depusă de oamenii în halate albe.
In cadrul adunărilor s-a adus un fierbinte omagiu conducerii de partid și de , stat, personal tovarășului Nicol-^r\eaușescu, pentru grija deosebita^ permanentă pe care o manifest,, ocrotirii sănătății, . pentru dezvolv, :ea bazei materiale in domeniu^ sanitar, asigurarea unor cadre cu înaltă calificare,. pentru ocrotirea sănătății întregului nostru popor, pentru realizarea unei calități a vieții care să permită dezvoltarea multilaterală a personalității umane și a capacității sale creatoare.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 8 aprilie, ora 20 — 11 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral frumoasă în sudul și estul țării, 
unde cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vor cădea ploi slabe izolate. în 
celelalte regiuni vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar nor os. Pe 
alocuri vor cădea averse de ploaie. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat,

ACUM, LA CRAIOVA-CALIFICAREA!
După rezultatul bun cu Benfica, fotbaliștii craioveni pot și trebuie să dovedească din 

nou că alcătuiesc cu adevărat o echipă mareMarți, la prinz, cînd am sosit pe aeroportul capitalei portugheze, echipa de fotbal Universitatea Craiova a fost primită cu atenția și onorurile cuvenite. Conducătorii clubului Benfica, reporterii și fotoreporterii presei centrale și-au făcut datoria de gazde condescendente și protocolare. Dar atît. Jucătorii noștri aveau să fie considerați, apoi, niște înfrinți indubitabili. Oaspeți, oaspeți, dar victime sigure ale unui meci care avea să îndeplinească, în viziunea localnicilor, doar formalitatea de a consemna șl oficial rezultatul de 2—0, 3—0, 4—0 sau mai mult, pe care toată lumea îl preconiza. Așa se explică, probabil, absența observatorilor Benficăi de la antrenamentul pe care jucătorii noștri l-au făcut în aceeași seară, începînd de la ora locală a meciului (21,00). ca și lipsa afișelor sau programelor ce trebuiau dedicate acestei prime manșe din semifinalele „Cupei U.E.F.A." etc. Oltenii noștri însă nu și-au pierdut nici o clipă încrederea în ei și umorul proverbial. Cînd au fost întrebați, spre exemplu, de ce au proceda,!, ca A.S. Roma, aducind cu ei containere cu alimente, navete cu sticle cil apă minerală și bidoane cu lapte, e iui răspuns hîtri : din aceleași m >tive pe care le-a avut și A.S. Roma ! Și așa a trecut prima zi la Lisabona.Ziua a doua a fost ziua meciului. Jucătorii noștri n-au vrut să rămînă țintuiți în camere. Dimineața au mens cu piciorul să cunoască Lisabona, au mers cu autocarul să viziteze cele mai frumoase stațiuni de pe coasta Atlanticului. După amiaza s-au odihnit și au pus la punct planul tactic. Cum a fost meciul, se cunoaște bine acum. Noi, ca martori oculari, vom face numai cîteva sublinieri. „Stadionul Luminii" a fost plin „ochi", peste 80 000 de spectatori pe 70 000 de locuri, deși biletele n-au fost nicidecum ieftine :

Participanții la adunările festive au dat gla.s hotărîrii • lor de a-și aduce contribuția la înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului .nostru pentru ocrotirea bunului cel mai de preț al omului — sănătatea, asigurând conducerea de partid și de stat, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că întregul personal sanitar este ferm angajat în înfăptuirea cu înaltă responsabilitate a sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru îmbunătățirea continuă a asistenței medicale în țara noastră.Ei și-au exprimat deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, sentimentele de dragoste fierbinte față de conducătorul partidului și statului nostru, de profundă prețuire și recunoștință față de activitatea sa neobosită pusă în slujba fericirii poporului, prosperității și înfloririi patriei noastre, cauzei socialismului și păcii în lume.în încheierea adunărilor festive au fost adoptate telegrame adresate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

(Telegrama adresată de participan
ții la adunarea festivă din Capitală 
este publicată in pagina I).

cu intensificări din sectorul vestic în 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte în primele nopți, cînd 
condițiile vor fi favorabile producerii 
brumei. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 14 și 24 de grade. Dimi
neața, pe alocuri, ceață slabă. In Bucu
rești î Vremea va fi în general frumoa
să, cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab, pînă 
.la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele 
maxime între 20 și 23 de grade. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

de la patru dolari pentru; suporteri, pînă la 28 de dolari pentru fotoliile de tribuna I. Este drept, jocul s-a desfășurat mai mult în terenul nostru, uneori minute întregi. Dar aceasta nu spune nimic dacă ținem seama că numărul ocaziilor (ne referim la acelea cînd în tribună și văzusem mingea în plasă) a fost și el egal : 5—5 (3—2 pentru Universitatea în primele 45 de minute și 3—2 pentru Benfica, în celelalte 45). în această situație, este lesne de înțeles că numărul cornerelor, 15—1 pentru gazde, și cel al centrărilor trimise în careul nostru — și respinse de acolo — nu mal prezintă nici o importanță. Admirabilii fotbaliști craioveni au gîndit mai bine jocul, au luptat cu mai mult aplomb, au fost mai siguri pe situație tot timpul, au aplicat în mod magistral lecția contraatacului. Intercepțiile și deposedările lor în viteză, prin alunecări și în forță (dar regulamentare), au fost remarcate și socotite hotărâtoare de toți specialiștii din teren, din jurul terenului și din tribună. Aceasta in ciuda faptului că au lipsit căpitanul echipei craiovene și al naționalei, Ștefănescu, și cel mai bun fotbalist al anului precedent, Bălăci, în ciuda faptului că Irimescu a jucat cu o chinuitoare contractară musculară, Cămătaru suferea de o criză sciatică, lui Țicleanu îi căzuse lentila de, contact, iar Ciupitu suporta o rană deschisă provocată de crampoanele Iul Filipovici. De pe teren libero-ul nostru (care jucase atît de bine cum singur antrenorul Oțet a avut încredere) a mers direct in cabinetul medical, pentru ea doctorul Frinculescu să-i coasă pe loc rana. Evidențieri ? Toți. Absolut toți cei 13 care au jucat : Lung, Negrilă, Tilihoi, Ciupitu, Ungureanu, Țicleanu. Donose, Irimescu, Geolgău, Beldeanu, Dumitru, Crișan, Cămătaru. Străinilor le-au plăcut mai mult și mai mult Cămă-

Cronica zilei
PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRITovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-minlstru .al guvernului, a primit, joi, succesiv, pe tovarășii Rade Pavlovici, președintele Comitetului federal pentru energetică industrială din R.S.F. Iugoslavia, Zbigniew Szalaj da, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și pe Mehes Lajos, ministrul industriei al R. P. Ungare, care au participat la lucrările celei de-a VIII-a ședințe a Comisiei interguvernamen- tale pentru coordonarea generală a colaborării țărilor membre C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia în domeniul construcției de echipamente pentru centrale nuclearo-electrice.în timpul întrevederilor au fost

★Cu ocazia lucrărilor celei de-a VIII-a ședințe a Comisiei intergu- vernamentale pentru coordonarea generală a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, în domeniul construcției de echipamente pentru centralele nuclearo- electrice. care au avut loc la București în zilele de 5 și 6 aprilie a.c., tovarășul Ion Pățan, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, președintele părții române în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică româno-cehoslovacă, s-a întîlnit cu tovarășul Ladislav Gerle, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în comisie.în cadrul convorbirilor care âu avut loc cu acest prilej a fost analizat stadiul relațiilor de colaborare economică, cooperare și specializare în producție, convenindu-se măsuri pentru finalizarea unor acțiuni din domeniul construcțiilor de mașini, electronice și electrotehnice, precum și pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor reciproce de mărfuri dintre cele două țări.La convorbiri au participat Josef Simon, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.. Nicolae Marin, vicepreședinte al părții române în comisie, și J. Hejsek, vicepreședinte al părții cehoslovace în comisie.
★Cu ocazia vizitei în țara noastră a tovarășului Mehes Lajos, ministrul industriei din Republica Populară Ungară, ambasadorul acestei țări la București, Miclos Barity, a oferit, joi, un cocteil.Au participat tovarășii loan Avraip, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice -Internationale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iustin Rogoz, adjunct al ministrului industriei chimice, alte persoane oficiale.
★Ambasadorul Republicii Populare Revoluționare Guineea Ia București, Mamourou Toure, a oferit, joi. o recepție, cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.

târu, care a fost și vîrf de atac periculos și „libero" de circumstanță (in careul nostru a respins nu mai puțin de 13 mingi foarte periculoase) și Crișan, un adevărat spiriduș și maestru al contraatacului. Nouă ne-au plăcut toți. Plus arbitrul suedez Frederiksson, care a condus fără greșeală, deși pe banca celor care sufereau se afla compatriotul său, antrenorul Eriksson. Altfel spus, arbitrul a oficiat exact cum îl creditase public ziarul nostru a doua zi după desemnarea sa la acest joc și cum îl mai văzusem arbitrînd la Birmingham în noiembrie, la partida Aston Villa — Dinamo București, din „Cupa Campionilor". Și meciul de miercuri s-a încheiat cu un 0—0.A treia zi la Lisabona a fost ziua comentariilor și a întoarcerii acasă. „A Boia" (ziarul tuturor sporturilor, cum se intitulează) a rezervat meciului pagina I și alte două pagini de interior. Titlurile sale sînt suficient de concludente : „Lumină galbenă spre finală", în sensul că ambele echipe sînt „în așteptare". „Cra- iovenii au prezentat o bine studiată lecție de contraatac", „Tunelul finalei se anunță întunecat pentru Benfica". Celelalte ziare („Record". „Dia- ro de Noticias), se exprimau în același spirit. Numai „O Diaro" se dorea mai încurajator : „Benfica, nu totul este pierdut" t în drum spre aeroport am putut comenta fără rețineri seara fotbalistică precedentă, întrucît gazdele n-au mai fost de față, aflîndu-se probabil în autobuzul Benficăi (care ori n-a pornit, ori a sosit după decolarea avionului nostru). Ideea comună a tuturor comentariilor făcute de jucătorii și antrenorii Universității Craiova este că la 20 aprilie nu va fi deloc ușor, drept pentru care manșa a doua va fi pregătită și jucată cu mare atenție, cu multă seriozitate. Oricum, cu toții sperăm ca semaforul despre care scria „A Boia" să arate, după 

discutate noi posibilități de dezvoltare a colaborării economice și tehnice, de lărgire a livrărilor reciproce de mărfuri dintre țara noastră și statele respective. în acest context a fost exprimată dorința de a ridica cooperarea și specializarea în domeniul construcției de mașini la un nivel superior, în interesul reciproc, al cauzei păcii și socialismului.La convorbiri a participat Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Au fost prezenți ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Milos Melovki, ambasadorul R. P. Polone, Boleslaw Koperski, și ambasadorul R. P. Ungare, Miklos Barity, la București.
★Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, joi s-a deschis, la sala „Arghezi" din Capitală, o expoziție de fotografii și afișe palestiniene. Lucrările expuse înfățișează aspecte ale luptei poporului palestinian pentru păstrarea ființei naționale, pentru realizarea dreptului 6ău legitim de a avea un stat propriu independent, precum și imagini din viața și munca acestui' popor.în alocuțiunile rostite, publicistul Crăciun Ionescu și Khaled El-Sheikh, reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei la București, au relevat justețea cauzei pentru care luptă poporul palestinian, evocind, in acest context, relațiile de prietșnie, colaborare și solidaritate activă care s-au statornicit între Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, între popoi-ul român și poporul arab palestinian.La festivitatea de deschidere au participat Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai I.R.R.C.S., ai Ligii române de prietenie cu- popoarele din Asia și Africa, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★La Ambasada R. P. Bulgaria la București a avut loc, joi, o conferință de presă cu privire la cea de-a IlI-a ediție de primăvară (9—15 mai) și a 39-a de toamnă a Tîrgului internațional de la Plovdiv, la care au participat redactori ai presei centrale. Agenției române de presă — Agerpres și Radioteleviziunii, corespondenți ai presei străine, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.(Agerpres)

galben, culoare verde pentru jucătorii români, care să treacă astfel în finală. Tocmai de aceea poate n-ar fi rău ca în 20 aprilie trimișii noștri să se deplaseze cu aparatul de filmat la jocul Anderlecht — Bohemians.Pînă atunci, să dorim craiovenilor din. lotul național să aducă și în grupul tricolorilor pentru meciul cu Italia, din 16 aprilie, aceeași seriozitate și același spirit de sacrificiu.
DECLARAȚII DUPĂ MECI. Arbitrul Erik Frederiksson : „A fost un meci fair-play, n-am avut nici un fel de problemă. S-a jucat cum se joacă peste tot și întotdeauna în cupele europene. Dîrz, cu ambiție, la sacrificiu, la rezultat. Dar nu s-au depășit nici un moment limitele sportivității. Personal, felicit echipa română pentru avînt, gîndire tactică și rezultat".Antrenorul S. Eriksson s „Nu știam că la Craiova sînt mai .mulți Prohaska decît\ la... A.S. Roma ! Românii au luptat cu toată inima, sacrificîndu-se pentru tricoul clubului lor. Rezultatul. 0—0, este bun păntru ei, dar 1—1 ar fi fost și mai bun. E imposibil să spui cine se va califica. Craiova are prima șansă, dar nici noi încă nu am pierdut. Mi-au plăcut foarte mult Cămătaru și Crișan".Constantin Oțet : „Meseria de antrenor implică și risc. în absența lui Ștefănescu nu am avut de ales. Ciupitu este un jucător valoros care a dovedit că poate să salveze echipa în momente dificile. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru modul exemplar în care s-a dăruit la acest joc ca de altfel la toate celelalte opt pe care le-am susținut pînă acum în această competiție europeană cu 64 de formații din care au rămas pînă în prezent doar patru.

Gheorghe MITROI 
Petre CRISTEA

ai statelor partiîn zilele de 6—7 aprilie 1983 a avut 
loc la Praga ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.La ședință au participat : Petăr Mladenov. ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane. Stefan Olszowski, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Frigyes Puja. ministrul a- facerilor externe al Republicii Populare Ungare, Andrei Gromîko. prim- vicepresedinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La ședință s-a efectuat un schimb de păreri și informații privind evoluția situației în Europa. în contextul mai larg al situației generale în lume. în perioada ce a trecut de la consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Au fost examinate probleme legate de traducerea în viată a propunerilor și inițiativelor a- vansate de Comitetul Politic Consultativ pentru preîntîmpinarea unui război nuclear, continuarea și consolidarea procesului destinderii, soluționarea problemelor dezarmării, întărirea securității și dezvoltarea colaborării pe continentul european și în întreaga lume.1. — In cadrul schimbului de păreri, s-a evidențiat că evoluția e- venimentelor confirmă pe deplin justețea aprecierilor asupra situației internaționale cuprinse în Declarația politică de la Praga și conferă o și mai mare actualitate propunerilor formulate în declarație. Aceste propuneri au fost primite în lume ca o alternativă realistă la catastrofa nucleară, o chemare la o largă colaborare internațională în numele menținerii vieții pe Pămînt.Participanții la ședință au subliniat importanța concluziei consfătuirii de la Praga a Comitetului Politic Consultativ în sensul că preîntîmpinarea războiului depinde. înainte de toate, de colaborarea, coeziunea și orientarea acțiunilor forțelor păcii, care în prezent sînt mai puternice decît forțele războiului. Ei au remarcat că aceste acțiuni devin tot mai largi. O contribuție importantă în această direcție a adus cea de-a Vil-a Conferință a statelor nealiniate la nivel înalt, de la New Delhi.Totodată s-a subliniat că situația internațională se menține complexă și încordată. Continuă escaladarea politicii imperialiste, în primul find a imperialismului american, a politicii de forță și confruntare, de încălcare a independenței și suveranității naționale a statelor, de consolidare și reîmpărțire a sferelor de influentă, de perpetuare a vechilor conflicte și declanșare a altora noi. Grave pericole creează continua intensificare a înarmărilor, o amenințare deosebită constituind-o noul ciclu al cursei înarmărilor nucleare. Se adîncește tot. mai mult criza. econo-„.... mică, care cuprinde multe țări, cresc decalajele economice între țări și se amplifică obstacolele în calea depășirii lor.Statele reprezentate Ia ședință au atras atenția asupra urmărilor negative ale activizării tendințelor revanșarde din R.F.G. pentru climatul politic, destindere și cooperare în Europa. S-a subliniat că respectarea necondiționată a realităților terito- rial-politice în Europa de azi constituie factorul fundamental pentru pacea și securitatea întregului continent.în lumina situației create, statele reprezentate la ședință consideră că este de datoria tuturor statelor să contribuie, prin toate mijloacele, la oprirea cursului actual periculos al evenimentelor, orientarea acestora pe făgașul destinderii și cooperării reciproc avantajoase, soluționarea problemei stringente a limitării și reducerii armamentelor, îndeosebi nucleare, reglementarea pe cale pașnică a situațiilor conflictuale. în acest context, participanții la ședință au subliniat importanța primordială a menținerii și dezvoltării dialogului politic dintre state la toate nivelurile in problemele europene și alte probleme internaționale de mare actualitate. Ei au discutat, în conformitate cu cele stabilite de Comitetul Politic Consultativ, măsurile pentru promovarea în continuare a propunerilor și inițiativelor conținute în Declarația politică de la Praga, acțiunile practice pentru negocierile cu statele membre ale Alianței nord- atlantice și cu alte state în problemele majore privind întărirea păcii, dezarmarea și securitatea în Europa și în întreaga lume.2. — La ședință s-a acordat o atenție deosebită măsurilor de pre- întîmpinare a intensificării cursei înarmărilor nucleare pe continentul european, care are consecințe grave

pentru situația în Europa și sporește pericolul de război. Lipsa oricărui progres la negocierile sovieto-ame- ricane privind limitarea armamentelor nucleare în Europa, ca și pregătirile pentru amplasarea în Europa occidentală. încă la sfîrșitul acestui an, a noilor rachete cu rază medie de acțiune fac ca această problemă să devină tot mai actuală și mai acută.în ce le privește, statele participante la Tratatul de la Varșovia și-au reafirmat poziția în favoarea eliberării totale a Europei de armele nucleare atît cu rază medie de acțiune. cit și tactice și s-au declarat gata să acționeze pentru ajungerea la o asemenea hotărîre. Ca un pas important în această direcție, ele se pronunță cu fermitate pentru reducerea radicală a mijloacelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pe baza principiului egalității și securității egale.în legătură cu aceasta, ele reamintesc propunerile pe care le-au prezentat în Declarația politică de la Praga și îndeosebi propunerile sovietice din 21 decembrie 1982, și așteaptă un răspuns în spirit constructiv pentru ca la negocierile de la Geneva să se poată ajunge la înțelegeri pozitive. Trebuie să se adopte o asemenea hotărîre în problema mijloacelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, care să excludă amplasarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune și să asigure menținerea echilibrului militar strategic la niveluri tot mai reduse.3. — Miniștrii au examinat problema măsurilor care să fie întreprinse pentru transpunerea în viață a însemnatei inițiative comune formulate în Declarația politică de la Praga referitoare la încheierea unui tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, deschis aderării tuturor statelor.Ei au arătat că, așa cum a rezultat și din contactele și consultările avute de țările lor cu alte state, această propunere s-a bucurat in multe țări din lume de o mare atenție, atît la nivel guvernamental, cît și în opinia publică.Participanții la ședință au luat notă de intenția statelor membre ale Alianței nord-atlantice, cărora în primul rînd le este adresată propunerea privind tratatul, de a studia această propunere. Ei și-au exprimat speranța că aceste țări vor adopta o poziție constructivă în privința încheierii unui asemenea tratat.Jn ceea ce le privește, statele reprezentate la ședință reafirmă că sînt gata să faciliteze, pe toate căile, examinarea propunerii lor. să continue schimbul de păreri cu toate părțile interesate privind diferite aspecte ale acestei propuneri. Aceasta se referă îndeosebi la probleme cum sînt conținutul și sfera obligațiilor ce ar decurge din tratat, raportul acestora cu obligațiile asumate prin Carta O.N.U., Actul final de la Helsinki, precum și prin alte tratate și acorduri bi și multilaterale, conlucrarea pentru asigurarea respectării obligațiilor ce decurg din tratat.în acest scop, participanții la ședință consideră utilă și de dorit con- .tinuarea. . _contactelor .bilaterale . cy statele membre ale Alianței nord- atlantice, C.E.E. și cu alte țări, avind în vedere și posibilitatea trecerii la examinarea unor asemenea probleme pe baze .multilaterale la un nivel și în forme acceptabile tuturor.4. — La ședință a avut loc, de asemenea, un schimb de vederi cu privire la căile și mijloacele de înfăptuire a propunerii cuprinse în Declarația politică de la Praga privind începerea, cît mai curînd posibil, de negocieri directe între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. în problema înghețării cheltuielilor militare și reducerii ulterioare a acestora în procente sau în expresie absolută. Participanții la ședință s-au pronunțat pentru ajungerea la un acord în această privință.S-a exprimat convingerea că soluționarea acestei probleme ar contribui efectiv la încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, ur- mînd ca mijloacele astfel eliberate să fie folosite pentru necesitățile dezvoltării economice și sociale, inclusiv ale țărilor în curs de dezvoltare.Participanții la ședință au subliniat că, în condițiile creșterii încordării internaționale, este deosebit de important ca această chemare a lor să fie primită pozitiv de statele membre ale N.A.T.O. și ca negocierile privind înghețarea și reducerea cheltuielilor militare să înceapă fără întîrziere.5. — în legătură cu negocierile de la Viena, participanții la ședință au reafirmat poziția statelor lor privind necesitatea înfăptuirii de măsuri efective de reducere a forțelor armate și armamentelor în Europa centrală și că sînt gata să ajungă cît mai curînd la un acord în acest sens, așa cum s-a prevăzut în Declarația politică de la Praga.Ei au amintit propunerile țărilor lor, îndreptate spre reducerea sub-

de la Varșovia
îstanțială a forțelor armate și armamentelor în această regiune, inclusiv propunerea din 17 februarie 1983 a țărilor socialiste participante direct la negocieri, care are la bază o - ouă abordare, în sensul că absența unui acord cu privire la nivelul actual al trupelor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. în Europa centrală nu trebuie să împiedice ajungerea la o înțelegere cu privire la o asemenea reducere.La ședință a fost exprimată speranța că aceste eforturi vor deschide calea spre reducerea efectivă a încordării militare pe continent și că, prin conlucrarea activă a tuturor participanților la negocieri, se vor putea înregistra rezultate în cel mai scurt timp.6. — Participanții la ședință au remarcat că inițiativa prezentată în Declarația politică de la Praga privind eliberarea Europei de arma chimică a fost primită cu interes în multe țări europene. Statele lor consideră, ca și pînă acum, că soluționarea radicală a problemei preîntîm- pinării unui război chimic ar consta în interzicerea și distrugerea armelor chimice la scară mondială, negocieri în acest sens avind loc în Comitetul de dezarmare de la Geneva. Totodată, în direcția realizării acestui obiectiv, ar fi util ca în paralel, să se întreprindă măsuri în cadrul continentului european.Statele reprezentate la ședință sînt gata să stabilească contacte de lucru cu alte state interesate pentru examinarea împreună a problemelor practice legate de obiectivul eliberării Europei de arma chimică, printre care : amploarea și modul de realizare a măsurilor respective, conținutul angajamentelor, controlul respectării acestora.7. — Participanții la ședință consi- • , deră că un factor activ în eliberarea continentului european -de pericolul nuclear ar fi crearea, în diverse regiuni ale acestuia, inclusiv în nordul Europei și în Balcani, de zone libere de arma nucleară. în această direcție este îndreptată și propunerea privind crearea. în acea parte a Europei unde concentrarea de forțe armate și armamente este deosebit de mare, a unei zone libere de arme nucleare tactice. Participanții la reuniune au remarcat interesul crescindal popoarelor europene față de propunerile privind crearea de zone de- nuclearizate și s-au pronunțat în favoarea organizării de negocieri corespunzătoare între părțile interesate.8. — în cadrul examinării situației existente la reuniunea de la Madrid a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, miniștrii au relevat în mod deosebit necesitatea ca în actuala fază hotăritoare a acestei . reuniuni, toate eforturile să fie concentrate asupra convenirii ‘ în cel mai scurt timp a unui document final i substanțial și echilibrat. S-a subli- ■ niat că, în ceea ce privește conținutul concret al unui asemenea document, statele reprezentate la ședință ■ vor porni și în viitor de la poziția lor constructivă, așa cum aceasta a fost prezentată în Declarația politică i de la Praga.Participanții la ședință au exprimat părerea că, în prezent, există posibi- l , iități pentru încheierea cu succes a ;■Tucrăriidr prin ajungerea la un acord.> în ce privește documentul final al ' ; reuniunii de la Madrid, inclusiv în ; problema convocării unei conferințe ■ pentru măsuri de creștere a încre- i derii și securității și dezarmare îh ' Europa. în legătură cu aceasta ei au I procedat la un schimb de opinii privind proiectul revizuit al documen- ‘ tulul final, prezentat de statele neu- : tre și nealiniate la 15 martie 1983. î Ei au reafirmat pozițiile țărilor lor în favoarea tinerii la București a următoarei reuniuni a reprezentanților statelor participante la . Conferința general-europeană.în cazul încheierii cu succes a lu- , crărilor de convenire a documentului final al reuniunii de la Madrid, statele reprezentate la ședință vor fi gata să examineze favorabil propunerea unora dintre participanții la reuniune ca acest document să fie adoptat la nivelul miniștrilor aface- . rilor externe.S-a exprimat convingerea fermă că în Europa există toate premisele necesare pentru ca statele și popoarele acestui continent să trăiască în condiții de pace, securitate și colaborare. Aceasta depinde. înainte de toate, de eforturile statelor europene.

■ArȘedința s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă. ca o expresie a dorinței statelor reprezentate de a intensifica, în continuare, eforturile în lupta pentru pace și destindere în Europa și în întreaga lume. în ceea ce le privește, ele sînt gata, ca și pînă acum, să examineze în spirit constructiv propunerile altor state, îndreptate în această direcție.Următoarea ședință a Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai sta- ‘ telor participante la Tratatul de Ia Varșovia va avea loc în luna octombrie 1983, la Sofia.■ ■ ■ ■ ■ ■ ii fl ® Si B H ®
(Urmare din pag. I)vin fiecărui cetățean al României socialiste.

Sistemul de retribuire din țara 
noastră corespundo, în linii gene
rale, cerințelor care decurg din tripla 
calitate a oamenilor muncii de pro
prietari, producători și beneficiari 
ai bunurilor materiale și spirituale, 
din poziția lor de participant direcți 
Ia conducere, la decizie. El se află, totodată, în deplin acord cu cerințele și posibilitățile economiei naționale în etapa actuală și conține pirghiile principale de cointeresare materială, atît colectivă, cit și individuală, la sporirea producției. în spiritul echității socialiste, prin actualele legi se asigură un raport just între veniturile mari și mici, precum și preîntimpi- narea celor două tendințe extreme : diferențierea exagerată a veniturilor sau nivelarea acestora, ambele dăunătoare mersului înainte al societății.în elaborarea și definitivarea sistemului nostru de retribuire a muncii s-a ținut seama, de asemenea, de corelația care trebuie să existe între stimularea materială și cea morală, pentru a se realiza un echilibru corespunzător intre aceste două laturi.în analiza mecanismului de cointeresare materială a membrilor societății noastre socialiste trebuie să pornim de la sistemul de retribuire. de la felul în care acesta își îndeplinește. în condițiile noului mecanism economico-financiar, funcția de stimulare materială a producătorilor socialiști uniți.Fără îndoială că actualul sistem de retribuire este perfectibil, întrucit

conține și unele carențe care îi scad eficienta. Ponderea actuală a părții variabile în totalul veniturilor personalului muncitor generează unele tendințe de egalitarism pentru aceeași categorie de personal, conduce la diminuarea laturii stimulatorii a sistemului de retribuire în ansamblul său. De aceea a devenit necesar să se stabilească un nou raport între retribuția tarifară și elementele, variabile, în sensul sporirii stimulentelor care se acordă suplimentar. 
„Retribuția și veniturile — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului — tre
buie să reflecte mai bine munca de
pusă, contribuția adusă Ia realizarea 
planului de producție". Pornindu-se de la aceste considerente, în cadrul măsurilor de perfecționare a retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii se are în vedere — așa cum se prevede în proiectul de program — creșterea ponderii părții variabile (participare la beneficii, prime etc.) în totalul veniturilor.Se pune întrebarea : cum asigură retribuția tarifară cointeresarea materială ? în primul rînd, prin formele de retribuire — acord direct, acord global, acord indirect, acord progresiv. Aceste forme s-au extins continuu, ajungind în ultimul timp, in unele ramuri și sectoare de activitate, pînă la 80—90 la sută : ele conțin in sine o serie de avantaje și au un puternic rol stimulativ în creșterea randamentului muncii, a productivității muncii. în ultimii ani, în cîteva rînduri, secretarul general al partidului a criticat încetineala și inconsecvența cu care se «sxtinde și

se aplică acordul global, ca formă superioară a muncii în acord. Cu aceste prilejuri, au fost precizate și căile de acțiune pentru ca acordul global să devină efectiv un factor activ de creștere a productivității muncii și raționalizare a personalului, de sporire a veniturilor oamenilor muncii. Deosebit de important este ca, așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordul global să cuprindă deopotrivă pe muncitori.

cazul neîndeplinirii obligațiilor de producție.Aplicarea corectă a acordului, în general, și a acordului global, în special, presupune o corelare corespunzătoare între gradul de îndeplinire a normelor de muncă și productivitatea muncii. Se întîlnesc încă situații, în unele întreprinderi, cînd normele de muncă sînt depășite, uneori chiar cu peste 10 la sută, în vreme ce sarcina de creștere a

în vedere, între altele, și retribuirea în regie, stimulentele materiale suplimentare, cum ar fi premierea pentru economii de materiale și forță de muncă, pentru îndeplinirea planului de export, pentru realizări deosebite, indemnizațiile de conducere sau pentru unele activități suplimentare, sporurile pentru condiții deosebite de muncă, premiile anuale pentru personalul din instituțiile de stat. In această
COINTERESAREA MATERIALĂ

ca și pe specialiști sau cadrele de conducere ale proceselor productive. La Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu cadre din minerit și geologie, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că : „cel mai bine ar fi să 
mergem la acordul pe întreprindere, 
sau cel puțin pe sectoare, unde tot 
personalul din sectorul respectiv, in 
frunte cu șeful sectorului, trebuie 
să lucreze în acord global și veni
turile să fie legate de producția ce 
se realizează".în viziunea noului proiect de program, acordul global va constitui forma principală de retribuire a muncii și va cuprinde întreg personalul din cadrul unităților economice ; el va fi extins la nivel de întreprinderi, fabrici, uzine, șantiere. Retribuțiile vor fi neplafonate, în cazul depășirii sarcinilor de plan, urmînd să fie diminuate in mod corespunzător, în

productivității muncii este nerealizată. Este un fenomen antieconomic, dăunător, care nu contribuie cu nimic la sporirea venitului național ; dimpotrivă, constituie un factor de diminuare a acestuia. De asemenea, trebuie manifestată exigența necesară ca prin aplicarea acordului global să se asigure și realizarea unor lucrări și produse de înaltă calitate. Retribuția in acord oferă posibilitatea diferențierii cîștigurilor in funcție de aportul concret al fiecăruia la îndeplinirea planului ; ea conține in sine potente nelimitate pentru stimularea materială a personalului muncitor, asigură realizarea formelor de stimulare a producției și o corelație corespunzătoare între creșterea veniturilor și producția care se realizează.în analiza sistemului nostru de cointeresare materială trebuie avute

categorie intră și participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitățile economice, introdusă odată cu aplicarea noului mecanism economico-financiar. Participarea oamenilor muncii la beneficii constituie o expresie dintre cele mai grăitoare a condiției lor de proprietari, producători și beneficiari.Totodată, în proiectul de program, pentru cointeresarea personalului muncitor în realizarea sarcinilor de plan pe tot parcursul anului se prevede introducerea practicii de acordare a premiilor și în cursul anului, trimestrial sau lunar, pe baza rezultatelor obținute în perioadele respective. Prin aceasta se va soluționa una din lacunele actualului sistem de ' utilizare a părții variabile, respectiv îndepărtarea momentului acordării primei de perioada cînd ș-au obținut rezultatele, fapt ce in

fluența nefavorabil cointeresarea materială. Din această cauză, uneori oamenii uitau pentru ce au primit această primă.Așadar, există o gamă variată de forme de cointeresare materială care asigură o diferențiere corespunzătoare a veniturilor, în funcție de cantitatea și calitatea muncii prestate de fiecare membru al societății. Problema care se pune este aplicarea 
corectă a acestora in activitatea 
practică, în funcție de specificul și 
condițiile concrete ale sectorului respectiv. în această direcție sînt încă rezerve mari, mai ales în ceea ce privește acordul global, ale cărui valențe nici pe departe nu au fost epuizate în nici un domeniu de activitate. Prin proiectul de program se asigură perfecționarea în continuare a unor forme de retribuire în vederea sporirii rolului acestora in realizarea noii calități. La Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că nici fondul de participare la beneficii nu-și îndeplinește pe deplin funcțiile pentru care a fost creat. în activitatea practică a existat tendința de înțelegere unilaterală a scopului acestui fond, pierzîndu-se din vedere esența sa — realizarea și depășirea planului de beneficii în strînsă corelație cu îndeplinirea planului de producție și apoi repartiția la fondul de participare a cotei din beneficiile realizate. Pe bună ■dreptate, secretarul general al partidului a propus reformularea denumirii acestui fond, din „participarea la 
beneficii" în „participarea oamenilor 
muncii la realizarea producției, a

beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor", formulare care exprimă mai exact conținutul acestui fond. In condițiile îmbunătățirii funcționării noului mecanism economico-financiar, ale întăririi autoconducerii și autogestiunii, ponderea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii în totalul cîștigurilor va crește substanțial.în creșterea rolului stimulator al sistemului de retribuire, sarcini de mare răspundere revin atît consiliilor oamenilor" muncii din întreprinderi și centrale, cît și ministerelor economice, organelor centrale de sinteză. De asemenea, organele fi- nanciar-bancare la toate nivelurile pot sprijini mai activ, prin receptivitatea față de inițiativele unităților economice în acest domeniu, aplicarea principiilor cointeresării, ma- nifestînd mai mult dinamism și operativitate, conlucrînd mai strîns cu unitățile pentru promovarea celor mai potrivite forme de retribuție în unitatea respectivă. Desigur, pentru sporirea rolului stimulativ al pîrghii- lor de cointeresare materială este necesar ca atunci cînd unei unități sau secții i se cuvin drepturi bănești în plus, acestea să fie acordate cu aceeași promptitudine cu care se aplică reținerile din retribuție, din cauza nerealizării sarcinilor de plan.Dispunem, neîndoielnic, de toate condițiile necesare pentru ca sistemul de retribuție să se transforme efectiv într-o forță motrice a progresului societății noastre, prin creșterea participării fiecărui om al muncii la efortul general de sporire mai rapidă a producției materiale, a venitului național.
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Concepția tovarășului Nicolae Ceausescu
privind imperativul 

pentru reducerea
- a fost prezentată în

unor măsuri urgente 
pericolului ouclear
Comitetul de la GenevaGENEVA 7 (Agerpres). — în Comitetul de dezarmare de la Geneva a fost prezentată concepția președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la imperativul unor măsuri urgente, eficiente și practice de reducere a pericolului nuclear în Europa și de creștere a securității tuturor țărilor, în primul rind a celor neposesoare de arme nucleare, al asigurării dreptului tuturor statelor la o dezvoltare liberă și independentă.Comitetul de dezarmare. după adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru, și-a concentrat în aceste zile atenția asupra măsurilor cu caracter prioritar ce ar urma să fie întreprinse în vederea asigurării statelor ce nu posedă arme nucleare că nu vor face obiectul unor atacuri sau amenințări cu folosirea armei nucleare, a forței în general.In cadrul acestor dezbateri, șeful delegației române în comitet, ambasadorul Ion Datcu, a prezentat pe larg considerentele și orientările . președintelui Nicolae Ceaușescu, a subliniat situația deosebit de grea ’ce există în Europa, unde se află concentrată cea mai mare parte a armamentelor, și în primul rind a armamentelor nucleare. A fost relevat făptui că, în pofida acestor realități, se urmărește amplasarea de noi ra- ’

chete cu rază medie de acțiune și dezvoltarea celor existente.Poziția României și a președintelui ei, afirmată cu claritate și fermitate, este că în aceste condiții problema .luptei pentru dezarmare și împiedicarea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente constituie pentru Europa o problemă fundamentală, vitală.în intervenția sa, ambasadorul român a subliniat importanța pe care o au în aceste condiții, pentru securitatea popoarelor europene, propunerile avansate de numeroase state privind crearea de zone libere arme nucleare în nordul, sudul centrul Europei și a prezentat larg acțiunile țării noastre pentru tărirea colaborării și încrederii Balcani.’ pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă de bună vecinătate și de cooperare pașnică, fără arme nucleare și baze militare străine.Delegația română a prezentat, de asemenea, mai multe propuneri .concrete privind desfășurarea negocierilor din comitet, in vederea elaborării unor angajamente internaționale eficace, care să garanteze securitatea statelor neposesoare de arme nucleare, ca și pentru abordarea cu prioritate a problemelor reducerii cursei înarmărilor nucleare și trecerii la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară.

de și pe în- î.n

Evenimentele din America Centrală
• Președintele Ecuadorului în favoarea soluționării proble
melor zonei pe calea tratativelor • Luptele din SalvadorWASHINGTON 7 (Agerpres). — în declarațiile făcute presei nord-ame- ricane, președintele Ecuadorului, Osvaldo Hurtado Larea, a subliniat că țara sa dorește ca problemele Americii Centrale să fie rezolvate de popoarele din această parte a lumii, prin negocieri pașnice.. Ecuadorul, a spus el, este gata să sprijine orice inițiativă care ar putea duce la împlinirea acestui deziderat.

SAN SALVADOR 7 (Agerpres). — Efective ale Frontului Farabundo Marți pentru Eliberare Națională din Salvador (F.M.L.N.) au preluat controlul asupra localității San Jose. Cancasque, important centru strategic, situat între două mari hidrocentrale din această țară. Potrivit postului de radio „Venceremos", trupele salvadoriene au suferit mari pierderi în oameni și echipament de luptă.
IN ADUNAREA NAȚIONALA FRANCEZĂ

Vot de încredere după recentele măsuri economicePARIS 7 (Agerpres). — Adunarea Națională Franceză a acordat votul de încredere guvernului; premierului Pierre Mauroy' în legătură cu programul de măsuri de austeritate adoptat recent, care este menit să contribuie la restabilirea echilibrului economic și financiar al țării. Agenția France Presse relevă că în favoarea programului guvernamental au votat 323 de deputați, in timp ce 155 au fost împotrivă.Prezentînd m parlament programul, premierul Mauroy a subliniat că acesta își propune ca obiective eliminarea, pină la finele anului viitor, a deficitului comercial al țării, care miliarde flației și gel care■ oane de stabilite urătoarele luni, a 10 000 de noi întreprinderi, formarea profesională a aproximativ 850 000 de tineri, redu-

se ridică în prezent la 12 dolari, reducerea ratei in- combaterea șomajului, fla- afectează pește două mili- persoane. figurează între măsurile crearea, în ur-

cerea cheltuielilor publice și a consumului particular.Andre Lajoinie, liderul grupului . parlamentar comunist, a aprobat , măsurile guvernului, pronunțîndu- se însă pentru adoptarea unor a- mendamențe de natură să atenueze efectele aplicării lor asupra păturilor cu venituri mici.Primele efecte concrete ale programului de austeritate s-au concretizat, la 1 aprilie, printr-o serie de creșteri de prețuri — relatează agenția France Presse. Astfel,, majoritatea tarifelor publice — electricitate, gaze, transporturi și telefoane — au fost sporite cu 8 la sută, în timp ce la băuturile alcoolice au fost impuse taxe suplimentare. A fost, de asemenea, majorat prețul plinii, o a doua scumpire a produselor de panificație urmînd a surveni la 1 iulie. Totodată, a fost stabilită o „taxă su- prafiscală" asupra prețurilor la carburanți.
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POPOARELE CER OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR 
Șl TRECEREA LA MĂSURI DE DEZARMARE

Un mare marș al păcii la Atena
ATENA 7 (Agerpres). — La.Ate

na a avut loc un marfe marș al pă
cii,' la care au participat mai multe 
zeci de mii de locuitori ai capitalei 
elene, membri ai unor organizații 
sindicale, de femei și de tineret. Cu 
prilejul acestei manifestări a fost 
adoptată o rezoluție prin care se 
cere desființarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul țării, retra
gerea Greciei 
tarea unor 
dezarmării.

din N.A.T.O., adop- 
măsuri în vederea

Tovarășul Gustav Husak s-a întîlnit cu miniștrii afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

V

PRAGA 7 (Agerpres). — La 7 aprilie a. c. au continuat la Praga lucrările Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. La încheierea lucrărilor a fost adoptat un comunicat. ...In aceeași zi, la Hradul din Praga, secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, Gustav Husak, s-a întîlnit cu miniștrii afacerilor externe ai . statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Din partea tovarășului Nicolae" Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele mosferă cordială, tovărășească.

Republicii. Socialiste România, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Gustav Husak un cald salut și cele mai bune urări.. Mulțumind, tovarășul Gustav Husak, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale salutări, împreună cu mesajul său prietenesc, precum și cele mai bune urări de succes poporului român prieten, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Primirea s-a desfășurat într-o at-

Proiect de rezoluție 
în parlamentul norvegianOSLO 7 (Agerpres). — Partidul Socialist de: Stingă din Norvegia a hotărât să introducă în Storting (parlamentul țării), în cadrul actualei sesiuni de primăvară, o rezoluție prin care se cere guvernului norvegian să acționeze pentru anularea deciziei. N.A.T.O. privind am- 1 plasarea pe teritoriile unor țări membre ’ ale Alianței nord-atlantice a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune „Pershin.g-2“ și „Cruise". Potrivit unei declarații făcute presei de Stein Ernhey, de- , putat în Storting din partea acestei formațiuni politice, introducerea in Europa a unor noi rachete nucleare ar avea ca efect declanșarea unei noi spirale a cursei înarmărilor pe acest continent și ar mări considerabil pericolul unei conflagrații nucleare.
S.U.A.: Crește mișcarea 

pentru înghețarea 
arsenalelor militare

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In orașul Eshland din statul Oregon 
a. fost înființată o organizație ob
ștească denumită „Casa păcii", care 
reunește activiști locali ai mișcării 
partizanilor păcii și ai înghețării 
arsenalelor militare. Recent, muni
cipalitatea locală a adoptat așa- 
numita. „Decizie. 56“ prin care loca
litatea Eshland și împrejurimile 
sale au.fost proclamate drept zonă 
denuclearizată.

Francez, Georges Marchais, aflat într-o vizită neoficială. în Grecia, într-o declarație, făcută după întrevedere, premierul grec a'relevat că atît el, cît și interlocutorul său 
„au subliniat necesitatea de a se 
evita în toate modurile posibile 
sporirea numărului de focoase nu
cleare" pe continentul european. Problemele dezarmării și .cele .cu caracter economic s-au. aflat in centrul convorbirilor, a spus el. Premierul .Papandreu. și secretarul general al P.C.F. au salutat faptul 
că „în toate țările, atît în Europa, 
cît și în S.U.A., se dezvoltă o am
plă mișcare în favoarea păcii și 
dezarmării".

★La-Atena au avuț Ioc convorbiri între primul ministru al Andreas Papandreu, și general al Partidului
Participare masivă la campania împotriva amplasării 

de noi rachete nuclearetind diverse pături convingeri politice

Greciei, secretarul Comunist
LONDRA 7 (Agerpres). — Secretarul general al mișcării Campania pentru dezarmare nucleară (C.N.D.) ’ pă la lupta pentru din Marea Britanie, Bruce Kent, a declarat ziarului „Morning Star" că, in prezent, peste 60 la sută dintre cetățenii britanici de rind, reprezen-

sociale și avînd diferite, partici- evitarea pericolului nuclear, împotriva amplasării noilor rachete nucleare americane pe teritoriul țării și a intensificării cursei înarmărilor.

PHENIAN 7 (Agerpres). — La Phenian s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene, care a adoptat o hotărâre privind rezultatele îndeplinirii bugetului de stat pe anul 1982 și legea privind aprobarea bugetului pe anul 1983.
Lim Ciun Ciu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a fost ales în funcția de vicepreședinte al R. P. D. Coreene. în funcția de președinte al Comitetului Permanent al adunării a fost ales Yang Iiyong Sop, relatează agenția A.C.T.C.

Continuă demonstrațiile de protest în Cisiordania

Propunere de proclamare a Canadei 
drept zonă denuclearizată

OTTAWA 7 (Agerpres). — Muni
cipalitatea din Vancouver (cel mai 
mare oraș canadian de pe coasta 

. Pacificului) a adoptat hotărârea de a 
prezenta in luna iunie, în cadrul 
Conferinței anuale a Federației mu- 

^nicipalităților canadiene, o serie de

rezoluții antimilitariste. Printre ele 
se 'va număra o propunere de pro
clamare a Canadei drept zonă denu
clearizată și o a doua care va cere 
interzicerea experimentării de ra- 

: chete americane de croazieră pe te
ritoriul Canadei.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Arma- , ta israeliană a impus restricții do circulație în trei tabere palestiniene din Cisiordania, într-o încercare de a stăvili-acțiunile și demonstrațiile de protest ale populației din teritoriile ocupate. Asemenea demonstrații , cunosc o amploare fără precedent în urma înregistrării )a noi cazuri de intoxicare a numeroase persoane din zonele, respective — relatează agenția France Presse. Este vorba de taberele de la Tulkarem, Qalqiliyah

și Dahariya, din nord-vestul acestui teritoriu, unde situația continuă să se mențină încordată. La universitățile din Bir Zeit și Bethleem au fost organizate greve de protest de 24 și. respectiv, 48 de ore. După cum notează agenția France Presse, practic, toți palestinienii dinteritoriile ocupate sint convinși căJ Sixicarea unor tineri din Jenin, H\' / și Tulkarem ar face parte dnX un plan israeiian urmărind slăbiri tVezisten- ței în Cisiordania și coniringerea palestinienilor să emigreze^
REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR 77" DE LA BUENOS AIRES

Practicile discriminatorii ale statelor bogate 
afectează grav situația economică a țărilor sărace BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — î.n cea de-a doua zi a lucrărilor de la Buenos Aires ale „Grupului celor 77", vorbitorii au exprimat critici la adresa actualei ordini economice mondiale,; pronunțîndu-se pentru! intensificarea eforturilor în vederea, edificării uneia noi, mai bune și mai juste. Potrivit agențiilor internațio-, nale de presă, ei s-au referit la ine-i chitățile existente în comerțul inter-! național, în special la cele care se manifestă în relațiile comerciale dintre țările bogate și cele sărace, ca urmare a. aplicării de către primele a diferitelor măsuri discriminatorii.Astfel, reprezentantul Mexicului, ■' Hector Hernandez Cervantes, s-a pronunțat pentru lichidarea măsurilor protecționiste și îmbunătățirea accesului la piețele de desfacere..La rindul său, ministrul cubanez, al.

comerțului exterior,. Ricardo Cabri- sas, a denunțat practicile de șantaj economic și presiuni care afectează popoarele.Rodrigo Lloreda Calcedo. ministrul relațiilor externe al Columbiei, a relevat, marea discrepanță existentă in repartiția bogățiilor- lumii, exprimată de faptul că în timp ce 75 la sută din totalul populației planetei beneficiază doar de 22 la sută din produsul brut, o parte de numai 15 la sută dintre locuitorii globului deține 65 .de procente din acest produs. . ' ' 'La lucrările de la Buenos Aires ale „Grupului chior' 77“ participă — după . cum s-a anunțat — reprezentanți din 125 de țări ale lumii. Din România este prezentă o delegație condusă de Gheorghe Dolgu, adjunct al minis- .. irului afacerilor externe.
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mocrate. La lucrări participă, de asemenea, în calitate de observator, i o delegație a Organizației pentruZ Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 1

BEIJING 7 (Agerpres). — La Beijing au luat si'irșit lucrările Conferinței pentru cooperarea Sud-Sud. După cum transmite agenția China Nouă, participanții — oameni politici, specialiști și profesori din 26 de țări în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină — azu efectuat timp de patru zile un schimb de pă-

reri asupi'a celor mai urgente probleme cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare.Au fost avansate cu acest prilej numeroase . sugestii în legătură cu formularea strategiilor de dezvoltare a acestor țări, promovarea cooperării Sud-Sud și depășirea impasului în care se' află dialogul Nord-Sud.
DESTINE UMANE ÎN DERIVĂ

„ABANDONAȚII": un dramatic reportaj al revistei americane

„Odinioară erau râsfățații Americii industriale. Acum, fabricile in care 
lucrau și-au inchis porțile, slujbele lor au dispărut, visurile lor de prospe
ritate s-au spulberat — probabil pentru totdeauna". Cp aceste cuvinte își începe cunoscuta revistă americană de mare tiraj „NEWSWEEK" un dramatic reportaj, însoțit de fotografii, despre soarta muncitorilor din Midwest, pe vremuri una din regiunile cele măi prospere jJin S.U.A. Puternic lovită de criză, această regiune, leagăn al industriei de automobile și al siderurgiei americane, oferă astăzi imaginea unei adevărate „zone a dezolării", cu sute de mii de oameni care s-au pomenit de la o zi la alta lipsiți de posibilitatea de a-și cîștiga existența și fără a putea întrezări in viitor posibilitatea găsirii unui nou loc de muncă. Intitulat laconic „ABANDONAȚII", reportajul amintit - din care redăm largi extrase — înfățișează în toată amploarea sa tragismul acestor destine în derivă.Știrile rele se înmulțesc pe zi ce trece în orașele situate de-a lungul Văii Monongahela: o altă uzină și-a închis porțile, un alt lot de muncitori a fost aruncat în stradă, spectrul disperării amenință un alt număr apreciabil de familii. Totul a început în acea zi sumbră din decembrie 1981, cînd compania „UNITED STATES STEEL" a anunțat că va închide faimoasa uzină „Edgar Thom

son", din Braddock, statul Pennsylvania, leagănul siderurgiei americane. în acea zi, Tom Medved, lami- norist în virstă de 39 de ani, s-a pomenit pe neașteptate șomer, după’ 19 ani și 364 de zile de muncă. De cînd a fost concediat, nu a reușit să-și găsească vreo slujbă și începe tot mai mult să fie cuprins de îndoială că va mai găsi vreodată un loc de muncă.

PROGRAM COOPERARE
ROMANO-BRITANICA. La Londra 
a fost semnat programul de cooperare în domeniile învățămîntului, științei și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe perioada 1983—1985. Noul program prevede continuarea schimburilor și colaborării româno-britanice în domeniile științei, învățămîntului I. și. culturii, contribuind astfel Ia o mai bună cunoaștere reciprocă a celor două popoare.

LA MOSCOVA s-au încheiat lucrările Biroului Executiv al Federației Internaționale a asociațiilor de apicultură — Apimondia. Z. N. . Nuriev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe prof. V. Hamaj, președintele Apimondiei. Au fost abordate cu acest prilej aspecte ale colaborării bilaterale în domeniul apiculturii.
L_

ÎNAINTEA REFERENDUMULUI 
DIN PANAMA. La Ciudad de Panama s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Poporului care a stabilit po-

în problemele de muncă, la Rockford 
există 23 000 de șomeri". Pe ansamblul Văii Monongahela numai în industria oțelului au fost concediați in 1981 86 000 de muncitori.

ziția partidului față de referendumul de la 24 aprilie a.c. în legătură cu reforma Constituției țării. Pornind de la importanța menținerii unității forțelor progresiste, se arată în declarația adoptată de participanții la plenară. Partidul Poporului cheamă pe membrii și susținătorii săi să se pronunțe pentru reforma propusă, Constituția con- semnind în general principalele cuceriri ale oamenilor muncii din Panama.
UN RAPORT AL F.A.O. în 1983, producția mondială de cereale va înregistra un sensibil recul în raport cu cea realizată în 1982, fee relevă intr-un raport preliminar al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Ea se va situa intre 715 și 775 milioane tone, față de 806 milioane tone cît s-a realizat anul trecut.
CONGRESUL INTERNAȚIONA

LEI SOCIALISTE. în localitatea Albufeira (Portugalia) au început lucrările celui de-al 16-lea Congres ăl Internaționalei Socialiste, la care participă reprezentanții a peste 60 de partide socialiste și social-de-

ZBORUL NAVETEI „CHALLEN
GER". Joi, in cea de-a treia zi a 
misiunii lor în Cosmos, cei patru 
membri ai echipajului navetei ame
ricane „Challenger" au efectuat, 
intre altele, o verificare a funcțio
nării rachetelor propulsoare desti
nate să asigure înscrierea vehicula-, 
lui spațial pe traiectoria de reve
nire pe Terra, programată pentru 
sâmbătă.

POPULAȚIA MAROCULUI. Din datele ultimului recensămînt publicat la Rabat, populația Marocului! a fost, în 1982, de 20 358 000 de locuitori. în ultimul deceniu populația țării a crescut cu 5,1 milioane persoane. în capitala țării — orașul Rabat — trăiesc 519 000 locuitori. Cel mai mare oraș al țării — Casablanca, centrul economic și financiar al Marocului — are o populație de 2 139 000 locuitori.
CUTREMUR DE PAM1NT. După 

cum relatează agenția China Nouă, 
in regiunea muntoasă situată la 
1 000 kilometri sud-vest de Urumqi 
— capitala Regiunii autonome 
Xianjaing Uyghur — s-a produs un 
cutremur cu magnitudinea de 6,2 
grade pe scara Richter. Agenția ci
tată precizează că in comuna Toyiln, 
județul Wuqia, mai multe locuințe 
s-au dărimat, cițiva locuitori și-au 
pierdut viața sau au fost răniți.

La un „oficiu al brațelor de, muncă“

O întrebare chinuitoare : 
ce se va intîmpla cu noi ?Cei mai greu loviți sînt muncitorii tineri. La uzinele de automobile Chevrolet, din localitatea Flint, nu mai' există în prezent, nici un muncitor tinăr. Au dispărut pentru totdeauna vremurile cînd slujbele ■ într-o fabrică sau alta se transmiteau prin, tradiție din tată în fiu. „Speram, declară muncitorul șomer Steve Makarrall,. în virstă de 28 de ani, 
că o să am. de, muncă pină la virstă 
de 65 de . ani și apoi o să- ies la 
pensie. Acum speranțele mele s-au 
prăbușit".Muncitorii imigranți au o situație și mai grea decît americanii de baștină. Un exemplu elocvent îl constituie cazul lui George Papson, imigrant din Grecia. „Credeam că 
voi afla aci raiul pe pământ, spune el. De aceea am venit in America". Raiul este însă departe. George Papson a fost concediat cu un preaviz de numai 10 minute. Și de atunci nu a mai găsit de lucru. „Ce se va 
intîmpla cu mine ?“, spune el pe bună dreptate.

Ce se va intîmpla cu mine ? O întrebare pe care și-o pun tot mai mulți oameni, o întrebare care reflectă deznădejdea, disperarea. Fred O’Connor, un strungar in virstă de 40 de ani din Rockford, a colindat în întregul Midwest în căutarea unei slujbe, după ce a fost concediat acum șase luni. Peste tot. din Longansport. Indiana, și pînă în Marysville, Ohio, răspunsul a fost, același : nu avem . locuri de muncă.. „Aproape că m-au 
scuipat in față cind am cerut de muncă,..declară, el. Nimeni nu .vrea 
să te angajeze. Mai mult decit atît, , 
nici măcar nu vor să te vadă apro- 
piindu-te de porțile unei fabrici".Pentru mulți foamea devine o experiență nouă, umilitoare. „Am fost 
adine deprimat cînd m-am văzut in 
situația să vin aci", declară Dave Anderson, fost muncitor la Chevro-

', este un oraș, părăsit ; acolo unde se întindeau halele . uzinelor „Edgar Thomson" domnește acum o liniște de rpormint. Populația orașului s-a micșorat Ia 6 000 de locuitori față de 22 000 cîți erau odinioară, serviciile municipale au devenit aproape inexistente. Anul trecut, departamentul pompierilor a fost desființat și micul grup de pompieri voluntari nu va putea face față unei situații de ur-

Uzine care își închid

MICHAEL HARTWELL, 
fost muncitor încărcător- 
descărcător, în virstă 
de 26 de ani din Flint, 
statul Michigan

Cînd nu mai ai bani trebuie 
să recurgi la ajutorul public. 
Copiii nu înțeleg ce înseamnă 
«recesiune», «depresiune» și 
celelalte cuvinte mari pe care 
noi, adulții, le folosim. Ei știu 
doar atîta că le este foame și 
că nu au nimic de mîncare".

încrederea în viitor 
se destramă pe zi ce trecePrăbușirea a fost dureroasă. El, soția și cei 4 copii au reușit pînă acum să supraviețuiască numai datorită ajutorului de șomaj, care se ridică la circa 600 de dolari pe lună. Dar chiria .îl costă 125 de dolari pe lună, iar întreținerea 200 de dolari pe lună. Restul nu ajunge pentru hrănirea celor șase guri'. în plus, do- lița de . asigurări medicale a expirat și, ca atare, Medved și familia nu-și mai pot permite să fie bolnavi. In plus, ajutorul de șomaj nu durează la infinit. Mai devreme sau mai tîr- ziu va fi privat și de el, dacă nu va reuși să-și găsească de lucru. 
„Mi-am închipuit că totdeauna voi 
avea un loc de muncă", declară Tom' Medved. Din păcate, aceasta nu mai corespunde realității.Cazul său nu este un caz singular, în întreaga această zonă industrială, cea mai dezvoltată din America — din „patria" oțelului în partea de vest a statului Pennsylvania și pînă în orașele automobilului din statul Michigan și de la uzinele de ma- șini-unelte din statul Illinois pînă Ia minele de fier din regiunea munților Mesabi, statul. Minnesota — încrederea oamenilor într-un viitor de prosperitate se destramă pe zi ce trece. Locul acestei încrederi a fost luat de realitățile brutale ale mașinilor care au încetat să mai funcționeze, ale magazinelor care trag obloanele din lipsă de clienți, ale unor oameni în trecut mîndri care acum stau cu capetele plecate la cozile unde se împarte supa populară, ale unor femei care privesc în gol, cu ochii înroșiți de plîns. Poate în alte zone

„Sorry, Not Hiring". (Regretăm, nu facem nici un fel de angajări) : a- ceastă inscripție poate fi întîlnită tot mai des într-o regiune cum este Detroit (Michigan), odinioară prosperă, astăzi puternic lovită de crizăale Americii situația se va redresa. Dar aci, în Midwest, ea nu va mai fi niciodată ca în trecut.
UI
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„Aproape că m-au scuipat în 
față cînd am cerut de lucru. 
Nimeni nu vrea să te anga
jeze. Mai mult decît atît, nici 
măcar nu vor să te vadă a- 
propiindu-te de porțile unei 
fabrici".

Concedierile continuă 
soarta noastră 
este pecetluită"

■

Pe fața acestui tinăr șomer din Youngstown (Ohio), silit să trăiască din asistența publică, se citește toată disperarea și umilința omului care se vede privat de dreptul cel mai elementar : aceia de a munci 
(Fotografiile sint reproduse din revista „Newsweek")

FRED O’CONNOR, 
muncitor șomer, 
in virstă de 40 de ani 
din Rockford, statul 
Illinois

Localitatea Hibbing din Minnesota, în trecut, o adevărată citadelă a minereului de fier,. este astăzi. așa cum spune într-un cîritec Bob Dylan, celebrul cîntăreț de muzică rock, o localitate „ale cărei ferestre astupate 
cu carton și ai căror bătrîni care 
stau pe bănci, cu capetele plecate, 
spun unul șl același lucru : a deve
nit un oraș părăsit". Și Braddock

gență, în cazul in care aceasta s-ar ivi. Școlile, ca și bibliotecile publice sint acum închise, străzile principale sînt pustii. Braddock este un oraș care moare, iar restul localităților din Valea Monongahela sînt pindite de o soartă asemănătoare. Mark Wa- sik, un oțelar șomer în virstă de 35 de ani, spune cu tristețe : „Conce
dierile continuă. Soarta noastră este 
pecetluită".Această soartă ia forma inscripțiilor care pot fi întîinite pretutindeni : 
„REGRETĂM, NU AVEM DE LU
CRU. NU FACEM NICI UN FEL DE 
ANGAJĂRI".. Rata oficială a șomajului în localitatea Flint este de 24,6 la sută ca urmare a dispariției a peste 20 000 de locuri de mutică la uzinele General Motors. In localitatea Hibbing, situația se prezintă și mai rău : rata șomajului este, con- . form datelor oficiale, de 28,4 la sută, dar, potrivit unor estimări mai realiste, ea se apropie de 40 la sută. In ultimele trei săptămîni, la Rockford, statul Illinois, au dispărut 17 000 de locuri de muncă. „In pre
zent, declară - Charls Sinclair, expert

„Mă tem că tinerii șl copiii 
vor ajunge la concluzia că via
ța nu merită să fie trăită și 
că pînă la sfîrșitul zilelor vor 
trebui să recurgă la ajutorul 
public".

let, aflat la coadă la un centru de «supe populare». Dar nu am încotro. 
Altfel nu aș avea ce să măninc".Michael Hartwell s-a întors din' Vietnam cu o rană la. șold. Acum doi ani și-a pierdut slujba ca încăr- cător-descărcător, iar anul trecut a fost concediată și soția sa, vînzătoare Ia un magazin. De atunci trăiesc din ajutorul de șomaj, acum pe sfîrșite. 
„De.cît să . las copiii să moară de 
foame, mai bine voi ieși la drumul 
mare, declară Hartwell și în ochii săi vezi lucind o furie tăcută. înțe- 
legeți-mă, copiii nu știu ce înseamnă 
«recesiune», «depresiune» și celelalte 
cuvinte mari pe care noi, adulții, le 
folosim. Ei știu doar atîta că le. este 
foame și că nu au. nimic de min- 
care“.

Asemenea traume psihice sînt însoțite adesea și de maladii fizice. Jimmy Thomas, concediat acum doi ani, s-a îmbolnăvit de inimă la numai 33 de ani. în plus, s-au înmulțit cazurile de alcoolism în toate statele din zona industrială a Americii. Sporește numărul cazurilor de familii destrămate. Și mai neliniștitoare este însă starea de disperare și de cinism care cuprinde pe cei tineri. „Mi-e teamă că tineretul, co
piii vor ajunge la concluzia că viața 
nu merită să fie trăită și că pînă'la 
sfîrșitul zilelor vor trebui să recurgă 
la ajutorul public", declară Alvin Nelson, din partea Armatei Salvării (organizație religioasă cu caracter filantropic -T n.r.).’
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export-import'presă.

ALVIN R. NELSON, 
din partea
Armatei Salvării 
Rockford, statul Illinois

A trăi pină la sfîrșitul vieții din pomana publică, lată o idee pe care 
nici un muncitor industrial american nu ar fi putut s-o conceapă cu 20 de 
ani in urmă. O întreagă generație de muncitori in virstă de 20, 30 sau 
40 de ani se simt profund marcați in ființa lor fizică și psihică, se simt 
oameni de prisos - își încheie revista „Newsweek" dramaticele sale con
statări.
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