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CAMPANIA A GRICOLA DE PRIM A V A R Â

In această săptămînă, sarcina cea mai importantă în agricultură:
A

TERMINAREA ÎNSĂMÎNȚĂRII
PORUMBULUI

® Pînă în seara
zilei de 11 apri
lie au fost se
mănate cu po
rumb 1567 650

JUDEȚUL BUZĂU A ÎNCHEIAT SEMĂNATUL PORUMB ULUI 
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul județean Buzău al P. C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe Hassan Aii, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, ministrul comerțului al Repu
blicii Irak, președintele părții țării 
sale în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-irakiană de cooperare 
economică, tehnico-științifică și de 
comerț, ale -cărei lucrări se desfă
șoară la București.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în 
comisie, Ion M. Nicolae. viceprim- 
ministru al guvernului, Gheorghe 
Cazan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
șef al Departamentului cooperării 
economice internaționale, Mihai Dia- 
mandopol, ambasadorul României la 
Bagdad,

Au fost de față Munehim Hassan 
Al-Sammaraye, adjunct al ministru
lui petrolului, și Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Irakului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea președintelui Republicii 
Irak, Saddam Hussein, iar poporului 
român urări de noi succese pe calea 
dezvoltării economico-sociale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Irak un sa
lut prietenesc și cele mai bune urări, 
iar poporului irakian prieten, noi 
succese în eforturile consacrate dez
voltării patriei sale, întăririi păcii și 
colaborării în zonă.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-irakiene pe plan 
politic, economic, exprimîndu-se do
rința de a adinei raporturile bilate
rale, în folosul popoarelor român și 
irakian, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale. în acest 
cadru, s-a reliefat rolul însemnat 
ce revine comisiei mixte în stabi
lirea unor noi domenii și sectoare, 
precum și a căilor și mijloacelor de 
întărire a conlucrării româno-ira
kiene pe multiple planuri. De ambele 
părți au fost evocate largile posibi
lități de colaborare pe care le oferă 
economiile României și Irakului, 
aflate in plin proces de dezvoltare.

Abordîndu-se unele probleme ale

vieții internaționale, s-a subliniat 
necesitatea Întăririi conlucrării între 
țările mici și mijlocii, statele în curs 
de dezvoltare în lupta pentru relua
rea și consolidarea cursului spre des
tindere, pace și respect al indepen
denței naționale, pentru adoptarea de 
măsuri hotărite de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
tuturor conflictelor din diferite zone 
ale lumii, pentru edificarea unei noi 
ordini economice, care să asigure 
dezvoltarea neîngrădită a tuturor 
popoarelor.

în acest context, a fost subliniată 
necesitatea încetării războiului dintre 
Iran și Irak, a rezolvării diferendu
lui dintre cele două țări pe cale poli
tică, respectîndu-se interesele ambe
lor părți.

S-a procedat, totodată, la un 
schimb de păreri în legătură cu nece
sitatea soluționării globale a situa
ției din Orientul Mijlociu, care să 
asigure o pace justă și durabilă în 
zonă, în context, s-a relevat însem
nătatea creșterii rolului O.N.U., al 
altor organisme internaționale în so
luționarea acestor conflicte, cu parti
ciparea tuturor părților interesate.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească

fiN ÎNTÎMHNAREA ZILEI DE 1 MAI^

i hectare, adică 
68 la sută din 
suprafața pre
văzută a fi cul
tivată în aceas
tă primăvară.

• Este necesar și 
pe deplin posi
bil ca viteza zil
nică de lucru 
să fie mult spo
rită în județele 
din Transilvania 
și nordul Mol
dovei.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Lucrătorii ogoarelor din județul Buzău, puternic 

mobilizați de prețioasele indicații și orientări date de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, 
acționind cu fermitate și răspundere pentru efectuarea 
la timp și de calitate a lucrărilor din această primăva
ră, au încheiat astăzi, 12 aprilie, semănatul porumbu
lui pentru consum pe întreaga suprafață planificată, 
precum și semănatul soiei. Pînă în prezent am insă- 
mințat peste 150 000 ha cu cereale și plante tehnice, 
cu furaje și legume, asigurind condiții ca în următoa
rele 2—3 zile să se încheie toate însămînțările din 
această primăvară in județul Buzău.

încadrarea în perioada optimă și executarea unor 
lucrări de calitate sînt urmarea unei mai bune orga
nizări a muncii, a folosirii cu eficiență sporită a 
mijloacelor mecanice și a forței de muncă, creșterii 
răspunderii specialiștilor, întăririi ordinii și disciplinei 
în fiecare unitate agricolă de stat și cooperatistă.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, 
că vom acționa în continuare într-un ritm sporit de 
muncă, pentru ca în acest an toate lucrările agricole

să se desfășoare la un înalt nivel calitativ, tn vederea 
obținerii unor producții superioare la hectar.

In prezent, sub conducerea comitetului județean, a 
organelor și organizațiilor de partid, toate forțele sînt 
concentrate pentru încheierea plantării legumelor, 
efectuarea lucrărilor de sezon in vii și livezi, precum 
și a celor de întreținere a culturilor. în același timp, 
sîntem preocupați de pregătirea temeinică a recoltării 
furajelor și de repararea utilajelor pentru campania 
de seceriș.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu răspundere pentru folosirea eficientă a pămintului, 
respectarea strictă a tehnologiilor specifice fiecărei 
culturi, pentru dezvoltarea și modernizarea zootehniei, 
pentru valorificarea mai bună a tuturor condițiilor și 
posibilităților de care dispune județul nostru.

Ne exprimăm și cu acest prilej hotărirea ca, urmînd 
strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire cu ne
țărmurit devotament a patriei și poporului, să nu 
precupețim nici un efort pentru sporirea contribuției 
județului Buzău Ia constituirea fondului de stat de 
produse agroalimentare, la îmbunătățirea aprovizio
nării populației, la creșterea nivelului de trai material 
și spiritual ai poporului nostru.

IMPORTANȚE REALIZĂRI

ÎN MAREA ÎNTRECERE 

SOCIALISTĂ
Planul la producția fizică — depășit

MARAMUREȘ :

• Pe primul plan 
porumbul, dar 
trebuie urgenta
te lucrările și la 
soia, fasole și 
alte culturi.

® Specialiștii, me
canizatorii și 
cooperatorii au 
datoria să asi- 

t gure respecta
rea riguroasă a 
normelor teh-
nice privind pre
gătirea terenului 
și semănatul.

Imagine de pe Șantierul naval Galați

și 17 800 mc agregate minerale. Tot 
peste nivelurile planificate s-au 
produs 1,6 milioane mc gaze aso
ciate utilizabile, 11 471 tone păcură, 
1 772 tone uleiuri m-inerale, 200 
tone cărămizi refractare, mașini- 
unelte de prelucrare prin așchiere 
însumînd 31,1 milioane lei, în vre
me ce energeticienii au asigurat 
pulsarea suplimentară în sistemul 
național a 48 635 MWh energie e- 
lectrică pe bază de cărbune. (loan 
Laza, corespondentul „Scînteii").

TELEORMAN :

ceputul anului și pînă In prezent 
ei au realizat și livrat economiei 
naționale peste plan 11,1 milioane 
mc de gaze asociate utilizabile, 114 
tone țevi sudate din oțel, 50 tone 
utilaje chimice, 233 mc prefabri
cate din beton, mașini și utilaje 
agricole în valoare de 1,1 mili
oane lei, mijloace de automati
zări electronice și electrotehnice, 
cherestea, țesături, confecții, fire 
de bumbac și alte produse. Prin
tre colectivele cu cele mai 
bune rezultate se înscriu cele 
de la întreprinderea metalurgică 
Zimnicea, întreprinderea de utilaj 
chimic Tr. Măgurele, Fabrica de 
prefabricate din beton și întreprin
derea de panouri și tablouri elec
trice din Alexandria, întreprinde
rea textilă „Teleormanul“-Roșiori 
de Vede. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scînteii")

Colectivele de muncă din unită
țile miniere ale județului Mara
mureș înscriu rezultate meritorii 
în producție în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai. De la începutul anului, 
minerii maramureșeni au extras 
suplimentar o producție de metale 
neferoase de peste 900 tone de 
plumb, zinc și cupru. Cele mai 
bune rezultate le-au înregistrat 
colectivele exploatărilor miniere 
Ilba, Cavnic, Nistru și Herja, care 
au extras din orizonturile subtera
ne peste prevederile de plan mai 
mult, de 16 000 tone minereu. (Gh. 
Susa, corespondentul „Scînteii")

BIHOR :

Puternic angajați în marea În
trecere socialistă care se desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai, oame
nii muncii din unitățile economice 
din județul Teleorman înscriu în 
graficele de producție noi și im
portante succese. Astfel, de la în

5

Cu hotărirea fermă de a parti
cipa prin fapte cit mai bogate de 
muncă la ampla întrecere socia
listă ce se desfășoară în întîmpi
narea zilei de 1 Mai; oamenii mun
cii din industria județului Bihor 
raportează depășirea prevederilor 
de plan la producția-marfă pe pri-, 
mul trimestru al anului cu peste 
76,2 milioane lei. Bunăoară, de la 
începutul anului și pînă la sfîrși- 
tul primei decade din aprilie, mi
nerii bihoreni au extras peste pre
vederi 2 400 tone lignit net sortat 
și 300 tone bauxită spălată, livrî'nd 
totodată suplimentar 13 300 tone 
calcar pentru industria siderurgică

CONSTANȚA. Digul de protecție la noul port — finalizat 

cu 20 de zile înainte de termen
Cu 20 de zile mai devreme față 

de prevederile planului, construc
torii noului port Constanța-Sud au 
reușit să ajungă la cota finală a 
digului de protecție a intrării din
spre mare a canalului Dunăre—Ma
rea Neagră. Acest dig, în lungime 
de 1 100 metri, executat pînă la o 
adîncime de 15 metri sub nivelul 
apelor mării, are menirea de a asi
gura protecția cheiului special și a

terminalului de cale ferată pentru 
feriboturi, care va fi construit in 
acest perimetru. De la data declan
șării lucrărilor — august 1982 — șl 
pînă la încheierea lor au fost puse 
în operă peste 1,5 milioane tone 
piatră extrasă șl transportată din 
carierele Sitorman, 400 000 tone 
blocuri din piatră și peste 15 000 
bucăți de stabilopozi și blocuri de 
beton.

STADIUL INSAMINȚÂRII PORUMBULUI, în procente, pe județe, în seara zilei 
de 11 aprilie

 f

de 11 aprilie

în dezbatere publică :

Proiectul Programului 
de aplicare a hotărîrilor 
Conferinței Moționale a 
partidului în domeniul 
retribuirii și repartiției 

veniturilor
tn pagina a 111-a
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Faptele muncii înfrățite

PĂMÎN TUL----------------
- principalul mijloc de producție în agricultură 
Să-l îngrijim mai bine, să-l folosim cu maximum de randament!

PămîntuJ reprezintă avuția națio
nală cea mai de preț a poporului 
nostru. De fapt, in retrospectiva is
toriei, din legătura intre oameni și 
pămînt s-a născut civilizația noastră. 
Pămîntul a servit, servește și va 
servi ca bază pentru dezvoltarea 
agriculturii, industriei și celorlalte 
ramuri ale economiei, a satelor și 
orașelor, constituind o condiție esen
țială pentru existenta și bunăstarea 
întregului popor. Este știut că acti
vitatea economică ce se desfășoară 
in ramurile producției agricole este 
legată direct de existența pămintu
lui. care, in calitatea sa de principal 
mijloc de producție, funcționează 
in agricultură atit ca mijloc de mun
că, dar și ca obiect al muncii, el avind 
un rol hotăritor in complexul con
dițiilor materiale de producție. La 
noi în tară, problema folosirii ra
tionale a pămintului constituie un 
imperativ de interes national, a că
rui însemnătate și necesitate au stat 
permanent in centrul preocupării 
conducerii partidului și statului nos
tru, care au elaborat de-a lungul ani
lor un șir de măsuri și acte norma
tive menite să asigure valorificarea 
cit mai înaltă a resurselor funciare 
și să pună pămîntul sub protecția 
legii. In scopul mai bunei lui gospo
dăriri și înlăturării risipei acestei 
inestimabile avuții naționale. Aceas
tă grijă manifestată pentru gospodă
rirea cu cea mai mare chibzuință a 
pămintului este o consecință firească 
a unor situații obiective, concrete, 
reflectate, pe de o parte, de necesi
tatea asigurării hranei populației, 
iar pe de altă parte de faptul că pă
mîntul este limitat ca întindere și 
nu poate fi Înlocuit sub nici o formă.

Corespunzător obiectivelor și sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pînă Ia sfîrșitul acestui 
cincinal trebuie să realizăm o puter

Ion TEȘU,
ministrul agriculturii și industriei alimentara

nică creștere a producției agricole, 
astfel incit agricultura să aibă un 
rol tot mai important în ansamblul 
economiei naționale, să asigure de
plin necesitățile de produse agroali
mentare ale populației, materiile pri
me pentru ramurile industriei pre
lucrătoare, precum și unele disponi
bilități pentru export. „In acest 
scop — sublinia secretarul general

Acest organism, larg democratic, ce 
funcționează în subordinea nemijlo
cită a Consiliului de Stat și din care 
face parte și Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, este che
mat să asigure înfăptuirea politicii 
partidului și statului cu privire la 
apărarea, folosirea. conservarea și 
ameliorarea fondului funciar. El răs
punde de realizarea intr-o concepție

Pe marginea Decretului Consiliului de Stat 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară 
a Fondului Funciar

al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara lărgită a Con
siliului National al Agriculturii. In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, din luna de
cembrie anul trecut — este necesar 
să pornim, în primul rînd, de la fo
losirea rațională a pămintului, să 
punem capăt cu desăvîrșire risipei, 
scoaterii din producție și degradării, 
sub o formă sau alta, a suprafețelor 
arabile și agricole".

Pornind de la aceste cerințe ma
jore — am putea spune vitale pen
tru însuși progresul economiei națio
nale — din inițiativa secretarului 
general al partidului a fost înfiin
țat, prin Decretul nr. 397 al Consiliu
lui de Stat, din 1 noiembrie 1982, 
Consiliul Național pentru Gospodă
rirea Unitară a Fondului Funciar.

unitară a tuturor măsurilor privind 
protejarea, folosirea completă și in
tensivă a pămintului, creșterea su
prafeței agricole și îndeosebi a ce
lei arabile, ridicarea potențialului 
productiv al pămintului, înfăptuirea 
Integrală a programului național al 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

Corespunzător sarcinilor stabilite 
prin programul național de gospodă
rire a fondului funciar, pînă la sfîr
șitul anului 1985 suprafața arabilă 
a țării trebuie să ajungă la 10 mi
lioane hectare, adică cu 154 000 hec
tare mai mult decît la începutul anu
lui 1981. Realizarea acestui obiectiv 
vizează amenajarea luncii și Deltei 
Dunării, a luncilor rîurilor interioa
re. precum și amenajarea unor te
renuri neagricole sau cu folosințe 
inferioare, pretabile. a fi transfor

mate in arabil. O sursă importantă 
pentru creșterea suprafeței arabile 
o reprezintă, de asemenea, suprafe
țele rezultate ca urmare a aplicării 
proiectelor de organizare a terito
riului prin desființarea unor drumuri 
agricole inutile și îngustarea celor 
cu lățimi prea mari, defrișarea pilcu
rilor de arborete. a tufărișurilor și 
parcelelor mici de vii și pomi, neeco
nomice, dispersate în masivele de te
ren arabil.

In vederea extinderii suprafețelor 
arabile ale țării, organele agricole ju
dețene și conducerile unităților agri
cole au primit importante fonduri de 
investiții, ele dispunînd de tot ce este 
necesar pentru realizarea acestor lu
crări complexe, datoria lor fiind 
acum de a acționa conform progra
mului întocmit, astfel ca, in acest an. 
să fie amenajate și transformate în 
arabil alte 25 000 hectare. Creșterea 
suprafeței arabile a tării se va rea
liza și prin executarea, în luncile 
rîurilor interioare, precum și în ju
dețele din vestul țării, și anume în 
sistemele de desecare existente, a 
unor lucrări suplimentare de elimi
nare a excesului de umiditate, cum 
ar fi drenaje, afînare adincă etc.

Pornind de la realitatea că posi
bilitățile de creștere a suprafeței 
arabile sint limitate (in prezent dis
punem numai de 0,43 hectare arabil 
pe locuitor), căile principale de spo
rire a producției agricole sînt folosi
rea rațională a suprafeței arabile 
existente, eliminarea oricărei risipe 
de teren ce are loc mai ales prin scoa
terea lui din producție și degradarea 
solurilor. în acest scop se va acționa 
pentru restrîngerea perimetrelor con- 
struibile ale localităților și pentru 
gruparea construcțiilor de orice fel 
pe un teren cit mai redus. întrucît. 
In prezent, importante suprafețe de
(Continuare in pag. a IlI-a)

întreprinderea „Ba
lanța", asemenea altor 
unități constructoare 
de mașini din județul 
Sibiu, constituie, fără 
doar și poate, un eta
lon, un exemplu eloc
vent în ce , privește 
modul în care acțio
nează colectivul de 
oameni ai muncii — 
români, germani, ma
ghiari — într-o deplină 
unitate pentru îndepli
nirea 
producție, 
care om 
pentru nou 
noul face 
preocupările fiecăruia 
și ale tuturor.

Produsele întreprin
derii sînt cunoscute și 
peste hotare : în Ce
hoslovacia și Irak, în 
Siria și Ungaria, în 
Pakistan și Egipt și in 
alte țări unde și-au 
cîștigat un binemeri
tat renume.

Desigur, toate aceste 
succese poartă sem
nătura oamenilor care 
formează această mare 
și unită familie mun
citorească. Iată-1 sure 
exemplu pe Andrei 
Hartman, de 30 de ani 
în această unitate, în 
prezent unul din cei 
mai de nădejde șefi de 
echipă în cadrul ate
lierului de mecanică 
fină. Are în subordi
nea sa vreo 22 de oa
meni. Și se laudă cu 
ei. îi amintește pe 

pe Savel Gavri- 
Gheorghe Ko- 

Constantin Foa- 
și Ioan Salmen,

sarcinilor de 
Aici, fie- 

militează 
și ca atare 
parte din

tehnicitate, deși noi 
sperăm să fie mai 
bune". Ce lucrează a- 
ceastă echipă ? Duri
tatea materialelor era 
măsurată cu ajutorul 
aparatelor Rokwell și 
Brinell. Grele, masive, 
aparatele obligau pe 
cei ce voiau și trebu
iau să le folosească să 
se deplaseze la labo
rator. Dar producția, 
șantierul solicită o mai 
mare operativitate. Și 
cele două tipuri de 
aparate ce vor ieși din 
mîinile lor se vor pu
tea folosi pe teren la 
fața locului, adică a- 
sigurînd citirea și afi-

Radu SELEJAN

nert, 
mete .
„de fapt toți lucrează 
la fel de bine ca și 
mine", își prezintă in
terlocutorul 
echipa cunoscută 
un adevărat 
model „căci 
trudește să-și 
cit mai mare 
buție la găsirea de so
luții optime, astfel ca 
aparatele pe care le 
realizăm acum în pre
mieră pe tară să fie la 
nivelul celor care se 
importau, adică cel pu- 

^in la același nivel de

nostru 
:a 

colectiv 
fiecare 

aducă o 
contri-

șarea optică a rezulta
telor. deci un plus de 
fiabilitate, o mai mare 
precizie, ajutînd astfel 
specialiștii șantierelor 
să poată lua decizii 
prompte și eficiente. 
Mai mult, realizarea 
acestor aparate in 
țară, respectiv la „Ba
lanța", va anula im
porturile.

...Inginerul Szom- 
batfalvi — Tordk Fran- 
cisc s-a 
Troița. în județul Mu
reș. A 
Cluj-Napoca Faculta
tea de electrotehnică 
și, împreună cu soția, 
Paraschiva, economis
tă, lucrează din 1977 la 
„Balanța". „Această 
întreprindere mi-a o- 
ferit 
firm, 
mult 
găsit 
re“. S-a împrietenit cu 
Inginerul Mihai Voi- 
nescu și împreună pun 
la cale noi și impor
tante înnoiri ale pro
duselor și ale procesu
lui tehnologic. în a- 
ceastă activitate deo
sebit de importantă și 
laborioasă. în ce-i pri
vește, cei doi sint aju
tați de subinginerul 
Stelian Marc și de 
muncitorii de înaltă

născut la
absolvit la

șansa să mă a- 
Aici am primit 
sprijin si am 

multă înțelege-

calificare Moise Bucur 
și Moise Săcărea. Mai 
mult, participind la 
concursurile interju- 
dețene de comunicări 
tehnico-științifice, au 
luat mereu locul I. 
Desigur, acest lucru 
i-a stimulat. Dar sti
mulentul principal îl 
constituie producția, 
necesitățile acesteia. 
Nu intimplător în ul
tima vreme au rezol
vat probleme de mare 
interes, 
numele 
toare 
pentru aparate de mă
sură și control, im
primate pentru cinta- 
re, convertor de me
die frecventă și altele. 
„De vreo doi ani, 
aflăm de la inginerul 
Torok, am înființat un 
laborator de electroni
că unde concepem și 
executăm modele ex
perimentale de cîntare 
electronice. aliniin- 
du-ne astfel, așa cum 
ne îndeamnă secreta
rul general al partidu
lui, realizărilor simi
lare pe plan mondial". 
Soluțiile , celor trei 
realizări amintite în
sumează : progres
tehnic deosebit pri
vind îmbunătățirea 
funcțiilor cîntarelor. 
reducerea importuri
lor și, firește, o cali- 

net superioară 
de produsele de 
acum. „în pre- 
ne preocupă defi-

care poartă 
de : traduc- 
opto-electrice

zent 
nitivarea a trei inven
ții vizind : reducerea 
totală a importurilor 
de completare pentru 
cîntarele electrice, 
creșterea valorii de în
trebuințare a cîntare
lor, la care, pe lingă 
funcțiile mecanice, a- 
par și funcții de citire 
electronică, afișare, 
înregistrare și prelu
crare a datelor, ceea 
ce pentru cîntarele 
plasate în cadrul unor 
fluxuri tehnologice în
seamnă foarte mult".
(Continuare 
în pag. a V-a)
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CE S-AR MAI PUTEA ADĂUGA LA UN STIL 
DE MUNCĂ BUN PENTRU A FI Șl MAI BUN (!)

CUVÎNTUL CITITORILOR •> 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

• se si zări o pinii • p r opun eri •
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Mărul din vîrf 
de munte

I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

Nu se știe cum a ajuns acolo, 
In acel virf de munte al Bu- 
cegilor. Se presupune că l-ar fi 
sădit o mină riarnică de gospo
dar priceput sau. ar fi fost altoit 
pe trunchiul unui măr pă
dureț.

Fapt este că mărul a crescut 
ca din pămint și face fructe 
multe, mari, aromate. Intru 
bucuria drumeților, care ajung 
in acel loc izolat.

Unul dintre ei, brașoveanul 
Gheorghe Muntean, s-a oprit 
deunăzi lingă măr împreună cu 
soția. Au scos din rucsac un 
fierăstrău și o foarfecă. Au cu
rățat pomul de omizi și de cren
gile uscate, au săpat in juru-i 
și l-au pregătit pentru noua 
recoltă.

Frumoasă această faptă a 
unor oameni care știu nu numai 
să se bucure de frumusețile 
naturii, ci să le și ocrotească.

I
I
I
I

I

î
I

I

I

Am participat timp de o săptămină, zi de zi, la activitatea Comitetului 
municipal de partid Arad. O săptămină în care zilele de muncă au început 
la primele ore ale dimineții și s-au sfîrșit seara tîrziu. Așa cum încep și se 
sfirșesc zilele de muncă ale activiștilor de partid din acest oraș „citadelă 
industrială". Oraș in care aproape 75 000 de oameni ai muncii sint la zorii 
zilei în fabrici și uzine, pe șantiere, in comerț, in școli, In alte instituții, in 
care își desfășoară activitatea peste 750 de organizații de partid și în viața 
căruia, cu problemele ei complexe, a oamenilor săi, comitetul municipal de 
partid trebuie să fie prezent permanent, mai ales acolo unde e nevoie mai 
mult.

Așadar, timp de o săptămină am fost alături de secretari ai comitetului 
municipal, de alți activiști. Nu pentru a face un „inventar" al tuturor pro
blemelor aflate în atenție in săptămină respectivă sau un „jurnal" în care 
să consemnăm toate acțiunile Întreprinse, ceea ce nici n-ar fi posibil da
torită complexității lor, ci pentru a surprinde pe viu cîteva din princi
palele preocupări desfășurate, in spiritul cerințelor și orientărilor Confc-

rinței Naționale a partidului, pentru mobilizarea tuturor forțelor munici
piului, și in primul rind ale organizațiilor de partid, ale comuniștilor, Ia 
îndeplinirea exemplară, in condiții de înaltă eficiență și calitate, a sarci
nilor de plan pe anul 1983.

Dintr-o asemenea perspectivă ne propunem deci să desprindem — In
tr-un serial de cîteva articole — cîteva din experiențele pozitive, împlini
rile sau neîmplinirile existente In activitatea comitetului municipal do 
partid privind stilul și metodele do muncă folosite într-un domeniu sau 
altul, să investigăm, de asemenea, în spiritul cerințelor și exigențelor for
mulate în cuvintările sale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, modul în care fiecare activist își îndeplinește îndatori
rile ce-i revin de a face tot ce depinde de el ca activitatea organizațiilor 
de partid să fie, in toate unitățile, „motorul de mare forță" în promovarea 
unei calități noi, superioare, In toate sferele vieții materiale și spirituale.

Să derulăm, așadar, acest serial.

flFermats
La fiecare început de an, con

siliul popular obișnuiește să or
ganizeze consfătuiri cu populația. 
Ia care participă și specialiști — 
din stațiuni experimentale, de la 
Universitatea din localitate etc. Cu 
această ocazie, unii dintre cetățeni 
informează despre terenurile care 
pot fi folosite pentru cultura le
gumelor, pomilor fructiferi, fura
jelor. La rindul lor. specialiștii 
prezintă îndrumările necesare creș
terii animalelor, plantării șl în
treținerii culturilor.

Anul trecut, de exemplu, in 
curțile cetățenilor, pe alte terenuri 
virane din orașul nostru au fost 
cultivate peste 160 ha cu legume, 
furaje și sfeclă furajeră. Pentru 
folosirea acestor terenuri, cu spri
jinul întreprinderii județene de 
legume și fructe, al altor între
prinderi. au fost puse ia dispoziția 
cetățenilor 100 000 fire de răsaduri, 
1,6 milioane pui de o zi. 7 000 
puieți de pomi fructiferi.

Am obținut recolte bune : multi 
cetățeni. îndeosebi cei din cartie
rele mărginașe, în afară de faptul 
că n-au mai trebuit să cumpere 
nimic de la piață, au și contrac
tat și vîndut statului 17,4 tone 
carne de vită și oaie. 90 de miei, 
2 185 hl lapte și 5 tone lină. De 
asemenea, au fost achiziționate, la 
preturile stabilite de lege. 1,6 tone

de lingă casă
came de pasăre, 70 000 de ouă. 68 
tone miere de albine, 22 tone carne 
de porc.

In acest an, așa cum a reieșit 
din consfătuirile cu cetățenii, vor 
fi predate la fondul de stat 50 tone 
carne, 2 250 hl lapte, însemnate 
cantități de legume. Și In acest an, 
unitățile de specialitate din muni
cipiu — „Avicola". C.A.P. Cra
iova, Direcția comercială etc, — 
vor pune la dispoziția populației 
îngrășăminte pentru fertilizarea 
propriilor grădini, unelte agricole, 
aproape 2 milioane pui de o zi, 
puieți de pomi fructiferi, răsaduri 
de legume.

Se cuvin adăugate rezultatele 
obținute la producția de carne și 
legume de către întreprinderile și 
instituțiile din Craiova. Avem 34 
de unități economice care cresc din 
resurse locale porci, iar 25 de uni
tăți dețin crescătorii de păsări. Re
zultatele nu sint deloc neglijabile, 
ele obținînd anual aproape 50 tone 
carne și 60—70 tone legume (ani
malele sint hrănite cu sfeclă fura
jeră. lucerna, resturi menajere de 
la cantine și restaurante), ceea ce 
contribuie Ia autoaprovizionarea 
cantinelor din municipiu.

Gheorțjhe GEORGESCU 
deputat in consiliul popular 
municipal

nicipal ca Ana Borșan. Petru Mihuț, 
Constantin Copil. Balasz Adalbert au 
participat — iar participat înseamnă 
nu simpla prezență, ci muncă con
cretă. îndrumare precisă pentru ca 
materialele să fie bine întocmite, 
pentru ca ele să asigure 
eficienta necesare — 
asemenea adunări.

Imaginea aceasta, 
devotat, care face și 
pentru a-și Îndeplini îndatoririle ce-i 
revin, ne-a rămas predominantă în 
memorie chiar dacă s-a vorbit și de 
activiști — și nu numai s-a vorbit, 
au fost șl criticați — care n-au par
ticipat intr-o lună de zile decît la 
o adunare de partid sau chiar la 
nici una (Teodor Peteanu. vicepre
ședinte al consiliului de control mun
citoresc al activității economico-so- 
ciale. Mozer Herbert și Petre Tran- 
culov, instructori ai secției propagan
dă). Sau că la adunările de alegeri 
ale organelor sindicale si ale orga
nizațiilor democrației și unității so
cialiste. desfășurate în luna la care 
se refereau rapoartele, n-au partici
pat decît 5 activiști. In mod deschis, 
ca între comuniști, fără menajamen
te, primul secretar al comitetului 
municipal de partid a ținut să 
reamintească tuturor cuvintele, spu
se nu o dată de secretarul gene
ral al partidului, că și munca ac
tiviștilor de partid trebuie măsura
tă prin rezultatele obținute in pro
ducție, Or, rapoartele lunare de 
activitate reprezintă, de fapt. ..pro
ducția" activistului. Pentru că prin 
ele se exprimă de cite ori a mers ac
tivistul in organizațiile de bază, cum 
le-a ajutat, cum le-a îndrumat prac
tic munca pentru a-și îndeplini mai 
bine sarcinile economice, cît timp a 
stat in mijlocul oamenilor pentru a-i 
asculta și a le rezolva problemele 
etc. Iar activitatea unor tovarăși, așa 
cum s-a înfățișat ea prin „rapoar
tele lunare", n-a răspuns integral 
acestor cerințe. A fost un fel de 
„producție" fără eficiență.

Absenta aproape completă — cu 
două excepții — a propunerilor pen
tru Îmbunătățirea muncii de viitor 
am interpretat-o ca un subiect la 
care vor trebui să mediteze mai 
mult tovarășii de la Arad. Ca să 
fie bun. ca să fie foarte bun — șl 
se poate să fie pentru că experiență 
și cadre capabile există — stilul de 
muncă al comitetului municipal de 
partid, al fiecărui activist al său se 
cere eliberat de orice tendințe de 
comoditate, "formalism și superficia
litate.';: Unitatea .lui de măsură s-o 
constituie — .așa cum cere secretarul 
general al partidului — faptele.

Constantin PRIESCU

cu greutățile pe care le întîmpină 
respectivele unități. „Nu liste de pro
bleme nesoluționate așteptăm de la 
dv., a intervenit primul secretar, ci 
măsuri concrete, stabilite împreună 
cu organizațiile de bază, pentru În
lăturarea deficiențelor". Ceea ce ni 
s-a părut pozitiv în stilul de muncă 
al secretariatului comitetului mu
nicipal de partid în general a fost 
reacția promptă de recepționare a 
acestor probleme. Nici primul se
cretar, nici secretarul cu proble
me economice nu s-au mulțumit 
cu notarea lor în agenda perso
nală (deși au făcut și acest lucru), 
ci au stabilit ca a doua zi să se de
plaseze la întreprinderea de textile, 
Fabrica de confecții, întreprinderea 
de mașini-unelte Arad, Combinatul

mării comitetului municipal de par
tid asupra problematicii generale a 
activității, dar mai ales asupra ace
lor probleme economice care pot, ln- 
tr-un moment sau altul, să influen
țeze Îndeplinirea planului. Faptul că 
momentul prezentării rapoartelor se 
afla cu o săptămină înainte de În
chiderea trimestrului a oferit posi
bilitatea analizării atente a situației 
economice.

„Nu liste de probleme ne* 
soluționate, ci măsuri con* 
crete pentru înlăturarea de
ficiențelor". întreprinderea da 
vagoane va Încheia primul trimestru, 
se arăta la data respectivă și s-a

...Prima zi a săptăminll. Orele 10. 
In cadrul programului lunar de in
struire a aparatului comitetului mu
nicipal de partid — program ce se 
desfășoară pe baza unei tematici 
complexe, timp de 3 zile — ne-am 
oprit asupra unui singur moment 
deosebit de important : prezentarea 
rapoartelor de activitate de către 
instructorii comitetului municipal. 
Ne rotim privirea prin sală și con
statăm că ne aflăm in mijlocul a 
20 de activiști. Unii, aproape cu pă
rul cărunt, semn al multor ani de
dicați acestei munci nobile, alții Încă 
tineri sau foarte tineri.

Decizii bune se iau pe 
bazâ de informări bune. Pen‘ 
tru pregătirea rapoartelor s-a ela
borat — și primim spre documen
tare — o tematică precisă, care vi
zează cele mai actuale probleme ale 
activității economice și vieții de or
ganizație aflate în atenția comitetu
lui municipal de partid.

Ar fi greu, șl nici nu ne propu
nem acest lucru, să facem un rezu
mat al rapoartelor prezentate de 
activiști. Mai ales că tematica era 
deosebit de complexă în raport cu 
problematica sfîrșitului de trimes
tru. Asupra a trei categorii de pro
bleme — care definesc în fond 
stilul de muncă al comitetului 
municipal cu organizațiile de bază 
— s-a insistat mai mult și le-am 
reținut șl noi ca atare : 1) preo
cuparea pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe trimestrul I și în 
perspectivă ; 2) participarea la adu
nările de partid de dări de seamă 
anuale și la cele de alegeri ale or
ganizațiilor sindicale și organiza
țiilor democrației și unității socia
liste ; 3) propuneri și inițiative, pen
tru îmbunătățirea muncii in viitor.

O primă notă pozitivă. Toți, dar 
absolut toți instructorii comitetului 
municipal au prezentat rapoarte. 
Unele foarte bine pregătite, care, în 
5—10 minute, au sintetizat aproape 
toate problemele cuprinse în tema
tică. O asemenea imagine au contu
rat rapoartele prezentate de tovarășii 
Ion Pop. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de va
goane, Petru Mihuț, activist la secto
rul problemelor statutare. Balasz 
Adalbert, instructor la secția orga
nizatorică, Aurelia Brandin, secreta
rul comitetului de partid din între
prinderea de textile. Nimic mai fi
resc. Oameni cu experiență, activiștii 

■■ știu că deciziile bune, operative hu 
pot fi luate decît pe baza unor in- 

—formări-corecte și complete. De aceea 
acordă^ cea mai mare atenție intor-

la
calitatea și 
cite 8—10

activistuluia
din noapte zi

I Orașul e 
să-l facem

al nostru, 
mai frumos

Două gesturi
Un caz care te pune pe gin- 

■un tram- 
in Arad, o călătoare. Salt 

Poîeacu, a ajutat să urce doi 
copii. Nici n-a apucat bine să-i 
urce pe scară, că ușa tramvaiu
lui s-a și închis brusc, prinzîn- 
du-i femeii mina ca într-o men
ghină. Cu mare greutate, ea a 
reușit să-și elibereze mina, dar 
poșeta i-a rămas in tramvai. 
Deși a strigat și a alergat cițiva 
pași, vatmanul loan Liptac s-a 
făcut că nu vede și n-aude, por
nind ca din pușcă. Rămasă în 
tramvai, poșeta femeii, în care 
avea acte, bani și cheile de la 
casă a fost luată de cineva care 
a „uitat" să i-o mai înapoieze. 
Cum să califici gestul acestora 
față de cel al femeii, care i-a 
ajutat pe cei doi copii ?

Iun caz care te puni
'duri : coborind dlntr- 
vai, in Arad, o călăti
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IAuto... păcăleală
Am aflat de la întreprinderea 

de rețele electrice Iași un caz 
cu totul neobișnuit. Un cetățean 
din Comarna, I.A., neavind alt
ceva mai bun de făcut, a început 
să „meșterească" în așa fel 
contorul electric, incit să plă
tească mai puțin.

Dar I.A., total nepriceput în 
ale electricității, a rotit discul 
contorului exact in sens invers și 
atit de mult, incit încasatorul i-a 
„citit" că are de plătit peste... 
50 000 de lei.

In realitate, avea de achitat , 
doar 14 de lei J 1
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„Să zică mersi
Cel mai „harnic" dintre con

sumatorii aflați în bufetul 
„Parc" din Amara era Vasile M. 
Atît de harnic și de grăbit cu 
golitul paharelor, că parcă in
traseră zilele-n sac.

Văzîndu-l in starea prea eufo
rică în care se afla și știind că 
V.M. este casier la o unitate 
din comună, cineva de la miliție 
și-a ațintit privirea nu atît asu
pra lui, cît spre geanta de care 
acesta uitase. „Nu cumva o fi 
avind bani in ea?" — s-a în
trebat el.

Șl bine a făcut. Pentru că in 
geantă se aflau nu mai puțin de 
20 000 de lei. Dacă nu s-ar fi in
tervenit la timp, mai mult ca 
sigur că, după cum o pornise, 
V.M. nu putea s-o sfîrsească de- 
cît prin a fi acum bun de plată...
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I Fetița din spital I
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O fetiță în virstă de numai 
trei ani, din comuna Găneasa, 
județul Olt, pe nume Georgeta 
Simion, a fost internată in 
ziua de 10 martie la Spitalul 
județean Slatina, pentru că su
ferea de otită. In cinci zile, boa
la a fost vindecată, iar fetiței i 
s-a întocmit fișa de externare. 
Dar fetița n-a părăsit, nici 
acum spitalul, pentru că mămica 
și tăticul au „uitat" să se mal 
intereseze de soarta ei.

Cum e posibil, ca de o lună 
de zile, nici unul dintre ei să 
nu dea un semn de viață ? Ii 
anunțăm și pe această cale că 
fetița e bine, sănătoasă, are 
unde dormi și ce mînca, se 
bucură de toată îngrijirea per
sonalului medico-sanitar. Dar ea 
vrea acasă, la mămica și la tăti
cul ei...
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Trimis 
în judecată

Procurorul I. Micuț, de Ia 
Procuratura județeană Vîlcea, 
ne relatează un caz mai puțin 
obișnuit, petrecut în comuna 
Laloșu. Un locuitor al comunei, 
pe nume Tănase Dumitru, se 
afla de mai multă vreme cer
tat cu vecinii săi. Degeaba au 
incercat aceștia să se-mpace. 
Tănase nici nu le răspundea la 
binețe. Ba, mai mult, ca nu care 
cumva vreunul din ei să-i mai 
calce in ogradă, și-a
gardul din plasă de sirmă la 
rețeaua electrică. Intr-o zi, un 
alt consătean, neștiind poves
tea cu gardul, trecind pe lingă el 
l-a atins, întimplător, cu mina. 
A fost electrocutat. Numai dato
rită intervenției prompte a me
dicilor, omul a putut fi salvat. 
In 
in

conectat
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schimb, Tănase a fost trimis 
judecată.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"
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Of SĂPTĂMW IpW? activitâtK
UNUI COMITET MUNICIPAL DE PARTID

......,..........................

confirmat Întocmai, cu planul rea
lizat la toți indicatorii. Are, de 
asemenea, toate condițiile pentru 
o activitate, la fel de bună, inclusiv în 
domeniul exportului șl în trimestru] 
II. Măsurile politice și organizato
rice prin care comitetul de partid, 
organizațiile de bază au interve
nit pentru obținerea unor ase
menea rezultate pozitive sint. in ge
neral. cele cunoscute. Dar secretarul 
comitetului de partid a mai vorbit 
de o experiență mai puțin cunoscută 
și. mai ales, mai puțin folosită. Anu
me despre adaptarea activității co
mitetului de partid la programul cu 
„foc continuu" al întreprinderii prin 
stabilirea, pe bază de grafic, a unei 
„permanențe" a sa șl in schimbu
rile II si III. Respectiv un membru 
al biroului comitetului de partid, 
unul al comitetului U.T.C. și unul al 
comitetului sindicatului asigură, prin 
prezența lor in organizațiile de bază, 
ca munca de partid să aibă același 
conținut — de educație și de control 
de partid — și în schimburile de 
noapte.

In rapoartele altor instructori s-au 
prezentat și probleme care, după 
aprecierea lor. nesoluționate la timp 
(mai ales cele referitoare la asigu
rarea cu contracte, atît interne cît 
și externe, cu repartiții pentru apro
vizionarea. .tehnico-materială,. ,c'y cq- 
mimzl."pentru export), pot influența 
îndeplinirea planului de unele .uni» 
tățFfm^ărț'ă'nte, Unii*'; activiști, ățr 
încercat Să pbezinte adevărate .j’ifete"

Invitație la Slănic Moldova
Cunoscuta stațiune bal

neoclimaterică Slănic Mol
dova se pregătește pen
tru noul sezon estival. Vi
lele elegante și moderne 
nou construite, policlinica 
cu dispensar și cabinete 
medicale de specialitate, 
noile cantine-restaurant, 
spațiile comerciale și mul
te alte construcții îmbracă 
intr-o haină primăvăratică 
pitoreasca vale a Slănicu- 
lui. De la tovarășul Mihai 
Ghibilic, directorul între
prinderii balneare, am reți
nut că pentru sezonul esti
val multe din cele 20 de 
izvoare cu ape minerale re
comandate în tratarea u- 
nor afecțiuni ale aparatu
lui digestiv au fost ame
najate și modernizate. Lu
crări de modernizare au 
fost executate și la instala
țiile de fizioterapie, chine- 
toterapie, la instalațiile de 
apă minerală pentru cură 
internă. Zilnic, la baza de 
tratament se pot face mii 
de proceduri, acestora a- 
dăugîndu-li-se și cele efec
tuate la bazele amenajate 
la hotelul „Perla" și pavi
lionul sindicatelor. O mică

statistică arată că in ulti
mul an au fost făcute aici 
peste 1.5 milioane proce
duri și circa 50 000 de tra
tamente. Numeroase alte 
proceduri au fost efectuate 
Ia mofeta pentru tratarea 
afecțiunilor circulatorii pe
riferice. ca și in sanatoriul 
subteran de la Tg. Ocna.

Au fost îmbunătățite, de 
asemenea, condițiile de 
confort, masă și agrement. 
Spatiile de cazare au sipo- 
rit în vilele modernizate — 
„Zorile", „Miorița", „Do- 
bru" etc. — cît și în cam
pingul din poiana Slănicu- 
lui. Nu de mult a fost dată 
in folosință o nouă cantină- 
restaurant cu 500 de locuri. 
Pentru completarea fondu
lui de marfă la cantinele- 
restaurant, întreprinderea 
și-a organizat o gospodărie- 
anexă cu crescătorii de 
vaci, porci și iepuri, pre
cum și sere pentru legume 
și zarzavaturi. S-a pus în 
funcțiune și o secție indus
trială pentru prepararea 
pe plan local a produselor 
zaharoase și răcoritoare.

Noutăți și în ceea ce pri
vește petrecerea timpului

Nu spunem o noutate afirmînd că 
„Jurnalul cumpărătorului" a fost în
ființat — PRIN LEGE! — ca un in
strument important la îndemina ce
tățenilor pentru a-și formula obser
vațiile cu privire la activitatea din 
comerț și unitățile de servire, pentru 
a semnala unele neajunsuri, a face 
unele propuneri și sugestii, în scopul 
de a se asigura intr-o măsură tot mai 
mare servirea bună, corectă. civili
zată. Repetăm totuși aceste adevăruri 
întrucît realitatea dovedește că unii 
lucrători din comerț, și nu puțini la 
număr, au început să le cam uite. 
Afirmație întărită și de recente con
statări în magazine ploieștene.

Am început vizita în centrul ora
șului. La bufetul lacto ^.Mercur", o 
primă constatare : „Jurnalul cumpă
rătorului" nu se vede nicăieri. Stătea 
bine ascuns privirilor, într-un raft 
din spatele vinzătoare!. La barul de 
zi „Mercur" — situație asemănătoa
re : nici aici „Jurnalul" nu era la 
vedere. Intrăm în rotiseria din Halele 
centrale — unitate mereu plină de 
consumatori. „«Jurnalul cumpărăto
rului»? — se miră ospătară — nu 
avem!". Totuși. în urma insistentelor 
noastre începe să... caute. Și astfel, 
apare dintr-un raft, și el bine ascuns 
privirilor, un caiet murdar, soios, în 
care ultimul inscris era datat... iulie 
1981 1

Ne-am zis : au ce au pesemne uni
tățile de alimentație publică cu „Jur
nalul cumpărătorului". Și am intrat 
într-o librărie — unitatea nr. 13. 
Dar... și aici ghinion : „Jurnalul" ni
căieri, deși i se pregătise, la vedere, 
un postament anume. „Cum să nu 
existe jurnal?" — ne lămurește ca
siera. E aici, în sertarul meu. Ca să 
nu-I rupă... clienții !“.

Din sondajul întreprins în cartiere
le municipiului — Central, Nord, 
Vest — a reieșit, in primul rind. fap
tul că un șir de magazine încalcă 
obligația legală de a ține la dispozi
ția clicnților. Ia loc vizibil, 
cumpărătorului".

l, „Jurnalul

■w

chimic șl să analizeze de urgentă. 
Împreună cu comitetele de partid și 
conducerile întreprinderilor, măsurile 
ce se impun pentru îndreptarea de
ficientelor semnalate. Ceea ce s-a și 
Intîmplat. Tovarășul Mircea Roman, 
primul secretar al comitetului muni
cipal. s-a deplasat la întreprinderea 
de mașini-unelte, iar tovarășa Maria 
Rujan, secretar cu probleme econo
mice. la I.T.A. și Fabrica de con
fecții. După aceste analize la fața lo
cului, am aflat că pe lingă măsurile 
luate pentru folosirea tuturor for
țelor, posibilităților interne, a doua 
zi conducători ai respectivelor între
prinderi sau delegați au plecat la 
București la ministerele și centra
lele de resort, urmînd ca în termen 
de 10 zile să prezinte atît comitete
lor de partid, cit și comitetului mu
nicipal soluțiile adoptate, împreună 
cu organele centrale, pentru redre
sarea activității din unități.

„Și munca activistului se 
măsoară prin rezultatele în... 
producție". Rapoartele majorită
ții instructorilor comitetului munici
pal de partid tn general, dar în 
special cele referitoare la desfă
șurarea adunărilor de dări de.sea
mă anuale, s-au constituit — chiar 
și j prin limbajul lor statistic — 
într-o expresie . concentrată a axio
mei .că munca, de partid esțe.o 
muncă , cu. . oamenii și pentru . oă». 
meni. Activiști ai comitetului mu-

Sîntem în plină primăvară. Bu
levardele, străzile, aleile orașului 
nostru au fost curățate de frunze 
și praful adus de vînturile si ca
priciile iernii trecute. In mijlocul 
modestului nostru oraș, poarta de 
intrare a prea frumoasei Văi a 
Prahovei, clocotește munca con
structorilor de blocuri pentru noile 
locuințe, pentru noul spital care în 
toamna acestui an va fi dat in fo
losință, pentru noi edificii destina
te ca spatii comerciale, atît de ne
cesare pentru a satisface nevoile 
celor peste 35 000 de locuitori ai 
orașului și alti aproape 20 000 de 
navetiști care, împreună cu local
nicii, muncesc la zecile de mari 
întreprinderi industriale ca : între
prinderea de piese turnate. Uzina 
mecanică Cîmpina, uzina „Neptun", 
rafinăria „Cîmpina", întreprinderea 
„Electromontaj", întreprinderea de 
reparat utilaj electric. Fabrica de

ciorapi, uzina „Poiana" 
altele. Marea majoritate 
rilor orașului muncesc 
pentru plantarea florilor 
le principale, și nu mai puțin pen
tru cultivarea legumelor și zarza
vaturilor pe orice bucățică de pă- 
mint, aflate atît Ia marginea ora
șului. cît și în grădinile și locurile 
libere din jurul caselor. Straturi 
cu ceapă, usturoi, salată, ridichi de 
vară, morcovi și alte zarzavaturi au 
fost amenajate pe terenurile dintre 
blocuri sau în curtea acestora, ceea 
ce va contribui la descongestiona
rea pieței și. implicit, la buna apro
vizionare a cetățenilor orașului 
nostru.

Ne străduim cu 
tribuția noastră, 
Cîmpina, în care 
mai frumos, mai

și rhult'' 
a Iodul1' • 
cu r A 

pe stri i-

totii ca, prin con- 
să facem orașul 
trăim și muncim, 
înfloritor.

Ion BRATU
corespondent voluntar, Cîmpina

Sapa fără coadă
In incinta grădiniței de copii 

„Tricodava" deținem o suprafață a- 
preciabilă de teren pe care l-am 
amenajat cu forte proprii. Am 
plantat numeroși arbori și arbuști, 
trandafiri și alte flori care să a- 
sigure copiilor noștri un loc plă
cut de recreare. în acest an. ne-am 
propus însă, pe lingă reamenaja- 
rea spatiilor verzi, și pregătirea 
Unei parcele pentru cultivat legu
me și zarzavaturi, care să contri
buie ’la aprovizionarea cantincii 
noastre cu produse proaspete.

Pentru a ne îndeplini cele pro
puse. am căutat la mai multe ma
gazine de specialitate unelte mici 
de grădinărit. Și trebuie să spun 
că au început să se găsească mai 
multe asemenea unelte și că am 
apreciat preocupările forurilor de 
resort pentru diversificarea lor. 
Dar am rămas surprinsă de fap
tul că. pentru uneltele mici, nu 
s-au asigurat și... cozile necesare. 
Iar la uneltele mari (greble, sape, 
tîrnăcoape etc.), cozile sint grele și 
greoaie, nefinisate, strimbe și cu 
cioturi, necesitînd din partea cum
părătorilor prelucrări suplimentare 
pentru a putea fi montate. Or, să 
apelăm la o unitate prestatoare de 
servicii ar însemna o cheltuială în

nu prea e utilă...
plus, care depășește nejustificai 
valoarea cozilor din lemn.

Victoria TEMENSKY 
administrator, 
grădinița da copil „Tricodava”

Nota redacției : La redacție au 
sosit și alte scrisori pe această 
temă. Am .vizitat recent mai multe 
unități comerciale de profil din 
București. Cu acest prilej, am con
statat' că Direcția generală comer
cială a municipiului s-a preocupat 
din vreme de asigurarea magazine
lor cu unelte agricole de tot fetul 
și de diferite mărimi. Dar. în mul- 
te unități, cozile ori lipsesc cu de- 
săvirșire, de luni de zile, ori sijit 
de nefolosit (strimbe, rupte, cu cio
turi, nefinisate etc.). După cum ne 
relata tovarășul Păun Cosma de la 
unitatea nr. 104 a I.C.L. Tehnome- 
tal din bd. Uverturii bloc C 15, ma
joritatea cozilor pentru unelte, pri
mite de la C.A.P. Ulcani, sint neco
respunzătoare. Dintr-o legătură de 
10 bucăți, dacă poți alege 3—4 fără 
defecte. Pentru cele 6 tipuri de 
unelte mici de grădinărit ce există 
în comerț, am aflat că n-au fost 
aduse niciodată in magazine și co
zile necesare. (D, Manole).

PE SCURT, DIN SCRISORI

liber. Edilii stațiunii au a- 
menajat o casă de cultură 
cu sală de spectacole, bi
bliotecă, un club cu jocuri 
mecanice, o popicărie etc. 
Aici își desfășoară activita
tea un teatru popular., cu 
stagiune permanentă, un

cinematograf. Microstagiuni 
permanente susțin aici și 
artiștii Teatrului dramatic 
„Bacovia" și ai orchestrei 
simfonice din Bacău. Tere
nurile de sport, plaja din 
poiana Cherecheș, cabanele 
de pe masivul „Pufu" și

„Cerbu", păstrăvăria. cas
cada Stanicului, aleile de 
promenadă — sint tot atî- 
tea puncte de atracție pen
tru cei care vin să vizite
ze sau să-și îngrijească să
nătatea la Slănic Moldova. 
(Gheorghe Baltă).

• ECONOMII. Colectivul diviziei tracțiune din cadrul Regionalei 
C.F. Iași a economisit in primul trimestru din. acest an 62 tone com
bustibil convențional, cantitate suficientă pentru remorcarea a 21 pe
rechi de trenuri de marfă cu tonajul maxim, pe distanta Socola-Mă- 
rășești. De asemenea, la Regionala C.F. Iași. în aceeași perioadă au 
fost colectate și predate 21 tone hîrtie veche și cartoane. (Ion Bîrsan, 
muncitor). • AR TREBUI ca unitățile comerciale să primească spre cum
părare și sticle și borcane goale, provenite din import, potrivit nomen
clatorului M.A.G.F. In prezent, s-au acumulat la cetățeni foarte multe 
sticle si borcane de acest fel care așteaptă să fie reintroduse în vreun 
fel in circuitul economic. După cum ar trebui colectate și ambalajele 
de sticlă ciobite pentru a fi trimise fabricilor de sticlă. (Vasile Tănase, 
Tg. Neamț). O OMISIUNE. Din magazinele de resort din București șl 
Pitești lipsesc de multă vreme furtunurile de racord pentru buteliile de 
aragaz. Solicităm organelor comerciale să înlăture această omisiune șl 
să asigure la vînzare și acest produs căutat de numeroși cetățeni. (Va- 
r ' •_______________ yy^lentina Ploscaru, Șoseaua Fundeni nr, 237, București).

Pe urmele unei întrebări curioase

® Un „document" adeseori mult prea bine ascuns privirilor, in încercarea de a frustra pe cumpărător de un drept 
legitim ® Eficiența imediată a unor semnale critice ® In locul unor răspunsuri scrise, concrete, un... „dialog al 

absurdului" cu clienții • Ce se întîmplă, totuși, cu sesizările cetățenilor ?f’j

însemnări din magazine ploieștene
Desigur, nu putem generaliza. In 

alte locuri „Jurnalul" era la locul lui, 
atîrnat la vedere, dar, de cele mai 
multe ori, bine fixat. Incit nimeni 
nu și-1 poate lua singur : trebuie să-l 
ceară. Și aici e aici : e suficient să 
deschizi gura pentru a-1 solicita, ca 
să fii năpădit de un potop de între
bări : „Ce s-a intîmplat?", „Ce vreți 
să scrieți?", „Și de ce vreți să 
scrieți?", „Oare nu putem rezolva 
altfel?". La marele magazin nr. 88 
din cartierul „Nord" — unde există 
mai multe „Jurnale", cite unul pen
tru cîteva raioane — am făcut doar 
gestul de a pune mina pe „Jurnalul" 
raioanelor de tricotaje-mercerie și 
vînzătoarea Maria Baroianu se șl 
afla lingă noi : „Doriți «Jurnalul» — 
a întrebat — in ce calitate?". Sur
prinzătoare întrebare! Pare-se că 
unii lucrători din comerț nu au reușit 
încă să înțeleagă că „Jurnalul" este 
al cetățenilor, al cumpărătorilor — 
și aceștia nu au nevoie de nici o 
altă calitate in plus pentru a-și în
scrie în filele destinate lor observa
țiile sau părerile.

Se știe : există o obligație clar pre
cizată că fiecare inscris al unui client 
trebuie să primească un răspuns. In 
primul rind răspunsul șefului de 
unitate șl. în funcție de natura sesi-

zării, șl pe cel al conducerii între
prinderii tutelare. Oricum, un repre
zentant al întreprinderii — de obicei, 
special învestit cu această responsa
bilitate — trebuie să ia cunoștință de 
tot ceea ce se scrie in „Jurnalul cum
părătorului". Atunci cînd clientul 
este tratat cu seriozitatea și solicitu
dinea cuvenite, și semnalele scrise 
au eficiență. Bunăoară, cîteva sesi
zări privind calitatea unor aparate 
electrice, inserate în „Jurnalul" raio
nului de specialitate al aceluiași 
magazin, s-au concretizat intr-o in
formare scrisă adresată fabricii pro
ducătoare și, în final, in remedierea 
defecțiunii respectivelor produse j in 
urma unor sesizări în „Jurnalul" ali
mentarei cu autoservire din incinta 
complexului „Mercur", conducerea 
I.C.S, Alimentara — Ploiești a luat 
măsuri de interes mai larg, la nivelul 
întregului municipiu, privind ritmi
citatea aprovizionării cu carne de 
pasăre de la „Avicola" — Băicoi. 
Aceste exemple și altele asemănă
toare sint o dovadă în plus a valorii 
practice pe care poate s-o reprezinte 
„Jurnalul cumpărătorului" în ceea ce 
privește stabilirea unor relații și 
mai strinse cu Întreprinderile furni
zoare, cit șl în Îmbunătățirea proce
sului de servire.

Unii responsabili de unități însă 
privesc cu o dăunătoare nepăsare ob
servațiile și sugestiile cetățenilor, 
unica lor preocupare fiind nu aceea 
de a lua măsuri de îndreptare, ci de 
a-și găsi tot felul de acoperiri și jus
tificări. în acest sens, o practică 
frecvent uzitată este aceea ca, ime
diat ce un client a făcut o apreciere 
critică, să se „organizeze" alta, pozi
tivă. A scris, de exemplu, cineva că 
o vinzătoare a fost nepoliticoasă; ca 
prin minune apare un alt client care, 
prin intermediul „Jurnalului", o ri
dică in slăvi ; se plînge cineva că în 
magazin este neorinduială și lipsă de 
curățenie, imediat se găsește un 
„apărător al nedreptățiților". care-1 
contrazice pe „clientul cusurgiu".

Răsfoind „Jurnalele cumpărători
lor" se pot face și numeroase apre
cieri cu privire la spiritul de respon
sabilitate al unor șefi de unități tn 
ceea ce privește formularea răspun
surilor către cetățeni pe taloanele ce 
le sint destinate. Se poate constata, 
înainte de toate, formalismul mul
tora din aceste răspunsuri. „S-a pre
lucrat cazul cu tot colectivul", „s-a 
ținut o ședință", „s-a înaintat la în
treprindere", „s-a luat notă explica
tivă celor vinovați" — iată formule 
folosite curent pentru a ascunde

abateri de la cele mai elementare 
reguli ale comerțului și uneori chiar 
practici ilicite.

Și mal ciudate apar însă dialogu
rile în contradictoriu, pe care unii 
responsabili de magazine își permit 
să le poarte cu clienții. Cineva a se
sizat că la bufetul lacto „Mercur"

mămăllguța era nefiartă. Răspunsul 
responsabilei Maria Ioniță : „Am 
verificat personal calitatea și nu am 
constatat că era nefiartă". A sem
nalat un cumpărător — la aceeași ali
mentară din complexul „Mercur" — 
că o vinzătoare nu a cîntărit marfa 
corect. Răspunsul responsabilului 
Constantin Gheorghiu : „S-au verifi
cat cîntarele și s-a constatat că erau 
bine reglate". Sint și responsabili 
care iși Îngăduie să dea răspunsuri 
de-a dreptul batjocoritoare. La ceai- 
năria-cafenea „Mercur", unde mai 
mulți consumatori au semnalat că se 
condiționează servirea cafelei de con
sumul de fursecuri, s-a răspuns tot 
de atîtea ori — fără ca vreun repre
zentant al întreprinderii tutelare să 
se sesizeze : „Am oferit fursecuri la 
cafea în ideea de a apăra sănătatea 
consumatorilor, abuzul de cafea fiind 
dăunător". Este limpede că nu cu 
asemenea desconsiderare a semna
lelor critice judicioase ale cetățeni
lor se pot îndrepta neajunsurile din 
respectivele unități.

Cum Insă situații de felul celor sesizate la Ploiești pot fi întilnite șl In 
alte localități, Iar problema in discuție prezintă un deosebit Interes pen
tru cetățeni, socotim necesară adoptarea de către forurile de resort a unor 
măsuri cu caracter mai larg și cu aplicabilitate generală :

• să se reamintească in modul cuvenit tuturor 
magazine, ca și colectivelor de lucrători din comerț și 
obligația pe care o au prin lege de a asigura peste 
naiului cumpărătorului" ; să se precizeze din nou, cu 
încercare de ingreunare a accesului cumpărătorilor la

responsabililor do 
unități de servire, 
tot prezența „Jur- 
claritate, că orice 
„Jurnal* se sanc

ționează cu fermitate, conform prevederilor legale ; • să se facă înțe
leasă îndatorirea șefilor de unități de a răspunde clar, cu un scris citeț 
- nu prin mizgălituri indescifrabile - la observațiile și propunerile cetățeni
lor, arătindu-se concret ce măsuri s-au luat; • să se instituie controale 
mai sistematice asupra acestor „Jurnale".
Expresie a respectului față de cetățean, formă de control recunoscută 

de lege, „Jurnalul cumpărătorului" trebuie readus pretutindeni in dreptu
rile sale de instrument eficient de îmbunătățire a activității comerciale și 
de servire.

Maria BABOIAN 
Constantin CAPRARU
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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ

în această săptămină, sarcina cea mai importantă in agricultură:

viLCEA; Timpul prielnic 
folosit din plin

Stadiul însămînțărilor la porumb 
— pînă în seara zilei de 11 aprilie a 
fost cultivată 51 la sută din su
prafața prevăzută — arată că județul 
Vîlcea se situează printre județele cu 
rămîneri în urmă la această impor
tantă lucrare. „Au existat și unele 
cauze obiective — ne spune inginerul 
Pantelimon Zorilescu, directorul ge
neral al direcției agricole. Precipita
țiile abundente de la începutul săptă- 
mînii trecute ne-au creat probleme 
«serioase în trecerea cu toate forțele 
la însămînțarea porumbului. In ulti
mele 6 zile însă am reușit să pregă
tim o mare suprafață de teren — 
aproape 80 la sută — și, să mobili
zăm forțele pe un front larg la însă- 
mînțări".

Intr-adevăr, afirmațiile interlocuto
rului nostru le întîlnim convertite în 
fapte in mare parte din cooperati
vele agricole din județ. Pentru 
însămînțarea cu porumb a celor 253 
hectare, C.A.P. Sinești are la dispo
ziție trei semănători. Prin urmare, 
zilnic , ar trebui să se realizeze o vi- 

4 'ză de lucru de 30 hectare. „Me
canizatorii noștri — ne spune Ion 
Pendyș, inginerul-șef al unității — 
au început lucrul încă de dimineață 
și n-au plecat de pe tarla pînă la 
lăsatul întunericului. Ceilalți me
canizatori au lucrat și noaptea la 
pregătirea terenului, tocmai pentru 
a nu fi prinși din urmă de semănă
tori. Cu acest ritm imprimat încă 
de la începutul acțiunii avem certi
tudinea că pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni vom încheia însămîn- 
țările".

Răsăritul soarelui i-a prins luni 
dimineața pe terenurile din Pereț și 
Dealul Verzii și pe cei 4 mecaniza
tori care lucrează la semănat in coo
perativa agricolă Șutești. Cu o zi în 
urmă reușiseră să încorporeze să- 
mînța în sol pe 35 hectare. „Am ră
mas restanțieri cu 5 hectare față de 
viteza zilnică planificată — preci
zează Nicolae Mitruț, președintele 
cooperativei agricole. Și asta din

VASLUI:

cauza terenului accidentat. Cînd vom 
trece însă în luncă, respectiv peste 
două zile, vom recupera rămînerea 
în urmă și vom încadra semăna
tul în perioada optimă".

Presați de timp, de zilele puține 
care au mai rămas pentru încheie
rea semănatului porumbului pină la 
sfîrșitul acestei săptămîni, mecaniza
torii de la cooperativa agricolă Dră- 
gășani au transformat și ei ziua lu
mină în ore de maximă activitate. 
Permanent alături de ei, specialiștii 
îndrumă și urmăresc cu insistentă 
să nu se facă nici un rabat la calita
tea lucrărilor. „Anul trecut am rea
lizat peste 7 000 kg porumb boabe 
la hectar — ne spune Nicolae 
Floroiu, președintele unității. Din 
acest punct de vedere am fost 
primii pe județ. Tot primii vrem să 
fim și în acest an. De aceea, am sta
bilit ca pe parcursul fiecărei zile să 
controlăm de mai multe ori densi
tatea semințelor pentru a încorpora 
în sol între 65 000—69 000 boabe la 
hectar. Nici un bob mai puțin. In 
acest sens avem posibilitatea să in
tervenim prompt pentru reglarea se
mănătorilor. Dealtfel, din cele 476 
hectare planificate am însămințat cu 
porumb peste 350 hectare și apre
ciez că nu avem palmă de teren se
mănat pe care densitatea să fie mai 
mică decît cea prevăzută".

Exemplul cooperativelor agricole 
fruntașe trebuie urmat și de unitățile 
unde semănatul porumbului nu se 
desfășoară corespunzător. Avem în 
vedere în primul rînd cooperativele 
agricole Lădești. Stănești, Roșiile, 
Frincești, Știrbești și încă cîteva, care 
au demarat anevoios și nu reușesc să 
se încadreze în viteza planificată. Da
torită acestora. în județul Vîlcea încă 
nu s-a atins un ritm zilnic de 2 600 
hectare, deși, așa cum spuneam Ia în
ceputul acestor rînduri, condițiile de 
semănat sînt în prezent mai mult 
decit favorabile.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

dăești. Tătărăni, Vaslui, Zorleni și 
Fălciu. în zilele de luni și marți 
s-au înregistrat la semănat cele mai 
înalte ritmuri din ac<2astă campanie.

Pe ogoarele unităților agricole din 
consiliul agroindustrial Huși este o 
mare concentrare de forțe. în cursul 
zilei de‘ marți, în cele nouă coope
rative agricole și în fermele I.Ă.S. 
se litera cu 52 de semănători. „în 
pofida unor ploi răzlețe, în primele 
două zile ale acestei săptămîni am 
reușit să depășim viteza zilnică la 
semănat cu peste 100 hectare — ne 
spune tovarășul loan Netedu, pre
ședintele consiliului agroindustrial. 
Cu readizările de astăzi ajungem la 
3 200 hectare din cele peste 5 000 
hectare prevăzute a fi cultivate cu 
porumb. Miercuri încheie această lu
crare cooperativele agricole Huși și 
Corni, pe 425 și, respectiv, 330 hecta
re, și fermele I.A.S. Huși, iar joi — 
și cooperatorii din Stănilești. între 
timp vom deplasa peste 24 de se
mănători la C.A.P. Duda-Epureni, 
care are o suprafață mai mare de 
semănat, astfel incit vineri seara, cel 
tîrziu, această lucrare se va încheia 
în tot consiliul nostru agroindus
trial".

Intr-o altă parte a județului, la 
Negrești, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, Doina Borînceanu, ne 
precizează : „Două zile bune de lu
cru și toate cele aproape 5 000 hec
tare cu porumb pentru boabe vor fi 
însămințate. Cum am reușit ? Am 
declanșat lucrarea din timp, mecani
zatorii muncesc întreaga zi-lumină 
și, în plus, folosim peste 50 de se
mănători din care 35 în agregate 
complexe, care au o productivitate 
sporită".

Se muncește bine organizat în ma
joritatea unităților agricole din ju
deț, ceea ce a asigurat ca pină marți 
seara porumbul să fie însămințat 
pe 41 500 hectare, ceea ce reprezintă 
circa 60 la sută din suprafața pre
văzută. Pămîntul se lucrează exce
lent. iar mecanizatorii., cooperatorii 
sînt hotărîți să muncească repede și 
bine, să respecte densitatea și cele
lalte norme agrotehnice. Acestea 
sînt argumente care dau garanția că 
semănatul se va încheia în județul 
Vaslui în perioada optimă.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

■A?h La organizare bună, 
rezultate pe măsură

În ultimele două zile-cele 
mai ridicate viteze de lucru

Ritmul necorespunzător în care a 
fost reluat semănatul, după ploile, 
din prima parte a săptămînii trecute, 
a determinat comandamentul agricol 
județean să întreprindă măsuri ener
gice. de natură sa impulsioneze 
această lucrare. Prin mobilizarea ge
nerală a forțelor umane și mecanice, 
precum și prin buna organizare a 
muncii s-a asigurat realizarea. în 
aceste ultime zile, a unor viteze de 
lucru la semănat de 6 500—7 000 ha. 
Drept urmare, pină marți seara s-au 
însămințat în județ, cu diferite cul
turi, aproape 73 la sută din suprafa
ța de 134 000 hectare prevăzută a se

cultiva în unitățile agricole socialis
te, Principala bătălie se. dă acum, 
■firește, la semănatul porumbului. în 
această săptămină decisivă, peste 
tot. se lucrează în schimburi' prelun
gite și în două schimburi la pregăti
rea patului germinativ și întreaga 
zi-lumină la semănat. Mecanizatorii 
și cooperatorii nu cunosc odihna. 
Avansul de peste 18 000 hectare 
existent la pregătirea terenului per
mite realizarea unor viteze sporite 
la semănat. Se detașează, prin rezul
tatele bune obținute, unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Ne
grești. Birlad, Ivănești, Huși, Co-

Și pe meleagurile județului Iași s-a 
trecut la semănatul porumbului. Pen
tru buna reușită a acestei lucrări, pe 
toate cele 67 560 hectare planificate, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură a indicat ca în fiecare uni
tate să se acorde toată atenția bunei 
organizări a muncii și folosirii judi
cioase a timpului de lucru, formîn- 
du-se din primele zile cupluri de 
utilaje care 6ă pregătească operativ 
patul germinativ, iar din urmă semă- 
nătorile să poată lucra cu întreaga 
lor capacitate. Ca măsură generală, 
în cadrul fiecărei unități au fost 
repartizați activiști de partid 
și de stat care să ajute pe întreaga 
durată a campaniei la buna organi
zare a muncii și mobilizarea tuturor 
forțelor umane în cîmp, pentru des
congestionarea terenurilor de resturi 
de plante și pentru a pregăti cores
punzător și. terenurile supuse ero
ziunii sau inundațiilor, iar specialiștii 
unităților, sprijiniți de cei de la or
ganele agricole județene să con
troleze și să răspundă direct de pre
gătirea patului germinativ, de buna 
funcționare a instalațiilor de erbici- 
dat și semănat, de respectarea den
sității optime planificate.

Un bun exemplu în ce privește des
fășurarea lucrărilor agricole oferă 
C.A.P. Ciurea, unitate distinsă pen
tru rezultatele din 1982 cu „Meri
tul Agricol" clasa a Il-a. Aici s-au 
realizat .peste 5 500 kg porumb boa
be la hectar. Tocmai pentru a con
solida experiența anului trecut, co
operatorii din Ciurea au fost primii 
pe județ care au declanșat însă- 
mințarea porumbului și pină acum 
au și însămințat peste 80 la sută 
din cele 750 hectare planifica
te. Tractoriștii Crim Ion. Petre 
Alexandru și Radu Ion au fost cei 
care au efectuat lucrări de bună ca
litate,1 incit terenul arăta ca un ade
vărat strat de grădină. Și ceilalți 10 
tractoriști care pregătesc terenul și

I

alți trei repartizați la semănători în 
alte tarlale le urmează îndeaproape 
exemplul. „Toți tractoriștii noștri 
pregătesc terenul și însămînțează ca 
la carte — ne spune inginerul Ștefan 
Vișoianu, președintele unității. Ei au 
înțeles că numai așa vom putea 
obține și în acest an recolte bogate 
la hectar. Noi insistăm pentru o pro
ducție de 20 000 kg porumb știuleți 
la hectar pe suprafețe cit mai mari, 
nu numai pe cele care ni le-am pro
pus inițial".

Creșterea ritmului la semănat, fără 
a diminua calitatea lucrărilor, se în
registrează în aceste zile în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Vlădeni, Tg. Frumos. Scînteia. Bel- 
cești, Podu Iloaiei, Mircești. Pașcani,' 
Movileni, Popricani, Ciurea și Hîrlău, 
care de cîteva zile au depășit 50 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu porumb. Acum, în aceste 
unități fruntașe se realizează vitezele 
zilnice planificate. Pină in seara zilei 
de 11 aprilie, pe ansamblul județului 
se însămînțaseră 40 000 hectare din 
cele 67 560 hectare. „Rezultatele do
vedesc hotărîrea oamenilor din a- 
gricultura județului Iași — ne spunea 
inginerul Vasile Axinte. directorul 
general al direcției agricole județene 
— de a munci cu răspundere și dărui
re ca în această primăvară să 
facă lucrări corespunzătoare, știut 
fiind că sînt primele măsuri 
care contribuie la obținerea de 
recolte sporite la hectar. Locul 
de fruntaș pe care l-a ocupat a- 
gricultura județului Iași' pentru re
zultatele anului 1982 dorim să-l men
ținem și in acest an. așa că acordăm 
toată atenția bunei organizări a mun
cii, insistînd ca semănatul să-1 în
cheiem în toate unitățile agricole în 
timpul optim stabilit".

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
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PREVEDERI FERME PENTRU CREȘTEREA 
STARII.ITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ

In legătură cu unele prevederi ale 
proiectului Programului de aplicare 
a' hotărârilor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuirii 
muncii și ■ repartiției veniturilor oa
menilor muncii, specialiști din foru
rile de resort continuă să răspundă, 
în cadrul acestei rubrici, la întrebă
rile adresate redacției de către citi
tori. Convorbirea cu tovarășul 
NICOLAE NIȚĂ, director adjunct în 
Ministerul Muncii, a avut drept 
obiect măsurile prevăzute pentru 
creșterea stabilității forței de muncă,

— De ce conducerea -partidului 
acordă o deosebită importantă creș
terii stabilității forței de muncă 1

— Societatea noastră socialistă ga
rantează fiecărui cetățean posibilita
tea de a munci în domeniul produc
ției materiale, activității tehnico- 
științifice sau social-culturale, potri
vit., aptitudinilor și pregătirii pe care 
Ie are. Constituția României stabi
lește pentru fiecare cetățean dreptul 
și îndatorirea de a desfășura o mun
că utilă pentru societate. Pentru 
toți cetățenii munca este o înda
torire de onoare, o obligație și re
prezintă criteriul fundamental do 
apreciere a contribuției fiecăruia 
la progresul societății. Statul socia
list a făcut mari eforturi materiale 
și financiare pentru a construi și 
dezvolta importante capacități de 
producție, asigurând locuri de muncă 
tuturor cetățenilor, pentru a ridica 
un număr mare de locuințe și edifi
cii social-edilitare, îndeosebi în cen
trele muncitorești, pentru a califica 
forța de muncă necesară. Aceste 
eforturi făcute cu scopul de a asi
gura posibilități de muncă pentru 
toți cetățenii, de a crea baza econo
mică a ridicării nivelului de trai al 
poporului, se cuvin cu atît mai mult 
apreciate cu cit în lumea capi
talistă asistăm la creșterea în pro
porții nemaiîntîlnite a șomajului și, 
în consecință, la scăderea calității 
vieții. De aceea, este cu totul nemo
tivată și păgubitoare pentru econo
mia națională tendința unora de a-și 
schimba frecvent unitatea în care 
lucrează, profitînd de faptul că so
cietatea noastră a creat suficiente 
locuri de muncă, ce pot fi găsite cu 
ușurință.

Sînt cunoscute efectele negative pe 
care le are asupra producției, pro
ductivității muncii și eficienței acti
vității unităților mișcarea frecventă, 
neprevăzută a personalului muncitor 
de la o întreprindere la alta, care, pe 
lingă faptul că dezorganizează acti
vitatea unității de unde pleacă, de
termină și cheltuieli suplimentare 
pentru angajarea, calificarea și per
fecționarea pregătirii pt-ofesionale a 
unui nou număr de personal mun
citor. în graficul alăturat prezentăm, » 
față în față, situația din două uni
tăți din aceeași ramură și aproxima
tiv cu același profil, din care se des
prinde legătura de cauzalitate dintre 
fluctuația personalului și rezultatele 
activității economice. După cum se 
poate observa. în cazul unității cu un 
grad de fluctuație ridicat (situația A 
— în grafic), în mare parte din cau
za dereglării activității de producție 
produsă de mișcarea de personal, 
productivitatea muncii a fost mai 
mică decît cea planificată, nu s-a 
realizat nici planul de producție și, 
in consecință, și retribuția medie a 
fost mai redusă decît cea planificată. 
Dimpotrivă, în cealaltă întreprindere 
(situația B — în grafic), în care s-a 
constituit un colectiv închegat și 
unde s-a instaurat o fermă disciplină 
a muncii, iar fiecare acționează cu 
spirit de răspundere pentru realiza
rea sarcinilor care îi revin, produc
tivitatea muncii și planul de produc
ție au fost depășite, iar retribuția 
medie a fost mai mare. Așadar, este 
în interesul general al economiei, al 
fiecărei întreprinderi în parte și, de
sigur. al fiecăruia să se stabilizeze la 
un loc de muncă, să se integreze in
tr-un colectiv unde poate să-și valo
rifice superior potențialul creator, să 
realizeze cîștiguri mai mari, să-și 
asigure un prestigiu profesional și 
social. Sînt avantaje de care fiecare 
nou încadrat poate beneficia numai 
în timp, în măsura în care s-a do
vedit om de nădejde, bine pregătit 
profesional, atașat de munca și viața 
colectivului din care face parte.

— în sensul celor discutate, ce se 
înțelege prin personal nou încadrat 
în unitate ?

DEPENDENȚA DINTRE FLUCTUAȚIA PERSONALULUI

Șl REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICE

pro- 
fost 
cea

Situația A. In acest caz, in principal datoritâ fluctuației ridicate, 
ductivitatea muncii și, respectiv, producția-marfă planificate nu au 
realizate și, in consecință, retribuția medie a fost mai mică decit 
prevăzută.
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Situația B : In bună măsură, datorită unui indice mai mic al fluctua

ției personalului muncitor, activitatea a fost mai bine organizată, depă- 
șindu-se planul la productivitatea muncii și la producția-marfă ; ca urmare, 
retribuția medie a fost mai mare decit cea planificată.

teren scoase din producția agricolă 
nu au fost recuperate sau redate de 
către diverși beneficiari de investiții, 
existînd o restanță de circa 14 000 
hectare teren arabil, este necesar ca 
ministerele și organele centrale im
plicate, împreună cu organele agri
cole să. acționeze, conform prevede-; 
rilor legii fondului funciar, pentru 
redarea în circuitul agricol a acestor 
suprafețe în cel mai scurt timp. în 
această direcție, organele agricole 
trebuie să manifeste o exigență mai 
mare. în sensul de a nu mai emite 
acorduri și avize, pentru scoateri 
din circuitul agricol, beneficiarilor 
de investiții care au restanțe la re
cuperări și redări. De asemenea, nu 
se va permite scoaterea din circuitul 
agricol a noi suprafețe decît în ca
zul cînd s-a recuperat anticipat o su
prafață echivalentă.

Un alt obiectiv privind folosirea 
rațională a pămîntului constă în 
ridicarea potențialului productiv al 
solului prin aplicarea unor măsuri 
complexe de îmbunătățiri funciare, 
întrucât producția agricolă este di
minuată din cauza unor factori na
turali nefavorabili, care afectează 
an de an suprafețe mai mult sau 
mai puțin întinse, cum sînt inunda
țiile. excesul de umiditate, seceta, 
eroziunea solului fertil pe terenuri
le în pantă, încă în , urmă cu ani, 
din indicația conducerii partidului și 
statului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. au fost elaborate pro
grame naționale pentru desfășurarea 
unor ample acțiuni de îmbunătățiri 
funciare și de gospodărire a apelor, 
în cadrul acestor lucrări s-au reali
zat mari sisteme de irigații, de dese
cări și combatere a eroziunii solu
lui. care constituie o puternică bază 
tehnico-materială pentru o agricultu
ră modernă, intensivă, de mare pro
ductivitate. în decursul ultimilor 17 
ani, suprafețele amenajate au înre

gistrat creșteri deosebit de mari față 
de anul 1965 : suprafața îndiguită 
s-a dublat, iar aceea pe care s-au 
executat lucrări de desecare a cres
cut de 3,3 ori, ajungînd la 2,6 mili
oane hectare; amenajările de irigații 
s-au extins pe 2 380 000 hectare, iar 
cele de combatere a eroziunii solului 
au sporit de 7,4 ori. Toate acestea au 
permis creșterea continuă a suprafe
ței cultivate, în special a celei arabi
le, dar mai ales sporirea randamen
telor la hectar. Totuși, față de sar
cinile stabilite și de cerințele dezvol
tării intensive a agriculturii, au ră
mas încă mari suprafețe de amenajat 
în toate domeniile de îmbunătățiri 
funciare. Ca urmare, din indicația 
conducerii partidului s-a elaborat 
Programul unitar privind realiza
rea in complex a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, dezbătut și 
aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 7—8 octombrie 1982, care' asi
gură intensificarea ritmului de reali
zare a amenajărilor — inclusiv 
prin participarea mai activă a popu
lației și unităților agricole intere
sate — într-o concepție unitară, 
în corelare cu lucrările de gospodă
rire a apelor și cu amenajările silvi
ce în cadrul fiecărui bazin hiiiro- 
grafic. Programul aprobat prevede 
sarcini de amenajare sporite față de 
cele stabilite prin planul cincinal pe 
perioada 1981—1985, precum și orien
tările de dezvoltare în perspectivă a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
înfăptuirea acestora face posibil ca, 
în următorii 10—12 arii, să se termine 
lucrările de bază pentru amenajarea 
și creșterea capacității de producție 
a terenurilor din toate zonele afec
tate de factorii naturali nefavora
bili.

în noua concepție, odată cu execu
tarea marilor sisteme de irigații și 
desecări, vor fi rezolvate și proble
mele de ameliorare și punere în va
loare a solurilor sărăturoase (circa 
450 000 ha), precum și a nisipurilor

și solurilor nisipoase (circa 400 000 
ha). în cadrul acțiunii de combatere 
a eroziunii solului, terenurile puter
nic degradate din zonele colinare 
vor fi readuse în circuitul produc
tiv prin amenajarea în terase pen
tru plantații de vii și pomi, înfiin
țarea de pajiști. împăduriri și alte 
folosințe.

Pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul 
vizitei de lucru din județul Vaslui, 
privind generalizarea experienței

suprafață de circa 2,5 milioane hec
tare terenuri agricole cu soluri pod- 
zolice, saline și alcaline. Ele repre
zintă o importantă rezervă de creș
tere a producției agricole, dacă șe 
corectează aciditatea sau alcalinita- 
tea lor. Tocmai de aceea ne propu
nem ca, pînă la sfîrșitul anului 1984, 
să avem' încheiat primul ciclu de 
aplicare a amendamentelor pe tere
nurile arabile acide, ciclul al doilea 
urmînd să fie continuat concomitent 
cu intensificarea acțiunii de amen-

PĂMÎNTUL
Stațiunii centrale de cercetări pen
tru combaterea eroziunii solului Pe- 
rieni, în 34 de județe din zonele co
linare s-a organizat cite un perime
tru etalon de combatere a eroziunii 
solului. însumînd o suprafață totală 
de 60 000 ha. Pe aceste suprafețe se 
vor aplica, începînd din acest an, 
măsuri și lucrări de combatere a 
eroziunii, după modelul stațiunii 
Perieni, prin respectarea agrotehnicii 
antierozionale, asigurîndu-se o rațio
nală structură a culturilor, în con
cordanță cu panta terenului și sta
diul de degradare a solului. în acest 
scop se vor executa culturi în fîșii, 
benzi înierbate. terase și alte lucrări 
de amenajare a terenurilor erodate, 
care vor permite obținerea unor pro
ducții ridicate.

Un alt grup de măsuri privind ri
dicarea potențialului de producție al 
solului vizează acțiunile de afînare 
în profunzime a solului, de corectare 
a acidității acestuia, precum și de 
fertilizare organică. Âșa după cum 
se cunoaște, avem în țara noastră o

dare a pășunilor și fînețelor. Apre
ciem că" prin corectarea reacției 
acide a solurilor, în complex cu alte 
măsuri ameliorative, agricultura 
poate și trebuie să obțină un plus 
de producție de cel puțin 1 milion 
tone cereale, însemnate cantități de 
lapte și carne, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea și consolidarea unită
ților agricole din aceste zone, la 
creșterea contribuției acestora la 
realizarea fondului de stat.

în condițiile țării noastre s-a iden
tificat o suprafață de peste 8 milioa
ne hectare terenuri afectate succesiv 
de exces și deficit de umiditate. 
Pentru ridicarea potențialului de 
producție a acestora este necesară 
executarea, din 4 în 4 ani. a lucrări
lor de scarificare și afinare adîncă, 
care să contribuie la ameliorarea 
regimului aerohidric prin mărirea 
capacității de înmagazinare a apei 
și a permeabilității solurilor cu ar- 
gilozitate mare și compactitate ridi
cată. în acest scop ne-am propus să 
executăm, în acest an. scarificări pe

193 000 hectare, iar afînări adinei pe 
1 825 000 hectare. Acest ritm anual 
trebuie să asigure încheierea primu
lui ciclu de scarificare și afînare, pe 
întreaga suprafață, într-o perioadă 
de 4 ani.

Acordăm, de asemenea, o atenție 
deosebită utilizării tuturor surselor 
de îngrășăminte organice. în acest 
an vor fi aplicate îngrășăminte or
ganice pe o suprafață de peste 1 
milion hectare, utilizindu-se peste 35 
milioane tone. Numai în iarna și 
primăvara acestui an s-au transpor
tat și aplicat peste 14,5 milioane 
tone.

în sfîrșit, tot printre factorii esen
țiali pentru sporirea producțiilor 
agricole, cărora trebuie să li se acorde 
o maximă atenție, este și aplicarea 
unor asolamente raționale, in func
ție de favorabilitatea terenului ara
bil. în acest sens se cuvine subliniat 
faptul că sporurile de producție și 
îmbunătățirea însușirilor solului, 
datorate asolamentului. se realizează 
fără nici o cheltuială, deci absolut 
gratuit. Cultivarea prin alternanță a 
cerealelor și leguminoaselor formea
ză baza asolamentului. absolut ne
cesară pentru sporirea fertilității 
solului. în toate fermele, unitățile și 
în cadrul consiliilor unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste, prin
tre leguminoasele de o largă răs- 
pîndire se numără mazărea, soia, 
lucerna, trifoiul, care asigură apli
carea asolamentelor în bune con
diții.

Pentru o judicioasă alegere și apli
care a măsurilor de bună gospodă
rire a fondului funciar, pentru păs
trarea și ameliorarea fertilității so
lurilor în scopul obținerii unor pro
ducții agricole pe măsura sarcinilor 
prevăzute este strict necesară o corec
tă inventariere a terenurilor sub ra
port cantitativ și calitativ, pînă la ni
vel de parcele, folosințe și deținători, 
în acest sens, au fost introduse in

— Din categoria de personal nou 
încadrat în întreprindere trebuie să 
facă parte tinerii care intră pentru 
prima dată în cîmpul muncii, fie ca 
absolvenți ai unor forme de învăță- 
mint și calificare, fie pentru a se 
califica la locul de muncă. Din ace
eași categorie este normal să facă 
parte și persoanele care se încadrea
ză în unitatea respectivă în alte con
diții decit prin transfer în interesul 
serviciului. Este vorba în primul rînd 
de persoane care au plecat din pro
prie inițiativă — demisie, persoane 
îndepărtate din alte întreprinderi 
pentru absențe nemotivate sau că
rora li s-a desfăcut contractul de 
muncă din alte motive dependente 
de activitatea lor ș.a. Din studiile 
efectuate rezultă că cea mai mare 
fluctuație se înregistrează în rândul 
personalului nou încadrat.

— Care sint principalele prevederi 
cuprinse in proiectul de program in 
vederea întăririi stabilității forței de 
muncă in unitățile socialiste ?

— Măsurile prevăzute în acest 
sens au fost elaborate în spiritul 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunil economico-fi- 
nanciare. vizînd întărirea răspunde
rii fiecărui om al muncii pentru bu
nul mers al activității întreprinderii.

■ n h R ■ a ■
toată țara lucrări de cadastru cantita
tiv, au fost efectuate studii pedologice 
și agrochimice pe toate suprafețele 
agricole din zonele cooperativizate 
și pe o bună parte din celelalte zone. 
Pe baza studiilor pedologice, in anul 
1981 s-au înqeput lucrările de cadas
tru calitativ, efectuindu-se în primii 
doi ani ai cincinalului astfel de lu
crări pentru suprafața de 2,4 mi
lioane hectare, urmînd ca pînă în 
1985 să se ajungă la suprafața de 12 
milioane hectare.

Avem, deci, obiective clare, precis 
stabilite prin Programul unitar pri
vind realizarea în complex a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare ; odată 
cu înființarea Consiliului Național 
pentru Gospodărirea Vnitară a Fon
dului Funciar s-a creat și un cadru 
organizatoric prielnic înfăptuirii 
tuturor obiectivelor respective ; dis
punem, de asemenea, de un potențial 
tehnic și științific superior, care 
asigură posibilitatea transpunerii în 
viață, în mod exemplar, a prevede
rilor celui de al XII-lea Congres al 
partidului cu privire la buna gospo
dărire a pămîntului, principalul 
mijloc de producție în agricultură. 
Esențial rămîne ca — situînd perma
nent în centrul atenției noastre pre
țioasele indicații și orientări date de 
secretarul general al partidului — să 
ne mobilizăm în mai mare măsură, 
cu toate resursele și energia de care 
dispunem, pentru a lucra mai bine, 
mai organizat. într-un spirit de 
înaltă disciplină și ordine, respec- 
tînd neabătut legile țării, astfel incit 
această neprecupețită bogăție națio
nală, pămîntul țării, să fie cît mai 
eficient folosit, el fiind principala 
resursă prin care oamenii muncii 
din agricultură pot contribui la asi
gurarea progresului necontenit al 
economiei naționale și la ridicarea 
bunăstării materiale a întregului 
nostru popor.

După cum se arată în proiectul de 
program, oamenii muncii vor primi 
în proprietate, pe bază de contract, 
patrimoniul unității socialiste în 
care lucrează. Dar pentru ca fiecare 
colectiv să dispună de instrumente 
economice și juridice de natură să îi 
permită stabilizarea personalului, se 
prevede introducerea contrâctului- 
angajament individual, prin care se 
vor reglementa raporturile dintre 
unitățile socialiste și personalul 
muncitor, drepturile și obligațiile re
ciproce. Prin acest contract-angaja- 
ment, personalul muncitor nou an
gajat în întreprindere urmează să 
se oblige să lucreze cel puțin 5 ani in 
unitatea respectivă, perioadă în care 
va fi considerat membru asociat cu 
drept de vot consultativ. Membrii 
asociați primesc toate drepturile pre
văzute de lege pentru personalul 
muncitor, dar jumătate din sumele 
ce li se cuvin din fondul de partici
pare la beneficii li se depun, nomi
nal, la CEC, urmînd a li se acorda 
efectiv la finele perioadei de 5 ani 
de activitate neîntreruptă în unitatea 
respectivă. în cazul în care însă 
aceștia părăsesc nejustificat unitatea 
înaintea trecerii perioadei de 5 ani, 
ei au obligația să ramburseze chel
tuielile făcute de imitate cu pre
gătirea lor, precum și cele efectuate 
de unități cu titlu de gratuitate, iar 
— la stabilirea pensiei — anii lucrați 
în perioada respectivă se reduc la ju
mătate. Un efect stimulativ impor
tant asupra stabilizării forței de 
muncă în aceeași unitate îl va avea 
cu siguranță prevederea din proiec
tul de program potrivit căreia va 
crește sensibil sporul de vechime ne
întreruptă în aceeași unitate, ponde
rea acestuia în structura retribuției 
medii urmînd să crească de la 2,9 la 
sută, cît este în prezent, la circa 5 
la sută, adică o creștere de peste 66 
la sută.

— tn spiritul acestor prevederi, ce 
obligații considerați că revin unită
ților socialiste pentru asigurarea 
condițiilor necesare realizării stabili
tății forței de muncă ?

— în contractul-angajament indi
vidual prin care se vor reglementa 
raporturile dintre unitățile socialiste 
și personalul muncitor vor fi prevă
zute drepturile și obligațiile ce revin 
atît unității, cît și titularului de con
tract. Organelor colective de condu
cere le revine îndatorirea să asigure 
condiții materiale, tehnice și de or
ganizare pentru folosirea integrală a 
forței de muncă și a capacităților de 
producție în scopul realizării sarci
nilor de plan, astfel incit, în raport 
cu munca depusă, să se garanteze 
venituri sigure pentru toți oamenii 
muncii din unitatea respectivă. De
altfel, și potrivit actualelor regle
mentări, unitățile trebuie să ia mă
suri pentru utilizarea judicioasă a 
forței de muncă în raport cu pregă
tirea și aptitudinile fiecăruia, pentru 
calificarea, ridicarea calificării și po
licalificării forței de muncă, pentru 
îmbunătățirea permanentă a condi
țiilor de muncă și de viață. In fie
care întreprindere trebuie asigurat 
un climat de muncă sănătos, în spi
ritul eticii și echității socialiste, pro
pice afirmării personalității fiecărui 
membru al colectivului, participării 
sale active, directe și efective la con
ducerea unității economice.

Convorbire realizată da 
Comeliu CArEAN
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Grupul vocal folcloric

TG. MUREȘ: FESTIVALUL ARTEI Șl CREAȚIEI STUDENȚEȘTI

Izvoare nesecate ale creației
spiritualității populare

La Tg. Mureș, prezenta ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României" a fost marcată de des
fășurarea unei manifestări artistice 
de prestigiu : etapa finală a festi
valului artei și creației studen
țești ; timp de 3 zile, peste 1 500 de 
studenți — alcătuind formații de 
dansuri, ansambluri folclorice, so
liști vocali și instrumentiști, rapsozi 
populari, de datini și obiceiuri — 
din toate centrele universitare au 
adus, prin dansul și cîntecul multi
secular al poporului român, un vi
brant omagiu patriei și partidului. 
„Acest festival, aflat la a XV-a edi
ție — sublinia prof. univ. dr. doc. 
Mihai Pop, președintele juriului — 
desfășurat acum sub generoasele 
auspicii ale „Cîntării României", 
nu este o manifestare în sine, ci 
și-a propus să demonstreze caracte
rul unitar al cîntecului și dansului 
popular în esența sa, precum și ma
rea diversitate a formelor de expri
mare, faptul că în România socia
listă toți fiii tării, fără deosebire de 
naționalitate, își dezvoltă în deplină 
libertate și armonie un tezaur spi
ritual propriu, care îmbogățește șl

diversifică zestrea culturală a în
tregului nostru popor".

în Piața Trandafirilor din centrul 
municipiului, festivalul a fost pre
fațat — în aplauzele a mii de cetă
țeni — de o frumoasă paradă a 
portului popular. Au participat 
formații studențești reprezentative 
din centrele universitare București, 
Iași, Cluj-Napoca. Timișoara, Bra
șov, Craiova, Petroșani, Suceava, 
Pitești, Sibiu, Hunedoara, Reșița, 
Oradea, Baia Mare, Constanța și 
Tg. Mureș, într-o veritabilă paradă 
a creației populare a românilor, 
maghiarilor, germanilor.

Ce a adus nou această ediție a 
festivalului artei și creației studen
țești ? „Ca una care de peste patru 
decenii sînt nelipsită la majoritatea 
manifestărilor folclorice de anver
gură — ne spunea prof. univ. 
Emilia Comișel, de la Conservato
rul din București — pot spune că 
noutatea o constituie însuși faptul 
că instructorii și, prin ei, studenții- 
interpreți au înțeles mai bine, ca 
pînă acum, un adevăr : că esența 
creației folclorice constă în a îm
bogăți — indiferent de maniera de

exprimare scenică — tradiția cu 
simboluri noi, actuale ; că printr-o 
înțelegere și muncă susținută, te
zaurul nostru folcloric poate fi ex
primat după principii moderne. Or, 
după mine, a fost un lucru extraor
dinar să constat că acest adevăr a 
fost înțeles, în ultimii ani, tocmai 
in rîndul tineretului studios, con
tinuator și păstrător al tradițiilor 
noastre folclorice. De aceea, adevă- 
rații cîștigători ai acestei etape fi
nale nu sînt doar cei 53 de laureați
— din cadrul acestei secțiuni — ci 
toți studenții participanți, folclorul 
românesc însuși".

„Valoarea acestei ediții — subli
nia, la rîndul său, prof. univ. dr. 
Dumitru Pop, membru al juriului
— constă, înainte de toate. în echi
librul dat de prezența în etapa fi
nală a principalelor zone etno- 
folclorice. Am avut satisfacția recu
noașterii unui tezaur original, tra
dițional, prezentat într-o formă de 
spectacol scenic, înzestrat cu noi 
valențe estetico-educative. pe mă
sura exigențelor cultural-artistice 
'impuse de epoca pe care o trăim. 
O dovadă în plus a noii vieți, vi-

guroase, pe care o trăiește azî arta 
noastră populară în rândul tineretu
lui studios, confirmând din plin fer
tilitatea marelui Festival național 
„Cintarea României", matcă a celor 
mai frumoase izvoare, nesecate, ale 
artei și spiritualității românești". 
Cu acest prilej, la Casa de cultură 
a studenților din Tg. Mureș a avut

al C. U. Baia Mare
Foto s Buzașu Horia

loc o înfâlnire-dezbatere între mem
brii juriului și instructorii centre
lor universitare participante la fes
tival, cu tema : „Păstrarea, trans
miterea și valorificarea folclorului 
tradițional".

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii®

NOTE DE LECTURA

Un muzeu sonor 
al culturii românești

Pe firul marilor tradiții
Considerată pe drept cuvînt, de 

specialiști cît și de amatori, ca o 
oglindă a măiestriei și pasiunii, ex
poziția de artă plastică deschisă la 
galeriile muzeului din Bacău sus
cită un mare interes în rândurile 
localnicilor și ale turiștilor amatori 
de frumos. Organizată în cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei", această nouă manifestare ar
tistică de prestigiu reunește cele 
mai valoroase lucrări de sculptură, 
ceramică, țesături și cusături selec
ționate din multitudinea de obiecte 
prezentate în cele aproape 100 de 
expoziții deschise la faza de masă 
a actualei ediții. Fie că este vorba 
de ceramica de Oituz sau Balcani, 
de covoarele de mînăstirea Cașin și 
Brusturoasa, de costumele naționale, 
ștergarele sau broderiile din zonele 
etnofolclorlce ale Văii Trotușului, 
Șiretului sau Bistriței, toate relevă 
forța creatoare a geniului popular, 
spiritul umanist și dragostea de fru
mos a celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri moldave, mereu 
mai înfloritoare. Ele reprezintă rodul 
muncii entuziaste și neobosite, al 
pasiunii și talentului celor peste 1 000 
de creatori în domeniul artei popu
lare. antrenați In întrecere. în ac
tuala ediție a festivalului. Profeso
rul Sever Bodron. instructor de spe
cialitate in cadrul comitetului jude
țean de cultură și educație socialis
tă. ne spunea că fată de ediția pre
cedentă numărul creatorilor de artă 
populară a crescut cu aproape 300,

iar cel al cercurilor de artă a sporit 
cu 23. ajungînd acum în județ la 80.

Cine sînt, de fapt, acești creatori 
de artă populară ? Oameni ai muncii 
de diferite profesii : țărani coopera
tori, muncitori, medici, profesori, 
gospodine, ostași etc., care, în afara 
orelor de producție, dau frîu liber 
imaginației și cu mîinile lor mă
iestre punctează cu fluturi și arnici 
pînza albă de in sau borangic, dăl- 
tuiesc lemnul sau piatra, modelează 
pămîntul, realizind lucruri de inesti
mabilă valoare artistică și ducînd 
mai departe o tradiție scumpă tutu
ror. Am reținut, între altele, numele 
gospodinelor Maria Roșu, Sofia Co- 
man, Maria Stan, al învățătoarei 
Sofia Radu, al profesorului maistru 
Alexandru Huțanu, al țăranilor Mi
ron Timuș, Gheorghe Andrișca, An- 
done Munteanu — mulți dintre ei 
laureați al edițiilor precedente ale 
Festivalului național „Cintarea 
României".

Profesorul Gheorghe Pătrar, direc
torul Școlii populare de artă din 
Bacău, unul din animatorii acestui 
gen de artă, aprecia că lucrările 
realizate în actuala ediție sînt mult 
superioare celor prezentate în edi
țiile precedente ale festivalului, ele 
oglindind în mod veridic tradițiile 
și frumusețile artei din aceste zone 
etnofolclorlce. Este meritul creatori
lor din această parte a țării, artiști 
populari care duc mai departe va
loroasele tradiții ale artei noastre 
populare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteli”

Brigăzile artistice — evoluții reușite 
într-un nefiresc anonimat

între numeroasele șl importantele 
merite ale Festivalului național 
„Cintarea României" se înscrie și 
reconsiderarea brigăzii artistice, 
tendința de repunere a acesteia în 
drepturile pe care le merită cu pri
sosință. Pentru că prin posibilită
țile relativ simple de constituire a 
unei asemenea formații (ne gîn- 
dim în primul rând la numărul mic 
de artiști amatori implicați), dar 
mal ales prin virtuțile sale, brigada 
poate fi organizată practic în orice 
colectiv de muncă, dovedindu-se cu 
adevărat utilă procesului de instru
ire și educare a oamenilor. Com
parativ cu alte formații, cum ar fi 
cele de teatru, corurile și dansurile, 
brigada are din mai multe puncte 
de vedere un plus de disponibili
tăți : mobilitate, autenticitate și ac
tualitate, incisivitate critică.

Și la Brăila, brigada artistică a 
cîștigat în ultimul timp tot mai 
mult teren de afirmare. Semnifica
tiv este în acest sens că în vara 
anului trecut comitetul județean de 
cultură și educație socialistă a ini
țiat și găzduit prima ediție a Festi
valului interjudețean al brigăzilor 
artistice sătești. De asemenea, la 
faza județeană a actualei ediții a 
Festivalului „Cîntarea României" 
au fost promovate aproape 50 ase
menea formații. Am urmărit evo
luția multora din ele, într-o dumi
nică dimineață pe scena clubului 
„Victoria''’ concentrindu-ne atenția 
îndeosebi asupra conținutului și va
lorii educative a mesajului cuprins 
în texte, precum și a nivelului in
terpretării. Cu alte cuvinte, ne-a 
preocupat utilitatea reală, de fond 
a brigăzilor artistice.

Este îmbucurător că, în general 
vorbind, autorii textelor sînt înșiși 
instructorii sau membrii formații
lor, ceea ce se relevă în ele fiind 
inspirat din realitățile producției, 
ale muncii din întreprinderi. Tot
odată, in cuprinsul celor 10—15 mi
nute ale programelor, sintetic dar 
expresiv, brigăzile au reușit să 
contureze eșantioane monografice 
cu realizări mai de seamă ale co
lectivelor respective (I.U.G. „Pro
gresul", întreprinderea de trans
porturi auto, întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă, spre exemplu). S-a remar
cat, totodată, atitudinea critică, 
combativă față de neglijență, risipă, 
comoditate, abuzuri ce se mai ma
nifestă încă în procesul de produc
ție, fiind vizate aspecte negative 
concrete (brigăzile artistice ale în
treprinderii județene de construcții- 
montaj. Spitalului județean, Trus
tului de construcții industriale. Că
minelor culturale din Gemenele și 
Șuțești, cooperativei „Prestarea"). 
Deși a urcat peste poziția modestă 
a „acarului Păun", critica brigăzii 
rămîne încă limitată, ea nu vizează 
prea multe aspecte de fond, de 
mare actualitate în activitatea în
treprinderilor. Semnalăm, în trea
căt, că este necesară o mai mare 
atenție față de ținuta In scenă a 
brigăzii, față de dorința, ne justifi
cată, a unora din membrii lor de 
a semăna, in gesturi și vestimenta
ție, cu actorii teatrului de revistă.

Dar poate nimic nu a afectat mal 
mult calificativul bun pe care îl 
merită pe deplin în ansamblu cele 
16 brigăzi artistice care au evoluat 
în spectacolul amintit la faza jude

țeană, decît... publicul. Pentru că, 
de fapt, în afara artiștilor amatori 
care făceau între ei schimburi de 
locuri de pe scenă în sală și in
vers, nu puteai număra mai mult 
de 20—25 de spectatori. Aceasta în 
condițiile în care numai cele 14 bri
găzi din municipiu reprezentau co
lective însumînd peste 25 000 de 
oameni ai muncii. Firesc ar fi fost 
(așa ne și așteptam) ca sala aceea 
de 200 de locuri să devină neîncă
pătoare. Și tot în mod firesc ne în
trebăm : ce au făcut în această si
tuație organizațiile de partid, de 
masă și obștești din unitățile res
pective în afară de faptul că și-au 
trimis brigăzile artistice la concurs? 
De ce au favorizat anonimatul aces
tei manifestări ? Nu exagerăm de
loc apreciind că manifestarea de la 
clubul „Victoria" desfășurată pen
tru juriu și-a diminuat în mod con
siderabil valențele educative rezu- 
mîndu-se la o competiție de la care 
a lipsit principalul beneficiar — pu
blicul.

Este necesar să precizăm că, in 
ceea ce-1 privește, comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă a făcut o popularizare cores
punzătoare etapei județene a festi
valului, dar ea nu a găsit o rezo
nanță pe măsură ta întreprinderi 
și instituții. Iată un foarte impor
tant șl nevralgic punct asupra că
ruia toți factorii de răspundere din 
domeniul muncii cultural-educative 
vor trebui să-și îndrepte atenția.

Comellu IFRIM
corespondentul „Scintell"

A fost o vreme, de 
la începuturile umani
tății, în care cultura 
diverselor colectivități 
etnice era prepon
derent orală, comuni- 
cîndu-se, astfel, din 
om în om și din gene
rație în generație. Din 
acea vreme, banda pe 
care s-au imprimat și 
s-au păstrat creațiile 
artistice a fost memo
ria vie a umanității. 
Ulterior unele dintre 
ele au fost fixate în 
texte și în cărți, mai 
ales după marea in
venție a lui Gutenberg 
care a determinat ci
vilizația ce-i poartă 
numele. Multe secole, 
anumite aspecte ale 
culturii erau pradă 
caducității, căci oricît 
de mare ar fi fost un 
actor de pe vremea lui 
Shakespeare, a lui 
Lope de Vega, Racine 
sau Corneille și chiar 
a lui I. L. Caxagiale, 
nimeni nu i-a putut 
păstra vocea și nu i-a 
putut imortaliza un 
rol; o recitare, un cin
tec pentru posteritate. 
După răspîndirea pe 
scară largă a mijloa
celor audiovizuale, a 
radioului și televiziu
nii, a discurilor, ben
zilor de magnetofon și 
a casetelor, s-au gă
sit oameni inteli- 
genți, prevăzători, ini
moși, mereu în pas cu 
vremea, care au păs
trat cu grijă, într-o 
concepție clară și uni
tară vocile marilor 
dispăruți.

Un astfel de om este 
Iulius Țundrea de la 
Radioteleviziunea ro
mână, care a realizat o 
Fonotecă de aur, un 
adevărat muzeu sonoj- 
al culturii românești. 
Despre aceste lucruri 
el a publicat recent o 
carte intitulată chiar 
așa, cu cuvintele sub
liniate mai sus. care 
urmează alteia, sin
gurele de acest fel 
din cultura noastră. 
Ideea centrală și jus
tificată a cărții este

aceea că „Fonoteca de 
aur" este „o mare a- 
vuție spirituală a po
porului român", că 
„fără ea nu se poate 
vorbi astăzi temeinic 
și complet despre cul
tura secolului al 
XX-lea“. Această zes
tre poate fi legitim 
comparată cu fondul 
de arhive care conțin 
manuscrise de valoare 
națională, cu marile 
biblioteci în care 
ne-am depozitat gîn- 
durile și simțirile 
noastre de milenii.

In virtutea unor ast
fel de preocupări, as
tăzi, O. Goga, Elenă 
Văcărescu, N. Iorga 
ori M. Sadoveanu, T. 
Arghezi, Lucian Blaga, 
G. Bacovia, Al. A. 
Philippide, G. Căli- 
nescu, Tudor Vianu, 
Perpessicius, Zaharia 
Stancu și multi alti 
oameni de cultură și 
artă sînt printre noi și 
vor rămîne cu gene
rațiile viitoare, căci 
mijloacele audiovi
zuale au izbutit să 
smulgă din ghearele 
neantului și ale uită
rii unul din atributele 
cele mai distincte ale 
ființei umane : vocea, 
timbrul ei, intonațiile 
specifice, melodia pro
prie fiecărei rostiri. 
Iată de ce salutăm cu 
atîta căldură și depli
nă apreciere activita
tea unui om de cultu
ră ca Iulius Țundrea, 
autorul recentei cărți : 
„Fonoteca de aur". 
Munca lui ajută la a- 
ceastă biruință asupra 
unei părți din pute
rea distrugătoare a 
vremelniciei, căci cine 
are ocazia să asculte 
un scriitor citind din 
opera sa va fi urmărit 
de timbrul vocii sale, 
va fi în stare să in
terpreteze incompara
bil mai adecvat și mai 
profund stilul aces
tuia, mesajul operei 
lui, atributele defini
torii ale scriitorului 
respectiv și va citi el 
însuși opera cu o voce 
interioară, amintind

vocea creatorului, dez • 
văluindu-i tainele $1 
izvoarele de frumu
seți. Ascultarea vocii 
unui scriitor, păstrată 
în „Muzeul sonor al 
culturii românești" pa 
bandă magnetică — act 
de cultură a cărui va
lorificare ta scopuri 
muzeistice o datorăm 
ta mare măsură lui 
Iulius Țundrea, în
seamnă pentru iubito
rul de literatură o cale 
ta plus de pătrundere 
în misterele universu
lui său artistic, o cu
noaștere mai temeini
că și mai nuanțată a 
operei sale, o legătură 
mai intimă cu omul 
care nu mai este sau 
pe altă cale ne-ar fi 
inaccesibil. „Fonoteca 
de aur" leagă într-un 
tot unitar cei trei fac
tori fără de care nu se 
poate realiza o litera
tură națională: scri
itor, operă, receptor. 
Receptorul aici nu mai 
citește, ci ascultă, căci 
cultura epocii mijloa
celor audiovizuale, 
vrînd-nevrînd, va 
avea tot mai mult un 
caracter oral, ceea ce 
nu înseamnă o întoar
cere la începuturile eh 
ci un salt pe o trear a 
superioară, care; țară 
îndoială, îi va irȘfliien- 
ța statutul. De aceea 
asemenea lucrări și 
preocupări merită o 
atenție deosebită ta 
vederea pregătirii 
noastre tot mai temei
nice pentru cultura șl 
civilizația viitorului. 
Fonoteca de aur este 
o carte utilă și plăcu
tă, un amplu capital 
din istoria culturii na
ționale moderne, o 
carte care incită la 
gîndire creatoare, care 
dă certitudini și satis
facții ta legătură cu 
geniul creator al nea
mului nostru. Acest 
muzeu sonor al cultu
rii românești, de carș 
noi vorbim metaforic, 
ar merita chiar să se 
înființeze.
Ion Dodu BĂLAN

Foiletonul între da și nu

CRONICA FILMULUI
A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 7

Filmul cu acest titlu 
este o „opera prima" ca 
lung metraj artistic. în
tr-o perioadă în care a- 
firmările în regia de film 
sînt extrem, nefiresc de 
rare. Fericitul debutant 
se numește loan Cărmă- 
zan, are 35 de arii și a 
absolvit (după ce a ter
minat mai întîi Faculta
tea de mecanică-matema- 
tică) secția de regie
film a I.A.T.C. — la cla
sa lui Gheorghe Vitani- 
dis.

Asemeni titlului, pri
mele secvențe ale „Țapi
narilor" (scenariu : Radu 
Aneste Petrescu, Ioan 
Cărmăzan) par a anunța 
un film de inspirație și 
factură realistă. Iată, în 
primele secvențe, cineva, 
un tăietor de lemne înalt 
și subțirel, cu o privire 
vioaie, greu de fixat și 
descifrat (interpret : Re
mus Mărgineanul cere, 
așezîndu-se în fața unui 
birou, „să lucre sus". 11 
vedem ajungînd „la Pie
trele". trăind acolo în
tr-un grup de țapinari 
(interpret! : Șcrban Io- 
nescu. Ion Săsăran, Va- 
dăsz Zoltan, Ion Andrei, 
Avram Birău, Vasile Ciu- 
canu. mai ales primii trei 
— actori 6tăpîni nu doar 
pe firescul cinematografic 
al atitudinii și mișcării, 
dar și pe forța expresiei 
reflexive și a jocului in
teriorizat. de un drama
tism reținut). Pelicula 
surprinde fără a insista 
aspecte ale muncii îndir- 
jite și dăruite. îndeletni
ciri ale orelor de răgaz, 
(corvezile obligatorii). în
grijirea unui bătrîn bol
nav care. într-un fel. nu 
are pe nimeni altcineva 
decît familia tovarășilor 
lui de muncă. Pe par
cursul desfășurării fil
mului sesizezi chiar re
flectări de o simplitate și 
directețe ce amintesc 
modalitatea filmului do
cumentar. Dar nu aceste 
perspective rețin în pri
mul rând pe cineaști.

Țesătura ce alcătuiește 
o descriere de mediu sa 
rupe, filmul alunecă brusc 
în direcția descrierii și 
adîncirii de mentalități și 
simțiri. Concomitent cu 
nararea mai multor po
vestiri. depănînd tot atî- 
tea destine și aspirații (la 
grupul bărbaților se adau
gă și o fată cu părul tuns 
suspect de scurt, personaj 
interpretat cu sensibilita
te de Mariana Buruiană), 
sînt surprinse uneori

direct, dar cel mal ade
sea sugerate, stări de 
suflet. (Sugestia este o 
modalitate importantă a 
filmului). Imagini ale vie
ții de grup (muncă, în
deletniciri casnice, jocuri 
ta zăpadă), alternează cu 
imagini ale momentelor 
de reflecție și introspec
ție individuală — în care 
despre fiecare ni se dea
pănă, fiecare își spune 
ori își rememorează via
ța. Insistente „prim" și 
chiar „gros-planuri", ful

tradiționale — structuri 
spirituale inconfundabile. 
cu multe aspecte specific 
românești. Reușita finali
zării acestei aspirații 
fiind cel puțin discutabi
lă, o izbîndă certă exis
ta : conturarea generozi
tății, cinstei, bogăției su
fletești, înaltei omenii a 
eroilor.

Filmul începe cu o 
moarte și o inmormînta- 
re și sfîrșește cu o nuntă 
— evenimentele și cere
monialele respective sus-

„ȚAPINARII"

gurația unor secvențe — 
contribuie la configura
rea unor portrete relativ 
distincte, ce au ca ele
ment comun și dominant: 
dorul de familie „ce usu
că". nostalgia lipsei de 
familie, imaginea obsesi
vă a femeii iubite sau 
dorite ; tristețea, o stare 
de insecuritate și mai 
ales singurătate copleși
toare în mijlocul întinde
rilor silvestre, un fel de 
letargie vesperală după 
munca grea din timpul 
zilei.

Marea ambiție a reali
zatorilor ar ti însă aceea 
a adîncirii (dincblo de 
psihologii și poate dincolo 
de stări de suflet indivi
duale) unor psihisme mai 
adinei, colective : încer
carea de a realiza în 
„Țapinarii", în primul 
rînd. parabola unei exis
tente ce păstrează legă
tura cu tiparul mitic. 
Miza cea mai de sus a 
filmului ar fi aceea de a 
prezenta — prin interme
diul oamenilor unei în
deletniciri străvechi șl

citînd reflecția cu privire 
la momentele cruciale ale 
vieții și la sensurile ei 
mari. încercînd să pro
pună ca încă vii. mereu 
vii. atitudini existențiale 
ancestrale. O notă de ce
remonial este imprimată 
cu obstinație și unora 
dintre cele mai obișnuite 
împrejurări ori întîmplări 
(masa — sugerând, ca 
plastică, o cină de taină; 
doborâtul brazilor ; cînte
cul la taragot). „Nunta, 
viața, moartea, pădurea 
și cîntul, căruia i se aso
ciază cuvîntul care le po
vestește, sînt elementele 
cu ajutorul cărora poves
tirea cinematografică își 
caută un drum propriu, 
ce seamănă mai curînd 
cu povestirea populară 
orală, al cărui model în
cearcă să și-1 apropie. La 
capătul drumului stau 
personajele filmului, care, 
oprite o clipă ta loc. din 
iureșul vieții de zi cu zi. 
zîmbind își asumă desti
nul" — scrie loan Căr
măzan.

Dintre modalitățile ar
tistice la „care se face

apel pentru atingerea e- 
cestor obiective, se im
pun neapărat a fi distin
se cîteva. în „Țapinarii" 
dialogurile sînt puține, 
principalul rol de poves
titor revine forței ima
ginii realizată aici expre
siv. dar cu inegalități de 
Anghel Deca. Sistematic 
(poate chiar prea insis
tent), firul narativ este 
spart, întrerupt si eveni
mentele sînt proiectate în 
baladesc. Muzica elegiacă, 
de parfum arhaic și ver
surile interpretate de 
Dorin Liviu Zaharia co
mentează evenimentele 
epice dîndu-le reverbera
ție poematică, lirică, fă- 
cînd legătura prezent — 
etern. Să observăm apoi : 
variațiile de ritm, odată 
cu o tratare liberă, as 
zice chiar prea liberă, a 
timpului (durată obiecti
vă — percepere subiecti
vă ; trăire reală — reme
morată — trăiri imagina
re ; actualitate — perma
nentă — eternitate). Și nu 
în ultimul rînd (aspect 
discutabil ca originalitate 
și rigoare) : încercarea de 
a potenta poezia medita
tivă a filmului, prin for
ța iradiantă a unor sim
boluri (prea multe. însă) 
cum ar fi oglinda, cire
șul etc.

Ochiul exigent al spe
cialistului cu pretenții 
bazate pe rigori înteme
iate va discerne în „Ța
pinarii" o structură com
pozită, o anume incerti
tudine a stilului ce osci
lează cam brusc între 
realism și poezie, influențe 
— unele mai puțin, altele 
mai organic asimilate, in
tegrate materiei proprii ; 
încercări rămase în faza 
de experiment, sincope 
de gust. O mai mare bo
găție și o mai strictă au
tenticitate a detaliilor 
realiste, de actualitate 
(nivelul prim de la care 
pornesc căutările de a- 
dîncime) ar fi dat „Ța
pinarilor" o mai mare so
liditate. ar fi făcut mai 
interesantă reconstituirea 
stărilor sufletești și a ră
dăcinilor mitice.

Să încheiem totuși spu- 
nînd că „Țapinarii", debut 
regizoral promițător, de o 
factură aparte, conține 
numeroase propuneri mai 
puțin bătătorite in filmul 
românesc și, în destule 
privințe, bine venite, ce 
se cer continuate la un 
nivel mai înalt

Natalia STANCU

Revista conține următoarele arti
cole : „Deplină egalitate în drepturi 
pentru toti oamenii muncii — cuce
rire fundamentală a orînduirii noas
tre socialiste" ; „Proprietatea comună 
socialistă și autoconducerea muncito
rească" ; „Bazele alianței muncito- 
rești-țărănești) în etapa actuală" ; 
„Aplicarea neabătută a principiilor 
socialiste de muncă și retribuție"; „O 
strategie umanistă a dezvoltării. Po
ziția României cu privire la noua or
dine economică și politică internațio

nală" ; „Noul echilibru mondial și in
teresele păcii și independenței po
poarelor".

La rubrica „Dezbateri" sînt insera
te materialele : „Marxismul și dez
voltarea gîndirii social-politice con
temporane. Contribuția P.C.R., a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare" (I) ; 
„Concepția partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, despre 
locul șl rolul agriculturii ta economia 
națională".

t V
PROGRAMUL 1

ÎS,00 Telex
16,03 Școala contemporană. Baza ma

terială a scolii — superior folo
sită '

16,33 Viața culturală — ediție realizată 
la Iași

17,00 Universal femeilor
17,45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal Q Zilei muncii — 

faptele de muncă ale țării
20,15 Actualitatea economică
20,25 Melodii și Interpreți do muzică 

populară

SOLSS Puternic Impuls dezvoltării eco- 
nomico-sociale. 13 ani de la re
organizarea admlnlstratlv-terito- 
rială a țării

20.30 Film artistic : „In blrlogul lupi
lor". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor din R.F. Germania, 
ta rolul Canaris : O.E. Hasse. 
Regia : Alfred Weldenmann

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal ® Zilei muncii — 

faptele de muncă ale țării
20.13 Scena și ecranul
21,00 Din țările socialiste
21.30 Dominantele culturii muzicalo 

românești. Idealul de pace șl în
frățire Intre popoare

22.13 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) ; Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concertul 
cvartetului „Muzica" — 19; (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Recital de canto Liliana 
Bizineche, La pian : Gheorghe Hal- 
moș — 18.
• Opera Română (13 18 57) s Giselle 
— 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-ai el husar — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoare! — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.

• Teatrul Foarte Mia (14 09 03) : Na 
pot să dorm — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sa)a
Magheru) : Negru șl roșu — 19,30;
(sala Studio) : Inele, cercel, beteală
— 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Dragă mincinosule — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, Bint al 
dumneavoastră ! — 19,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; La izvor de dor si cintec
— 18,30.
9> Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) s 
Siciliana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Șl dacă se Invlrtește — 10: Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 2317) : 
Bu-Ali — 10.
• Circul București (11 01 20) ; Incre
dibil, dar™ adevărat — 19.30.

Alex. Ștefănescu este 
unul dintre foileto
niștii care nu arborea
ză emfatic nici o me
todologie anume și nici 
nu-și caută vreo des
cendență ilustră. Pu
blică, iată, firesc, o 
„culegere" de foile
toane critice cu or
goliul îndreptățit că 
ele sînt rodul unei ac
tivități intelectuale o- 
neste și eficiente. De
venit și ziarist în ulti
mii ani, Alex. Ștefă- 
nescu a lăsat să se 
strecoare în foiletoa
nele sale ceva din ora
litatea sfătoasă și pri
za la realitate ale a- 
cestuia. Dar asemenea 
pulsații (exprimate 
prin calambururi, re
latarea unor întîm
plări personale, com
parații ale lumilor i- 
maginare cu eveni
mente exprese din 
viața imediată) destind 
doar cu finețe un 
discurs sobru, con
cis, riguros, raționa
list Ștefănescu are 
despre critică o păre
re pe cît de modestă 
și comună tot atît de 
actuală și eficientă. 
Nimic ingenios și crea
tor în această profe
siune de credință al 
cărei bun-simț rămîne 
proba puternică a con
științei vocației de cri
tic: „...mă simt dator 
să reafirm adevărul e- 
lementar că a face cri
tică literară înseamnă, 
înainte de toate, a e- 
videnția cu devota
ment și cu entuziasm 
valoarea textelor li
terare, a sesiza și a 
face vizibile pentru 
toată lumea frumuse
țile mai discrete ale 
acestor texte, a În
treține și a intensifica 
interesul publicului 
larg pentru literatura 
de calitate, a contri
bui la educarea este
tică a colectivității că
reia 1 te adresezi prin 
scris". Frazele par 
desprinse dintr-un ge
neros program de 
culturalizare, numai că 
interesează aici etica 
actului critic și nu 
conceptele. Critica tre
buie să fie intransi
gentă și explicativă, 
„exactă"; să se adre
seze, adică, cititorului, 
și nu autorului. Gene
ralități, desigur, care 
nu își au justificare

decît prin practica 
propriu-zisă.

în foarte mare mă
sură, volumul de față 
reprezintă manifesta
rea, inteligentă și sen
sibilă, a unui aseme
nea program de o im
presionantă „banalita
te". De fapt, cred 
că seriozitatea aceasta 
ușor dezinvoltă, a că
rei susținere se bazea
ză aproape imprudent 
pe locuri comune, are 
un substrat ironic, în- 
țelegînd ironia aici 
așa cum încearcă în
suși autorul să o de
finească în „dialogul" 
final al cărții, între da 
și nu: „o manifestare 
a conștiinței de sine". 
Ironia ar fi, așadar, o 
sensibilitate devenită 
lucidă, dar pentru care 
această luciditate sau 
conștiință de sine poa
te acționa atît ca o 
frînă, ca o deviație în 
zîmbet, cît și într-un 
sens al potențării.

în fond, în „jocul" 
ambiguu dintre cele 
două alternative con
stă mecanismul actu
lui critic la Alex. Ște
fănescu: lectura re
prezintă în esență un 
„sentiment de gran
doare", iar prin repe
tiții succesive ii oferă 
șansa „manifestării de 
sine". Cititul, ca și 
scrisul devin astfel 
plăceri intelectuale. E- 
tica generos-umanistă, 
mai înainte sublinia
tă, se asociază cu 
un veritabil „hedonism 
estetic", pe care, de
altfel, criticul îl elo
giază la Eugen Lovi- 
nescu. într-adevăr, 
Alex. Ștefănescu scrie 
cu vădită „plăcere" 
îndeosebi despre scrii
tori contemporani. Ni
ciodată nu intîlnești 
la el acea mahmureală 
contabilicească a cro
nicarului protocolar și 
circumstanțial. Co
mentariile sale sînt 
decise de obiect, ima
ginează adică numai 
ipoteze verificabile. 
Critica sa este prin
cipial una de certitu
dine. Un anume foile
ton vrea mai puțin să 
analizeze o carte ori 
un scriitor, cît mai cu- 
rind să-l situeze. Fără 
ceremonii și fandări, 
criticul intră direct 
ta chestiune; este răs
picat și elocvent; une
ori surprinde prin im
punerea unor „adevă

ruri", ca ta cazul lui 
A. E. Baconsky, a că
rui poezie este așeza
tă, cred firesc, în urma 
prozei și a eseisticii, 
ele însele, apoi, fiind 
considerate mai mult 
„literatură*’ ; decît 
„creație". „Filtrul" 
critic este însă de
fectuos (este vorba de 
„neimplicarea" scriito
rului) și puțin ope
rant; astfel, el va fi 
aplicat și la un scrii
tor de factură diferită. 
Romul Munteanu. E- 
vident că acesta din 
urmă nu se implică în 
„spectacolele" sale de 
erudiție, însă la A. E. 
Baconsky „regia" are 
cu totul alte resorturi; 
alteori contrariază prin 
descoperirea uimită a 
evidențelor, ca în Trei 
ipoteze în legătură cu 
poezia lui Nichita Stă- 
nescu. O afirmație 
precum aceasta pare a 
echivala cu descoperi
rea Americii: „Poezia 
lui Nichita Stănescu 
este, in primul rînd, 
de o mare simplita
te". Simplitatea aceas
ta este, bineînțeles, a 
unei noi sensibilități. 
Avem de-a face cu 
o perspectivă fertilă.

în general însă, cri
ticul nu ține neapărat 
să epateze prin origi
nalitatea interpretări
lor și cu atît mai puțin 
prin spectaculozitatea 
„execuțiilor", chiar 
dacă îl numește ju
nimist pe Emil Bru- 
maru sau o carte a lui 
Mircea Tomuș i se 
pare mai interesantă 
„în paginile în care 
greșește". Entuziasmul 
e ponderat și intransi
gența civilizată. Dar 
dincolo de unele op
țiuni cu care putem 
sau nu fi de acord, ca
litatea principală a 
criticului stă în efortul 
constant către exacti
tate și claritate. Bine 
orientat în metamor
fozele literaturii con
temporane, acceptă a- 
ventura și experimen
tul numai dacă aces
tea „reflectă" muta
țiile din sensibilitatea 
modernă. Intre da și 
nu, „dialogul" final 
este o bună deschi
dere către această re
lație; se pare, una 
dintre constantele cri
ticului.

Petru POANTA

Ialomița. In organizarea Co
mitetului județean U.T.C. Ialo
mița, timp de 3 zile la Casa de 
cultură a sindicatelor din munici
piul Slobozia s-a desfășurat Fes
tivalul concura pentru soliști vo
cali și instrumentiști de muzică 
populară dotat cu trofeul „Floare 
de pe Bărăgan". Pe primele locuri 
la soliști vocali s-au clasat : Maria 
Popescu (județul Gorj), Silvia 
Clipa (Suceava) Ion Haragus (Hu
nedoara) și la instrumentiști
Gheorghe Erciu (țambal). Adrian
Năstase (cobză, județul Ialomița) și

CARNET CULTURAL

Nelu Manolache (nai, județul Călă
rași). (Mihai Vișoiu).

Vîlcea. ° mai veche Ini
țiativă culturală în această parte 
a țării constînd în prezentarea sub 
formă tematică a creației artiști
lor amatori se continuă în aceste 
zile cu vernisajul unei expoziții la 
galeriile de artă din municipiul

Rm. Vîlcea sub genericul „Con
strucții și peisaje vilcene — surse 
de inspirație". Integrată în larga 
suită de manifestări din cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", expoziția prezintă a- 
proape 80 de tablouri, sculpturi și 
lucrări de grafică ale membrilor 
cenaclurilor plastice și ai asociației

artiștilor plastici amatori din ju
dețul Vîlcea. (Ion Stanciu)

Hunedoara. Siderurgiștii din 
Călan s-au întîlnit, in cadrul revis
tei vorbite „Colocvii", cu poeți și 
publiciști din județ și de la revista 
„Transilvania". întilnirea a prile
juit dezbaterea de către participant! 
a temei „Rolul revistelor literare în 
promovarea culturii în rîndul tine
retului". Cu acest prilej, membrii 
cenaclului literar din Călan „Radu 
Stanca" au citit din creațiile lor. 
(Sabin Cerbu).
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă transmit cele mal sincere mulțumiri pentru mesajul cordial 
prin care m-ați felicitat tn legătură cu realegerea mea In calitatea de 
președinte al Republicii Indonezia.

Guvernul nostru va acționa șl tn viitor. In mod fericit, pentru menți
nerea șl Întărirea apropiatelor relații existente Intre țările și popoarele 
noastre.

Vă rog să acceptați. Excelență, cele mai bune urări de sănătate perso
nală, precum și de prosperitate poporului prieten român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE ACREDITAȚI LA BUCUREȘTI 
AU FĂCUT 0 VIZITĂ DE DOCUMENTARE IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

tn numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. marți, 12 aprilie, a fost 
organizată o vizită de documentare 
în județul Dîmbovița pentru șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Cu acest prilej, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dîmbovița, tova
rășul Florea Ristache, a prezentat șe
filor misiunilor diplomatice aspecte 
ale dezvoltării economico-sociale pe 
care au cunoscut-o în ultimii ani 
aceste străvechi meleaguri româ
nești. precum și principalele coor
donate >ale evoluției sale în actua
lul cincinal. în continuare au fost 
vizitate obiective economice și cul
turale care au permis partlcipanți- 
lor cunoașterea unor importante u- 
nități industriale și agricole din 
ramuri de bază ale economiei ju
dețului și a țării, realizările obți
nute de colectivele de oameni al

Sma în Capitală a președintelui Consiliului
Națwnal al Frontului Patriei din R.P. Bulgaria
Marți dimineață a sosit In Capitală 

tovarășul Pencdo Kubadinski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Patriei din R.P. 
Bulgaria, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, face o vi
zită în tara noastră.

Bogat program 
de excursii cu prilejul 

zilei de 1 Mai
Cu prilejul zilei de 1 Mal, între

prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București (I.T.H.R.B,) 
organizează excursii de cite 3 și «4 
zile pe itinerare dintre cele mai 
atractive. Două dintre aceste 
excursii sînt organizate în stațiunile 
de pe litoral — una de 3 zile și alta 
de 4 zile. Pentru excursia de 4 zile 
plecarea din București este în ziua 
de 29 aprilie, iar pentru cea de 
3 zile, plecarea este în ziua de 

“l 30 aprilie. întoarcerea din ambele 
s excursii are loc în aceeași zi 8 
il 2 mat Pentru amîndouă excursiile, 

transportul este asigurat cu trenuri 
speciale cu locuri rezervate. Caza
rea se face în stațiunile Mamaia 
(in hotelurile „Parc", „Perla" și 
„Condor"), Eforie-Nord, Eforle- 
Sud, Jupiter (cazare în hotelurile 
„Scoica" și „Cozia"), Cap Aurora, 
Mangalia și Neptun-Olimp (cazare 
în hotelurile „Dacia", „Delta" și 
„Dobrogea"), iar masa se servește 
la restaurante. De la gară Ța hotel 
și retur transportul se asigură cu 
autobuze. Costul excursiei de 4 zile 
este de 398 lei (inclusiv transportul) 
sau 272 lei fără transport, iar cel al 
excursiei de 3 zile este de 309 lei 
(inclusiv transportul) sau 181 lei, 

”(ără transport.
Alte excursii tentante, cu autoca

rul, de cîte 4 zile, cu plecarea din 
București în ziua de 29 aprilie sînt 
organizate de I.T.H.R.B. la Predeal, 
(cu cazarea In vile, cost 490 lei), 
Poiana Brașov (cazare în hotel,

(Urmare din pag. I)

Maistrul Tudor Mărie 
se laudă cu șeful de echipă 
Ilie Moise, unul din cei 
mai buni oameni ai „Ba
lanței". Ilie cu ai săi : 
Wilhelm Schmutzer. Acs 
Arpad. Florin Cîmpeanu, 
Franz Wonner, Ilie Ionaș 
și încă alții sînt cunoscut! 
nu numai ca buni specia
liști, dar și ca oameni care 
nu știu să răspundă decît 
prezent în fața oricărei 
sarcini. Și cînd alții nu se 
încumetă să încerce măcar 
asimilarea unui nou pro
dus. echipa lui Ilie se an
gajează. fără condiții, nu 
numai să încerce, ci să și 
realizeze ceea ce întreprin
derea trebuie să facă la un 
moment dat. La „Balanța", 
zilnic se acționează în ne
numărate direcții, produ
sele sale fiind de mare 
tehnicitate și mai ales 
foarte solicitate. Și nu 
numai balanțele, ci și ele
mentele hidraulice. Căci, 
repetăm. „Balanța" este 
o întreprindere unicat în
tre unitățile constructoa
re de mașini din Româ
nia. Apare deci problema 
cutare, Ilie ia proiectul de 
execuție, se așază cu oa
menii săi la sfat, urmăresc 

muncii, precum șl posibilitățile largi 
pe care le oferă România, economia 
sa pentru intensificarea colaborării 
și cooperării cu toate statele lumii, 
de lărgire și diversificare a schim
burilor sale comerciale.

în numele participanțllor, decanul 
corpului diplomatic, ambasadorul 
Republicii Peru, Roger Eloy Loayza 
Saavedra, a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. mul
țumirile șefilor misiunilor diploma
tice pentru posibilitatea ce le-a fost 
oferită de a vizita această zonă a 
țării, bogată In tradiții istorice și 
care a cunoscut o vertiginoasă as
censiune economlco-soclală în ulti
mii ani.

Au luat parte tovarășii Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

La încheierea vizitei a fost oferit 
un dejun.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmplnat de tova
rășa Tamara Maria Dobrin, președin
tele executiv al Consiliului Național 
al Frontului Democrației șl Unității 
Socialiste, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Todor Stoicev, am
basadorul Bulgariei la București.

(Agerpres)

cost 714 lei), Căclulata (hotelul 
„Vîlcea" — 658 lei), Curtea de Ar
geș (hotel „Posada" — 718 lei), Sf. 
Gheorghe (hotel „Bodoc" — 736 lei). 
Govora (vile de confort I, II și Iii, 
cost 532, 507 și, respectiv, 496 lei), 
Balvanyos (vile — 629 lei) și Vîl- 
cele (vile — 613 lei). în costul unui 
bilet sînt asigurate, pe întreaga du
rată a excursiilor, cazarea, masa, 
ghizi și alte servicii oferite de 
I.T.H.R.B. Biletele se pot procura 
chiar în aceste zile, de la agențiile 
de turism ale I.T.H.R.B. din str. 
Mendeleev nr. 14, Tonitza — 13, 
Bulevardul 1848 — nr. 4. Bulevar
dul Nicolae Bălcescu — 35, Bule
vardul Republicii -r 68, Strada Lu
terană — 4. La toate aceste agenții 
ale I.T.H.R.B. se primesc în aceste 
zile înscrieri individuale și în grup 
pentru oricare din excursiile amin
tite mai sus organizate în stațiuni, 
localități și pe litoralul Mării 
Negre.

Un atractiv concurs 
turistic

Pentru antrenarea unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii, 
elevi și studenți Ia cunoașterea fru
museților patriei, a monumentelor 
istorice și de artă, a noilor edificii 
din anii socialismului, întreprinde
rea de turism, hoteluri și restau
rante București (I.T.H.R.B.) a ini
țiat un atractiv șl interesant con
curs cu premii sub genericul „Cel 
mai frumos și eficient colt turistic 
din Capitală și sectorul agricol Il
fov". Concursul se va desfășura în 
două faze, în perioada 15—25 apri
lie. La faza I (15—20 aprilie) parti

fiecare detaliu, experiența 
le „șoptește" uneori că 
undeva ceva nu-i în regu
lă, proiectantul recunoaște, 
doar nu-i tot timpul în 
miezul procesului tehno
logic pe care Ilie și ai lui 
îl recită ca pe o poezie 
și-I respiră ca pe-un aer 
ozonat, șeful de echipă în
treabă așa din obișnuință.

uriaș, puternic, pasionat, 
hotărit și mîndru că poate 
răspunde prezent Ori de 
cîte ori este, solicitat.

* Despre unitatea micro- 
colectivelor . și a întregu
lui colectiv de la „Balan
ța" discutăm, in final, cu 
tovarășul Nicolae Bîrsan, 
secretarul comitetului de 
partid : „Noi am militat

FAPTELE MUNCII ÎNFRĂȚITE
„ce părere aveți, vom 
reuși?". „Da", răspund cei
lalți, și încep lucrul. Așa 
s-au „născut" cîntarele 
integratoare cu bandă, ne
cesare industriei carboni
fere, industriei energiei 
electrice, industriei chi
mice. fabricilor de zahăr, 
cîntare care trebuie să răs
pundă prompt comenzilor, 
să se integreze perfect flu
xurilor tehnologice, să nu 
comită erori și să aibă un 
înalt grad de fiabilitate. 
Tudor Mărie este maistrul 
lui Ilie Moise și de la el 
am aflat cum acționează 
această echipă în care 
români, germani, maghiari 
muncesc ca un singur om,

în permanență și exemplul 
comuniștilor a servit me
reu drept lecție-model pen
tru unitatea de acțiune 
a fiecărui om al muncii 
din întreprinderea noas
tră, fără deosebire de na
ționalitate, așa precum 
ne-a învătat secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Oamenii noștri sînt buni 
tovarăși de muncă în uzi
nă. sînt buni prieteni în 
afara fabricii, se sfătuiesc, 
se ajută, dar atunci cînd 
unul greșește ceilalți nu-1 
cocoloșesc, dimpotrivă, ti 
vin în ajutor. Cînd, Intr-o 
echipă, spre exemplu, unul 
are o idee, ceilalți nu se

Cronica zilei
Marți la amiază s-au încheiat lu

crările celei de-a șaptea ediții a Co
locviului național de geografia popu
lației și așezărilor din Republica So
cialistă România, organizat de So
cietatea de științe geografice. Comisia 
națională de demografie si Universi
tatea din București. Cele peste 60 de 
comunicări științifice înscrise pe 
ordinea de zi a reuniunii au relevat 
aspecte actuale și de penspectivă re
feritoare la geografia populației, a 
satului și orașului, precum și proble
matica privind urbanizarea și siste
matizarea localităților.

★
Marți Ia amiază, în holul sălii mici 

a Teatrului Național din București, 
a fost deschisă expoziția de artă fo
tografică „Natura în Suedia". Imagi
nile prezentate redau cu grăitoare 
forță artistică aspecte reprezentati
ve ale naturii specifice acestei țări.

La festivitatea inaugurală au luat 
cuvîntul criticul de artă Viorel O- 
prea, directorul Oficiului de expozi
ții din cadrul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și Svante Ki- 
lander, secretar al Ambasadei Sue
diei la București.

Au participat Ion Găleteanu, se
cretar de stat în Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației artiștilor fotografi, oameni 
de artă șl cultură, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

★
Marți a avut loc în holul cinema

tografului „Scala" din București 
Inaugurarea expoziției republicane 
„Expedițiile «Cutezătorii»", ediția a 
XlII-a, manifestare organizată de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și revista „Cutezătorii". 
Sînt prezentate, cu acest prilej, jur
nale. albume și panouri ilustrative 
ce relevă activitatea bogată a celor 
mai bune echipaje pionierești care 
au participat la tradiționalele expe
diții „Cutezătorii", una dintre cele 
mai Îndrăgite forme de turism pen
tru copii.

Marele trofeu „Busola de aur", 
pentru cea mai reușită expediție, 
pentru cele mai complexe și valo
roase investigații și culegeri de ma
teriale. a fost atribuit echipajului 
„Vultur 4", de la Școala generală 
nr. 32 din Craiova.

Trofeul „Pana de aur", pentru cel 
mâl bun jurnal de bord, a fost acor
dat pionierei Lidia Păun, din cadrul 
echipajului „Temerarii", de la Școa
la generală nr. 9 Rîmnicu Vîlcea.

(Agerpres)

cipă toate comisiile de turism din 
întreprinderi, instituții, școli, facul
tăți, unități agricole etc. în această 
fază se vor avea in vedere urmă
toarele criterii : locul de amplasare 
a colțului turistic ; materialele pe 
care le conține ; calitatea fotogra
fiilor, afișelor șl anunțurilor pre
zentate ; varietatea și bogăția ma
terialelor de popularizare turistică 
(pliante, hărți, albume, cărți) dis
tribuite oamenilor muncii și infor
mații turistice vizînd ofertele 
I.T.H.R.B. pentru excursii, odihnă 
și tratament în stațiunile montane 
și de pe litoral ; gradul de partici
pare a oamenilor muncii din res
pectiva întreprindere, instituție, 
școală, C.A.P. etc. la acțiunile tu
ristice organizate de TlTiHiR.BȘ / 
Pentru faza a doua (204—25?’âprflie)i;'fc 
se califică, pe baza rezultatelor-con
statate la fața locului, 10 comisii 
turistice din rîndul cărora vor fi 
desemnați cîștigătorii. Se vor acor
da : premiul I (excursie în valoare 
de 3 000 lei), premiul II (excursie 
în valoare de 2 000 lei), premiul III 
(excursie în valoare de 1 000 lei) și 
trei mențiuni — (excursii în valoare 
de cîte 500 lei fiecare).

Toți cei care doresc să participe 
Ia acest concurs sînt invitați să 
completeze un talon de participare ? 
care a început să se publice în zia
rul „Informația Bucureștiului" din 
6 aprilie 1983, talon care va fi decu
pat și expediat pe adresa : între
prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București (I.T.H.R.B.) 
strada 13 Decembrie nr. 4, secto
rul 1, București, cu mențiunea 
„Pentru concurs". De asemenea, 
concurenții pot expedia plicurile pe 
adresa I.T.H.R.B. sau le pot duce 
personal la sediul întreprinderii.

uită la el chioriș, invidios, 
cl, dimpotrivă, se frămîntă 
să caute soluții pentru a 
materializa cit mai repede 
ideea respectivă. Spiritul 
novator constituie o trăsă
tură de caracter a colecti
vului nostru și. repet, la 
baza succeselor pe care le 
obținem se află unitatea 
de monolit a oamenilor 
muncii, munca înfrățită a 
românilor, germanilor și 
maghiarilor care lucrează la 
„Balanța". Ne putem lău
da că Ion, și Iohan. și lanoș 
se înțeleg de minune, că 
muncesc umăr la umăr 
pentru prestigiul între
prinderii. contribuind ast
fel la prosperitatea șl pro
gresul României socia
liste".

Am relatat cîteva sec
vențe ale activității oame
nilor muncii de la „Balan
ța", unitate sibiană de 
frunte, secvențe care ilus
trează elocvent modul in 
care înțeleaptă politică a 
partidului în privința re
zolvării problemei națio
nale îngăduie fiecăruia să 
muncească și să se afirme 
potrivit oregătlrii sale, pa
siunii sale. Există oare în 
toate țările din lume o „Ba
lanță" care se poate lăuda 
cu astfel de împliniri, de 
certitudini ?

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit, marți, pe Hassan 
AU, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției, ministrul co
merțului, președintele părții irakie
ne în Comisia mixtă guvernamenta
lă româno-irakiană de cooperare e- 
conomică, tehnico-știintifică gi de 
comerț.

La primire a participat tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim vlceprim-ministru al guvernu
lui. președintele părții române In 
comisie.

A fost de față Mihai Diamandopoî. 
ambasadorul țării noastre la Bagdad, 
și Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul 
Irakului la București.

In timpul Întrevederii, care e-a 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost discutate unele as
pecte privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de colaborare «1

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

■ Locuitorii municipiului Drobeta- 
Turnu Severin participă la ampls 
lucrări edilitar-gospodărești : repa
rații de străzi și trotuare, amenajări 
de spații verzi și locuri de joacă 
pentru copii, plantări de pomi și 
flori, construirea unor obiective so- 
cial-culturale. Valoarea lucrărilor 
realizate de către cetățeni, de la 
începutul anului, depășește 25 mi
lioane lei.

■ La Iași au început lucrările de 
execuție la un nou cartier de lo
cuințe. Cele peste 2 600 de apar
tamente prevăzute a se ridica aici 
vor fi construite din panouri mari 
de prefabricate finisate pe ambele 
fețe direct la întreprinderea de 
materiale de construcții și în bazele 
de producție ale Trustului de con- 
strucții-montaj.

■ Un nou punct de atracție in 
municipiul Rîmnicu Vîlcea : parcul 
de agrement amenajat în vecinăta
tea lacului de acumulare al hidro
centralei Rîureni. Parcul va avea 
trei ștranduri, un lac pentru practi
carea sporturilor nautice, terenuri de 
volei, tenis și handbal, sat de va
canță și altele.

■ La Tășnad se află In fază fl- 
nală construcția a două sere, pen-s----------------
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 13 aprilie, ora 2fl — ÎS apri
lie, ora 20. In țară i Vremea va 2! in 
general instabilă și se va răci. Cerul va 
fi variabil, mal mult noros. Vor cădea 
ploi care vor avea șl caracter de aver
să, Însoțite de descărcări electrice șl. 
izolat, de grindină. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări temporare, cu

SE APROPIE ORA MECIULUI DE FOTBAL ROMANIA-ITALIA

Vești despre pregătirile
Azi e miercuri, urmează joi și vi

neri, apoi sîmbăta partidei România 
— Italia din cadrul preliminariilor 
campionatului european (grupa a 
V-a). Iubitorii fotbalului din Bucu
rești (meciul se} va disputa pe sta
dionul „23 August", începînd de la 
ora 20). dar și mulțimi de amatori 
din celelalte localități ale țării, dintre 
care nu puțini și-au asigurat bilete de 
excursie în Capitală (evident, înso
țite de bilete de meci), sînt de pe 
acum conectați la înalta tensiune a 
acestei confruntări fotbalistice cu 
campionii lumii. Se fac proiecte, pro
nosticuri, se comentează fiecare veste 
dintr-o „tabără" sau din cealaltă, se 
lecturează cu Înfrigurare presa, ce 
mai, publicul (nu numai prietenii 
permanențl ai fotbalului) a și început 
să trăiască febra de start.

Dar tricolorii? Ei, cei ce vor fi che
mați să joace și să ne împlinească 
speranțele (ale noastre și ale lor, 
fiindcă aceleași sînt), ce fac in acest 
răstimp relativ scurt ce-1 au pentru 
a se pregăti fizic, tactic și moral 
pentru acest meci? După cum s-a 
mai anunțat, a doua zi după meciul 
Universității Craiova la Lisabona, 
lotul național s-a întrunit și a În
ceput preparativele sub îndrumarea 
antrenorilor Mircea Lucescu și Mir
cea ‘Radulescu. Trei zile la Poiana 
Brașov (pentru refacere fizică și psi
hică, pentru o potențare a efortului), 
după aceea la București. în liniștitul 
și agreabilul parc sportiv al clubului 
Steaua din bd. Ghencea. Pe lingă 
antrenamente, au avut loc și două 
jocuri-școală : unul la munte, cu 
F.C.M. Brașov; altul aseară, la Bucu
rești (pe stadionul „23 August" in 
nocturnă, începînd de la ora meciu
lui : 20) în compania echipei F.C. Ar- 
g«fș.

Noutăți în lot? Lotului de tricolori 
anunțat zilele trecute i s-au adăugat 
din diverse motive : Crișan (care fu
sese învoit pentru niște treburi ce nu 

cooperare româno-lraklene în diver
ge domenii de interes reciproc. în 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Saddam Hussein. S-a 
subliniat că promovarea largă a 
conlucrării bilaterale este în folosul 
ambelor țări și popoare, al progre
sului și prosperității lor, servește 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 
Internaționale,

★
In aceeași zi. au continuat convor

birile dintre cele două delegații în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-irakiană de cooperare econo
mică, tehnico-știintifică și de co
merț. Au fost examinate domeniile 
și căile concrete de lărgire a colabo
rării prietenești dintre România șl 
Irak, In avantajul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de înțelegere și prietenie.

tru a căror încălzire se va utiliza 
apa termală. In județul Satu Mare 
se prevede construirea In acest an 
a 8 hectare de „sere termale".

■ La Trustul de construcții Galați 
s-a realizat o stație automată de 
preparare a betoanelor ușoare pen
tru pereți despărțitori, plăci izola
toare, înlocuitori pentru materiale 
de zidărie și altele. Sînt folosiți 
lianți cu priză rapidă - Ipsos și 
zgură de furnal - ceea ce contri
buie și la obținerea unor economii 
de materiale.

B Ample acțiuni de împăduriri In 
județul Cluj. In acest an se vor e- 
fectua lucrări de regenerare a pă
durilor pe 1 430 ha, în cea mai mare 
parte prin împăduriri în terenurile 
degradate și neproductive.

■ La parterul blocului-turn de pe 
bd. Karl Marx din Brăila s-a des
chis un magazin de unelte agricole, 
scule și dispozitive de uz gospo
dăresc.

■ La Borșa, județul Maramureș, 
a fost dată in folosință noua con
strucție destinată Grupului școlar 
minier din localitate, care dispune 
de 30 de săli de clasă, laboratoare, 
cabinete, săli de preparare și bi
bliotecă.

viteze de 8D ptaâ la M km pe oră, pre- 
domlnlnd din sectorul sudic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 5 
șl 12 grade, iar cele maxime între 12 
șl 22 de grade, izolat mal ridicate. In 
București : Vremea va fi ta generai 
instabilă șl se va răci. Cerul va ii tem
porar noros. Vor cădea ploi care vor 
avea #1 caracter de aversă, Însoțite de 
descărcări electrice. Vtatul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 șl 8 grade, iar maximele 
intre 19 și 22 de grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

sufereau amînare), Țicleanu (care, 
deși nu are drept de joc pentru sîm- 
bătă, participă la acțiunile lotului 
național pentru a fi în atmosferă în 
vederea partidelor viitoare și în ve
derea jocului Craiovei de miercuri) 
și portarul Iordache (inclus in lot atît 
pentru a contribui prin experiența 
lui la crearea stării de concurs a ce
lorlalți doi portari, cit și, eventual, 
de a fi rezervă în cazul că medicul 
îi va recomanda lui Lung o prelun
gire cu Încă două-trei zile a trata
mentului pe care l-a inceput la umă
rul sting). Lotul tricolorilor are 
acum, prin urmare, următoarea alcă
tuire : portari — Moraru. Lung, Ior
dache ; fundași — Rednic, Negrilă, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Andone, Un- 
gureanu, Munteanu II ; mijlocași — 
Augustin, Bărbulescu, Țicleanu, B6- 
18ni, Klein, Bălăci ; înaintași — 
Geolgău, Cîrțu, Crișan. Cămătaru, 
Gabor. Cu excepția lui Lung, toți se 
simt bine, refăcuți după eforturile de 
săptămîna trecută, cu poftă de joc și 
încredere în capacitatea competițio- 
nală a echipei noastre naționale, in
diferent care dintre ei va intra între 
cei „11" sau cei „13“ ce vor înfrunta 
pe „azzurri".

între timp, „azzurrii" și-au anunțat 
lotul ce-1 vor deplasa la București. 
Față de ceea ce știam, nu apare 
Orialli, care, dacă juca, sigur avea 
sarcina să-1 țină om la om pe Bălăci; 
așa, se presupune că la mijloc va juca 
rezerva Ancelotti (de la A.S. Roma), 
dar sarcina de a-I ține pe Bălăci s-ar 
putea să-i revină lui Gentile (care, 
ne place să credem, nu-1 va trata pe 
internaționalul nostru în maniera ne- 
permisă în care a făcut-o cu Mara
dona la Mondiale!). Echipa Italiei 
sosește mîine, joi (ora 18,25) pe 
aeroportul Otopeni. Este însoțită de 
antrenorul Enzo Bearzot, de vreo 
șapte-opt conducători, un psihiatru și 
87 de ziariști.

Arbitrii întîlnlrii vor fi, cum s-a

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

însemnele progresului 
în stepa kirghiză

Kirghizia, ținut al clmpiilor, 
munților, colinelor, văilor și pă
durilor multiseculare, al holdelor 
bogate și al riurilor cu apa lină, 
tinut al unui popor harnic, talentat 
și ospitalier, cu o istorie zbuciuma
tă, devine pe an ce trece tot mai 
frumoasă și mai prosperă. .

Situată în inima Asiei Centrale, 
această republică sovietică ocupă o 
suprafață de circa 200 de mii de ki
lometri pătrați șj are o populație 
de aproape 3,5 milioane de locu
itori. Pe teritoriul ei se întind, pe 
sute de kilometri, vestitele și fru
moasele lanțuri ale munților Tian- 
Șan, cu vîrfuri mărețe și creste 
de granit, veșnic acoperite de ză
padă. Aici se află și cel mai înalt 
pisc al țării — vîrful Pobeda 
(7 439 m).

Istoria a consemnat la loc de 
cinste faptul că kirghizii, unul 
din cele mai vechi popoare din 
Asia Centrală, au poposit în acest 
ținut cu două mii de ani în urmă. 
Secole de-a rîndul ei au Indurat 
jugul greu al feudalilor locali, Ia 
care mai tîrziu s-a adăugat și ace
la al guvernatorilor țariști. In pa
ginile îngălbenite 
ale cronicilor se 
amintește că în 
iurtele nomazilor 
kirghizi domnea o 
cruntă sărăcie.

Marea Revolu
ție Socialistă din 
Octombrie a însemnat și pentru 
poporul kirghiz un moment de co
titură. El a trecut la transformări 
radicale în economia națională și 
în modul de viață. Cîteva cifre și 
date sînt edificatoare. Industria 
modernă și diversificată a repu
blicii, care cuprinde peste 100 de 
ramuri, realizează acum numai în 
două zile producția pe care o re
aliza Kirghizia prerevoluționară în 
decurs de un an. în cel de al ze
celea cincinal (1976—1980) volumul 
producției industriale a cunoscut 
o creștere de 37 la sută, cel mai 
înalt nivel din istoria republicii. 
Succese importante au fost obți
nute și în agricultură. Pe cîmpu- 
rile întinse și mănoase ale Kirghi- 
ziei, altădată stepe sălbatice, cresc 
acum holde de grîu, culturi de 
sfeclă de zahăr, tutun, bumbac, au 
fost plantate vii și livezi. Pe coli
ne întîlnești numeroase cirezi de 
cai și turme de oi. Fostul ținut al 
cărărilor de caravane este astăzi 
împînzit de șosele și căi ferate. 
Linii aeriene îl leagă de celelalte 
republici ale Uniunii Sovietice.

O adevărată înflorire a cunoscut 
cultura kirghiză. Dacă la începutul 
secolului nostru din fiecare o sută 
de oameni știa să scrie și să ci
tească doar unul, la ora actuală 
în republică sînt circa un milion 
de elevi și studenți. Literatura na
țională kirghiză e bine cunoscută 
și apreciată în întreaga Uniune 
Sovietică și peste hotarele ei. fiind 
de ajuns să amintim numele cele
brului scriitor Cinghiz Aitmatov.

Capitala Kirghiziei poartă nu
mele lui M.V. Frunze, revoluțio
nar și conducător militar de sea
mă al tînărului stat sovietic;'Ora
șul este așezat pe valea riului 
Ciui, pe cimpia de la poalele mun
ților. Populația lui actuală este de 
peste 500 de mii locuitori. înainte 
de revoluție era un mic oraș pro

Însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

tricolorilor
mai anunțat, din Franța : Michel 
Vautrot (la centru), Joel Quiniou și 
Rene Lopez (la tușe). Observator din 
partea U.E.F.A. este dr. Hubert 
Claessen (din R.F.G.), dar s-ar putea 
să vină la meci însuși președintele 
U.E.F.A. — Artemio Franchi.

Anunțîndu-se toate acestea, tntr-o 
conferință de presă ținută ieri la 
Federația română de fotbal, s-a 
spus limpede că ne așteptăm la o 
confruntare fotbalistică dificilă și 
decisivă pentru ambele echipe, în 
care campionii mondiali se prezintă 
(după o perioadă de relaxare în urma 
Mondialelor) refăcuți fizic și cu un 
psihic robust, hotărițl să se impună 
la București. La rîndul ei, echipa 
română (aflată în evident progres) 
este decisă să aibă un cuvînt greu, 
să lupte eu toată ardoarea și să for
țeze victoria. Excelenta comportare 
a craiovenilor recent la Lisabona 
constituie un important suport moral 
In această tentativă.

„Intilnim acum — spunea antreno
rul Mircea Lucescu — o națională 
italiană avizată, pregătită să nu mai 
pățească ce-a pățit în Cipru. Si să nu 
uităm că jucăm împotriva celei mai 
bune apărări din lume, care știe să 
joace la om, tare și înțepat, care în
trerupe jocul și faultează deseori în 
scop tactic. Știm aceasta și ne dăm 
seama cit va fi de greu. Dar toți 
fotbaliștii noștri (inclusiv craiovenii, 
poate chiar in primul rînd ei) au 
forța morală, și ambiția, și capacita
tea să joace Ia victorie. Numai că am 
dori, și am ruga, ca PUBLICUL SA 
AIBĂ RĂBDARE, SĂ NE ÎNȚELEA
GĂ, SA NU-ȘI PIARDĂ ÎNCRE
DEREA ÎN NOI ȘI SA NE SUSȚINĂ 
PÎNA LA SFIRȘIT".

Dorim cu toții ca echipa de fotbal 
a României să înregistreze sâmbătă 
seara prima ei victorie in fața 
Italiei. Succes I Șl, pînă atunci, spor 
în pregătiri !

Gheorqhe MITROI 

vincial ce se numea Plspek. „Po
tențialul lui economic" îl consti
tuiau douăzeci de mici întreprin
deri, iar instituțiile cultural-edu
cative erau un gimnaziu și șapte 
școli primare, din care numai în- 
tr-una erau admiși copiii kirghi- 
zilor. Ca înfățișare, Pispekul semă
na mai mult cu un sat mare. Prin
tre „construcțiile" orașului domi
nau căsuțele de lut cu acoperiș din 
trestie.

Astăzi, Frunze este un important 
centru industrial al Asiei Centrale. 
Uzinele și fabricile sale dau mai 
mult de jumătate din întreaga 
producție industrială a republicii, 
inclusiv 85 la sută din mașini și 
mecanisme. Principalul oraș al 
Kirghiziei exportă în prezent ma- 
șini-unelte și aparataj complex in 
zeci de țări. Dezvoltarea impetu
oasă a industriei orașului în anii 
puterii sovietice nu a putut să nil 
aibă înrîurire și asupra înfățișării 
lui exterioare. în locul scundelor 
căsuțe din secolul trecut au apă
rut cartiere întregi de clădiri cu 
multe etaje. Construcțiile de lo
cuințe se desfășoară la Frunze pe 

scară vastă, ca 
dealtfel în întrea
ga republică. Au 
apărut și ansam
bluri interesante 
de clădiri cu des
tinație socială în 
piețele Centrală. 

Sovietică, a Teatrului. Original, 
din punct de vedere al arhitectu
rii, este complexul de clădiri al 
Universității de stat kirghize — 
cea mai mare instituție de învă- 
țămînt superior din republică.

Una din cele mal frumoase clă
diri din oraș este socotită, pe bună 
dreptate, cea a Prezidiului Acade
miei de științe a R.S.S. Kirghize, 
asemănătoare unui antic palat 
oriental zidit cu mare măiestrie și 
bun gust. Alături se află un scuar 
modern cu o elegantă fîntină ar
teziană, înconjurată de straturi de 
flori multicolore ce iknită orna
mentele naționale kirghize.

O atracție deosebită pentru vi
zitatori o constituie muzeele, în 
special -cel de istorie, unde sînt 
adunate numeroase exponate in
teresante. Frunze se numără prin
tre orașele înverzite ale Asiei Cen
trale. Pomi fructiferi cresc aici lin
gă fiecare casă și foarte frecvent 
de-a lungul trotuarelor. Primă
vara, cînd înfloresc merii, vișinii, 
piersicii, caișii, capitala republicii 
este scăldată în arome dintre cele 
mai îmbătătoare. în parcuri și pe 
străzi, coroanele copacilor sînt atît 
de dese și apropiate una de alta in
cit formează deasupra trotuarelor 
adevărate bolți de verdeață.

Priveliști de neuitat oferă călă
torului împrejurimile capitalei, în 
mod deosebit pitorescul defileu al 
riului Ala-Arcea cu aerul său îm
bălsămat, cu giganticii săi brazi de 
Tian-Șan, cu susurul neîncetat al 
pîraielor ce coboară din munte.

Dar cea mai neprețuită comoară 
a. acestor îndepărtate locuri sînt 
oamenii harnici și ospitalieri, care 
prin munca lor de zi cu zi înnobi
lează cu un plus de frumusețe 
fiecare oraș, fiecare localitate, 
unde duc o viață tot mal prosperă.

Florea CEAUȘESCU

Știri sportive

• După cum s-a mai anunțat, in 
zilele de 22, 23 și 24 aprilie se vor 
desfășura la Rm. Vîlcea campiona
tele Internationale de gimnastică ale 
țării noastre. La această ediție și-au 
anunțat participarea sportivi și spor
tive din R. P. Chineză, Cuba, Ceho
slovacia, Bulgaria, Italia, U.R.S.S., 
R. D. Germană, Tunisia, Siria, Unga
ria, Polonia, Maroc și alte țări. In pro
gram figurează exerciții liber alese, 
în prima zi se va disputa concursul 
masculin, iar a doua zi cel feminin. 
Duminică sînt programate finalele pa 
aparate.

în vederea acestei Importante 
competiții, federația noastră a alcă
tuit un lot în frunte cu Lavlnia 
Agache, Ecaterina Szabo, Mihaela 
Stănuleț. Cristina Grigoraț. Emilian 
Nicula, Octavian Ionașiu și alții.
• în editura „Oceano" din Barce

lona a apărut recent Enciclopedia 
mondială a fotbalului. In șase volu
me cu 2 200 pagini, lucrare despre 
principalele aspecte ale jocului cu 
balonul rotund.

Volumul I este consacrat Istoriei 
fotbalului, volumul II — evoluției 
sale pe cele cinci continente, volu
mul III — întrecerilor internaționa
le. volumul IV — problemelor teh
nice și tactice, volumul V — perso
nalităților din fotbal, iar ultimul vo
lum se ocupă de aspectele sociale 
ale acestui sport.

Ca o anexă a Enciclopediei a apă
rut un al șaptelea volum, dedicat 
campionatului mondial din Spania — 
1982.
• în clasamentul jucătorilor de 

tenis al „A.T.P.". pe primul Ioc se 
află cehoslovacul Ivan Lendl, urmat 
de Jimmy Connors (S.U.A.), John 
McEnroe (S.U.A.), Guillermo Vilas 
(Argentina), Mats Wilander (Sue
dia) etc.

• EXPEDIȚIE POLA
RĂ. Influența imenselor mase 
glaciare asupra variațiilor 
timpului în emisfera nordică, 
interacțiunea dintre deplasarea 
ghețurilor și deriva curentilor. 
efectele valurilor și ale vintu- 
luj în contact cu regiunile arc
tice. precum și alte cercetări 
oceanografice se află pe agenda 
unei proiectate expediții polare 
apreciate ca cea mat importantă 
întreprinsă vreodată atît în ceea 
ce privește multitudinea temelor 
de studiu abordate, cit și a an
vergurii mijloacelor utilizate. 
Echipa formată din 100 de cer
cetători provenind din nouă țări 
își va începe activitatea în a- 
ceastă vară . în Groenlanda. Ea 
va dispune de avioane speciale 
ce vor urmări sistematic mișcă

rile ghețurilor. Informațiile fur
nizate de meteorologi și de na
vigatori urmează 6ă fie com
pletate cu măsurătorile făcute 
din spațiu odată cu lansarea pe 
orbită circumterestră a satelitu
lui ERS-1.

• ARSENIURA DE 
GALIU SI DEZVOLTA
REA MICROELECTRONI
CII. După cum se știe, baza 
întregii microelectronici con
temporane este siliciul. Dar ar- 
seniura de galiu îl depășește 
prin mai multe proprietăți.' 
Printre altele, acest compus 
face posibilă crearea unei noi 
generații de computere cu func
ționare rapidă pentru că struc
tura lui permite electronilor să

circule de cinci ori mai repede 
decît in cristalele de siliciu. 
Compania americană „Hewllet- 
Packard" a pus la punct proce
deul de obținere a unor cristale 
de arseniură de galiu prin care 
informația se transmite cu o 
viteză de 5 milioane de biți pe 
secundă. Se așteaptă ca laserii 
pe bază de arseniură de galiu 
să producă o adevărată cotitură 
în domeniul sistemelor optice 
de telecomunicații. După cumj 
afirmă specialiștii din acest do
meniu de cercetare, un singur 
sistem de acest fel va putea 
transmite toate convorbirile te
lefonice ale Americii de Nord 
chiar dacă ele au loc simultan. 
Bateriile solare din arseniură 
de galiu sînt mult mai eficien
te decît cele cu siliciu. De pe 
acum arseniura de galiu și-a

cîștigat poziții solide In elec
tronică, Din ea se fac, de exem
plu, diodele luminoase care in
dică cifrele la ceasurile electro
nice și în. calculatoare.

• CONTROLUL AC
TIVITĂȚII IMUNOLOGI- 
CE. Cyclosporin-A, un medica
ment creat dintr-o ciupercă pro
venind din regiunea Hardanger 
din vestul Norvegiei, urmează a 
fi folosită pe scară largă pen
tru a combate fenomenul de 
respingere în cazul transplantu
rilor. Descoperită în 1976, ciuper

ca de Hardanger a fost neglijată 
fiind inutilizabilă ca antibiotic, 
dar numeroasele teste au scos 
la iveală influența sa asupra fe
nomenului de dirijare a meca
nismului ce reglează toleranta 
organismului la prezenta unui 
corp străin, de unde și impor
tanta apreciabilă a noului medi
cament în controlul activității 
imunologice in cazul grefelor.

• ETNA CONTINUĂ 
SA ERUPĂ. Valuri de lavă 
incandescentă continuă să se 
scurgă dintr-un crater al vulca
nului Etna, situat la 2 150 metri

altitudine. Agenția Associated 
Press precizează că, după o pri
mă izbucnire, cînd lava a cobo- 
rît 450 metri în 20 de minute, 
ritmul s-a stabilizat la 10 metri 
pe minut. Refugiul unui club al
pin și o cabană au fost mistuite 
in urma erupției. Forțe ale poli
ției și formații de pompieri din 
Catania au fost puse în stare de 
alertă.

® ROBOTUL-INFIR- 
MIER. Firma japoneză „Dai- 
nlty Kiko" a pus la punct un 
robot-infirmier care îl poate 
servi pe bolnavul imobilizat la 
pat ca un cadru calificat. Robo
tul acționează la vocea bolnavu
lui : ii oferă un pahar cu apă, 
medicamentele prescrise, 11 ridi
că din pat etc. El este dirijat de 
un calculator care este progra

mat pentru un număr foarte 
mare de servicii ale unui infir
mier.

• PLANTE ANTARC
TICE. Mai mult de 100 de spe
cii de plante ce cresc sub calota 
de gheată a Antarcticii au fost 
descoperite și colectate de oa
menii de știință sovietici. Chiar 
in timpul iernii polare, aceste 
plante de apă microscopice se 
înmulțesc, vitalitatea lor fiind 
explicată prin acțiunea apei 
dulci produse din topirea ghe- 
ței.

O POEZIE „SCRISĂ" 
PE UN BOB DE OREZ, 
în orașul Jaipur din statul in
dian Rajasthan a avut loc 
un concurs de desene mi

niaturale, la care au parti
cipat zeci de desenatori și 
pictori din întreaga Indie. Ca
racteristica principală a con
cursului a fost aceea că dese
nele prezentate au fost execu
tate nu pe hîrtie sau pinză. ci 
pe boabe de grîu. orez, mază
re ș.a.m.d. Marele premiu a 
fost decernat unui locuitor din 
orașul Ajmer, care a „scris" pe 
un bob de orez o poezie avînd 
un text format din 354 de lite
re. Pentru acordarea premiului 
special, membrii juriului au tre
buit să-și petreacă mult timp 
privind prin microscop lucrarea: 
un bob de mazăre pe care e- 
rau desenați... 26 de reni. 45 de 
berze și 13 păuni. Un alt concu
rent însă nu a reușit să reali
zeze. pe un bob de orez, decît... 
cinci păuni.



PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI, POPOARELE CER: 

„Să se pună capăt cursei înarmărilor, 
să fie asigurată pacea pentru toți fiii planetei!“

Obiectivele „Marșului păcii — 1983"

R.P. BULGARIA:
, •. - • _______ —a

„Zilele dramaturgiei românești"

OSLO 12 (Agerpres). — Repre
zentanții organizațiilor obștești mir 
litante pentru pace din țările nor
dice și S.U.A. au încheiat, la Oslo, 
examinarea aspectelor organizato
rice legate de desfășurarea „Mar
șului păcii — 1983“, care va avea 
loc în perioada 9—27 august a.c., 
pe ruta Oslo—New York—Wa
shington.

în cadrul unei conferințe de pre
să desfășurate în capitala norve
giană, organizatorii marșului au 
făcut cunoscut că această acțiune, 
se va desfășura sub lozincile : „Nu

BELGIA: Reuniune a primarilor orașelor declarate 
„zone denuclearizate"

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
La Bruxelles s-au desfășurat lucră
rile unei reuniuni a primarilor ora
șelor proclamate „zone denucleari
zate" din Belgia, Marea Britanie, 
R. F. Germania, Italia și Olanda — 
unde se preconizează amplasarea de 
către N.A.T.O. a noi rachete nu
cleare. Participanfii și-au manifes-

S.U.A.: Apel la reducerea cheltuielilor militare
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

„Politica Pentagonului de ampla
sare în Europa occidentală a 572 
noi rachete nucleare cu unul sau 
mai multe focoase contravine do
rinței partizanilor păcii americani 
de înghețare a armamentelor nu
cleare în S.U.A. și în țările vest- 
europene", scrie ziarul „Daily

Marșul de primăvară pentru pace a reunit în orașul Dortmund 120 000 de cetățeni din regiunea Ruhrului. 
Pe pancartele demonstranților se poate citi : „1983 să nu devină un an al rachetelor. Să nu fie instalate noi 
rachete pe teritoriul țării noastre. Să luptăm împotriva pericolului nuclear!", „Niciodată o nouă Hiroshimă I"

PE MARGINEA CONFERINȚEI MINISTERIALE A „GRUPULUI CELOR 77"

Depășirea decalajelor economice 
o cerință stringentă a progresului general

După două săptămîni de dezba
teri, la Buenos Aires s-a încheiat 
Conferința ministerială a „Grupului 
celor 77“ ale cărei rezultate sînt 
consemnate într-un program de mă
suri economice concrete, care va fi 
propus țărilor dezvoltate la cea de-a 
șasea sesiune a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dez
voltare — U.N.C.T.A.D.-VI (din 
iunie, de la Belgrad) în vederea 
căutării unor soluții menite să „sal
veze omenirea de la haosul ce pare 
iminent". Participanții la reuniune au 
adoptat un șir de importante docu
mente, între care „PLATFORMA 
DE LA BUENOS AIRES", declara
ție politică ce definește poziția 
țărilor în curs de dezvoltare in 
fața gravei situații economice in
ternaționale, și MESAJUL DE LA 
BUENOS AIRES, apreciat drept 
o invitație la dialog și concertare 
adresat Nordului dezvoltat.

Concluziile desprinse în cursul 
dezbaterilor, ca și măsurile preconi
zate în documentele reuniunii de la 
Buenos Aires se întemeiază pe o 
aprofundată analiză a realităților lu
mii contemporane, realități care scot 
la iveală, între altele, agravarea con
tinuă a crizei economice mondiale, 
cu consecințe dintre cele mai grele 
asupra tuturor statelor și, în special, 
asupra celor rămase in urmă. Pro
ducția țărilor în curs de dezvoltare 
— se arată într-un raport al 
U.N.C.T.A.D., publicat chiar în timpul 
desfășurării reuniunii amintite — va 
scădea din nou în 1983, pentru al 
treilea an consecutiv. Consecințele 
sociale ale unei astfel de evoluții sînt 
dintre cele mai grave — de pildă, 
cum s-a arătat la conferință, în fie
care minut, șase copii africani mor 
de foame. Sînt realități dramatice, 
în baza cărora declarația politică de 
la Buenos Aires atrage atenția asu
pra faptului că „pe măsură ce criza 
se adîncește, tensiunile și conflictele 
sociale tind să sporească și să pună 
în pericol pacea mondială".

în acest context, „Grupul celor 77“ 
a lansat comunității internaționale un 
vibrant apel, prin care cheamă țările 
dezvoltate să li se alăture în efortu
rile îndreptate spre depășirea actua
lului impas deosebit de periculos. 
Apelul țărilor în curs de dezvoltare 
este cu atît mai îndreptățit cu cît, 
așa cum o dovedesc procesele și ten
dințele din economia mondială, si
tuația critică în care se află statele 

— armelor nucleare în Întreaga 
lume !“, „Pentru zone denucleari- 
zate !“, „Nu — amplasării de noi 
arme nucleare în Europa !“ și „Să 
fie interzise producția, experimen
tarea și instalarea tuturor tipurilor 
de arme nucleare!“. Obiectivul 
marșului — au precizat organiza
torii — îl constituie unirea efortu
rilor militanților pentru pace din 
Europa occidentală și din S.U.A. 
în lupta pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
asigurarea unui climat de liniște 
și pace în întreaga lume.

tat îngrijorarea față de pericolul 
escaladării cursei înarmărilor, au 
exprimat hotărirea de a-și intensi
fica eforturile pentru a preveni 
amplasarea noilor rachete in Eu
ropa occidentală, lansind un apel 
în favoarea denuclearizării întregu
lui continent.

World". în țara noastră, arată pu
blicația amintită, mișcarea pentru 
înghețarea armamentelor cunoaște 
o amploare fără precedent. Orașul 
Alexandria a devenit cel de-al 
314-lea oraș al Americii care spri
jină ideea înghețării. Chiar și nu
meroși parlamentari cheamă astăzi 
la reducerea cheltuielilor militare.

rămase în urmă este generată și 
condiționată, în bună parte, de însăși 
evoluția țărilor avansate. Dacă avem 
în vedere, de exemplu, problema da
toriei externe a țărilor „lumii a treia" 
— problemă care, datorită implica
țiilor și caracterului ei acut, s-a aflat 
în centrul dezbaterilor de la Buenos 
Aires — se poate lesne constata că ea 
este rezultatul impactului unor fac
tori asupra cărora statele în cauză 
n-au nici o putere de control. Astfel, 
în timp ce prețul materiilor prime 
exportate de țările în curs de dezvol
tare scade, din cauza recesiunii din 

• In timp ce un sfert din populația globului, aflată în vîrful piramidei veniturilor, dispune 
de 80 LA SUTĂ din produsul mondial, trei sferturi din omenire, situată la baza ei, nu are parte 
decît de 20 LA SUTĂ.

© Venitul mediu anual pe locuitor este în țările dezvoltate de 6 300 DE DOLARI și de numai 535 
DE DOLARI în statele în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă un raport de 12 LA 1. La polii 
celor două categorii de țări decalajul este de peste 300 LA 1.

• Dobînzile înalte - o povară insuportabilă : de la 2,3 miliarde de dolari in 1970, costul creditului 
a sporit la 60 miliarde de dolari în 1982, adică DE 26 DE ORI.

economia statelor dezvoltate care le 
achiziționează, costul produselor in
dustriale importate de lumea a treia 
crește, din pricina inflației de pe 
piețele acelorași țări, care le furni
zează. Diminuarea veniturilor din 
exporturi, concomitent cu sporirea 
cheltuielilor pentru importuri au 
constrîns, în ultimii ani, statele ră
mase in urmă să recurgă tot mai 
mult la surse externe de finanțare 
a dezvoltării. Țările „lumii a treia" 
au folosit creditele și împrumuturile 
internaționale pentru dezvoltarea și 
diversificarea producției, ceea ce a 
sporit capacitatea lor de a cîștiga de
vizele necesare acoperirii importuri
lor. Dar măsurile comerciale protec- 
ționiste la care recurg tot mai frec
vent și pe o scară tot mai largă ță
rile capitaliste industrializate împie
dică valorificarea de către statele ră
mase în urmă a propriului potențial 
de finanțare a dezvoltării, iar do- 
bînzile excesiv de înalte practicate, 
de la o vreme, de marele capital in
ternațional blochează, pur și simplu, 
accesul lor la sursele externe. în 
aceste condiții, țările rămase în urmă 
sînt nevoite să-și reducă consumul 
și investițiile în producție, fapt ce

NORVEGIA; Sâptâmîna 
de luptă pentru pace
OSLO 12 (Agerpres). — In Nor

vegia a început, marți, o săptămână 
de luptă pentru pace, organizată 
din inițiativa mișcării „NU — ar
melor nucleare!". Această mișcare, 
ce reunește zeci de mii de norve
gieni de cele mai diferite categorii 
sociale și convingeri politice, des
fășoară o luptă activă împotriva 
cursei înarmărilor, pentru crearea 
imei zone denuclearizate in nordul 
Europei, împotriva amplasării pe 
teritoriul țării de arme nucleare.

In cadrul săptămânii de luptă 
pentru pace, la Oslo și in alte orașe 
norvegiene vor avea loc mitinguri, 
discuții in cele mai stringente pro
bleme ale luptei pentru destindere 
și dezarmare, precum și spectacole, 
concerte și expoziții de fotografii 
antirăzboinice.

ELVEȚIA: „Nu vrem 
să fim condamnați 

la nimicire !"
BERNA 12 (Agerpres). - La Zu

rich a avut loc o reuniune a orga
nizației elvețiene intitulate „Nu 
vrem să fim condamnați la nimici
re I", care militează împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare 
și pace. Participanții la reuniune 
au adresat opiniei publice din El
veția chemarea „să renunțe la iluzia 
că s-ar putea supraviețui într-o 
catastrofă nucleară" și să se im
plice activ în lupta pentru dezar
mare și pace.

subminează îngrijorător de mult ba
zele dezvoltării lor prezente și 
viitoare.

O evoluție cu atît mai regretabilă 
cu cît, așa cum s-a arătat și la Con
ferința ministerială a „Grupului 
celor 77", deteriorarea situației eco
nomice a țărilor în curs de dezvoltare 
este purtătoarea unei destabilizări 
generale. Statele rămase în urmă 
nu mai sînt o „periferie" a economiei 
mondiale. Ele reprezintă deja o im
portantă piață de desfacere : un sfert 
pînă la jumătate din volumul pro
duselor exportate de Nordul dezvol

tat se desfac în Sudul subdezvoltat. 
Creșterea veniturilor din exporturi 
ale țărilor în curs de dezvoltare și 
accesul lor la credite în condiții 
avantajoase au impulsionat cererea de 
produse din statele dezvoltate, ceea 
ce a contribuit la lărgirea producției 
și, implicit, la crearea de noi locuri 
de muncă în aceste din urmă state. 
Reducerea puterii de cumpărare a 
statelor din Sud — fie prin măsuri 
protecționiste, fie prin dobînzi înal
te — nu face deci decît să împie
dice relansarea economică în țările 
din Nord. Dacă în 1982, s-a apreciat 
la reuniunea de la Buenos Aires, 
producția și comerțul țărilor indus
trializate au înregistrat scăderi abso
lute față de anul precedent, aceasta 
s-a datorat în bună parte reducerii 
importurilor țărilor în curs de dez
voltare. De aceea, țările participante 
la reuniunea din capitala Argenti
nei consideră, așa cum s-a consem
nat și în documentele finale, că o 
strategie a ieșirii din criză va da re
zultatele scontate numai dacă va 
avea in vedere caracterul interde
pendent al problemelor care con
fruntă astăzi omenirea.

SOFIA 12. (Agerpres). — In R.P. 
Bulgaria s-au deschis „Zilele dra
maturgiei românești", in ' cadrul că
rora teatre din Sofia, Plevna. Si- 
listra, Burgas și Tirgoviște prezin
tă spectacole cu piese din drama
turgia clasică și contemporană ro
mânească.

Deschiderea oficială a „Zilelor 
dramaturgiei românești" a avut loc 
la Teatrul dramatic din Sofia prin 
prezentarea spectacolului festiv cu 
piesa „Jocul vieții și al morții" de 
Horia Lovinescu.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Dimităr Tapkov, vicepreședinte al 
Comitetului pentru Cultură din R.P.

In favoarea unui comerț internațional liber, 
lipsit de orice îngrădiri și discriminări 

Reuniunea statelor membre ale S.E.L.A.
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

La Buenos Aires se desfășoară lu
crările unei reuniuni a statelor 
membre ale Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.), avînd pe 
ordinea de zi „examinarea condiții
lor ce trebuie îndeplinite pentru re
luarea dialogului dintre America 
Latină și C.E.E. și stabilirea bazelor 
minime necesare de natură să per
mită traducerea acestui dialog în ac
țiuni cu efecte practice".

în alocuțiunea rostită , în ședința 
Inaugurală, secretarul executiv per
manent al S.E.L.A., Carlos Alzamora 
(Peru), a spus că, în pofida efortu
rilor ce le-a depus în ultimul dece
niu, America Latină nu a reușit să 
amorseze cu C.E.E. un dialog con
structiv pe baze permanente, bunele 
intenții latino-americane negăsind 
un ecou favorabil la vest-europeni. 
C.E.E., a arătat el, și-a continuat 
procesul de integrare în detrimentul 
comerțului cu terțe țări, între care 
și cele latino-americane, situația ris- 
cînd să se agraveze în cazul aderă

Semnificațiile rezultatelor scrutinului din Japonia
TOKIO 12 (Agerpres) — Lideri ai 

Partidului Liberal-Democrat, de gu- 
vernămînt, din Japonia, au recunos
cut că-.înfringerea P.L.D. în două din 
cele trei prefecturi-cheie disputate în, 
alegerile de duminică echivalează cu 
o „severă respingere" a politicii ac
tualului guvern, transmite agenția 
Reuter. „Situația este suficient de di
ficilă ca să-mi provoace îngrijorare", 
a declarat, potrivit agenției, premie
rul Yasuhiro Nakasone. Fostul 
prim-ministru, , , Takeo Fukuda, a

Evoluția situației din Salvador
SAN SALVADOR 1-2 (Agerpres). — 

în ultimele 24 de ore efectivele Fron
tului Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională ' din 'Salvador 
(F.M.L.N.) și-au . intensificat acțiu
nile împotriva trupelor salvadoriene. 
Informații transmise din San Salva
dor • de- agențiile internaționale de 
presă consemnează ocuparea de că
tre detașamentele F.M.L.N. a car
tierului Las Flores din localitatea 
Tenocatepeque, situată la numai 18 
kilometri de capitală.

în departamentul Santa Ana sînt 
semnalate lupte puternice între in
surgenți și trupele celei de-a doua 
brigăzi de infanterie.

în deplină concordanță cu acest 
postulat major al vremurilor noastre, 
România socialistă, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU apreciază 
că una din problemele fundamen
tale care trebuie să-și afle cît mai 
curînd rezolvarea prin acțiunea uni
tă a tuturor țărilor și popoarelor 
este lichidarea subdezvoltării, a mari
lor decalaje dintre state și realizarea 
noii ordini economice internaționale 
— necesitate obiectivă pentru depă
șirea crizei economice mondiale, pen
tru asigurarea stabilității economice 
și politice în lume. în acest sens, de

legația- țării noastre — care a parti
cipat activ la dezbaterile de la Bue
nos Aires, făcîhd 6 serie de propu
neri concrete, multe dintre ele regă- 
sindu-se în documentele conferinței 
— a evidențiat necesitatea intensifi
cării, la U.N.C.T.A.D.-VI, a eforturi
lor pentru realizarea unui acord 
privind lansarea, în cadrul O.N.U., a 
negocierilor globale Nord-Sud asu
pra problemelor majore ale cooperă
rii economice internaționale, în ve
derea convenirii de măsuri pe termen 
mediu și lung, care să aducă o con
tribuție efectivă la angajarea unui 
proces real de restructurări în eco
nomia mondială și în relațiile econo
mice dintre state. România consideră 
lansarea negocierilor globale drept 
un obiectiv major al comunității in
ternaționale de natură să răspundă 
atit intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare, cît și celor ale țărilor 
dezvoltate și. dată fiind importanța 
pe care o au, este preferabil să se 
inițieze negocierile chiar, dacă nu se 
vor putea conveni in prealabil toate 
aspectele legate de organizarea lor, 
urmînd ca aceasta să se facă în pri
ma etapă a tratativelor.

Bulgaria, și Petre Duminică, amba
sadorul României la Sofia, au scos 
in, evidență dezvoltarea mereu as
cendentă a colaborării culturale 
româno-bulgare, locul important ce 
revine acesteia in ansamblul rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări.

Au participat reprezentanți ai 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C.B., Comitetului pentru Cultură, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, membri 
ai corpului diplomatic, un numeros 
public.

Spectacolul s-a bucurat de o pri
mire caldă din partea spectatorilor.

rii la Piața comună a Spaniei și Por
tugaliei. •

De asemenea, secretarul executiv 
permanent al S.E.L.A. a arătat că ex
porturile latino-americane în țările 
C.E.E. ar fi putut fi cu mult mai 
mari dacă Piața comună nu ar fi ri
dicat în calea lor bariere economice 
și nu ar fi subvenționat propriile 
sale produse, spre a le concura pe 
cele din America Latină. Reluarea 
dialogului cu vest-europenii „va tre
bui să fie condiționată de; respec
tarea de către C.E.E. a principiilor 
nerecurgerii la constrîngeri, neinter
venției și nediscriminării, principii 
ce au fost încălcate" — a spus el.

Observatorii din capitala argenti- 
niană apreciază că dezbaterile reu
niunii S.E.L.A. se desfășoară sub 
impactul luărilor de poziție de la re
centa Conferință ministerială de la 
Buenos Aires a statelor membre ale 
„Grupului celor 77", conferință în 
cursul căreia a fost evidențiată răs
punderea ce revine țărilor industria
lizate occidentale pentru grava criză 
economică mondială.

menționat, la rindul său : „Atît gu
vernul cît și P.L.D. trebuie să reflec
teze la aceste rezultate".

Prefecturile în discuție sînt Hok
kaido — unde, după 24 de ani de 
guvernare liberal-democrată, a fost 
ales un guvernator socialist — și 
Fukuoka, unde a ieșit cîștigător re
prezentantul partidelor socialist și 
comunist. în cea de-a treia prefec
tură — Tokio — a fost reales guver
natorul liberal-democrat Shunichi 
Suzuki.

Un atac surpriză a fost declanșat 
de patrioți împotriva postului de po
liție din Ayutuxtepeque, la cinci ki
lometri nord de San Salvador, în 
timp ce lupte violente au avut loc 
pe șoseaua ce duce la localitatea 
Barrios din apropiere.
“ După trei ore de luptă, 15 membri 
ai Gărzii Civile din orașul Pajăl s-au 
predat împreună cu o mare cantitate 
de muniție. Pe litoral au avut loc, 
de asemenea, ciocniri violente între 
efective ale F.M.L.N. și soldați sal- 
vadorieni. Un purtător de cuvînt al 
trupelor salvadoriene a afirmat că 
armata a pierdut 7 vehicule.

în scopul finalizării cu bune re
zultate a negocierilor globale. Româ
nia a propus organizarea unei reu
niuni la nivel înalt a țărilor în curs 
de dezvoltare, în cadrul căreia să se 
elaboreze o strategie comună a aces
tor state, atît in ce privește conlu
crarea lor viitoâre, în vederea asigu
rării cu forțe proprii a dezvoltării 
economico-sociale, cît și pentru sta
bilirea unor puncte de vedere și po
ziții unitare în negocierile cu țările 
dezvoltate. Importanța și oportunita
tea inițiativei românești au fost subli
niate la dezbaterile de la Buenos 
Aires de faptul că și alte țări parti
cipante au făcut astfel de propuneri.

Avînd în vedere situația deosebit 
de gravă în care se află țările rămase 
în urmă, ca și faptul că, chiar dacă 
negocierile globale ar demara în cu- 
rind, ele n-ar aduce rezultate ime
diate, țara noastră apreciază că, în 
paralel cu intensificarea eforturilor 
pentru lansarea tratativelor amintite, 
să se adopte măsuri de urgență, în 
cadrul unui program pe termen 
scurt, care să stopeze agravarea con
diției lumii sărace ; această idee a 
fost, dealtfel, evidențiată și în dez
baterile reuniunii pentru cooperarea 
Sud-Sud, care a avut loc la Beijing 
concomitent cu conferința de la 
Biienos Aires.

în opinia țării noastre, așa cum a 
fost ea exprimată în repetate 
rînduri de președintele Nicolae 
Ceaușescu, un loc important într-un 
astfel de program trebuie să-1 ocupe 
măsurile vizînd reducerea poverii 
datoriei externe a țărilor „lumii a 
treia" — care, practic, a blocat pro
cesul dezvoltării lor social-economice 
— și asigurarea accesului acestor sta
te la credite externe în condiții echi
tabile ; combaterea protecționismului 
și neoprotecționismului, eliminarea 
oricăror discriminări și obstacole ar
tificiale, ce împiedică desfășurarea 
normală a ’ comerțului mondial ; 
realizarea unui raport echitabil între 
prețul materiilor prime și cel al pro
duselor industriale. Desigur, așa cum 
a arătat România și la actuala Con
ferință ministerială a „Grupului ce
lor 77", realizarea acestor obiective ar 
aduce o însemnată contribuție la în
făptuirea noii ordini economice mon
diale. menite să favorizeze dezvol
tarea mai rapidă a țărilor rămase 
în urmă, să asigure progresul tutu
ror popoarelor.

Gh. CERCELESCU

Cu prilejul Conferinței științifice internaționale „Karl Marx 

și contemporaneitatea — lupta pentru pace și progres 

social" de la Berlin

Întîlnire a conducătorului delegației P.C.R.
BERLIN 12 (Agerpres). — La 12 

aprilie, tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației P.C.R. la lucrările Confe
rinței științifice internaționale „Karl 
Marx și contemporaneitatea — lup
ta pentru pace și progres social", s-a 
întîlnit cu tovarășul Horst Dohlus, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

Cu acest prilej, tovarășul H. Doh
lus a rugat să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, cele mai calde salutări 
din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, împreună cu 
urarea de succes în activitatea des

ORIENTUL MIJLOCIU
• După convorbirile iordaniano-palestiniene • Continuarea 
negocierilor tripartite privind retragerea trupelor israeliene 

din Liban
ABU DHABI 12 (Agerpres) — La 

o conferință de presă ținută în ca
pitala Emiratelor Arabe Unite, Abu 
Iyad, membru al Comitetului Central 
al Organizației „Al Fatah", a decla
rat că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei se pronunță în favoarea 
unei reuniuni arabe la nivel înalt, 
dar care nu trebuie să însemne o 
dare înapoi față de planul de pace 
stabilit la Fes — informează agen
ția W.A.F.A.

Referitor la negocierile iordaniano- 
palestiniene, Abu Iyad a relevat că, 
la ultima întîlnire avută cu Yasser 
Arafat, regele Hussein al Iordaniei 
a propus semnarea unui comunicat 
comun care să menționeze acordul 
cu rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliu
lui de Securitate, dar și cu „planul 
Reagan" pentru Orientul Mijlociu, 
ca baza de negocieri a unei dele
gații iordaniano-palestiniene, fără 
O.E.P., dar cu acordul acestei orga
nizații. „Negocierile — relevă agen
ția W.A.F.A. — ar fi urmat să aibă 
loc sub auspiciile S.U.A., pe baza 
Unei promisiuni făcute regelui Hu
ssein că vor fi exercitate presiuni

AGENȚIILE DE PRESA

MINISTRUL ROMAN AL TU- 
* RISMULUI ȘI SPORTULUI, Ni- 
Icolae Gavrilescu, aflat în vizită în 

Franța, a avut convorbiri ■ cu Ro
land Carraz, secretar de stat în 
guvernul francez. însărcinat cu tu- 

Irismul. Cu acest prilej s-a expri
mat dorința reciprocă de intensi
ficare a relațiilor româno-franceze 

■ și în domeniul turismului, exami- 
nîndu-se căile și posibilitățile exis- 

1 tente în acest sens. La întrevedere 
a participat ambasadorul tării 

| noastre la Paris, Dumitru Aninoiu.
NEGOCIERILE DINTRE GRE- 

| CIA ȘI S.U.A., privind viitorul ba
zelor americane pe teritoriul elen, 
au fost reluate la Atena, informea- 

Iză agențiile A.P. și U.P.I. Potrivit 
surselor elene, citate de agențiile 
menționate, această nouă serie de 
convorbiri ar marca încheierea pri- 

Imei faze a negocierilor, al căror 
scop este de a defini cadrul politic 
al viitorului acord. In faza a doua 

. a negocierilor ar urma să fie exa- 
I minate aspectele tehnice ale acor- 
I dului.

| CONTENCIOSUL IN PROBLE- 
I MA GIBRALTARULUI. Conform 

unui comunicat al serviciului de 
. presă al Ministerului de Externe al 

Spaniei, guvernul acestei țări este 
I „profund preocupat și contrariat" 

în legătură cu anunțarea apropiatei 
I sosiri la Gibraltar a unor nave mi- 
I litare britanice, in situația in care 

intre cele două țări urmează să 
Iaibă loc negocieri asupra acestui 

teritoriu — informează agenția 
France Presse. Comunicatul oficial 

I arată că guvernul spaniol va ve
ghea asupra respectării apelor te
ritoriale ale țării și va adopta „mă
suri diplomatice și politice cuve- 

■ nite".
' UN COMUNICAT AL DIREC

ȚIEI NAȚIONALE A FRONTULUI
I SANDINIST DE ELIBERARE NA- 
I ȚIONALA arată că Nicaragua își 

mobilizează toate resursele in ve- 
| derea apărării în fața agresiunii 

militare a Statelor Unite ale Ame- 
1 ricii și aliatului lor, Hondurasul. 
I Totodată, comunicatul reafirmă

hotărirea Nicaraguei de a acționa 
pentru căutarea unei soluționări 

. pașnice a conflictului. Dialogul, se 
precizează în comunicat, implică 

I retragerea necondiționată a trupe
lor străine pătrunse pe teritoriul 

I nicaraguan și încetarea atacurilor 
' de frontieră săvîrșite de pe teri- 
, loriul Hondurasului.

PREMIILE ,,OSCAR“ PE 1982 
filmul ,,Gandhi" a primit cele mai multe distincții

La Los Angeles au 
fost decernate pre
miile ‘ cinematografice 
„Oscar" pe 1982. Pre
miul pentru cel mai 
bun film a fost atribu
it peliculei „Gandhi", 
in regia lui Richard 
Attenborough (Marea 
Britanie), care, la rîn- 
dul său, a fost distins 
cu premiul pentru cea 
mai bună regie. Inter
pretului principal al 
filmului, actorul an- 
glo-indian Ben Kings
ley, i-a fost decernat 
premiul pentru cel mai 

bun actor, iar actriței 
Meryl Streep premiul 
pentru cea mai bună 
interpretare feminină 
(in filmul „Opțiunea 
Sofiei"). Premiile pen
tru cea mai bună in
terpretare a unui rol 
secundar masculin și 
feminin au fost atri
buite actorilor Louis 
Gossett jr. și, respec
tiv, Jessica Lange.

Filmul „Gandhi", 
pentru realizarea că
ruia Richard Attenbo
rough a depus efor
turi timp de 20 de

fășurată în fruntea partidului și sta
tului.

Mulțumind, tovarășul Dumitru 
Popescu a rugat să se adreseze tova
rășului Erich Honecker, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. un 
cald salut și cele mai bune urări de 
succes în întreaga sa activitate.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința dezvoltării în continuare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre cele două 
partide și state, în sprijinul convor
birilor și înțelegerilor realizate între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker în interesul ce
lor' două popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

întilnirba s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

A fost de față Gheorghe Tache, 
ambasadorul României în R.D. Ger
mană.

morale asupra Israelului. Nici Hu
ssein, nici alte cercuri arabe nu pot 
da asigurări că aceste negocieri vor 
da roade" — a afirmat Abu Iyad, 
adăugind că planul de pace american 
propunea „autonomie pe yptul ves
tic, fără garanții de suver Țațe nici 
pentru palestinieni, nici ri .ntru ior
danieni, ci pentru Israel. Noi. O.E.P., 
am demonstrat că dorim pacea și o 
soluție justă", a declarat Abu Iyad.

TEL AVIV — In localitatea israe- 
liană Natanya au continuat negocie
rile tripartite libanezo-israeliano- 
americane privind retragerea trupe
lor Israelului din Liban, informează 
agențiile internaționale de presă.

Negociatorii s-au împărțit în două 
grupuri, unul restrins, care exami
nează aranjamentele de securitate, 
și altul, la careen afară de șefii 
delegațiilor libaneză și israeliană 
participă Philip Habib, trimisul spe
cial al președintelui S.U.A. în 
Orientul Mijlociu, și în cadrul căruia 
se studiază ansamblul punctelor 
asupra cărora părțile nu au căzut 
încă de acord.

1

PREȘEDINTELE COLUMBIEI, 
Belisario, Betancour, și-a exprimat 
optimismul in legătură cu rezulta
teleef orturilor întreprinse, in pre
zent, în America Latină și Cen
trală pentru soluționarea tuturor 
problemelor din regiune pe căi 
pașnice, prin negocieri. Totodată, 
el s-a pronunțat pentru respecta
rea principiului autodeterminării 
popoarelor și stabilirea bazelor de 
edificare a unui climat de pace 
și cooperare in zonă.

BALANȚA COMERCIALA A JA
PONIEI a înregistrat, în anul fiscal 
1982, un surplus de 9,335 miliarde 
dolari, a anunțat luni Ministerul 
nipon de Finanțe. Exporturile s-au 
ridicat la 136,641 miliarde dolari — 
cu 10,1 la sută mai puțin decît.lin 
anul precedent — iar importune 
au totalizat 127,305 miliarde — tig
vei inferior cu 10,8 la sută celui în
registrat in 1981.

DEPUTĂȚII FRANCEZI au a- 
doptat, cu 325 de voturi pentru și 
159 împotrivă, proiectul de lege ce 
permite guvernului să ia, prin de
crete, anumite măsuri în cadrul 
planului de austeritate — infor
mează agenția France Presse. ară- 
tînd că numeroasele amendamente 
prezentate de opoziția giscardiană 
în scopul limitării ariei de cuprin
dere a legii au fost respinse.

IN URMA UNEI EXPLOZII DE 
GAZE survenite la exploatarea 
carboniferă turcă de la Zonguldak, 
aflată la circa 200 kilometri nord- 
vest de Ankara, nouă mineri și-au 
pierdut viața, iar alți nouă au fost 
răniți — informează agenția France 
Presse, citind surse oficiale din ca
pitala turcă. S-a precizat, de ase
menea, că aproximativ 40 de mi
neri blocați temporar in subteran 
după prăbușirea unei galerii au 
putut, fi salvați.

CAPRICIILE VREMII. Ca ur
mare a ploilor abundente din ulti
mele zile și datorită topirii zăpezii, 
nivelul fluviilor Rhin și Moselle a 
crescut simțitor pe teritoriul vest- 
german, depășind pe alocuri cu 
mult cota de inundații. La Bonn, 
apele Rhinului au atins nivelul 
record de 8,40 m, cu circa 5 m mai 
mult decît în mod normal, inun- 
dînd mai multe clădiri, inclusiv cea 
a Bundestagului. în zona de sud- 
vest a R.F.G., apele revărsate au 
provocat importante daune mate
riale, îndeosebi în landurile Saar 
și Rhenania Palatinat.

ani și care prezintă 
viața lui Mahatma 
Gandhi a fost distins 
cu opt premii „Oscar".

Filmul canadian 
„Dacă iubiți această 
planetă", care prezintă 
urmările medicale ale 
unui război nuclear, a 
primit premiul „Os
car" pentru cel mai 
bun scurt-metraj do
cumentar.

In afară de concurs, 
cunoscutul actor Mic
key Rooney a primit 
un „Oscar" special 
pentru întreaga sa ca
rieră cinematografică.
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