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C A M P A NIA AGRICOLĂ DE PRIMA VARĂ

LA SEMĂNA T - TO A TE LUCRĂRILE 
IN PERIOADA OPTIMĂ!

Din datele centralizate 
în seara zilei 

de 12 aprilie rezultă:

MĂI S1NT
DE ÎNSĂMÎNȚAT
1308450 hectare—26 
la sută din suprafața 

totală—din care:

PORUMB
601000 hectare

26%

/'•’ț.'-'T'-lV/ SOIA
158800 hectare

57%

111300 hectare

82%

LEGUME
/ 112 950 hectare

56%

CARTOFI
12085 hectare

10%

FURAJE
187900 hectare

31%

COOPERATORI,

SPCCIAUȘTi,
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mumcii din
AGRICULTURII

Folosiți din plin 

timpul bun de lucru 
pentru a realiza 

toate insămînțarile
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Județele Arad, Argeș, Giurgiu, Mehedinți, Teleorman, 
Timiș si Vrancea au încheiat semănatul porumbului 
TELEGRAME ADRESA TE C. C. AL P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al

partidului, președintele Republicii So
cialiste România, comitetele județene 
de partid Arad, Argeș, Giurgiu, Me
hedinți, Teleorman, Timiș și Vrancea

raportează terminarea însămînțării 
porumbului pentru consum în ogor 
propriu pe suprafețele planificate.

Redăm extrase din aceste tele
grame.

JUDEȚUL ARAD
„Ca urmare a măsurilor luate pentru aplicarea orien

tărilor stabilite în acest domeniu, toti lucrătorii ogoa-. 
relor — mecanizatori, cooperatori, specialiști — și-au 
amplificat eforturile pentru ca în următoarele zile 
să încheiem semănatul tuturor culturilor de primă
vară. inclusiv plantarea și însămîntarea legumelor pre
văzute în planul pe acest an, cartofii fiind însămîn- 
țați pe întreaga suprafață planificată.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că 
s-au angajat în acord global suprafețele tuturor cul
turilor prășitoare, fiind antrenați la aceste lucrări toți 
locuitorii satelor. Am trecut cu toate forțele la în

treținerea culturilor de sfeclă de zahăr și cartofi tim
purii, la recoltarea suprafețelor de masă verde, cul
tivate cu rapiță furajeră, secară și lolium.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți cei ce muncesc pe ogoarele jude
țului Arad acționează cu hotărîre, neprecupețind nici 
un efort pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului, a unei noi calități 
a muncii în agricultură, pentru a-și spori contribuția, 
cu recolte cît mai bogate, la creșterea bunăstării în
tregului nostru popor".

JUDEȚUL ARGEȘ
„Vă raportăm cu deosebit respect, mult stima

te și iubite tovarășe secretar general, că — așa 
cum ne-ați indicat dumneavoastră, am acordat o aten
ție deosebită ordinii și disciplinei, executării lucrărilor 
de calitate — de la pregătirea terenului și pînă la se
mănat, asigurării densității optime a plantelor la hec
tar, economisirii de carburanți prin organizarea tabe
relor în cîmp și a lucrului cu agregate complexe. Ne 
vom mobiliza toate forțele, pentru a transpune în prac
tică sarcinile trasate de dumneavoastră cu prilejul 
Vizitei de lucru in județul nostru din august 1982.

Organele și organizațiile de partid și de stat, toate 
forțele umane și mijloacele mecanice din agricultură 
sint acum mobilizate pentru efectuarea, în perioada

optimă, a celorlalte lucrări : plantarea în cîmp a legu
melor, 'executarea lucrărilor de întreținere în planta
țiile de vii și pomi, întreținerea pajiștilor naturale și 
cultivate.

Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sîntem ferm hp- 
tărîți ca, acționind cu maximum de exigență și respon
sabilitate comunistă, să nu precupețim nici un efort 
pentru ca județul Argeș să-și sporească și mai mult 
contribuția la constituirea fondului central de produse 
agricole, la asigurarea programului de autoaprovizio
nare teritorială, la înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale 
partidului".
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— JUDEȚUL GIURGIU
„în spiritul indicațiilor dumneavoastră, organele și 

organizațiile de partid, consiliile de conducere, specia
liștii din unitățile agricole au luat măsuri pentru orga
nizarea mai bună a muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, folosirea cu eficiență sporită a mijloacelor me
canice și a forței' de muncă, economisirea de carburanți 
și păstrarea umidității din sol, punînd astfel o bază 
trainică pentru obținerea unor producții sporite in 
acest an. Comuniștii, toți oamenii muncii din agricul
tură sint plenar mobilizați pentru executarea la timp 
a lucrărilor de întreținere, pentru păstrarea densității 
plantelor, folosirea rațională a sistemelor de irigații, 
respectarea tehnologiilor stabilite la toate culturile, 
îmbunătățirea activității în zootehnie, astfel incit jude

țul Giurgiu să-și îndeplinească obligațiile la fondul de 
stat și programul de autoaprovizionare a populației.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din agricultura 
giurgiuveană, în frunte cu comuniștii, însuflețiți de 
strălucitul dumneavoastră exemplu de activitate neobo
sită, consacrată progresului multilateral al patriei so
cialiste și bunăstării poporului, nu vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea politicii agrare a partidu
lui, a obiectivelor Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., hotărîti să ridice calitatea 
muncii și realizările din acest important sector al eco
nomiei județului la nivelul exigențelor noii revoluții 
agrare".

JUDEȚUL MEHEDINȚI
„Pregătind temeinic și din vreme campania agricolă 

de primăvară'; desfășurînd o susținută muncă politico- 
educativă în rîndul oamenilor, acolo unde se hotărăș
te soarta producției, și punînd în centrul preocupărilor 
buna organizare a muncii la nivelul unităților, ferme
lor și formațiilor de lucru, comitetul județean de par
tid, organele și organizațiile de partid de la sate, au 
asigurat mobilizarea tuturor forțelor mecanice și ma
nuale, astfel ca timpul bun de lucru să fie folosit in
tegral în vederea executării lucrărilor agricole la ter
menele prevăzute și în condiții agrotehnice superioare.

Reinnoindu-vă, și cu acest-prilej, sentimentele noas
tre de dragoste, stimă și respect, de adîncă și nemăr
ginită recunoștință pentru grija permanentă ce’ o pur- 
tați agriculturii noastre socialiste, dezvoltării și moder

nizării ei, lucrătorii ogoarelor mehddințene — coope
ratori, mecanizatori, specialiști, activiști de partid și 
de stat — vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, ne vom spori în continuare și 
mai mult eforturile pentru a ridica la nivelul cerin
țelor etapei pe care o parcurgem eficiența întregii ac
tivități din agricultură, pentru a ne aduce o contri
buție cit mai substanțială la înfăptuirea mobilizatoare
lor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, la măreața și generoa
sa operă de edificare a societății socialiste și comu
niste pe pămîntul scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România".

JUDEȚUL TELEORMAN
„Concomitent cu finalizarea însămînțărilor de primă

vară. mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii. în frun
te cu comuniștii, au trecut pe un front larg la întreți
nerea culturilor, erbicidarea și combaterea dăunăto
rilor. plantarea legumelor, efectuarea celorlalte lucrări 
de sezon din vii ș’i livezi.

Cu aceeași răspundere se muncește pentru a în
făptui sarcinile stabilite de Conferința Națională a 
partidului, indicațiile date de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind

modernizarea adăposturilor, pregătirea bazei furajere, 
realizarea efectivelor de animale și a producțiilor in 
zootehnie.

Puternic însuflețiți de exemplul de muncă și devota
ment, de pasiune și dăruire comunistă cu care slujiți 
interesele și aspirațiile poporului nostru, vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort pentru ca județul 
Teleorman să-și sporească contribuția la constituirea 
fondului centralizat de produse agroalimentare al sta
tului, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare".

JUDEȚUL TIMIȘ
„Actuala campanie agricolă — cea mai scurtă de pe 

meleagurile noastre — a reliefat pe deplin justețea 
orientărilor formulate de dumneavoastră, mult s.timate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind organizarea judi
cioasă a muncii in condițiile specifice ale acestei pri
măveri timpurii și secetoase. înfăptuind neabătut aceste 
orientări, am acționat cu toate forțele la semănat și în 
două schimburi la pregătirea terenului, am extins fo
losirea agregatelor complexe, acordind întreaga atenție 
calității lucrărilor, privind respectarea tehnologiilor 
specifice și realizarea unor densități optime.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, și in continuare, comitetul județean, 
organele și organizațiile de partid, acționind pentru 
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Na

ționale a partidului, a prețioaselor dumneavoastră in
dicații. vor desfășura o susținută muncă politică și or
ganizatorică pentru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile agricole de stat, cooperati
vele agricole de producție, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, a tuturor locuitorilor de la sate — ro
mâni. germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități 
— pentru executarea, la timp și de bună calitate a în
tregului complex de lucrări agricole, astfel încit să 
înfăptuim exemplar .programul județean de autoapro- 
viztonare, sporind contribuția județului Timiș la con
stituirea fondului central de produse agricole, la creș
terea bunăstării poporului, la înflorirea scumpei noas
tre patrii — România socialistă".

----------- JUDEȚUL
„în această campanie, o atenție deosebită am acor

dat însămînțării celor 4 500 hectare porumb în sistem 
intensiv, aplicînd o gamă largă de lucrări în vederea 
obținerii unei producții de 20 000 kg știuleți la hectar. 
Sîntem pregătiți, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca. imediat ce starea de vegetație a culturi
lor o va impune, să trecem cu toate forțele la execu
tarea lucrărilor de întreținere. înfăptuind in practică 
indicațiile date de dumneavoastră. Vă raportări, tova
rășe secretar general, că am plantat cu viță de vie o 
suprafață de 1 318 hectare, am efectuat un mare vo
lum de lucrări de modernizare și completare a golu
rilor in vii, asigurind condiții mai bune pentru obți
nerea unor producții superioare.

în prezent acționăm cu toate forțele pentru realiza
rea celorlalte lucrări agricole din- legumicultura, pomi
cultură și zootehnie, pentru a ne realiza sarcinile de

livrare la fondul centralizat al statului, de înfăptuire 
a programelor de autogospodărire și autoaprovizionare 
teritoriale.

întreaga noastră activitate politico-organizatorică de 
realizare a planului pe acest an se desfășoară, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, . sub semnul de
plinei angajări, al însuflețirii produse de înaltele dis
tincții pe care conducerea partidului și statului, dum
neavoastră personal, le-ați acordat județului nostru 
pentru rezultatele obținute în intrecerea socialistă in 
anul 1982.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort in bătălia 
pentru recoltele acestui an, pentru sporirea contribu
ției agriculturii județului nostru la înflorirea econo
miei naționale"..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. a primit, miercuri, pe tovarășul 
Pencio Kubadinski. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului Național al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria, care, in fruntea 
unei delegații. întreprinde o vizită 
în țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

La primire au luat parte tovarășii 
Tamara Dobrin, președintele execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, Mihai Burcă și Iosif Uglar, 
vicepreședinți ai Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.

Au participat Todor Stoicev. am
basadorul R.P. Bulgaria la București, 
și Vassil Rusev, președintele Comi
tetului județean Varna al Frontului 
Patriei, membru al delegației.

Președintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei a arătat că îi revine 
deosebita ci-nste de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut

călduros din partea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, iar poporului român 
prieten urări de noi și importante 
realizări în înfăptuirea programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Todor Jivkov un cald 
salut, precum și cele mai bune urări 
de succes poporului prieten bulgar 
în opera de făurire a socialismului.

în timpul convorbirii ce a avut 
loc s-a dat o înaltă apreciere relați
ilor de strînsă prietenie, bună veci
nătate și fructuoasă colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, relații care cunosc o con
tinuă extindere și adîncire. pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de acti
vitate. in spiritul ințelegerilor și 
orientărilor stabilite cu prilejul în- 
tilnirilor tradiționale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și. Todor Jivkov, 
care au marcat, de fiecare dată, im
portante etape în amplificarea ra

porturilor multilaterale româno- 
bulgare. A fost reafirmată, totodată, 
hotărîrea comună de a dezvolta și 
mai puternic conlucrarea rodnică 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste și Frontul Patriei, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, subliniin- 
du-se că aceasta corespunde dorinței 
și aspirațiilor popoarelor noastre 
vecine și prietene, este în interesul 
edificării noii orînduiri în cele două 
țări, servește cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte majore ale vieții politice in
ternaționale, relevîndu-se voința 
României și Bulgariei de a conlucra 
activ și în viitor pentru crearea unui 
climat de destindere, securitate, în
credere și largă colaborare în Bal
cani, in Europa și in întreaga lume, 
pentru înfăptuirea dezarmării, și in 
primul rind a celei nucleare, pentru 
împlinirea marilor aspirații de pace, 
libertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie.

AÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE I MAI

REALIZĂRI

IN MAREA ÎNTRECERE

fizicăCLUJ : Producție 
suplimentară

în întrecerea dintre orașele ju
dețului Cluj, municipiul Turda 
ocupă, după primul trimestru, locul 
I. Pînă în prezent, oamenii muncii 
din industria turdeană au livrat 
peste plan economiei naționale 
40 500 tone ciment, 745 tone carbo
nat de potasiu, 205 tone silicat de 
potasiu, 65 tone cărămizi refractare, 
378 mc prefabricate din beton. 706 
mc elemente de planșeu, 28 000 mp 
împîslitură bitumată, 98 600 mp mo
chetă, 9 milioane bucăți borcane și 
butelii și altele. Cele mai bune rea
lizări le-au obținut colectivele de 
la întreprinderea chimică, combi
natul de lianți și materiale refrac
tare. întreprinderea de materiale 
de construcții și „Sticla" — Turda. 
(Costel Ștefănescu, corespondentul 
Scînteii").

TULCEA : Minereuri 
peste plan

Oamenii muncii din exploatările 
miniere ale județului Tulcea rapor
tează realizarea unor importante 
sporuri la producția fizică. Organi- 
zind mai bine munca în abataje și 
în cariere, ca urmare a aplicării 
noilor măsuri organizatorice, mine
rii de la exploatările Altîn-Tepe și 
Mahmudia-Somova au extras și li
vrat suplimentar economiei națio
nale, de la începutul anului, peste 
90 000 tone calcar siderurgic. 3 000 
tone pirite cuprifere, 2 500 tone 
cuarțită. (Neculai Amihulesei, co
respondentul „Scînteii").

SATU MARE : în devans
Ia export

în județul Satu Mare, 
treprinderi au realizat 
vans sarcinile la 
vrînd 
externi, 
și pînă 
valoare 
unitățile evidențiate prin depășiri

6
au realizat în 

sarcinile la export.
suplimentar partenerilor 

. de la începutul anului 
i în prezent, produse in 

de 15 milioane lei. între

în- 
de- 
li-

substanțiale la export se situează 
întreprinderea „23 August". între
prinderea „Unio", întreprinderea 
județeană pentru producerea și 
valorificarea legumelor și fructe
lor. (Octav Grumeza, coresponden
tul „Scînteii").

ARGEȘ : Cantități sporite 
de țiței

în cinstea zilei de 1 Mai, petro
liștii Schelei de producție petro
lieră Poiana Lactilui din județul 
Argeș raportează că au extras peste 
plan, de la începutul anului. 560 
tone țiței și 2,6 milioane mc gaze. 
.Cu sporurile cele mai mari în
scrise in raportul de producție se 
situează brigada a IV-a „Cocu", 
condusă de ing. Aurelian Vlaicu. și 
brigada I Hințești, condusă de ing. 
Victor Sandu. La depășirea siste
matică a sarcinilor de plan contri
buie măsuri cum sint : mărirea 
factorului final de recuperare a 
țițeiului, scurtarea duratei de in
tervenție la sonde, organizarea lu
crului in acord global. (Gheorghe 
Cîrstea, corespondentul „Scînteii").
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Din noua arhitectură a municipiului 
Slatina

ÎN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE : 
® Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate conducerii 
partidului © Atitudini 
® Contraste ® Cartea 
• Carnet plastic ® Faptul 

divers ® Sport

Copiii marilor șantiere
In fiecare zi, la ora 

cînd li s-a dat dru
mul de la școală, își 
Jac apariția in biroul 
serviciului tehnic al 
Grupului de șantiere 
Porțile de Pier II doi 
copii, cu ghiozdanele 
in spate, îmbujorați de 
hirjoahă și uneori 
stropiți zdravăn de no
roi pe uniformele al
bastre, curate. își lasă 
ghiozdanele lingă bi
roul in care lucrează 
Mihai Cojocar, apoi se 
aliniază unul în spa
tele celuilalt, cu fața 
spre ușa lăsată des
chisă, iau o poziție 
solemnă țanțoșă, cu 
brațele întinse in. jos, 
cu piimnișorii strînși 
și m timp- ăe nici un 
minut, pînă să-ți dai 
seama ce-a fost, ce-a 
vrut să însemne — 
execută cel mai auten
tic, mic, năstrușnic, 
abia schițat joc oșă- 
nesc, cu tropăituri mă
runte și clătinări din 
cap, printre birourile 
încărcate cu proiecte. 
Alît : in cea mai de
plină înțelegere, unul 
in spatele celuilalt, 
jucîhd cu toată figura 
și cu tot înțelesul, timp 
de o jumătate de mi
nut, cel mai autentic 
joc oșănesc, după care 
ies așa cum au venit 
— cu intr-o piesă su
prarealistă — și ne 
lasă fără cuvinte.

Este răsplata zilei. 
Unui este băniei al lui 
Mihai Cojocar — ce
lălalt, ceva mai mic, 
al maramureșeanului 
Păscuțiu, inginerul-șef 
al șantierului 1, cen
trale electrice. Sint 
născuți, . desigur, pe 
alte șantiere, crescuți

în alte barăci, sub alte 
vinturi. în jocul lor 
incifrat — șt, sigur, 
cu un. conținut, cu un 
mesaj, ev. o adresă, 
poate chiar la viața 
întregului șantier, 
pentru lumea lor, acolo 
— am văzut sclipirea 
înzestrării, prefigiirind 
o chemare.

Copiii marilor șan
tiere. ii mai văzusem, 
mă oprisem să-i pri
vesc, în micile lor

ÎNSEMNĂRI
de Traian
COȘOVEI

parcuri îngrădite, cu 
leagăne, bărci, tobo
gane și in tot felul 
de jocuri. Habar nu 
aveau că era frig : 
mici, ageri, "curajoși și 
siguri în mișcări — 
mi-a fost frică să nu 
se accidenteze, am 
vrut să-i potolesc, nu 
m-au auzii. Nu cădea 
nici unul. I-am admi
rat și m-am între
bat de ce sint acești 
copii mai frumoși, mai 
voinici, mai inteligenți, 
mai îndrăzneți și mai 
siguri pe ei — cuceri
torii copii ai marilor 
șantiere — pentru că 
i-am cunoscut și pe 
alte șantiere. In pri
mul rind — am încer
cat să-mi explic — 
pentru că sint copii 
care provin din părinți 
foarte înzestrați, foarte 
■puternici, foarte cura
joși. Se nasc și cresc 
într-o natură uriașă.

Șl sug de la pieptul 
mamelor — și sug la 
sinul acestei uriașe 
naturi — și sug și cresc 
din plin la pieptul 
uriașelor eforturi și 
forțe omenești ale șan
tierelor. Din șantier in 
șantier : din rulote în 
alte rulote; dintr-un 
decor al naturii. în alt 
decor al naturii; din- 
tr-o baracă în altă 
baracă — și mereu 
avînd în fața lor, res- 
pirînd in casa lor 
uriașele eforturi ale 
părinților lor ; dintr-o 
lume de minuni in 
altă lume de minuni. 
Se nasc cu măreția in 
singe ; cresc alăptați, 
hrăniți la pieptul mă
reției. Am mărturisit 
impresiile mele despre 
copii profesoarei Eca- 

■ terina Cojocar. Mi-a 
confirmat că și la 
școală copiii se disting 
— și la învățătură și la 
disciplină ; și în ta
bere, la competiții, la 
concursuri copiii din 
școala noastră se 
disting, ies întotdeau
na bine. Sint copii 
foarte buni poate si 
pentru că, în singură
tatea acestor mari 
șantiere, părinții își 
iubesc mai mult co
piii. ne ocupăm mai 
mult de ei. comuniu
nea familiilor este 
mult mai puternică. 
Am aflat mai tîrziu că 
profesoara Ecaterina 
Cojocar este directoa
rea școlii de zece ani 
și a liceului industrial, 
pe marele șantier 
Porțile de Fier II ; 
venea, ca profesoară, 
din șantier în șantier 
și vorbea dintr-o bo
gată experiență.

I
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[faptul! SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII LOCURI PITOREȘTI DE POPAS 
IN JUDEȚUL SIBIU
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DIVERS
La scenă deschisă

Soții Doina și Gabriel Cernes- 
cu au aceeași profesie : tehni
cieni la Institutul de proiectări 
Constanța. Trei din cei patru co
pii ai lor. între 13 și 7 ani, sint 
elevi la Școala nr. 38 din Con
stanta, unde învață foarte bine, 
iar fetița, Eliana, abia așteaptă 
să intre in clasa I. In timpul li
ber, părinții sint nelipsiti din 
cadrul formației artistice de la 
institut, iar copiii, toți patru, ur
mează cursurile școlii populare 
de artă, unde învață să cinte la 
diferite instrumente. De curind, 
familia Cernescu a format o... 
formație artistică și a prezentat, 
un spectacol in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei".

Un spectacol cu ropote 
aplauze la scenă deschisă.

de

Mo-

Mici, 
dar frumoase

De mic copil, pe Dobre
canu din comuna Nanov, jude
țul Teleorman, l-au pasionat 
micuțele păsări cu penaj multi
color și cu triluri incintătoare^ 
Casa lui a devenit o veritabilă 
expoziție, cu zeci de colivii și 
voliere suprapuse, în care zbur
dă și „cintă" tot felul de piți- 
goi, cintezoi, scatii, canari... In 
ce privește canarii, a reu
șit. și o mică inovație în mate
rie : penele lor sint roșii ca fo
cul. Cum ? Prin modul cum ii 
hrănește. Pe lingă semințe de 
rapiță, mei sau cînepă, el le dă 
și... morcovi.

La 14 ani
Sint uitate fel de fel de lu

cruri, dar mai rar se intimplă să 
ce virstă ai. Totuși, zeci și 
de adolescenți din munici- 
Galațl (și, după cum am 
informați, nu numai din

uiți 
zeci 
piui 
lost ... . .
Galați) au pierdut din vedere că 
odată cu împlinirea vîrstei de 
14 ani au dreptul și obligația de 
a-și scoate buletin de identitate. 
Mai curios este faptul că nu 
le-au adus aminte de acest lu
cru nici părinții. Miliția munici
pală, după ce i-a felicitat în 
paginile ziarului local pentru 
împlinirea frumoasei virste de 
14 ani, le-a adresat și invitația 
să procedeze în consecință.

Numai lui nu 

și-a ghicit...
Odată ajuns la pensie, 

să nu șgt,plictisească,.Dunțitru . 
Stan din satul Agrij, județul 
Sălaj, a dat sfoară-n țară pre
cum că ,ar. fi.„ ,prezicător. Naivii 
ascultau cu gura căscată cele 
citite de prezicător dintr-o căr
țulie pe care o finea sub cheie. 
Totul a mers întru folosul lui 
pină într-o zi cînd printre cre
duli s-a nimerit și unul necre
dincios, care n-a dat doi bani pe 
balivernele lui, ba unde mai pui 
că a anunțat și oamenii legii. 
La toți naivii le-a „prezis" vii
torul, numai buclucul în care a 
intrat el nu și l-a prevăzut. Și 
asta-l costă !

ca

de 
nu- 
do-

Cine plătește ?
Întreprinderea județeană 

construcții-montaj Tulcea se 
mără printre unitățile cu o
tare tehnică foarte bună. O par
te din utilajele și instalațiile 
acestei unități au fost procurate 
insă numai de dragul de a fi 
procurate. Ele umplu depozitele 
întreprinderii. Și nu de ieri, de 
alaltăieri, ci de vreo cițiva ani 
buni, fără a fi folosite niciodată.

Iată cîteva : in poligonul de 
prefabricate zac de doi ani de 
zile trei instalații de finisat, care 
nu au lucrat nici măcar o oră. 
In incinta secției de utilaj de 
transport sint puse „la conser
vat" 10 instalații de tencuit, un 
ciocan pneumatic și o mașină de 
spart beton. Pe nici una din 
ele nimeni n-a pus mina nicio
dată.

Știți cit valorează toate aceste 
utilaje care zac nefolosite de 
ani de zile 1 Zeci de milioane de 
lei ! Unele sint pe punctul de a 
se degrada, altele sint descom
pletate. întrebarea este : cine 
plătește ? "

Pe măsura
Psihiatrii l-au găsit perfect 

sănătos. Cu alte cuvinte, in toa
te mințile. Dar cu atit mai mari 
au fost nedumerirea și indigna
rea celor care au auzit de scan
dalul provocat de consăteanul lor 
Mihai Buțuluc din Boroaia — 
Suceava. înainte de a cădea sub 
masă de prea multă băutură 
consumată, a început un scan
dal de pomină, lovind în dreap
ta și-n stingă pe cei aflați la 
ora aceea in restaurantul din 
comună. Ba, la un moment dat 
— citim in ziarul „Zori noi" 
Buțuluc a început să se dezbra
ce și nu s-a mai oprit pină n-a 
rămas, în văzul lumii, gol-golut. 
Acum, la închisoare, este din 
nou îmbrăcat, dar în alte haine. 
Pe măsura faptei.

Imprudență
Despre isprava lui Vasile 

Ciurdea din comuna Mogoșești- 
Siret, județul Iași, aflăm de I® 
grupul de pompieri din județ. 
Venind noaptea acasă, a intrat 
cu țigara aprinsă în grajd să 
vadă ce-i fac vitele.

La scurt timp, grajdul era în 
flăcări.

Deși era trecut de__  ____ miezul 
nopții, satul s-a - trezit și toată 
suflarea a început bătălia cu 
flăcările mistuitoare. Dacă nu 
se acționa cu atita ) 
dinej imprudentul ar ,, 
și fără casă.
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- fi rămas |

RubYică realizată de
Petre POPA

- cu sprijinul
corespondenților „Scînteii"

ADRESATE CONDUCERII PARTIDELII
Cu exigență și principialitate

De Ia o vreme, treburile în C.A.P. 
Chelmac, județul Arad, nu mai 
mergeau cum trebuie. Se .comiteau 
încălcări ale statutului C.A.P., de 
vină fiind președintele unității, 
care abuza de funcția sa pentru a 
obține unele avantaje personale. 
Despre toate acestea. Ion Dogu- 
lescu a scris unor foruri județene, 
dar nu 's-au luat măsurile necesa
re. Așa că s-a hotărît să se adre
seze conducerii partidului, relatînd 
pe larg situația nu 
cooperativei in care 
preună cu soția ea.

Tovarășul Nicolae 
hotărît ca scrisoarea 
tizată, pentru cercetare, secretaru
lui C.C. al P.C.R. care răspunde de 
problemele agrare. A fost trimis la ’ 
fața locului un colectiv de activiști 
de partid care au constatat că, in 
marea lor majoritate, faptele sesi
zate corespund realității. A rezul
tat astfel că nu a existat suficientă 
preocupare din partea conducerii 
unității și a fermei zootehnice pen
tru asigurarea bazei furajere, dimi-

prea bună a 
muncește îm-
Ceausescu a 
să fie repar-

nuîndu-se suprafețele de orz masă 
verde destinate pentru siloz cu 17 
hectare, sectorul zootehnic fiind 
lipsit de o cantitate mai mare de 
furaje.

Din verificările financiar-gestio- 
nare a rezultat că au fost sacrifi
cate 24 de bovine. Este adevărat, 
carnea a fost trimisă la abator, dar 
nu s-au întocmit, Inițial, documen
tele de evidență primară pentru 
sacrificare, așa cum prevăd regle
mentările în vigoare.

S-a confirmat afirmația că au 
avut loc încălcări ale prevederilor 
statutului C.A.P. în ce privește 
acordarea loturilor în folosință, 
dindu-se unor cooperatori aproape 
7 hectare teren peste drepturile cu
venite. S-a dovedit, de asemenea, 
că nu s-a respectat perioada opti
mă de însămînțări. Din această 
cauză au fost compromise 21 hec
tare însămînțate cu grîu, fiind ne
cesară reînsămînțarea lor cu po
rumb.

în ceea ce-1 privește pe președin
tele C.A.P., loan Dogulescu (co

incidență de nume cu autorul scri
sorii — n. n.), se apreciază că n-a 
vegheat la folosirea rațională a 
avutului obștesc, inclusiv a utila
jelor, a folosit în scopuri persona
le echipa de meseriași a coopera
tivei, nu a urmărit încasarea con
travalorii prestărilor pentru trans
porturile efectuate etc.

Pentru acest mod de lucru, pre
ședintele C.A.P. a fost schimbat 
din funcție, problema recuperării 
unei pagube de 19 000 lei, produsă 
prin înstrăinarea unei motopompe, 
fiind deferită organelor de justiție. 
S-a recuperat de la membrii coope
ratori suprafața de teren reparti
zată peste prevederile statutului 
C.A.P. S-au luat, de asemenea, 
măsuri de întărire a muncii politi
ce și educative în vederea apărării 
și dezvoltării averii obștești. Se 
precizează în raportul de cercetare 
că rezultatele verificării au fost 
discutate cu semnatarul scrisorii, 
care și-a exprimat 'satisfacția față 
de rezolvările adoptate.

în județul Sibiu, numeroase 
locuri pitorești îmbie la popas. în 
orice anotimp, turiștii au la dispo
ziție, pe aceste meleaguri, atrăgă
toare unități de alimentație publică 
și cazare. Una dintre acestea este 
CABANA FÎNTÎNIȚA .HAIDUCU
LUI, amplasată la circa 8 km de 
comuna Avrig și la numai 17 km 
de Sibiu, pe drumul național 1 spre 
Brașov, intr-o poiană din pădurea 
Bradului. Unitatea are 76 locuri de 
cazare confortabilă — încălzire 
centrală, grup sanitar la fiecare 
cameră — restaurant, braserie, 
bar de zi.

Cabana este situată într-o 'zonă 
de mare interes turistic, la circa 30 
km de șoseaua transfăgărășeană.

În orașul Agnita, COMPLEXUL 
TURISTIC „DACIA" oferă, de ase
menea, o bună găzduire. Este o 
unitate de categoria I, care dispu
ne de 56 locuri în camere cu con
fort modern și încălzire centrală, 
un restaurant elegant și un restau
rant cu autoservire.

În fotografie : Cabana Fintînița 
Haiducului.

Un organizator de turism fruntaș

Disciplina munții și calitatea producției

intr-o legătura directă
Da Comitetul Central al partidu

lui a sosit o scrisoare de la Ștefan 
Boagă, lucrător la sectorul de tra
tamente termice și cojire de la 
Combinatul siderurgic Reșița, în 
care se relata despre unele încăl
cări ale disciplinei muncii și tehno
logice.

Examinarea faptelor sesizate a 
fost încredințată, de secretarul ge
neral al partidului, președintelui 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale și prim viceprim- 
ministrului de resort al guvernului. 
La verificări au participat și spe
cialiști de la ministerele Muncii, 
Finanțelor, Industriei Metalurgice 
și Direcția Centrală de Statistică. 
A rezultat, după cum se precizează 
in raportul de cercetare, că în ca
drul atelierului de tratamente ter
mice evidența prezenței la lucru a 
personalului muncitor, acordarea 
timpului liber pentru compensarea

au

schimburilor lucrate în plus, ca și 
aprobarea efectuării concediilor de 
odihnă nu se fac în toate cazurile 
cu respectarea competențelor și 
normelor stabilite prin regulamen
tul de ordine interioară. Aceasta a 
dus la un șir de abateri care 
afectat disciplina muncii.

Pe de altă parte, s-a constatat că 
nu se respectă întotdeauna proce
sul tehnologic de tratament termic 
la cuptoare ; aparatele de înregis
trare a temperaturilor 
zone de lucru sînt defecte 
mulți ani, iar controlul 
doar vizual la tablou. Din 
cauză, nu se poate controla 
dacă s-a respectat diagrama de tra
tament termic, ceea ce are conse
cințe negative asupra calității ba
relor tratate. Ca urmare. în 1982 au 
fost reclamate ca necorespunzătoa
re loturi de bare în valoare de 
aproape 2 milioane lei. 
la raportarea producției

pe ore și 
de mai 
se face 
această 
ulterior

Referitor 
de lamina-

te cojite, din verificările efectuate 
a reieșit că pe trei luni ale anului 
trecut apare un minus de 21 de 
tone.

Se precizează că, față de defi
ciențele constatate, colectivul de 
verificare a dat îndrumările nece
sare personalului muncitor vizat, 
pentru aplicarea corespunzătoare a 
reglementărilor legale, stabilin- 
du-se împreună cu conducerea 
combinatului un program de mă
suri concrete pentru întărirea dis
ciplinei muncii 
Pentru abaterile 
aplicat sancțiuni disciplinare 
contravenționale celor vinovați. De 
asemenea, s-a stabilit ca măsurile 
luate, sancțiunile aplicate, precum 
și alte probleme rezultate din ana
liză, să fie prelucrate în grupele 
sindicale pentru a nu se mai 
peta la alte locuri de muncă 
combinat.

și tehnologice, 
constatate s-au 

și

re- 
din

Grijă deosebită pentru valorile folclorului
Prof: dr. Ion Nijloveanu din Cra

iova a adresat secretarului gene
ral al partidului o scrisoare în care 
se referă la preocupările existente 
în țara noastră pentru culegerea, 
studierea și valorificarea folcloru
lui. Autorul, apreciind atenția ce 
se acordă creației populare, efortu
rile ce se fac pentru prosperitatea 
acestei activități, sugerează înfiin
țarea unei asociații a folcloriștilor 
români și a unei publicații proprii 
care să publice culegeri și studii 
de folclor.

Din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. scrisoarea a fost repar
tizată spre examinare secretarului 
de resort al C.C. al P.C.R..

în raportul de cercetare, după ce 
este evocat modul în care lucrăto
rii din domeniul folclorului își 
desfășoară activitatea, se precizea
ză că pentru a se asigura o coor
donare unitară a preocupărilor din 
acest domeniu și pentru a se veni 
în întîmpinarea propunerii cuprin
se în scrisoare. în cadrul Comisiei 
pentru, problemele cultural-educa
tive de masă de pe lîngă C.C.E.S. 
s-a. constituit un colectiv de spe
cialiști și activiști culturali care va 
acționa pentru stimularea unei ac-

tivități științifice și culturale mai 
intense a folcloriștilor. Acest mod 
dp lucru se va aplica.,și. în. cazul 
celor 28 de asociații județene ale 
etnografilor, și folcloriștilor înfiin
țate din inițiative locale cu mai 
mulți ani în urmă. Activitatea a- 
cestora va fi coordonată unitar de 
către comisiile' cultural-educative 
de masă de pe lîngă comitetele ju
dețene de cultură și educație so
cialistă.

Referindu-se la activitatea de cu
legere și popularizare a folcloru
lui, în raportul de cercetare se pre
cizează că la fiecare ediție a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" — în cadrul căruia este con
stituit un concurs al culegătorilor 
și al cercetătorilor de folclor — 
apar între 100—150 de lucrări de 
folclor, multe dintre ele primind 
cele mai mari distincții ale festi
valului. Acestea sînt apoi publicate 
de edituri, de revistele literar-ar- 
tistice, reținute de institute de cer
cetări, valorificate la radio și tele
viziune, comunicate la sesiuni ști
ințifice și simpozioane, popularizate 
în cadrul manifestărilor culturale 
de masă. De asemenea, în centrele 
de învățămînt superior din Bucu-

rești, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, 
precum și la muzee apar diferite 
anuare care acordă spații largi pro- .. 
ducțiilor folclorice, prin planul 
editorial publicîndu-se, în fiecare 
an, studii, cercetări, culegeri.

Pe, baza propunerilor formulate 
în scrisoare, s-a stabilit ca din nu
mărul total al paginilor „Revistei 
de etnografie și folclor", peste 70 
la sută să fie în viitor rezervate 
problemelor teoretice și practice 
ale creației folclorice. De aseme
nea, revista va rămîne deschisă nu 
numai cercetătorilor, ci și tuturor 
folcloriștilor ale căror contribuții se 
dovedesc bine orientate politic și 
ideologic, realizate și reda.ctate în 
mod corespunzător sub raport ști
ințific. Date fiind toate acestea, se 
apreciază că este necesară nu în
ființarea unor reviste noi, ci valo
rificarea mai judicioasă a posibi
lităților existente în prezent.

Problemele ridicate în scrisoare 
au fost discutate și aprobate de 
conducerea ^Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, autorul scri
sorii declarindu-se . de acord cu 
modul de soluționare.

— Capitala este — și la propriu și 
la figurat — „poarta turistică" nr. 1 
a țării. Organizatorul turismului in 
acest spațiu este întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București (I.T.H.R.B.). Cum își în
deplinește ea această importantă 
îndatorire, tovarășe director ?

— înainte de a răspunde la în
trebare — ne spune tovarășul 
GH. POPA, directorul I.T.H.R.B. — 
aș vrea să prezint o scurtă „biogra
fie" a întreprinderii noastre. 
I.T.H.R.B. a luat ființă, în actuala 
structură, cu 10 ani in urmă. în a- 
prilie 1973. Ca organizator de tu
rism pentru cel mai mare oraș al 
țării, dar și gazdă pentru fluxul 
permanent de oameni veniți în Ca
pitală. I.T.H.R.B. intra atunci in 
circuitul turistic al României cu o 
bază materială relativ modestă. 
Doar 19 hoteluri, unele serios „îm- 
bătrinite" ca înfățișare și confort, 
cu circa 5 000 locuri de cazare, 
și 80 unități de alimentație pu
blică. E ușor de apreciat cît de insu
ficientă era această bază materială 
pentru marile obligații pe care le 
avea Capitala țârii față de turis
mul intern și internațional. Progra
mul de modernizare și dotare a re
țelei turistice a Capitalei, efectuat 
în ultimii ani. a mărit și înnoit 
mult baza materială a turismului, 
a redat unor importante edificii din 
București valoarea arhitecturală și 
destinația turistică avute inițial. 
Capitala dispune astăzi de o capa
citate de cazare, in hoteluri moder
ne, de-peste 11 000 locuri. Numărul 
hotelurilor a crescut de la 19 la 39, 
iar cel al unităților de alimentație 
publică la 189.

— Să revenim la întrebarea pro- 
priu-zisâ.

— A îndeplini calitatea de gazdă 
într-un oraș mare, cum este Capi
tala, nu e deloc ușor. Brimim zilnic 
la cazare, în medie pe an. aproape 
7 000 de oaspeți. Primim, de aseme
nea, zilnic, în medie pe an, alți 
10 000 în unitățile de alimentație 
publică. Faptul că aproape 1,2 mi
lioane din rindul acestora sînt la

nivelul unui an turiști străini spune 
mult despre locul de prim rang pe 
care-1 ocupă astăzi Capitala ca 
„ambasador" al ospitalității româ
nești, al promovării turismului in
tern și internațional. O sarcină de
loc ușoară. Pentru că. fiind locul 
unde se realizează și primul și ulti
mul contact al turistului străin cu 
țara, Capitala este și trebuie să fie 
și o gazdă care, prin tot ce face, 
„reglează" impresiile de ansamblu 
ale vilegiaturiștilor. Ne-am străduit 
și ne străduim să determinăm prin 
toate mijloacele înțelegerea cît mai 
adincă de fiecare din cei peste 7 600 
din lucrătorii noștri a rolului deo
sebit de important pe care-1 are 
Capitala în strategia generală a 
dezvoltării turismului intern și in
ternațional.

— Ce părere aveți, ați reușit ?
— Un răspuns îl constituie faptul 

că, în ultimii trei ani, am ocupat 
consecutiv locul I pe țară în între
cerea cu. celelalte unități din dome
niul turismului. Altul l-ar putea 
constitui și argumentul că de la 600 
milioane lei plan anual în 1973 am 
ajuns să realizăm, in acest an, peste 
2,1 miliarde lei. Un altul ar fi că

bucureștenii simt efectiv că au în 
I.T.H.R.B. un organizator de tu
rism, activ și mobil, pe măsura so
licitărilor unui mare oraș. Astfel, 
în 1982 am antrenat la programele 
și activitățile de turism și reco.n- 
fortare aproape 600 000 de bucureș- 
teni — cifră pe care în acest an 
ne-am propus s-o depășim. Carac
terul diversificat al programelor 
noastre a permis cetățenilor Capi
talei să facă practic cunoștință c.^ 
toate zonele turistice ale țării. ț-'4a 
beneficieze de iocuri la odihnă și 
tratament în aproape toate stațiu
nile.

„Poarta turistică" nr. 1 a Româ
niei a intrat in 1983 cu hotărirea 
declarată de a fi mai larg deschisă 
turismului intern și internațional. 
Obligații mari ne revin în această 
direcție și prin darea în funcțiune 
a celui mai mare hotel turistic din 
țară — hotelul internațional „Bucu
rești" — apreciat de specialiștii din 
turism, datorită confortului și dotă
rilor sale complexe, ca unul din 
cele mai reușite edificii de acest 
fel din rețeaua turistică europeană.

Constantin PRIESCU
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DE LA C. E. C.
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Printre instrumentele de econo
misire mult solicitate de pooulație 
se află și obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri. care se emit în valori 
fixe de 200, 100, 50 și 25 de lei.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează1 depunătorii că 
pină la data de 10 aprilie a.c. .in
clusiv obligațiunile C.E.C. cu cîș
tiguri se pot procura la valoarea 
lor nominală, fără diferență de 
preț.

Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. în numărul dorit, la 
oricare unitate a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni și de la uni
tățile poștale autorizate.

Creșterea dobinzilor acordate la

V

RUGINA
INDIFERENTEI

obligațiuni C.E.C. 
determinat și apli- 

plan de ciștiguri
depunerile 
cu cîștiguri 
carea unui 
majorate. Noul plan prevede acor
darea a 13 428 de cîștiguri in va
loare totală de 13 050 000 lei la fie
care tragere la sorți lunară. Valo
rile individuale ale obligațiunilor 
sint cuprinse între 50 000 de lei și 
800 de lei.
■ Cîștigurile care se acordă la fie
care tragere lunară la sorți, pre
cum și faptul că obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se pot procura 
și restitui fără nici o formalitate, 
constituie importante avantaje 
pentru depunătorii de la orașe și

pe 
a 
nou

Neculal ROȘCA. /

Ați auzit, desigur, și 
tră, stimați cititori, pe 
cînd că „a călătorit cu 
de firesc cum ar spune că a mers 
cu rapidul sau alt mijloc de trans
port. Se știe, de asemenea, că sub 
această glumeață denumire se as
cunde o faptă deloc lăudabilă, și 
anume aceea de a călători cu tre
nul nu cu bilet, cum este normal, 
ci prin îngăduința plătită a conduc
torului. Dar cît de adevărate sînt 
poveștile cu „nașu’“ nu am putut afla 
decit apelind la „serviciile" lui. în 
calitate de călători frauduloși, repor
terul fiind însoțit de cadre ale mili
ției transporturi. Banii — banc
note de 10 lei, cu care urma să pu
nem la încercare corectitudinea șefi
lor de tren, a conductorilor — erau 
„tratați". Pe ei scrisesem' cu o sub
stanță fosforescentă, vizibilă doar 
sub razele unei lămpi de raze ultra
violete, anumite texte. în caz că ne 
vom folosi de ele, hîrtiile de 10 lei 
erau „martori" acuzatori. Dar nu 
eram deloc siguri că va fi cazul...

Reporterul — • călător clandestin. 
Așadar, sîmbătă, 2 aprilie, „costu
mați" ca niște veritabili navetiști, ne 
urcăm în personalul 1105, în direc
ția Pietroșița, cu plecarea la 15,39 
din Gara de Nord. Lume multă, pes
triță. Se joacă cărți pe bani, se bea 
țuică. La un moment dat își face 
apariția și o „negustoreasă", care 
vindea tablete de glucoza cu 5 lei 
bucata, deși pe ambalaj scrie 13 lei... 
kilogramul. Era de așteptat ca — 
odată cu apariția reprezentantului 
căilor ferate, învestit cu puterea și 
avînd obligația să interzică și să pe
depsească asemenea fapte — să dis
pară „banca", să se ascundă sticlele. 
Dar, imperturbabil, conductorul Mo
drigală Dumitru a trecut fără să do
jenească măcar pe careva. Observîn- 
du-1 mai atent, am constatat că tot 
așa, în tăcere, lasă să i se strecoare 
bani în mînă sau în buzunar de 
cei care nu prezentau biletul la con
trol. A primit și „darul" nostru. Dar 
nu l-am lăsat să se îndepărteze prea 
mult. L-am pus să-și deșerte geanta, 
în afară de banii personali, declarați 
la plecare în cursă, conform regula
mentului. M. D. mai avea 110 
nu parcursesem decît 14 km. 
abia la Săbăreni...

Nici șeful trenului — Stana 
nu s-a dovedit mai puțin „receptiv1

dumneavoas- 
cite unul zi- 
nașu’“, la fel

lei. Și 
Eram

Petre,
.<4

la tentații. Sub ochii noștri, ia bani 
de la două călătoare. în schimb se 
preface că nu vede că ele nu au 
bilet. îi ia și pe ai noștri fără nici 
o ezitare. Cum explică el de ce pri
mește bani de la călători, în loc să-i 
oblige să-și plătească cinstit biletul?

— Nu știu ce să spun, bîiguie el. 
Călătorii sînt de vină că-mi bagă 
bani în buzunar...

— Fără să observi ?
— N-am spus asta...
S. P. are 22 de ani de muncă la 

calea ferată. Pentru cițiva lei și-a 
dat cinstea pe rușine.

„Sînt un ciubucar !“, „Orice naș își 
are nașul", „Mita mică, totuși pică" 
etc., texte care-i obligau să rosteas
că cu glas tare gînduri nemărturi
site, adevăruri mușcătoare despre 
niște oameni ca ei învestiți cu apă
rarea acestor mari valori din averea 
societății care sînt trenurile, cu apli
carea legii, 
ciplinei.

Odată cu 
explicații 
gumă de 
Valeria Moise 
Ciucului 3 —

păstrarea ordinii și dis-
ei au fost poftiți să dea 
și doi „comercianți" de 
mestecat — Gheorghe și 

din Ploiești, Aleea 
el, mecanic agricol la

absolut normal ca aceste sume im
portante, investite pentru siguranța 
și confortul călătorilor, să fie acope
rite prin costul biletului. Dar dacă 
în fiecare tren se găsesc numai cîte 
10 „clienți" ai „nașului", iar costul 
mediu al biletului ar fi 25 de lei, fă- 
cînd un calcul, ipotetic, desigur, 
se ajunge la suma de 31 000 de lei — 
pagubă adusă societății într-o sin
gură zi. înmulțind cu 365, cîte zile 
are anul, rezultă peste 11 milioane 
de lei, care, în mod normal, ar tre
bui să intre în buzunarul statului.

în schimb, în buzunarul unui „naș“

UN NĂRAV APARENT INOFENSIV,
ÎN REALITATE FOARTE PĂGUBITOR

Călătoria la
Reluăm testul a doua zi. dumini

că. 3 aprilie. In ținuta de rigoare 
pentru o excursie la munte, ne ur
căm în personalul 3007, cu plecarea 
la ora 6,45. Punct terminus — Pre
deal. Conductorul Marales Andrei 
primește 70 de lei de la un „delegat" 
al nostru plasat pe culoar, încit nici 
nu mai deschide ușa compartimen
tului unde ne aflăm. Mai „exigent", 
șeful de tren Andrei Dumitru ne 
amenință că ne amendează cînd... 
s-o întoarce. Cînd s-a întors însă 
i-am pus 'în mînă 50 de lei.

— Numai atît pentru cinci persoa
ne ! exclamă el dezamăgit. Asta-i 
pomană fără luminare !

I-am mai dat 20 de lei, „ca să fie 
mulțumit". După ce i-a primit, atît 
pe el, cit și pe conductor i-am poftit 
la o discuție și Ia întocmirea proce- 
selor-verbale de rigoare. în gara 
Predeal. De prisos să afirmăm că 
amîndoi aveau bani în plus în gean
tă. Și nu numai cei primiți de la noi. 
Sub lumina lămpii de ultraviolete 
i-am pus 
cu acea

lumina
să citească ce fusese scris 
substanță luminiscentă :

mica înțelegere cu „nașu “
S.M.A. Bărcănești, trebuind să se 
afle pe cîmp în acea dimineață. Du- 

. bla contravenție de a călători fără 
bilet și pe deasupra de a practica un 
comerț ilegal nu a fost însă desco
perită, cum ar fi fost normal, de 
șeful trenului sau de conductor, prea 
ocupați să recupereze „paguba" pro
dusă de prezența revizorului, pină la 
Cîmpina.

Cit de încăpător e buzunarul „na
șului" și cit de mare e paguba adu
să statului. S-ar putea naște între
barea (unii chiar și-o pun) : ce mare 
pagubă e dacă unu-doi călători nu 
cumpără bilet ? Mai întîi că sînt mai 
mulți. După cum noi înșine am vă
zut. după cum ni se spune chiar la 
conducerea Regionalei C.F.R. Bucu
rești — sînt în fiecare tren cel puțin 
10 acei ce ocolesc casa de bilete. Or, 
zilnic pleacă din Gara de Nord 124 
de trenuri. Pentru pregătirea și asi
gurarea tuturor condițiilor necesare 
circulației unui tren se cheltuiesc 
peste 150 000 de lei. Numai Regionala 
C.F.R. București cheltuiește pe zi 

,9 milioane lei în acest scop. Este

intră. Ia fiecare cursă, sume buni
cele. Dacă luăm în calcul doar suma 
găsită în geanta lui Modrigală D., 
adică 110 lei. și o înmulțim cu 25 — 
numărul aproximativ al curselor 
efectuate lunar — rezultă peste 2 700 
de lei ! Iar dacă mai înmulțim și cu 
12, cîte luni are anul... De prisos să 
adăugăm ce „miros" au acești bani 
și cum se numesc ei în termeni 
legali.-

Obligațiile ce revin șefilor de tren, 
conductorilor au fost reamintite re
cent, în cadrul unor ședințe speciale, 
organizate din inițiativa consiliului 
oamenilor muncii din cadrul Regio
nalei C.F.R. București. Cu acel pri
lej. Stana P., Modrigală D. și An
drei D. (Marales A. era în concediu) 
au semnat, după ce au citit cu aten
ție. și o „declarație angajament", în 
care se spunea clar : „Am luat cu
noștință de prevederile Codului 
Penal, din care rezultă că fapta de a 
permite călătoria în neregulă a unor 
cetățeni cu trenul, în schimbul unor 
sume de bani sau altor foloase, con
stituie infracțiune (...). Cunosc că

nerespectarea obligațiilor de serviciu 
poate să conducă la angrenarea mea 
în răspundere disciplinară, materia
lă, contravențională sau penală, 
după caz".

Și iată că s-a ivit cazul. Sau, mai 
bine zis — cazuri. Descoperirea lor 
nu s-a datorat însă organelor de 
control. La Regionala C.F.R. Bucu
rești, 282 persoane au dreptul și 
obligația de a controla, 18 dintre 
aceștia fiind revizori de bilete. Cu- 
noscînd numărul de -controale pe 
care fiecare dintre aceștia trebuie 
să le efectueze, rezultă cam 4 000 de 
trenuri controlate lunar I Pină la 
proba contrarie, nu punem la în
doială eficienta acestui impresio
nant număr de controale. Ne per
mitem doar să observăm că în car
netele de activitate ale celor 4 „nași" 
(carnete în care sînt înscrise consta
tările organelor de control), nu am 
văzut observații cu privire la fapte 
de genul celor dezvăluite in cursul 
testului nostru. Nici remarci critice 
cu privire la îngăduința față de tot 
felul de „comercianți" dubioși. Care 
mișună nestingheriți prin trenuri.

— Apariția și persistența unor ast
fel de cazuri demonstrează că orga
nele noastre de control nu sint sufi
cient de exigente, remarca tovarășul 
Dumitru Cojanu, director pentru 
problemele de exploatare al Regiona
lei C.F.R. București. în 1982 am des
făcut 14 contracte de muncă pentru 
luare de mită. Dealtfel așa vom pro
ceda și cu cei 4 prinși în culpă. Am 
aplicat peste 300 de sancțiuni disci
plinare pentru diferite abateri. Reali
tatea ne obligă să reflectăm însă 
la mijloace și mai eficiente de de
pistare a acelora care provoacă pa
gube avutului obștesc.

Am dori din toată inima ca testul 
nostru să contribuie la transpunerea 
în fapt a zicalei imprimate pe banc
note — „Orice naș își are nașul". 
Aceasta depinde, desigur, de numă
rul și eficiența controalelor. Dar și 
de cei care călătoresc cu trenul. Se 
vede treaba că riscul este prea mic 
pentru cei care nu cumpără bilete, 
preferind sistemul călătoriei cu 
„nașul". Poate ar fi necesar ca legea 
să sancționeze, cu mai multă aspri
me, nu numai pe „naș", ci și pe 
„finii" lui.

Rodica ȘERBAN
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Cîndva a existat un pod peste 
riul Buzău. Pod peste care tre
ceau trenuri cu materiale fores
tiere necesare Fabricii de cheres
tea Nehoiu. Cîndva, ca în po
veste. Și ca într-un cunoscut 
cîntec al copilăriei : „Podul de 
piatră s-a dărimat / a venit apa 
și l-a luat". Numai că podul 
nu era de piatră, ci de metal. 
Totuși, apa Buzăului l-a aruncat 
cu toată „caroseria" pe malul ei 
drept. Și călătorii care bat zil
nic traseul Buzău-Nehoiu, Ne- 
hoiu-Buzău văd, de la fereastra 
vagoanelor, fostul pod, tone și 
tone de metal transformate în
tr-un cimitir de fier vechi. Nu-s 
scutiți de „peisaj" nici cei care 
circulă cu autobuzele ce străbat 
șoseaua națională nr. 10 Buzău- 
Brașov..

Dar una e să vezi ca spectator 
și alta ca Stan Cristea Victor din 
satul Păltineni, comuna Nehoiu, 
care își începe scrisoarea către 
redacție cu... „n-aude, n-a vede". 
Sugestiv mod de exprimare, 
pornind de la cunoscutul basm 
popular, spre a se referi apoi la 
unii dintre gospodarii județului. 
Pentru că e imposibil ca, în cei 
aproape trei ani de cînd podul 
zace la km 70 -1 500 al căii fera
te, să nu-l f’. observat nici mă
car unul dintre aceștia.

Nu de alta, dar cum o spune 
și corespondentul nostru, din 
rindurile căruia se desprinde 
multă amărăciune, „tonele astea 
de metal fac șl ele parte din 
economia noastră națională". 
Poate se va găsi cineva interesat 
de refolosirea acestor tone. Poa
te. Pentru că, zice tot el, școla
rii, cu tot zelul lor de-a stringe 
fier vechi, nu vor reuși să le 
urnească. Și sugerează, îngrijo
rat să nu se degradeze și 
mult metalul, să se aducă
excavator și-o macara la fața 
locului.

Să sperăm că interesul pentru 
bunurile obștii, grija pentru es
tetică, neliniștea lui Stan Cris
tea Victor în fața 
vor avea răsunet la

mai
un

indiferenței 
cine trebuie.

Marta CUIBUȘ
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LA SEMĂNA T- TOA TE LUCRĂRILE IN PERIOADA OPTIMĂ I
BACAU

în zonele de cimpie și colinare 
ale județului Bacău am intîlnit mii 
de mecanizatori, cooperatori și spe
cialiști lucrînd la pregătirea tere
nului și semănatul porumbului, la 
erbicidarea griului și orzului, la 
.plantarea legumelor și întreține
rea pășunilor naturale. „Pentru în
cheierea grabnică a semănatului po
rumbului — ne spune tovarășul 
Gheorghe Antohi. directorul di
recției agricole — au fost sta
bilite măsuri pentru depășirea 
zilnică a vitezei de lucru cu 400— 
500 de hectare. Astfel, pină în seara 
zilei de 12 aprilie s-au însămînțat 
aproape 35 000 hectare cu porumb, 
reprezentînd 78 la sută din supra
fața destinată acestei culturi. Mă
surile întreprinse asigură încheie
rea acestei lucrări pînă la sfîrșitul 
acestei săptămini".

Am urmărit la lucru formațiile 
de mecanizatori din consiliul agro
industrial Filipești, unde pînă la 
11 aprilie s-au însămînțat 81 la 
sută din terenurile destinate po
rumbului. Tovarășul Vasile Cadar, 
președintele consiliului. împreună 

> cu tovarășul Viorel Aramă, direc
torul S.M.A., și inginerii șefi din 
unități au organizat primele ac
țiuni de întrajutorare eu utilaje 
pentru încheierea semănatului la 14 
aprilie. La cooperativa agricolă 
Berești Bistrița, tovarășul Carmil 
Brăjuț, inginerul-șef al unității, 
urmărea calitatea luorărilor la se
mănat. „Întrucît nu avem plan 
de cultură intensivă la po
rumb — ne spune inginerul- 
șef — experimentăm tehnologiile 
recomandate pe .cîtc 15 hectare în 
fiecare din cele cinci ferme ale 
cooperativei pentru a obține 15 
tone de știuleți la hectar. Aceste 
suprafețe au fost fertilizate cu 40— 
50 tone gunoi de grajd la hectar. 
Ne preocupă mult calitatea lucră
rilor și, în special, asigurarea den
sității de 70 000 boabe germinabile 
la hectar.'atit cit este normal pen
tru condițiile noastre. Am organi
zat formații de mecanizatori, pe 
ferme, care . execută împreună cu 
cooperatorii întreaga gamă de lu
crări de la semănat pină la recol
tare."

Se lucrează bine și în unitățile

agricole din consiliile agroindus
triale Sascut, Helegiu, Moinești, 
Podu Turcului și Parincea. Pentru 
grăbirea semănatului, pe terenurile 
nemecanizabile se folosesc atela
jele cooperativelor agricole și cele 
aparținînd gospodăriilor populației, 
în acest mod au fost pregătite și 
semănate cu atelajele mii de hec
tare cu porumb în consiliile agro
industriale Dealu Morii, Podu Tur
cului, Izvoru Berheciului

Sînt însă și cazuri cind 
timp prețios din cauză că 
ții nu dirijează operativ 
de la o tarla la alta și între ferme. 
La cooperativa agricolă din comu
na Nicolae Bălcescu, de pildă, me
canizatorii dintr-o formație nu 
știau unde să însămînțeze porum
bul. pierzînd cîteva ore bune de 
lucru. Lucrările trebuie mult inten
sificate în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Traianu, 
Izvoru Berheciului, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, unde rezultatele 
sînt sub media pe județ.

C. BORDEIANU 
Gheorghe BALTĂ

și altele, 
se pierde 
specialiș- 
utilajele

Valul de ploi ce s-a abătut săp- 
tămîna trecută asupra Cîmpiei Cri- 
șurilor a stinjenit mult semănatul 
porumbului pe ogoarele bihorene. 
începînd de duminică însă, vre
mea s-a ameliorat, încălzindu-se 
simțitor, lucrarea fiind imediat re
luată cu toate forțele. Pînă în di
mineața zilei de 13 aprilie, porum
bul a fost pus sub brazdă pe 38 078 
hectare, ceea ce reprezintă 50 la 
sută din suprafața destinată aces
tei culturi în sectorul socialist. Ne
îndoielnic. ritmul de lucru a crescut 
considerabil, dar analiza situației 
la zi relevă că viteza zilnică tre
buie mult sporită în vederea recu
perării neîntîrziate a restantelor. 
Cum se acționează în acest sens in 
unitățile agricole din județ ?

Poposim mai întîi pe terenurile 
cooperativei agricole din Sălard. Pe

tovarășii Kiraly Alexandru, ingine- 
rul-șef al unității, și Korossy Fran- 
cisc, președintele cooperativei. îi 
găsim la cîmp. Examinau îndea
proape calitatea patului germina
tiv și respectarea tehnologiei de 
semănat. „Ne-am preocupat să fo
losim la maximum ferestrele cu 
timp favorabil dintre ploi — ne 
spunea inginerul Kiraly. Terenul, 
după cum vedeți, se lucrează deo
sebit de bine. E suficientă doar o 
trecere cu combinatorul înainte de 
a așeza sămînța sub brazdă, pentru 
a realiza un teren pregătit exem
plar. Cu un ritm de 16—18 hectare 
pe semănătoare, vom încheia însă- 
mînțarea porumbului în cel mult 
2—3 zile".

Efortul intens, grija deosebită 
pentru respectarea normelor agro
tehnice caracterizează și munca

mecanizatorilor și a specialiștilor 
de la I.A.S. Biharia, ca și a celor 
din unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Ciumeghiu. La Ar- 
pășel, pe Elvira Tig, președinta 
cooperativei agricole din localitate, 
am întîlnit-o supraveghind • semă
natul porumbului în cultură inten
sivă. „Toți mecanizatorii noștri lu
crează cu dăruire, din zori pînă 
seara, pentru a recupera zilele 
pierdute din pricina vremii insta
bile. Front de lucru avem, randa
mentele sînt sensibil sporite, prin 
folosirea agregatelor de mașini 
agricole, urmînd să încheiem în 3 
zile semănatul porumbului". Sosit 
între timp, Viorel Gorun, președin
tele consiliului agroindustrial Ciu
meghiu, ne-a relatat : „Am stabilit 
ca, pe măsură ce lucrarea se în
cheie în cooperativele agricole din

Arpășel. Tămașda și Ghioroc, să 
dirijăm forțele mecanice disponibi
le, în ajutor, la cooperativele agri
cole Tăut și Avram Iancu. Am 
decis, totodată, ca 30—35 de trac
toare să lucreze în două schimburi 
la pregătirea terenului, tractoriștii 
de schimb fiind mecanicii din ate
liere".

Ne-am referit la modul în Care 
se acționează în cîteva unități a- 
gricole pentru recuperarea grabni
că a rămînerilor în urmă la semă
nat. Sînt exemple ce trebuie să 
constituie un îndemn la acțiuni si
milare, mai cu seamă în consiliile 
agroindustriale Tileagd, Aleșd, 
Ceica, Săcuenț, unde stadiul lucră
rilor este mult întîrziat.

Ioan LAZ A
corespondentul „Scinteii"

CALARAȘI

Însămînțarca porumbului-în fază finală
în ultimele zile. în unitățile a- 

gricole din județul Călărași s-a 
intensificat mult semănatul po
rumbului. ca. urmare a organizării 
temeinice a muncii în cîmp. a fo
losirii din plin a mijloacelor me

canice și a timpului de lucru. 
Drept rezultat, pînă în seara zilei 
de 13 aprilie. în județ a fost în- 
sămînțată cu porumb pentru con
sum 97,6 la sută din suprafața pla
nificată. (Rodica Simionescu).

BOTOȘANI

Dacă n-ar exista și „unități- problemă..."
Cele 18 240 hectare 

insămințate cu porumb 
pină miercuri seara in 
județul Botoșani re
prezentau 22 la sută 
din suprafața destina
tă acestei culturi. Re
zultatele obținute de 
numeroase unități a- 
gricole dovedesc că se 
poate lucra mai repe
de. Astfel, in între
prinderile agricole de 
stat si in consiliile a- 
groindustriale Coțușca 
și Trușești suprafețele 
insămințate sînt a- 
proape duble față de 
media realizată pe ju
deț. în schimb, in alte 
consilii agroindustria
le — Ripiceni, Frumu
șica, Botoșani. Doro- 
hoi si Cîndești — su
prafețele insămințate 
se situează cu mult sub 
procentul amintit la 
început.

De ce asemenea dife
rențe ? Am deslușit 
răspunsul în coopera
tiva agricolă din co
muna Bălușeni. unde 
am urmărit modul în 
care s-a lucrat pe du
rata unei întregi zile- 
lumină. Prima consta
tare : cele trei semă
nători din dotare au 
intrat în brazdă abia 
la ora 7,45, pierzîn- 
du-se deci încă din 
start cel puțin o oră

bună, de lucru. Un alt 
aspect semnalat. La 
semănătoarea ce lucra 
în cadrul fermei nr. 2, 
pe durata unei ore 
mecanizatorul Ion Un- 
gureanu a trebuit să 
coboare de pe tractor 
de 12 ori pentru a des
funda tuburile semă
nătorii, a da la o par
te' bolovanii mai mari 
ce n-au fost sfărimați 
la pregătirea terenu
lui. „Pentru treaba 
asta pierd cel puțin 15 
minute la fiecare oră 
lucrată — ne-a spus 
mecanizatorul. La care 
se adaugă alte minute 
pierdute datorită întîr- 
zierii la încărcarea 
semănătorii cu în
grășăminte chimice și 
semințe". Așa se face 
că mecanizatorul. în 
loc să însămînțeze în 
ziua respectivă 18—19 
hectare, pînă seara a 
realizat doar 12,5 hec
tare. Cum putea fi 
evitată situația? Prin 
suplimentarea numă
rului de cooperatori 
pentru fiecare semă
nătoare. Dar nici pre
ședintele cooperativei, 
D. Doroftei, nici ingi
nerul-șef al unității, 
Vasile David, și nici, 
în ultimă instanță, pri
marul comunei nu 
s-au gîndit la acest lu

cru. Dealtfel, nici u- 
nul dintre ei n-a fost 
prezent în acea zi la 
semănat. Seara. Emil 
Burtea, șeful secției de 
mecanizare, estima că 
muncindu-se in acest 
fel însămințarea po
rumbului pe toate cele 
590 hectare ale unității 
nu s-ar putea termina 
mai devreme de 18—19 
aprilie.

$i în alte unități a- 
gricole se constată a- 
semenea neajunsuri în 
organizarea muncii la 
semănat. Ne referim 
la cooperativele agri
cole George Enescu, 
Sucevița, Vorniceni, 
Albești ș.a. La direc
ția agricolă județeană 
se făcea aprecierea că 
„sînt unități-problemă 
care an de an. dau 
bătaie de cap". Apre
cierea, oricît ar fi he 
întemeiată, nu are nici 
o valoare fără măsuri 
ferme din partea orga
nelor de partid și de 
stat ale județului. In- 
sămînțarea porumbu
lui trebuie serios im
pulsionată pe ogoare
le botoșănene.
Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scinteii"

Constructorii și furnizorii Avantajele noului sistem de organizare devin tot mai evidente
EFORTURI COMUNE PENTRU LIVRAREA 

LA TERMEN A UTILAJELOR MINIERE
întreprinderea mecanică Timișoara, 

unul din principalii producători de 
utilaje miniere pentru economia na
țională, are în acest an sarcini canti
tative și calitative deosebit de mobi
lizatoare. Iată de ce pentru mineri 
prezintă o importanță deosebită felul 
in care sint onorate contractele în
cheiate cu această mare unitate con
structoare de mașini. în acest con
text, reținem că in primul trimestru 
al anului constructorii de mașini ti
mișoreni au livrat minerilor 26 tone 
de utilaje peste prevederile de plan, 
în aceeași perioadă au fost realizate 
suplimentar piese de schimb pentru 
utilaje miniere în valoare de pește 
6 milioane lei. Aceste rezultate sînt 
urmarea firească a modului respon
sabil. comunist de a acționa al mun
citorilor. tehnicienilor, inginerilor și 
proiectanților din întreprinderea ti
mișoreană și de la centrul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică de profil, conștienți de înal
ta valoare socială a activității lor, 
circumscrisă uneia din sarcinile prio
ritare ale economiei românești : dez
voltarea bazei energetice.

— Pentru întregul nostru colectiv 
— precizează inginerul Ioniță Bagiu, 
directorul întreprinderii — reali
zarea utilajului minier a devenit pre
ocuparea numărul unu. Experiența 
dobîndită anul trecut, cînd am pro
dus și livrat primele excavatoare 
cu rotor port-cupe ESRc 470 și pri
mele combine de înaintare în steril, 
ne-a fost de mare folos in organi
zarea producției și a muncii în acest 
an, cind avem de asimilat complexele 
mecanizate de abataj CMA-5 H și 
combinele CI-2, utilaje de inaltă teh
nicitate, fabricate pentru prima dată 
în țară. Ținînd seama de importanța 
realizării la termen a sarcinilor care 
ne revin, au fost organizate fluxuri 
tehnologice pentru fiecare -produs, 
stabilindu-se, pe bază de grafice, ter
mene precise pentru execuția fiecă
rui reper, subansamblu și ansamblu. 
Totodată, au fost întocmite programe 
speciale de lucru pentru mașinile și, 
instalațiile destinate fabricației de 
utilaje miniere, iar pentru înlătura-: 
rea locurilor înguste, la ultima adu
nare generală a reprezentanților 
oamenilor muncii am hotărit ca uti- 
lajele-cheie să lucreze in regim de 
„foc continuu", deci inclusiv dumi
nica.

în aceeași arie de preocupări se 
înscrie și realizarea prin autodotare 
a unor mașini și instalații indispen
sabile procesului de fabricație a uti
lajelor miniere. între acestea se nu
mără mașini portale pentru sudarea 
automată, mașini de bobinat sîrmă 
de sudură, presa hidraulică de în
dreptat tije și țevi, mașina de 
rectificat tije pentru cilindri hidrau
lici, mașini de prelucrat adînc, Btan- 
duri de probe și încercări ș.a., efor
tul valutar al țării fiind astfel redus 
cu multe milioane de lei. Concomi
tent, au fost proiectate o serie de 
dispozitive speciale, gradul de echi
pare a fiecărui ansamblu în parte cu 
SDV-uri fiind ridicat.

în secția prelucrări mecanice facem 
cunoștință cu maistrul Ioan Filip, 
care este și secretar al comitetului 
de partid de aici, cu oamenii din 
subordinea sa. Cu toții sînt concen
trați asupra lucrului. Execută mai 
multe repere pentru excavatorul 
ESRc 470.

— în centrul muncii de partid, ne 
‘spune el, am situat creșterea res
ponsabilității fiecărui muncitor, mais
tru și inginer din secție față de în-

Intreprinderea mecanică Timișoara. De curînd, la această întreprindere s-a 
asimilat fabricarea rulmenților de mari dimensiuni, necesari utilajelor pe care

le produce Foto : Agerpres

deplinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de producție. In acest 
scop am acționat pentru întărirea 
disciplinei la locul de muncă, asigu
rarea asistenței tehnice în schimbu-

La întreprinderea 
mecanică Timișoara

rile II și III. organizarea întrajuto
rării intre oameni și formații de lu
cru. Nu-i deloc o sarcină ușoară sâ 
realizezi utilaje de o asemenea com
plexitate tehnică. Sîntem însă con
știenți că nerespectarea termenelor 
de livrare a utilajelor sau exe
cutarea de mîntuială a unor re
pere și subansamble aduc mari 
prejudicii muncii minerilor, . econo
miei naționale. De aceea, am luat 
toate măsurile necesare pentru rea
lizarea la timp și de cea mai bună 
calitate a utilajelor miniere.

De la șeful secției mașini de ridi
cat, inginerul loan Lăzărescu, aflăm 
că asimilarea susținerilor mecanizate, 
care intră în componența complexe
lor pentru abataje CMA-5 H, s-a în
cheiat cu succes. Prima dintre aces
tea a și fost realizată, iar pentru ce
lelalte trei, cîte urmează să mai fie 
produse în acest an, a fost pregătită 
întreaga fabricație. O atenție spe
cială se acordă calității utilajelor 
executate. Ca atare, au fost luate 
măsuri de întărire a locurilor de 
muncă cu cei mai buni meseriași, s-a 
intensificat controlul de calitate in- 
teroperațional și final. în cadrul 
acestei acțiuni, proiectanții s-au mu
tat practic în secțiile de producție și 
rezolvă operativ toate adaptările 
sau modificările necesare pentru bu
nul mers al producției.

Dacă cele mai multe din proble
mele pe care le ridică asimilarea in 
fabricație a unor utilaje de o ase
menea complexitate, în componența 
cărora întră mii de repere, au fost 
soluționate, mai există totuși unele 
neajunsuri.

— Documentația pentru fiecare din 
produsele prevăzute în planul pe 
acest an este elaborată în întregime, 
precizează inginerul-șef al întreprin
derii, Eugen Radulescu. De aseme
nea, s-au pus la punct organizarea 
producției și tehnologiile de fabrica
ție. Nu sint rezolvate însă unele pro
bleme referitoare Ia aprovizionarea 
tehnico-materială și asigurarea coo
perărilor. De aceea, facem un apel 
către furnizorii unor utilaje, piese si 
materiale. La ora actuală nici nu sînt 
contractate o serie de utilaje, prin
tre care instalația hidraulică de co
mandă pentru complexele CMA-5 H 
(furnizor — întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani), transportorul de 
abataj TR 7A, macaraua pneumatică 
3/6 tf, transportorul de galerie 
TR 7G, spărgătorul de bulgări (furni
zor — „Unio" Satu Mare) ; cofretul 
AG cu întrerupător (furnizor — 
„Electrocontact" Botoșani). De ase
menea. nu s-au asigurat repartiții 
pentru multe materiale, între care 
amintesc cele patru tipuri de furtu
nuri (furnizor — C.A.T.C. Jilava), 
în ce privește cooperarea cu unii fur
nizori — ca I.M.M.U.M. Baia Mare, 
I.M.G. București, I.C.M. Reșița, 
I.U.C.F. Rm. Vîlcea — n-am încheiat 
nici pînă în prezent contracte, în 
baza comenzilor pe care le-am trans
mis în timp util. Aș mai menționa 
faptul că unele termene de li
vrare oferite sint mult prea înde
părtate față de data cînd noi trebuie 
să livrăm produsul finit, fapt pentru 
care numărul divergențelor înaintate 
spre conciliere este jncâ mare.

în concluzie, avînd în vedere im
portanța pe care o are asigurarea 
la timp a noilor utilaje pentru creș
terea producției de cărbune în dife
rite unități miniere, este absolut ne
cesar să fie rezolvate cit mai repede 
problemele care condiționează bu
nul mers al producției în această 
întreprindere constructoare de ma
șini și îndeosebi cele legate de coo
perări.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

Străbătînd cîmpurile petrolifere din 
nordul județului Teleorman — Siliș
tea, Scurtu, Gratia — ți se oferă cele 
mai concrete argumente cu privire la 
necesitatea înființării noii schele de 
producție petrolieră Poeni, ca urmare 
a aplicării recentelor măsuri inițiate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
scopul organizării superioare a ac
tivității in industria petrolului.

Avantajele noului mod de organi
zare a producției devin tot mai evi
dente. Tovarășul Teodor Roman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R., pe care 
l-am intîlnit' in mijlocul petroliștilor 
de la Poeni și care tot aici se găsea 
la o oră mai apropiată de miezul 
nopții decit de încheierea unei zile 
obișnuite de lucru, ceea ce do
vedește importanța cu totul deo
sebită . care se acordă punerii cit 
mai rapide în practică a mă
surilor inițiate de conducerea parti
dului, făcea o observație esen
țială „în primul rînd trebuie pusă 
la punct activitatea formațiilor de 
intervenție, astfel ca în cel mai scurt 
timp să fie redate în funcțiune toate 
instalațiile de pompaj inactive. Lu
crurile ' înseamnă că au fost rezol
vate atunci cînd formațiile de inter
venție vor aștepta să apară vreo 
defecțiune, eliminîndu-se complet 
situațiile de pînă acum, cînd son
dele inactive sau slab productive 
așteaptă zile și săptămini întregi 
formațiile de intervenție".

într-adevăr, prima și cea mai im
portantă schimbare în organizarea 
muncii petroliștilor de la Poeni se 
referă tocmai la activitatea de între
ținere și reparare a sondelor. Tre- 
cind printre cîmpurile de extracție 
ai impresia că, odată cu primăvara, 
petroliștii au ieșit pe cîmp, la fel ca 
și agricultorii, pentru a pune să
mînța unei noi recolte, mai spornice., 
în cazul petroliștilor, aveam să ne 
convingem însă că nu primăvara a 
determinat această nouă atmosferă 
de muncă Intensă, ci măsurile luate 
pentru mai buna organizare a muncii.

— Am preluat de la vechea schelă 
un cîmp petrolifer cu 601 sonde, din 
care 470 în exploatare prin pompaj.

Ca adevărați gospodari
Pe bună dreptate se 

poate spune că în co
operativa agricolă din 
comuna Valea Mare, 
județul Vîlcea, spiritul 

’ gospodăresc este la el 
acasă. Din sorg, pus la 
uscat Încă din toamnă, 
cooperatorii confecțio
nează, în tot cursul 

, anului, mături. O ac
tivitate care aduce 
cooperativei anual sute 
de mii de lei. Dar nu 
singura, „Mica in- 

. dustrie" cuprinde si 
alte activități. Amin

Pe o cale lungă, costisitoare
întreprinderea jude

țeană de construcții- 
montaj Vaslui și Di
recția județeană de 
drumuri și poduri U- 
tilizează multă zgură, 
în acest an, ele pri
mesc pe bază de con
tract, de la Galați. 

tim o secție în care 
se produc dopuri din 
material plastic pen
tru întreprinderea viei 
și vinului, o insta* 
lație în care din po
rumbul cooperativei 
se produc „pufuleți" 
mult apreciați de co
piii nu numai din 
Valea Mare, ci și din 
alte localități. Si tot 
pentru cei mici coo
perativa a făcut o go- 
goșerie. în ansamblu, 
din activitățile indus
triale cooperativa agri

10 000 tone și. respec
tiv, 4 500 tone. Ce În
seamnă transportul 
zgurei de la Galați ? 
în primul rînd. mari 
cheltuieli de trans
port, la care se adau
gă și ocuparea a pes

ne precizează inginerul Ion Niță, 
directorul noii unități. înainte, mun
ca era organizată pe trei secții mari 
de producție. Acum am înființat 7 
brigăzi complexe de producție, din 
care fac parte 33 formații de inter
venții. în continuare, numărul bri
găzilor va rămîne același, dar va 
crește cel al formațiilor de inter
venții.

— Care sînt avantajele acestui mod 
de organizare a muncii ?

— Desigur, nu este de neglijat 
faptul că acum schela are o rază de 

La Schela de producție petrolieră 
Poeni - Teleorman

NIVELUL ZILNIC AL EXTRACȚIEI DE ȚIȚEI 
CREȘTE CONTINUU

activitate mai mică, de numai 
35 km, ceea ce ne permite să asig'u- 
răm o supraveghere permanentă a 
fiecărei sonde. Un- alt avantaj, cel 
mai mare aș zice eu, este că brigă
zile au gestiune economică internă, 
adică fiecare om și toți la un loc 
răspund de nivelul producției, de 
cheltuielile efectuate, de folosirea 
utilajelor. Intr-o brigadă lucrează 
25—35 operatori parc și extracție, 
15—20 mecanici, 10—15 electricieni, 
60—80 sondori de intervenție. Cum să 
armonizezi Interesele acestor oa
meni, care au totuși meserii diferite 
și execută lucrări diferite, decit 
cointeresîndu-i în direcția scopului 
final al întregii activități : obținerea 
unei producții cît mai mari de țiței 
și gaze în condiții de eficiență spo
rită. înainte, operatorii erau plătiți 
în regie, iar fostele brigăzi de in
tervenții — în acord, dar după nu
mărul de marșuri executate cu țevile 
de extracție și prăjinile de pompare. 
Deci fiecare om sau formație lucra 
după normele pe care le avea, însă 
fără să fie legați cu nimic de scopul 
final al activității : producția de 

Note economice

colă a încasat anul tre
cut 5 milioane lei, față 
de 3 milioane în 1981. 
Se caută noi surse de 
creștere a veniturilor. 
Și s-au găsit. Se orga
nizează o secție de 
prelucrare . a pieilor 
de iepure. Acum se 
pregătește „materia 
primă", adică se cresc 
iepurii. De aici reiese 
că sursele de creștere 
a producției si a ve
niturilor nu cunosc 
limite. (loan Herțeg).

te 1 400 de vagoane 
care ar putea fi uti
lizate cu mai mult fo
los în alte sectoare ale 
economiei.

Poate că zgură nu 
se găsește decit la Ga
lați ? Nici vorbă 1 Cea 

țiței și gaze. Din această cauză, 
uneori se neglija calitatea lucrărilor; 
.efectuate. Acum, întreaga brigadă 
lucrează în acord1 global, retribuția^ 
tuturor oamenilor făcîndu-se în func-’ 
ție de contribuția avută la realizarea 
producției de țiței și gaze, de acțiu
nile întreprinse pentru reducerea 
cheltuielilor, pentru mai buna folo
sire a bazei materiale.

Eficiența noului mod de organizare 
a producției este confirmată de 
activitatea concretă, de rezultatele 
obținute de petroliștii de la Poeni, 

chiar și în scurtul interval de timp 
care a trecut de la înființarea noii 
schele de producție. De la începutul 
lunii martie, brigada condusă de 
Adrian Vînt, de pildă, a efectuat pes
te 80 de intervenții la sondele care 
trebuie reparate sau slab produc
tive, în special pentru înlocuirea 
pompelor de fund. Avantajele noului 
mod de organizare a muncii se con
cretizează, printre altele, în reduce
rea duratei medii a unei intervenții 
de la 20—22 ore, la mai puțin de 15 
ore. Formația de intervenții condusă 
de maistrul Marian Mihalache a ob
ținut în felul acesta de la o singură 
sondă o producție suplimentară de 
5 tone țiței Concomitent cu execu
tarea lucrărilor de intervenții pro- 
priu-zise s-au efectuat, spre deose
bire de felul cum se proceda pînă nu 
de mult, și o serie de alte operații, 
cum ar fi înlocuirea tubingului cu 
etanșeitate scăzută și a tijelor cu 
uzură pronunțată la fileturi, în 
scopul preîntîmpinării unor even
tuale defecțiuni accidentale. Activi
tatea sondorilor de intervenții, dar 
nu numai a lor, ci a tuturor oame

mai mare parte din 
cantitatea de zgură ne
cesară se găsește acum 
în județ, chiar în ora
șul Vaslui, la nici 
un kilometru distanță, 
mai exact la între
prinderea de materiale 
izolatoare. Aici, zgura 
rezultată din procesul 
de fabricație este de
pozitată și refolosită 
la fabricarea de be
toane pentru con
strucții. la umpluturi

„Pășune
Cu cîțiva ani în urmă, 

pe o însemnată supra
față de pășune apar
ținînd cooperativei a- 
gricole Petricani, ju
dețul Botoșani, s-au 
executat toate lucră
rile corespunzătoare 
pentru a deveni pășu
ne model. Ca efect al 
măsurilor aplicate, 
producția de iarbă a 
crescut simțitor. Nu

de drumuri. între
prinderea folosește a- 
nual circa 50 tone, de 
zgură. în schimb. îi 
rămîn disponibile pes
te 7 000 de tone. Ceea 
ce înseamnă nu numai 
că peste cîteva luni 
nu va mai avea unde 
depozita zgura, dar și 
că această cantitate ar 
putea acoperi peste 80 
la sută din cerințele 
celor două unități, la 
care ne-am referit. Să

mai că, pe parcurs, în
treținerea amenajări
lor a fost neglijată, 
pășunea degradîn- 
du-se. Spre sfîrșitul 
anului trecut. Gheor
ghe Turcanu. șeful 
fermei zootehnice a u- 
nității, spunea : „Vom 
folosi sezonul friguros 
pentru a reface tot 
ceea ce s-a stricat. 
Pășunea va deveni cu

model"... de degradare

nilor din brigadă se Îndreaptă deci 
tot mai mult spre efectuarea acelor 
lucrări de care depinde sporirea pro
ducției de țiței.

Nu este vorba însă numai de su
flul nou care caracterizează munca 
unei singure brigăzi, sau numai des
pre eforturile care se fac pentru 
repararea cît mai operativă a unor 
instalații de pompaj. Se poate spune 
că activitatea întregii schele cu
noaște o îmbunătățire rapidă șl de 
fond. Astfel, pentru stimularea flu
xului de țiței din zăcămînt au 
început să se execute lucrări pentru 
consolidarea sondelor care au viituri 
mari de nisip; la alte sonde se efec
tuează fisurări acide sau tratamente 
tensio-active. Totodată, s-a declan
șat o acțiune mai largă pentru tre
cerea sondelor cu viituri de nisip 
foarte fin de la exploatarea prin 
pompaj la exploatarea prin gaz-lift. 
Apoi, în cele aproximativ patru săp
tămini care au trecut de la reorga
nizarea schelei au fost reintroduse in 
circuitul productiv 70 de sonde 
afectate.

Ar fi exagerat să susținem însă că, 
deși nou înființată, schela de pro
ducție petrolieră nu are nici o pro
blemă de rezolvat. Dar organi
zarea schelei pe teritoriul unui 
singur județ prezintă multe avan
taje. Chiar din momentul înfiin
țării noii schele, o brigadă com
plexă a comitetului județean de 
partid s-a alăturat petroliștilor pen
tru ca greutățile începutului să fie 
depășite mai ușor. Și, ceea ce este de 
remarcat, s-au găsit multe soluții.

Am putea, evident, să Încheiem 
în mai multe feluri aceste rîndurl 
care consemnează începutul de drum 
productiv al unei noi unități eco
nomice. Vom nota însă un singur 
lucru ; față de începutul lunii mar
tie, la Schela petrolieră din Poeni 
producția medie zilnică a crescut, 
în prezent, cu peste 100 tone de țiței, 
ceea ce ni se pare mai convingător 
decît orice alt argument.

Ion TEODOR 
Stan STEFAN

nu fi știut ele despre 
zgura din Vaslui ? 
Nicidecum. Dovada ? 
Au fost solicitate de
seori să colaboreze cu 
furnizorul. Solicitare 
care n-a fost însă lua
tă în considerare. în 
legătură cu banii chel- 
tuiți fără rost, se 
pune întrebarea : de 
ce iși permit unii oa
meni să fie atit de 
generoși cu banii sta
tului ? (Petru Necula).

adevărat model". Dar 
nu a devenit. De ce ? 
Pentru că, între timp, 
ne-am convins acum, 
la ceea ce era degra
dat în toamnă, s-au 
mai adăugat numeroa
se drumuri în lungul 
și-n latul pășunii. Sînt 
drumuri ale risipei și 
nepăsării. (Silvestri 
Ailenei).
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„OAMENII MUNCII ÎNTREABĂ,

SPECIALIȘTII RĂSPUND7

O valoroasă inițiativă a muncii politice în Capitală
Întreprinderea „23 August" București. Activul de 

partid, oameni ai muncii — in total circa 300 de per
soane — au participat recent la o acțiune a muncii 
politico-educative, organizată în prezența unei brigăzi 
formate din 12 specialiști. Specialiști pe probleme ale 
politicii interne și externe a partidului, in domeniul 
legislației muncii, economiei, istoriei, filozofiei etc., 
cadre cu funcții de răspundere in diferite organisme, 
arhitectul-șef al Capitalei, procurorul-șef, președintele 
Tribunalului municipal, comandantul adjunct al Mi
liției Capitalei etc. Ceva deosebit a determinat or
ganizarea unei asemenea acțiuni ? Nu, nicidecum. O 
acțiune de asemenea factură a avut loc, pînă acum, 
in multe unități economice, de cercetare, culturale ale 
municipiului București. Scopul ei ește să realizeze un 
larg dialog intre specialiști și oamenii muncii, să pri- 
lejuiască dezbaterea unor probleme mai puțin eluci
date, să ofere posibilitatea clarificării pe loc a unor 
aspecte ce interesează cetățenii. Circa două ore, spe

cialiștii reuniți în această echipă s-au aflat la dis
poziția auditoriului pentru a răspunde la cele mai 
diferite întrebări, adresate spontan din sală. De pildă, 
la această acțiune s-au formulat 25 întrebări pe cele 
mai diferite aspecte, care au primit răspunsuri promp
te din partea invitaților. Au fost întrebări legate de 
fenomene mai generale, dar cetățenii au ridicat și o 
serie de probleme personale, specialiștii îndrumîndu-i 
cum să procedeze pentru a și le rezolva. S-a înfiripat 
un dialog rodnic, prin intermediul căruia participanții 
au aflat multe lucruri noi, date și explicații care ii 
interesau ; poate singurul regret a fost că acțiunea a 
trebuit totuși să se încheie.

Pentru a afla amănunte în legătură cu această ini
țiativă, ne-am adresat tovarășului DAN CRUCERU, 
directorul cabinetului municipal de partid, cel ce se 
ocupă nemijlocit de organizarea și desfășurarea ac
țiunii.

■g
politică „țăranii, pămintul și moșierii in România 1864-1888

Este o hotărîre a biroului comite
tului municipal de partid ca perio
dic să deplasăm această brigadă de 
specialiști în mijlocul colectivelor de 
oameni ai muncii pentru a răspunde 
la întrebări. Acum, cînd brigada a 
fost deja în principalele unități eco
nomice, de cercetare, proiectare și 
culturale ale Capitalei, putem spune 
că ea s-a bucurat efectiv de mare 
audiență. La întîlnirile cu brigada 
noastră, oamenii vin cu vădit inte
res. Dealtfel, întrebările adresate, 
numărul și diversitatea lor sînt eloc
vente prin ele însele.

— Brigada de specialiști vorbește, 
răspunde la întrebări în fața unui 
număr restrîns totuși de persoane — 
maximum 300 sau 400 ; nu, ați încer
cat ca răspunsurile la întrebările 
care se repetă cu o frecvență mai 
mare să ajungă și la ceilalți oameni 
ai muncii 2

— Este ceea ce facem în momentul 
de față. Pe baza întrebărilor care 
revin mai des întocmim broșurile și 
materialele documentare necesare 
propagandei prin conferințe. Avem 
astfel garanția că acestea răspund 
mai bine, într-un mod mai diferen
țiat preocupărilor oamenilor.

— Ce alte învățăminte sau conclu
zii s-au desprins din activitatea bri
găzii 2

— Noi ne deplasăm săptămînal în 
mijlocul unui colectiv, la anumite 
întreprinderi mai mari am fost și de 
mai multe ori. Pînă în prezent am 
fost în 52 de unități economice, sociale 
și culturale. Mergem în unități pentru 
a ajuta organizațiile de partid și nu 
pentru a ne substitui activității po- 
litico-ideologice concrete din unități. 
Eac această precizare, pentru că am 
observat din întrebările adresate de 
oameni că unele organizații de partid 
nu desfășoară o activitate stăruitoa
re și mai ales promptă ; se manifes
tă încă o insuficientă legătură între 
conținutul politico-educativ și preo
cupările actuale ale oamenilor mun
cii, ale societății în ansamblul său, 
ale lumii contemporane. Multe în
trebări nu s-ar fi ridicat dacă orga
nizațiile de partid desfășurau în pre
alabil o susținută activitate politico- 
ideologică.

După ce au loc întîlnirile cu oa
menii muncii din unități, noi ținem 
legătura cu organizațiile de partid, 
le sprijinim în continuare, inclusiv 
cu cadre de specialitate, pentru a 
orienta stăruitor activitatea, diver
sele forme ale muncii politice, ast
fel încît să răspundă prompt preo
cupărilor colectivelor, să contribuie 
la elucidarea diferitelor probleme pe 
care și le pun oamenii.

Aș dori să mai insist asupra unui

aspect de importanță esențială, după 
opinia mea. Fiecare unitate dispune 
în prezent de specialiști de înaltă 
calificare în diferite domenii. Oa
meni care la rîndul lor pot să țină 
expuneri interesante, să participe la 
dezbateri instructive cu colectivele 
de muncă. Se observă însă că acest 
potențial propagandistic este încă 
sporadic folosit. Desigur, brigada 
pe care o deplasăm periodic prezintă 
oamenilor date și preocupări mai 
generale,, multe din domeniile în 
care respectivele unități nu dispun 
de specialiști și nici de informațiile 
necesare. în acest sens, acțiunea 
noastră răspunde unor necesități e- 
fective. Roadele educative ale bri
găzii vor fi însă mult mai bogate, 
în măsura în care organele și orga
nizațiile de partid vor antrena spe
cialiști, toate cadrele de care dispun 
la desfășurarea activității politico- 
educative. Această activitate cu va
lențe modelatoare trebuie să se 
desfășoare sistematic, pentru a mo
biliza toți oamenii muncii la reali
zarea programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei. Numai 
acționînd astfel munca politică va 
căpăta forța reală -de a fi un pu
ternic instrument de făurire a con
științei înaintate.

Paul DOBRESCU

Deși asupra proble
mei agrare s-a scris 
mult, atît în trecut, cit 
și. în zilele noastre, a- 
ceasta continuă să re
țină atenția, preocu- 
pind, deopotrivă, eco
nomiști, istorici, socio
logi. Ultima, în ordi
ne cronologică, dintre 
cărțile consacrate pro
blemei agrare aparți
ne lui Ion Uincioiu-și 
a apărut sub egida 
Editurii politice.

Valorificînd în mare 
parte materialele de 
arhivă, inedite, dar și 
edite, autorul desci
frează în cartea sa, în- 
cepînd din prima ju
mătate a secolului al 
XVIII-lea, trăsăturile 
regimului agrar, re

flectat în așezăminte- 
le lui Constantin Ma- 
vrocordat. care des
ființau în 1746 (in Țara 
Românească) și în 1749 
(in Moldova) rumânia 
și vecinia și. mai a- 
poi, în legiuirile agra
re elaborate. în 1851, 
de Barbu Știrbey (în 
Țara' Românească) și 
Grigore Ghica (în 
Moldova), găsindu-și o 
încununare în legea 
rurală din 1864.

Analizînd în profun
zime legea rurală. Ion 
Uincioiu apreciază fap
tul că aceasta, elibe- 
rînd țărănimea de sar
cinile qlăcășești și îm
proprietărind-o. a pus 
..temeliile viitorului 
capitalist al agricultu

rii rorrjânești". consti
tuind. din acest punct 
de vedere, un „act de 
deschidere spre viitor", 
act care s-a desfășu
rat totuși greoi, ele
mente ale noilor rela
ții de producție al- 
toindu-se pe trupul ce
lor vechi, ceea ce a 
îngreunat mult pro
gresul și dezvoltarea 
forțelor de producție 
din agricultură. cu 
consecințe negative 
pentru masele largi 
ale țărănimii. Apli
carea defectuoasă a a- 
cesteia. abuzurile mo
șierilor. arendașilor și 
autorităților aveau să 
prilejuiască noi și 
multiple frămîntări în 
lumea satelor, amplifi-

cînd spiritul revolu
ționar ai țărănimii, 
concretizat în marea 
ridicare la luptă din 
martie 1888.

O ilustrare cores
punzătoare își găsește 
în cartea lui Ion Ilin- 
cioiu legislația rurală 
de după decretarea re
formei agrare. în ca
drul acesteia. în prim- 
plan, situîndu-se legea 
„învoielilor" (tocmeli
lor) agricole, cu modi
ficările din 1872 și 
1882, consecințele ei 
privind limitarea li
bertății personale a 
țăranilor răsfringîn- 
du-se negativ și asu
pra dezvoltării prole
tariatului. în același 
context sînt analizate

legile de vînzare a 
moșiilor statului din 
1881 și 1889, apreciate 
de autor drept „trans
fer al proprietății fun
ciare către moșierime. 
păturile. înstărite de la 
sate și către țărănime" 
și legea poliției rura
le — dealtfel, puțin re
liefată în istoriografia 
noastră — care a con
stituit „o pîrghie prin
cipală de constrîngere 
a țărănimii".

într-o corelare orga
nică a luptelor socia
le desfășurate de ță
rănime pentru o via
tă mai bună, pentru 
pămînt se înscrie și 
răscoala din 1888. asu
pra căreia Ion Uincioiu 
se oprește, analizîn-

du-i cauzele economi
ce și politice și. im
plicit, desfășurarea ei. 
In strinsă legătură cu 
aceasta este abordată 
și poziția partidelor și 
grupărilor politice față 
de problema agrară.

Cartea lui Ion Ilin- 
cioiu. ilustrind in com
plexitatea ei chestiu
nea agrară, analizind 
în mod judicios facto
rii care stăteau la te
melia problemei a- 
grar-țărănești. evolu
ția acesteia de-a lun
gul sfertului de secol 
de după legea rurală 
din 1864, se înscrie ca 
o realizare valoroasă a 
istoriografiei noastre.

Mircea IOSA

0.N.II.: Adaptare la cerințele lumii contemporane*)
Profundele transfor

mări ce au loc in lume 
aduc în actualitate 
problema adaptării 
continue a Organiza
ției Națiunilor Unite 
la realitățile contem
porane, cerința întări
rii rolului său în dez
baterea și soluționarea 
problemelor mondiale.

După cum se cu
noaște, actuala epocă 
istorică se caracteri
zează prin confrunta
rea celor două tendin
țe fundamentale care 
acționează pe arena 
mondială, prin prezen
ța unor contradicții a- 
dînci ce-și pun am
prenta asupra evolu
ției vieții internațio
nale. Aceste condiții și 
realități noi, deosebit 
de complexe, impun

CARNET PLASTIC
*) Romulus Neagu : 

„O.N.U. — Adaptare 
la cerințele lumii con
temporane", Editura 
politică.

mai mult ca oricînd o 
evaluare atentă a ro
lului pe care organi
zațiile internaționale, 
și in primul rind Or
ganizația Națiunilor 
Unite, trebuie să-l aibă 
în viața internațională. 
Este meritul incontes
tabil al recentei lu
crări apărute in Edi
tura politică, sub sem
nătura dr. Romulus 
Neagu, cunoscut. spe
cialist, avind o apre
ciabilă experiență ca 
diplomat și practician 
al relațiilor interna
ționale, de a aborda 
problemele Organiza
ției Națiunilor Unite 
prin prisma realități
lor istorice noi, care 
impun cu tot mai 
multă putere ancora
rea O.N.U. în centrul 
problemelor vieții in
ternaționale.

Desigur, studiile' și 
lucrările de specialita
te consacrate Organi
zației Națiunilor Uni
te, îndeosebi in ultimii

ani, sînt numeroase. 
Ele au apărut în foar
te multe țări ale lumii 
și exprimă opinii din
tre cele mai diverse, 
de la „conservatoris
mul" ce preconizează 
păstrarea intactă a ve
chilor structuri ale 
Cartei, așa cum au 
fost ele stabilite la 
San Francisco in 1945, 
și pînă la tendințele 
diametral opuse, care 
se pronunță pentru o 
regîndire substanțială 
a înseși obiectivelor și 
mecanismelor de ac
țiune ale organizației. 
Dr. Romulus Neagu 
demonstrează în lucra
rea sa, cu argumente 
pertinente, necesitatea 
revitalizării structuri
lor, cerința adaptării 
inevitabile a mecanis
melor O.N.U. la impe
rativele unei lumi în 
schimbare. El nu neagă 
experiența trecutului 
— cu realizările și ne- 
împlinirile sale — dar

întreprinde un demers 
original, in spiritul 
pozițiilor României, in 
direcția unei implicări 
tot mai active a Or
ganizației Națiunilor 
Unite in marile proce
se mondiale, fapt ce 
impune întărirea rolu
lui său transformator, 
al comportamentului 
statelor, in prevenirea 
pericolului de război și 
a conflictelor in gene
ral, în desfășurarea 
largă a relațiilor din
tre țări, in armoniza
rea pozițiilor lor pen
tru a se putea aborda 
în mod constructiv, cu 
participarea deplină a 
tuturor statelor, mari
le probleme ale vieții 
internaționale.

Contribuția și acțiu
nile românești în ca
drul O.N.U. ocupă — 
cum este și firesc — 
un loc important în 
lucrare. Ele sînt pre
zentate cititorului in 
mod sistematic, axate 
pe marile probleme ce

își așteaptă rezolvarea 
prin efortul comun al 
membrilor comunită
ții internaționale. Con
cepția țării noastre 
despre Organizația Na
țiunilor Unite și rolul 
său in înfăptuirea 
colaborării internațio
nale, strălucit con
cepută in gindirea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, permite 
identificarea direcții
lor majore de acțiune 
spre care trebuie de 
fapt să se orienteze 
eforturile organizației 
pentru a putea realiza 
cu adevărat o lume a 
păcii și încrederii, pen
tru a stimula coopera
rea dintre națiuni, a 
permite apropierea po
poarelor și a înfăptui 
o lume a păcii și echi
tății internaționale.

Abordind problema
tica Organizației Na
țiunilor Unite prin 
prisma modificărilor 
survenite in raportul 
internațional de forțe,

raportînd permanent 
acțiunile O.N.U. la con
cepția și politica pe 
care România o pro
movează pe plan mon
dial, dr. Romulus Nea
gu întreprinde o operă 
deosebit de utilă. Cer
cetarea sa reprezintă 
nu numai o compe
tentă și aprofundată 
analiză a realităților 
lumii contemporane, g 
cărei oglindă o oferă), 
desigur, Organizația^ 
Națiunilor Unite, dar 
se constituie și intr-o 
pledoarie bine argu
mentată pentru depă
șirea unor vechi struc
turi și mecanisme pe
rimate, pentru o nouă 
ordine democratică in 
lume, bazată pe res
pectul dreptului inter
național, pe .imperati
vele echității și egali
tății tuturor popoare
lor.

Victor 
DUCULESCU

Nu doar simple ilustrații...
Tia Peltz — „Minia

turi". Publicate sub 
auspiciile Editurii 
Sport-Turism. „Minia
turile" Tiei Peltz ata
că cu dezinvoltură și 
aplomb „tare" mai 
vechi și mai noi, con
turează personaje, ti
puri și gesturi care, 
fără să se repete, de
limitează aceeași preo
cupare moralizatoare. 
Receptate da-sefect al 
spontaneității. aceste 
schițe, aparent disper
sate ca tematică, se 
definesc unele în ra
port cu altele într-o 
interdependentă care 
contribuie la afirma
rea lor reciprocă. Cu 
aceeași trăsătură rapi
dă. accentuînd de cele 
mai multe ori elemen
tul grotesc. Tia Peltz 
se amuză parcă de re
zultatele investigațiilor 
sale, atrăgînd atenția, 
cu ironie și uneori cu 
o umbră de tristețe, 
asupra unor negative 
stări de fapt. „Numai 
acceptînd că mai avem 
lipsuri ne putem în
drepta" scrie, dealtfel, 
graficiană, precizînd 
în cîteva cuvinte care 
țin loc de prefață : 
„Doresc ca prin stră
dania mea de a spu
ne, fie și prin «mi
niaturi», lucruri mul
te, iar prin desene să 
îngroș butada, să-mi 
aduc micul meu ajutor 
la îndreptarea unor 
stări de care societa
tea se poate lipsi".

Gîndul de multe ori 
amar al prieteniei 
trădate (vezi nume
roasele desene pe a- 
ceastă temă), lenea, 
prostia, nepăsarea, co- 
moditățile de tot felul 
sînt ținta unor schițe 
pline de vervă. Pre
textul care le dă naș
tere se află. în mod 
declarat. în textele 
foarte scurte care le 
însoțesc, dar rezulta
tele. fiecare din mi
niaturile adunate sub 
coperțile volumului, 
par mai curînd capri
cii libere de orice con
strîngere, capabile, 
fiecare în sine, să 
pună în 'valoare vir
tuozitatea de desena
tor a Tiei Peltz.

în aceste exprimări 
concise, alerte. în care 
artista evită soluțiile 
statice. închise, lăsînd 
impresia de mișcare 
liberă, firească a cre
ionului și fanteziei 
sale creatoare, inter
venția textului are un 
rol, cel mai adesea, de 
reală utilitate. O 
tehnoredactare mai 
atentă ar fi con
tribuit desigur la o 
mai exactă subliniere 
a calităților acestui 
volum, la accentuarea 
zimbetului de care 
avem atîta nevoie 
pentru a îndrepta mo
ravuri.

Eugen Taru — „Dom
nul Goe și alții...". Nu 
este, fără îndoială, 
nouă apropierea cari
caturistului Eugen 
Taru de lumea eroilor 
lui Caragiale (a mai 
făcut-o în 1952, cînd a 
ilustrat „Momente și 
schițe"). Iar cele peste 
10 volume ilustrate de 
el atestă o preocupare 
la fel de îndelung 
exersată ca și desenul 
satiric. Recent este 
doar volumul „Domnul

Goe și alții..." realizat 
de grafician și editat 
în excelente condiții 
grafice de Editura 
„Ion Creangă".

Creionul incisiv al 
desenatorului • a dat 
chip concret acelor 
eroi ai lui Caragiale 
care se adresează în 
primul rînd cititorilor 
de vîrstă școlară. Iro
nia, nervul polemic, 
.fondul dramatic și co
mic al unor scrieri 
care conturează in
competenta didactică 
sau o defectuoasă pe
dagogie aplicată în 
familie, relația școa- 
lă-familie. manifesta
tă în limitele acestor 
incompetente conjuga
te. au constituit pen
tru Eugen Taru pre
textul unor comentarii 
grafice reunite sub 
semnul inteligentei ar
tistice. De la cunoscu
ta istorie a răsfățatu
lui Goe la pățaniMe 
nu mai puțin răzgîia- 
tului Ionel din „Vizi
ta" și de aici la subli
nierea momentelor 
cheie ale acțiunii din 
„Lanțul slăbiciunilor", 
„Un pedagog de școa
lă, nouă", „Triumful 
talentului", „Premiul 
întîi", „Bacalaureat" 
Eugen Tarif deschide, 
prin imagine, noi ori
zonturi cunoașterii a- 
cestei lumi.

Graficianul a avut 
de înfruntat o dificul
tate care se ridică de 
obicei în fața oricărui 
ilustrator al operei lui 
Caragiale — aceea că 
textul (acolo unde și 
dacă o face) dă foarte 
vagi indicații de por
tret. Dificultate cu atît 
mai accentuată cu cît 
este vorba de a oferi 
cititorilor imaginea 
unor eroi foarte cu- 
noscuți. fixați de pe
licula cinematografică 
de eroi în portretiza
rea cărora s-au exer
sat desenatori de ta
lent. Depășind toate 
aceste dificultăți, cu 
luciditate, cu putere 
de cuprindere și sinte
ză, Eugen Taru a sub
liniat situații, caracte
re, a îngroșat expre
sii. atitudini, a reali
zat legături noi. une
ori surprinzătoare în
tre momentele desfă
șurării acțiunii. Cum 
era firesc. într-un a- 
semenea volum care 
se adresează vîrstelor 
fragede, unei impe
rioase nevoi de cu
noaștere și de formu
lare a unor aprecieri 
asupra eroilor îndră
giți. domină în inter
pretarea personajelor 
tendințe moraliza
toare.

Calitățile de ilustra
tor atît de apreciate 
în volume anterioare 
cum ar fi „Fabule" de 
Grigore Alexandrescu, 
„Povestea vorbei" de 
Anton Pann, „Amin
tiri din copilărie" de 
Ion Creangă, „Esop — 
viața și pildele", 
„Gargantua" de Rabe
lais. „Munchhausen" 
de Btirger, „Moș Tea
că" de Bacalbașa, 
„Pinocchio" de Colodi, 
pot fi regăsite și în 
imaginile actualului 
volum remarcabil nu 
numai prin unitatea 
concepției, ci și prin 
calitățile tehnoredac
tării.
Marina PREUTU

Ilustrație de Tia Peltz

Ilustrație de Eugen Taru

De o săptămînă și mai 
bine afișul cultural al cî- 
torva orașe și comune din 
județele Mureș și Harghita 
înscrie la loc distinct gene
ricul spectacolului muzical- 
coregrafic Cu soarele în 
inimi, prezentat de An
samblul artistic „Doina" al 
armatei pe, parcursul tur
neului întreprins pe aceste 
meleaguri. Primirea deose
bit de caldă; cuvintele de 
sinceră prețuire care le-au 
fost adresate artiștilor mi
litari pretutindeni unde au 
poposit, aplauzele la sce
nă deschisă atestă bucuria 
spectatorilor români, ma
ghiari, germani din așeză
rile transilvănene de a avea 
din nou în mijlocul lor un 
asemenea colectiv artistic 
de prestigiu al oștirii, re
prezentant de renume al 
artei noastre interpretative. 
Spectacolele — susținute 
pînă în prezent la Luduș, 
Tîrnăveni, Reghin, Tîrgu 
Mureș, Hodac, Sighișoara, 
Iernut și Miercurea Ciuc, 
precum și în alte locali
tăți — au oferit, deopotri
vă, dirijorilor, coregrafilor, 
regizorilor, coriștilor, ba
lerinilor, soliștilor vocali 
și instrumentiști ai „Doi
nei" cadrul propice de a-și 
piine în valoare, cu dăruire 
și. talent, disponibilitățile 
creatoare, virtuțile de ar- 
tiști-cetățeni. aflați statorr 
nic în slujba artei angaja
te, patriotice, revoluționare.

Noul spectacol a adus în 
luminile rampei rodul efor
turilor artiștilor militari 
de a-și împrospăta și îm
bogăți nu doar repertoriul, 
ci și mijloacele de expri

mare scenică. De data 
aceasta s-a optat pentru un 
spectacol conceput „clasic", 
pe alternarea muzicii, poe
ziei și dansului, care îm
bină însă, în arhitectonica 
majorității momentelor 
care-1 compun, elementele 
tradiționale cu cele speci
fice spectacolului modern 
muzical-coregrafic. De re
marcat, în acest context,

ISTC t LII fcRAKA

Intrat încă din viată în
tr-o zonă de penumbră, 
Bolintineanu se arată a fi, 
pe zi ce trece, un scriitor 
complex, incitant și. oricît 
ar părea de neașteptat, ac
tual. Posteritatea lucrează 
generos pentru autorul Le
gendelor istorice, pentru ro
manticul fantast din Con
rad și Mihnea și baba, pen
tru romancierul cu intuiții 
psihologice moderne și dă 
semne a-1 descoperi cu ui
mire și pe memorialist. Că 
scrisul lui Bolintineanu nu 
și-a epuizat surprizele au 
dovedit-o pe rind I. Negoi- 
țescu și Eugen Simion, N. 
Manolescu și Paul Cornea, 
Aurel Martin și Ioana Pe
trescu, lista exegetilor .pu
țind' fi oricînd extinsă cu 
nume de rezonanță. Dar, 
poate că înainte de a ne fi 
contemporan prin operă, 
Bolintineanu își revendică 
acest statut și prin perfecta 
unitate dintre viață și 
creație, pentru demnitatea 
impecabilă cu care a știut 
să-și asume epoca și să-și 
poarte destinul. Romantic 
ardent, el a dat vieții febri
litatea continuă a creației, 
iar operei patosul faptului 
trăit cu toată ființa ; din 
condiția de scriitor nu și-a 
făcut un refugiu, ci o mi
siune. Bolintineanu putea fi 
om politic de prim-plan, 
dar a preferat să fie pur și 
simplu Poet. El s-a „resem
nat" să-și slujească timpul 
„doar" prin cuvînt. Cînd, 
peste puțini ani, publicisti
ca lui va fi adunată și ea 
în ediția critică atît de 
energic și de competent

•) DIMITRIE BOLIN
TINEANU, Opere (voi. 
I—III), Ediție, note și co
mentarii de Teodor Vâr- 
golici, studiu introductiv 
de Paul Cornea, Editura

nii revoluționare, încrede
rii nestrămutate în făurirea 
evului de lumină socialist 
și a viitorului comunist pe 
care avem datoria de a le 
apăra, umăr la umăr, toți 
fiii patriei, muncitori, ță
rani, cărturari, ostași.

Lucrările corale „Parti
dul,’ patria, poporul" și 
„Servim patria" de colonel 
Sergiu Eremia, „Sub al ță

Bolintineanu - contemporanul nostru ’)
începută în 1981 de Teodor 
Vârgolici, se va ști mai 
bine adevăratul său aport 
la deșteptarea conștiinței 
românești.

în esență însă, Bolinti
neanu ne rămîne contem
poran prin literatura sa. 
Poetul, prozatorul și me2- 
moralistul întruniți în per
soana lui nu și-au epuizat 
încă surprizele. Ele vin de 
pretutindeni, cu o abunden
ță ce indică presiunea din 
adîncuri. Bune pagini lite
rare sînt de găsit in roma
nele lui, în Manoil și Elena, 
dar și în Doritorii nebuni. 
Cine vrea să înțeleagă (pe 
calea ficțiunii) o fascinan
tă epocă de tranziție desco
peră în ele vivante tablouri 
de epocă, o cronică de mo
ravuri plină de nerv. Citi
torul atent la mișcarea de 
modernizare a prozei româ
nești află la rîndu-i sec
vențe privilegiate. în Elena 
există fine intuiții ale psi
hologiei contradictorii, dia
grame ale unor stări răvă
șitoare la nivelul euluL 
profund. Gelozia lui Ale
xandru Elescu, de pildă, 
prefigurează estetic dra
mele eroilor dilematici ai 
lui Anton Holban. Prin in
teresul pentru sufletul as
cuns, pentru stampa lăun
trică. Bolintineanu își de
pășește epoca, plasîndu-se 
în clipele lui fericite în 
apropierea noastră. Capti
vant e și peregrinul roman
tic. Călătorii în Palestina și 
Egipt, Călătorii pe Dunăre 
și în Bulgaria, Călătorii în 
Asia Mică sînt memorialuri 
policrome demne de cele 
mai atractive pagini ale re
portajului românesc. Călă
torul e un lucid, un spirit 
necomplexat de pitorescul 
sau faima locurilor vizitate. 
El vede totul de la meri
dianul patriei, e un melio- 
rist convins că „spre a îm

bunătăți soarta lumii tre
buie mai întîi a imbună- 
tăți soarta națiunii din 
care facem parte".

Semnalarea meritelor 
mai puțin știute ale proza
torului și reporterului e o 
nedreptate provizorie făcu
tă poetului. La Bolintinea
nu lirismul e o stare neîn
treruptă, o emisie și o com
bustie perpetuă de care azi 
doar Adrian Păunescu pare 
a fi în stare. Cind flacăra 
nu e hrănită cu locuri co
mune, cu o discursivitate 
facilă, exasperantă, poemul 
sună pur, are o muzicali
tate molatică, o suavitate a 
metaforei ce anunță pe 
elegiacul bine temperat 
care a fost Ion Pillat. Bo
lintineanu e poetul unor 
întrebări cardinale asupra 
condiției umane. Poemul 
Conrad, opera lui de căpe
tenie (pe care abia acum o 
citim întreagă datorită me- 
rituoaselor strădanii ale lui 
Teodor Vârgolici). e o 
panoramă a devenirii uma
ne, un periplu ulisean în 
timp și în civilizații, o dra
matică viziune a lumilor 
pierdute. Tot trecutul, con
templat de astă-dată din- 
tr-o perspectivă eroică, 
constituie fundalul celebre
lor Legende istorice. în
viate prin verb, personajele 
istoriei și mitologiei națio
nale se perindă într-o pro
cesiune gravă, rostindu-și 
solemn adevărurile. Versuri 
memorabile pot fi citate mai 
din fiecare poem, iar G. Că- 
linescu cel dintîi le-a ex
tras cu ochi expert. Remar
cabile sînt întotdeauna ar- 
dența sentimentului patrio
tic, radicalismul angajării, 
aptitudinea de a converti 
liber ideologia în poezie, 
în Legende istorice nu se 
exprimă poetul ca indivi
dualitate ; vocea Iui este 
exponențială, răsună în nu

mele unei conștiințe pentru 
care libertatea sau moartea 
reprezintă suprema ale
gere.

Cu asemenea calități, 
„Legendele" au avut o ca
rieră critică, editorială și de 
public excepțională, ce s-a 
intors pînă la urmă împo
triva poetului. Partea a în
tunecat întregul, împiedi- 
cind cunoașterea totală a li
rismului. Natural, un cuvînt 
greu de spus în acest con
curs de împrejurări au avut 
și editorii. Pare ciudat, dar 
poezia lui Bolintineanu n-a 
făcut niciodată obiectul u- 
nei ediții critice, exhausti
ve. Editorii au „valorifica
t-o" homeopatic, cu scrupu
le „estetiste", nesusținute 
întotdeauna de o adevăra
tă viziune estetică. O edi
ție mai amplă, din 1961, a 
fost în felul ei un masacru, 
un „monument" de lecțiuni 
eronate, arbitrare și de 
amputări nemotivate. E a- 
devărat că Bolintineanu 
însuși a creat premisele 
acestui gest, revizuind și 
republicind (vezi Sorin sau 
tăierea boierilor Ia Tîrgo- 
viște) scrieri vechi în for
me noi. Atunci el avea însă 
scuza indigenței. în ediția 
lui, exemplară din multe 
puncte de vedere. Teodor 
Vârgolici reia de la capăt 
procesul editorial și resti
tuie astfel adevărata fizio
nomie a operei poetice 
bolintinești. Ea e masivă și 
cele trei tomuri voluminoa
se apărute pîriă acum nu o 
cuprind cu totul. Un al pa
trulea volum va cuprinde 
poeme rămase în periodi
cele vremii, inedite, postu
me, traduceri proprii in 
limbi străine. Retipărin- 
du-le, Teodor Vârgolici 
(care este și unul din cei 
mai avizați cercetători ai 
scriitorului) evocă succint 
geneza poemelor, destinul

lor critic, avatarurile auc- 
toriale și editoriale. Atunci 
cînd se impune, editorul 
n-are obsesia ediției prin- 
ceps, nici superstiția „voin
ței ultime" a autorului, atît 
de nefericit manifestată în 
1868 in cazul poemului 
Conrad. Volumele sînt re
produse în ordinea apari
ției, reparîndu-se cîteodată 
uluitoare omisiuni. Bătălii
le românilor (fapte istori
ce), Carte tipărită în 1859 și 
complet ignorată de editorii 
de pînă acum, e una dintre 
aceste restituiri justițiare 
de care avem atîta nevoie 
pentru a ne cunoaște exact 
clasicii. Un act de mult 
necesar este republica
rea satirelor politice ale 
lui Bolintineanu. Asupra 
lor. Maiorescu „aruncase 
un văl" încă din 1867 ; 
gestul, explicabil atunci, 
fiindcă apele esteticului nu 
se limpeziseră incă in poe
zia noastră, nu se mai jus
tifică azi. în Nemesis, in 
Eumenide și Menade există 
pe lingă pasaje incă admi
sibile estetic (prin vigoarea 
pamfletară, prin sarcasmul 
metaforic al expresiei) și o 
lecție ă rebours de poezie 
politică, lecție cu atît mai 
dezirabilă cu cît unele de
ficiențe ale lirismului lui 
Bolintineanu reapar ici-colo 
și în operele de azi. A stu
dia defectele unui creator 
e uneori' un lucru tot atît 
de util ca și întîrzierea 
lingă o creație perfectă. 
Pentru acest motiv, și pen
tru altele încă (acribia filo
logică, calitatea aparatului 
critic) ediția lui Teodor 
Vârgolici se anunță a fi de 
pe acum, cînd e cam la 
jumătatea drumului, monu
mentul literar atit de ne
cesar ridicat Scriitorului 
Bolintineanu.

Ioan ADAM

(coregrafia : Vladimir Be- 
dea, artist emerit) — prin 
contopirea lirismului, vo
ioșiei și robusteții, vîrstei 
tinere în simbolurile clare 
ale dansului modern, cu 
temă ; creațiile folclorice 
(aranjamente muzicale 
semnate de Constantin Ar- 
vinte și Marin Cioacă, în 
viziunea coregrafică a ma
estrului emerit al artei

în graiul dragostei de patrie
TURNEUL ANSAMBLULUI ARTISTIC „DOINA" AL ARMATEI

diversitatea formelor și ge
nurilor artistice, unele din
tre ele de recunoscută di
ficultate, alăturînd cîntecul 
patriotic, revoluționar și 
marșul ostășesc, poeziei- 
manifest, prelucrării folclo
rice atent șlefuite, cîntecu- 
lui de viață nouă, aria de 
operetă, piesei de muzică 
ușoară și sonurilor muzicii 
tinere, suita de dansuri 
populare, tabloul coregra
fic. Cuprinse meșteșugit în 
urzeala viguroasă a spec
tacolului, aceste forme și 
genuri s-au completat reci
proc, dînd forță și vibrație 
exprimării dragostei cu 
care poporul nostru încon
joară partidul, pe secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, demni
tății, cutezanței și devoțiu

rii tricolor" de Cornel Arion 
și „Iubim partidul, țara" 
de Martin Moldovan, parti
turi pătrunse de un puter
nic suflu patriotic, revolu
ționar, au emoționat prin 
patetismul bine dozat al in
terpretării. Cu aplauze 
prelungite au fost răsplă
tite și tălmăcirile ă cap- 
pella date unor adevărate 
bijuterii ale genului — 
„Chindia" de Alexandru 
Pașcanu și „Foicica bobu
lui" de Gheorghe Dumi
trescu — piese în care co
rul „Doinei" a strălucit ca 
de obicei, prin sensibilita
te, patos și virtuozitate. O 
frumoasă impresie au lăsat, 
cucerind interesul și apre
cierile meritorii ale publi
cului, tabloul coregrafic 
„Băieți și fete în uniformă"

Gheorghe Baciu) — prin 
reunirea dinamică, într-o 
firească simbioză, a cînte- 
celor și dansurilor din mai 
toate zonele folclorice ale 
patriei ; și, nu în ultimul 
rînd, veselia și optimismul 
degajate exuberant de bu
chetul melodiilor de estra
dă avind drept subiect „fe
tele. ostași ai țării".

Culminînd cu poemul „Pa
tria, Partidul, Ceaușescu" 
(scris de poetul Corneliu 
Vadim Tudor) și cu lucra
rea corală „Partidul țării 
ni-i făclia" (compusă de 
Corne] Trăilescu), spectaco
lul prezentat de Ansamblul 
artistic „Doina" al arma
tei, în turneul său, face 
dovada necontenitei sporiri 
a măiestriei interpretative, 
a resurselor creatoare ale

artiștilor militari, confir
mate, o dată in plus, prin 
largul ecou al evoluțiilor 
lor în viața spirituală, 
culturală a localităților res
pective. Să-i numim, din
tre numeroșii autori ai 
acestui spectacol, pe cei 
aflați la „pupitrul" muzical 
— colonelul Sergiu Eremia, 
directorul și prim-dirijorul 
ansamblului, căpitanul 
Constantin Popovici și 
Gheorghe Popescu, dirijo
rul corului —, pe regizorul 
Nicolae Frunzetti și asis
tentul său, Dumitru Cucu, 
ca și pe soliștii vocali Ma
ria Diaconescu, Veronica 
lonescu, Ion Bogza, artist 
emerit, Elisabeta Turcu, 
Maria Bararu, Tiberiu 
Mladin și Ion Nicolau, pe 
soliștii instrumentiști Uie 
Udilă, Gheorghe Mustă
cioară. Marinca Trifu și 
Emil Bucur, pe interpretul 
de muzică folk Mircea Bo- 
dolan, pe balerinii Mariana 
Olteanu, Mariana Ștefă- 
nescu, Dorel Ciocănaru și 
Vasile Bărbuceanu.

Ansamblul artistic „Doi
na" al armatei și-a convins 
prietenii și admiratorii din 
această parte de tară că e 
întotdeauna capabil să-și 
onoreze locul de cinste cu
cerit printre colectivele de 
frunte ale slujitorilor sce
nei românești, contribuind 
eficient la opera de edu
care socialistă a oameni
lor muncii și ostașilor, a 
tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe pă- 
mîntul patriei române.

loan LUCA

ROMÂNIA — FILM prezintă:
la cinematograful Central din Capitală 

de la 18 aprilie

„Ștefan cel Mare- Vaslui-1475“
Casa de filme 5

Regia : Mircea Drăgan. Cu : Gheorghe Cozorici, 
Gheorghe Dinică, Violeta Andrei, Toma Dimitriu, 
Ioana Drăgan, Florin Piersic, Ana Szeles, lurie

Darie, Sebastian Papaiani, Emanoil Petruț.
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Cronica zilei

La București s-au încheiat, miercuri, 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de comerț.

în spiritul înțelegerilor și hotărîri- 
lor convenite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Saddam Hus
sein, cele două delegații au efectuat 
o trecere în revistă a stadiului ac
tual al relațiilor economice româno- 
irakiene și, pornind de la dorința 
comună de a dezvolta în continuare 
aceste relații, au fost stabilite noi 
acțiuni și căi menite să conducă la 
adincirea colaborării și cooperării 
dintre cele două țări în domenii de 
interes reciproc, la lărgirea și diver
sificarea 
mărfuri, 
popoare, 
în lume.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. âl P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu-

schimburilor bilaterale de 
în folosul ambelor țări și 
al conlucrării și progresului

lui, și Hassan Aii, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
ministrul comerțului al Republicii 
Irak, președinții celor două părți în 
comisie, au semnat protocolul sesiu
nii, in care sint consemnate acțiuni 
concrete vizînd dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
în industria petrolieră, agricultură, 
transporturi și construcții industriale, 
creșterea schimburilor . comerciale 
româno-irakiene.

Au participat Ion M. Nicolae. vice- 
prim-ministru al guvernului. Gheor- 
ghe Cazan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion Stănescu, ministru, șeful Depar
tamentului pentru construcții în 
străinătate, Mihai Diamandopol, am
basadorul țării noastre la Bagdad.

Au luat parte Munehim 
Sammaraye, adjunct al 
petrolului, și Dhiab M. 
ambasadorul Republicii 
București.

Hassan Al- 
ministrului 
Al-Algawi,

Irak la
(Agerpres)

Cu prilejul aniversării eliberării Ungariei

Academia de științe sociale și po
litice, Asociația juriștilor din Repu
blica Socialistă România, Facultatea 
de drept din București, împreună cu 
revista „Era socialistă", au organizat 
miercuri, în Capitală, o dezbatere 
științifică cu tema „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind 
perfecționarea legislației socialiste și 
întărirea legalității revoluționare".

In cadrul. dezbaterii a fost subli
niată importanța deosebită pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
dezvoltării dreptului socialist în eta
pa actuală, creșterii rolului legilor în 
conducerea vieții social-economice pe 
baza principiilor socialiste de muncă 
și viață. Au fost evidențiate, de ase
menea, aspecte privind întărirea răs
punderii juridice, fermitatea în apli
carea legilor țării, creșterea rolului 
opiniei publice, al spiritului civic, 
precum și contribuția maselor de oa
meni ai muncii la apărarea și dezvol
tarea proprietății întregului popor, la 
menținerea ordinii și disciplinei în 
întreaga activitate economico-socială.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători științifici, lu
crători din domeniul justiției, Procu
raturii, Ministerului de Interne, acti
viști de partid și de stat, alți specia
liști.

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii

Din viața partidelor
comuniste si muncitorești

PARTIDUL COMUNIST DIN BOLIVIA

de sub dominația fascistă

prietenească româno-ungarăV A»

Sala Consiliului popular orășenesc 
Curtea de Argeș a găzduit, miercuri 
după-amiază, o întîlnlre prietenească 
româno-ungară, organizată cu prile
jul celei de-a 38-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub dominația 
fascistă, la care au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni ai muncii din în- 
trcȚ^nțleri și instituții din localitate.

Au“țost' prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

în cadrul întîlnirii au luat cuvîn- 
tul tovarășii Elena Ioniță. vicepre
ședinte al Consiliului popular orășe
nesc Curtea de Argeș, și Miklos Ba- 
rity, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, care au relevat semnifica
ția evenimentului aniversat, faptele 
de vitejie și grelele jertfe ale ostași-

lor români, contribuția adusă de ar
mata română, alături de armatele 
sovietice, la eliberarea Ungariei. Re- 
ferindu-se la relațiile de prietenie și 
colaborare româno-ungare, vorbitorii 
au subliniat rolul determinant al în- 
tîlnirilor, convorbirilor și înțelegeri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdăr, în dezvol
tarea și consolidarea raporturilor 
statornicite între partidele și statele 
noastre, în amplificarea conlucrării 
româno-ungare, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar cu aspecte din via
ța și realizările oamenilor muncii din 
R. P. Ungară.

(Agerpres)
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ÎNCEARCĂ . ........ ..SALVAREA

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Arabe 
Siriene — a 37-a aniversare a pro
clamării independenței — miercuri 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ția de prietenie româno-siriană.

Cu acest prilej, ziaristul Corneliu 
Antim a prezentat impresii de călă
torie din Siria. A urmat apoi proiec
ția unui film documentar sirian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-siriene, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Hayssam Barakat, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, membri ai amba
sadei.

★
întreprinderea de apa- 
de măsurat Timișoara 
banda de montaj con- 
cu numărul un milion,

■ La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Pitești au fost amena
jate 14 solarii în care se plantează 
mii de răsaduri de roșii, precum și 
o ciupercărie pe 500 metri pătrați. 
Grădinarii sînt oamenii muncii din 
combinat, care consacră acestor 
îndeletniciri o parte din timpul lor 
liber.

■ Casa de cultură a sindicatelor 
din Sfîntu Gheorghe găzduiește o 
expoziție de produse realizate în 
cooperativele meșteșugărești din 
cadrul U.J.C.M. Covasna, care a fost 
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru rezultatele obținute în anul 
1982. Expoziția prezintă produsele 
noi, precum și realizările pe linia 
valorificării superioare a resurselor 
locale și a materialelor refolosibile.

■ Secția din Huși a întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
Vaslui, specializată în fabricarea 
mobilei, a dezvoltat și producția de 
...căruțe. De pe acum există con
tracte ferme în valoare de peste 10 
milioane lei.

■ Zilnic, la bariera căii ferate ce 
traversează șoseaua Slatina - Dră- 
gănești-Olt se formează lungi co
loane de mașini. Timp pierdut, con
sum zadarnic de carburanți. Toate 
acestea vor dispărea odată cu da
rea în folosință a unui pasaj pe 
sub calea ferată, aflat in prezent 
în construcție.

■ Un gest frumos : întreprinderea 
Laminorul de tablă din Galați, care 
patronează grădinița nr. 47, a dă
ruit copiilor de aici dulapuri pen
tru vestiare și paturi rabatabile, 
contribuind la ridicarea gradului de

^confort din această unitate. Obiec-

tele au fost lucrate din materiale 
recuperabile.

■ Nouă brutării noi se vor con
strui în acest an în județul Alba, 
în localitățile Lunca Mureș, Roșia 
Montană, Aiud, Blaj, Rimetea, Șona, 
Sîntimbru, Cetatea de Baltă, Alma- 
șu Mare.

■ La întreprinderea de transpor
turi, auto Brăila a fost realizat, prin 
autodotare, un simulator pentru ini
țierea în conducerea auto.

■ in județul Cluj s-au predat noi 
spații pentru unități comerciale și 
prestatoare de servicii însumînd 
peste 11 000 mp.

■ în județul Timiș au fost co
lectate în acest an peste 33 000 
tone metale feroase, 197 tone ala
mă, 144 tone bronz, 261 tone plumb, 
221 tone zinc, 311 tone aluminiu, 
2 630 tone hîrtie-cartoane, 101 tone 
textile și alte materiale refolosibile.

■ In zona gării din municipiul 
Focșani se construiește un nou an
samblu de locuințe. La parterul 
blocurilor sînt prevăzute ample spa
ții comerciale, iar în jur vor fi ame
najate spații verzi.

■ In cadrul complexului comer
cial „5 Călărași" s-a deschis un 
magazin de unelte, utilaje și scule 
agricole, iar la parterul blocului 
V 23 din zona de vest a municipiu
lui au fost date în folosință noi 
magazine alimentare și de mărfuri 
industriale.

■ De la începutul anului și pînă 
în prezent, unitățile de industrie 
mică din județul Teleorman au li
vrat, peste plan, o producție marfă 
în valoare de 3,8 milioane lei. Con
comitent, au fost valorificate noi 
resurse locale de materii prime.

Pentru lărgirea și adincirea procesului 
democratic

Situația creată în Bolivia după revenirea la regimul civil și formarea 
unui guvern de coaliție democratică, la care participă și partidul comu
nist, evoluțiile de pe scena politică și socială a acestei țări, ca și lupta 
comuniștilor bolivieni pentru lărgirea și adîncirea procesului de democra
tizare au constituit temele unui interviu acordat ziarului columbian „Voz 
Proletaria" de către secretarul general al Partidului Comunist din Bolivia, 
Jorge Kholle. Redăm în cele ce urmează fragmente din acest interviu.

Săptămîna precedentă a fost a fot
balului, a polo-ului și a rugbiului, 
dar a fost și a baschetului. De 
miercuri pînă duminică, la București 
și Oradea, fiecare zi a programat cite 
o „gală" de trei partide — în cadrul 
celor două grupe valorice ale cam
pionatului masculin.

Grupa 1—6 a oferit iubitorilor bas
chetului din Capitală incă o ediție 
spectaculoasă a „duelului" Steaua — 
Dinamo, dar și citeva surprize, care 
au reanimat campionatul. Meciul 
primelor două clasate a adus la sala 
Floreasca de două ori mai mulți 
spectatori decit aveau loc în tribune.

De data aceasta a învins Steaua — 
care a luat astfel o opțiune deloc ne
glijabilă in lupta pentru un nou titlu 
de campioană. Pînă la această 
întilnire. scorul confruntărilor di
recte dintre Steaua și Dinamo, 
din actualul campionat, era egal : 
2—2. Cum se explica o aseme
nea egalitate puțin previzibilă în 
campionatul trecut, cînd steliștii au 
dominat autoritar și au cucerit lejer 
titlul ? Aparent, simplu : față de lo
turile din anul anterior, Steaua a 
pierdut (deocamdată) doi jucători de 
bază — Opșitaru și Căpușan, bolnavi
— iar Dinamo a cîștigat doi jucători 

e bază : Dan Niculescu (bolnav în
ul 1982) și Vinereanu (un „gigant" 

ăcocoperit și lansat cu succes abia de 
scurtă vreme). La aceasta se adaugă 
și faptul — lăudabil — că tînărul an
trenor dinamovist Gh. Novac capătă 
experiență profesională și progre
sează în noua sa meserie văzînd cu 
ochii. Totuși, reputatul tehnician al 
Stelei și al naționalei, Mihai Ne- 
def, a reușit să închege o nouă for
mulă de echipă (fără cei doi mari 
absenți), a pregătit-o bine pentru 
meciul din 7 aprilie și a condus-o cu 
succes pe teren, reușind nu numai un 
joc aplaudat, ci și un succes stelist la 
două coșuri diferență. Așadar, Steaua
— Dinamo 3—2 în confruntările 
directe, din care au mai rămas' două

de jucat, în viitoarele turnee de la 
Constanța și București.

Relaxindu-se, în zilele următoare 
steliștii și dinamoviștii au avut apoi 
ceva probleme .— primii cu Farul, 
ceilalți cu Rapid — dar au învins 
pînă la urmă. Ceea ce n-au mai reu- 
șit baschetbaliștii steliști și în ulti
mul meci al turneului, cînd — jucînd 
cu o totală lipsă de interes — au 
pierdut la I.C.E.D. o partidă 
care însă nu influențează ierar
hia în clasament : 1. Steaua, 2.
Dinamo (ambele cu cîte 71 de punc
te, departajate și de scorul întîlniri- 
lor directe și de coșaveraj). Dar, am 
spune, că asemenea surprize’erau aș
teptate de multă vreme în baschetul 
nostru — intrat de la o vreme într-o 
monotonie întreruptă numai de me
ciurile Steaua — Dinamo. Măcar 
de-am avea parte de cît mai multe 
asemenea surprize — zicem noi, 
spectatorii.

în grupa valorică 7—12, ale cărei 
. meciuri au fost găzduite în condiții 

excelente (ca de obicei) de orașul 
Oradea, s-a jucat cu „sufletul la 
gură". .Dinamoviștii din localitate, 
ajunși la un bun stadiu de pregătire 
sub îndrumarea antrenorului Con- 
stantinescu, au cîștigat toate cele 
cinci partide și au urcat pe locul 7. 
Brașovenii (4 victorii și o înfrângere) 
și-au asigurat și ei un loc călduț ală
turi de „U“. Lupta pentru evitarea 
celor două locuri ale retrogradării s-a 
dat și se dă între Poli Iași. I.M.U.A.S. 
Baia Mare și Sportul studențesc. La 
Oradea, Sportul — reanimată în ulti
ma vreme de antrenorul Marius 
Bărbulescu în colaborare cu antre
norul Vasile Popescu, dornici și 
capabili să-i facă pe tinerii lor elevi 
să joace la adevărata lor valoare — 
a reușit să învingă și pe Poli, și pe 
I.M.U.A.S. ; de asemenea, ieșenii au 
învins, la rîndul lor. pe băimăreni. 
Ce o'mai fi, vom mai vedea... în ul
timele două turnee, de la Cluj-Na- 
poca și București, .

Gheorghe MITROI

Miercuri, la 
rate electrice 
a ieșit de pe 
torul electric 
destinat exportului în R. P. Polonă.

Cu acest prilej, la Casa tineretului 
din Timișoara a avut loc o festivita
te. la care au participat reprezentanți 
ai ministerelor și firmelor de comerț 
exterior din domeniul electrotehnicii 
și electronicii din cele două țări, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprinderea respec
tivă. A luat parte, de asemenea, Bo- 
leslaw Koperski, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

*

La sediul Asociației 
ternational și relații 
din București a avut 
o masă rotundă, în 
Bozidar Franges, directorul Institu
tului de relații internaționale și eco
nomie din Belgrad, a prezentat ex
punerea intitulată „nealinierea și 
noua ordine economică internațio
nală". Au participat cadre didactice 
universitare, cercetători în domeniul 
relațiilor internaționale. - reprezen- . 
fanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne,'ziariști, precum și membri ai 
Ambasadei Iugoslaviei la București.

★
Miercuri seara, la Muzeul litera

turii române a fost inaugurată ex
poziția „Scriitorii și militantismul 
clasei muncitoare — mărturii din pa
trimoniul Muzeului literaturii ro
mâne". Expoziția reunește manuscri
se, pagini de jurnal, scrisori, foto
grafii. lucrări de grafică, periodice 
și cărți din ultima perioadă a seco
lului trecut și din primele decenii 
ale veacului nostru, mărturii privind 
contactul dintre ideile mișcării mun
citorești socialiste și evoluția lite
raturii românești moderne.

în cadrul festivității au luat cu- 
vîntul Lucia Demetrius, Nicolae Co- 
poiu, Mihail Dragomirescu și Ale
xandru Oprea. în continuare, în 
lectura actorilor Irina Răchrteanu, 
Silvia Popovici, Nicolae Brancomir 
și Emil Liptac, au fost înfățișate do
cumente inedite prezentate în expo
ziție și apărute în revista „Manus- 
criptum".

de drept in- 
internationale 
loc. miercuri, 
cadrul căreia

A apărut „MUNCA DE PARTID" nr. 4/1983
Numărul revistei este deschis de 

două comentarii pe marginea sarci
nilor reieșite din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 23—24 martie a.c. : 
„Prioritățile economiei — priorități 
absolute ale muncii de partid" și 
„Partidul — uriașă forță politică și 
organizatorică". Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., semnează 
articolul: „în fiecare organizație 
U.T.C., în fiecare colectiv de tineri 
— ■ acțiuni concrete, spirit revoluțio
nar pentru îndeplinirea exemplară a 
hotărârilor și angajamentelor asuma
te în adunările și conferințele de dare 
de seamă și alegeri".

în continuare, în cadrul rubricilor 
revistei („Afirmarea puternică a re

PROGRAMUL 1
11,00 Ecran de vacanță 9 Tarzan — 

partea a II-a © Povestiri din Pă
durea Verde — desene animate11,50 Puternic impuls dezvoltării econo- 
mico-sociale 9 15 ani de Ia reorga
nizarea adminlstrativ-teritorială a tării

12,05 Film serial : „Bulevardul Paulista" 
— episodul 2

12.45 Dragu-mi-1 să joc, să cînt — melodii populare
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Dialogul orchestrelor
16,15
16,30
17.45
18,00
20,00

Civica
Studioul tineretului
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal 9 Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

20,15 Actualitatea economică
20,25 Fotograme din realitate. Reportaje, 

interviuri, Relatări, transmisiuni 
directe, muzică

21,10 Film serial „Visuri destrămate" — 
episodul 7

21,40 Occident ’83. Democrația burgheză 
— guvernare a marelui capital

în cîteva

lului organizațiilor de partid în con
ducerea politică a întregii activități 
economice și sociale", „Tribuna se
cretarului de partid — președinte al 
consiliului oamenilor muncii", 
de lucru dinamic, revoluționar", 
ța internă de partid viguroasă, bo
gată în conținut" ș.a.) sînt înfățișate 
preocupările actuale ale organelor și 
organizațiilor de partid pentru tra
ducerea în viață a hotărârilor Confe
rinței Naționale a partidului în toate 
domeniile de activitate. Revista pu
blică, de asemenea, pentru învăță- 
mîntul politico-ideologic două pla
nuri tematice.

Sumarul revistei se încheie cu ru
bricile „Note" și „Răspunsuri la în
trebările cititorilor".

21,55 Ritmuri muzicala
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal 9 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
Melodii îndrăgite
Curier cetățenesc
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Emil 
Simon. Soliști : Florin Chiriacescu, 
Andrei Agoston și Valentin Arcu. 
In pauză : Cronica muzicală

22,15 Telejurnal

20,15
20,50
21,00

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 13 APRILIE
1983

EXTRAGEREA
7 40.

I: 14 34 24 26

9 Meciurile disputate miercuri în 
etapa a 18-a a campionatului divi
ziei A la rugbi s-atf încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Rulmentul Bîr- 
lad — Dinamo 0—25.; Gloria P.T.T. 
Arad — Politehnica Iași 16—6 ; Ra
pid — Farul Constanța 9—26 ; R. C. 
Grivița Roșie — Politehnica 16 Fe
bruarie CIuj-Napoca 28—13 ; Steaua 
— R. C. Sportul studențesc 49—18 ; 
Știința CEMIN Baia Mare — C.S.M 
Sibiu 13—9 ; Știința Petroșani — Uni
versitatea Timișoara 9—0.

în clasament continuă să conducă 
Steaua — 52 puncte, urmată de Di
namo — 48 puncte și Farul 

uncte (un joc mai mult
Viitoarea etapă se va 

inică, 17 aprilie.

rînduri
în cadrul unei conferințe de presă, 

președintele I.A.A.F., dr. Primo Ne- 
biolo, a declarat că întrecerile vor 
fi televizate în multe țări ale lumii, 
totalul celor ce vor urmări campio
natul în cele 6 zile de întreceri fiind 
de ordinul miliardelor.

Pe de altă parte, Primo Nebiolo 
a arătat că pentru ediția din 1987 
s-au și primit candidaturi — din 
partea S.U.A. și Italiei — o hotărîre 
privind atribuirea urmînd a fi luată 
după reuniunea federației, de la 23 
aprilie, la Roma.

48 
disputat), 
desfășura

edifii a 
atletism,

9 \Organizatorii primei 
campionatului mondial de 
programată în luna august, la Hel
sinki! au anunțat că toate cheltuie
lile /de transport. cazare și masă 

ru atleții participant vor fi su- 
ate de Federația internațională 

atletism (I.A.A.F.).

9 în cadrul turneului internațio
nal feminin de tenis de la Amelia 
Island au fost înregistrate următoa
rele rezultate tehnice : Carling 
Bassett (Canada) — Virginia Ruzici 
(România) 6—3, 7—6 ; Bettina Bunge 

. (R.F.G.) — Leslie Allen (S.U.A,)
6—1, 6—1 ; Hana Mandlikova (Ce
hoslovacia) — Kathy Horvath 
(S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Kathy Rinaldi 
(S.U.A.) — Catherine Tanvier (Fran
ța) 7—5, 6—3 ; Claudia Kohde 
(R.F.G.) — Mima Jausovec (Iugosla
via) 6—4, 5—7, 6—4.

• MONUMENTUL 
VICTORIEI în războiul pur
tat de popoarele sovietice îm
potriva agresiunii hitleriste a 
început să fie construit pe co
lina Poklonnaia, ce flanchează 
una din principalele magistrale 
de intrare și ieșire din Mosco
va. Cei mai buni sculptori și 
arhitecți sovietici au participat la 
concursul pentru proiectul aces
tui monument care, edificat din 
granit roșu, reprezintă o compo
ziție complexă, menită să scoa
tă în evidență unitatea si coeziu
nea maselor populare in lupta 
pentru apărarea patriei socia
liste. Lîngă monument va fi ri
dicat un muzeu care își propu
ne să evoce cele 1 428 de zile 
și nopți de lupte eroice împo
triva invadatorilor naziști. Re-

licvele cele mai prețioase vor 
fi expuse în sala „Gloria", pe 
ai cărei pereți de marmură albă 
vor fi încrustate numele tuturor 
eroilor Uniunii Sovietice. în ju
rul monumentului se amenajea
ză un parc de 120 de hectare.

• ECLIPSĂ DE... 5 
ANI A PLANETEI PLU
TON. Astronomul James 
Christy, de la observatorul as
tronomic Tucson, din statul a- 
merican Arizona, a anunțat că 
în iarna acestui an ar începe o 
eclipsă a planetei Pluton și a 
satelitului ei. care va dura cinci 
ani. Astronomul a precizat că 
acest fenomen, care s-ar înre
gistra o dată la 124 de ani, poa
te favoriza obținerea de noi in
formații pentru alcătuirea unei

„Bolivia trăiește in prezent un 
proces de deschidere democratică. 
S-a reușit crearea unui bloc al for
țelor populare — Unitatea Democra
tică și Populară — care l-a adus la 
putere pe președintele Hernân Siles 
Suazo, cu un program democratic 
de guvernare. Acum, sarcina noas
tră principală este de a dezvolta și 
adînci procesul de restabilire a de
mocrației. Firește, înfăptuirea aces
tui obiectiv nu este lipsită de difi
cultăți. Dacă vrem să triumfăm și 
să înfăptuim etapele unui asemenea 
program, trebuie să reunim forțe tot 
mai multe și mai diverse.

în rîndul forțelor armate, nu nu
mai din Bolivia, ci din întreaga A- 
merică Latină în general, își găsesc 
reflectare un șir de procese demo
cratice. în Bolivia există exemple 
notabile de șefi militari progresiști, 
care au reușit să-și îmbine acțiunile, 
cu acelea ale maselor. Generalul 
Ovando Candia, care a fost un pa
triot și un antiimperialist, a națio
nalizat, se știe, petrolul. Acel petrol 
pe care un guvern prezidat de un 
civil ca Paz Estensorro îl denaționa- 
lizase. Există exemple de guverne 
militare patriotice, ca acela al ge
neralului Torres, care a înțeles că 
democrația are uri conținut popular, 
mai presus de simple declarații for
male și pseudodemocratice.

Masele populare, care au luptat în 
Bolivia și luptă pe întregul nostru con
tinent, nu puteau să-și consolideze 
și multiplice cuceririle fără a rupe 
cu acea formulă stereotipă ce con
stă in a-i contrapune pe militari 
poporului. în forțele armate din Bo
livia, ca și din restul continentului, 
a fost pusă pe tapet teoria „războiu
lui intern", a „siguranței interne", 
cu care au fost îndoctrinate multe 
promoții de militari. Dar, spre ma
rea surpriză a celor ce nu vor să 
vadă procesele în desfășurarea lor 
dialectică, în cadrul forțelor armate 
au apărut sectoare ce respingeau 
rolul de călău rezervat militarilor și 
imaginea lor asociată, de pildă, cu 
traficul de stupefiante. Această 
schimbare a făcut ca forțele armate 
să se orienteze spre redemocratiza- 
rea țării, predînd în cele din urmă 
puterea Congresului (parlamentului). 
Tocmai un asemenea fapt ne face 
să susținem că este necesar să se

acționeze pentru apropierea de for
țele armate, fiindcă la eforturile de 
construire a viitorului democratic 
va contribui și sectorul militar cu 
orientare patriotică. Cheia succesu
lui constă in realizarea unei uniuni 
intre forțele armate și popor și: nu 
în promovarea unei poziții de con
fruntare.

Toate acestea ne fac să conchidem 
că opțiunea nu este militarii Împotri
va civililor, ci democrație sau fascism. 
Trebuie dusă o amplă și profundă 
muncă de lămurire, de politizare și 
organizare pentru a pune în, miș
care forțele care, în fiecare țară, 
sînt dispuse să lupte pentru liber
tăți democratice. în cadrul luptei 
pentru democrație, trebuie să-și gă
sească locul și militarii dispuși să 
acționeze în consens cu năzuințele 
populare.

Desigur, procesul de înnoire nu 
este la adăpost de riscuri și primej
dii. Ne aflăm acum într-o cursă 
contracronometru, în care sectoa
rele democratice caută să se întă
rească pe baza unei convergențe so
ciale și politice. Nu rămîne loc pen
tru abordări negative, pentru pesi
mism. Niciodată procesul democrati
zării nu a atins cote ca cele actuale, 
atit cantitativ, cit și calitativ.

Aceasta nu înseamnă că am ignora 
greutățile existente, începînd cu cele 
derivate din situația economică pre- 

' cară._ Există, totodată, însemnate 
grupări .de militari de dreapta, 
există fisuri în frontul politic și ten
siune în rîndurile sindicatelor. Pen
tru a întregi panorama conflictuală, 
trebuie adăugat că se accentuează 
presiunile străine, inclusiv din partea 
firmelor transnaționale.

Rămînem însă optimiști, căci 
există în același timp un sprijin in
ternațional multiplu pentru proce
sul de deschidere și redemocratizare 
pe care îl trăiește Bolivia, ca și alte 
țări din America Latină. Evenimen
tele din America Centrală, evoluțiile 
din propria noastră țară, ca și din 
Peru și Ecuador, deschiderea din 
Brazilia și Columbia, schimbările 
din „Conul sud“ al continentului 
stau mărturie faptului că peste A- 
merica Latină suflă un vînt nou. 
Există, deci, un spațiu rezonabil 
pentru optimism" — se arată în în
cheierea interviului.

CARNET CULTURAL

cîștiguri ! 1 523 544

(Agerpres)

EXTRAGEREA 
38 31 1.

Fond total de _____
lei. din care 500 000 lei report la 
categoria 1

A II-A : 22 36 25

Admiterea în clasa a Xl-a (treapta a ll-a) de liceu
Admiterea în clasa a Xl-a (treapta 

a II-a) de liceu, învățămînt de zi 
și seral, se face pe bază de con
curs la toate tipurile și profilurile 
de licee. La concursul de admitere 
se pot înscrie promovații clasei a 
X-a din promoția anului 1983, dacă 
nu depășesc vîrsta de 19 ani pînă 
la începutul anului școlar (15 sep
tembrie 1983). Promovații clasei 
a X-a din promoțiile anterioare 
anului 1983 se pot înscrie la con
cursul de admitere în clasa a Xl-a 
numai la învățămîntul seral.

Pentru învățămînt de zi, înscrierea 
candidaților la concurs se face 
la profilurile absolvite în treap
ta I de liceu. Cei care doresc 
să continue studiile la alte profi
luri decît cele absolvite vor susți
ne. înaintea concursului de admi
tere, examene de diferență. (Infor
mații în legătură cu acestea — la 
liceele respective). Nu susțin exa
mene de diferență, indiferent de 
profilul la care au absolvit treapta 
I, candidații care se înscriu pen
tru concurs la profilurile : mecani
că, pentru meseriile : sudor, for- 
jor-tratamentist, turnător; mine —

petrol — geologie, pentru meseri
ile : miner, petrolist ; metalurgie, 
pentru meseriile : metalurgist- 
feroase, metalurgist-neferoase. la- 
minorist-trefilator ; construcții, 
pentru meseriile : constructor
structuri, constructor-finisor, con
structor căi de comunicații, insta
lator în construcții ; industrial- 
agricol, pentru meseriile : agro- 
nom-mecanizator, horticultor-me- 
canizator, zootehnist-mecanizator, 
mecanic agricol. De asemenea, ab
solvenții treptei I de la tipurile 
de licee : matematică-fizică, eco
nomic, științe ale naturii, sanitar, 
pedagogic, filologie-istorie, artă, 
care doresc să continue studiile 
liceale la profiluri industriale sau 
industrial-agricol nu susțin exa
mene de diferență.

Concursul de admitere — care se 
va organiza și va avea loc între 1—15 
iulie — se desfășoară pe profiluri 
și constă din probe scrise la două 
discipline de învățămînt. stabilite 
în funcție de profil. Candidații din 
rîndul naționalităților conlocuitoa
re au dreptul să susțină probele 
de concurs în limba maternă, la

invățămînt de zi
disciplinele pe care le-au studiat 
în această limbă.

Candidații care la concursul de 
admitere în clasa a Xl-a de liceu 
obțin medii finale de cel puțin 5, 
dar nu au locuri la liceele și la 
profilurile pentru care au susținut 
concursul, pot fi redistribuiți. cu 
acordul lor. de către comisia jude
țeană (a municipiului București) 
de organizare a concursului de ad
mitere la profiluri la care au 
rămas locuri neocupate și pentru 
care concursul de 
susținut la aceleași 
învățămînt.

Informații despre 
clasa a Xl-a (treapta a doua) 
liceu — învățămînt seral, într-un 
număr viitor al ziarului.

Amănunte în legătură cu acțiu
nile de organizare și desfășurare 
a concursului, lista tipurilor șl 
profilurilor de licee, lista probelor 
scrise, a probelor de aptitudini — 
în revista „învățămîntul liceal și 
tehnic-profesional", nr. 3, martie

admitere 
discipline

admiterea

s-a 
de

In 
de

Florica DINULESCU

RETUTINDENI
hărți a suprafeței celor doua 
corpuri cerești.

• VIKINGI MO
DERNI. Cunoscutul om de 
știință norvegian Ragnar Thor
set, care a condus în cursul anu
lui trecut o expediție spre Polul 
Nord, pregătește în prezent o 
nouă călătorie, pe care o va 
face, de această dată, în jurul 
lumii. Thorset și tovarășii săi 
doresc să realizeze ocolul pla
netei cu o ambarcațiune de tipul 
celor folosite de vikingi : un vas 
cu lungimea de 16,5 metri și lă
țimea de 4,8 metri, înzestrat cu 
vîsle și o velă. în luna iunie, 
navigatorii vor efectua o cursă 
de probă spre mai multe porturi 
europene, printre care Londra, 
Anvers, Hamburg. Misiunea pro-

priu-zisă va începe în primă
vara anului 1984 și va dura, după 
cum prevăd organizatorii, doi 
ani. Thorset speră să poată de
monstra că vikingii au traversat 
oceanul, spre continentul ame
rican.

• AUTOMATIZAREA 
ÎN VITICULTURĂ. Oamenii 
de știință sovietici au pus la 
punct un complex alcătuit din 
trei mașini automate care supli
nește integral munca manuală în 
altoirea butașilor de vie. Ran
damentul sporit înregistrat cu 
noua tehnologie se materiaiizea-

ză prin execuția pînă la 18 000 
de altoi pe zi față de numai 
1 000, cît se realizează manual. 
Dispozitivul, testat cu bune re
zultate în Ucraina se află ac
tualmente în stadiu de perfec
ționare prin atașarea unei com
ponente electronice care îi va 
spori și mai mult precizia îm
binării butașilor.

• GRĂDINĂ PE... 
ASFALT. De 27 de ani, Hoover 
Wright cultivă tot felul de plan
te — de la zarzavaturi pînă la 
porumb — în fisurile produse în 
asfaltul trotuarului din dreptul

Alba. Cea de-a doua ediție 
a „Zilelor școlii Albei", manifes
tare consacrată oamenilor de la 
catedră, s-a deschis la Alba Iulia. 
Intitulată „Creativitate și eficiență 
în învățămînt", manifestarea cu
prinde o sesiune de comunicări și 
referate, expuneri, simpozionul cu 
tema „Educația materialist-științi- 
fică a elevilor". Cu acest prilej, la 
liceul „Horia. Cloșca și Crișan" 
din Alba Iulia a fost inaugurată 
expoziția județeană „Creativitate 
în domeniul mijloacelor de învăță
mînt". (Ștefan Dinică)

Tul Cea Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
și întreprinderea cinematografică 
Tulcea, cu sprijinul Arhivelor na
ționale de film și al Institutului 
de artă teatrală și cinematografi
că, au organizat la Tulcea un lec
torat de cultură cinematografică. 
Timp de doi ani, în fiecare lună, 
iubitorii celei de-a 7-a arte din 
Tulcea vor participa la expuneri, 
dezbateri, urmate de vizionări de 
filme, adecvate temei. în această 
lună, tema 
fost „Fniiieie șuvii vxuiexnauogiaii- 
ce din Europa". (Neculai Amihule- 
sei)

Qorj Birou^ comitetului ju
dețean de partid, împreună cu re
dacția revistei „Munca de partid", 
a organizat, la Combinatul minier 
Motru, schimbul de experiență cu 
tema „Sporirea aportului la dez
voltarea bazei energetice și de ma
terii prime — act de conștiință po
litică, de răspundere profesională". 
Au luat parte secretari și secretari 
adjuncți al comitetelor de partid, 
secretari ai organizațiilor de bază, 
directori, președinți de sindicat și 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile miniere. Cei 
prezenți au vizitat mai multe 
obiective din cadrul centrului in-

pusă in dezbatere a 
.Primele școli cinematografi-

dustrial-agrar Motru, între care ca
riera Lupoaia, sala de apel a mi
nei Lupoaia, atelierele de produc
ție și mina-școală de la grupul 
școlar. (Dumitru Prună)

Mureș. Sub Senericul „Cînte- 
cele tinereții noastre". Casa de cul
tură din Tîmăveni a găzduit cea 
de-a 4-a ediție a Festivalului de 
muzică tînără, la care au participat 
reprezentanți din județele Alba, 
Sibiu, Brașov și Mureș. La actuala 
ediție, desfășurată la un ridicat ni
vel artistic, majoritatea cîntecelor 
prezentate în concurs au fost crea
ții proprii ale tinerilor interpreți, 
inspirate din munca și viata de zi 
cu zi a celor in rîndul cărora 
trăiesc și muncesc. (Gheorghe 
Giurgiu).

Buzău »Luna cărții în între
prinderi și instituții" prilejuiește 
centrului județean de librării 
organizarea a numeroase momente 
editoriale. La Rîmnicu Sărat a avut 
loc lansarea cărții „Tehnocrație și 
putere politică" de Paul Dobrescu, 
prilej cu care autorul a purtat un 
viu dialog cu numeroșii partici- 
panți. în municipiul Buzău, pio
nierii de la Școala generală nr. 11 
s-au întilnit cu poetul și publicis
tul George Mihăescu, cu prilejul 
lansării cărții sale de poezii 
fabule pentru copii „Aventuri 
continentul albastru", iar elevii 
ceului pedagogic „Spiru Haret" 
dialogat cu Ion Gh. Stanciu, 
marginea cărții sale „Școala și pe
dagogia în secolul XX". (Stelian 
Chiper).

Bistrița-Năsăud. Casa de 
cultură a sindicatelor din Bistrița a 
fost gazda cunoscutului meșter 
olar de pe valea Bîrgăului. Ștefan 
Gănău, care a prezentat publicului 
o bogată și interesantă colecție de 
lucrări ceramice. (Gheorghe Crișan).

li- 
au 
pe

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 14 aprilie, ora 20 — 17 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi ră
coroasă și în general instabilă. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de aver
să. Izolat, la începutul Intervalului, în 
zonele deluroase din nordul țării, precipitațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță șl ninsoare. La munte va ninge.

Vtntul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade, local 
mai ridicate. Spre sfirșitul intervalului 
in nordul țării condiții de brumă. în 
București : Vremea va fi răcoroasă cu 
cerul temporar noros, favorabil ploilor 
care vor avea și caracter de aversă. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 3 șl 7 
grade, iar cele maxime între 15 și 20 
de grade. (Ileana Mlliăllă. meteorolog 
de serviciu).

stației sale de benzină situată în 
localitatea Carbon Hill, statul 
Alabama. Așezată 
apropiere a unei 
„grădina din trotuar1 
pe toți cei ce trec prin preajmă, 
care se opresc să fotografieze 
neverosimilul peisaj. Wright 
spune că ideea „cultivării asfal
tului" i-a fost dată de un auto
mobilist venit la stația de ben
zină și care avea vreo două-trei 
boabe de porumb pe podeaua 
mașinii. Omul a aruncat boabele 
în fisura din asfalt, de unde 
s-au înălțat apoi fireie de po
rumb. „De atunci, în fiecare an. 
obțin de la cei ce trec pe la sta
ție diverse semințe pe 
semăn",

® POPULAȚIA ITA 
LIEI...

în imediata 
autostrăzi, 

•“ îi atrage

spune Wright.

Potrivit datelor

care le

oficiala

publicate în legătură cu recensă- 
mîntul general din octombrie 
1982, Italia are o populație de 
56 055 000 de locuitori.

• ...Șl A CANADEI, La 
1 ianuarie 1983, populația Cana
dei număra 24 739 400 locuitori, 
a anunțat 
al acestei 
lui 1982, 
Canadei a

Biroul de statistică 
țări. în cursul anu- 
numărul locuitorilor 
crescut cu 240 500.

• RĂFUIALĂ INTRE 
MAFIOȚI. Patru persoane au 
fost ucise cu focuri de armă și 
alte patru rănite în cursul unor 
răfuieli între „familii" mafiote 
rivale, desfășurate marți seara 
la Palermo. In 1982, reglemen-

țările de conturi între clanurile 
rivale ale Mafiei au provocat, 
numai in regiunea orașului Pa
lermo, moartea a 148 de persoa
ne, relevă cifrele oficiale.

• DOCUMENTE 
LINGVISTICE. In însemnă
rile nepublicate ale unor călă
tori ruși în America de Nord 
de acum două veacuri s-au gă
sit cuvinte și expresii de mult 
uitate dintr-o limbă a unui trib 
de indieni. Aceste însemnări, 
împreună cu acte și scrisori ofi
ciale ale funcționarilor unei so
cietăți ruso-americane din se
colele XVIII—XIX și alte docu
mente de mare importantă, pînă 
în prezent necunoscute, au fost 
găsite în arhivele din Leningrad.



Sdnb de mesaie intre 
președintele Nicnlae Ceausescu 

si colonelul Moammer El Geddafi
TRIPOLI 13 (Agerpres) — între 

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii 
Revoluții de Ia 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonelul Moammer El 
Geddafi, la Benghazi a avut loc un 
cordial schimb de mesaje. Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
odată cu înmînarea mesajului, s-au 
transmis conducătorului libian și 
doamnei Safia Farkash cele mai 
bune urări de fericire personală, de 
noi succese poporului libian prieten, 
pe calea dezvoltării economice și 
sociale.

Exprimînd vii mulțumiri, colonelul 
Moammer El Geddafi a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a soției 
sale, un salut prietenesc și cele mai 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către colonelul 
Moammer El Geddafi a tovarășului 
Manea Mănescu, membru al Comite

tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, reprezentant personal al 
președintelui Republicii Socialiste 
România la simpozionul internațio
nal cu privire la gîndirea politică și 
social-economică a conducătorului 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, care are loc la 
Benghazi.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme privind întărirea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, în
deosebi în domeniul cooperării eco
nomice, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale. în 
lumina înțelegerilor convenite la 
București, în ianuarie 1983. între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi.

S-a exprimat satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a raporturilor ro- 
mâno-libiene și traducerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de conducă
torii celor două țări, reafirmîndu-se 
convingerea că aceste relații vor cu
noaște o dezvoltare tot mai accen
tuată în viitor.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Sesiunea Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale

Sindicatele din România se pronunță pentru Întărirea unității 
de acțiuite a organizațiilor sindicale în lupta pentru pace 

și progres
NICOSIA 13 (Agerpres) — Miercuri 

dimineață au început la Nicosia lu
crările celei de-a 35-a sesiuni a Con
siliului General al Federației Sindi
cale Mondiale. La ordinea de zi sînt 
înscrise ca principale probleme evo
luția situației după al X-lea Con
gres Sindical Mondial (februarie 
1982) și necesitatea unei acțiuni 
unite și mai puternice împotriva șo
majului.

La lucrări participă și o delegație 
a U.G.S.R., condusă de tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Reliefînd activitatea sindicatelor 
din România în slujba păcii și co
laborării. dusă în spiritul concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
angajare fermă și statornică a în
tregului popor în slujba acestui de
ziderat fundamental al omenirii con
temporane, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. a subliniat că 
sindicatele din România vor contri
bui și în viitor la activitatea F.S.M., 
pentru ca imensa forță socială ce o 
reprezintă sutele de milioane de 
oameni ai muncii organizați în sin
dicate să acționeze unit în înfăptui
rea idealului lor de pace și progres.

Rata înaltă a dobînzilor — obstacol 
în calea redresării economice

Declarațiile fostului cancelar al R.F.G.
WASHINGTON 13 (Agerpres) - 

într-o declarație făcută la Faculta
tea de economie a Universității Har
vard. fostul cancelar vest-german, 
Helmut Schmidt, a apreciat că rata 
înaltă a dobînzilor practicată în

S.U.A. reprezintă unul din principa
lele obstacole în calea redresării eco
nomice a lumii occidentale. Potrivit 
agenției Associated Press, el a adău
gat că dolarul „este supraevaluat".

Consecințele recesiunii opusă cel mai greu asupra țărilor 
în curs de dezvoltare

BANGKOK 13 (Agerpres). — Re
cesiunea economică din lumea beci-, 
dentală, cea mai accentuată din ul
timii 50 de ani, s-a repercutat ne
gativ asupra țârilor în curs de dez
voltare, zădărnicind eforturile aces
tora de relansare economică — se 
arată în raportul anual al Comisiei 
Economice și Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (C.E.S.A.P.) dat pu
blicității la Bangkok. Se subliniază, 
astfel, că efectele crizei economice a- 
eupra țărilor în curs de dezvoltare 
din zonă au afectat realizarea pro
gramelor lor de dezvoltare economi
că și socială, agravînd dificultățile cu 
care sînt confruntate. Potrivit rapor
tului. toate statele din regiune au re

simțit efectele recesiunii economice — 
JErînarea ritmului de dezvoltare eco
nomică, accentuarea disparităților 
dintre țările industrializate și Cele in
curs de dezvoltare, creșterea defici
telor balanțelor de plăți și a șoma
jului, concomitent cu apariția unor 
noi și grave probleme de natură 
economică.

Printre principalele cauze ce au 
determinat reducerea ritmului de 
dezvoltare economică a țărilor în 
curs de dezvoltare din Asia sînt men
ționate limitarea cererilor la materiile 
prime pe care le exportă acestea, ca 
urmare a reducerii activității econo
mice în statele dezvoltate, și politi
ca protecționistă. a unor țări occi
dentale.

FAPTELE VORBESC: 
Realități din lumea capitalului

Ministrul român al afacerilor externe 
s-a intilnit cu ministrul de externe al R. F. G.

BONN 13 (Agerpres) — Tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, s-a întâlnit, la Tegernsee, 
lîngă Miinchen, cu Hans-Dietrich 
Genscher, ministrul de externe al 
R.F. Germania. Cu acest prilej, cei 
doi miniștri au examinat stadiul 
actual al relațiilor bilaterale în dife
rite domenii, precum și căile de dez
voltare în continuare a acestora, pe 
baza înțelegerilor convenite cu oca
zia întîlnirilor dintre președintele 
Republicii Socialiste România, tdva- 
rășul Nicolae Ceaușescu, și conducă
torii de stat' și de guvern ai R.F. 
Germania. Totodată, s-a procedat la 
un schimb de păreri cu privire la

întărirea păcii, securității și coope
rării în Europa, oprirea cursei înar
mărilor. întreprinderea unor măsuri 
concrete de dezarmare, în special 
de dezarmare ’nucleară, încheierea 
cit mai repede, cu succes, a reuniu
nii de la Madrid, necesitatea soluțio
nării pe cale, pașnică, prin tratative, 
a stărilor de război și conflict din 
lume.

S-a convenit ca ministrul de ex
terne al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, să efectueze, în 
curînd, o vizită oficială în România.

La întilnire a participat tovarășul 
Ion Râmbu, ambasadorul țării noas
tre la Bonn.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

Lucrările Comitetului F.A.O. 
pentru securitate alimentară mondială

ROMA 13 (Agerpres). — în rapor
tul prezentat Comitetului F.A.O. 
pentru securitate alimentară mon
dială, ale cărui lucrări au început, 
miercuri, la Roma, directorul gene
ral al F.A.O., Edouard Saouma, a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
pentru asigurarea unei aprovizionări 
corespunzătoare cu produse alimen
tare la scară globală. El a apreciat 
ca anormală situația actuală, în care 
numeroase țări în curs de dezvol
tare sînt confruntate cu foametea și

mâlnutriția, ce provoacă anual moar
tea a 40 milioane de persoane, din
tre care jumătate copii. Saouma a 
preconizat crearea unui sistem de 
securitate alimentară globală, pentru 
„a asigura tuturor accesul material și 
economic la alimentele de bază indis
pensabile". . După cum a apreciat el, 
potrivit agenției France Presse, pen
tru aceasta ar fi necesară „suma de 
117 miliarde dolari (la nivelul anu
lui 1980), reprezentînd circa 20 la sută 
din cheltuielile militare mondiale".

U.N.E.S.C.O.

Conferința asupra 
rolului educației 

în soluționarea marilor 
probleme ale umanității
PARIS 13 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO din Paris s-au deschis 
lucrările „Conferinței interguverna- 
mentale asupra educației în spiri
tul înțelegerii internaționale, colabo
rării și păcii, al respectării drep
turilor omului și libertăților lui 
fundamentale". La dezbatere iau 
parte reprezentanți ai 117 state mem
bre și din partea a peste 20 organi
zații internaționale, guvernamentale 
și neguvernamentale. Conferința este 
chemată să examineze rolul, sarcinile 
și conținutul educației în soluțio
narea marilor probleme ale umani
tății, în promovarea înțelegerii și 
cooperării internaționale, în întărirea 
păcii, securității și înfăptuirea dezar
mării. Un loc important în cadrul 
dezbaterilor va fi acordat sporirii 
participării UNESCO, prin progra
mele sale specifice, la pregătirea, 
desfășurarea și activitățile ce vor 
urma Anului internațional al tinere
tului, îndeosebi organizării de către 
UNESCO, în anul 1985, a Congre
sului mondial pentru problemele ti
neretului.

La conferință participă o dele
gație română condusă de Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România. în Franța, dele
gat permanent al țării noastre la 
UNESCO.

berlin: Conferința științifică internațională „Karl Marx si
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contemporaneitatea - lupta pentru pace și progres social"
Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
BERLIN 13 (Agerpres). — în cu

vîntarea rostită la Conferința științi
fică Internațională organizată de 
C.C. al P.S.U.-G. pe tema „KARL 
MARX ȘI CONTEMPORANEITA
TEA — LUPTA PENTRU PACE ȘI 
PROGRES SOCIAL", care se desfă
șoară la .Berlin, tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a evocat ma
rile prefaceri înnoitoare care au avut 
loc în lume de la apariția marxismu
lui, însemnătatea de prim ordin a 
victoriei socialismului într-o serie de 
state, atracția pe care învățătura 
marxistă o exercită asupra unui 
mare număr de țări în cuns de dez
voltare. Vorbitorul a arătat că prin 
socialism omenirea pășește pe căi 
noi, necunoscute pînă acum în istoria 
umanității. „întemeietorii socialis
mului științific nu au putut da re
țete valabile pentru orice situație. 
Ei au elaborat însă adevăruri esen
țiale, cunoștințe fundamentale" — a 
spus E. Honecker, adăugind că, prin 
schimbul de experiență în edificarea 
noii societăți, partidele conducătoare 
din țările socialiste rezolvă proble
mele care apar, îmbogățind și con-

firmînd valoarea de călăuză în acțiu
ne a marxismului.

Abordând, în continuare, unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, el s-a referit pe larg la im
perativele opririi cursei înarmărilor, 
eliminării pericolului de război Și 
salvgardării păcii, relevînd, în con
text, importanta pe care o au propu
nerile avansate de Consfătuirea de 
la Praga a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, alături de 
inițiativele altor state, pentru reali
zarea unei securități autentice, ba
zate pe dezarmare, pe niveluri cît 
mai scăzute ale armamentelor.

El a evidențiat amploarea mișcării 
din etapa actuală împotriva înarmă
rilor, subliniind marea importantă pe 
care o are unirea eforturilor pentru 
menținerea și stabilizarea păcii.

în încheiere, vorbitorul a arătat că. 
la 100 de ani de la dispariția lui 
Marx, „schimbările istorice care s-au 
petrecut în existenta omenirii și care 
se petrec în continuare, inspirate din 
ideile lui geniale, sînt cel mai viu 
monument pentru marele teoretician 
și revoluționar".

Cuvîntul conducătorului 

delegației P. C. R.

r
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
1 PLENARA C.C. AL P.M.S.U.

IDupă cum anunță agenția M.T.I., 
la Budapesta s-au încheiat lucră
rile plenarei. C.C. al P.M.S.U., care 
a examinat și aprobat raportul Bi- 

Iroului Politic privind activitatea 
depusă de la Congresul al XII-lea 
al P.M.S.U. și sarcinile partidului 

Ipe perioada următoare, prezentat 
de Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. Plenara a adop
tat o rezoluție, care va fi dată pu
blicității.I ’LA HANOVRA s-a deschis tra
diționalul Tîrg internațional indus
trial. relatează agenția D.P.A. 
Pînă 4a 20 aprilie, la tîrg își vor 
prezenta produsele peste 6 000 de 
firme și organizații, din 47 de țări 
ale lumii. în cuvântul inaugural, 
ministrul economiei al R.F.G.. Otto 
Lambsdorff, s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea liberă a schimburilor 
comerciale, subliniind că „proțec- 
ționismul și subsidiile nu ajută 
nimănui pe termen lung, ci au 
drept rezultat faptul că toată lu- 

Imea pierde"/ relatează agenția 
Reuter.

REALEGERE. — Pentru a 'șasea- 
Ioară consecutiv din 1975, Maurizio 

Valezi, membru al Partidului Co
munist Italian, a fost reales in 

I funcția de primar al orașului Na
poli, informează agenția A.N.S.A.

I ALEGERILE PENTRU FUNC
ȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI 
CHICAGO, al doilea ca mă-

I rime din S.U.A., s-au soldat cu vic
toria candidatului (de culoare) al 
Partidului Democrat, Harold Wa- 

I shington, transmit agențiile ameri

cane de presă. Washington a ob
ținut 51,5 Ia sută din voturi. în 
timp ce pentru candidatul Partidu
lui Republican, Bernard Epton, 
s-au pronunțat 48,2 la sută din 
alegători.

CONGRESUL UNIUNII PAN- 
ELENE A LUPTĂTORILOR DIN 
REZISTENȚA NAȚIONALA — 
P.E.A.E.A. — s-a desfășurat la 
Atena. Congresul a dezbătut pro
bleme privind activitatea de viitor 
a P.E.A.E.A., în urma recunoaște
rii ei de către parlamentul și gu
vernul grec. De asemenea, parti- 
cipanții la lucrări au abordat pro
bleme legate de lupta pentru pape 
și denuclearizarea Balcanilor. AU 
fost adoptate o serie de declarații 
cu privire Ia problemele aflate pe 
ordinea de zi. Din partea Comite
tului foștilor luptători și veterani
lor de război împotriva fascismului 
din România a participat gl. maior 
(r) Gheorghe Teodorescu.

DIALOGUL S.E.L.A. — PIAȚA 
COMUNA. Participanții la reuniu
nea Sistemului Economic Latino- 
American (Ș.E.L.A.), care se des
fășoară la Buenos Aires, s-au pro
nunțat miercuri pentru reluarea 
dialogului cu Piața Comună, însă în 
baza unor angajamente de respec
tare fermă de către C.E.E. a prin
cipiilor -neintervenției în treburile 
interne ale altor state, autodeter

minării popoarelor și promovării 
unei cooperări echitabile și juste 
între țările vest-europene și cele 
latino-americane.

REUNIUNEA EXTRAORDINA
RA LA NIVEL ÎNALT A ȚARILOR 
ARABE, prevăzută să se desfășoa
re în zilele de 16 și 17 aprilie în 
localitatea' marocană Fes, a fost 
amînată pentru începutul lunii vii
toare — s-a anunțat oficial la Ra
bat, potrivit agenției France Presse, 
Se reamintește că dezbaterile vor 
fi consacrate examinării ultimelor 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, precum și ale problemei 
palestiniene.

AUTORITĂȚILE BRAZILIENE 
au dispus arestarea a 10 persoane, 
între Care 4 polițiști activi, sub 
acuzația de participare la activită
țile așa-numitului „Escad-ron al 
morții", care, în ultimii 10 ani, are 
la activ nu mai puțin de 5 000 de 
crime săvîrșite in suburbiile orașu
lui Rio de Janeiro. Alte 25 de per
soane bănuite de apartenență la 
aceeași. organizație se află în cer-, 
cetare. Presa locală-apreciază că 
numai din a doua jumătate, a lunii 
martie a.c„ „Escadronul morții" a 
asasinat 20 de persoane.

ÎN MEDIE, 330 DE PERSOANE 
își pierd viața, zilnic, pe șoselele 
din 12 țări occidentale, se arată 
într-un studiu al Companiei de 
asigurări elvețiene. Studiul preci
zează că; în țările respective în ul
timul deceniu s-au înregistrat în 
total 1,3 milioane de victime ale 
accidentelor rutiere. Documentul 
se bazează pe statistici din Austria, 
Marea Britanie. Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R.F. Germa
nia, Italia. Olanda. Spania. Suedia
și S.U.A. .

CONFIRMAREA DECIZIEI PRIVIND EXTRĂDAREA. Tribunalul Su- i 

prern al provinciei canadiene Ontario a respins apelul fostului membru 
al Gestapoului nazist, Albert Rank, și a confirmat decizia privind extră
darea sa in R.F.G., unde va fi judecat pentru exterminarea unui număr de | 
aproape 12 000 de cetățeni civili, ih anii ocupației fasciste din R. S. S. Li-

„SĂRACII LUMII BOGATE"
® Un mare paradox al vremurilor noastre : în zonele puternic industrializate ale globului, 
zeci de milioane de oameni (peste 30 milioane în S.U.A. și tot atîția în țările Pieței 
comune) trăiesc sub limita admisă a sărăciei • Pe ansamblul țărilor occidentale, chel
tuielile pentru nevoile sociale au fost amputate cu 150 miliarde dolari • „A avea o 
locuință decentă este astăzi în Italia un vis irealizabil pentru majoritatea persoanelor cu 

venituri fixe".

LA RÎND PENTRU „SUPA POPULARĂ“

Formularea din titlu este numai aparent paradoxală. Rapoarte, 
statistici, articole publicate in ultima vreme în S.U.A., ca și în țările vesț- 
guropene puternic industrializate demonstrează realitatea crudă a sără
ciei in aceste țări. Nu este vorba, desigur, așa cum observă buletinul 
„European File", editat de Comisia Pieței comune, de același tip de 
sărăcie ca în țările slab dezvoltate din Asia, Africa și America Latină ; 
„pragul" sărăciei diferă de la o țară la alta, formele ei de manifestare 
au o mare varietate, dar nu este mai puțin adevărat că fenomenul ca 
atare nu poate fi tăgăduit. Sărăcia - mai accentuată in rîndurile anumi
tor categorii sociale, cum ar fi negrii din S.U.A. sau muncitorii imigranți 
din Europa occidentală — este alimentată în țările dezvoltate din punct 
de vedere economic în primul rînd de șomaj, ale cărui dimensiuni au 
crescut considerabil în ultimii ani, de sporirea continuă a prețurilor la 
bunurile de consum, de reducerea drastică a fondurilor bugetare desti
nate satisfacerii nevoilor.

Cea mai bogată țară a lumii ca
pitaliste — S.U.A. — oferă și cele 
mai Impresionante contraste sociale. 
Revista vest-germană „DER SPIE
GEL" scrie că peste 30 de mili
oane dintre cei 230 de milioane de 
americani au ajuns sub limita ofi
cială a pauperității. Ei locuiesc, de 
cele mai multe ori, în slums-urile 
marilor orașe, în rulote dezafectate^ 
amplasate în locurile rezervate pen
tru camping, sau în corturi ridicate 
în pripă. Mulți s-au pomenit, lite
ralmente, zvârliți în stradă pentru 
că,' pierzîndu-și serviciul, nu au mai 
putut plăti chiriile sau ratele pentru 
casele cumpărate. Potrivit datelor 
oficiale, nivelul șomajului se apropie 
în prezent de 12 milioane. Potri
vit estimărilor făcute de primarul 
Detroit-ului, K. Young, aproape 
400 000 de locuitori ai acestui oraș 
nu au, practic, un adăpost de șase 
luni, fn ghetoul Overtown pentru 
populația de culoare din Miami, rata 
șomajului a atins peste 45 la sută 
în rîndurile tineretului.

Reducerile hotărîte da administra
ție în bugetele sociale lasă conduce
rile municipalităților fără resursele 
necesare ajutorării acestor dezmoș
teniți. Ghilotina reducerii cheltuie
lilor sociale S-a abătut la sfîrșitul 
anului 1981 asupra unui număr de 
nu mai puțin de 250 programe so
ciale. Bugetul Biroului de plasare

și formare profesională a fost redus, 
programul de creare de locuri de 
muncă în instituții de stat a fost a- 
nulat, alocațiile de șomaj au fost, 
de asemenea, reduse, iar unele din
tre ele total suprimate. „Dacă in 
anii 1973—1975, scrie revista «TIME», 
peste 73 la sută din numărul celor 
ce căutau de lucru primeau alocații 
de șomaj, în decembrie 1981 acestea 
nu erau acordate decit unui procent 
de 37 la sută dintre ei". Programele 
de ajutorare a persoanelor cu venituri 
scăzute au fost diminuate cu aproape 
12 miliarde de dolari. Programele 
de lucrări publice au fost micșorate 
cu 89 la sută, bursele studențești — 
cu 43 la sută, mijloacele afectate in
valizilor — cu 29 la sută. Au fost 
reduse și cheltuielile pentru trans
portul în comun și sănătate. Revista 
„U.S. NEWS AND WORLD REPORT" 
constata : „Practic, fiecare american 
este atins astăzi de aceste măsuri 
crude. Dar lovitura cea mai dură a 
fost dată celor care trăiesc sub ni
velul oficial al sărăciei, bătrînilor și 
handicapaților".

Contractele colective, care au 
fost impuse de către monopoluri în 
primăvara anului trecut muncitori
lor din industriile automobilului, 
cauciucului și din transporturi, și 
care prevăd scăderea salariilor, au 
fost caracterizate, pe drept cuvînt, 
de către presa americană ca „spoli

erea cea mai brutală înregistrată in 
întreaga istorie a mișcării sindicale 
din Statele Unite". Conform calcu
lelor făcute de unii economiști, în 
urma noilor contracte, 200 de mili
arde de dolari vor fi literalmente 
scoase din buzunarele muncitorilor 
și plasate în seifurile monopolurilor.

într-un raport al Comisiei Pieței 
comune se arată că peste 30 de mi
lioane de oameni din țările C.E.E., 
respectiv 12 la sută din populația 
totală a acestor țări, trăiesc sub 
standardul minim acceptat de trai. 
Pe țări, ei se repartizează astfel 1 
R.F.G. — 4,5 milioane ; BELGIA — 
627 000 ; DANEMARCA — 1 milion ; 
FRANȚA — aproape 8 milioane ; 
MAREA BRITANIE — 3,7 milioane ; 
ITALIA — 11,5 milioane ; IRLAN
DA — 516 000 ; OLANDA — 700 000.

ITALIA, alături de Irlanda, deți
ne tristul record în ceea ce privește 
numărul săracilor raportat la totalul 
populației. în sudul țării, rămas în 
urmă, șomajul este de două ori mai 
ridicat decît în Nordul industrial. 
După cum scrie „CORRIERE DELA 
SERA", numărul adulților lipsiți de 
un loc de muncă atinge în Sud a- 
proape 20 la sută. O problemă acută 
la scara întregii țări este aceea a 
locuințelor. Săptămînalul „PANO
RAMA" menționează că prețurile 
caselor au crescut de 6,5 ori din 
anul 1972. „A avea o locuință de
centă — scrie revista — este astăzi 
un vis irealizabil pentru majoritatea 
persoanelor cu venituri fixe", adică 
pentru marea ■•majoritate a oameni
lor muncii. Analizînd consecințele 
crizei economice, sociologi italieni 
ajung la concluzia că în țară a apă
rut o nouă categorie de oameni de
numiți „noii săraci". Ei au un ser
viciu, cu venit fix determinat, dar 
care nu este suficient pentru satis
facerea nevoilor zilnice ale vieții, 
în această categorie intră, z practic, 
marea majoritate a salariaților.

Și în ANGLIA sărăcia este „re
partizată" inegal. Dacă sudul tării e 
relativ stabil economicește. Nordul 
sărăcește tot mai mult. în timp ce

Potrivit datelor oficiale, ca urmare a șomajului, care cuprinde mase tot mai 
mari de oameni ai muncii, în orașul Baltimore de pe coasta răsăriteană a 
S.U.A., 23 la sută din populație trăiește în prezent sub nivelul-limită oficiai 
al sărăciei. In imagine : șomeri stînd la rînd în fața unui punct unde se 

distribuie așa-zisa „supă populară"

BERLIN 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
ferinței științifice internaționale, or
ganizată de C.C. al P.S.U.G.. pe tema 
„Karl Marx și contemporaneitatea — 
lupta pentru pace și progres social", 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., conducătorul delegației 
P.C.R., a arătat că Partidul Comu
nist Român aduce un fierbinte oma
giu memoriei lui Karl Marx. mare 
ginditor și militant umanist revolu
ționar, creator al socialismului știin
țific, ale cărui teorie despre lume și 
viață și metodă de abordare a reali
tății istorice sînt înscrise pe steagul 
de luptă al partidului nostru.

Apartenența poporului român la 
geniala teorie despre căile abolirii 
exploatării și înnoirii radicale a so
cietății omenești, a spus vorbitorul, 
se materializează în însăși opera so
cială pe care o făurește astăzi — 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — contribuție 
proprie la practica revoluționară 
mondială, la îmbogățirea tezaurului 
teoretic al clasei muncitoare, al for
țelor progresiste de pretutindeni.

Evocind raporturile strînse stabilite 
în urmă cu aproape un secol între 
mișcarea muncitorească din Româ
nia, între partidul politic revoluțio
nar al clasei noastre muncitoare și 
învățătura marxistă, vorbitorul a 
arătat că, în prezent, realitatea țării 
noastre, care făurește cu succes, sub 
conducerea P.C.R., societatea socia
listă multilateral dezvoltată, consti
tuie o confirmare strălucită a justeței 
gîndirii marxiste.

în continuare, conducătorul delega
ției P.C.R. s-a referit pe larg la uria
șa' răspândire a ideilor marxiste, la 
amploarea și varietatea mișcăriloi' 
care, într-o formă sau alta, se reven
dică astăzi din Marx, arătînd că, sub 
incidența epocalelor sale descoperiri, 
evoluează țările socialiste, acționează 
mișcarea comunistă mondială, gin- 
desc o serie de alte organizații ale 
clasei muncitoare, se orientează miș
cări de eliberare națională, sta
te recent eliberate, numeroase forțe 
sociale contemporane. De asemenea, 
el a relevat contribuțiile lui Engels 
și Lenin la dezvoltarea teoriei re
voluționare a proletariatului, precum 
și vasta experiență socială care a 
dat expresie concretă. în cursul a- 
cestui secol, concluziilor de bază 
formulate de Marx. Problema care 
se pune acum — a declarat vorbi
torul — este cum să abordăm moște
nirea lui Marx, pentru ca ea să-și 
exercite în continuare întreaga for
ță de propulsie în lupta popoarelor 
pentru dreptate socială, pentru pro
gres și pace.

Referindu-se, în continuare, la e- 
xistența unor interpretări diferite, 
fie absolutizante. fie de negare to
tală. și a unor critici ale teoriilor 
lui Marx. vorbitorul a menționat că 
abordările extreme sînt foarte de
parte de intențiile lui Marx, care 
nu și-a arogat niciodată calitatea de 
proroc. capacitatea de a emite pre
ziceri. de a citi negurile viitoru
lui. „El, fondatorul dialecticii 
materialiste a istoriei, era mai 
conștient ca nimeni altul că

realitatea socială, aflată în veșnică 
mișcare, neîncetat dinamizată de 
contradicții, nu poate urma un c/urs 
rectiliniu, nu poate fi inclusă/ în pici 
un tipar, nu se poate conform^ nici 
unei scheme. Marx nu a subordonat 
istoria unui sistem filozofic închis, 
esența demersului său teoretic revo
luționar fiind tocmai ruperea de sis
temele filozofice speculative, rigide, 
considerate imuabile, pentru că se 
născuseră în disprețul declarat al 
realului". I

Arătînd că Marx s-a afirmat drept 
principal adversar al dogmatismului, 
al adevărurilor eterne, al absolutiză
rilor de orice fel, vorbitorul s-a re
ferit la complexitatea realităților 
lumii de azi. care arată cu totul alt
fel decît acum o sută de ani. subli
niind că forțele politice care își pro
pun să schimbe și să îmbunătățească 
viața oamenilor, să deschidă drum 
progresului sînt obligate să investi
gheze și să descifreze singure reali
tățile înconjurătoare, să tragă con
cluziile ce se impun.

„Cu atît mai mult în zilele'noastre 
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cînd lumea cunoaște o 
impresionantă efervescență a gîndirii 
și cunoașterii, cind societatea e domi
nată de uriașa revoluție a științei și 
tehnicii, cînd la scară mondială au 
loc profunde transformări sociale 
înnoitoare, nu se poate concepe ca 
marxism-leninismul să se dezvolte 
izolat, ignorind ceea ce se petrece în 
jur. A proceda astfel ar însemna să 
condamnăm teoria revoluționară a 
proletariatului la sterilitate, la stag
nare și, pînă la urmă, la moarte".

A acționa în mod marxist, astăzi ca 
și în trecut — a spus vorbitorul — 
înseamnă a aborda creator realitatea, 
a înfăptui marile principii ale socia
lismului științific, în concordanță cu 
viața, cu schimbarea socială, cu 
uriașa diversitate a condițiilor pe 
care le înfățișează lumea contempo
rană.

în continuare, gl a prezentat ana
liza și aprecierile P.C.R., ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind 
problemele noi și complexe cu care 
este confruntată omenirea în etapa 
actuală, îndatoririle mari ale forțe
lor politice ce se inspiră din teoria 
marxistă pentru reducerea tensiunii 
din viața internațională, pentru pr£ 
movarea destinderii, pentru stăvi’; 1 
rea cursei înarmărilor și realizai . v 
dezarmării, pentru lichidarea fen'o-' 
menelor sărăciei și subdezvoltării, 
pentru eliminarea războiului și salv
gardarea păcii, pentru respectarea 
neabătută a marilor principii ale 
dreptului și moralei internaționale.

în încheiere, vorbitorul a declarat : 
„Cel mai bun omagiu pe care îl pu
tem aduce marelui filozof și revolu
ționar, care a gîndit și a acționat 
pentru fericirea umanității, este să 
întărim solidaritatea cu toate forțele 
sociale, cu toate popoarele, pentru 
a pune stavilă vechii politici impe
rialiste, pentru a impune o politică 
nouă, pentru a salvgarda dreptul 
fundamental al oamenilor la viață, 
la pace, pentru făurirea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune și 
mai drepte".

Alegeri în Groenlanda

la Londra șomajul era la începutul 
acestui an de 7,8 la sută, în zona 
orașului Liverpool atingea 17,8 la 
sută. în ultimul timp tot mai multe 
persoane în vîrstă din această țară 
au fost condamnate la închisoare 
pentru că n-au putut plăti consumul 
de energie. A crescut și numărul 
bătrînilor care mor iarna de frig ; 
chiar guvernul recunoaște că anual, 
decedează din această cauză 600 de 
pensionari.

în BELGIA, guvernul și-a propus 
să economisească, într-un răstimp 
de trei ani, o sută de miliarde de 
franci In detrimentul alocațiilor so
ciale și al creditelor destinate învă- 
țămîntului și sănătății publice.

în total, după unele estimări, chel
tuielile privind nevoile sociale au

fost sau sînt în curs de a fi reduse 
în ansamblul țărilor occidentale cu 
aproximativ 150 de miliarde de do
lari, ceea ce confirmă o dată în 
plus că principala povară a crizei 
economice este aruncată pe umerii 
oamenilor muncii.

Esența antipopulară a amputării 
drastice a fondurilor sociale se ma
nifestă cel mai grăitor în faptul că 
mijloacele astfel „economisite" sînt 
utilizate, într-o mare măsură, pen
tru înarmare, lucru care agravează 
și mai mult criza economică și so
cială a capitalismului. Profund sem
nificativ este faptul că în S.U.A., 
în cursul exercițiului bugetar 1981— 
1982, cheltuielile sociale au fost am
putate cu 35 de miliarde de dolari, 
exact suma pe care a primit-o în 
plus Pentagonul.

30 000 de groenlandezi s-au pre
zentat marți la urne în cadrul ale
gerilor generale, al căror rezultat ar 
putea influența negocierile desfășu
rate la Bruxelles asupra retragerii 
Groenlandei din Piața Comună. în 
timp ce Partidul Social-Democrat 
(Siumut), care pînă acum a deținut 
majoritatea absolută in Landsting — 
parlamentul local — este favorabil 
ieșirii Groenlandei din C.E.E., Parti
dul Liberal (Atassut) este partizan 
al integrării în C.E.E., iar partidul 
Inuit Atagatigiit se pronunță pentru 
independenta teritoriului.

în referendumul din februarie 
trecut. 52 la sută din groenlandezi 
s-au pronunțat pentru retragerea din 
Piața comună, organizație în care 
Groenlanda a intrat în 11373. în ace
lași timp cu Danemarca. Statutul de 
autonomie internă, de care Groen

landa beneficiază începînd din 1979, 
permite autorităților locale să decidă 
asupra acestei probleme.

Potrivit rezultatelor finale ale 
' scrutinului, anunțate miercuri la 

Godthab — capitala insulei — în noua 
formulă a parlamentului, care a fost 
extins la 26 de locuri, partidul 
Siumut va dispune de 12 mandate. 
Tot atîtea mandate a obținut și opo
ziția de pînă acum, partidul Atassut. 
realizînd un cîștig de 4 mandate. 
Pentru prima dată, în organul legis
lativ al insulei este reprezentată și 
a treia forță politică — partidul 
Inuit, al mișcării eschimoșilor — cu 
două mandate. După cum relatează 
agenția D.P.A.. se așteaptă ca pre
mierul Motzfeldt (partidul Siumut) 
să formeze un nou guvern, care să 
se bucure în parlament de sprijinul 
formațiunii nou intrate.

Relatările cotidianului „Tribune de Geneve" : 

„Imigranții — permanent confruntați cu riscul 

expulzării, al închisorii și amenzilor"

In țările capitaliste puternic industrializate, cei bogați devin și mai 
bogați, iar cei cu venituri fixe, adică marea majoritate a locuitorilor din 
aceste țări, devin tot mai săraci ; pentru milioane dintre ei sărăcia este 
o tristă realitate.

Silviu PODINĂ

BERNA 13 (Agerpres). — într-un 
comentariu consacrat situației difi
cile a imigranților din țările occi
dentale, cotidianul elvețian „Tri
bune de Genăve" arată că în zeci 
de state vestice aceștia trăiesc 
confruntați cu riscul, expulzării, al 
închisorii și al amenzilor. „Munci
torii mexicani care au emigrat în 
S.U.A., Spania și Portugalia, ita
lienii care lucrează în R.F.G. și 
africanii care muncesc în Franța 
— scrie ziarul — sînt privați de

dreptul fundamental al omului la 
muncă". „Tribune de Geneve" 
adaugă că, în condițiile crizei care 
afectează economiile occidentale, 
milioane de autohtoni și-au pier
dut locurile de muncă, iar atunci 
cînd se pune problema concedieri
lor — primii dați afară sînt imi
granții. Problema este și mai gra
vă — se arată în comentariu — 
întrucît, numai în S.U.A.. există 
în prezent circa 5 milioane de 
„imigranți ilegali" — care trăiesc in 
condiții de mizerie.
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