
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LII Nr. 12 641 Prima ediție Vineri 15 aprilie 1983 6 PAGINI — 50 BANI

1N ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE : 

Audiența publică a 
„Scînteii" ; Faptul di

vers ; Note de lectură ; 
Carnet muzical ; Vă in

formăm despre ; Carnet 

cotidian; Sport; De pre
tutindeni ; Reportaj pe 

glob ; Marginalii.

Fapte de muncă 
in întîmpînarea

Zilei Muncii
MUREȘ : 55 milioane kWh energie electrică 

peste prevederi

[CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ}
Județele Brăila, Călărași. Constanta. Dîmbovița. Dolj si Galati au încheiat semănatul porumbului

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
I

în telegrame adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului,

președintele Republicii Socialiste România, comi
tetele județene de partid Brăila, Călărași, Constanța, 
Dîmbovița, Doij și Galați raportează terminarea

însămînțării porumbului pentru consum în ogor pro 
priu pe suprafețele planificate.

Redăm extrase din aceste telegrame :

Colectivele de ener- 
geticieni de pe cele 
trei mari platforme 
ale întreprinderii „E- 
lecțrocentrale" Mureș 
— Iernut, Fintînele și 
Țirnăvenl — întîmpi- 
nă cu rezultate deose
bite marea sărbătoare 
a muncii, ziua de ■ 1 
Mai. Astfel, in- pe
rioada de la începutul

anului și pînă în 
prezent, energeticie- 
nii mureșeni au livrat 
sistemului energetic 
național, în plus fată 
de sarcinile de plan, 
55 milioane kWh ener
gie electrică. Este, de 
remarcat că acest 
succes, dobindit in 
principal pe seama 
exploatării judicioase

a utilajelor și agrega
telor, a fost obținut 
in condițiile econo
misirii a 250 tone 
combustibil conven
țional și reducerii 
consumului propriu cu 
3 milioane kWh ener
gie electrică. (Gheor- 
ghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

BUZĂU : Au îndeplinit planul la export pe patru luni

Județul Brăila
„Va raportăm, mult iubite tovarășe 

secretar general, că ne-am preocupat cu 
toată răspunderea pentru asigurarea unui 
climat de ordine și disciplină în riadul 
mecanizatorilor, al tuturor lucrătorilor 
ogoarelor, în vederea respectării neabătu
te, a indicațiilor pe care ni le-ați dat pri
vind încadrarea în normele de consum, la 
energia electrică, combustibili, carburanți 
și lubrifianți, pentru folosirea utilajelor 
în agregate complexe.
. Concomitent cu. finalizarea insămînță- 

rilor de primăvară, mecanizatorii și coo
peratorii de pe meleagurile Brăilei acțio
nează cu toate forțele la întreținerea cul
turilor, erbicidatiil păioaselor, combaterea 
dăunătorilor și intensificarea executării

irigațiilor, avind în vedere lipsa acută a 
apei din sol. Vă raportăm, de asemenea, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că în legumicultura, viticultură, 
pomicultură acționăm cu răspundere pen
tru executarea de calitate și la timp a tu
turor lucrărilor.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate , tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de totala noastră dăruire și 
hotărîrea nestrămutată pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor noii revoluții 
agrare, a sarcinilor reieșite din documen
tele adoptate de 'Conferința Națională a 
partidului, sporindu-ne. și mai mult efor
turile pentru creșterea eficientei întregii 
activități economico-Șociăle".

Județul Călărași
„Urmînd înaltul exemplu de dăruire, in 

slujirea intereselor patriei pe care îl ofe
riți. zi de zi, întregului nostru popor, lu
crătorii ogoarelor călărășene, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, 
au muncit fără preget, în condiții de ordi
ne și disciplină, pentru a executa latter- 
men și de bună calitate toate lucrările 
prevăzute în programul campaniei agrico
le de primăvară.

Vă raportăm, totodată, că s-a trecut cu 
toate forțele la însămîntarea porumbului 
pe loturile .de hibridare, astfel incit în 
cîteva zile să fie încheiată și această 'im- 

. portantă lucrare pe toate suprafețele pla
nificate și sîntem pregătiți să începem

semănatul orezului. De asemenea, am 
trecut cu întreaga‘ forță mecanică și ma
nuală la întreținerea culturilor, la lucră
rile de erbicidare, fertilizare și combatere 
a dăunătorilor, la lucrările din legumicul
tura și pomicultură, iar în zootehnie pre
gătim recoltarea furajelor, acționăm pen
tru realizarea efectivelor și a producțiilor 
planificate.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sîntem 
hotărîți să facem tot ce depinde de noi. 
să nu ne cruțăm forțele, pentru ca în 
acest an agricultura județului să obțină 
producții cit mal mari la hectar, care să-j 
permită să-și sporească contribuția la con
stituirea fondului de ștat".

—-— Județul Constanța
..Puternic mobilizați de prețioasele.dum

neavoastră indicații . și orientări în ve-»’ 
derea înfăptuirii exemplare a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XII-lea și1 Con
ferința Națională, ale partidului, coope-

■ ratbrii, mecanizatorii și specialiștii din . 
agricultura județului Constanta, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, acționind intr-un climat de ordine 
"și disciplină, și-au intensificat eforturile 
pentru ca însămințările din această pri
măvară să fie- realizate în intervale cit 
mai. scurte de timp și de o calitate supe
rioară.

Raportăm conducerii de partid, dum-

neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, pină in prezent, am însa- 
rhințat cu diferite culturi de primăvară 
peste 250 mii hectare, peste tot respec- 
tîndu-se cu strictețe tehnologiile stabilite. 

Vă asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că . sîntem ferm 

■ hotărîți, urmînd exemplul dumneavoas
tră de muncă și viață, de strălucită dă- 

' ruire revoluționară, să _ nu precupețim 
nici un efort pentru ca județul Constan
ța să-și sporească continuu contribuția la 
fondul centralizat de produse agroalimen- 
tare și la înfăptuirea exemplară a pro
gramului de autoaprovizionare".

Judetul Dîmbovița
9 9.

„Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați 
de comitetul județean de partid, de 
organizațiile ‘de partid de lâ sate și, con
ducerile consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori 'și lucrătorii întreprinde
rilor agricole de' stat execută1 în prezent 
erbicidarea culturilor de toamnă pe ulti
mele suprafețe, iar în următoarele zile 
vor încheia insămînțarea soiei și fasolei 
pe suprafețele planificate. Totodată, au 
fost întreprinse toate măsurile- pentru 
strîngerea la timp a primei recolte de

furaje, plantatul legumelor în cîmp și se
mănatul de urgență al celei de-a doua cul
turi' pe suprafețele eliberate.

Respectînd întru totul indicațiile dum
neavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. lucrătorii ogoa
relor dîmbovițene își exprimă și cu acest 
prilej hotărîrea de a munci cu fermitate 
pentru înfăptuirea noii revoluții agra
re, acționind în continuare cu toate 
forțele la întreținerea culturilor, reali
zarea înainte- de termen a investițiilor din 
agricultură, dezvoltarea și modernizarea 
zootehniei". '

Colectivele de oameni ai muncii 
din cinci unități economice, prin
tre care Filatura de lină pieptăna
tă și întreprinderea de aparate 
cale din județul Buzău, raportea
ză. în cinstea zilei de 1 Mai. înde
plinirea mai devreme a planului la 
export pe primele. patru luni din 
acest an, Acordind cea mai mare 
atenție calității și onorării la timp

a contractelor, cele cinci unități 
economice au livrat suplimentar 
partenerilor externi produse în va
loare de circa 18 milioane lei. 
Avansul de timp cîștigat permite 
acestor harnice colective muncito
rești să întîmpine ziua de 1 Mai cu 
depășiri și mai mari ale sarcinilor 
la export. (Stclian Chiper, cores
pondentul „Scînteii").

CARAȘ-SEVERIN : Cărbune mai mult și de calitate
Colectivele exploa

tărilor carbonifere din 
cadrul Întreprinderii 

'miniere Anina rapor
tează că au depășit 
planul pe trei luni 
din acest an cu 4 418 
tone cărbune net. 

■ Preocupările pentru 
. calitate ;și o eficiență

sporită sînt ilustrate 
de faptul că prevede
rile la producția-mar- 
fă au fost depășite cu 
2,9 la sută, iar cheltu
ielii,e la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost 
reduse cu 1,3 la sută. 
Cele mai bune rezul
tate le au formațiile 
conduse de Paul Vio-

lescu, Dumitru Roșu 
și Ion Roșu, Geza 
Csasar. Vasile Feher 
și Eleodor Stroescu, 
care se mențin în 
fruntea întrecerii din 
sectoarele lor de acti
vitate. (Nicolae Căta- 
riă, corespondentul 
„Scînteii").

VASLUI : Pe seama creșterii productivității muncii

------Județul Dolj
„Răspunzînd vibrantului . dumneavoas

tră îndemn de a situa Doljul pe un 
loc fruntaș in marea competiție națională 
cu celelalte județe ale tării, vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar general, că 
in această primăvară am izbutit să reali
zăm cea mai scurtă campanie de însămîn- 
țări, punind la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic in brazdă sămința pe aproape 
220 000 ha cultivate cu cereale, plante 
tehnice, furaje, legume.

Pornind de la - indicațiile dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, am organi
zat lucrul in două schimburi și in schim
buri prelungite la pregătirea terenului și 
zi-lumină la semănat. Utilizarea la în
treaga capacitate a agregatelor complexe, 
constituite încă din timpul iernii., ne-a dat

posibilitatea să realizăm mai multe lu
crări, printr-.o singură trecere a tractoru
lui, să păstrăm umiditatea' la dispoziția 
plantelor, să creăm suficient front de lu
cru la semănat, să realizăm o apreciabilă 
economie de carburanți. Pe un front larg 
s-a acționat la erbicidarea păioaselor, lu
crare care a fost efectuată pe mai mult 
de 102 000 ha

Vă asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe .Nicolae Ceaușescu, că, așa cum 
ne-am angajat,'vom acționa în continuare 
cu toate forțele și mijloacele pentru 
strîngerea cît mai grabnică a furajelor, 
pentru însămînțarea întregii suprafețe eli
berate de aceste culturi, pentru. executa
rea cu operativitate maximă a lucrărilor 
de întreținere a culturilor".

Colectivele unităților industriale 
ale orașului Huși, județul Vaslui, 
desfășoară în această perioadă o 
susținută și rodnică activitate pen
tru a cinsti ziua de 1 Mai cu noi și 
semnificative succese in producție. 
Demn' de relevat este' și faptul că 
în primul trimestru din acest an 
prevederile de plan la producția

fizică au fost depășite cu 22 mi
lioane lei, iar la producția netă cu 
7,6 milioane lei. Aceste sporuri au 
fost obținute prin depășirea pro
ductivității muncii cu 1 400 lei de 
persoană și in condițiile reducerii 
cheltuielilor de producție cu 53 lei 
la 1 000 lei producție-marfă. (Petru 
Necula, corespondentul „Scînteii").

PRAHOVA : Importante economii de materiale

------- Județul Galati-----------------------» s
„Printr-o temeinică organizare .. a . . Puternic însuflețiți de exemplul .dum- 

muneii < -și .-.folosirea- cu. maximum de-4 neavoastră de muncă si devotament', de
eficiență a ' mijloacelor , mecanice și a 
forței de muncă, am reușit sâ însămințăm 
în perioada optimă peste 57 000 ha cu 
plante tehnice, de nutreț, legume și car
tofi, să executăm la timp lucrările de se
zon în viticultură și, legumicultura, asigu- 
rînd condițiile ca în următoarele două-trei 
zile sâ încheiem semănatul soiei și fasolei 
pentru boabe. Totodată, am mobilizat 
forțe sporite și acționăm în toate unități
le, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, in vederea terminării 
plantării legumelor și executării în ritm 
intens a tuturor celorlalte lucrări de ac
tualitate din agricultură.

pasiune și dăruire comunistă cu care 
slujiți interesele și aspirațiile poporului 
român, comuniștii, toți lucrătorii ogoare
lor județului Galați vă încredințează, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar, general, 
că vom face totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în acest an 
și in întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, aducîndu-ne astfel o contribu
ție sporită la creșterea belșugului și bună
stării întregului nostru popor, la ridi
carea necontenită a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație".

Colectivele unități
lor industriale din ju
dețul Prahova, anga
jate cu însuflețire în 
întrecerea socialistă, 
obțin in intimpinarea 
marii sărbători de la 
1 Mai succese de sea
mă în muncă. Astfel, 
de la începutul anu
lui și pină in prezent 
s-au realizat peste 
plan 11100 tone căr

bune net, 800 tone oțel 
brut, 34 800 tone ben
zine, 126 000 uleiuri 
minerale, 145 tone acid 
sulfuric. 3 000 anve
lope, peste 16 000 tone 
produse petrochimice, 
și alte produse în va
loare de aproape o 
jumătate miliard de 
lei. întregul spor de 
producție .s-a obținut 
numai pe seama creș

terii productivității 
muncii. O mare parte 
din aceste mărfuri au 
fost livrate la export. 
O atenție deosebită se 
acordă și economisi
rii materiilor prime, 
materialelor 'și ener
giei. în acest an au 
fost economisite pe a- 
ceastă cale peste 160 
milioane lei. (Constan
tin Căprarii, cores
pondentul „Scînteii").

SIBIU : Prevederile la producția-marfă — depășite
Eforturile pline de abnegație ale 

colectivelor de oameni ai muncii 
din industria județului Sibiu. în în
trecerea' desfășurată în cinstea zilei 
de 1 Mai, sînt concretizate în ob
ținerea,' de la începutul anului, a 
unei producții-marfă suplimentare 
de peste 180 milioane Iei. precum 
și în apreciabile sporuri de produc
ție fizică. Astfel, in perioada care 
a trecut de la începutul anului au 
fost realizate peste plan 154 tone 
de oțel' aliat și 110 tone de oțel 
brut (la „Independența" Sibiu). 850

tone plumb (I.M.M.N. Copșa Mică), 
300 tone polimetacrilat („Carbosin" 
Copșa Mică), 530 de autobasculante 
cu motor diesel și 512 remorci -și 
semiremorci auto (întreprinderea 
mecanică Mîrșa), produse de me
canică fină in valoare de 8,5 mili
oane lei („jBalanța" Sibiu), sticlărie 
de menaj în valoare de 2.5 mili
oane lei („Vitrometan" Mediaș), 
60 000 metri pătrați țesături de lină 
și tip lină, 42 tone produse zaha
roase și altele. (Nicolae Brujan, co
respondentul „Scînteii").

Pentru scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor 

obiective de investiții, pe șantiere este hotărîtoare acum 

ÎNALTA PRODUCTIVITATE 
A MUNCII

în fiecare an înfăptuim programe ample de investiții, destinate să 
asigure, deopotrivă, dezvoltarea . și modernizarea accelerată a bazei 
tehnico-materiale a economiei naționale, precum și realizarea unor im
portante obiective social-culturale. Am învățat' să construim nu numai 
in ritmuri mereu mai susținute, dar și cu eficiență. .Cu o eficiență eco
nomică în - permanentă creștere, bazaiă pe o mai bună organizare a 
producției și a muncii pe șantiere, pe o dotare tehnică lot mai ridicată, 
pg un înalt spirit gospodăresc în folosirea mijloacelor și materialelor. 
Privind sutele de obiective și capacități productive care sint puse anual 
in funcțiune, înzestrate cu mașini, utilaje și instalații moderne, de mare 
randament, putem afirma cu deplină-convingere că dispunem astăzi de 
un detașament viguros de constructori, avind o bogată experiența, 
capabili să îndeplinească in condiții exemplare sarcinile complexe și 
mobilizatoare încredințate de partid.

Partidul, ne cere insă ca și in domeniul construcțiilor, la fel ca in toate 
celelalte sectoare ale producției materiale, să asigurăm transformarea 
cantităjii intr-o calitate nouă, superioară, care presupune realizarea la 
timp și chiar mai devreme a tuturor obiectivelor și capacităților planifi
cate, obținerea unei înalte productivități a muncii, reducerea stăruitoare 
a cheltuielilor materiale, executarea unor lucrări de înalt nivel calita
tiv, Sub acest aspect, ne vom opri . într-o suită de articole nsu- 
pra unei probleme de cea mai mare însemnătate : creșterea productivi
tății' muncii pe șantiere — urmărind, in special, problemele legate de 
fundamentarea, îndeplinirea și depășirea acestui indicator esențial.

Este un adevăr indiscutabil : in
diferent de natura lor. preocupările 
consacrate creșterii accentuate a 
productivității muncii sint materia
lizate pe șantier, în procesul direct 
al producției. Așadar. începem in
vestigațiile noastre pe unul din șan
tierele importante, cel de la între
prinderea „Laminorul" din Brăila, 
cu o serie de întrebări firești : in ce 
măsură sint informați constructorii 
asupra sarcinilor încredințate ? Prin 
ce mijloace sint mobilizați să acțio
neze consecvent și stăruitor pentru 
îndeplinirea ritmică a programelor 
de lucru stabilite ? Cit de puternic 
sint sensibilizați să-și pună in va
loare puterea de muncă și experien
ța profesională în scopul găsirii ce
lor mai adecvate căi de sporire a 
randamentului obținut în activitatea 
depusă 7

O paranțeză : alegerea acestui șan
tier nu este ontimplătoare. Pe lingă 
faptul că realizarea investiției, care, 
constă în modernizarea unei linii de 
laminoare de profile mijlocii, ridică 
multiple probleme tehnice, aiiul 
trecut colectivul șantierului nr. 1, 
din care fac parte și constructorii 
caic lucrează la „Laminorul", nu 
și-a îndeplinit sarcina de creștere a 
productivității muncii decît in pro
porție de 92,3 la sută. Altfel spus, 
eficiența muncii a fost cu mult mai

mică decît potențialul tehnic și decît 
posibilitățile organizatorice; de care 
dispune șantierul. S-o spunem des

chis. : este vorba de o neîmplinire 
.cu implicații directe, în primul'rînd 
asupra 'stadiului lucrărilor, dar — 

, așa cum ^veam să .constatăm ulterior
— și asupra retribuției muncitorilor. 
De bună seamă, această neîmplinire 
constituia un motiv cit se poate de 
serios pentru ca in acest an in ac
tivitatea constructorilor să intervină 
o schimbare in bine, cu un accent 
deosebit asupra măsurilor menite 
să ridice productivitatea muncii ,1a 
nivelul exigențelor planului de in
vestiții.

Rezultatele testului nostru au fost 
surprinzătoare. Nici muncitorii (trei 
echipe de betoniști, una de dulgheri 
și alta de lăcătuși-montori — in to
tal 49 de oameni), nici cadrele de 
conducere a șantierului nu cunoșteau 
precis sarcina de creștere a produc
tivității muncii ce le revine în acest 
an. „Nu au fost definitivați încă 
pină- astăzi (30, martie — n.n.) indi
catorii de plan pe primul trimestru, 
ne-a pus jn temă tehnicianul Con
stantin Nicolae, responsabil cu pro
blemele de normare a muncii pe șan
tierul de la ’..Laminorul". Motiv pen
tru care ne-a fost imposibil să sta
bilim productivitatea pe ■ formații'; și 
oameni". .

— Cum vă descurcați în această 
situație ? întrebarea o adresăm to
varășului inginer Nicolae Cocari, 
șeful șantierului..

— Pur și simplu, lucrăm după 
proiectele de execuție de care dis
punem, mai facem unele prenormări, 
dar nu putem in nici un caz .urmări 
cu rigurozitate ipodul în care este 
dusă la îndeplinire o sarcină pe care 
n-o cunoaștem.

— Care sint cauzele, care au deter
minat această' situație?

— Practica binecunoscută, dar ne
gativă a stabilirii peste noapte a 
priorităților în materie de obiective 
de investiții. Mai precis, unele l.u- 
crări sint sistate temporar, iar lucră
torii noștri sint redistribuiți pe alte 
șantiere pentru finalizarea altor in
vestiții. în luna februarie, de pildă, 
pe șantierul nostru rămăseseră nu
mai... paznicii. Restul oamenilor au 
fost trimiși să dea o mină de ajutor 
la alte lucrări, dar acolo s-au ocupat 
aproape ÎĂ exclusivitate de execu
tarea unor remedieri și de curățenie, 
tn asemenea condiții, nu putem nici 
vorbi și nici aspira la obținerea unei 
productivități inalte în munca oa
menilor noștri.

In timpul discuției purtate am 
avut ocazia să auzim următoarea 
afirmație : „Nu știm cîți oameni 
vom avea mîine pe șantier". „Cum 
așa?" — am întrebat noi. Atunci, in-

Cristian ANTONESCU 
Corneliu IFRIM 
Constantin BLAGOVICI

(Continuare în pag. a V-a)

Cinstita pîine a țării, cinstiții oameni ai plinii
SCHIMBUL DE PRODUSE ECHITABIL CU ORAȘUL, IZVOR AL BUNĂSTĂRII Șl ÎNFLORIRII SATULUI

Azi, titlul de țăran încetează să mai fie o simplă 
stare socială, devenind o profesie. Profesie cu nume
roase cunoștințe, cu maeștrii ei, maeștrii marilor re
colte, mînuind neprețuitul mijloc de producție al- țării 
— pămîntul. Industria, atributele civilizației moderne 
pătrund și in căminele sătenilor, în așezările lor, im- 
plantindu-le trăsăturile orașului, ca o expresie vie o 
marii alianțe. dintre țărănime și clasa muncitoare.

Revenim asupra acestui adevăr ce se manifestă pre
tutindeni, acum cînd recentele reglementări ale Consi
liului de Stat aduc noi precizări asupra schimbului de 
mărfuri intre sat și oraș, creind totodată stimulente în

plus pentru creșterea mai accentuată a producției agro- 
a'imentare, pentru continua înflorire a satelor patriei. 
Numeroase sint argumentele, tot atit de numeroase 
sint faptele prin care țărănimea răspunde acestor mă
suri, îndemnurilor partidului, ale secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a spori cantită
țile bunurilor alimentare pe care să le ofere orașului, 
primind in schimb - în condiții la fel de echitabile 
- mașinile și produsele care să-i facă traiul tot mai 
demn, tot mai civilizat, in cele ce urmează relatăm 
citeva argumente și fapte de acest fel.

egali cu ei, adică o' uzină. „Uzină a„Așa se țese veșmîntul 
de oraș al comunei”
— în primul și in primul rînd, 

rostul țăranului este să dea pline și 
tot ce este necesar pe masa țării — 
ne spune la început Radu Riciu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Drăgă- 
nești-Vlașca, județul Teleorman.

— Bine, bine, dar acesta i-a fost 
dintotdeauna rostul.

— Așa o fi, dar una e cum și l-au 
îndeplinit părinții. și bunicii noștri, 
alta cum ni-1 îndeplinim noi. N-a 
trecut nici o generație de cînd plu- 
gulețele taților și bunicilor se opin

teau din greu să sfarme bolovanii de 
pe o țarină care dădea ce voia cerul. 
Iar cerul nu prea era darnic. Avem 
și acum oameni care au trecut de la 
coarnele plugului la volanul tractoru
lui sau al combinei. Și nu zice ni- 

i meni că munca de tractorist e ușoară, 
dar vorbiți cu oricare din ei și vă 
va spune ce înseamnă ea pe lingă 
aplecatul de-o zi pe coarnele plugu
lui. Ei bine, cei care au făcut trac
toarele astea le-au făcut pentru 
pîine, pentru legume, pentru lapte, 
pentru carne. Și le merită cu priso
sință. La fel, cei care fac combinele, 
fosfații, azotații. Dar, totodată, ei 
ne-au ajutat ca noi înșine să devenim

piinii". Cu secții ca-n uzine, doar 
că le zicem ferme sau tarlale, cu 
plan care se îndeplinește sau depă
șește, în dependență de oameni, cu 
venituri potrivit muncii și rezulta
telor. Noi, de exemplu, am avut 
anul trecut o producție calculată la 
peste 100 milioane de lei. Livrată sta
tului, bineințeles, la preț de stat. Nu 
cred să-i fi dat cumva prin cap 
cuiva să pretindem mai mult, din 
moment ce toate celelalte, adică ma
șini, substanțe și îngrășăminte, au 
fost livrate la preț de stat. Ar fi o 
absurditate. Statul a făcut deci piine, 
a dat-o orașului, la preț de stat.

Deci, muncitorilor. în felul acesta nu 
e greu de demonstrat apropierea 
noastră de oraș. Prin tot ce are o- 
rașul.

— Enumerați-ne citeva din aceste 
componente ale orașului, aici, la 
Drăgănești-Vlașca.

— Aș incepe cu munca cimpului. 
Aici nu mai e de ajuns acea dăruire 
față de pămint pe care am moște
nit-o de la străbuni. E nevoie de 
cunoștințe serioase, de disciplină ca 
și la oraș, de inventivitate chiar. Nu 
mai vorbesc de munca în zootehnie, 
unde omul trebuie să fie nu numai 
calificat, ci chiar specialist. Și, bine
înțeles, tot orășenești sint și cî.știgu- 
rile oamenilor, adică după muncă și 
rezultate. De unde și chipul așe
zării, unde cu greu poți găsi o casă 
mai veche de 15—20 de ani, toate 
mobilate, cu confort ca la oraș. 
Blocul de locuințe cu 42 de aparta
mente — oraș, uzina de apă — oraș, 
școlile cu cei 1 000 de elevi — oraș. Un 
singur lucru îl vom păstra în vecii 
vecilor : pîinea. Din care, așa cum 
spuneam, țesem veșmîntul de oraș al 
comunei. Și cei ce se ating de ea cu

Laurențiu DUȚĂ
și corespondenții „Scînteii”

(Continuare în pag. a Il-a)
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i
IDemnitate 

muncitorească
Lăcătușul Carol Siiveg a fost 

sărbătorit de întregul colectiv al 
întreprinderii „23 August" din 
Satu Mare. In ziua ieșirii sale 
la pensie împlinea 40 de ani de 
muncă neîntreruptă in același 
atelier al întreprinderii. O via
tă de om !

Intr-adevăr, el a devenit au
torul unui record, fiind munci
torul cu cea mai mare vechime 
și statornicie din istoria fabricii. 
Dar felicitările și cuvintele de 
caldă mulțumire i s-au adresat, 
deopotrivă, pentru contribuția 
lui neobosită la dezvoltarea fa
bricii și la pregătirea profesio
nală a numeroși tineri muncitori 
care au învățat de la el meserie 
— și nu numai meserie, ci și 
dragostea, pasiunea pentru ea. 
Carol Siiveg a predat ștafeta 
unuia dintre cei mai buni lă
cătuși din secție. Ludovic Hau
ler, căruia i-a urat s-o ducă mai 
departe cu aceeași dăruire 
demnitate muncitorească.

Arheologică
La castrul roman de la Jidava, 

din apropiere de Cîmpulung, 
județul Argeș, au loc ample să
pături arheologice. Concomitent, 
pe șantier se desfășoară și o ac
tivitate susținută de restaurare 
a ruinelor castrului, in vederea 
transformării acestora intr-un 
punct turistic și muzeistic de 
mare atracție. Printre ultimele 
vestigii scoase la iveală se află 
diferite construcții, ziduri puter
nice din cărămidă acoperite cu 
țiglă, plăcuțe de aramă, obiecte 
din bronz, fier, plumb, monede 
din bronz și argint. Toate aces
tea, ca și vatra de cărămidă și 
ceramică bine conservată, se 
constituie in tot atitea mărturii 
de o mare valoare istorică.

O halbă 
pentru... Grivei

— Sus, Grivei, sus pe masă! 
Așa, băiețică, un cline ca tine 
merită să stea oriunde. Si să 
bea chiar și o bere. O bere pen
tru tine și o țuică pentru mine.

După ce a făcut ce-a făcut și 
au băut ce-au băut, cu toate 
protestele celorlalți consumatori, 
Nicolae Șărămăt s-a urcat la vo
lanul autobasculantei 31MH-2793 
și, cu Grivei alături, a pornit la 
drum. Aflăm insă din „Gazeta 
Gorjului" că n-a ajuns prea de
parte, autobasculanta „plon- 
jind“ in apele 
de un echipaj 
a încercat să-l 
pe Grivei, dar 
nici măcar un 
găsit un loc mai ferit de unde a 
văzut cum stăpinul a trebuit să 
plătească o amendă usturătoare, 
plus stricăciunile la mașină, 
plus permisul de conducere sus
pendat pe trei luni.

Măcar de i-ar fi de învățătură!

200 de /eî... 
minutul

De la o vreme încoace, asis
tentului Alecu Manole de la 
dispensarul medical al stației 
C.F.R. Buzău i se dusese vestea 
că e foarte operativ la consulta
ții. „La el nu se stă la rînd" — 
spuneau unul și altul.

Intr-adevăr, o „consultație" a- 
cordată de el nu dura mai mult 
de un minut. In schimb costa 
200 de lei.

„Bolnavii închipuiți" primeau 
de la asistent adeverință de scu
tire medicală cit ai zice... 200, 
deși funcția sa nu-i dădea acest 
drept. Acum e obligat să răs
pundă în fața legii, 
prescrie și lui un 
adecvat.

Papagalul 
ghicitor

„Ai suferit multe .,
dar nu ți-ai pierdut curajul. In 
curînd vei primi o veste de care 
ai să te bucuri. Moartea unor 
rude o să-ți lase avere multă, 
dar niște dușmani stăruie s-o 
răpească. Ai să trăiești 86 de 
ani".

Acesta este — publicat în zia
rul „Înainte" — conținutul unui 
bilet intitulat „Planetă de băr
bat", cumpărat cu 5 lei de cetă
țeanul Vasile Vasilescu. din 
curiozitate, de la o femeie foar
te brunetă, care-și instalase ta
raba cu planetele și 
„ghicitor" la un colt 
din Craiova. Indignat, 
se întreabă : „Cum e 
fie tolerată, în văzul 
asemenea șarlatanie ?'

In orice caz, răspunsul la în
trebare nu-l poate da bietul pa
pagal...

Mica publicitate
O Prestări servicii. Gheorghe 

B. a vrut să se bucure de un 
popas plăcut la hanul „Bucura" 
din Vînju Mare, dar declară in 
gazeta mehedințeană ..Viitorul" 
că a fost servit cu un mușchi 
legat cu sfoară groasă, neco
mestibilă. Păi, dacă era legat cu 
sîrmă, mai putea fi tras pe... 
sfoară ?

® Cumpărări. Pe strada Va
sile Lupu din Iași există un 
chioșc unde se vînd flori, dar nu 
prea sînt... flori. Oamenii trec 
strada și, exact în fata chioșcu
lui, cumpără flori de la., negus
tori ambulanți la prețuri pipe
rate. Ziarul „Flacăra Iașiului" e 
de părere că trebuie luate mă
suri în ambele sensuri. Sub
scriem.

® Vînzări. întrebat de ce Vin
de bilete de cinema cu supra- 
preț. Adrian Mutu din Ploiești 
a făcut-o pe... mutul. Legea 
„prețuit" și lui fapta și i-a 
un „bilet" pentru trei luni 
închisoare contravențională.

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii" |
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Știința de a organiza științific 
schimburile de experiență <">

AUDIEINȚA PUBUCÂ A

proape ’ o zi întreagă de muncă pe 
șantiere, în cadrul organizațiilor de 
partid, la, terminarea programului 
va avea loc o nouă întîlnire, un „dia
log al faptelor11, la comitetul de par
tid din întreprindere.

„Productivitatea" unei în- 
tîlniri cu activiștii de partid. 
Despre cel de-al treilea moment — 
întîlnirea propriu-zisă după „ziua de 
muncă pe șantiere11 — s-ar putea 
spune multe. După ce activiștii au 
fost în majoritatea punctelor de lu
cru, au analizat și controlat activita
tea fiecărui birou al organizațiilor 
de bază, au stat de vorbă cu construc
tori, cu mulți comuniști, acum, la 
întîlnirea cu conducerea întreprin
derii si membrii comitetului de 
partid sînt definite cu claritate atît 
deficiențele de natură tehnico-orga- 
nizatorică ale șantierelor, cît si 
principalele neajunsuri din activita

O SĂPTĂMÎNĂ DIN ACTIVITATEA 
UNUI COMITET MUNICIPAL DE PARTID

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

Chiar din prima zl a începerii do
cumentării noastre, tovarășul Mircea 
Roman, prim-serretar al Comitetului 
municipal de partid, ne-a înminat 
un program săptămînal cu principa
lele acțiuni ce se aflau în atenția 
comitetului municipal în perioada 
respectivă. După care a tinut să pre
cizeze : „El este — ca să mă exprim 
așa — «busola» noastră pentru o 
săptămînă de muncă“.

Din cuprinsul atît de bogat al aces
tui program, două acțiuni vizînd ne
cesitatea schimbului de experiență in 
activitatea organizațiilor de partid și 
a organizațiilor de masă ne-au reți
nut în mod deosebit atenția în ziua 
desfășurării lor.

Sediul comitetului muni
cipal s-a mutat pe șantierele 
de construcții ? Pentru azi, 
da! în activitatea comitetului mu
nicipal de aici 
s-a cristalizat o 
metodă de mun
că, care chiar 
dacă i se pot a- 
duce și contraar- 
gumcnte, meri
tă, după părerea 
noastră, să fie 
reținută. Dacă in
tr-un anumit sector se constată de
ficiențe mai mari, cu implicații fie 
în realizarea sarcinilor economice, 
fie in viața oamenilor, se hotărăște 
ca într-una din zile întregul aparat 
al comitetului municipal de partid 
să participe la o acțiune de îndru
mare și sprijin în unitatea respec
tivă.

Deci, la ora 8, activiștii comitetului 
municipal de partid s-au întîlnit la 
sediu. Au avut o scurtă discuție cu 
primul secretar, in care s-au preci
zat obiectivele acțiunii — rezumate 
pe scurt la „ce pot și ce trebuie să 
facă organizațiile de partid ca uni
tatea să-și realizeze planul pe acest 
an“ — după care s-au îndreptat spre 
comitetul de partrd de la I.J.C.M. Trei 
scurte momente organizatorice au 
fost necesare și aici. Primul — pre
zentarea unei informări de către 
secretarul comitetului de partid, 
loan Vuia, asupra activității organi
zațiilor de paitid privind mobiliza
rea constructorilor la realizarea sar
cinilor de plan pe 1982 și pe trimes
trul 1 din acest an. Esențialul a 
fost reținui din primele cuvinte : 
„Nu putem să prezentăm în fața dv. 
tot felul de acțiuni, să vă spunem că 
am făcut și am dres, atîta vreme 
cît întreprinderea a încheiat anul 
1982 cu nerealizări la toti indica
torii. Asta înseamnă că nici organi
zațiile noastre de partid n-au avut 
cele mai bune și eficiente metode 
de muncă11. Al doilea — repartizarea 
activiștilor comitetului municipal, 
împreună cu membri ai comitetului 
de partid din întreprindere, în ca
drul șantierelor și punctelor de 
lucru cu probleme nevralgice. S-a 
făcut, totodată, precizarea că, după 
ce activiștii desfășoară practic a-

tea organizațiilor de partid. Așa 
cum e și firesc, asupra acestor din 
urmă aspecte se insistă mai mult. 
Pentru că în ele se regăsește și 
modul în care comitetul municipal 
a îndrumat și controlat pină acum 
activitatea organizațiilor de partid 
din acest important sector. Pentru 
că în ele se definesc și mai bine 
răspunderile mari ce-i revin comite
tului municipal, în lumina hotărârilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
privind atenția pe care trebuie s-o 
acorde realizării investițiilor în do
meniul construcțiilor de locuințe. 
Sînt subliniate, în esență, defi
ciențe privind faptul că. adeseori te- 
maticile adunărilor generale „abun
dă11 în generalități, nu abordează la 
obiect și concret principale probleme 
economice și ale vieții de organiza
ție ; că planurile de măsuri adop
tate nu prevăd întotdeauna termene 
și responsabilități și astfel eficien
ța lor este ori redusă, ori fără rezul
tate palpabile din start ; că or
ganizațiile de bază exercită un 
control sporadic asupra modu
lui în care unii comuniști își în
deplinesc sarcinile profesionale și 
pe cele de partid — mai ales unii 
șefi de formații, loturi și șantiere etc.

Am schițat cîteva probleme ale 
activității organizațiilor de partid, 
nu pentru a face un inventar al lor 
— activiștii au sesizat, desigur, mult 
mai multe, ci pentru a sublinia 
două elemente pozitive ale acestei 
metode de lucru. în primul rînd 
faptul că toate problemele pentru 
care au existat soluții au fost ana
lizate și rezolvate pe loc. Altele, în 
funcție de gradul lor de dificultate, 
au fost reținute atît de conducerea 
întreprinderii, de comitetul de partid,

cît și de comitetul municipal. în al 
doilea rînd, că fiecare din activiștii 
participanți la această acțiune colec
tivă de îndrumare și sprijin și-au 
propus să revină în organizațiile res
pective pînă la rezolvarea tuturor 
problemelor sesizate.

Cauzele unei nereușite 
sau învățăminte pentru o 
reușită viitoare. Se organizează 
întotdeauna așa schimburile de expe
riență ?

Cel de-al doilea schimb de expe
riență a avut și el, de asemenea, o 
temă actuală. într-o altă între
prindere din oraș, la „Tricoul roșu11, 
un număr important de muncitori 
(majoritatea tineri) nu și-au realizat 
normele de lucru în anul 1982. Si
tuația pe primele trei luni din acest 
an a devenit și mai acută — pro
centul acestora crescind. Ideea 

organizării unei 
dezbateri pe a- 
ceastă temă, sub 
egida consiliului 
municipal al sin
dicatelor. a fost 
salutată ca bună 
încă din momen
tul includerii ei 
in „programul cu

principalele acțiuni ale săptămînii11. 
Dar cum a fost ea materializată în 
practică? Un reprezentant al servi
ciului plan-retribuire și organizarea 
muncii a făcut un referat teh
nicist — plin de tabele și date, 
care înfățișau evoluția, planului 
pe decade, luni și, alături, evo
luția situației nerealizării nor
melor de lucru. Cauze — apro
vizionarea neritmică a locurilor de 
muncă, necunoașterea tehnologiilor 
de lucru, și nimic altceva. Oamenii 
care nu-și realizau planul erau 
priviți parcă n-ar munci nici 
alături de comuniști, parcă n-ar face 
parte nici dintr-o grupă sindica
lă sau dintr-o organizație U.T.C. 
Mai mult, o asemenea „dezbatere11 a 
fost organizată cu 6 muncitori 
care-și realizau normele si 6 care 
nu și le realizau. Ca și cum pro
blema nerealizării normelor 's-ar fi 
rezumat numai la ei (?!). Cum de 
a admis secretara comitetului de 
partid din întreprindere, Caterina 
Bogdan, acest lucru ? — întrebăm, 
în locui secretarei, plecată la Bucu
rești, răspunsul e dat de Virginia 
Mocuța, secretar-adjunct : „tovarășa 
secretară știa că schimbul de expe
riență e organizat de sindicat și n-a 
vrut să le dea planificarea peste 
cap11. Așadar, formalism... aprobat.

Așa a fost ratat un promițător 
schimb de experiență. De ce. am 
văzut. Ar mai fi, totuși, o între
bare : De ce nimeni de la comite
tul municipal de partid nu s-a 
interesat de modul în care este — 
și dacă este — pregătit schimbul de 
experiență inclus în programul prin
cipalelor acțiuni din săptămînă res
pectivă ?

Constantin PRIESCtî

Mai mulți cititori, între care 
Floarea Matache, Nicolae Ciucă și 
Constantin Lazăr din București, 
Alexandru Fodor din Craiova, Va
sile Ionescu din Pitești, Elena Ni
colae din comuna Valea Călugă
rească ș.a., ne-au solicitat lămuriri 
în legătură cu acordarea alocației 
de stat pentru copii. Le răspundem 
prin cele ce urmează.

în conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 246/1977, cu modifi
cările ulterioare, alocația se acordă 
lunar pentru copiii aflați.în între
ținerea familiei, în vîrstă de pînă 
la 16 ani, diferențiat în raport de 
numărul acestora, de veniturile ti
tularului alocației și de mediul, 
urban sau rural, în care acesta are 
domiciliul. Cuantumul pentru me
diul urban se stabilește și pentru 
beneficiarii care au domiciliul în lo
calitățile componente ale munici
piilor și orașelor, precum si pentru 
persoanele încadrate în unitățile 
prevăzute în anexa la decretul men
ționat mai 6us (de pildă, întreprin
derile subordonate ministerelor și 
celorlalte organe centrale din ramu
rile minieră, foraj, petrol etc.). 
Cuantumul corespunzător mediului

rural se acordă și persoanelor cu 
domiciliul in comunele suburbane și 
in satele aparținînd municipiilor 
și orașelor.

Potrivit prevederilor art. 5 din 
decret, de alocație de stat pentru 
copii beneficiază familiile în care 
unul sau ambii părinți sînt înca
drați cu contract de muncă pe du
rată nedeterminată în unități so
cialiste de stat, precum și alte per
soane care, potrivit legii, sînt asi
milate acestora ; cadre didactice 
încadrate pe cîte un an școlar ; 
studenți la învățămîntul superior 
de zi și doctoranzi bursieri etc. 
Alocația de stat se acordă numai 
pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani 
a copiilor ; prin excepție, pentru 
cei care au contractat o invalidi
tate de gradul I sau II înainte de 
împlinirea acestei vîrste, alocația 
se acordă pînă la împlinirea vîrstei 
de 18 ani.

Alocația de stat pentru copii se 
stabilește de unitatea care este 
obligată să o plătească, potrivit 
dispozițiilor art. 14, alin. 3 din de
cret (unitățile care plătesc dreptu
rile de retribuție, pentru persoa
nele încadrate în muncă, de pildă).

pe baza cererii și a actelor nece
sare depuse de solicitant și verifi
cate de comisia de pensii și asigu
rări sociale din unitate. Drepturile 
la alocația de stat pentru copii se 
acordă numai de la data stabilirii 
lor în conformitate cu prevederile 
cuprinse în decret. Menționăm că, 
pentru persoanele nou încadrate 
în muncă, alocația se acordă după 
3 luni de la încadrarea cu contract 
de muncă pe durată nedetermina
tă. Pentru persoanele cărora le-a 
încetat contractul de muncă din 
vina lor, în condițiile în care, po
trivit legii, vechimea în muncă se 
întrerupe, alocația se acordă, de 
asemenea, numai după 3 luni de 
la reîncadrarea cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată, 
iar pentru următoarele 6 luni cuan
tumul alocației se reduce cu 50 la 
sută.

Precizăm, totodată, că persoanele 
care au avut mai mult de 12 zile 
de concediu fără plată, învoiri sau 
absențe nemotivate, de la începu
tul anului calendaristic, nu pri
mesc alocația de stat în luna în 
care intervine o nouă învoire, 
concediu fără plată sau absență 
nemotivată.

„Ce se întîmplă cu metalele vechi 
de prin gospodăriile cetățenilor ?“

— întreabă N. LĂCĂTUȘU, unul dintre statornicii 
colaboratori voluntari ai ziarului, din București. „Cîte 
nu se adună în casa omului : cutii de conserve de 
tot felul, cutii goale de cremă, căpăcele de la borcane, 
de la sticle, tuburi de diferite spreiuri și multe altele. 
Ca să nu mai vorbim de cei care locuiesc în case cu 
curți, unde se găsesc cercuri de butoaie, capete de 
sîrmă. burlane vechi, chiar și obiecte casnice, mai 
mari, ieșite din uz, care nu mai fac de mult trebuință : 
frigidere, mașini de gătit ș.a.m.d. Nu este casă, fa
milie in care să nu se adune cei puțin un kilogram- 
două .pe lună de asemenea metale. Dar în țara noas
tră sînt milioane de asemenea case și familii — și 
atunci gîndiți-vă ce cantități enorme s-ar aduna. Or, 
centrele, de colectat fier vechi funcționează, de regulă, 
la distante mari, în general, la marginea orașelor, 
încît trebuie să schimbi 1—2 autobuze.

De aceea propun să se asigure, cu sprijinul consi
liilor populare, locuri anume amenajate — pe 6trăzi 
sau pe blocuri — unde oamenii să ducă aceste bu
nuri, adică obiectele de metal. Să existe centre de 
colectare mai judicios amplasate și totodată să se 
întărească munca de educație pentru ca nici un obiect 
din metal care poate fi recuperat să nu se risipească.

„Producții sporite de legume 
cu cheltuieli minime"

— crede DUMITRU LAIU din satul Războieni că s-ar 
putea obține în comuna Tg. Frumos, județul Iași.

Cum ? Prin reînființarea unor grădini de legume pe 
o suprafață de peste 30 ha din localitatea Petrișu, 
unde curg în pantă mai multe izvoare naturale. „Coii-t. 
sider că este mai avantajos ca acest teren, aparținînd 
I.A.S. Strunga, să fie cultivat cu legume și zarzava
turi (și nu cu grîu sau alte cereale — culturi la care 
se obțin în prezent producții nu prea mari), deoa
rece : a) se pot face irigații cu izvoarele de aici doar 
prin săparea unor șanțuri, fără alte cheltuieli sau 
consum de energie și combustibil ; b) legumele pot 
fi ușor și operativ transportate fie cu vagoanele C.F.R., 
fie cu autocamioanele (terenul fiind în apropierea 
haltei C.F.R. Petrișu și a șoselei naționale Iași — 
Pașcani) ; c) s-ar evita consumul de energie și chel
tuielile suplimentare cu irigarea cu motopompe a altor 
terenuri, unde se cultivă în prezent legume in con
diții mai grele".

„Plitele electrice n-ar trebui aruncate, 
ci readaptate"

— sugerează GHEORGHE TEUȘE din Craiova, carti
erul Rovine, bloc nr. 2 : „Cu ani in urmă, în bucătări
ile blocurilor au fost instalate plite electrice. Acum se 
preconizează ca instalațiile respective să fie demon
tate. trecîndu-se pe alți combustibili. Avind în vedere 
că pe întreg teritoriul țării sînt mii de plite electrice 
care vor fi dezafectate și în care s-au investit ma
terie primă și materiale costisitoare, propun ca prin 
cooperația meșteșugărească să se găsească o modali
tate de readaptare a plitelor electrice la noile surse 
de combustibil. Toate rezistențele și alte materiale să 
fie adunate și să se confecționeze din ele bunuri de 
consum pentru populație".

Unități turistice în județul
Timiș

Celor ce doresc să-și 
petreacă concediul pe me
leagurile județului Timiș 
li se recomandă să vizi
teze cîteva plăcute uni
tăți turistice, ospitaliere 
locuri de popas în orice 
anotimp.

în stațiunea balneocli
materică Buziaș, renu
mită pentru proprietățile 
curative ale apelor sale 
minerale, se află hotelul 
„SILAGIU". Camerele 
hotelului dispun de încăl
zire centrală și oferă găz
duire în condiții confor
tabile pentru 60 de per
soane, iar în restaurantul 
acestuia, cu circa 700 de 
locuri la mese, în grădină 
și pe terasă, sînt servite 
zilnic specialități culinare.

în localitatea Făget, pe 
drumul național’ Lujog- 
Făget-Deva (DN 68A, km 
38) se află complexul tu
ristic PADESUL. cu 20 
de camere (42 locuri) avînd 
confort modern și încăl

zire centrală, precum și 
un restaurant. De aici se 
pot face frumoase excur
sii turistice în munții 
Poiana Ruscăi, într-o 
zonă foarte pitorească. La 
9 km de Lugoj spre Fă
get, într-o livadă de meri, 
a fost construită, de ase
menea, o atrăgătoare uni
tate turistică : hanul
„ANA LUGOJANA".

în localitatea Șag, pe 
șoseaua internațională E 
94 (DN 59) Timișoara- 
Deva-Stamora Moravița, 
km 14, într-un cadru na
tural pitoresc, pe malul 
riului Timiș, a fost dat în 
folosință hanul turistic 
„TIMIȘ-Șag. Unitatea, de 
categ. I. dispune de 77 
locuri de cazare confor
tabilă, cu încălzire cen
trală și un restaurant cu 
terasă (600 locuri la 
mese). Posibilități de a- 
grement : plajă amena
jată, teren de sport, pes
cuit. In imagine : hotelul „Silagiu" din Buziaș

CINSTITA Pil NE A ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

necinste, cei care vor să cîștige ne
muncit pe seama ei lovesc în demni
tatea noastră.

— Cum au primit cooperatorii co
munei recentele reglementări ale 
Consiliului de Stat ?

— Cu aprobare și înțelegere. Cu
noașteți vorba — niciodată lăcomia 
să nu mănînce omenia. Or. am avut 
și noi cîteva cazuri, puține, dar am 
avut. Lipseau de la munca din cîmp, 
cumpărau produse de la alții și fuga 
la oraș să le vindă la prețuri de 
speculă. Și-au dat seama că nu din 
speculă a crescut comuna noastră așa 
cum este azi, că nu din această lăco
mie și-au făcut rosturile trainice, ci 
tocmai din schimburile omenești, 
drepte, cu orașul, care ne apropie de 
gradul de civilizație al orașului.

„Spicul din holdă 
și bobul din spic”

Cu cîteva luni în urmă, Marcel 
Dobra, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Gîrbovi, județul 
Ialomița, stîrnise o adevărată teva
tură care i-a nedumerit pe unii: o 
tarla a cooperativei, cît orizontul, era 
tivită de o dungă de cîteva palme, 
bătătorită. „Chiar așa ? Să faci o pro
blemă dintr-o fîșioară, cînd ai sute 
de hectare de pămînt bun ca untul 
în Bărăgan?11 „Cu atît mai mult că 
e bun. pămîntul trebuie muncit. Orice 
bucată neroditoare e ca o pecingine 
pe obrazul de țăran. Fișia asta neîn
semnată este un hectar, deci piine 
pe-o zi pentru mii de oameni11. A 
desființat locul gol, semănîndu-1. „Ce. 
dacă holda e plină de spice, există 
vreunul de aruncat? Ori dacă spicul 
e plin de boabe, e vreunul în plus?11

Episod care avea să se repete în 
seara cînd, împreună cu primarul co
munei, Dumitru Panait, pornise spre 
niște curți de cooperatori, care nu 
prea catadicseau să-și lucreze locul 
de lîngă casă. „Las pămîntul să s'e 
odihnească11 — a încercat unul să se 
justifice. „Ce-am face cu pîinea ță
rii, cu veniturile noastre, ale tale, 
dacă am lăsa și tarlalele cooperati
vei ? — i-a ripostat președintele. 
Cine nu prețuiește bobul din spic nu

prețuiește nici spicul, ba nici holda 
întreagă. Pe urmă, ia închipuiește-ți 
că, la cooperativă, n-ai găsi o marfă 
care-ți trebuie, pe motiv că un oa
recare din oraș a hotărît să lase 
mașina să se odihnească11. Dialoguri 
asemănătoare s-au mai repetat de 
cîteva ori în seara aceea.

Cine nu lucrează ca lumea arul, nu 
lucrează nici hectarul, avea să ne 
spună a doua zi președintele coopera
tivei agricole. Decretele Consiliului 
de Stat încurajîndu-i pe oamenii 
harnici, iar la noi așa sînt cei mai 
mulți, să cultive legume, să crească 
animale pe care să le livreze pe bază 
de contract, ne avertizează totodată 
împotriva delăsării, a lipsei de grijă 
față de pămînt. Că suprafețele res
pective sînt mici față de marea re
coltă, că cei care își neglijează locșo
rul de lîngă casă sînt puțini, asta nu 
contează. Holda bogată e făcută din 
6pice și fiecare spic ne trebuie.

„Dacă pentru copiii 
noștri nu dăm, 

atunci pentru cine ?”
...Stăm de vorbă cu Lajos-baci, 

adică Bartalis Lajos, din comuna Ciu- 
mani, județul Harghita, în fața con
siliului popular, vizavi de casa de 
cultură, adevărat palat. „Știți ce-am 
fost noi. secuii, din această comună 
cîndva ? Hoinari cu toporișca pe 
braț, dulgherind prin toată țara pen
tru pîinea copiilor. Aici la noi pă
mîntul e puțin și zgîrcit. Am revenit 
acum acasă. Unii cu slujbe prin îm
prejurimi, căci se construiește în 
județ ca niciodată, alții la pădure, 
alții Ia cooperativa agricolă. Uite că 
nici pămîntul nu mai e așa de zgîr
cit, lucrat și îngrijit cum trebuie. 
Anul trecut cooperativa a depășit 
planul și la grîu, și la cartofi, și Ia 
carne. Casele oamenilor, ia priviți-le, 
toate noi. în curți avem animale, 
păsări, grădini de pomi și legume. 
Constructorii abia prididesc, deși au 
ridicat cu mina lor, din materiale 
de la stat, școala cu două etaje, cu 
laboratoare și ateliere, uzina electrică 
pe bază de cărbune, casa de cultură. 
Acum ridicăm baia comunală, cu 
saună și bazin de înot. Ca la oraș, 
ce mai11.

— Chiar nu mai pleacă oamenii din 
Ciumani ?

— Apăi cum să nu. Dar pentru 
altceva. Chiar fiul meu. Lajos (îl 
cheamă ca pe mine), e la Iași, stu
dent la construcții de mașini. Dar ca 
el îs sute din comună. Fiica mea, 
Rozalia (tot numele maică-si), e la 
București, la liceul de mecanică. 
Profesori buni, cămin, cantină...

Bartalis Lajos contractase un jun
can pe care să-l livreze la 450 kilo
grame.

— Ești agricultor. Lajos-baci ?
— Nu, lucrez la pădure, nevas- 

tă-mea e asistentă medicală la dis
pensarul comunal. Dar găsim timp și 
de crescut animale. Anual contractez 
un juncan sau un porc. Ăștia merg 
la cantinele copiilor noștri.

îi amintim despre noile reglemen
tări ale Consiliului de Stat.

— îs bune și drepte. îi încurajează 
pe cei harnici și le pun frîu celor 
ce vor ban nemuncit de la muncitorul 
din oraș. M-ar apuca toate furiile să 
aflu că fiului meu i s-ar pretinde la 
piață nu știu cît pentru o bucată de 
slănină. Sau eu, ca om, să merg în 
oraș și să cer cu nerușinare prețuri 
de jecmăneală de la un om care pri
mește o retribuție fixă ? Mi-ar crăpa 
obrazul de rușine.

Spațiul nu ne permite să inserăm 
și alte numeroase argumente și fapte 
prin care oamenii muncii de pe o- 
goarele patriei răspund în aceste zile 
reglementărilor Consiliului de Stat, 
larg dezbătute și aprobate, considera
te adevărate îndrumare de conștiin
ță, de acțiune. Acesta este țăranul 
patriei noastre, omul pîinii, al dem
nității. Omul care știe să răspundă 
prin munca lui cinstită înaltelor co
mandamente ale dezvoltării societă
ții, măsurîndu-și propria bunăstare 
prin bunăstarea ințregii țări. Și 
tocmai de aceea recentele decrete 
ale Consiliului de Stat își găsesc 
ecoul cuvenit în rîndu] țărănimii, 
convinsă din nenumăratele exemple 
ale vieții de zi cu zi că, întărind 
schimbul de produse cu orașul, îm- 
prumutînd marile calități ale clasei 
muncitoare și aplicîndu-le în muncă 
și viață, contribuie hotărîtor la dez
voltarea întregii țări, la propria sa 
bunăstare.

PUNE BUNĂ veți avea și în co
muna Cornu, județul Prahova, to
varășe Gogu Chițulescu, începind 
chiar de săptămînă viitoare. Așa 
ne-a promis primarul localității, care 
a primit cu satisfacție laudele a- 
duse activității consiliului popular 
prin scrisoarea dv., și s-a angajat 
să facă ordine de îndată și la bru
tărie. In caz contrar, credem că nu 
va fi prea bine de... cozonacul bru
tarului.

FOARTE INTERESANTĂ ne pare 
propunerea tovarășilor Petru Mada 
și Viorel Pop din Pecica - Arad. 
E' demonstrează că la marginea sta
ției de cale ferată la care funcțio
nează ca acari s-ar putea deschi
de, în spațiile existente și nefolosi
te, o rampă pentru recepționarea 
sfeclei de zahăr. Astfel, recolta a 
16 ferme n-ar mai fi transportată 
30 de km cu autocamioanele. Am 
remis scrisoarea Direcției regiona
le C.F.R. Timișoara. Lipind plicul, ne 
gîndeam : „Unde ești, acarule Păun, 
să vezi ce autoritate socială au ur
mașii tăi I".

INADMISIBILA DOVADĂ DE BI
ROCRATISM — altfel nu putem ca
lifica tergiversările la care sînteți 
supus, tovarășe Ion Mustățea din 
Galicea - Vîlcea, pentru eliberarea 
unei simple adeverințe de vechime 
în muncă de către Ocolul silvic 
Stoiceni, la care ați lucrat atîția 
ani. Am sesizat cazul inspectoratu
lui silvic județean, cerînd și sanc
ționarea vinovatului. Vom urmări — 
iar dv. informați-ne despre rezol
vare.

ȘAPTE STÎLPI din beton au fost 
semănați de niște constructori dis
trați pe un teren viran din comuna 
Schela-Gorj. Au trecut patru ani 
dar din stîlpi... n-a răsărit nimic, 
n-au dat lăstari și nu s-au ridicat 
singuri în picioare. Corespondentul 
voluntar Constantin Măruță ne scrie 
că locuitorii și consiliul popular ar 
dori să planteze altceva pe acel 
teren, bunăoară varză. E timpul ca 
proprietarii stîlpilor să-i transplante
ze în altă parte - poate in bi
roul celui care i-a trecut la „pier
deri" ?

ADNOTĂRILE dumneavoastră, to
varășe Neculai I. Staicu din Galați, 
pe marginea monografiei „Achim 
Stoia", publicată de Editura muzi
cală, sînt demne de atenție. Le-am 
remis autorilor.

DIRECTORUL STAȚIUNII DE MA
ȘINI AGRICOLE Vedea, ing. Lucian 
Gabriel Chitea, ne solicită să in
tervenim la I.T.A. Giurgiu pentru a 
se elibera o autorizație fără de 
care stațiunea nu se poate apro
viziona cu materiale curente, indis
pensabile lucrărilor agricole. Știind 
că în campanie și orele, și minu
tele chiar sînt prețioase, ne-am 
grăbit să intervenim direct la su
periorii I.T.A. Tovarășul Dumitru 
Bogdan, șeful inspectoratului repu
blican de transporturi auto, susține 
însă că Direcția generală a meca
nizării din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare trebuie să 
calculeze cîte tractoare din țară au 
voie să depășească limitele județe
lor și apoi să ducă tratative cu 
Ministerul Transporturilor. Ce să-i 
faci, stimate corespondent, dv. nu 
mai prididiți cu semănăturile, iar 
aici e vorba de desțelenit. Buruia
na birocrației, se înțelege. Mai aș
teptăm vești, tovarăși din cele două 
ministere I

DUPĂ CE VĂ CONVINGEȚI că 
volumul cumpărat, cu fascicolele 
atît de bizar legate, vrea să fie, 
totuși, „Dicționar francez-român ; 
român-francez” și nu o carte de 
enigmistică sau de glume tipogra
fice, restituiți-l, tovarășe Suliman 
Ghilmiș, librăriei de la care l-ați 
cumpărat. Contra costului sau con
tra altui exemplar, fără defect, de
pinde cum preferați. Dacă întimpi- 
nați obstrucții, informați că acesta 
este sfatul oferit de tovarășul Au
rel Filipoiu, șeful Inspectoratului ge
neral Comercial de Stat. Este to
varășul căruia i-am cerut . părerea 
pentru redactarea prezentului răs
puns.

ANONIMULE din Orbească, Jude
țul Teleorman I Avem nevoie de a- 
jutorul dumitale mai direct pentru 
a putea verifica cele semnalate și 
card ni se par demne de toată a-

tenția. Nu putem insă ancheta... or
bește I Revino cu precizări ; redac
ția îți garantează discreția absolu
tă asupra identității dumitale, în 
conformitate cu art. 61 din Legea 
presei.

ZILELE ACESTEA am primit răs
punsul Procuraturii județene Praho
va la scrisoarea dv., tovarășă Au
relia Crăciun din Florești și măr
turisim că nu îl considerăm satis
făcător. Pe mai mult de două pa
gini ni se explică ceea ce, de fapt, 
știam : că la data de 16 august 
1982 („983" scrie în adresa de răs
puns, concludent pentru „grija" cu 
care a fost redactat) familia dv. a 
fost victima unui grav accident de 
circulație comis de Olaru Maria, din 
vina clară a acesteia. Rechizitoriul 
a fost întocmit abia la 31 martie 
a.c., adică după ce au trecut mai 
bine de 7 luni I „Cercetările au du
rat în timp ca urmare a complexită
ții actelor de urmărire penală", se 
menționează în adresă. Avem toa
te motivele să presupunem că e 
vorba de o tărăgănare evidentă. Ac
cidentul soldîndu-se cu o moarte 
pe loc și o rănire gravă, sesizarea 
instanței trebuia făcută fără amî- 
nări ; argumentul că s-a așteptat 
227 de zile să se vadă dacă nu 
cumva cea de-a treia victimă (ră
nită foarte ușor) suferă complicații 
ne apare cu totul neconvingător. 
Așteptăm un nou răspuns al procu
raturii, care să fie riguros, așa cum 
e de așteptat de la o instituție atît 
de serioasă.

RUGĂM CITITORII care dețin bi
bliografia necesară pentru exa
menul de șofer și se pot dispensa 
de1 ea să facă o faptă de omenie 
și să-l anunțe pe Gheorghe Alex. 
Govoreanu din comuna Cernișoara, 
satul Obîrșia, județul Vîlcea, cod 
1 073. Dînsul a rămas infirm în urma 
unui accident. Și-a procurat un 
moto-triciclu și trebuie să obțină 
permisul de conducere, dar demer
surile pentru a obține literatura a- 
decvată făcute la „Cartea prin poș
tă", au rămas fără rezultat. Arătați, 
deci, dv. că se poate... omenie prin 
poștă I

CARBURANT... PE APA SÎMBETEI
comuna Buto-Petre Bloju, din

iești, județul Mehedinți, corespon
dent voluntar activ al ziarului nos
tru, într-o scrisoare trimisă pe 
adresa rubricii, se referă la o for- 
'mă de risipă a carburanților. 
Despre ce este vorba? Colectivul 
Termocentralei Ișalnița-Craiova a 
recuperat și sortat, din cărbunii 
primiți din bazinul carbonifer Mo
tru, cîteva vagoane de fier vechi. 
Anunțați despre acest lucru, repre
zentanții întreprinderii miniere 
Motru, în loc să ia măsuri pentru 
ca fierul vechi să fie predat între
prinderii de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile din 
Craiova, au dispus ca acesta- să fie 
transportat, cale de 120 km. pînă 
la Tg. Jiu, cu autocamioane închi
riate. Deci, risipă de carburanți, 
cheltuieli ■ suplimentare pentru în
cărcare și descărcare etc. „Nu era 
oare mai bine ca fierul vechi să fi 
fost predat direct la 
mai bine, ca el să 
încă de la Motru ca 

y^plimbat fără rost ?“

Craiova ori. și 
fi fost sortat 
să nu mai fie

- Fierul î 
Sîmbetei I I ?
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vechi se duce la Tg. Jiu, iar
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carburantul pe apa

Desen de A. ANDRONIC

Rubrică realizată de Sergiu ANDON și Gheorghe PÎRVAN
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Toate culturile - semănate la timpul optim!

Stadiul insămințării porumbului, în procente, pe județe, în seara zilei 
de 13 aprilie

(Ieri au anunțat încheierea însărnînțârii porumbului județele 
Brăila, Călărași, Constanța, Dîmbovița, Dolj și Galați)

Diferente mari între unitățile din sudul 
și nordul județului

In județul Mureș, pină în seara 
zilei de 13 aprilie, din cele 57 300 
hectare cu porumb planificate în 
sectorul socialist, au fost semănate 
27 500 hectare, adică 48 lă sută din 
suprafața prevăzută. După un 
început mai slab. cînd viteza de 
lucru era cu mult sub cea planifica
tă — 4 775 hectare — ritmul zilnic a 
crescut de la. o zi la-alta. Astfel, 
dacă la declanșarea semănatului, în 
ziua de 7 aprilie, au fost semănate 
numai 960 hectare, în ziua de 12 
aprilie, porumbul a fost semănat pe 
5 770 hectare.

Există reale posibilități de înca
drare în ritmurile stabilite. Dovadă 
sînt realizările unităților din consi
liile agroindustriale Sărmașul, Zau 
de Cîmpie, Rîciu, Band, unde viteze
le de lucru atinse sînt cu mult peste 
media județului. în ultimele două 
zile, am parcurs o bună parte din 
Cîmpia Transilvaniei. Pretutindeni 

se remarcă munca bine organizată. 
Era ora opt și la cooperativa agri
colă Iernut se însămînta de zor. 
„Anul trecut am realizat, pe. această 
tarla, 6 200 kilograme porumb boabe. 
Anul acesta ne-am propus 20 000

MUREȘ
kilograme porumb știuleți la hectar 
in cultură intensivă — ne spunea 
Valentin Catarig. inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Iernut. Pe 
ce ne bazăm ? Unul din elemente îl 
constituie faptul că anul trecut, ca 
și acum, am început primii semăna
tul". Și în celelalte Cooperative agri
cole — Cipău, Cuci, Lechința și 
altele — din acest consiliu, însămîn- 
t-area porumbului s-a realizat pe mai 
bine de 60 la sută din suprafață.

Exigență și 
disciplinei,

In unitățile agricole din județul 
Sibiu, semănatul porumbului se des
fășoară- acum cu toate forțele, fapt 
care se reflectă și în creșterea de 
la o zi la alta a vitezei de lucru. 
Ca urmare, pină miercuri seara, in 
întregul județ se însămînțase 48 la 
sută din suprafața de 34 100 hectare 
destinată acestei culturi. Analizind 
stadiul semănatului, biroul comite
tului județean de partid a stabilit 
noi .măsuri, pentru intensificarea lu
crărilor.

— Pentru a încheia semănatul po
rumbului. cooperatorii, mecanizato
rii. specialiștii sînt la datorie — ne-a 
spus tovarășul Ilie Cătoiu. directorul 
Trustului S.M.A. La pregătirea te
renului șe lucrează în două schim
buri complete, iar în unități mai 
mari și. care în alți ani au avut în- 
tîrzieri — Bîrghiș. Bruiu. Comatei, 
Avrig. Roșia. Nocrich și altele — lu
crul a fost organizat și în schimburi 
prelungite la semănat. Evident, tre
buie luată în considerație și mă
sura comandamentului județean al

Din păcate, nu peste tot se acțio
nează cu aceeași răspundere. Avem 
în vedere unitățile agricole din con
siliile situate în nordul județului, 
unde vitezele de lucru sînt cu mult 
sub cele planificate. Și aceasta mai 
ales din cauza lipsei de operativita
te în dirijarea utilajelor, acolo unde 
pot lucra cu maximum de randa
ment.. Aceasta explică de ce în 
această zonă suprafețele însămînțate 
cu porumb sint mai mult simbolice. 
Dovada ? Pină în seara zilei de 11 
aprilie, în consiliul agroindustrial 
Sovata au fost însămînțate doar 100 
hectare din 1967 planificate ; în cel 
din Miercurea Nirajului — 305 hec
tare din 4 492, iar în consiliul agro
industrial Reghin — 385 hectare din 
2 269. Aspectele la care ne-am refe
rit arată că este posibilă și necesară 
intensificarea ritmului lucrărilor.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

răspundere pentru întărirea 
pentru calitatea lucrărilor
agriculturii ca șefii de ferme, ceilalți 
specialiști, între care cei ai organe
lor agricole județene, să fie tot tim
pul pe cimp spre a asigura respec
tarea tehnologiei de lucru.

Prin aplicarea acestor măsuri, așa 
cum aveam să constatăm și pe teren, 

SIBIU
multe unități agricole, cum sînt cele 
din consiliile agroindustriale Me
diaș. Miercurea, Șeica Mare, reali
zează zilnic viteze sporite la semă
nat. Exercitindu-se și un control 
permanent din partea organelor co
munale și conducerilor consiliilor 
agroindustriale, calitatea lucrărilor 
se situează și ea la înălțime. Supra
veghind direct semănatul pe una din 
parcelele C.A.P. Ruși, comuna Slim- 
nic. loan Hihn. primarul comunei, 
făcea constatarea că o porțiune bună 
de la capătul dinspre pădure al par

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

celei nu era semănat. N-a plecat de 
acolo pină n-a venit semănătoarea.

U.nii mecanizatori mai scapă de 
sub supravegherea directă a cadre
lor de conducere și specialiștilor din 
unitățile agricole. Abia trecuse de 
ora prânzului și trei tractoriști — 
Vasile Manciu. Nicolae Grozavu și 
Mircea Grozavu — care aveau ordin 
de lucru pentru cooperativa agricolă 
din Cristian, lucrau din plin la dis
cuit... pe loturile personale. Dintre 
factorii de conducere, doar pe ingine- 
rul-șeî al C.A.P. Cristian, Ioan 
Stroia, l-am întîlnit la ora aceea, 
dar în cealaltă parte a comu
nei, controlînd semănăturile de 
sfeclă. Este necesar ca, peste tot. să 
se instaureze ordinea și disciplina, 
astfel Incit semănatul să se încheie 
la timp, să se execute lucrări de cea 
mai bună calitate.

transmise de corespondenții „bcinten

I

I

I
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SĂMÎNȚA - ÎN TEREN BINE PREGĂTIT. In toate unitățile 
agricole din județul Hunedoara se lucrează cu toate forțele la 
insămînțarea porumbului. Peste tot sămînța este pusă în teren bine 
pregătit. Pe locuri fruntașe la semănat se situează consiliile agro
industriale Ilia, Călan și Simeria. Decalajul de cel puțin o zi la 
pregătirea terenului, executarea concomitentă o mai multor lucrări, 
buna organizare a muncii mecanizatorilor permit ca semănatul să 
avanseze mult de la o zi la alta. După cum am aflat la direcția 
agricolă județeană, 
fost însămînțat pe 
Cerbu).

ÎN ANSAMBLU 
aprilie, in 
69 la sută 
crările sint 
pia Turzii, 
exemplară 
a agregatelor în toate unitățile și, în special, în consiliile agroin
dustriale Gherla, Iclod, Gilău, Panticeu, Huedin și Cluj, unde 
stadiul însămînțării porumbului este sub media realizărilor pe județ. 
(Costel Ștefănescu).

CINE GARANTEAZĂ CALITATEA LUCRĂRILOR? La C.A.P. Bă- 
lușeni, județul Botoșani, s-ar putea face lucrări de calitate mai 
bună dacă toți specialiștii ar coordona direct, pe teren, munca 
mecanizatorilor. Dacă pe tarlaua „Poiana", aparținînd fermei nr. 2, 
lucrarea se execută în prezența ing. C. Blagan, șeful fermei, pe 
cealaltă solă - „Valea Draxini" - singurii specialiști prezenți erau... 
mecanizatorii. Nici măcar șeful fermei respective, C. Sandu, nu și-a 
făcut timp pentru semănat în ziua respectivă. Cine garanta, așadar, 
calitatea lucrărilor, respectarea densității ? Mecanizatorii încercau 
să ne convingă de faptul că „nu-s probleme". La controlul efectuat 
s-a constatat însă că distanțele între rînduri nu prea erau egale, 
că din loc în loc sămînța de porumb rămînea la suprafață. Așadar, 
specialistul ar avea ce face I (Silvestri Ailenei).

LECȚII USTURĂTOARE. Organele de control ale miliției și 
Trustului județean S.M.A. Satu Mare au „administrat" recent cîteva 
„lecții" disciplinare (amenzi, retrogradări la retribuție, recuperarea 
carburanților risipiți) unor mecanizatori de la secția S.M.A. Bo- 
ghiș. De ce ? Ei au folosit în scopuri personale tractoarele stațiunii, 
cu care s-au deplasat pe distanțe de cîțiva kilometri de la secție 
la domiciliu, unde le-au parcat peste noapte. Autorii acestor fapte 
se numesc Iulian Ciocotișan, Arghir Costin și Vaier Toma. Acesta 
din urmă este chiar... șeful secției, cel dinții obligat să nu admită 
asemenea abateri păgubitoare. (Octav Grumeza).

pină in seara zilei de 13 aprilie porumbul a
54 Io sută din suprafața planificată. (Sabin

Șl IN AMĂNUNT. Pină in seara zilei de 13 
agricole din județul Cluj au fost însămînțateunitățile

din suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb. Lu- 
mai avansate in consiliile agroindustriale Bonțida, Cîm- 
Mihai Viteazu și Turda. Se impun măsuri energice, o 
organizare a muncii și utilizarea la întreaga capacitate

A

BIOGAZUL -
CUM

un important potențial energetic
ÎL VALORIFICĂM?

• O resursă ieftină care va înlocui numai în sectorul 
agricol în acest cincinal peste 200000 tone combusti
bil convențional

• Puterea calorifică a unui metru cub de biogaz este de 
circa 5000 kcal

• Un obiectiv care trebuie realizat pînă la sfîrșitul cin
cinalului actual: construirea a 3900 instalații de biogaz

INIȚIATIVE -EXPERIENȚE - REALIZĂRI

de capacitate medie și
In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Conferința Națională a partidului s-a subliniat nece
sitatea de a se întreprinde măsuri hotărîte pentru 
dezvoltarea noilor surse de energie : energia soarelui, 
a vîntului, biogazului, biomasei, apei termale ș.a. Este, 
desigur, pozitiv faptul că în ultimii ani în balanța ener
getică a țârii au început să fie luate tot mai mult în 
considerare - alături de combustibilii clasici - noi re
surse energetice neconvenționale. Intre acestea, bioga- 
zul s-a impus atenției specialiștilor nu numai pe plan 
teoretic, ci și pe planul aplicațiilor practice.

In ce privește potențialul energetic al acestei resurse 
in țara noastră, ținînd seama de marile posibilități 
create prin dezvoltarea zootehniei, sistematizarea și 
modernizarea centrelor populate, se poate sconta pe 
o producție totală de biogaz de 625 milioane mc pe 
an, echivalentă cu 500 000 tone combustibil convențio
nal pe an. Adăugind la aceasta biogazul obținut din 
nămolurile stațiilor de epurare a apelor uzate orășe
nești (circa 125 milioane mc), echivalente cu 100 000 
tone combustibil convențional pe an, se poate aprecia 
că producția de biogaz constituie o sursă de energie

mare
care trebuie să-și găsească, mai ales in condițiile ac
tuale, utilizări cit mai largi.

Programul de cercetare, producere și valorificare a 
biogazului în economie elaborat de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie la indicațiile conducerii 
superioare de partid prevede că in cincinalul 
1981-1985 vor fi instalate capacități de producere a 
biogazului cu un aport energetic de 203 000 tone com
bustibil convențional. Realizarea acestui program impu
ne însă eforturi sporite privind cercetarea, proiectarea 
și construirea, pină Ia finele actualului cincinal, □ 3 900 
instalații de biogaz de 1 200-4 000 mc.

Ziarul nostru a infățișat unele rezultate obținute pină 
acum în diferite județe, relevînd că, acolo unde con
siliile populare și alte organe locale s-au ocupat stă
ruitor și au sprijinit inițiativele și acțiunile menite sâ 
pună în valoare biogazul, s-au realizat progrese nota
bile în acest sens. In grupajul de astăzi ne referim la 
citeva rezultate de larg interes, la unele experiențe 
concludente din citeva unități din județele Argeș și 
Bihor, dar și la unele obstacole care împiedică apli
carea unor soluții eficiente, cu certă valoare practică.

*

*

*

• Una din cele mai mari stații de biogaz agricol din lume, 
cu un volum de fermentare de 8 000 mc, se află in fază avan
sată de construcție la complexul de creștere a porcilor de la 
Tomești, județul lași. Pentru comparație, este util să precizăm 
că revista „Research and Technology" din R.F. Germania, in 
nr, 197 din decembrie 1981, arăta că cea mai mare stație de 
biogaz agricol din lume, situată lingă Munchen, are o capaci
tate de fermentare.de 1 000 mc.

® La întreprinderea o'e sere „30 Decembrie" din județul 
Giurgiu, unitate agroindustrială cu profil complex, funcționează 
o instalație de producere a biogazului, cu un volum de fer
mentare de 800 mc, care produce zilnic 800-1 200 mc biogaz, 
ceea ce permite economisirea a 0,5—0,7 tone de motorină pe zi.

® Recent, la ferma de taurine de la I.A.S. Zimnicele, ju
dețul Teleorman, au început lucrările de punere în funcțiune 
a unei instalații de producere a biogazului concepută de spe
cialiști de la Institutul de cercetări și proiectări pentru epu
rarea apelor reziduale din cadrul Institutului central de chimie. 
Instalația va furniza în medie 1 200 mc biogaz pe zi, înlocuind 
0,8 tone de motorină pe zi.

• O instalație originală, concepută de specialiștii de la 
Institutul de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor 
și caprinelor de la Palas-Constanța, a intrat în funcțiune în

acest an. Instalația va furniza 6 000 mc biogaz pe z>, asigu- 
rîndu-se autonomia energetică a marelui complex zootehnic 
de la Palas. Tot aici va intra in funcțiune în acest an un modul 
de 4 000 mc de biogaz pe zi, care reprezintă modulul de cea 
mai mare capacitate cunoscut pînă în prezent.

• în prezent se află în funcțiune 21 de instalații de produ
cere a biogazului din stații de epurare a apelor uzate orășe
nești. care au o capacitate de producție echivalentă cu 12 000 
tone combustibil convențional pe an. Astfel de instalații func
ționează în orașele Pitești, Ploiești, Rîmnicu Vîlcea, lași, Bra
șov, Sibiu, Roman, Bistrița ș.a.

• Se prevede intrarea în funcțiune pînă la finele actua
lului cincinal și a altor capacități de acest fel în 40 de orașe, 
astfel încît producția de biogaz va ajunge la 50 000 tone com
bustibil convențional pe an.

• In condițiile folosirii actualelor tehnologii și instalații, 
costul unui mc de biogaz cu putere calorifică de 5 500 kcal^mc 
este de 0,50-0,80 lei ; prin perfecționarea tehnologiilor și in
stalațiilor, specialiștii estimează o reducere a costului la 
0,30-0,50 lei pe mc. Comparați acest preț cu prețul combusti
bililor clasici ! Și acționați pentru a deschide cimp larg de 
utilizare acestei surse de energie deosebit de avantajoasă I

I
I
I
I

__________

Tractoare cu biogaz, in loc de carburant lichid
Cu citva timp in urmă. Ia Stațiunea 

de cercetări agricole de la Alboța, 
județul Argeș, a avut loc un expe
riment inedit : o serie de lucrări 
agricole s-au executat cu tractoare 
acționate de biogaz. Acesta este re
zultatul finalizării unei teme de cer
cetare din cadrul „Programului pen
tru înlocuirea carburantului lichid cu 
biogaz in alimentarea motoarelor de 
tractor"-. — efectuată sub- conducerea 
conf: ing. Vasile Dumitrescu de, la 
Institutul de învăfămînt superior din 
Pitești, autorul unor invenții cu în
semnată eficiență economică. Iată, 
dealtfel, citeva precizări făcute de 
autorul acestei. .valoroase invenții :

— Folosirea, la tractoare sau auto
vehicule. a biogazului drept carbu
rant este cunoscută mai de mulf spe
cialiștilor. Deși pe plan mondial s-au 
făcut încercări similare, cu caracter 
experimental, noi am ajuns la o so
luție originală, adecvată utilajelor din 
agricultura și industria noastră. Dar 
pină la această soluție finală, care 
urmează a fi acceptată de beneficiar 
— Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare — am efec
tuat numeroase studii, cercetări 
și încercări. Am operat modificările 
necesare la motoare pentru această 
variantă, de alimentare cu biogaz 
atît a motoarelor de tractor diesel, 
cit și a motoarelor cu aprindere prin 
scinteie de la autoturismele „Dacia 
1300". Pentru că alimentarea cu gaze 
are in vedere tipul motorului și. in 
funcție de acest tip, trebuie găsite 
adaptări.

— Deșt sinteți într-o fază avansată 
cu cercetarea, totuși, cum credeți că 
va fi posibilă îndeplinirea sarcinilor 
din programul de valorificare a bio
gazului — și anume ca în 1983 peste 

o mie de tractoare să fie acționate cu 
biogaz, în locul motorinei ?

— Primele zece tractoare de Ia 
S.M.A. Argeș au fost repartizate pen
tru experimentare și yrmărire la 
Stațiunea de cercetări agricole Albo- 
ta, unde se vor trage toate con
cluziile necesare. Consider că 
pină aici am parcurs etapa cea mai 

. grea. Odată pusă la punct soluția

La Pitești a avut loc 
un experiment inedit, 

care trebuie dus 
pînă la capăt

tehnică, aplicarea și extinderea ei nu 
mai poate constitui o problemă.

— Am reținut că o serie de compo
nente le-ați realizat prin forțe pro
prii in institut. Cine le va furniza in 
cantitățile necesare in continuare ?

— Consiliul National pentru Știin
ță și Tehnologie a solicitat ajutorul 
Întreprinderii de tractoare Brașov ; 
aici se vor efectua adaptările nece
sare la motor și, de asemenea, se vor 
introduce in fabricație o parte din 
echipamente, altele fiind repartizate 
unor unități din cadrul centralei de 
resort. Pînă acum s-au executat 10 
seturi de echipamente pe baza pro
iectelor noastre. Vom corecta even
tual aceste proiecte. Noi am mai 
făcut un experiment pe teren, am 
tractat un plug cu trei brăzdare, dar, 
se înțelege, că ultimul cuvînt îl au 
specialiștii din agricultură, ca be
neficiari.

— Dacă problemele tehnice au fost 
rezolvate și vor fi adaptate tractoa
rele care să funcționeze cu biogaz, 
cum se va asigura aprovizionarea cu 
acest combustibil ?

— Ținind seama că echivalentul 
calorific al unui metru cub de biogaz 
este de 0,8—1 litru motorină, rezultă 
că pentru aprovizionarea tractoare
lor, conform programului, sint nece
sare stații cu o capacitate de cel pu
țin 1 000 mc în 24 ore. Asemenea sta
ții se poț crea numai pe lingă com
plexele zootehnice mari. Calculul este 
relativ simplu : pentru un hectar de 
arătură sint necesari 30 litri motori
nă sau 30 mc biogaz. iar într-o zi de 
lucru' de zece ore se consumă 150 
mc biogaz pe tractor. Zece tractoare 
au nevoie de 1 500 mc biogaz, canti
tate ce poate fi asigurată de stația 
unui complex zootehnic. In plus, din 
folosirea biogazului rezultă un nămol 
organomineral deosebit de valoros.

Conf. V. Dumitrescu a vorbit des
pre ceea’ ce întreprinde colectivul de 
la Facultatea tehnică a institutului 
piteștean pentru utilizarea biogazu
lui. Și trebuie spus că se fac eforturi 
mari, dar, analizind mai în amănunt 
unele fapte, rezultă că nu se bucură, 
din păcate, de sprijinul pe care ar 
trebui să îl primească din partea di
feritelor foruri de specialitate. Mai 
sint multe lucruri care trebuie re
zolvate. Și cele cu privire la imbute- 
lierea biogazului, ca și multe altele 
legate de experimentarea în conti
nuare a tractoarelor in condiții de 
lucru și nu 5—10 tractoare, ci, așa 
cum prevede programul, de ordinul 
sutelor, pentru ca să se poată trage 
concluzii în baza unei ample și te
meinica experimentări a soluției 
adoptate.

Cântați aragaz? îl puteți găsi în propria gospodărie!
Deși ieftin și la îndemîna multor 

gospodari, in județul Bihor bioga
zul este produs cu precădere în 
instalații de uz industrial. Princi
palul furnizor de biogaz este, deo
camdată, întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Bihor, care, utilizează nămolul de 
decantare rezultat de la stațiile de 
epurare a apelor reziduale. Amă
nunte despre eficiența acestei sur
se de energie ara solicitat ingine
rului Horia Văideanu, directorul 
întreprinderii.

— Folosim cu bune rezultate 
biogazul obținut la preîncălzirea 
nămolului în vederea fermentării 
acestuia, la prepararea apei calde 
menajere și înlocuirea necesarului 
de aragaz in laboratoarele stațiilor 
de epurare a apelor reziduale din 
municipiul Oradea, din orașele Dr. 
Petru Groza, Aleșd și Beiuș. Ren
tabilitatea este evidentă : anul tre
cut cantitatea de biogaz produs de 
instalațiile stației, de epurare a a- 
pelor reziduale din municipiul O- 
radea a depășit 60 000 metri cubi, 
echivalînd cu o economie de peste 
520 tone combustibil conventional. 
Adăugăm, totodată, că la stația de 
epurare din Oradea se află în sta
diu avansat de execuție încă două 
metan-tancuri, la această subuni
tate ajungindu-se astfel din anul 
viitor la o producție zilnică de 
peste' 8 000 metri cubi de biogaz 
— cantitate care va face posibilă 
renunțarea la utilizarea combusti
bilului lichid la stația de prepa
rare a mixturilor asfaltice din ve
cinătate.

Este notabil deopotrivă și apof- 
tul instalațiilor de producere a bio
gazului de la întreprinderea mi
nieră Dobrești, fermele zootehnica 

Biharia și Giriș ale UJECOOP Bi
hor, precum și rezultatele cu care 
se înscrie stația amenajată la în
treprinderea de accesorii pentru 
mijloace de transport din Oradea. 
Aici, de pildă, biogazul produs 
echivalează cu o economie lunară 
de peste 100 butelii de aragaz, ur- 
mînd ca în curînd o nouă instala
ție să furnizeze biogazul necesar 
cantinei întreprinderii.

S-ar părea că lucrul a pornit pe

însemnări din comune 
bihorene

un făgaș bun și că extinderea teh
nologiei biogazului nu este decît o 
problemă de timp. Din păcate, nu 
este așa. Tocmai în unitățile agri
cole unde se știe că potențialul, 
resursele sînt importante, executa
rea unor instalații de producere a 
biogazului n-a depășit faza proiec
telor. stadiu ce evident trebuie să
dea de gîndit celor în cauză.

Demne de reținut sînt o serie de 
inițiative ale cetățenilor și experi
ențele lor, amintindu-i dintre a- 
ceștia pe Ioan Duma din satul 
Ogești și Teodor Bar din satul Co- 
păceni, aparținător comunei Sîm- 
băta, gospodar în curtea căruia 
am zăbovit mai mult pentru a ne 
convinge de randamentul și func
ționarea instalației executate după 
un „patent propriu".

„Instalația nu este deloc costisi
toare, și poate fi încărcată cu gu
noi de grajd ori frunze, pleavă, 

vreji de orice fel. După fermenta
rea acestora, reziduurile pot fi în
trebuințate ca excelent îngrășămînt 
natural. Cu o singură încărcătură 
ne-am asigurat combustibilul nece
sar vreme de aproape patru luni 
pentru tot ceea ce trebuie făcut 
sau încălzit in gospodăria noastră".

Avantajele sînt lesne de reținut. 
Și totuși, nu sint puține primăriile 
care se întrec cu solicitări adresate 
consiliului popular județean pentru 
sporirea numărului de butelii de 
aragaz distribuite în mediul rural. 
Cu deplin temei însă, acestora li 
se răspunde să-și amenajeze in
stalații de producere a biogazului. 
Din păcate, se vede treaba, inerția 
și comoditatea n-au fost decît pe 
alocuri biruite. Numai în a doua 
parte a anului trecut, de. exem
plu, potrivit unor programe ela
borate de consiliul popular ju
dețean, la 163 gospodării din 
satele bihorene urmau să fie 
executate atari instalații. Lungul 
drum al vorbei către faptă se do
vedește a fi anevoios. Desigur, ar 
fi de dorit o mai operativă infor
mare a cetățenilor asupra eficien
ței și posibilităților menajere a 
unor asemenea instalații. U.J.C.M. 
Bihor, din cîte ne relata ing. 
Takacs Ștefan, șeful biroului pro
ducție, poate executa, sub forma 
prestațiilor către populație, ase
menea modele, unul dintre acestea 
puțind furniza la o încărcătură un 
volum de gaz egal cu cel conținut 
de două butelii de aragaz. Cîți lo
cuitori ai județului cunosc acest 
fapt însă ? Experiențele reușite se 
cer grabnic a fi generalizate, pre
tutindeni unde există resurse.

Grupaj realizat de Elena MANTU și Ioan LAZA

- CE TREBUIE
SĂ SE FACĂ

' ÎN CONTINUARE > ;
— Urmărirea atentă de 

către ministerele de resort 
a modului în' care sînt;în
deplinite sarcinile stabilitei/ 
‘pentru fiecare etapă, exe
cuția stațiilor, formarea și : 
instruirea cadrelor.

— Punerea în. funcțiune, 
cit mai repede, a instala
țiilor de mare capacitate 
pentru asigurarea cantită
ților necesare de biogaz.

— Crearea condițiilor ne
cesare de către consiliile ' 
populare pentru construi
rea, pe baza proiectelor 
tip distribuite la nivelul ju
dețelor, a instalațiilor de 
capacitate mică (între 5 și 
25 mc). '

— Organizarea unor ac
țiuni concrete,- dezbateri, 

schimburi de experiență. 
pentru demonstrarea efi
cienței instalațiilor de bio- 
gaz, față de buteliile de 
aragaz.

fermentare.de
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Consecvență neabătută sub steagul
socialismului științific

NOTE DE LECTURĂ

Edificarea morală a personajului
Născut din realitățile societății ro

mânești, avind rădăcinile adine îm- 
plîntate în trecutul istoric al pa
triei, partidul clasei muncitoare din 
țara noastră a fost rezultatul le
gic, obiectiv al evoluției societății 
românești, expresia necesității im
perios resimțite de clasa muncitoa
re de a-și făuri forța politică și or
ganizatorică în stare să o călăuzească 
pe drumul împlinirii misiunii sale 
istorice.

După cum este cunoscut, în țările 
române dezvoltarea economică si so
cial-politică pe calea capitalismului 
a fost mult timp frinată de o serie 
de factori interni și externi. Condi
țiile istorice vitrege au făcut ca se
cole la rind poporul român să se 
dezvolte într-o permanentă confrun
tare cu piedici și greutăți de tot fe
lul, cu nenumărate adversități cau
zate de dominația străină, de dis
trugerea sau înstrăinarea a nenumă
rate valori materiale și spirituale, 
de divizarea sau împărțirea unor te
ritorii românești în disputa puterni
celor imperii ale timpului. Cu toate 
aceste vicisitudini istorice, în pofida 
tuturor opreliștilor, cerințele obiec
tive ale dezvoltării economice, so
ciale și politice au făcut ca și in 
țările române — incepind cu mijlo
cul secolului al XVIII-lea, apoi, tot 
mai evident, la inceputul secolului 
al XIX-lea — să apară relații de 
producție de tip capitalist și, odată 
cu acestea, muncitorii salariați.

Evenimentul cel mai important, cu 
profunde rezonanțe pentru destinele 
istorice ale României, l-a constituit 
astfel în această perioadă afirmarea 
clasei muncitoare din țara noastră în 
arena vieții politice. Pe ansamblul 
teritoriului țării, numărul muncito
rilor salariați se ridica spre sfîrșitul 
veacului trecut la aproximativ 300 000, 
dintre care 130 000 formau proletaria
tul industrial, de fabrică.

Proletariatul român s-a plămădit și 
format ca o clasă de sine stătătoare 
într-o perioadă de adinei prefaceri 
istorice în viața națiunii noastre, 
marcată de acte de o asemenea im
portanță ca revoluția română de la 
1848—1849, făurirea statului național 
român, cucerirea independenței de 
stat ș_a. Elanul patriotic, spiritul re
voluționar manifestate în înfăptuirea 
acestor acte istorice și-au pus pu
ternic amprenta asupra proletariatu
lui, care, de la bun început, s-a aflat 
în primele rînduri ale mișcărilor so- 
cial-politice pentru aceste teluri și 
căruia eliberarea socială și națională 
i-au apărut ca sarcini 
organic împletite.

Analizînd rădăcinile 
proletariatului român, 
curse de mișcarea muncitorească și 
socialistă din tara noastră, observăm 
că, pe lingă coordonatele ce carac
terizează apariția și maturizarea miș
cării muncitorești internaționale, pro
letariatul 
săturilor 
specifice 
societății 
a apărut 
rind se remarcă faptul că clasa mun
citoare din țara noastră provine cu 
preponderentă din rîndurile țărăni
mii. Acest proletariat de primă ge
nerație a adus cu el energia revolu
ționară acumulată de țărănime, care 
înscrisese în decursul veacurilor 
atîtea pagini de luptă pentru drep
tate socială și națională, tinerei noas
tre clase muncitoare imprimîndu-i-se 
astfel de la început un spirit com
bativ, revoluționar.

O altă trăsătură ce caracterizează 
mișcarea muncitorească din Româ
nia constă în faptul că, paralel cu 
afirmarea acestui spirit manifestat 
încă din perioada primelor acțiuni 
de luptă spontană au început să a- 
pară forme de organizare a clasei

muncitoare. De la prima Asociație a 
lucrătorilor tipografi din Brașov, în
ființată în 1843, continuînd în dece
niile următoare cu asociațiile munci
torilor din București, Reșița, Paș
cani, Timișoara, Iași, Arad, Galați, 
Cluj, Turnu Severin, Brăila ș.a., s-a 
ajuns în 1872 la 51 de organizații 
profesionale ale muncitorilor, ceea ce 
a impus înființarea, în octombrie 
1872, a „Asociației generale a tuturor 
lucrătorilor din România", una din
tre cele mai vechi organizații mun
citorești din lume.

Paralel cu procesul de organizare 
profesională, de intensificare și creș
tere a combativității mișcării mun
citorești, apare și se dezvoltă în țara 
noastră mișcarea social-politică so
cialistă. Ideile socialiste, receptate în 
România încă din fazele lor incipiente, 
utopice, au fost concretizate în for
me originale prin constituirea in 1835, 
din inițiativa lui Teodor Diamant, a 
falansterului de Ia Scăieni-Prahova.

rolul nefast al dominației marilor im
perii asupra dezvoltării sociale, poli
tice și culturale a poporului român, 
condamnînd cu fermitate politica de 
expansiune și cotropire dusă de aces
tea. în scrierile lui Marx se regăsesc 
pătrunzătoare cercetări asupra for
melor de exploatare a țărănimii ro
mâne în condițiile regimului feudal, 
referiri pline de admirație la revo
luția din 1821 și la revoluțiile din 
1848 din țările românei „Spiritul re
voluționar — scria MARX — a pă
truns în Principatele Române, după 
cum a dovedit-o revoluția din 1848: 
poporul român este situat în rindul 
popoarelor revoluționare, copt pentru 
revoluție, hotărit să lichideze prin 
revoluție feudalismul".

începînd cu deceniul al 8-lea al 
veacului trecut s-au pus bazele pri
melor cercuri socialiste, care au des
fășurat o bogată activitate organiza
torică și propagandistică, editind mai 
multe publicații, dintre care amin

90 de ani de la constituirea 
partidului politic al clasei 
muncitoare din România

indisolubil și

îstorice ale 
etapele par-

român poartă pecetea tră- 
social-economice și politice 
stadiului de dezvoltare al 
românești, pe solul căreia 
și s-a dezvoltat. In primul

Afirmarea unor idei progresiste, de
mocratice ale unor gînditori români 
înaintați ca Nicolae Bălcescu, Mihail 
Kogălniceanu. Simion Bărnuțiu, Ce
zar Bolliac, Ion Ghica, Ion Ionescu 
de la Brad și mulți alții, inspirați din 
tradițiile revoluționare, progresiste 
ale poporului român, precum și din 
ideile înaintate ale veacului. , ca și 
faptul că mișcarea revoluționară din 
țara noastră s-a dezvoltat în strins 
contact cu mișcarea revoluționară in
ternațională au creat un teren pro
pice pătrunderii și răspîndirii timpu
rii în țara noastră a ideilor socialis
mului științific.

Evidențiind acest lucru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU aprecia : 
„Este cazul să subliniem cu deose
bită satisfacție faptul că partea îna
intată a proletariatului român, mili- 
tanții sociali de frunte ai poporului 
nostru au venit în contact cu ideile 
Manifestului Comunist, la scurtă vre
me de la apariția sa, că numeroase 
lucrări de bază ale clasicilor marxis
mului au fost traduse și difuzate in 
România curînd după tipărirea lor, 
orientând astfel mișcarea socialistă 
din România, (inind-o la curent cu 
gindirea cea mai avansată a epocii. 
Circulația ideilor socialiste în Româ
nia a avut o puternică influentă asu
pra dezvoltării mișcării muncitorești 
revoluționare și progresiste din tara 
noastră, legînd-o, totodată, de_timpu
riu de mișcarea muncitorească inter
națională, de înșiși marii ci conducă
tori. Aceasta a determinat închegarea 
cu aproape 100 de ani în urmă a or-, 
ganizatiei socialiste a proletariatului 
român, una din cele mai vechi din 
lume, călăuzită de principiile socia
lismului științific, fapt consemnat, 
dealtfel, apreciativ la timpul său de 
înșiși Marx și Engels".

Este cunoscut faptul că Marx și . 
Engels au acordat o atenție deosebită 
studierii istoriei poporului român, 
dezvoltării lui economico-sociale, evo
luției mișcării muncitorești din țara 
noastră, au privit întotdeauna cu 
simpatie lupta eroică desfășurată de 
poporul român pentru eliberare na
țională și socială. Sintetizînd momen
tele principale ale dezvoltării po
porului român, Marx s-a pronunțat 
asupra drepturilor Principatelor Ro
mâne, în raporturile lor cu Poarta 
otomană și Rusia țaristă, a analizat

tim : „Socialistul", „Contemporanul". 
„Dacia viitoare", „Emanciparea", 
„Critica socială", „Drepturile omului" 
ș.a. Aceste publicații socialiste au 
adus o contribuție de prim ordin la 
răspîndirea marxismului, atît prin 
publicarea unor lucrări sau extrase 
din operele Iui Marx și Engels, cît și 
prin studii originale ale gînditorilor 
români care abordau în spirit mar
xist probleme ale evoluției sociale și 
politice a României.

O mare însemnătate a avut orien
tarea propagandei desfășurate de so
cialiști spre masa muncitorilor ; pro
cesul complex de întrepătrundere a 
mișcării socialiste cu mișcarea mun
citorească a deschis un nou capitol 
pe planul luptei dintre capital și 
muncă, dîndu-i incomparabil mai 
multă combativitate și vigoare, clar
viziune și perspectivă revoluționară. 
Se cuvine remarcat în mod deosebit 
spiritul creator manifestat de mișca
rea socialistă încă de atunci, de 
timpuriu. Conștienți că socialis
mul științific nu este o dogmă, 
ci un instrument de analiză și trans
formare a societății, socialiștii români 
subliniau într-un manifest din 1879 : 
„Socialismul științific nu este decit o 
direcțiune a dezvoltării vieții sociale. 
Condițiunea vieții sociale la diferite 
popoare fiind diferită, punctul de ple
care prin urmare nefiind tot același, 
nu va fi același nici drumul prin 
care vom veni la revoluția socială".

Activitatea de propagandă socialis
tă și de organizare politică și profe
sională a muncitorimii la scara între
gii țări, intensificarea luptelor gre
viste au adus, în deceniul al 9-lea, 
în prim planul dezbaterilor, ca'și al 
acțiunii practice, necesitatea, consti
tuirii unui partid politic propriu, 
distinct al clasei muncitoare. în nu
mele „partidei muncitorilor" și pen
tru a orienta activitatea acesteia.

fruntașul socialist C. Dobrogeanu- 
Gherea scrie și publică în anul 1886 
lucrarea : „Ce vor socialiștii români", 
în care eăte susținută și argumen
tată ideea necesității organizării 
partidului politic al clasei muncitoa
re. Această lucrare a constituit pri
mul program marxist din istoria miș
cării noastre muncitorești. Adeziunea 
socialiștilor români la teoria revolu
ționară materialist-dialectică și isto
rică, efortul de a aplica în mod crea
tor această teorie la realitățile româ
nești au dat mișcării noastre munci
torești prestigiu și o vigoare deo
sebite. „Școlari ai socialismului știin
țific, membri ai marii familii socia
liste europene — preciza programul 
din 1886 — noi știm că felul activi
tății noastre atirnă de condițiile 
reale ale țării noastre și mai ales de 
cele ecortomico-sociale".

Reliefind scopul pentru care luptau 
socialiștii români, aceștia arătau : 
„Scopul nu ne e tămăduirea, cirpi- 
rea societății moderne ; noi nu vroim 
să facem societatea aceasta să poată 
dura mai mult, ci vroim să sosească 
mai repede timpul cind această or
ganizare să fie înlocuită prin orga
nizarea socialistă, in care toate in
strumentele de muncă, pământul, mi
nele, fabricile, atelierele etc. să fie 
proprietatea colectivă a societății în
tregi și in care regulator al produc
ției în loc de concurența de astăzi, 
anarhică și ucigătoare, să fie insăși 
societatea, care să reglementeze pro
ducția după un plan hotărit. Sociali
zarea tuturor instrumentelor de mun
că, organizarea muncii de către so
cietatea însăși, iată baza materială a 
societății socialiste, care va face să 
piară toate ticăloșiile neînchipuite, 
toate apăsările, toată sărăcia îngro
zitoare, toate nenorocirile societății 
moderne".

Idealul de organizare și luptă unită 
la nivel național al clasei noastre 
muncitoare avea să fie încununat de 
Congresul din 31 martie — 3 aprilie 
1893 prin constituirea partidului po
litic marxist al proletariatului român 
— Partidul Social-Democrat al Mun
citorilor din România. Crearea parti
dului, pe baza principiilor socialis
mului științific, a ridicat pe o treaptă 
superioară lupta clasei muncitoare, a 
sporit rolul ei în întreaga dezvoltare 
social-economică a țării, a dat o pu
ternică lovitură teoriilor care negau 
rolul și perspectivele proletariatului 
în țara noastră și care afirmau, în 
mod nefondat, că în România nu 
există teren prielnic pentru dezvol
tarea mișcării revoluționare socia
liste.

Făurirea partidului politic al clasei 
muncitoare din România a marcat 
constituirea cadrului organizatoric și 
politic adecvat afirmării plenare a 
muncitorimii, ca principală forță so
cial-politică revoluționară în societa
tea românească. „Crearea în 1893 a 
Partidului Social-Democrat ai Munci
torilor din România — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
constituie un moment de însemnăta
te istorică în dezvoltarea luptelor so
ciale din țara noastră, în organizarea 
clasei muncitoare pe plan național, 
începutul afirmării sale în principa
lele probleme 
social-politică 
vreme".

întregul ciclu de trei 
volume, apărute pînă a- 
cum, ale Istoriilor *) lui 
Mircea Ciobanu este una 
din acele cărți pentru care 
e greu a găsi o formulă 
exactă, căci formula exactă 
poate fi și aceea a unei 
narațiuni cu oarecare aro
mă orientală, în care nara
tor și receptor se rătăcesc 
cu voluptate prin mean
drele unej povestiri domoa- 
le, ■ de bunăvoie răsucite 
prin atîtea cotloane, cu re
veniri ori salturi in timp 
neașteptate, iarăși cu un 
adaos de precizări asupra 
cutărui personaj ori lăsa
rea acestuia in afara sce
nei, atunci cind istorisitorul 
simte că i-au fost stoarse 
toate semnificațiile. Cartea 
(al cărei volum trei a fost 
încununat cu premiul U- 
niunii scriitorilor) este 
în egală măsură un pu
ternic roman realist, cu 
excelente pagini de nota
ție asupra atmosferei din 
perioada _ocupației germa
ne a 
timpul 
mondial 
primilor 
August, 
scrierea 
roman psihologic de primă 
mărime, cu o remarcabilă 
capacitate de a amănunți 
și diseca nuanțele trăirilor 
interioare. Ideea de bază 
urmărită într-. secvență 
sau alta este fericit încăr
cată în faldurile unei vo- 
luptuoase exprimări, savu
roase, dar nu încărcate. 
Fiecare carte din „Istorii" 
(deci nu numai fiecare vo
lum în parte) poate fi ci
tită și apreciată separat, 
așa cum poate fi mai bine 
înțeleasă însă prin rapor
tare la întreg. întreg care 
se putea limita, să zicem, 
la volumul întii al romanu
lui, așa cum singurul apă-

Bucureștiului din 
primului război 
sau din perioada 
ani de după 23 
Nu mai puțin 

se relevă ca un

Mircea Ciobanu : 
Istorii, voi. IJI, Editu
ra Cartea românească.

rut putea sâ fie volumul 
trei, așa cum ordinea volu
melor de pină acum putea 
să fie exact inversă, așa 
cum edificiului de pînă 
acum poate să nu-i mai ur
meze nici un tom ori încă 
două Sau cinci... Și aceasta 
este aici (prin excepție, 
căci, în genere, este un marc 
defect !) o calitate, romanul 
lui Mircea Ciobanu func- 
ționînd. vedem bine, in 
ciuda apăsatei lui moder
nități — la nivelul struc
turii personajelor, al tipu
lui de analiză, al realismu
lui acut al observației — 
ca o narațiune de tipul ce
lor „1 001 de nopți" în care 
totul se poate opri ori poa
te fi derulat mai departe 
la bunul plac al naratorului.

Una dintre calitățile es
tetice cele mai frapante 
este aceea rezultată din 
putința împletirii unui a- 
nume dat general cu cel 
existent în fibra caracte
rologică a unui personaj, 
în tipul de drame pe care 
acesta din urmă le cunoaș
te. Prozatorul este in același 
timp cerebral și senzitiv, 
are o priză extraordinară 
la fenomenul real, dar vede 
și seria, căreia acesta din 
urmă i se încadrează.

Să ne oprim doar la un 
personaj de o deosebită 
forță, Gheorghe Palada, un 
fel de simbol al puterii in- 
spăimîntătoare în forma ei, 
trezind respect și dorință 
de supunere a unei colecti
vități, putere deținută de o 
ființă, în ultimă instanță, 
vulnerabilă totuși datorită 
incapacității (refuzului) de 
a privi realitatea în față. 
Conducător al unor vaste 
lucrări de antrepriză (în pe
rioada interbelică), Gheor
ghe Palada va avea și după 
Eliberare un post de răs
pundere, rămînind același 
personaj puternic, pentru 
alte făpturi din ficțiune, 
slab pentru ochiul narato
rului, care știe să vadă că 
forța eroului stă în aceea

ocoli obstacolele, in 
a de a se păstra la o

de a 
științ 
anume depărtare de eveni
mente. Ceea ce pentru al
ții poate să pară o iposta
ză falnică Și invincibilă, 
izvorîtă din capacitatea 
de a ține lumea la distan
ță pentru a i se impune, 
pentru narator este rezul
tatul unei slăbiciuni funda
mentale, generate de ne
putința de a privi eveni
mentul în față, de a se cu
funda. precum toți ceilalți, 
în viul existenței, cu tot ce 
are acesta sublim și pro
zaic. desfigurant și dătător 
de vlagă. Foarte fertil ar
tistic este faptul că scriito
rul doar insinuează punctul 
său propriu de vedere cu 
tact și rafinament, fără 
umbră de ostentație eticis- 
tă. El semnalează lucid o 
anume esență, iar nu con
struiește personajul in 
funcție de cutare „teză". 
Așadar, autorul ne face 
doar discret-..cu ochiul" că, 
în fond, Gheorghe Palada 
e un om slab, că nădejdile 
puse în alții se vor spulbe
ra (căci nu au cum să fie 
împlinite), că personajul, de 
fapt, nu e în stare să vadă 
existența, fiindcă nu are 
curajul să dorească să o 
vadă, implicit să și-o asu
me și, în ultimă instanță, 
nu are forța de a adopta 
o atitudine. (Remarcabil e 
în acest sens episodul în 
care eroul se află într-o 
grădină de vară în Timi
șoara cu un coleg și prie
ten mai tînăr, Miron Ro- 
șescu, iar acesta din urmă 
îi povestește o întimplare 
atroce. care e tocmai în 
curs de desfășurare chiar 
în spatele protagonistului, 
fără ca acesta din urmă să 
se întoarcă o clipă pentru 
a observa ; pentru a lua 
act de ea și pentru a fi 
obligat deci să riposteze ori 
să demonstreze și, ceea ce 
e mai important, mai grav; 
să-și demonstreze că.e in
capabil de orice ripostă).

Și totuși, Palada se pri
cepe să-i facă pe ceilalți 
să-1 considere ca pe un zeu. 
Bătrina Sisa Dudescu — alt 
personaj extraordinar, cîr- 
cotașă, lucidă, plină de 
nuanțe în trăiri, veninoasă,v 
deșteaptă, sterilă sufleteș
te. leneșă, invidioasă pe vi
talitatea generoasă a celor
lalți — simbolizați in pri
mul rind prin soacra ei, 
Logofeteasa (și aceasta o 
puternică apariție) își spu
ne la un moment dat, pri- 
vindu-1 pe Palada, care ur
ma să fie al doilea soț al 

Mască : „Uite 
casei mele 1“

fiicei ei, 
mintuirea

poate spune însă că 
asupra căruia ne-ara 
in aceste rînduri este 
mai complex în de-

Se 
eroul 
oprit 
mult 
venirile sale. întregul lui 
fel de manifestare este a- 
nalog aceluia întruchipat 
de cel mai pregnant lite
rar, poate, dintre persona
jele Iui Alexandru Ivasiuc 
— Dumitru Vinea din „Pă
sările". Amindoi sint, struc
turi puternice in plan for
mal și slabe in fond. La 
un moment dat, amindoi, 
tocmai fiindcă sint atit de 
buni cunoscători de oa
meni. tocmai fiindcă știu 
să insufle atît de bine res
pectul celorlalți, parvin la 
revelația că nu au știut 
să-și insufle acest respect 
lor față de ei înșiși. Evo
luția va fi deci de la o â- 
nume „mască" ce impurte 
distanța- și trezește un 
de venerație idolatră și, ir) 
ultimă instanț. nătîngâ, 
spre un om adevărat, pu
ternic. capabil să o ia de 
la capăt. Ambiția nu va 
mai fi aceea de a se im
pune celorlalți, ci de a se 
impune in propriii ochi. 
Dezideratul, nobil de data 
aceasta, va fi acela nu de 
a ști cu abilitate să tre
zești respectul, ci de a-1 
merita pur și simplu.

Victor AT AN AS IU

Incursiune în actualitate

De ce s-au rărit
concertele corale?

în ultima vreme 
concertele corale s-au 
rărit atît de mult, in
cit apariția vreunuia 
trece drept un verita
bil eveniment. ” 
prea mult de 
corurile noastre 
zentau adevărate 
giuni. iar acum 
ani pînă ce putem a- 
sista la un concert. Nu 
voi uita niciodată con
certele corului Filar
monicii. care nu de 
puține ori trebuiau 
date a doua și chiar 
a treia oară, datorită 
numerosului public 
doritor să le asculte. E 
curios cît de puțină 
lume înțelege că edu
cația corală — despre 
care au vorbit cei mai 
mari muzicieni ai lu
mii — este mult prea 
importantă pentru a fi 
cu atita ușurință tre
cută cu vederea. Două 
dintre formațiile noas
tre de prestigiu, a Fi
larmonicii ..George E- 
nescu" și a Radiotele- 
viziunii Române, sint 
pe cale să-și piardă 
cea mai prețioasă ca
litate a lor. stilul „a 
căppella". fără de care 
un cor nu poate trăi 
decît cu baloane de o- 
xigen. Cauzele sint 
multe, dar principale
le stau în utilizarea lor 
mai mult în concerte 
vocal-simfonice și în 
alte acțiuni prea puțin 
interesante.

Și totuși, din cind în 
cind. parcă o Înviora
re se abate asupra 
noastră, pentru a ne 
face să sperăm în mai 
bine. De 
asistat — 
coincidență 
concerte 
distanță i 
două zile unul 
altul, chiar ale 
lor două formații, pe 
care le-am citat mai 
sus : in 29 martie, co
rul Filarmonicii la A- 
teneu. in 31 martie, 
corul Radioteleviziunii 
in studioul de concer- 

^te Radio, primul diri-

Nu e 
cind 

i pre- 
sta- 
trec

curînd am 
frumoasă 

i — la două 
corale la 
de numai 

de 
ce-

care frămîntau viata 
a societății din acea

Conf. univ. dr. 
Mircea MUȘAT

Intîlnirea cu opera *) (E- 
ditura „Cartea Româneas
că", 1982), noul volum de 
critică semnat de Nicolae 
Ciobanu, are drept moto 
două citate din Postumele 
lui Tudor Vianu, care ii in
spiră titlul cărții și explică 
mobilul demersului critic : 
„O viață deplină nu ■ tră
iesc operele decit atunci 
cind se intilnesc cu o do
rință vie, actuală" și 

care 
produse 

este si ace- 
primele se

a lui 
de cărți 
care îi 
criticu- 

contem-

jat de Diodor Nicoară, 
al doilea dirijat de 
Aurel Grigoraș.

Diodor Nicoară. ab
solvent al Conservato
rului din Iași, este de 
10 ani conducătorul . 
permanent al corului 
Filarmonicii din Timi
șoara. Mai puțin cu
noscut publicului bucu
reștean, el se situează 
printre cei mai dis
tinși dirijori ai noștri, 
prin apreciabilul său 
talent și prin capaci
tatea sa interpretativă, 
de înaltă profesionali- 
tate. Aurel Grigoraș.

CARNET 
MUZICAL

■ îw

absolvent al Conserva
torului din București, 
este bine cunoscut mai 
ales din înregistrările 
sale la Radio, mai pu
țin din concertele pe 
scenă, unde am dori 
să-1 vedem mai des. El 
se distinge printr-un 
talent interpretativ 
deosebit și prin capa
citatea de a face față 
atîtor programe ale 
corului-Radio. al cărui 
dirijor permanent este 
de multi ani.

In scurtul timp pe 
care l-au avut pentru 
pregătirea concertelor, 
ambii dirijori s-au 
străduit și au reușit să 
indice formațiile la sti
lul lor coral de odi
nioară ; remarcabilă a 
fost și dăruirea tutu
ror coriștilor, deși vo
cile lor sint destul de 
obosite.

Am admirat de ase
menea soliștii con
certelor. La Filarmo
nică : Mîndra Cernes- 
cu, o cintăreată acum 
in plină formă. Ga
briela Drăgușin, o 
mezzosoprană în deve
nire. și frumoasa voce 
de bas a lui Sergiu Ta- 
puchicvici, solist al

Filarmonicii timișore
ne. La Radio : caldul 
și expresivul glas al 
mezzosopranei Ana 
Mola, ca și al sopra
nei Ruxandra Vodă, 
căreia i se poafe pre
vesti o frumoasă ca
rieră, precum și admi
rabilul terțet George- 
ta Popa-Stoleru, Flo
rin Diaconescu și Mar
cel Roșea, bine cunos- 
cuți. care au încheiat 
concertul cu finalul o- 
ratoriului „Anotimpu
rile" de Haydn.

Ambele coruri au 
prezentat programe-de 
mari dificultăți, așa 
cum le șade bine unor 
coruri de profesioniști, 
arătind 
sonorități, 
distincție, 
oriei nd și 
poate mai —... ,-------
bine. Și aceste forma
ții ne-ar putea arăta 
adevărata lor față 
dacă le-am da posibi
litatea să se manifes
te mai puțin „pe as- 
cunselea" și mai mult 
în public. Ele nu nu
mai că merită de a fi 
tratate în acest mod. 
dar ar căpăta și satis
facție. bucuria de a se 
vedea 
sala de 
aceasta 
pe care o dorește ori
care artist. Cît priveș
te cei doi dirijori a- 
supra cărora am stă
ruit prea puțin, tre
buie să spun că în via
ta mea am văzut 
multi oameni dirijînd. 
dar așa de putini din
tre ei erau dirijori ! 
Printre aceștia puțini 
se situează, fără nici 
o îndoială, Diodor Ni
coară și Aurel Grigo
raș.

Aș mai adăuga fap
tul că la ambele con
certe sălile au fost a- 
proape pline, cu un 
public avizat, ceea ce 
demonstrează că sint 
încă multi iubitori ai 
concertelor corale.

ROMÂNIA—FILM prezintă

ÎNTUNERICUL alb
o producție a Casei de filme Trei

•) Nicolae Ciobanu : 
întîlnire cu opera, E- 
ditura Cartea româ
nească.

Decorurile : Vasile Rotaru; costumele Ileana Oroveanu; monta
jul : Rodica Fălcoianu; sunetul: Andrei Papp, Tiberiu Borcoman; 
imaginea : Dumitru Costache-Foni; scenariul și regia : Andrei Blaier.

actuală" 
„...printre deosebirile 
separă lucrurile 
de cele create 
ea că pe cînd _
pot întîlnî cu o dorință, ul
timele forțează 
tîlnire". Așadar. altfel 
spus, operele și cărțile ana
lizate și comentate de Ni
colae Ciobanu i s-au im
pus acestuia pe de o parte, 
de la sine, prin valoarea 
lor. iar pe de altă parte, 
spiritul critic a venit în 
întîmpinarea altora, „obli- 
gîndu-le“ să trăiască o 
„viață deplină".

Critic și istoric literar de 
autentică vocație și solidă 
formație, consecvent exer
sat în toate gamele com
poziției critice (recenzie, 
cronică, eseu, exegeză, stu
diu monografic, ediție). Cu 
efecte dintre cele mai con
vingătoare, Nicolae Cio
banu face, și în Intîlnirea 
cu opera, proba disponibi
lităților sale interpretative. 
El se arată, aici, preocupat 
deopotrivă de exegeza unui 
aspect din opera clasicilor 
(structurile fantasticului 
caragialean, condiția prac
tică și condiția teoretică a 
actului critic în activitatea 
de început a lui Dobrogea- 
nu-Gherea, lirismul poetic, 
raportat la cel romanesc.

această în-

în poezia postumă 
Ionel Teodoreanu), 
semnificative, sau 
apar semnificative 
lui, ale autorilor
porani (Nichita Stănescu, 
Ion Gheorghe. Cezar Ivă- 
nescu. Petre Stoica. Gheor
ghe Pituț. Mircea Florin 
Șandru, Marin Preda. Ion 
Lancrănjan, Sorin Titel, 
Mircea Horia Simionescu. 
Platon Pardău, Dumitru 
Micu. Liviu Leonte și al
ții), de debuturile promi
țătoare în poezie și critică, 
de „chestiunile arzătoare" 
la ordinea zilei (Actuali
tate și autenticitate. Spiri
tul critic și „bursa valori
lor", Major și minor în ju
decata de valoare. Funcția 
catalizatoare 
Creație 
nul sau 
Această 
ocupări, 
xibilitatea" atitudinii criti
ce. dovedește o profundă 
implicare in actualitatea li
terară. Actualitatea — pen
tru a nu fi greșit înțeleși 
— este pentru Nicolae Cio
banu ceea ce însemna și 
pentru G. ■ Călinescu, citat 
cu următoarea definiție : 
în literatură (fie poezia, 
fie proza) ne interesează 
actualul din contemporan, 
adică umanul, universalul, 
fără ca prin asta să fie 
nevoie să se șteargă urme
le contemporanului. Și 
adaugă Nicolae Ciobanu. 
insistind semnificativ pe 
ideea implicării : ...accen
tuăm asupra faptului că a- 
ceste urme ale contempo
raneității nu numai că nu 
trebuie să se șteargă, ci 
sînt datoare să-și conserve 
umanitatea intrinsecă, de
limitată la scara timpului 
istoric, întrucît aci se află 
însuși nucleul originar 
actualității autentice.

Această definiție se re

a clasicilor, 
și analiză. Roma- 
„proza scurtă" etc.) 
diversitate de pre- 
dincolo de „fle-

al

remarcabile 
acuratele. 

Evident, 
oriunde se 
mul't și mai

apreciati în 
concert, căci 
este răsplata

D. D. BOTEZ

Cu : Emanoil Petruț, Silvia Ghelan, Carmen Galin, Gheorghe Di- 
nică, Valentin Uritescu, Florin Călinescu, George Negoescu, Dinu lan- 
culescu, Maria Gligor, Radu Vaida, Alexandru Dobrescu.
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

TELEORMAN. La Clubul 
întreprinderii de utilaje pentru in
dustria ușoară din Alexandria a 
avut loc o dezbatere cu tema „Idei 
și teze novatoare în gindirea poli
tică și activitatea internațională a 
președintelui Nicolae Ceaușescu". 
în continuare, sub genericul „Uniți 
în gînd, uniți în faptă", membrii ce
naclului literar „Zaharia Stancu" au 
susținut un spectacol de muzică și 
poezie patriotică. (Stan Ștefan).

HUNEDOARA. In cadrul 
„Lunii cărții în întreprinderi și in
stituții", în întreprinderile miniere 
din Valea Jiului. în unitățile econo
mice din Brad, Deva, Orăștie, Că- 
lan, Hunedoara și din celelalte 
orașe au avut loc prezentări de 
cărți social-politice, tehnico-științi- 
fice și beletristice, dezbateri, expo
ziții și lansări de cărți, șezători li
terare. întilniri ale cititorilor cu 
scriitori. (Sabin Cerbu).

BIHOR. La Muzeul Țării 
Crișurilor din Oradea a fost verni
sată expoziția județeană de artă 
populară. înscrisă în suita de mani
festări prilejuite de actuala ediție

găsește, in spiritul său, literară. Edificatoare, din 
mai in toate analizele cri- acest punct de vedere, sint 
tice cuprinse in volum, amintitele exegeze la Ca- 
Căci Nicolae Ciobanu este 
interesat, in gradul cel mai 
înalt, de relevarea conținu
tului etico-estctic (sintag
mă recurentă în textele 
criticului, cu valoare de 
principiu) al operei. Dealt
fel. criticul o va 
tranșant, in articolul 
jor și minor în jude
cata de valoare, din sec
țiunea Alte pagini din- 
tr-un posibil „jurnal de 
critic". în care propozițiile 
teoretice susțin „procedu
ra" practică din celelalte

ragiale, Dobrogeanu-Ghe- 
rea. Ionel Teodoreanu. au
tentice contribuții la apro
fundarea realității estetice 
din operele clasicilor.

Textele dedicate 
poranilor permit 
unei alte trăsături 
oii practicate de

contem- 
izolarea 
a cri t i - 

_  ________ ___ Nicolae 
Ciobanu. Autorul manifes
tă, în general, adeziune 
și chiar entuziasm fată de 
operele comentate, selecta
te. se subînțelege. dintre 
preferințele criticului. Ceea 

... ______ __ ______  ce nu exclude însă
secțiuni : „A ne prevala în ționarea. cu destulă 
decursul formulării (expli
cite sau implicite) diagnos
ticului critic de caracterul, 
la urma urmei, de conținu
tul tematic al operei (ba
nal sau acut, revelator 
prin coerenta sa faptică, 
ideatică și morală sau am
biguu, incert. încețoșat, 
datorită absentei unui ase
menea atribut fundamen
tal ; în ultimă instanță, 
ce să nu-i 
un conținut 
sau minor) 
măsură, o 
competență, 
rală. profesională". Se în
țelege că actul critic, ca și 
opera literară sint așezate 
de Nicolae Ciobanu. deopo
trivă. sub zodie etică și 
estetică. O altă caracteris
tică a demersului critic din 
Intîlnirea cu opera (ca și 
din celelalte cărți ale criti
cului) este contactul intim 
cu textul analizat, judecă
țile de valoare sau argu
mentele fiind rezultatul 
unui veritabil asediu inte
rogativ asupra 
în discuție, din care 
extrase citatele 
gătoare și care 
continue raportări 
xemplele oferite de istoria

spune
Ma-

de 
spunem astfel, 
tematic major 

este, in egală 
chestiune de 

dar și de mo-

obiectului 
sînt 

convin- 
permit 
la e-

sanc- 
fer- , 

mitate. chiar dacă într-un 
limbaj elegant, a deficien
țelor constatate (vezi cro
nicile la cărțile lui Marin 
Preda, Sorin Titel. Ion 
Lăncrănjan, Dumitru Micu, 
Liviu Leonte. Nicolae Dan 
Fruntelată. Valeriu Pan- 
tazi, Valeriu Armeanu ș.a.) 
în fine, cind se ocupă de 
debutanți, Nicolae Cioba
nu manifestă, deopotrivă, 
maximă receptivitate fată 
de valoare și delicatele in 
constatarea neajunsurilor.

Stilul criticului este cere
monios, protocolar. culti- 
vînd digresiunea argumen
tative și didactica subtilă. 
Demonstrațiile. coerente, 
limpezi, sint uneori grava
te de lungimea frazelor și 
de abuzul construcțiilor cu 
cratimă, deficiente iscate, 
probabil, din voința de cu
prindere exhaustivă. Im
presia generală pe care o 
comunică Intîlnirea cu 
opera este de temeinicie și 
echilibru, atribute destul 
de rar prezente in culege
rile de 
confrați.

Valentin
F. MIHĂESCIJ/

articole ale unor

COVASNA : Dezbatere ideologică

în organizarea Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R. a avut loc 
o dezbatere ideologică pe tema : 
„Dezvoltarea proprietății' socialiste, 
a autoconducerii muncitorești in 
condițiile perfecționării relațiilor 
de proprietate". Au participat ca
dre de conducere din întreprinderi 
și instituții economice, secretari și

secretari adjuncți ai comitetelor și 
organizațiilor de partid din între
prinderi și instituții, propagandiști, 
activiști de partid și de stat, secre
tari de organizații U.T.C., oameni 
ai muncii din unitățile socialiste 
ale municipiului Sfintu Gheorghe. 
(Pâljănos Măria).

carnet cultural

Festivalului național „Cîntareaa
României", expoziția reunește țesă
turi, cusături, împletituri din pa
pură și nuiele, costume și obiecte 
de port popular, ceramică și piese 
din lemn, roade ale măiestriei și 
pasiunii a aproape 100 creatori din 
30 localități bihorene. (loan Laza).

TIMIȘ La Galeriile de arta 
„Bastion" din Timișoara a fost ver
nisată expoziția personală omagială 
„Julius Podlipny". prilejuită de îm
plinirea a 85 de ani de viață a cu
noscutului artist plastic timișorean. 
La deschiderea expoziției au fost 
evocate personalitatea și opera ar
tistului, puse în slujba înfloririi ar
tei și culturii noastre socialiste. 
(Cezar Ioana).

ARGEȘ Pactul culturii din 
Pitești a organizat la Combinatul 
petrochimic din municipiu dezba
terea „Schimburile de bunuri ma
teriale și spirituale — cale de cu
noaștere și apropiere între state și

popoare", iar la căminul de nel’a- 
miliști al întreprinderii de poduri 
metalice-Pitești — dialogul „Liber
tate și responsabilitate socială". în 
aula Palatului culturii din Pitești 
s-a vernisat expoziția de pictură a 
profesorului Constantin Moșoaia. 
(Gheorghe Cîrstea).

SIBIU. Sub genericul „Valori 
ale plasticii românești", la Sibiu se 
desfășoară cea de-a treia ediție a 
Festivalului filmului documentar 
„Cedonia", manifestare cultural-ar- 
tistică de prestigiu a județului Si
biu circumscrisă Festivalului națio
nal „Cîntarea României". (Nicolae 
Brujan).

SATU MARE. In cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", la Satu Mare și Cărei s-a 
desfășurat faza județeană a forma
țiilor artistice de teatru de amatori 
și a recitatorilor. Au evoluat 35 de 
formații, care au prezentat piese, in 
limbile română și maghiară (multe

aparținînd unor autori locali), in
spirate din trecutul de luptă al po
porului pentru independență și uni
tate națională, din viața și activi
tatea creatoare a 
pentru triumful 
societăți. (Octav

oamenilor muncii 
idealurilor noii 

Grumeza).
Sub genericul 

„România — în anii Republicii", in 
holul Casei de cultură a sindicate
lor din, Tg. Mureș a fost vernisată 
o expoziție de fotografii realizate in 
decursul anilor de fotoamatori din 
orașele Luduș, Sighișoara și Tg. 
Mureș. Cele 90 de lucrări — repor
taje. eseuri, peisaje industriale, cu 
o tematică variată — surprind, în 
alb-negru și color, schimbările pe
trecute în peisajul industrial 
silvănean în anii Republicii. 
Giurgiu).

MUREȘ.

tran- 
(Gli.

BOTOȘANI. Artistul plas
tic Mihai Gheorghe-Coron din Ga
lați a deschis, la Galeriile de artă 
„Luchian", cea de-a X-a expoziție 
personală. Mult apreciate de publi
cul vizitator sînt peisajele inspirate 
din realitățile contemporane ale 
puternicului centru siderurgic al 
țării. (Silvestri Ailenei).

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea 

învățămîntul superior tehnic, 
zică. Căldura (I). Principiile 
modinamicii

15,25 Rezultatele tragerii Loto
15,30
17,20

17,30
17,50
20,00

20,

în
Fi- 

ter-

Emisiune în limba germană
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Secvențe din R.P.D. Coreeană
1001 de seri
Telejurnal 0 Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Actualitatea economică
Forum politico-ideologic. Principii
le socialiste ale retribuirii muncii 
și repartiției veniturilor în societa
tea noastră.
Un cîntec pe adresa dv.
Serial științific : Corpul uman
Cadran mondial
Discorama : Recital Julio Iglesias 
Telejurnal

„Orașul". în dls- 
Watle, Paul Win- 

Ryan, Jennifer 
Philip Leacock

1,15

22,15

PROGRAMUL 2
Telex
Film artistic : 
tribuție : Ralph 
field, Mitchell 
Warren. Regla :
Blocnotes bucureștean — informa
ții utilitare
Stadion — emisiune de actualitate 
sportivă
1001 de seri
Telejurnal 0 Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Dezbateri culturale. Monumente. 
ale culturii naționale : „Istoria li
teraturii române" de George Căli
nescu (II)
Concertul Filarmonicii „George E- 
nescu". Dirijor : Carmen Moral 
(Peru). Solist : Nicolae Llcareț 
Generația deceniului IX. Construc
torii
Telejurnal
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Gu

vernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal, vă adresez, dragă tovarășe Kim Ir Sen, cele mai calde felicitări cu 
prilejul zilei dumneavoastră de naștere.

Urez poporului coreean prieten să obțină, sub conducerea dumneavoastră, 
succese tot mai mari în realizarea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, în înfăptuirea nobilei sale aspirații naționale 
— reunificarea pașnică și independentă a patriei.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, 
al păcii și cooperării internaționale, vă adresez cele mai bune urări de 
sănătate și succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră de înaltă 
răspundere.

N1COLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit să 

mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a Republicii Senegal.
. Vă mulțumesc din inimă și vă rog. la rîndul meu. să binevoiți a accepta 

urările mele de fericire personală, de dezvoltare armonioasă a tării dum
neavoastră, precum și de întărire continuă a legăturilor de prietenie și 
cooperare care unesc țările noastre.

Cu cea mai inaltă considerație,
ABDOU DIOUF

Președintele Republicii Senegal

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-m'nistru al Guvernului Repu
blicii S •js>"ste România, a primit, 
succesh .1 cursul zilei de joi. în 
vizită r jtocolară de prezentare, pe 
ambasadorii Republicii Algeriene 
Democratice și Populare — Salah-

în Editura politică a apărut:

CONFERSNTA NAȚIONALĂ
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

16—18 decembrie 1982

înalta productivitate a muncii
(Urmare din pag. I)

terlocutorul ne-a lămurit : „Sîmbăta 
pe șantier lucrau 200 de oameni, 
luni 100, iar marți 182. O instabili
tate care grevează serios asupra 
forturilor noastre".
Comentariile sînt de prisos. Nu 
te de prisos însă să arătăm că 
-ea de lucruri intîlnită la „Lami- 
ul“ este departe de a constitui 
caz izolat. Situația neclară a unor 

obiective de investiții — lucrări 
neuprobate, finanțare nedeschisă, 
proiecte de execuție lipsă sau in
complete — se numără printre mo
tivele frecvente care îi obligă pe 
constructori să-și transfere forțele 
de pe un șantier pe altul. Cu conse
cințe evident negative asupra pro
ductivității muncii. Este vorba, bună
oară. de șantierele Filaturii de bum
bac din Azuga, Centralei termoelec
trice Teleajen, instalației de purifi
care a acidului fosforic de la Com
binatul chimic Valea Călugărească, 
instalațiilor de metil și etil din ca
drul Combinatului petrochimic din 
Brazi. In asemenea condiții, nu poa
te mira pe nimeni faptul că execu- 
tanții acestor lucrări nu și-au înde
plinit în primele'două luni ale aces
tui a," ,’sarcina de creștere a produc
tivității muncii.

Să mai reținem și o altă implica
ție, deloc îmbucurătoare, a acestui 
veritabil „du-te-yino“ al echipelor de 
constructori de pe un șantier pe 
altul. „în această situație, acordul 
global devine practic inaplicabil, 
ne-a spus tovarășul Radu Trandafir, 
șeful uneia dintre echipele de beto- 
niști de pe șantierul întreprinderii 
„Laminorul" din Brăila. Ca atare, 
oamenii nu sînt mobilizați să-și or
ganizeze cit mai bine munca și nici 
să aplice metode noi de execuție, cu 
randamente superioare". Afirmație, 
din păcate, susținută de realitate. Pe 
șantierul în discuție, măsurile cerute 
de introducerea lucrului în acord 
global au fost luate abia la începu
tul lunii martie. Dificultăți asemă
nătoare au fost întîmpinate și de co
lectivul Trustului de construcții in
dustriale din Ploiești, confruntat cu 
probleme ridicate de lipsa de pregă
tire â unor investiții. Ca atare, anul 
trecut lucrul în acord global nu a 
cuprins decît 42 la sută din perso
nalul muncitor al trustului.

Cu totul altfel se prezintă situația 
pe numeroase alte șantiere. Preci
zarea din timp a sarcinii de creștere 
a productivității muncii a determi
nat o susținută preocupare în rîndul 
cadrelor tehnico-inginerești de pe 
șantierul Fabricii de zahăr din Teiuș. 
care au stabilit un program clar și 
mobilizator al executării lucrărilor 
de terasamente. urmărind cu prio
ritate reducerea consumurilor de 
manoperă și a duratei de execuție.. 
Aceeași grijă atentă pentru pregăti
rea tehnologică a lucrărilor, cu scopul 
de a identifica și pune în valoare 
toate mijloacele capabile să ducă la 
o puternică,creștere a productivității 
muncii, există și pe șantierele Com
binatului de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, platformelor industriale din 
Bistrița și Orăștie.

Cum se procedează concret. în 
asemenea situații, iată ce ne-a spus 
șeful de brigadă Mihai Ciucă. de pe 
șantierul nr. 2 din Piatra Neamț.

— Muncim pe baza unui program

Bey Anisse, și statului Israel — Zvi 
Brosh.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej ș-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

lunar, repartizat de conducerea lo
tului nostru. în el sînt precizate 
cantitățile pe fiecare categorie de 
lucrări pe care le realizăm, stadiile 
de execuție ce trebuie atinse, nu
mărul de ore afectate acestora și 
valoarea corespunzătoare a manope
rei, calculată pe baza normelor de 
lucru și a documentației de execu
ție.

— De unde află muncitorii din 
subordinea dumneavoastră ce au 
concret de făcut ?

— în cursul lunii premergătoare 
celei de plan, toți cei 26 de oameni 
din brigadă analizăm programul de

Cele două exemple prezentate - situate la poli opuși - nu sînt cazuri 
izolate. Ele pot fi regăsite pe numeroase șantiere, fapt care evidențiază 
modul diferit în care înțeleg o serie de constructori, unele conduceri de 
trusturi să abordeze problema creșterii productivității muncii și măsurile 
necesare în acest scop. Departe de a constitui o chestiune formală, cu
noașterea exactă, din timp a sarcinilor de creștere a productivității muncii, 
deopotrivă de către cadrele de conducere și de către constructori, este 
o problemă de maximă importanță. Numai așa pot fi antrenați toți con
structorii de pe șantiere la acțiunea de depistare a tuturor resurselor 
interne de creștere a productivității muncii, identificarea neajunsurilor care 
mai frînează această creștere.

Intr-un număr viitor vom reveni asupra fundamentării sarcinilor de 
creștere a productivității muncii și a măsurilor inițiate de diferite trusturi 
de construcții în acest scop.

VĂ INFORMĂM
Avantajele asigurărilor la ADAS

Printre asigurările pe care 
ADAS Ie pune la dispoziția cetă
țenilor este și asigurarea mixtă de 
viață.

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
în cazul survenirii unor evenimen
te asigurate, neprevăzute și -nedo- 
rite. Totodată, dă posibilitatea asi
guratului să economisească în mod 
planificat o anumită sumă de bani 
pe care o va primi la expirarea 
poliței.

Asigurarea mixtă de viață se 
mai practică și în alte trei vari
ante, realizate prin extinderea 
protecției asupra unui număr mai 
mare de persoane, prin suplimen
tarea sumei asigurate în cazul 
survenirii unor anumite eveni
mente asigurate, ori prin prelun
girea în timp a prestațiilor 
ADAS.

Astfel, în asigurarea familială 
mixtă de viață se pot cuprinde 
toți membrii familiei în virstă de 
Ia 5 ani la 65 de ani, oricare din
tre aceștia puțind încasa suma 
asigurată.

La asigurarea mixtă de viață 
și suplimentară de accidente 
suma asigurată stabilită pentru 
urmările accidentelor reprezintă 
de 6 ori suma prevăzută pentru 
celelalte evenimente cuprinse în 
această asigurare.

Prin asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași se 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către ur
mașii asiguratului.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI DELEGAȚII 
A C.C. AL P.C. U.S.

La invitația C.C. al P.C.R,, joi sea
ra a sosit in Capitală o delegație a 
C.C. al P.C.U.S. condusă de tovarășul 
Nikolai Rijkov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Din delegație fac parte to
varășii Nikolai Talizin, membru al 
C.C: al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Olimp Ciukânov, adjunct al șefului 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.U.S.

Recepție la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 71-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, am
basadorul acestei țări la București. 
Sin In Ha. a oferit, joi. o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim- 
ministru al guvernului. Alexandrina 
Găinușe, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
ceprim-ministru al guvernului. Mih-

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Angelo Miculescu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Populară 
Chineză în locul tovarășului Florea 
Dumitrescu, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

★
Joi. tovarășul Ion Coman, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a întâlnit 
cu delegația Partidului Comunist 
Sirian, condusă de tovarășul Maurice 
Salliby, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Sirian, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită în 
tara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Maurice 
Salliby a rugat să se transmită con
ducerii P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Rorpân. din 
partea conducerii partidului și a 
tovarășului Khaled Bagdash, secretar 
general al Partidului Comunist Si
rian. un salut cordial și cele mai bune 
urări.

lucru stabilit, prilej cu care se co
munică fiecărei formații - volumul 
de lucrări încredințat. In cadrul 
acestor discuții, hotărim și metodele 
de lucru pe care le vom aplica pen
tru a scurta durata lucrărilor, rezul
tatele obținute.

— Ce arată aceste rezultate după 
încheierea primului trimestru?

— Că avem un avans de 16 zile Ia 
execuția lucrărilor noastre, econo
mie de timp care se adaugă celor 51 
de zile cîștigate în cursul anului tre
cut de brigada noastră și care s-au 
materializat printr-un spor de retfi- 
buție de 102 665 lei.

Asigurările menționate prezintă 
o serie de caracteristici comune, 
dintre care enumerăm :

O Sint accesibile tuturor per
soanelor în virstă de la 16 ani pînă 
la 65 de ani.

© Se pot contracta pe termene 
de la 5 ani la 15 ani.

© Primele de asigurare sînt di
ferențiate în funcție de virstă per
soanei ce se asigură, de durata po
liței și de mărimea sumei asigu
rate, puțind fi achitate și în rate.

® La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pen
tru întreaga durată prevăzută în 
poliță, sumele asigurate se plătesc 
concomitent cu o indemnizație de 
10 la sută.

O Asigurările participă la tra
gerile de amortizare lunare.

Pentru a beneficia neîntrerupt 
de toate foloasele ce le oferă asi
gurările mixte de viață, este nece
sar ca ratele de primă să fie achi
tate la termenele stabilite.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigu
rări vă puteți adresa responsabili
lor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

★
La Administrația Asigurărilor de 

Stat puteți contracta asigurarea 
de accidente — Ia alegere — în- 
tr-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentind caracteris
tici diferite.

Asigurarea de accidente pentru

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice. 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general-lo- 
cotenent Victor Stănculescu. adjunct 
al ministrului apărării naționale. 
Ion Stoian. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-coreeană, generali 
și ofițeri superiori, oameni de știință 
și cultură, ziariști. (Agerpres)

zilei
Mulțumind tovarășul Ion Coman a 

rugat pe oaspete să transmită din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sincere salutări și cele mai bune 
urări conducerii P.C. Sirian, tova
rășului Khaled Bagdash.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist Sirian și s-a procedat 
la un schimb de păreri privind unele 
probleme ale situației internaționale, 
în mod deosebit ale situației din 
Orientul Mijlociu, relevîndu-se ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor popoarelor pentru promovarea 
păcii, pentru dezarmare și întărirea 
securității în întreaga lume.

Cu același prilej s-a exprimat do
rința celor două părți de a dezvolta 
și adinei pe mai departe relațiile bi
laterale în interesul cauzei păcii, de
mocrației, progresului social, coope
rării și colaborării internaționale.

•fr
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zimbabwe — aniversarea 
proclamării independenței de stat — 
joi după-amiază a avut loc in Capi
tală o manifestare culturală, organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. Zia
rista Eugenia Marinescu a prezen
tat aspecte din preocupările și reali
zările poporului Zimbabwean în dez
voltarea economico-socială indepen
dentă a tării. De asemenea, a fost 
vizionat un film documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, tineri din Zim
babwe aflați la studii în țara noas
tră. oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de față John George Ma- 
yowe, ambasadorul Republicii Zim
babwe la București, și membri ai 
ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

aprilie, ora 20 — 18 aprilie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi rece, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse. La în
ceputul intervalului, în nordul țării și 
zonele subcarpatice, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
La munte va ninge. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat cu Intensificări locale 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar cele maxime între 8 
și 18 grade. Pe alocuri, condiții de bru
mă.

sume fixe, totale, de 19 000 de Iei 
se contractează pe durata de 3 
luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă Ia 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 
luni este de 15 Iei.

Asigurarea de accidente pentru 
sume convenite se contractează pe 
durate de la 1 an la 5 ani. Prima 
anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poli
ță, putindu-se achita și în rate.

Asigurarea familială de acciden
te cuprinde soții, precum și copiii, 
indiferent de numărul lor, în vîrs- 
tă de la 5 ani la 16 ani, la sume 
totale de 15 000 de lei pentru fie
care persoană. Prima de plată, pe 
o durată de 3 luni, este de 25 lei, 
pentru toate persoanele cuprinse 
în asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele Ia bu
nurile casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 
de lei de fiecare poliță.

Asigurarea de accidente „Turist" 
se contractează pentru sume to
tale de pînă la 40 000 de lei și cu
prinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești ale aces
tuia. Prima de plată este de 15 lei 
pentru o lună;

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor 
cu asigurările din unitățile socia
liste, agenților și inspectorilor de 
asigurare sau, direct, oricărei uni
tăți ADAS

COTIDIAN.
hrelatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii

S3 In zona centrală a municipiului 
Pitești, se construiește un nou an
samblu de locuințe. Un alt ansam
blu de locuințe începe să prindă 
contur în jurul străzii Popa Șapcă 
din același municipiu.

S în cașul Covasna se amena
jează o fermă de iepuri de repro
ducție. Noua unitate va asigura, 
pentru toate fermele ce vor fi con
struite în județ, iepuri de rasă, 
contribuind astfel la realizarea pro
gramului de autoaprovizionare.

B In primul trimestru al anului, 
întreprinderea „Miorița" din Oradea 
a pus în fabricație 64 noi modele 
de tricotaje, destinate atît pieței 
interne, cit și partenerilor de peste 
hotare. O bună parte din aceste 
produse a luat drumul magazinelor.

0 O adresă utilă pentru automo- 
biliști : pe strada Teiului din Bacău 
a fost dată în funcțiune o stație 
autoservice dotată cu aparatură 
modernă, de înaltă tehnicitate, în
cadrată cu personal bine pregătit.

S La Căian, în apropierea plat
formei siderurgice, a fost dat în 
folosință un complex comercial cu 
o suprafață de 1 300 mp. Unitatea 
dispune de alimentară cu autoser
vire, articole de menaj, textile, con
fecții și încălțăminte.

0 timp de mai multe zile, la
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Prefață la meciul de fotbal ROMÂNIA-ITALIĂ

Publicul - al „12-lea jucător11 
al naționalei noastre

Cum spune românul, numai azi 
nu-i mîine. Iar mîine, spre seară — 
cine nu știe la această oră ! — Bucu- 
reștiul găzduiește importanta partidă 
de fotbal dintre reprezentativele 
României și Italiei, în cadrul preli
minariilor campionatului european 
(grupa a V-a).

Care sînt datele obiective ale me
ciului 1 Se întilnesc lidera actuală a 
grupei (echipa noastră) cu campioa
na mondială ’82 („squadra azzurra"). 
Este al 9-lea meci România-Italia, 
din istoria celor două mișcări fotba
listice, pînă acum tricolorii noștri ne
reușind încă o victorie, deși de vreo 
două ori au trecut pe lingă ea : 0—1 
(București, 1939), 1—2 (Roma, 1940), 
1—3 (Napoli, 1966 — cind Dobrin a 
deschis scorul, dar gazdele au egalat 
printr-o greșeală... de arbitraj), 0—1 
(București, 1967), 3—3 (București,
1972), 2—4 (Milano, 1976), 1—2 (Na
poli, 1980) și 0—0 (Florența, 1982 — 
cel mai bun rezultat reușit pînă 
acum : în deplasare și in fata proas
peților laureați ai Mundialului spa
niol). De data aceasta se poate spu
ne că tricolorii noștri au și capaci
tatea, și posibilitatea, și starea de 
spirit să încerce și să forțeze victo
ria. în timp ce adversarii n-au reali
zat, după cucerirea titlului, de cam
pioni ai lumii, nici o victorie (0—1 
cu Elveția, 2—2 pe teren propriu cu 
Cehoslovacia, 0—0 tot pe teren pro
priu cu România și 1—1 în Cipru), ai 
noștri au manifestat un evident pro
gres, ajungind să conducă autoritar 
într-o grupă preliminară în care tra
gerea la sorfi o situa, apriori, pe lo
cul patru (in urma Italiei, Cehoslova
ciei și Suediei).

Desigur, va fi greu mîine. Va fi 
foarte greu. De ce ? Pe de o parte, 
pentru că echipa Italiei rămîne to
tuși o mare echipă și oricind își 
poate reveni, din euforia și relaxarea 
ce-au urmat' inevitabil cuceririi ti
tlului suprem. Or, meciul de la 
București reprezintă pentru ea ceea 
ce (dacă ne mai reamintim) a repre
zentat meciul de la Budapesta pentru 
Anglia in preliminariile C.M.: adică 
ultimul prilej de a mai rămine in 
cursă. Ne putem aștepta deci la o 
prestație a campionilor mondiali a- 
proape de valoarea și potențialul lor. 
încrederea noastră că putem să nu 
pierdem această intîlnire, ba chiar 
s-o cîștigăm, se bizuie deopotrivă pe 
forța colectivă și individuală a trico
lorilor, pe cunoașterea exactă a fie
cărui adversar, pe pregătirea minu
țioasă a planului tactic elaborat de 
antrenorii Mircea Lucescu și Mircea 
Rădulescu, pe ascendentul egalului 
de la Florența și pe atuul moral al 
craiovenilor, care au eliminat pe Flo
rentina și au făcut recent 0—0 la Li
sabona, pe dorința sinceră și aprigă 
manifestată de toți componența lotu

ȘAH: Margareta Mureșan a egaîat scorni
• Marea maestră româncă Marga

reta Mureșan a egalat scorul meciului 
pe care îl susține la Bad Kissingen 
(R.F.G.) în compania marii maestre 
sovietice Lidia Semenova, în cadrul 
sferturilor de finală ale turneului 
candidatelor la titlul mondial de 
șah. Partida a 8-a, în care șahista 
româncă a avut piesele negre. în
treruptă miercuri seara la mutarea 
a 46-a. n-a mai fost reluată. Lidia 
Semenova cedînd fără a relua jo
cul. in fata avantajului material de
cisiv deținut de Margareta Mure

întreprinderea de automobile ARO 
din Cîmpulung s-a desfășurat o ac
țiune educativ-sanitară destinată 
femeilor muncitoare și mame. Ca
dre medicale de specialitate au 
susținut expuneri însoțite de proiec
ții de filme.

S „Unifor-450", noul tractor uni
versal forestier fabricat de între
prinderea I.U.P.S. Reghin, este des
tinat colectării lemnului mărunt din 
exploatările forestiere. Față de trac
torul clasic, noul tip, la care tro- 
liul este acționat hidraulic, are un 
consum de combustibil mai redus.

B in localitățile urbane și rurale 
din județul Caraș-Severin au fost 
organizate, cu ajutorul cetățenilor, 
ample acțiuni gospodărești : ame
najări de spații verzi, plantări de 
pomi și arbuști ornamentali, cură
țiri de rigole și șanțuri, văruirea ar
borilor de pe marginea străzilor și 
șoselelor.

B Cele 24 de brutării date în 
folosință, în ultima perioadă, în sa
tele și comunele județului Mureș 
asigură o producție lunară de peste 
860 tone pîine. De unități similare 
vor mai beneficia, în acest an, co
munele Gănești, Nica, Bălăușeri, 
Gornești, Batoș și Miheșu de Cim- 
pie. Totodată, pentru diminuarea 
consumului de carburanți, 7 brutării

lui de a juca, de a-și dărui nedră
muit întreaga putere și suflare, de a 
învinge — in final. De ta aceste con
siderente — reale, verificate și veri
ficabile — este bine să pornim orice 
discuție despre meciul de mîine.

Bineînțeles, s-ar putea vorbi mult 
despre detaliile tehnico-tactice ale 
acestei partide internaționale, despre 
responsabilitatea personală, morală și 
civică a fotbaliștilor tricolori, despre 
ceea ce mai au ei de făcut pînă să 
intre in arenă și cum trebuie să joace 
aceste 90 de minute in care așteptăm 
de la ei să dea tot ce pot, indiferent 
de cit de rotundă se va dovedi min
gea pînă la urmă. Dar să-i lăsăm pe 
tricolorii noștri să-și vadă in tihnă 
de treburile lor atit de delicate și-im
portante. Ceea ce, ne place să cre
dem, vor face și alți factori ierarhici, 
care mai obișnuiesc să treacă pe la 
băieți in preziua meciului — avind, 
evident, intenții bune, dar nedindu-și 
seama că mai mult îi stingheresc și 
le împovărează psihicul. Acum, să 
stăm puțin de vorbă intre noi, spec
tatorii. Tot despre meciul cu Italia, 
dar altfel — ca adevărați suporteri 
ce ne dorim să fim.

Dacă pornim de la premisa, una
nim acceptată, că antrenorii echipei 
naționale și cei unsprezece tricolori 
din teren au aceeași dorință ca și noi, 
spectatorii, de a cuceri victoria — 
atunci, înțelept este să așteptăm cu 
calm și răbdare desfășurarea meciu
lui fază cu fază, minut cu minut, fără 
a ne pierde cumpătul și a începe să 
ne manifestăm nervozitatea. Fiind o 
confruntare atit de grea și atît de 
strinsă (foarte obiectiv vorbind : 
deschisă oricărui rezultat), publicul 
poate și trebuie să-și ajute echipa la 
greu, exprimindu-se (corect și civili
zat, dar pasionat și neobosit) ca al 
„12-lea jucător". încurajările tribunei 
dau aripi jucătorilor noștri, de aceea 
ele nu trebuie să contenească nici 
dacă golul echipei noastre nu vine 
(să nu uităm că avem în fată cea 
mai bună apărare din lume), nici 
dacă adversarii contraatacă periculos 
(să nu uităm că avem de suportat 
presiunea unor maeștri mondiali ai 
contraatacului care se numesc Rossi, 
Antognoni, Conti, Bettega, Graziani). 
Dacă, pe tot parcursul celor 90 de mi
nute, vom încuraja echipa noastră la 
fel de ardent și neostoit cum a fă
cut-o publicul la meciul cu Suedia, 
dacă vom avea încrederea și răbda
rea să așteptăm golul cum a avut pu
blicul la meciul Universitatea Craio
va — F.C. Kaiserslautern, nu se poa
te ca pină la 'urmă să nu fie bine !

Si incă ceva. Acceptînd că antre
norii și jucătorii noștri doresc la fel 
ca noi (dacă nu mai mult I) să iasă 
victorioși din această încleștare apri
gă de forțe fotbalistice, cum se pre
supune că va fi meciul de mîine, să 

șan. Scorul este în prezent de 4—4, 
partida a noua urmînd să se dispute 
vineri.

© Cea de-a 11-a partidă a meciu
lui dintre marii maeștri Vasili Smîs- 
lov (U.R.S.S.) și Robert Hubner 
(R.F. Germania), care se desfășoară 
la Velden (Austria), in sferturile de 
finală ale turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, s-a întrerupt 
la mutarea a 41-a. Scorul continuă 
să fie egal : 5—5 puncte (1). 

au fost trecute pe combustibili so
lizi.

H La Galați, s-a dat în funcțiune 
o nouă centrală telefonică automa
tă, care a fost conectată la celelalte 
centrale din oraș și din țară. Am
plasată în cartierul „Aeroport", ea 
poate servi 10 000 de abonați.

0 La C.A.P. Olteni, județul Te
leorman, s-a amenajat terenul unei 
livezi în suprafață de 137 hectare, 
pe care se plantează piersici, caiși, 
meri, peri și alți pomi fructiferi.

BS La un număr de circa 450 de 
autocamioane aparținînd întreprin
derii de transporturi Brașov a fost 
atașată în ultima vreme cite o re
morcă, iar 30 de autocamioane au 
început să tracteze cite două re
morci, acțiune care asigură folosirea 
judicioasă a capacităților de trans
port, precum și substanțiale econo
mii de carburanți.

B In municipiul Alba luiia a fost 
dat în folosință un magazin specia
lizat în desfacerea uneltelor agrico
le. Unitatea oferă cumpărătorilor o 
gamă largă de unelte pentru gră
dinărit, scule de mină, dispozitive. 
In magazin se găsesc pînă și coase 
și potcoave, dar lipsesc în continua
re... caielele.

H La exploatarea de preparare 
Săsar din Baia Mare a fost pusă 
în funcțiune o instalație de cauciu- 
care a pieselor de la utilajele mi
niere. Realizată de specialiștii uzi
nei în colaborare cu cei de la In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru minereuri neferoase din lo
calitate, instalația folosește ca ma
terie primă pentru protejarea anti- 
acidă și anticorosivă a pieselor 
cauciucurile uzate. Economiile rea
lizate astfel se ridică la peste 1 mi
lion lei pe an.

acceptăm, de asemenea, unanim, că 
ei se pricep și mai bine decît noi, 
spectatorii, să aleagă cele mai efi
ciente mijloace tehnico-tactice. Ei 
știu mai bine decit noi cum trebuie 
să joace acest meci; ei simt mai bine 
decit noi cind trebuie să atace ; ei 
văd mai bine decît noi pe unde să 
atace. Să-i lăsăm să joace cum s-au 
pregătit și cum vor fi inspirați, să-i 
scutim (dacă se poate !) de sfaturile 
noastre din tribună (nu întotdeauna 
cele mai potrivite și nu o dată ma
lițioase).

Ar mai fi multe de discutat și în
tre noi, spectatorii. Ne oprim insă 
aici cu convingerea că am fost și vom 
fi bine înțeleși. Trăind meciul de 
mîine la cea mai inaltă tensiune, 
avem posibilitatea — și datoria mord- 
lă — să ne încurajăm reprezentanții 
cu toată convingerea și încrederea in 
ei, indiferent de fazele pe care le vor 
reuși ori n>i le vor reuși intr-un mo
ment sau altul al dîrzului meci. Ai 
noștri unsprezece joacă acasă și tre
buie să-i ajutăm să simtă că joacă 
acasă. Dacă nu vom osteni o clipă 
noi, in tribună, nu vor osteni o clipă 
nici ei, in arenă. Să avem încredere 
în tricolori și să avem încredere in 
arbitri, să fim optimiști și incandes
cenți, dar răbdători cu ai noștri și 
reverențioși cu oaspeții.

Gheorqhe MITROI
★

La meciul <Ie fotbal dintre echi
pele României și Italiei, contind pen
tru campionatul european, care va 
avea loc in ziua de simbătă, 16 a- 
prilie 1983, ora 20, Pe stadionul „23 
August", accesul la tribune va fi 
permis incepind de Ia ora 15 pină 
la ora 19,30.

Intrarea publicului în stadion pen
tru tribunele I, II și peluze se va 
face prin intrările din bd. Mun
cii și bd. Marelui Stadion, iar 
pentru tribuna 0 prin str. Maior 
Coravu. Sînt valabile biletele de in
trare emise pentru acest meci și le- 
gitimațiiic-abonamcnt eliberate de 
C.N.E.F.S. pentru tribuna 0 și tri
buna I.

★
Joi seara a sosit în Capitală, cu 

un avion special, lotul de fotbal al 
Italiei, care urmează să susțină sîm- 
bătă întîlnirea retur cu formația 
României, în cadrul preliminariilor 
campionatului european (grupa a 
5-a).

Au făcut deplasarea, printre alții, 
Zoff, Gentile, Scirea, Cabrini, An
tognoni, Tardelli, Conti și Rossi. Fot
baliștii italieni au fost întîmpinați Ia 
sosire de reprezentanți ai Federației 
române de fotbal.

(Agerpres)

Fotbal
® în cadrul primei conferințe de 

presă de cind a fost numit în func
ția de antrenor al reprezentativei de 
fotbal a Braziliei, Carlos Alberto 
Parreira a declarat, printre altele : 
„Tactica de joc va suferi schimbări 
in comparație cu cea din perioada 
cind la conducerea echipei se afla 
Tele Santana. Atacul va rămine 
principala noastră armă, dar nu vom 
mai face greșeala să subestimăm im
portanta apărării, așa cum s-a în- 
timplat la ultimul campionat mon
dial".

© ATENTIE LA INI
MĂ! Cafeina conținută în 
două cești de cafea, ceai sau 
Coca Cola poate cauza schim
bări periculoase în bătăile ini
mii. Experiențe efectuate pe un 
eșantion de 19 persoane la Uni
versitatea de stat din Ohio 
(S.U.A.) și publicate in „New 
England Journal of Me.licine" 
au arătat că modificări sensibi
le in ritmul miocardului au su
ferit toți subiecții, cu precădere 
cei cu sensibilitate la cafeina. 
In mod cert este o legătură de 
la cauză la efect între consumul 
de cafea și sistemul de reglare 
a bătăilor inimii, care se poate 
solda uneori cu decesul consu
matorilor. Efectele cafeinei sint 
mult mai profunde dacă cei ce 
beau cafea, ceai. Coca Cola fo

losesc și droguri. După ce au 
băut două cești de cafea, la 10 
din 12 pacienți, cu probleme 
cardiace minore,.Ii s-a agravat 
situația, iar Ia șapte persoane 
sănătoase s-a putut constata 
iregularități ale bătăilor inimii.

® PERICOLUL DE
ȘEURILOR TOXICE. u» 
sector din Seveso — localita
tea italiană afectată in 1976 
de un nor toxic provenit de 
la uzinele chimice — va pu
tea fi redat agriculturii, con
form deciziei Institutului Supe
rior pentru problemele sănătății 
din Italia, însărcinat de guvern 
să controleze urmările nocive 
ale catastrofei de acum șapte 
ani. Rămîne încă sub interdicție 
pentru agricultură un perimetru 
de 1 400 metri, situat in ime

diata apropiere a firmei Ignasa, 
proprietara instalațiilor chimice 
care au provocat accidentul. 
Autorizația amintită intervine 
în momentul cind o serie de 
guverne europene încearcă za
darnic să cunoască destinația 
finală a 41 de recipiente conți- 
nînd deșeurile toxice de la Se
veso și cu puțin timp înaintea 
deschiderii procesului contra a 
cinci conducători ai firmei Ig
nasa.

® REZISTENTA MI
CROORGANISMELOR.

Cercetători sovietici au demon
strat, pentru prima oară in 
mod experimental, că microor
ganisme, aflate intr-o stare de 
adîncă anabioză timp de mii de 
ani în straturi adinei de gheață 
din Antarctida, sînt capabile să

revină Ia viață. Din ghețarul 
aflat în zona centrală a conti
nentului au fost extrase de la 
adîncimi de 100, 200 și 320 de 
metri, corespunzînd unor vîrste 
de 3 000, 7 000 și 13 000 de ani 
bacterii, drojdii și ciuperci mi- 
celiale. „Vitalitatea" cea mai 
mare — 12 000 de ani — au do
vedit-o bacteriile care formează 
spori. Virstă lor a fost determi
nată pe baza datelor glaciolo- 
gice.

® „SECRETUL" DEL
FINILOR. Un grup de cerce
tători de la Institutul de morfo

logie evolutivă și ecologie a 
faunei al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. au dat recent publi
cității concluziile unui studiu cu 
privire la mecanismul somnu
lui la delfini. Se știe dă anima
lele superioare (și omul) dorm 
obligatoriu o anumită perioadă 
la fiecare interval de 24 de ore. 
în fazele de somn profund ani
malele se relaxează complet, 
pierzindu-și mobilitatea. La 
delfini acest lucru nu este posi
bil întrucit imobilitatea le-ar 
amenința viata. Dacă nu ar 
mai ieși la suprafață pentru a 
inhala porția de aer necesară, 
s-ar îneca. Delfinii își mențin 

însă permanent mobilitatea ne
cesară respirației. In acest caz, 
cum și cind dorm ? Dacă la ce
lelalte animale și la om trecerea 
de la starea de veghe Ia cea de 
somn și invers se produce si
multan în ambele emisfere ale 
creierului, la delfin emisferele 
dorm pe rînd : cind una „ați
pește", cealaltă stă de veghe. 
Apoi rolurile se schimbă. Emis
fera aflată in stare de veghe 
asigură controlul asupra corpu
lui și astfel delfinul poate res
pira normal fără să se înece.

© A DISPĂRUT O 
SONDĂ SPAȚIALĂ. Cer' 
cetătorii de la „Jet Propulsion 
Laboratory" (J.P.L.) din Pasa
dena (California) și-au pierdut 
practic orice speranță de a re
stabili contactul cu sonda mar

țiană „Viking-1" care a încetat, 
in mod misterios să mai emită 
semnale spre Terra în luna no
iembrie a anului trecut. „Vi
king-1", care a fost lansată in 
august 1975, ar fi trebuit în mod 
normal să continue transmiterea 
de date și informații despre so
lul marțian și condițiile meteo
rologice ale „planetei roșii" pină 
în 1990. în noiembrie 1982 insă, 
„Viking-1“ și-a intre -upt brusc 
emisiunile sale. Cercetătorii de 
la „J.P.L.", care răspund de 
acest program, au emis inițial 
ipoteza că „liniștea" s-ar putea 
datora unei proaste orientări a 
antenelor sondei. supoziție în 
prezent exclusă. Intr-un comu
nicat al „J.P.L.", se afirmă to
tuși că informațiile transmise 
de către „Viking-1“ au permis 
să progreseze considerabil stu
diile asupra planetei Marte.

® DIG ÎMPOTRIVA 
INUNDAȚIILOR ÎN SE
MIDESERT. în urma unor 
săpături arheologice în Wadi 
Gerawi, la sud de orașul egip
tean Heluan, au fost date la 
iveală rămășițe ale unui stăvi- 
lar împotriva apei de ploaie, 
construit în jurul anului 260 
î.e.n., cel mai vechi de acest 
fel descoperit pină in prezent. 
Descoperirea este cu atit mai 
importantă cu cit această re
giune este acum una dintre cele 
mai aride din ținut. Stăvilarul 
era destinat să oprească canti
tățile mari de apă produse în 
urma frecventelor ruperi de 
nori, pentru a evita distrugerea- 
culturilor.



Cercuri largi ale opiniei publice 
se pronunță împotriva cursei înarmărilor

„Autobuzul păcii"
Cunoscuta revistă vest-germană 

„Der Spiegel" publică următoarea 
relatare despre o interesantă ini
țiativă a partizanilor păcii din 
R.F.G. : „Omida verde" — autobu
zul special pentru amenajarea că
ruia s-au cheltuit 60 000 de mărci 
— circulă intens pe șoselele vest- 
germane. Acolo unde se oprește, pe 
asfalt apare imediat inscripția s 
„Zonă liberă de arme nucleare".

Campania pentru zone denuclea- 
rlzate a luat amploare in întreaga

țară,. Social-democrății din Bremen, 
care se împotrivesc instalării de 
noi rachete in țară, intenționează 
să determine municipalitatea să 
aprobe o hotărîre prin care să se 
interzică pentru totdeauna ampla
sarea armelor nucleare pe teritoriul 
orașului (o asemenea hotărîre a fost 
adoptată de Parlamentul Bremenu- 
lui la 16 martie 1983 — n.r.). Zeci de 
orașe, comunități și unele parohii 
religioase s-au proclamat zone 
denuclearizate.

0 mare demonstrație Ia Sydney

Tu marile orașe din Australia au fost organizate recent ample manifes
tații impolriva primejdiei nucleare, cu participarea a peste 110 000 mili
tantă pentru pace. în fotografie : un aspect de Ia demonstrația, desfășu

rată la Sydney, împotriva absurdei curse a înarmărilor

„Locuri de muncă, 
nu bombe !"

• „Muncă și nu bombe !", „Tre
buie să hrănim pe cei flămînzi și 
nu Pentagonul 1“ — sub aceste lo
zinci în orașul Pittsburgh s-a desfă
șurat o amplă manifestație de pro
test, Ia care au participat citeva mii 
de șomeri. ■

„Un acord în domeniul 
rachetelor este încă 

posibil în 1983"
• Un acord interimar Est-Vest 

privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune mai este încă 
posibil anul acesta, au convenit 
experți vest-germani și sovietici în 
probleme de dezarmare, care parti
cipă la o conferință organizată la 
Frankfurt pe Main de Fundația 
Hesse pentru pace și cercetarea 
conflictelor — informează agenția 
Associated Press. Participanții, a- 
daugă agenția, sint de părere că 
arsenalele nucleare ale Angliei și 
Franței trebuie incluse în negocie
rile de la Geneva.

Pentru o reală securitate
® In Marea Britanie a fost con

stituită o nouă organizație obșteas
că, denumită „Apărarea adevărată". 
Intr-o declarație-program, fondato
rii organizației — din care fac parte 
și o serie de savanți cu renume din 
Marea Britanie — își propun să ac
ționeze pentru mobilizarea cetățe
nilor britanici la lupta pentru opri
rea competiției actuale în domeniul 
înarmărilor ■ nucleare, pentru elimi
narea completă a armelor nucleare,

belgrad, întîlnire româno-iugoslavă
BELGRAD 14 (Agerpres) — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, . și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au transmis Pre
zidiului C.C. al U.C.I., tbvarășului 
Mitia Ribicici, președintele Prezi
diului. un cald salut și cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
pe care o desfășoară spre binele și 
prosperitatea Iugoslaviei socialiste.

Mulțumind, tovarășul Mitia Ribicici 
a rugat, in numele Prezidiului C.C. 
al U.C.I. și al său personal, să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut și urări 
de noi succese în ampla activitate 
închinată progresului și bunăstării 
poporului prieten român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Prezidiului 
C.C al U.C.I., a tovarășului Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află într-o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, la invi
tația C.C. al U.C.I.

în timpul convorbirii a fost evoca
tă evoluția ascendentă a raporturilor 
româno-iugoslave. in spiritul celor 
convenite la întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. A 
fost prezent Nicolae Mihai, amba
sadorul țării noastre la Belgrad.

Dezbaterile din cadrul sesiunii C.E.E./O.N.U, evidențiază

Necesitatea promovării unei largi și neîngrădite 
cooperări economice între țările europene 

Intervenția șefului delegației române

munchen, Convorbiri româno-vest-germane
BONN 14 (Agerpres). — Tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, s-a întilnit. la Munchen, 
cu Franz-Josef Strauss, primul mi
nistru al landului Bavaria, căruia 
n-a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un me
saj de salut și cele mai bu.ne urări.

Mulțumind. Franz-Josef Strauss a 
transmis, la rîndul său. președinte
lui Nicolae Ceaușescu salutări cor

diale și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor dintre România 
și R.F. Germania, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

La întîlnire a fost prezent Ion 
Rambu. ambasadorul țării noastre la 
Bonn.

Poziția 0. E. P. privind căile de soluționare 
a problemei polestiniene

Apel la rezolvarea problemelor majore ale omenirii
— adresat de președintele în exercițiu, 

al Mișcării țărilor nealiniate
DELHI 14 (Agerpres), — Un pur

tător de cuvin t oficial indian a 
anunțat că primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, în calitatea sa 
de președinte in exercițiu al Mișcă
rii țărilor nealiniate, a adresat con
ducătorilor țărilor care, nu fac parte 
din această mișcare un mesaj in care 
— relatează agențiile Press Trust of 
India și T.A.S.S. — atrage atenția 
asupra faptului că în documentele 
recentei conferințe a șefilor de. stat 
și guvern ai țărilor nealiniate este 
exprimată îngrijorarea profundă a 
popoarelor in legătură cu creșterea 
încordării internaționale, amenința
rea izbucnirii unui război nuclear și 
agravarea crizei. economice mondia
le. Este adresat, apelul de a se a-

jutnge. in primul rînd, la un acord 
privind limitarea alinelor nucleare, 
astfel îneît fondurile să fie folosite 
pentru nevoile dezvoltării economi
ce și rezolvarea altor probleme care 
confruntă în prezent omenirea. .

Primul ministru al Indiei subli
niază. de asemenea, necesitatea im
perioasă de a se reașeza relațiile e- 
conomice internaționale pe baza 
principiilor egalității și echității.

Mesajul conține propunerea ca sta
tele membre ale Națiunilor Unite să 
fie reprezentate la cel mai înalt ni
vel la a 38-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în scopul discută
rii profunde și multilaterale a pro
blemelor internaționale majore.

Convocarea unei reuniuni a miniștrilor de externe 
ai țărilor din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). —- Reîntorși din turneul între
prins în America Centrală, miniștrii 
de externe ai statelor semnatare ale 
„Declarației de pace de la Contâdo- 
ra“ — Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela — au hotărit să inițieze, 
în următoarele zile, o a doua etapă 
de consultări în vederea găsirii unei 
soluții viabile pentru instaurarea și 
consolidarea păcii in regiune — a 
declarat ministrul relațiilor externe 
columbian. Rodrigo Lloreda. trans
mite agenția I.P.S. La rîndul său,

ministrul panamez de externe. Jorge 
Amado, a anunțat convocarea, in cel 
mai scurt timp, a unei reuniuni a 
miniștrilor de externe din America 
Centrală, pe aceeași temă.

Ei au arătat că turneul ministerial 
în America Centrală a fost fructuos 
și pozitiv, el ajutind la conturarea 
clai'ă a situației din regiune, ca și 
a pozițiilor fiecărui stat în parte în 
legătură cu aceasta și cu posibilitatea 
realizării unui climat de pace și 
cooperare, atit de necesar țărilor din 
zonă.

Pentru o ordine economică 
și politică internațională 

justă și echitabilă
BOGOTA 14 • (Agerpres). — Luind 

cuvîntul în cadrul unei ceremonii 
oficiale desfășurate la Palatul prezi
dențial Narino din Bogota, pre
ședintele Columbiei, Belisario Be- 
ta.ncour Cuartas, a reafirmat hotări- 
rea guvernului său de a desfășura o 
politică fennâ de nealiniere — trans
mite agenția de presă columbiană 
Colpres. „Nu dorim să aparținem 
vreunui bloc, vrem să fim conside
rați nealiniați, să participăm, in
tr-un for mai amplu, la dezbaterea 
împreună cu frații noștri de pe în
treaga planetă a problemelor noastre 
comune referitoare la pacea, suvera
nitatea națională, demnitatea și 
dreptul nostru la o conviețuire li
niștită, in conformitate cu voința și 
interesele naționale ale popoarelor 
noastre". „Nu avem încredere in 
actuala ordine economică și politică 
internațională, care permite ca, in 
pofida voinței popoarelor, să fie 
cheltuite miliarde de dolari pentru 
producerea- de armament. Ne. pro
nunțăm de aceea pentru înlocuirea 
ei cu. o ordine echitabilă și justă in 
care fondurile cheltuite astăzi pen
tru înarmare să fie folosite pentru 
ameliorarea condițiilor vitrege de 
viață în care se zbat două treimi 
din populația globului".

Președintele Columbiei a reafir
mat. totodată, dorința țării sale de a 
promova raporturi de prietenie și 
cooperare cu toate statele lumii.

GENEVA 14 (Agerpres) — în ca
drul dezbaterilor generale ale sesiu
nii Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa asupra stadiului ac
tual și perspectivelor cooperării pe 
continent au luat cuvîntul secretarul 
executiv al comisiei. Klaus Sahlgren, 
și: șefii delegațiilor Suediei. Austriei, 
R.D. Germane, U.R.S.S., R.F. Ger
mania, Ungariei, S.U.A., Poloniei, 
României, . Iugoslaviei și Elveției.

Tn intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu, a 
prezentat aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, concepția sa pri
vind necesitatea de a se face totul 
pentru a se pune capăt cursului pe
riculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru reluarea și 
promovarea fermă a politicii de des
tindere, de colaborare, securitate și 
pace în Europa și în întreaga lume. 
Reprezentantul român a. evidențiat 
că popoarele europene sînt chemate 
mai mult ca oricind să acționeze 
pentru soluționarea problemelor cu 
care sint confruntate, prin intensifi
carea conlucrării și întrajutorării re
ciproce. pentru făurirea unei Europe 
unite, în care state independente și 
suverane, indiferent de apartenența 
lor la blocuri militare sau grupări 
economice, dezvoltă o largă colabora
re. pornind de la respectarea ordinii 
din fiecare țară, a neamestecului 
reciproc în treburile altor state. _ în 
acest spirit. Comisia Economică a

O.N.U. pentru Europa poate și tre
buie să contribuie la promovarea 
unei largi și neîngrădite cooperări 
economice și tehnico-științifice intre 
toate statele continentului, în spi
ritul Actului final de Ia Helsinki.

Arătînd că România împărtășește 
preocuparea celorlalte state față de 
persistenta și chiar accentuarea unor 
fenomene negative în economia con
tinentului — cum sint caracterul ne
echilibrat și regresiv al schimburilor 
comerciale, recru.descența măsurilor 
restrictive și protecționiste. politica 
financiară și în special rata excesivă 
a dobînzilor Ia creditele internațio
nale, constrângerile energetice — 
vorbitorul a prezentat propunerilfe 
României de acțiuni concrete în do
meniile promovării comerțului și 
cooperării industriale. colaborării 
tehnico-științifice, în special in ce 
privește tehnologiile de vîrf, conlu
crării în sectorul energiei, industriei, 
agriculturii și transporturilor.

★
Secretarul executiv al Comisiei 

Economice O.N.U. pentru Europa, 
Klaus A. Sahlgren (Finlanda), a ară
tat că. pe plan economic, anul 1982 
s-a soldat din nou cu „rezultate 
dezamăgitoare" pentru țările occi
dentale. intrucît acestea au fost con
fruntate în continuare cu „perioada 
de recesiune cea mai îndelungată din 
întreaga etapă postbelică".

DAMASC 14 (Agerpres). — „Pozi
ția Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei a fost dictată totdeauna 
de atașamentul său față de rezoluții
le Consiliului Național Palestinian 
(C.N.P.) și îndeosebi de cele ale ulti
mei sesiuni a C.N.P., care a avut loc 
la Alger, în luna februarie, precum 
Și față de documentele reuniunii 
arabe la nivel înalt de la Fes", se 
arată într-un comunicat al O.E.P., 
publicat la Damasc de agenția 
W.A.F.A.. citată de agențiile A.P.S. 
și M.A.P.

O.E.P. a declarat totdeauna că 
refuză să considere planul Reagan 
drept „bază valabilă a unei soluții 
juste și permanente a problemei-, pa
lestiniene și a conflictului israelia- 
no-arăb, deoarece acest proiect nea
gă dreptul inalienabil al poporului 
Palestinian și cere țărilor arabe să 
facă concesii, fără a asigura un mi
nim de garanții cerute de recupera
rea teritoriilor arabe și palestiniene 
ocupate, și pentru a permite poporu
lui palestinian să-și exercite drep
tul său la autodeterminare pe pro
priul său pămînt". adaugă comu
nicatul.

Referitor la relațiile iordania.no- 
palestipiene. comunicatul reafirmă 
interesele vitale comune ale celor 
două popoare și reamintește că

O.E.P. a subliniat caracterul privi
legiat al relațiilor cu Iordania. „O 
eventuală legătură confederate cu 
Iordania nu este o tactică pe care 
O.E.P. o va folosi pentru a se ală
tura planului Reagan, ci un obiec
tiv strategic .care ar duce la organi
zarea și întărirea relațiilor dintre 
cele două popoare, în momentul con
stituirii statului palestinian inde
pendent", menționează comunicatul.

„O.E.P. afirmă că orice acțiune 
politică în interesul cauzei naționale 
palestiniene nu se poate baza decît 
pe rezoluțiile reuniunilor arabe la 
nivel înalt. Un asemenea cadru con
stituie o garanție pentru securitatea 
acestei acțiuni", se arată în do
cument.

★
într-un interviu acordat cotidia

nului kuweitian „Al Seyassah", mi
nistrul iordanian al informațiilor, 
Adnan Abu Odeh, a exclus posibili
tatea reluării negocierilor. .’’Intre 
Iordania și Organizația <. ’<X.-raj_
berarea Palestinei, cel puț, Vru 
perioada imediat următoare. ’Tteea 
ce pot spune este că nu există nici 
o posibilitate pentru deschiderea 
unui nou dialog acum", a spus el. 
El a arătat, totodată, că „vechiul 
dialog cu O.E.P. va continua" în ca
drul comitetului mixt.

Declarațiile premierului suedez
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 

Partidele social-democrate din Sue
dia. Danemarca, Norvegia și Finlan
da sprijină în unanimitate crearea 
unui stat palestinian, s-a arătat la 
o conferință de presă organizată la 
Stockholm la încheierea vizitei pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat.

Președintele Partidului Muncito
resc Social-Democrat din Suedia, 
premierul Olof Palme, a declarat că 
recunoașterea Israelului ca stat, pre
cum și recunoașterea dreptului pa
lestinienilor la un stat propriu re
prezintă premisa păcii in Orientul 
Mijlociu.

Mo unde s-a născut ritmul 
fără preget al muncii înaripate

Am stat față in față, am discutat 
ore în șir. Era un om vestit in 
întreaga Coree și de aceea socotisem 
că discuția cu el va fi mai compli
cată. Dar s-a dovedit a fi un om 
foarte obișnuit. Chiar foarte simplu. 
Avea un zimbet cald, deschis, pri
viri calme, uneori mirate, ca de copil, 
surprins de o replică neașteptată, 
atunci cind încercam să pătrund 
esența unui principiu cum este, de 
pildă, principiul Ciolima. care însu
flețește in muncă un întreg popor.

— Lucrurile sînt simple — spunea 
el cu acel zimbet liniștit, care m-a 
cucerit de la primele vorbe. Să nu 
le complicăm inutil. Ciolima este o 
mișcare înainte de a fi un principiu 
filozofic. Sigur, putem teoretiza, 
chiar e necesar Ia un moment dat, 
dar să nu scăpăm din vedere că mai 
întii este acțiunea concretă. Sufletul 
principiului este acțiunea. Altfel, 
principiul nu ar avea sens.

Auzeam dincolo de ferestrele bi
roului unde discutam rumoarea Uria
șei oțelării de la Cangsăn. _ Era 
noapte, dar cerul, deasupra oțelăriei, 
se lumina de focul metalului în clo
cot. în curtea uzinei — un copac 
rotat. La rădăcina lui — un bolovan 
de piatră. Locul a fost păstrat așa 
cum arăta el in acel octombrie 1945, 
cind tovarășul Kim Ir Sen — a că
rui zi de naștere, marcată in fiecare 
an la 15 aprilie, este o mare sărbă
toare națională a poporului co
reean — a venit la Cangsăn. în jur 
— uzina făcută fărime de imperia
liștii japonezi.

— Pe acel bolovan s-a odihnit 
conducătorul nostru — îmi povestise 
Zin Ung Uăn, omul acesta vestit, 
cunoscut de întreaga republică a 
Coreei de Nord. Era in ziua de 9 
a lui octombrie. Muncitorii s-au 
strins în jurul lui. „Ce facem ?•“ — 
se întrebau ei. „Cum, ce facem ? — 
s-a mirat Kim Ir Sen. I-am izgonit 
pe cotropitorii care au transformat 
tara în ruine. Voi sînteți stăpînii 
țării. Vom reconstrui-o. vom pune 
cu toții umărul !“, „Nici în 10 ani nu 
se poate ridica uzina !“ — a zis unul 
dintre cei de față. „Asta au afir
mat-o dușmanii alungați. Voi veți

scurta cu de 10 ori timpul recon
strucției !“, Poate că atunci s-a năs
cut ideea Ciolima, ideea ritmului 
rapid al calului înaripat din legenda 
coreeană. Prima șarjă de oțel nu s-a 
dat într-un an, ci în numai două 
luni. Discuția a avut loc în ziua de 
9 ; a doua zi. pe 10 octombrie, s-a 
reconstruit partidul, inima puternică 
a poporului nostru.

Zin Ung Uăn zimbește amintirilor. 
Poate că revede un alt început, în 
acel an 1953. cind uzina era din nou 
praf și pulbere. Imperialiștii ameri
cani o pisaseră literalmente cu

însemnări
din R. P. D. Coreeană

bombe ca să pu mai poată fi recon
struită nici într-o sută de ani — 
cum preziseseră ei. Dar la 40 de zile 
după Încheierea armistițiului a 
început să funcționeze primul cup
tor electric !

— In decembrie 1956 — amintea 
Zin Ung Uăn — planul trienal era 
îndeplinit. Vremea se arăta foarte 
friguroasă, dar la noi a fost foarte 
cald. Ne-am propus atunci să pro
ducem de două ori mai mult și am 
creat astfel ritmul Cangsăn.

Era șef de brigadă și brigada lui 
a ridicat apoi, prima, flacăra miș
cării Ciolima. De la flacăra lor s-au 
aprins, în toată țara, flăcările ritmu
lui Ciolima.

îl ascult. Ideile lui par foarte sim
ple. Și el pare im om foarte obișnuit. 
Dar — mă gîndesc — cit de greu se 
ajunge la șlefuirea unei idei pînă 
în clipa în care se încarcă deplin cu 
acel potențial uriaș de forță umană 
conștientă de rostul ei creativ și se 
transformă în acțiune organizată. 
Mi-am spus gîndul cu glas tare și 
Zin Ung Uăn a dat din cap : „Așa 
este, acesta este adevărul. L-a ex
primat simplu conducătorul nostru, 
în două cuvinte numai : Ciu-Ce, 
adică : omul își este propriul stăpîn.

Acesta este un principiu filozofic 
care electrizează întreaga noastră 
țară".

Discuția de la Cangsăn m-a ajutat 
să înțeleg foarte multe în timpul 
călătoriei prin Tara dimineților li
niștite. Metafora este frumoasă, 
poartă parfumul caracteristic al 
acestui colț de Orient îndepărtat, 
dar sensul ei adînc exprimă. în fond, 
neliniștea continuu creativă a coree
nilor. stăpîni ai propriului destin. 
La Phenian, capitala țării, construc
torii noilor cartiere moderne ne 
spuneau că ei lucrează în spiritul 
ritmului Ciolima născut din ideea 
Ciu-Ce. Imaginea concretă a acestui 
lucru am întîlnit-o parcurgînd cu 
pasul bulevardul Paradisului. Am 
făcut eforturi să-mi reprezint locu
rile așa cum arătau ele cu ani in 
urmă : riul Botong, cu meandrele 
lui, cu mlaștinile lui rămase după 
inundațiile din fiecare primăvară. 
„Un riu al tristeții, asta a fost Bo- 
tongul" — aprecia unul dintre con
structori. în nouă luni de zile, riul 
a fost pus la respect. mlaștinile 
secate și s-au ridicat pe laturile nou
lui bulevard blocuri cu 10, 15 și 20 
de etaje. La sfirșitul perioadei amin
tite s-au mutat în casă nouă 6 000 
de familii. „De necrezut !“ — ai fi 
îndrituit să exclami imediat. Lucru
rile sînt însă mai simple decît ți-ai 
închipui și se explică prin acțiunea 
dinamică a miilor de. constructori, 
care au făcut din munca lor un foc 
continuu timp de nouă luni de zile.

întregul oraș, dealtfel, cu chipul 
lui de metropolă mîndră, modernă, 
se oferă ca dovadă a capacității 
uimitoare de creație a unul popor 
care, sub conducerea Partidului 
Muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, a ajuns, prin grele sacrificii, 
stăpinul propriului destin istoric. Am 
coborit, de pildă, în adîncurile me
troului din Phenian, admirîndu-i ar-.’ 
hitectura, construcțiile, instalațiile. 
M-au întîmpinat, în fiecare stație, 
uriașe fresce — istorie a revoluției 
socialiste coreene transpusă în plas
tică, riguros urmărită în datele ei 
concrete. Evenimentele istorice .vin

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

„ZILELE DRAMATURGIEI ROMANEȘTI"; In cadrul acestor mani
festări desfășurate in R.P. Bulgaria, colectivul Teatrului dramatic din 
Plevna a susținut un spectacol festiv cu piesa „Concurs de frumusețe", 
de Tudor Popescu. Cu același prilej, in' orașul ■ Sliven a avut loc un fes-• , -r - - • ,
tlval al teatrelor de păpuși. Timp de două zile, teatrele de păpuși din 

IRuse, Stara Zagora și Sliven au susținut spectacole cu piese de autori 
români, urmărite cu mult interes de ' " 
orașele vecine.

micii’spectatori din localitate și din

TRAFIC DE ARME. După deli
berări maraton, cu ușile închise, 
care au durat nu mai puțin de 34 
de ore, un tribunal din orașul ita
lian Trento a declarat 28 de per
soane vinovate de participare la ac
tivitățile „celei mai mari organiza
ții de trafic ilegal cu arme din 
lume", transmite agenția U.P.I. Or
ganizația a trimis milioane de arme 
de război în Orientul Mijlociu în 
schimbul unor importante cantități 
de droguri. Acuzarea a cerut în 
total 285 de ani. de detenție pen
tru 25 din membrii organizației.

PREȘEDINTELE LIBANULUI, 
Amin Gemayel, a declarat, în ca-: 
drul reuniunii săptămînale a Con
siliului de Miniștri, că mai multe 
obstacole care stăteau în calea ne
gocierilor libanezo-israeliano-ame- 
ricane in problema retragerii tru
pelor Israelului de pe teritoriul li
banez au fost înlăturate — infor
mează agenția France Presse, ci
tind surse oficiale.

EGIPTUL ȘI IORDANIA au 
semnat un protocol, în baza căruia 
au fost reluate relațiile comerciale 
bilaterale, informează agențiile

M.E.N. și. Reuter. Părțile au căzut 
de acord asupra reactivării Comi- 

' siei economice mixte iordaniano- 
egiptene, în cadrul cerut de evolu
țiile economice care au avut loc in 
țările .respective in ultimul timp.

ȘOMAJUL în Olanda. Numărul 
oficial al persoanelor aflate în cău
tarea unui loc de muncă era la sfîr- 
șitul lunii martie de 769 200, în creș
tere cu 13 500 față de luna ante
rioară. Aproximativ 17 la sută din 
totalul populației active a Olandei 
șomează.

DEFICITUL COMERȚULUI EX
TERIOR AL ISRAELULUI a cres
cut cu 100 milioane dolari, numai 
in luna martie, și cu 20 la sută în 
primele trei luni ale acestui ah, în 
raport cu aceeași perioadă a anului 
trecut, relevă un document dat pu
blicității de Biroul.central de sta
tistică al acestei țări, reluat de a- 
genția France Presse. în 1982, defi
citul comerțului exterior al Israelu
lui a fost de 4,9 miliarde dolari.

CLANURILE RIVALE ALE MA
FIEI siciliene continuă acțiunile de 
răfuială între ele, care s-au soldat, 
în ultimele 24 de ore, cu încă nouă 
morți și trei răniți, informează a- 
geriția France Presse.

Furtuni și inundații
' O furtună deosebit, de puternică, 

dezlănțuită la 11 aprilie în zona 
muntoasă Jianyang, din provincia 
Fujian (sud-estul Chinei), a provocat 
moartea unui număr de 54 de per
soane și rănirea gravă a altor 163. 
După cum relatează agenția China 
Nouă, 90 de clădiri s-au prăbușit in 
timpul celor S minute, cit a. durat 
ciclonul, victimele omenești fiind in 
principal printre cele surprinse ele 
dărîmături. Organele specializate au 
intervenit imediat pentru a limita 
efectele dezastrului.

. ★
Cel puțin 30 de persoane și-au 

pierdut viața în urma ciclonului care 
a produs adevărate ravagii in statul 
indian Bengalul Occidental in noap
tea de marți spre miercuri, anunță 
agenția indiană de presă P.T.I. Peste 
1 500 de persoane au fost rănite. 
Zona cea mai afectată este distric
tul Parganas, din apropiere de 
Calcutta. Aproape 1500 de locuințe 
au fost distruse in circa 5 minute, 
unele dintre ele fiind proiectate, de 
forța ciclonului la 200 metri kț îăr- 

unde fuseseră i.:on-tare de locul 
struite.

muncă a poporului coreean
Bulevardul „Ciolima", una din principalele magistrale ale Phenianului, simbol 

al hărniciei și însuflețirii în

Tîrgul internațional 
de la Hanovra

UE

BONN 14 (Agerpres). — La 
internațional de primăvară 
Hanovra, care s-a deschis la ... _ 
priite, România prezintă o gamă lar
gă de produse din domeniile elec
tronicii, electrotehnicii și construcți
ilor de mașini.

Exponatele românești, care reflec
tă realizările noastre în domeniul 
tehnicii de vîrf, se bucură de viu 
interes din partea cercurilor de afa
ceri, a presei și a celorlalți vizita
tori.

Tîrgul 
de la 
13 a-

M A R GI

★
De patru zile, nordul Franței este 

afectat de puternice inundații. Auto
ritățile au declarat că 12 persoane 
Și-au pierdut viața și s-au înregis
trat nenumărate pagube materiale. 
In orașul Nancy, din provincia Lo
rena, sute de persoane au fost eva
cuate și multe întreprinderi închise. 
Se precizează că in Alsacia apele Ri
nului au. început să scadă. La Pa
ris, Sena este încă în creștere, au 
anunțat serviciile de meteorologie.

★
Luxemburgul cunoaște cele mai 

puternice inundații din 1947, trans
mite agenția Reuter. in valea Mo- 
se'llei se înregistrează cele mai mari 
revărsări de apă, toate șoselele afla
te de-a lungul rîului fiind închise 
traficului. In orașele și satele aflate 
in zonă, numeroase clădiri sint inun
date.

MAL II

spre privitor cu întreaga lor încărcă
tură emoțională, urmărind acțiunea 
poporului coreean angajat plenar 
să-și construiască destinul socialist, 
pornind de la ideea că libertatea fie
căruia nu este posibilă decît prin li
bertatea și independenta Țării dimi
neților liniștite. Și mai deplin am 
înțeles acest lucru poposind în zona 
Kesonului.

Era, intr-adevăr, o dimineață liniș
tită. Se împrăștiau cețurile din văile 
pe care șerpuia linia de demarcație 
despărțind arbitrar un popor unic. 
Liniștea . era amenințătoare, veghea
tă de uriașul zid de beton, în lungi
me de 240 de kilometri, ridicat de 
marionetele sud-coreene, cu intenția 
de a perpetua un regim politic odios. 
„Nici pasărea să nu treacă !“ — și-au 
spus ei. Poate că păsările nu trec, 
dar nici un fel de opreliști nu pot 
sta în calea ideilor ' de dreptate so
cială, a dorului de libertate. Ideea 
reunificării. pașnice a celor două 
părți ale peninsulei, idee generoasă 
a oamenilor care-și construiesc 
viața prosperă în ritmuri Ciolima și 
în spiritul principiului 
Ciu-Ce — fundamentat de 
torul încercat al poporului 
tovarășul Kim Ir Sen — i, 
bătește drum în conștiința 
populare asuprite din sud. Este o ac
țiune pașnică, nobilă, care se bucură

filozofic 
conducă- 

dui coreean, 
își taie băr- 

maselor

de sprijinul întregii omeniri dornice 
să întroneze ideea de echitate și jus
tiție la scară planetară.

...Se ridica soarele, în acea dimi
neață, pe meleagul Kesonului, dez
văluind frumusețea neasemuită a 
munților, care îmbrăcau haina 
proaspătă a vegetației primăvăra- 
tice. Pe cărările cind domoale, cind 
abrupte care ne călăuzeau tot mai 
departe de linia de demarcație, ima
ginea liniștii amenințătoare se 
estompa. Reintram treptat in univer
sul trepidant al muncii de fiecare 
zi a coreenilor. Simțeam — fără să 
se afle lingă mine — umărul omului 
de la Cangsăn, revedeam zîmbetul 
lui calm, prefiram in minte cuvin
tele lui : „Acțiunea, mai întii, să nu 
complicăm inutil lucrurile !“. Nu, nu 
el se afla lingă mine, ci un inginer 
agronom coreean, adică un țăran 
coreean. Și el îmi spunea, cu‘însu
flețire- :

— Știți, ca să faci o bună irigare 
trebuie să echilibrezi pămîntul...

— Cum să-l echilibrezi ?
— Simplu : îi creezi o nouă teme

lie. îl reașezi, cum s-ar spune, pe 
curbura planetei ca să primească apa 
— adică viața — în mod egal. Și 
atunci obții roadele cele mai bune !

Dionisie ȘINCAN

„Dacă iubiți ac
„Dacă iubiți această planetă" — 

și care om conștient nu o iubește, 
mai ales că, deocamdată, nici nu are 
alta la îndemână — dacă iubiți pro
pria voastră viață și pe cea a tu
turor celor care vă sint dragi, 
atunci aveți misiunea sacră de a 
face totul pentru a le apăra și păs
tra. Acesta este mesajul generos al 
peliculei canadiene cu același titlu 
(in original „If You Love This 
Planet") care dezvăluie consecin
țele catastrofale ale unui eventual 

• război atomic și care d' primit, zi
lele trecute, la Hollywood, premiul 
Oscar pentru cel mai bun film do
cumentar de scurt metraj. Pînă aici, 
nimic neobișnuit. Numai că...

...Numai că, acum citeva luni, Mi
nisterul Justiției al S.U.A. denun
țase acest documentar ca un film de 
„propagandă răuvoitoare". Răuvoi
toare pentru cine ? Mister. în nici 
un caz pentru miliardele de locui
tori ai Terrei, deasupra cărora a- 
pasă amenințător spectrul distru
gerii nucleare. Sau poate — 
precis — „răuvoitoare" pentru 
rile concerne de armament, 
căror profituri cresc în același 
amețitor cu cel al bugetelor 
tare. Sau pentru 
teoriilor „războaielor 
„primei lovituri atomice' 
tele asemănătoare. Cert este 
eticheta, care se voia dezonorantă, 
aplicată de Ministerul american al 
Justiției filmului amintit a provo
cat o aprigă controversă în S.U.A. ; 
ea a fost puternic criticată de ze
cile de mișcări antinucleare din a- 
ceastă țară, in general de opinia 
publică de peste ocean. In plus, a

eastă planetă
I

mai 
ma- 
ale 

ritm 
mili- 

propovăduitorii 
limitate", 

’." sau al- 
că

generat și vii schimburi diploma
tice între Washington și Ottawa, 
oficialitățile canadiene cerind, pe 
bună dreptate, explicații in ce pri
vește decizia luată de autoritățile 
americane.

în schimb, spectatorii au umplut 
sălile unde rula — în completare — 
acest film, tocmai pentru că el dă
dea expresie îngrijorării profunde 
de care sint cuprinși oamenii sim
pli de pretutindeni. Totodată, ti
tlul atit de bine ales al peliculei — 
„Dacă iubiți această planetă" — a 
fost adoptat ca o mobilizatoare lo
zincă de mișcările pentru pace din 
America și Canada.

„Oscarul", suprema consacrare la 
care poate aspira o operă cinema
tografică, a venit astfel să confir
me și pe plan artistic adeziunea 
covirșitoare acordată de spectatori 
documentarului canadian. Emoțio
nantă a fost și ceremonia decer
nării premiului. Unul din cei doi 
realizatori ai filmului, Edward 
Le Lorrain, a ridicat deasupra ca
pului statueta de aur și a rostit 
simplu, în aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți : „Un -Oscar- pentru 
pace". Iar celălalt realizator, o 
femeie, Terry Nash, a mulțumit, 
cu mușcătoare ironie, Ministerului 
american al Justiției pentru „efor
tul remarcabil pe care l-a depus in 
vederea popularizării acestui film".

Alte comentarii ? Inutile, firește. 
Tilcul replicii demne date unei ne
drepte, ca să nu spunem „răuvoi
toare", aprecieri nu poate scăpa ni
mănui.

R. CÂPLESCU
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