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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
La invitația tovarășului Ceaușescu, secretar general dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o de-țlicolae al Parti- legație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I., in următoarele zile, o
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CAMPANIA

SEMĂNATUL-lN TIMPUL OPTIM!

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

IN MAREA

ÎNTRECERE

REALIZĂRI

© Pînă în seara zilei de 15 
aprilie, în 17 județe și în secto
rul agricol Ilfov s-a încheiat se
mănatul porumbului pentru 
consum, în ogor propriu.

© Joi și vineri, în multe uni
tăți agricole lucrările în cîmp au 
fost reluate cu toate forțele.

• Pretutindeni, fiecare oră 
bună de lucru în cîmp să fie fo
losită din plin la pregătirea te
renului și semănat

• Organizare mai bună 
muncă fără preget — aceasta 
trebuie să fie acum replica a- 
gricultorilor la capriciile vremii

Județul Bacău a încheiat 
semănatul porumbului

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuPrintr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean de partid Bacău raportează ziua de 15 aprilie, a’ însămînțării porumbului consum, în ogor propriu.. pe întreaga suprafațăîncheierea, in boabe pentru planificată.„în prezent, acționează cu.. ____ ___  ... _________ ...._____________=____lor, la combaterea dăunătorilor, întreținerea culturilor și efectuarea, tuturor lucrărilor de sezon din. vii și livezi.Ne ocupăm in continuare, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină în zootehnie, in vederea asigurării bazei furajere, realizării efectivelor de animale și a producțiilor animaliere.Sintem ferm hotărîți sa acționăm cu exigență și responsabilitate comunistă, să nu precupețim nici un . efort pentru ca județul Bacău să-și sporească permanent contribuția la constituirea fondului central de produse agricole, la realizarea programului de autoaprovizionare a localităților, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii .— Republica Socialistă România".

se arată în telegramă, pe ogoarele județului se toate forțele și mijloacele la plantarea legume-

TIMIȘ: Producție-marfă 
peste prevederiHotăriți să întîmpine ziua- Mai cu realizări deosebite in ducție, oamenii muncii din industria județului Timiș — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — depun eforturi susținute pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în perioada care a trecut de la începutul anului ei au realizat o producție-marfă industrială suplimentară in valoare de peste 100 milioane lei. Un număr de 110 unități industriale au depășit sarcinile de producție încredințate, între acestea numărîndu-se întreprinderea metalurgică „Ciocanul" Nădrag, întreprinderea „Electromotor" Timișoara, întreprinderea textilă Lugoj, întreprinderea pentru producerea nutrețurilor. combinate Sînnicolau Mare, Trustul de con- strucții-montaj și Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală Timișoara. Au fost livrate peste prevederi o seamă de produse deosebit de solicitate de economia națională. între care 1 000 tone laminate finite pline din oțel, 22 000 kW motoare electrice, 30 tone utilaje tehnologice etc. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

de 1 pro-
nomisit peste 9 milioane kWh energie electrică. Cele mai bune rezultate le-au obținut întreprinderea „Feroemail" din Ploiești, Rafinăria Ploiești-Sud, întreprinderea de confecții și cartoane Scăeni, „Dero“ Ploiești. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii").

VASLUI : Ritm intens 
pe șantierele de investițiiCu noi și edificatoare fapte de muncă întimpină ziua de 1 Mai și colectivele vasluiene ce-și desfășoară activitatea în investiții. Lu- ■ crătorii întreprinderii județene de construcții-montaj. ai grupurilor de șantiere ce acționează aici, mentorii și instalatorii, organizîndu-și mai bine munca și utilizînd judicios timpul au reușit să-și depășească planul pe primul trimestru din acest an cu 15 milioane lei. Ei au finalizat și dat în funcțiune noi capacități de producție la întreprinderea de rulmenți și „Abrom" din Bîrlad. la întreprinderea „Mecanica" Vaslui și au pus la dispoziția oamenilor muncii din localitățile urbane ale județului aproape 100 de apartamente peste plan în condițiile economisirii unor importante cantități de materiale și energie. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

va efectua, vizită prietenească de lucru in Republica Socialistă România.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului italian „
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 17 martie 
Venturini, trimis special al ziarului 
torul interviu :

a.c., pe Franco 
„II Tempo", căruia i-a acordat urmă-

II Tempo"

PRAHOVA :
9 milioane kWh energie 

electrică economisităîn întîmpinarea zilei de 1 Mai, colectivele unităților industriale din județul prahova sînt mobilizate pe deplin în acțiunea de economisire a energiei electrice. în acest sens, pe lingă munca politico-educativă, care se desfășoară intens, s-au luat și o serie de măsuri tâhnico-orga- nizatorice. Astfel, de la începutul ^^anului și pînă în prezent s-au eco-

MUREȘ:
Producție suplimentară 

cu cheltuieli materiale 
reduseDesfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii muncii din industria județului Mureș au obținut realizări deosebite în modernizarea fluxurilor tehnologice și valorificarea superioară a resurselor materiale. De la începutul anului și pînă în pre-

tur
IIIEORMAN V

Fiecare oră bună de lucru
folosită dinNeaga, primarul comunei, urmărea permanent’ funcționarea celor două semănători, interesîndu-se cu deosebire de adîncimea la care erau. încorporate semințele și densitatea lor. „Pînă seara Vom semăna 165 hectare, din cjele 534 hectare planificate cu porumb boabe — ne spune dînsa. Dacă vremea va fi în continuare bună, în citeva zile încheiem această lucrare".Și în cooperativele agricole Sărmă- șag, Bocșa. Sălăjeni și Lompirt se muncea intens. Ploile și temperatura

Pînă joi seara, în unitățile agricole din JUDEȚUL SĂLAJ porumbul a fost însămînțat pe 39 la sută din suprafața destinată acestei culturi. Raidul întreprins în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Săr- mășag ne-a prilejuit să constatăm că atît ritmul semănatului, cît și calitatea lucrărilor sînt foarte bune, în două zile șr jumătate, mecanizatorii și cooperatorii însămânțaseră 820 hectare, depășind viteza zilnică planificată. Discutăm cu tovarășul Pavel Costea, președintele consiliului agroindustrial..—. Cunr ați. organizat .munca pen- șcăzrită . din .yltimele două zile- au- stînjehit lucrările în cîmp. In aceste condiții, specialiștii urmăresc starea terenului și identifică parcelele cu aport freatic redus, pentru a se relua imediat semănatul. Deoarece nu se anunță ameliorarea timpului, lucrătorii din agricultura județului Sălaj înțeleg că nu trebuie să aștepte o vreme ideală pentru semănat și, de aceea, au luat măsuri pentru a fi folosite fiecare „fereastră" de timp favorabilă, fiecare oră bună de lucru în cimp. (Eugen Teglaș, corespondentul „Scînteii").

--- _ . ața uiuui^ci (Jcu- tru a încheia semănatul porumbului in epoca optimă ?— Lucrăm cu 40 discuri și 20 semănători. Respectînd programul stabilit — 6—22 la pregătirea terenului și 6—21 la semănat — am reușit să atingem un ritm de 15 hectare pe utilaj, fapt care ne permite să încheiem semănatul în următoarele cinci zile bune de lucru în cîmp, în toate cele opt cooperative agricole.Ne interesăm de mersul lucrărilor la cooperativa agricolă Bobota. Aflată pe cimp, tovarășa Leontina

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in cadrul politicii sale 
externe, România acordă o im
portanță deosebită problemei 
dezarmării, și în primul rînd 
dezarmării nucleare. In ultima 
vreme au fost exprimate dife
rite poziții, atit din partea Sta
telor Unite, cit și a Uniunii So
vietice. Dincolo de 
rații contradictorii și polemici 
pe această temă, 
posibilă, domnule 
obținerea de rezultate concrete 
în ce privește dezarmarea ?RĂSPUNS: ternaționalâ, tr-adevăr, o opririi cursei dezarmare, și zarmarea acestei politică internațională pornim de la faptul că cheltuielile militare au continuat să crească într-un ritm foarte înalt — au depășit 600 miliarde dolari anual — exercitînd o influență puternic negativă asupra vieții economice mondiale, creează greutăți mari tuturor statelor. S-au acumulat mari cantități de armamente, și în primul rînd de armamente nucleare, care măresc pericolul de război, inclusiv acela al războiului termonuclear, care pune în primejdie civilizația, însăși existența întregii omeniri. De aceea, considerăm că — în actualele împrejurări — dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară, constituie problema fundamentală căreia trebuie să-i consacrăm toată atenția. Ea necesită din partea tuturor popoarelor o preocupare și o activitate intensă.într-adevăr, în legătură cu dezarmarea, în ultima vreme s-au formulat diferite propuneri. Sînt, de asemenea,' multe discuții în legătură cu această problemă. în acest cadru se înscriu si pozițiile diferite adoptate de Statele Unite și de Uniunea Sovietică. în esență, pozițiile diferite ale acestor două state, reflectă politica pe, cate ele o duc, dar și contradicțiile puternice existente pe plan mondial, manifestate nu numai între aceste două mari puteri, ci, in general, între țările N.A.T.O, și țările din • Pactul de la Varșovia.Tezele cu privire la superioritatea unei părți sau a alteia sînt, de fapt, infirmate de realitate, de studiile multor organisme oficiale sau semioficiale. Acestea demonstrează că, în realitate, nu se poate voibi de o inegalitate în domeniul înarmărilor între cele două părți, între S.U.A. și Uniunea Sovietică, avînd în vedere mijloacele uriașe de care dispun ambele părți, în stare să distrugă de mai multe ori omenirea.De fapt, tezele privind superioritatea unei părți asupra alteia urmăresc să justifice continuarea cursei înarmărilor. Există însă propuneri pozitive și de o parte, și de alta, în cadrul tratativelor, noi considerăm că

unele deda-

,cum vedeți 
președinte,

în activitatea sa in- România acordă, în- importanță deosebită înarmărilor, trecerii la în primul rînd la de- nucleară. în stabilirea priorități pentru activitatea

trebuie luate în considerație toate propunerile menite să ducă la realizarea .unui acord privind trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară.în acest cadru, aș dori să mă refer îndeosebi la necesitatea de a se ajunge la un acord — încă în acest an — privind oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente.Ar fi, fără îndoială, în interesul tuturor popoarelor, și cu deosebire al popoarelor europene, să se ajungă la situația de a numai exista nici un fel de rachete nucleare în Europa. Dar, pină la realizarea acestui obiectiv, noi considerăm ca este necesar să se acționeze pentru acorduri intermediare — ca să mă exprim așa — care să asigure o reducere echilibrată a rachetelor, și de o parte, și de alta, și să creeze condiții pentru trecerea la noi măsuri de reducere, pînă la eliminarea lor completă.Considerăm că în actualele împrejurări, o acțiune în acest spirit este cea mai realistă, deoarece adoptarea poziției „sau totul, sau nimic" nu va putea decît să împiedice realizarea, în timpul necesar, a unui acord și să ducă la instalarea de noi rachete, ceea ce va mări în mod considerabil puterea de distrugere a armamentului nuclear, pericolul unui război, pericolul pentru existența civilizației și a vieții pe continentul nostru și în lume.Avînd în vedere mișcările uriașe de pace din Europa, preocuparea diferitelor cercuri politice de mare răspundere, chiar a unor guverne europene în legătură cu aceste probleme, sînt de părere că — și în cazul existenței acestor contradicții și polemici — există posibilitatea să se ajungă Ia acorduri corespunzătoare și să se poată trece Ia măsuri reale de reducere a înarmărilor, a cheltuielilor militare. Este însă necesar ca toate popoarele europene să-și intensifice preocuparea și activitatea pentru a determina adoptarea unor măsuri concrete în această direcție.M-aș referi, în această privință, și la propunerile formulate Ia Praga de către ' ' ’ ‘de la țatea între litare, state care" — după cum este bine cunoscut — dețin mai mult de 80 la sută din totalitatea armamentelor și aproape totalitatea armamentelor nucleare. Un acord între statele din cele două blocuri militare ar avea o importanță hotărîtoare pentru dezarmare, pentru politica de pace, pentru asigurarea înfăptuirii în viață a dezideratelor popoarelor de a trăi în liniște, de a-și consacra forțele dezvoltării economico-sociale independente. 1ÎNTREBARE: Din cele spuse 
de dumneavoastră rezultă că 
există o concordanță fundamen-

statele membre ale' Tratatului Varșovia, cu privire la necesi- începerii de tratative directe statele celor două blocuri mi-

tată intre aceste idei și ideea 
„opțiunii zero" — scopul fiind 
eliminarea tuturor rachetelor. 
Am înțeles corect ?RĂSPUNS : Noi sîntem pentru eliminarea tuturor rachetelor, cit și a mijloacelor de transport. Dar pentru aceasta se pare că sînt necesare tratative mai îndelungate spre a se ajunge la o înțelegere completă a modului cura trebuie realizată „opțiunea zero". Este cu totul nerealist, de exemplu, să se vorbească de „opțiunea zero" și să se pretindă ca rachetele cu rază medie de acțiune ale Franței și Angliei să nu fie luate în calcul. De aceea, considerăm că pină la realizarea acestui obiectiv este necesar să se adopte măsuri intermediare, care să asigure o reducere a rachetelor și care să favorizeze noi acorduri și înțelegeri, mergîndu-se, în continuare, pină la eliminarea lor totală, la dezarmarea generală.ÎNTREBARE : La sesiunea 
specială a O.N.U. în problema 
dezarmării, România a propus 
instituirea unui organism inter
național investit cu dreptul de 
a contribui și controla realiza
rea măsurilor de dezarmare a- 
doptate, guvernele trebuind să 
acorde întregul lor sprijin. V-aș 
ruga, domnule președinte, să 
explicați cum apreciați înfăp
tuirea acestei propuneri, mai 
ales în lumina dificultăților 
existente pe tema controlului ?RĂSPUNS : într-adevăr, la sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite din 1982, consacrată problemelor dezarmării, România — ea și alte state — a făcut o serie de propuneri privind trecerea la măsuri de dezarmare generală, precum și la o serie de măsuri care să ducă la întărirea încrederii privind soluționarea problemelor pe cale pașnică, renunțarea Ia forță și la amenințarea cu forța. în acest cadru, am l'ăcut și propunerea de creare a unui organism al O.N.U. pentru bunele oficii, în vederea soluționării conflictelor pe calea tratativelor, precum și a unui organism care să asigure controlul îndeplinirii angajamentelor asumate în domeniul reducerii cheltuielilor militare și al dezarmării, atît nucleare, cît și a armamentului clasic. Fără nici o îndoială că — ținînd seama de importanța pe care o acordă toate statele controlului realizării acordurilor stabilite — un asemenea organism ar avea o importanță deosebită, întrucît numai un organism din cadrul Organizației Națiunilor Unite ar putea să îndeplinească în cele mai bune condiții acest obiectiv. Desigur, el trebuie să fie acceptat și să se bucure de sprijinul tuturor statelor și guvernelor. Dar, avînd în vedere că se pune un mare accent — și pe drept cuvînt — asupra controlului realizării măsurilor de dezarmare, este neapărat necesar să realizăm un asemenea organism, la care să poată participa un număr mare de state, inclusiv state care nu sînt angajate prea mult în

(Continuare în pag. a Vl-a)DECRET
întreprinderea de utilaj minier Petroșani : șeful de schimb Gheorghe Maghearu, 
din secția prelucrări la cald, discută cu muncitorii despre ridicarea calității 

execuției unor piese de bază din componența combinei miniere c. A(
Foto : S. Cristian

de produse agricole la fondul de stat
ÎN PAGINA A III-A

zent, ei au realizat, peste sarcinile detone îngrășăminte chimice. 3,8 milioane bucăți cărămizi și blocuri ceramice, precum și însemnate cantități de mașini și utilaje pentru industria ușoară, amoniac de sinteză și alte produse solicitate de economia națională. De remarcat că acest spor de producție a fost realizat în condițiile în care cheltuielile materiale au fost diminuate cu 15.6 lei la 1 000 lei producție-marfă, ceea ce. pe 1 ansamblul județului, Înseamnă diminuarea costurilor de producție cu 49.4 milioane lei. Cele mai bune rezultate le-au obținut Combinatul „Azomureș" și întreprinderea „Electromureș" din Mureș tji Combinatul chimic Tirnăveni. (Gheorghe Giurgiu, respondentul „Scînteii").

plan, 1 075 tone carbid, 6 344

BOTOȘANI :
O nouă capacitate 

de producțieLa întreprinderea pentru articole tehnice din cauciuc-Botoșani a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate de producție, în care se vor realiza anual 140 tone garnituri profilate. încheind lucrările la acest obiectiv, constructorii botoșăneni și-au concentrat forțele la celelalte investiții cu termene de punere în funcțiune în actualul trimestru, angajîndu-se ca în cinstea zilei de 1 Mai să predea beneficiarilor alte trei noi capacități de producție. (Silvestri Ailenei).

Folosind expresiile calnicilor, primarul Grecoiu spune că ,.la vaci se pot număra o opt sute muri, iar amiroase înseamnă dintre cei ce cele o mie opt sute patruzeci de case sînt crescători de animale. Ion Arcanu, secretarul primăriei, ne povestește crimpeie interesante din viața novăcenilor și ne asigură că pe oamenii aceștia nu trebuie să-i convingi de avantajele creșterii animalelor. Cunosc acest adevăr de foarte multă vreme. O dovadă convingătoare ? La recen- sămîntul animalelor de la începutul acestui an s-a stabilit că novăcenii dețin două mii patru sute șaizeci de vaci și douăzeci și două de mii patru sute cincizeci de oi, un mare număr de porci, alte animale mici și păsări.Asociația crescătorilor de animale din Novaci urcă în fiecare primăvară in munți peste douăsprezece mii de oi. Președintele a- cesteia, Mihai Coconețu, și-a cîștigat din anii tinereții faima de vrednic cres-

patruzeci de fu- fumul de Novaci a lapte". Ceea ce că foarte, mulți locuiesc in

[ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
9 reportaje • însemnări •cător de animale. Numai anul trecut el a livrat statului, pe bază de contract, din gospodăria personală miei, lină, brînză și alte produse, de pe urma cărora a primit nouăzeci și trei de mii de lei. Este cumva un exemplu singular cel

statuii le garantează cele mai bune și cele mai . sigure avantaje pentru valorificarea produselor ce le. realizează prin lor harnică. . Așa se*  explică și faptul că ciul va livra statului în acest an patruzeci de tone
muncaNova-

nu fac deloc o notă discordantă cu clădirile impunătoare unde funcționează spitalul, . policlinica, școlile sau magazinele versale. La Novaci se struiește trainic. Am mărat peste cincizeci case care se înalță din că-
uni- con- nu- de

jocari lemn. Iar uitat cum războaiele operativa
in au cu Co-

Primăvara muncii
într-un oraș agroindustrial

oferit de Mihai Coconețu ? Nicidecum. Chiriac Fili- mon, Gheorghe Coconețu, Ion Burghiu și alți locuitori ce se trag din familii de ciobani vestiți iși asigură bune venituri ind contracte și ștatuluj produsele prisosesc.Alexe Duță, secretarul adjunct al comitetului orășenesc de partid, un tinăr inimos, care știe să se facă îndrăgit de oamenii cu care muncește, ne-a demonstrat că ciobanii sînt convinși că

inche- livrînd ce le
Lucian ZATTIde brînză de vacă, treizeci de tone de brînză de oaie, două sută oaie.tone ouă.Cum se văd toate acestea in viața de fiecare zi a așezării cu statut de oraș cîștigat în acești ani ? Aici ar fi multe de spus. Noi să ne oprim mai întîi și intii la casele din Novaci. Ele

sute zece bovine, o zece tone de carne de cincizeci și două de de lină, porci, păsări, fructe și alte produse.

rămidă, pe fundații masive din bolovani de rîu. Tot astfel s-a construit fabrica de pîine. Se află în finisare o nouă baie publică. Străzile Parîngului și Valea Gilortului, frumos asfaltate, sînt flancate de clădiri a căror linie modernă păstrează elemente ale stilului gorjenesc specific pentru această zonă de munte. Așa cum s-au afirmat ca buni crescători de animale, novăcenii s-au păstrat și ca buni meșteșugari, ca neîntrecuți co-

sau cioplitori" femeile nu se lucrează de țesut; meșteșugărească „Arta" a reunit tot ce are mai talentat ceasta de pe lui, mîinile aici. Multe unități prestatoare de servicii sint grupate în clădiri noi, amplasate chiar în centrul orașului. Cooperativa colaborează cu întreprinderi din Tîrgu Cărbu- nești și Galați, iar obiectele realizate de. creatorii populari sînt exportate.La stînele din munți nu e nevoie de prea mulți oameni, așa că cei rămași acasă lucrează la fabrica de cherestea de la marginea orașului, într-un atelier de binale, în parchetele forestiere, la autoco- loana I.T.A. sau la ocolul silvic.Numai cine stă mai multă vreme la Novaci, numai cine îi cunoaște bine pe locuitorii de aici poate descoperi frumusețea efortului lor unit atunci cinci trebuie făcută o treabă in folosul obștii. Depun măr-

așezarea a- apa Gilortu- măiestre de dintre aceste

(Continuare în pag. a V-a)
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Adevărul agricultorului se află pe cîmp, 
îp bătaia viatului și a soarelui— Am să vă spun ce ni s-a intîmplat nouă anul trecut și de aici putem porni apoi în orice altă discuție...Cel ce ne vorbește este ing. Aurel Ionescu. director al I.A.S. Macin din județul Tulcea, o întreprindere socotită a fi printre cele mai bune, mai eficiente din județ. Director, aici, de aproape douăzeci de ani, deci cu o îndelungată experiență, iar, prin rezultate, cu temeinice însușiri de coordonator și organizator al muncii. In plus, deși agronom, cu o mare pasiune pentru creșterea animalelor (domeniu în care a și obținut rezultate remarcabile).— Avem aici, între altele. și o fermă de îngrășare a ovinelor. Am alcătuit, în 1981, un lot cu 3 000 de asemenea ovine și le-am adus, intr-un timp scurt, adică exact la termenul cerut prin contract, la o stare excepțională. Dar tocmai cînd ne frecam palmele de mulțumire, am aflat că animalele nu pot fi livrate pentru că nu știu ce s-a încurcat în legătură cu destinația lor... O săptămină, două, am așteptat. Apoi am întrebat. Trustul județean ne-a spus că pe el îl depășește problema. Din minister, de la departamentul care se ocupă de aceste îngrășăto-

rii. ni s-a spus să mai așteptăm încă... Și iar am așteptat. Din aminare iii aminare au trecut... șapte luni. Din august 1981 pînă în martie 1982. Dacă aceste animale ar fi fost de producție, n-ar fi fost nimic. Obțineam de la ele produse. Dar ele nu mai puteau fi folosite decît pentru carne. Și odată îngrășate, ca să Ie menținem

la această stare trebuia să le hrănim, nu glumă. în fiecare zi un consum foarte mare de furaje concentrate. Că erau, cum zicem noi, finisate și trebuiau întreținute ca atare. în șapte luni, pentru fiecare din cele 3 000, faceți și dumneavoastră un calcul... Nimeni nu și-a luat, în acest timp, răspunderea să decidă ce să facem cu ele... Deși sînt acolo, în minister. tovarăși care numai misiunea asta o au... în spatiile ocupate de aceste animale și cu furajele consumate aiurea am mai fi îngrășat încă un lot. dacă nu două... Și acum să răspund la întrebarea pe care mi-ați pus-o : Ce aș face eu dacă aș putea decide 

aici asupra tuturor treburilor acestei întreprinderi ? Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că nu avem libertatea inițiativei. Din ce în ce mai mult o avem și mai ales în ultima vreme. însă în primul și în primul rînd eu am în vedere un fapt : averea este a statului. Țara are nevoie de griu, de porumb, de carne 

ș.a.m.d. Și totul trebuie judecat in raport cu această necesitate. Orice idee, orice inițiativă nu pot avea decit sensul acesta. în fond aceasta și este misiunea noastră aici.— Ca și a celor care vă coordonează...— Exact Inițiativă înseamnă și răspundere. Eu știu ce înseamnă asta. Cu mai multi ani in urmă noi am asanat aici o suprafață de cîteva mii de hectare de smîrcuri și bălti sără- turate. Cu îndiguiri, desecări, drenaje, scarificări. ■Și am transformat suprafața asta în terenuri agricole. Toată lumea a zis că facem un lucru bun. Aveam nevoie însă de o grupă de utilaje terasiere 

pe care să le folosim și pentru întreținerea acestor lucrări. Ni s-au promis și ni s-au trecut în plan fonduri. Am comandat utilajele. Care au și sosit. Cînd să le plătim însă, ia fondurile de unde nu-s. Pe toată scara, pină la departamentul din minister, toți ridicau din umeri. în cele din urmă, după zeci de drumuri la București, s-a 

rezolvat. Pentru că am fost noi insistenți. Dar dacă nu eram ? Vedeți dumneavoastră, chestia asta cu inițiativa locală si răspunderea unora este, cîteoda- tă. un lucru delicat.— Tot nu mi-ati răspuns la întrebare...— Ce aș face eu dacă ar trebui să . conduc, după capul meu, treburile administrării acestei averi ? în primul rînd aș scăpa de unele lucruri care ne împovărează inutil. Iată, noi acum sîntem în campania de semănat (de ce îi zicem campanie, nu știu, că, în fond, e o treabă firească pentru noi. o lucrare absolut obișnuită, o facem bine pentru că de aia sîntem profesioniști ai agri

culturii). Ei, știti dumneavoastră cîte hîrtii trebuie să facem noi pentru această campanie? Nu mă refer la evidentele contabile obișnuite. Nu. La altceva. La zeci și zeci de kilograme de dosare — nu exagerez ! Nu e aici in.ginerul-șef că vi le-ar arăta. Uitați-vă la secretara noastră, are bătături la degete de la cit bate la mașină. Programe peste programe. Pentru orice. Cu mii și mii de cifre. Ne vin niște formulare. multe, cu rubrici îndesate, întrebări cu sutele. Șefii de fermă, oameni ai terenului, noi, cei din conducere, în loc să stăm în cîmp, printre oameni, stăm cu picioarele în apă rece și imaginăm cifre. Da, imaginăm. Pentru că cine . le poate prevedea pe toate pînă la detalii fără nici o semnificație ? Ne-ar trebui un întreg centru de calcul și mă întreb dacă ar avea vreun rost. Pentru că nu tot ce trecem acolo este realizabil. De ce facem toate astea ? Pentru ca atunci cînd vin pe aici niște tovarăși de ne treptele ierarhice superioare, în special cei mai vîrst- nici — pentru că tinerii sînt mai moderni în concepții — să se poată delecta bifind cu albastru, cu roșu, cu negru........ Asta ebine, asta nu e bine...“ Ei 

și ? Operația asta a devenit. pentru unii, o treabă in sine. Departe de adevărul producției propriu-zise.— Poate că dumneavoastră n-ați fi interesați să realizați cele prevăzute in hîrtiile cu pricina ?— Credeți că ne mai uităm noi în acele maldăre de dosare ? Ar fi cu totul ne- realist. Noi știm ce avem de făcut și facem. Facem producții bune și foarte bune, cu eficientă economică, cu economii de energie și combustibili, ne luptăm cu natura și o învingem acolo, afară, în cîmp. unde nu umblăm cu camionul de dosare după noi. Dosarele acelea sînt numai și numai pentru ca unii, din treaptă în treaptă, să poată spune : am cerut, am întocmit, am raportat, a- vem programe... Programele noastre reale, sînt și ele, ni le facem pentru noi, în fiecare săptămină cînd ne analizăm activitatea pe fiecare formație de lucru, vinerea. semestrial și anual. Știm ce ne-am propus, vedem ce mai avem de făcut, ne criticăm sau ne dăm sugestii... O muncă vie, într-adevăr...— Și cu ce vă deranjează celelalte programe ?— Cu timpul pierdut, eu ideea de inutilitate, cu ideea că în loc să ne ajute și să ne îndrume în mod real, unii spun că ne ajută înhămîndu-ne la întocmirea unor formulare care mai de care mai departe de adevărul muncii noastre... E un soi de beție a hirtiilor, un joc abstract. Griul, porumbul, laptele, carnea, astea insă nu-s deloc abstracte. Cer să te scoli cu noaptea în cap, să te bată vîntul și să 

te ardă soarele, să discuți cu oamenii, să-i ajuți, să alergi după piesa de schimb, să cauți idei și rezolvări, să citești literatură de specialitate, să iei seama la ce mai fac și alții, să nu poți dormi cind îți pui întrebarea dacă ai făcut sau nu tot ce puteai să faci pentru a spori rodnicia pămîntului. Verificarea mea de om, de comunist cu o misiune grea, asta este. Restul...— Și totuși, dumneavoastră ce v-ati reproșa ?— Sint și din astea. De exemplu faptul că nu reușim să-i determinăm pe toți să muncească așa cum ar trebui. Nu sînt adeptul constrîngerii, ci al modelării conștiințelor. Am încercat cu comparații. La ședințele noastre săptămî- nale de analiză, vinerea, îi mai spuneam unui șef de fermă : „Vezi măi. uite ce treabă minunată a făcut Virgil ! Tu ?...“— Le stimulați orgoliul.— Da. La unii a prins. De exemplu Liviu. Nu făcea mai nimic. Era un tip impulsiv, recalcitrant. Zicea mereu : „Nu, dom’le, eu ce am învățat, aia fac". El prea multe nu învățase. Dar m-am tinut de capul lui. L-am apropiat de cei mai buni. I-am stirnit și i-am dirijat ambiția pe drumul bun. Acum, după cinci ani de cînd a venit la noi. are o fermă fruntașă. Cu cele mai bune producții. Deci cu el am reușit. Dar mal e cîte unul... Și chiar vă interesează lucrurile astea ? Lăsați, astea-s treburile noastre...— De acord.
Mihai CARANFIL

Aurel Ionescu, directorul I.A.S. Macin : 
„Meseria de agricultor îți cere să te scoli cu 
noaptea in cap, sâ te bată vintul și să te 
ardă soarele, să discuți cu oamenii, să-i 
ajuți și să-ți pui mereu întrebarea dacă ai 
făcut sau nu tot ce puteai să faci pentru 

a spori rodnicia pămîntului"

PATRU DINTRE
Am cunoscut, pe marele șantier național unde 

prinde viață unul dintre cele mai spectaculoase 
obiective ale acestui timp, Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, zeci de oameni din zecile de mii veniți 
aici din toate colțurile țării, la chemarea partidu
lui, să dea viață Magistralei Albastre... Ei, con
structorii, m-au impresionat in nu mai mică mă
sură decit măreția operei lor. Aici lucrează cei 
mai buni dintre cei buni, oameni veniți din toate 
județele, civili și militari, tineri brigadieri care încă 
n-au încercat pe obrazul lor tăișul lamei de ras, 
alături de vîrstnici căliți la școala marilor șantiere 
de odinioară — de la Bumbești-Livezeni, Salva- 
Vișeu și Agnita-Botorca - sau de constructori ma
turizați pe marile șantiere ale timpului nostru, de 
la Transfăgărășan și de la Porțile de Fier, de pe 
Argeș, de pe Lotru, de pe Olt...

Pretutindeni unde m-am oprit, la Cernavodă sau 
la Agigea, in ecluze, sau în porturi, sau printre 
podari, la Basarabi, șl la Medgidia, localități a 
căror viață gravitează încă de pe acum in jurul 
Canalului, i-am întilnit pe acești oameni extraordi
nari dindu-și întreaga măsură a priceperii și a 
voinței lor de a încheia la termenul stabilit uriașa 
construcție, viață din viața lor.

lată-i în imaginile alăturate pe cîțiva dintre ei : 
Paul Roșu, un muncitor specialist de la Basarabi, 
constructor care a „făcut", cu ai lui - soția, frații,

CEI MAI BUNI
copiii — multe dintre șantierele țării (fotografia de 
sus). Un tînăr militar în termen, Gabriel Hosu 
(fotografia din mijloc), căruia i s-a înmînat de cu- 
rînd carnetul de brigadier, în care este consemnat 
aportul său deosebit la construirea marelui obiec
tiv național. Ultima imagine i-a surprins în plin 
lucru pe doi fierar-betoniști, Constantin Har și 
Petrică Cruceru, de la Agigea, care așteaptă „exa
menul" ecluzei ca pe un examen personal, întrucît 
pînă aici nici nu visaseră să construiască așa 
ceva...

La început m-o surprins ; pe unde treceam, pe 
orice șantier mă opream, cu oricine discutam des
pre Canaf și despre; constructorii săi, eram „asăL 
tată" cu../ nume. Nume de oameni. „Notați-i I Și 
mergeți să vorbiți cu ei. Sînt foarte buni. Sînt cei 
mai buni 1" Pină la urmă am umplut carnetul de 
reporter cu o sumedenie de nume. De oameni ex
traordinari. Fiindcă' aici, pe marele șantier dintre 
fluviu și mare, nu numai că au venit cei mai buni 
constructori, dar, venind, ei au pus aici, pe nevă
zute, bazele unei școli de viață și de muncă unde 
hărnicia, cinstea și demnitatea muncitorească își 
dau mîna, o școală a romantismului revoluționar. 
Lor, acestor frumoși romantici ai prezentului, le vom 
închina, in curind, alte file de cronică.

Anica FLORESCUFoto : Eugen Dichiseanu '

Dincolo de actul administrativ...
Atmosfera fusese, vină 

atunci, de lucru. Oamenii 
intrau la audientele prima
rului unul după unul, iși 
expuneau solicitările sau 
propunerile succint, avan
sau uneori si soluțiile. Erau 
Si unele probleme persona
le care ar fi putut fi des
tul de lesne rezolvate de 
instituții subordonate con
siliului popular municipal
— dar se loviseră de indi- 
ferenta unora, de vederile 
înguste . ale altora. . Multe 
audiențe priveau însă bu
nul .mers , gl treburilor .ob
ștești — repararea unor 
străzi, oamenii oferindu-se 

■bucuroși să sprijine lucra
rea, îngrijirea unor parcuri, 
mai buna organizare a a- 
pfpvîzionării si așa mai 
departe. Nici una din ches
tiunile ridicate nu a fost 
lăsată în suspensie sau a- 
mînată. Primarul, ajutat de 
Colaboratorii săi și de par
ticipanta la audiențe, lua, 
cum se spune, taurul de 
coarne, mișcînd lucrurile 
din loc, punindu-le pe fă
gașul lor firesc. Pină cind...

Pină cind a intrat pe ușă 
o femeie intre două virste, 
cu trei copii după ea. Se 
vedea că este cumplit de 
enervată, dar se stăpinea. 
Nu a vrut să ia loc pe 
scaun : „Nu pot să staul"
— a mărturisit ea. „Ce s-a 
intîmplat-?" — a întrebat 
primarul. Șl aflăm că fe
meia este muncitoare la 
fabrica de tricotaje, că to
varășii ei de muncă întru
niți in consiliul oamenilor 
muncii i-au repartizat un 
apartament de trei camere, 
că a așteptat acest aparta
ment cu răbdare, intelegînd 
că alții au mai mare nevoie
— au mai mulți copii, greu
tăți. Și s-a dus cu reparti
ția să-și ia în primire apar

tamentul. Dar apartamen
tul era ocupat de tovarășa 
H., tehniciană intr-o 'între
prindere mai importantă, și 
de tovarășul D„ avind o 
funcție intr-o sucursală a 
unei instituții centrale...

„Nu-nțeleg — ridică din 
sprîncene primarul. Cum 
au primit ei apartamentul 
acela, care este de drept al 
fabricii de tricotaje: apoi 
nu. se poate, fiindcă to
varășul D. are nevastă și 
copii". „Nu mai are. că i-a 
părăsit..." „Și hotărlrea 
C.OlM.-uluj ?" „Hotărârea

brazul primarului se îm
purpurase : „Mi-e rușine 
mie, tovarăși, spuse el cu 
greu. Nu vom pleca de aici 
fără să lămurim treaba 
asta. Nu te supăra, așteap
tă puțin să descîlcim lucru
rile". „Aștept — spuse fe
meia — nimeni nu mă va 
clinti". Încep telefoanele 
— sînt căutați și convocat! 
imediat la primărie direc
torul și secretarul de partid 
de la fabrica de tricotaje. 
In timp ce este căutat șe
ful tovarășului D.. in bi
roul de audiente intră un
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există, dar tovarășul direc
tor m-a chemat, a discutat 
cu mine cum nu l-am văzut 
niciodată discutind, cu blin- 
dețe și înțelegere, cu stin
ghereală chiar, că el. la 
urma urmei, e un om cum
secade, dar vroia ca eu să 
înțeleg că apar uneori une
le lucruri mai delicate:.. 
Că însăși fabrica are ne
voie de tovarășul D.. că e 
bine pentru toți și mai ales 
pentru fabrică, de unde 
luăm piine, nu-i așa, să 
fac eu sacrificiul și să iau 
un apartament cu 2 came
re, in același bloc..." „Și 
dumneata ce ai făcut ?“ 
„I-am cerut să-mi fie res
pectat dreptul, că au cres
cut copiii și nu pot sta fe
tele cu băiatul de-a valma, 
că și bărbatul meu învață 
la seral, că și eu urmez 
școala de maiștri"...

A fost o clipă liniște, o 
clipă grea prin încărcătura 
de gînduri, de sentimente 
care ne asaltau inima. O-

tînăr. Se c.șază sfios pe 
scaun și aflăm imediat că e 
tehnician la o întreprinde
re cu profil republican, că 
urmează, la seral, cursurile 
facultății de subingineri a 
institutului din oraș, că i 
s-au creat toate condițiile 
— muncește numai în 
schimbul unu, „adică, nu 
mai muncesc în schimbul 
unu, că m-am schimbat in 
schimbul trei pentru ca să-i 
creez condiții tovarășei teh- 
niciene H., proaspăt înca
drată la noi. M-au chemat 
la conducere, mi-au cerut 
să înțeleg că tovarășă H. e 
sprijinită de tovarășul D„ 
care tovarăș ne ajută și pe 
noi. «Fă și dumneata un 
sacrificiu- mi-au zis... Am 
încercat, tovarășe primar, 
dar nu mai pot să-mi adun 
gindurile, nu mă pot con
centra. Schimbul trei nu e 
de joacă, după ce-l termini 
cere odihnă..."

Urmează o lungă clipă de 
tăcere. Mai grea ca plum

bul. Coincidenta celor două 
întâmplări nu ne mai sur
prinde. Drumul abuzului 
este întortocheat, surprin
zător de perfid prin mean
drele lui subterane, rănind 
adine sufletele oamenilor, 
umplindu-le de amărăciu
ne și de indignare. Tînărul 
va aștepta și el venirea la 
primărie a altor personaje 
răspunzătoare de tot acest 
abuz. Pentru că și reparti
ția inițială de locuință, și 
hotărlrea ca tînărul tehni
cian să lucreze în schimbul 
unu au fost readuse in ac
tualitate. Aceasta a fost re
zolvarea rapidă și eficientă 
a două probleme de ■ viață 
puse de acord cu mersul 
normal al vieții noastre de 
fiecare zi.

„Este foarte bine !“ —
i-am putut spune primaru
lui. „Încă nu e foarte bine 
— mi-a răspuns cu amără
ciune. Dincolo de rezolva
rea administrativă a celor 
două probleme trebuie să 
coborim în adincul împre
jurărilor și al mentalități
lor care le-au provocat. $i 
aici începe greul. Am 
curmat abuzul la primii lui 
pași, dar acum se cuvine să 
punem ordine in viata a 
două familii, obligîndu-i pe 
unii să-și reevalueze, opti
ca lor asupra eticii și echi
tății. Să simtă răspunderea 
față de un fapt care detur
nează viața de la rosturile 
sale firești. Actul adminis
trativ își are „sîmburele" 
lui de viață care nu poate 
fi ignorat".

L-am urmărit cu privirea 
pe primar, indreptindu-se 
spre sala de consiliu. Acolo 
atmosfera de lucru avea 
să continue... 1

Dionisie ȘINCAN

pădurea de blocuri ; hectare, decorul pri- odinioară și de azi. tihnă, calm, sereni-Sîntem pe urmele

„La margine de București", acolo unde cîteva străduțe se termină aproape în lacul Tei, trecem. în .această mirifică zi de primăvară, printr-o cascadă de culori și de miresme ; vișinii, caișii, merii, liliecii in floare ne dau, întreaga măsură a farmecului singular al Bucureștilor de altădată. La cîteva sute de metri, aici, pe citeva măverilor de Totul respiră ,tate...Și totuși...unei întîmplări petrecute pe coordonate aflate la antipodul peisajului schițat mai sus. Să luăm cunoștință de ea prin intermediul unor relatări, cum se zice, „de prima mină" : ale celor implicați direct. Mai intii, decorul : stăvila- bul aflat chiar în fața intrării în ștrandul Tei. La circa o . sută de metri mai încolo, poarta unei pepiniere a Institutului de cercetări și amenajări silvice. în incinta pepinierei, o căsuță în care locuiește muncitorul însărcinat și cu paza locului. îl cheamă Constantin Si-mion.— Eu m-am angajat aici în iulie *81 — ne 6pune el. Nu știam că stric niște rosturi mai vechi — că pe aici hălăduiau toți derbedeii din cartier, oameni fără ocupație, care stau mai mult prin închisori decît in libertate. De unde să știu ? N-am mai lăs t pe nimeni să intre in incintă. Și-ntr-o după-masă, pe la cinci și jumătate, pe 12 august, trecuse o lună de cind lucram, intră doi tineri în curte.(Sint Ion Stancu, 26 de ani, vopsitor la întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale, și Tudor Bratu, care peste 9 zile, la 21 august, împlinea 18 ani, muncitor necalificat la o altă pepinieră. Din declarația lui Stancu : 

„împreună cu prietenul meu Bratu, consumasem 2 litri de țuică la stăvilar").— Au intrat în curte și au venit la mine. Cel tînăr a rupt o roșie și o minca ; celălalt a zis : „Unde e nea Ștefan ?“ — paznicul de dinaintea mea. I-am ,zis că nu știu și atunci el m-a înjurat și m-a întrebat de ce mă dau mare. Le-am zis să plece, că dacă nu chem miliția. Atunci...(Provocare tipică. Mai departe din declarația lui Stancu : „Eu, înfuriat de primirea făcută de paznicul respectiv, am început să-l înjur și să-1 ameninț cu bătaia. Repezindu-mă spre el spre a-1 lovi, el a fugit spre ieșire. L-am urmărit pe paznicul care fugea, ca să-l întreb de ce țipă". Sfîntâ naivitate — aceea de a crede că naivi sînt ceilalți I în realitate, l-a bătut zdravăn... Dar nu are rost să disecăm pînă la ultimul oscior actul de agresiune ; am vrut doar să demonstrăm premeditarea acțiunii, ca și cinismul cu care, ziua în a- miaza mare, un paznic aflat în exercițiul funcțiunii este atacat și lovit, sentimentul de impunitate pe care îl au cei doi agresori).— Stancu și Bratu au fugit după mine și Stancu m-a lovit pînă la stăvilar unde fugeam eu fiindcă acolo erau o mulțime de oameni care făceau plajă.(Normal ; un om atacat cere a- jutorul semenilor săi, al opiniei publice. Este în firea lucrurilor ca o colectivitate umană să acționeze conform legilor nescrise — dar și scrise ! — care cer salvarea unui semen aflat în nevoie, mai cu seamă atunci cînd integritatea sa fizică sau chiar viața îi sint în pericol. Cei cîțiva zeci de oameni aflați în acea zi — pentru unii, de neuitat — pe malul lacului Tei iau act de agresiune și... Să-i dăm cu- 

vîntul muncitorului Aristide Galan, pe atunci în vîrstă de 49 de ani :)— Ieșisem să mă plimb cu nepotul meu, Cornel (un băiat de 11 ani — n.n.). Cînd am ajuns pe stăvilar, cel care fugea și țipa după , ajutor a ajuns și el acolo. Am strigat la cei doi pe care nu-i văzusem in viața mea (nici pe nea Simion 
„EU ERAM OPINIA PUBLICĂ!"

— ne declară un muncitor care l-a salvat pe un altul din miinile 
a doi agresori, cu sentimentul că își face o legitimă datorie civică

' - ANCHETĂ „SOCIALĂ

nu-1 văzusem pînă atunci nicioda-. tă) : „Ce-aveți, mă, cu omul ? Nu vă e rușine ? Nu vedeți că e om în vîrstă ? Ar putea să vă fie tată !“... De ce am procedat așa ? Dar puteam să procedez altfel ? Eu sint copil de țărani din Vrancea, de la 14 ani sînt muncitor. Și educația, pe care am primit-o de la părinții mei, și educația pe care mi-a făcut-o societatea, datoria mea de om și de muncitor așa mi-au comandat să acționez. Altfel nu puteam. Cum să las să fie omul omo- rît lîngă mine ? Eu eram opinia publică !(Stancu și Bratu il lasă pe paznic și încep să-l lovească pe Galan. Sălbatic — cu pumnii, cu picioarele și cu capul. Din declara

ția lui Bratu : „L-am lovit și după ce el a căzut la pămînt, pe unde nimeream, și eu și Stancu". Mai mulți alți martori confirmă, cu o seamă de detalii pe care nu are rost să le reproducem, că agresorii s-au dovedit deosebit de feroci).Pentru a doua oară opinia publică își spune cuvîntul. Din rindul

„spectatorilor" se desprinde tînărul Mircea Mânu care intervine cu hotărîre și . reușește să îndepărteze pe agresori. Aristide Galan este căzut la pămînt. Dar... spune cu mîhnire Mircea Mânu :— în apropierea agresiunii, mai aproape ca mine, erau mulți a.lți oameni și n-a sărit nici unul să-l scoată pe Galan din mîinile bătăușilor. Poate că dacă ar fi intervenit la timp, lucrurile s-ar fi terminat altfel...S-ar putea. Pentru că, în stare de semiconștiență — ajutat de al treilea om de omenie, un alt tînăr Emil Petrescu — Aristide Galan încearcă să ajungă acasă. Este transportat cu o mașină a unui vecin la Spitalul de urgență unde 

este operat pe loc. Bilanțul dramaticei întîmplări : echimoze, escori- ații, tumefieri, două coaste fracturate și o amplă hemoragie provocată de faptul că splina era ruptă. Medicii o scot.(Două citate. Primul, din raportul de constatare al Institutului medico-legal : „Ruptura splinei, 

prin hemoragia internă pe care o provoca, ducea în mod cert la moarte, în lipsa îngrijirilor medi- co-chirurgicale survenind — în mod indubitabil — moartea". Al doilea, din cererea de recurs a lui Ion Stancu : „După ce eu m-am retras, victima a plecat pe picioarele sale și probabil el avind nevoie de intervenție chirurgicală a profitat de internare și s-a operat". Fără comentarii !)Dar să revenim la cele spuse de Mircea Mânu. Cele înfățișate de el demonstrează, încă o dată, că opinia publică nu este un tot unitar, că într-un grup din care se desprind oameni de toată isprava cum sînt cei despre care vorbim, purtătorii conștienți ai ideilor de ci

vism, de datorie socială, de omenie. se află și purtătorii de cuvint ai insensibilității, ai indiferentei, ai lașității — in cele din urmă. In cazul, de față, necunoscuți (cu o excepție : șoferul Oprea Florea, aflat acolo cu mașina sa personală, care, în loc să transporte victima la spital... îi încarcă pe cei doi agresori și îi duce la restaurant, unde aceștia continuă să bea I) ; dar pentru aceasta nimic nu ne împiedică să înfierăm purtarea lor și să o calificăm cu adevăratul ei nume : complicitate morală. Este exact împrejurarea pe care se bizuie indivizi de teapa celor doi de care ne ocupăfri ; ei știu că aliații lor cei mai buni sînt nepăsarea și lașitatea.Cineva ar putea să ne întrebe : „dar dacă săreau, nu pățeau și ei ca Aristide Galan ? Nu ajungeau și ei la un pas de moarte 7“ Nu I Pentru că erau de ajuns trei-patru bărbați (am subliniat cuvîntul cu intenție) ca să-i oprească pe cei doi ; ca să nu mai vorbim de intervenția a zece sau cincisprezece. Rezultatul ? Ax fi fost salvat și A- ristide Galan, și cei doi agresori, care ar fi executat o pedeapsă mult mai ușoară decît cei 8 ani de închisoare — așa cum a decis, definitiv, instanța de recurs.Intervenind în asemenea situații, opinia publică își face datoria față de toți cei implicați ; chiar și față de agresori...
+Căutăm în trecutul celor doi a- gresori rădăcinile faptei lor. Iată ce ne spun soții Bratu, părinții lui Tudor :— Doru era un copil bun, cuminte, respectuos ; ălalt e de vină, Stancu, cel mai mare bătăuș, ăla îl lua mereu cu el și noi îi spuneam „ce-ai tu cu el că e mai mic", da’ ce, ne asculta ?

— Dar dumneavoastră de ce nu l-ați oprit ? Cum l-ați educat ? Am văzut la dosar o referință din care reiese că minor, minor, dar bea de zvînta.— A, lume rea, tovarășe... Brusc :— Domn’e, asta e 1 Gata ! Ce să mai discutăm î N-avem nimic da discutat.Vizavi, Ia părinții lui Stancu dăm de o situație... delicată : cetățeanul Stancu este insistent trimis la culcare (era cam ora patru) de către cetățeana Stancu sub motivul — altfel-, ce să zic, adevărat— că este beat.— Nu-i adevărat — ne spune ea— Neluțu e un copil bun, ăsta l-a stricat, a’lu’Bratu...— Dar Bratu e cu opt ani mai mic I— Ce contează, e o familie de bețivi de alcool.— La întreprinderea unde a .lucrat, am aflat că o lună, două venea la muncă, șapte luni nu. De ce ?— De, maică... Da-i copil bun...— Bun pe dracu’ — mormăie tatăl, urgent reprimat de consoartă....Nu mai insistăm. în biografiile celor doi condamnați găsim trio-ul cunoscut : parazitism, alcool, agresivitate. Cele trei surse ale tentativei de omor pentru care au răspuns și răspund în fața societății, pentru care au fost condamnați exemplar. Căci societatea noastră nu poate tolera cu nici un chip violența ori de cîte ori se ivește în relațiile interumane : iar dacă orice infracțiune își primește pedeapsa, pentru infracțiunile însoțite de violență (omor, tîlhărie, viol ș.a.) societatea, prin organele ei de ordine și de justiție, este necruțătoare. Și așa se și cuvine să fie 1
George-Radu CHIROVIC1
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Consiliul de Stat al Republicii SocialisteRomânia decretează:Art. 1. — Unitățile agricole de stat și cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producție și ceilalți producători agricoli care contractează pentru fondul de stat produse agricole vegetale și animale . beneficiază, în condițiile prevăzute de lege, de prețuri avantajoase, avansuri bănești și credite, semințe selecționate și material săditor, îngrășăminte și materiale de combatere a bolilor și dăunătorilor, asistență tehnică de specialitate, produse sau materiale necesare obținerii producției contractate, precum și de alte avantaje și stimulente.Art. 2. — Unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli sînt obligați să cultive integral și să folosească intensiv terenurile destinate producției agricole vegetale, să respecte întocmai regimul de producere, circulație și utilizare a semințelor și materialului săditor, să, execute la timp și în bune condiții țoale lucrările prevăzute în tehnologiile de cultură și de creștere a animalelor, să recolteze producția obținută, să livreze produsele vegetale, animalele și produsele animale în cantitățile, la termenele și cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute în contractele încheiate.Art. 3. — Unitățile agricole de stat sînt obligate să contracteze și să livreze la fondul de stat întreaga cantitate disponibilă, stabilită potrivit legii, de produse agricole vegetale și animale.Unitățile agricole cooperatiste sînt obligate să contracteze pentru a livra la fondul de stat produse agricole vegetale și animale cel puțin la nivelul stabilit prin planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în profil teritorial.Art. 4. — Unitățile economice care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat sînt obligate ca, la încheierea contractelor și pe parcursul executării lor, să verifice existența tuturor condițiilor de realizare a pro- K 1 ducției vegetale și animale și să acorde asistență unităților agricole și celorlalți producători în aplicarea tehnologiilor de producție.Art. 5. — Unitățile economice care contractează preluarea de .produse agricole la fondul de stat pot acorda, în condițiile prezentului decret, unităților agricole socialiste și celorlalți producători avansuri bănești fătră dobîndă, pentru efectuarea cheltuielilor de producție, pină la predarea produselor contractate.Avansurile bănești ce se acordă de unitățile care contractează preluarea de produse agricole la fondul de stat se pun la dispoziția unităților agricole socialiste și celorlalți producători agricoli prin unitățile băncii și sub controlul acestora.Ari. 6. — Avansurile bănești care se acordă unităților agricole socialiste și celorlalți producători agricoli se stabilesc de către unitățile economice care contractează preluarea de produse agricole la fondul de stat, pe baza contractelor de livrare a produselor agricole la fondul de stat, pînă la 60 la sută din valoarea produselor contractate.în cazul în care starea de vegetație a culturilor, efectivele de animale și producția animală sînt de natură să asigure realizarea și depășirea producției și a livrărilor contractate pentru fondul de stat, la cererea justificată a unităților agricole și a celorlalți producători agricoli, avansul poate fi majorat și peste 60 la sută., Art. 7. — Acordarea avansurilor bănești se V____________________________________________________________

face, de regulă, în mod eșalonat. în funcție de specificul produselor contractate, pe principalele etape de efectuare a lucrărilor și de obținere a produselor, după verificarea executării lucrărilor și întreținerii animalelor, în condițiile aplicării tehnologiilor aprobate și realizării producției.Avansurile se utilizează pentru plata lucrărilor mecanizate, aprovizionarea cu îngrășăminte, erbicide, carburanți, semințe și material săditor, medicamente și furaje, pentru retribuirea muncii în limitele prevăzute de lege, amortismente, constituirea fondurilor., potrivit legii și a altor cheltuieli de producție aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.Art. 8. — Unitățile economice care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat pot acorda avansuri bănești unităților agricole socialiste și celorlalți producători agricoli din fonduri proprii și din credite primite de la bancă.Pentru creditele primite, unitățile care contractează preluarea de produse agricole la fondul de stat plătesc băncilor dobînzi la nivelul celor care se percep unităților agricole socialiste, care se suportă pe costurile de producție sau din cheltuielile de circulație ale acestora și se includ în prețul de producție,, respectiv în prețul de livrare.Acordarea creditelor de către bancă se face pe baza contractelor de livrare a produselor agricole la fondul de stat, cu condiția verificării, atît la unitatea care contractează preluarea produselor, cît și la unitățile agricole socialiste și la ceilalți producători agricoli, a existenței condițiilor materiale care să asigure realizarea producției și livrarea produselor la fondul de stat. Creditele se acordă de bancă în funcție de cheltuielile de producție ce se efectuează de unitățile agricole socialiste, în cadrul planului, potrivit tehnologiilor aprobate, ținînd seama de starea de vegetație a culturilor, de densitatea plantelor, de realizarea efectivelor și a producției animaliere.în cazul cînd, din verificările efectuate la . unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli, banca constată că unitățile care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat au acordat avansuri bănești fără să se asigure de existența bazei materiale și a celorlalte condiții necesare realizării producției contractate, va diminua pînă la anulare volumul creditului stabilit, iar creditele nerestituite vor trece în categoria nerambursate la termen.Ari. 9. — în completarea fondurilor proprii, unitățile economice care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat pot obține de la bancă credite în vederea acordării de avansuri unităților agricole socialiste, pînă la definitivarea contractelor și graficelor anuale de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli care privesc producția anului următor, în limita cheltuielilor planificate aferente lucrărilor executate potrivit tehnologiilor stabilite.Art. 10 — în cazul cînd unitatea care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat constată că starea de vegetație a culturilor, densitatea plantelor și starea efectivelor de ani- 1 male nu asigură obținerea producției contractate, poate reduce sau retrage, avansurile. acordate, pînă la nivelul garanțiilor existente.

Art. 11 — Unitățile care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat recuperează avansurile acordate prin reținerea acestora direct din sumele cuvenite pentru produsele livrate de către unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli și din despăgubirile primite de la Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — în cazul calamităților naturale, pe baza cesionării drepturilor de asigurare.Art. 12 — în cazul cînd contravaloarea produselor agricole livrate la fondul de stat nu acoperă integrai avansul acordat, iar unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli nu livrează alte produse agricole in echivalent, diferența se transformă în credit, pentru care unitățile ce contractează preluarea produselor agricole la fondul de' stat vor percepe dobînda prevăzută de lege pentru creditele nerambursate la scadență.Creditele nerambursate și dobînzile neachitate se vor recupera înaintea altor obligații de plată, prin contractarea altor produse, din orice alte disponibilități bănești ale unităților, precum și pe alte căi prevăzute de lege.Contractele pentru livrarea de produse la fondul de stat constituie pentru unitățile care preiau produse agricole titluri executorii.Art. 13 — Unitățile agricole socialiste și ceilalți producători nu pot da avansurilor primite și producției contractate alte destinații decit cele stabilite prin contract.în cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. 1, unitățile care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat pot lua măsuri pentru restituirea înainte de scadență a avansurilor, inclusiv prin executarea silită potrivit legii, prin valorificarea produselor existente.Art. 14. — Banca pentru Agricultură și Industria Alimentară poate acorda direct, în condițiile prevăzute de lege, credite de producție unităților agricole socialiste pentru constituirea unor stocuri de materiale, furaje și alte produse, animale tinere pentru creștere și îngrășare care se livrează la o perioadă mai mare de. un an, precum și pentru unele necesități strict legate de producție, cu condiția folosirii judicioase a mijloacelor de producție și asigurarea rentabilității.Art. 15 — Pentru avansurile primite, unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli plătesc băncii un comision de 0,50 la sută, iar pentru disponibilitățile din conturi banca plătește dobînda prevăzută de lege.Arț. 16 — Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Departamentului pentru Contractarea, Achiziționarea și Păstrarea Produselor Agricole, vor supune spre aprobare modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul național unic de dezvoltare economico-socială, precum și în volumul și structura bugetului de stat.Art. 17 — Prevederile prezentului decret se aplică pentru toate contractele care prevăd livrarea-produselor agricole .la fondul de stat în anul 1983. iOrice dispoziții legale contrare prevederilor

mecanizatorii au reluat activitateaîn această săptămînă. semănatul porumbului pentru boabe a concentrat în județul Alba importante forte mecanice și umane. Organizarea temeinică a activității a fost probată de depășirea constantă cu 800 hectare a vitezei zilnice planificate la semănat. A contribuit la aceasta și crearea din vreme a unui decalaj corespunzător între pregătirea terenului și semănat. în cooperativele agricole din județ au mai rămas de semănat cu porumb 6 000 hectare. în condiții bune de lucru., cu capacitatea dovedită în această primăvară, semănatul porumbului poate fi încheiat în două zile. Dealtfel, un număr de 10 cooperative agricole — printre care cele din Alba Iulia, Cunța. Lo.padea Nouă, Războieni și Noșlac. — a.u terminat semănatul.Ploile căzute cu două zile în urmă, binevenite dealtfel pentru această zonă, au determinat o pauză de o zi și jumătate la semănat. Ieri, lucrările au fost reluate. „Urmărim fiecare parcelă pentru a prinde mo-

mentul optim de lucru — ne-a precizat tovarășul Nicolae Moise, președintele consiliului agroindustrial Alba Iulia. în primul rind. avem in atenție suprafețele în pantă, care se zvîntă mai repede, semănătorile
agroindustrial Iulia la 85 la sută.toate unitățile agricole, princi- obiectiv îl reprezintă recupe- întirzierii provocate de ploi —

Tractoarele și sînt în cîmp. terenul care a mai rămas de semănat este pregătit". Intensificările, de vînt de ieri au grăbit zvîntarea terenului, ceea ce a permis reluarea activității după-amiază. Semănatul porumbului a ajuns în consiliul Alba„în palul rareane spune tovarășul Nicolae Moldovan. directorul general adjunct al direcției agricole județene. Pentru aceasta am adoptat operativ măsurile necesare. între altele, s-a organizat întrajutorarea între unitățile din același consiliu agroindustrial, deplasînd semănătorile de la cooperativele care au terminat semănatul

porumbului în cele în care lucrările sînt rămase în urmă. Avem toate condițiile ca în două zile să încheiem semănatul porumbului socialiste".Semănatul porumbului luat în toate consiliile triale. Ieri după-amiază o veste telefonică de la președintele consiliului trial Șibot : „Ploile căzute joi, care au atins și 15 litri pe metrul pătrat, au prins bine seminței de sub brazdă. Ameliorarea grabnică a vremii ne-a găsit pregătiți pentru reluarea lucrului. Folosind din plin timpul prielnic, lucrînd cu toate semănătorile, vineri, 15 aprilie, am încheiat semănatul porumbului în toate unitățile din consiliul nostru".Iată, deci, premise reale pentru ca semănatul porumbului să se încheie în întregul județ pină la sfîrșitul acestei săptămîni.

în unitățilea fost re- agroindus- am primit loan Sinea, agroindus-

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scînteii

prezentului decret se abrogă.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

NEAMȚ

Zilnic - 3500 hectare însămînțate cu porumbînsămînțările din primăvara acestui an au cunoscut, în județul Neamț, un ritm care nu a mai fost atins niciodată în anii anteriori. în această săptămînă, de exemplu, s-au însămințat zilnic circa 3 500 hectare de porumb. Ca urmare, pină în seara zilei de 14 aprilie au fost însămînța- te 66 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb. Cu toate că vremea a devenit instabilă, continuă să se lucreze în cimp și există garanția că însămîntarea porumbului se va încheia în județ pînă la sfîrșitul săptămînii. Dealtfel. încă de joi, unele cooperative agricole — între care cele din Botești, Gherăești, Ghigoești au terminat semănatul pe toate suprafețele prevăzute, iar vineri au raportat încheierea acestei lucrări consiliile agroindustriale Girov și Păstrăveni.Despre acțiunile întreprinse pentru impulsionarea ritmului însămîri- tărilor ne vorbește Gheorghe Lețu, președintele consiliului agroindustrial Păstrăveni : „în această primă- . vară, în zona noastră, avînd arături executate din toamnă, solul s-a lucrat mai ușor. Dar tot atît de adevărat este că și organizarea muncii a fost mai bună. Tractoarele au stat

permanent în taberele de cimp, să- mînța a fost adusă din timp la capetele solelor. Pot spune că, pentru toate unitățile din consiliul nostru, primăvara asta a fost nu numai încununată de succes, dar și bogată în învățăminte pentru organizarea campaniilor viitoare".Aminteam mai înainte că sînt condiții ca însămîntarea porumbului să se încheie pînă la sfîrșitul săptămî- nii. Aceasta presupune să fie luate măsuri pentru a fi folosită din plin fiecare oră bună de lucru în cimp, îndeosebi în consiliile agroindustriale Piatra Neamț, Sagna și Tg. Neamț, unde rezultatele la semănat sînt mai

mici față de cele înregistrate pe ansamblul județului. Referitor la în- tîrzierea semănatului, tovarășul Gheorghe Onofraș, președintele consiliului agroindustrial Piatra Neamț, ne spune : „întirzierile se datoresc ezitărilor unor cadre de conducere și specialiști de a insămînța timpuriu. Am combătut asemenea mentali- . tați, iar in următoarele două-trei zile vom incheia și noi această lucrare". Peste tot, în unitățile agricole unde semănatul a întirziat. trebuie acționat pentru grăbirea lucrărilor.
Constantin BI.AGOVIC1
corespondentul „Scînteii"

VASLUI

I

Măsuri de creștere a cointeresării personalului

muncitor pentru sporirea producției de export

.<■
K

Importante stimulente pentru realizarea
și depășirea planului de export

în cadrul ciclului de articole menit să dezbată prevederile cuprinse în proiectul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, publicăm astăzi convorbirea cu tovarășul MARIN MAGHERU, director în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, pe baza întrebărilor formulate de cititori în legătură cu măsurile preconizate pentru stimularea producției pentru export.
— Care sînt ideile de bază de la 

care s-a pornit în fundamentarea 
prevederilor referitoare la stimularea 
realizării și depășirii producției pen
tru export 2— Creșterea cît mai substanțială a producției pentru export, realizarea unei activități de comerț exterior cît mai eficiente constituie obiective majore ale politicii economice a partidului, subliniate la Conferința Națională, strîns legate de înfăptuirea programului de dezvoltare economică a țării noastre. O idee fundamentală, de la care pornesc prevederile în acest domeniu cuprinse în proiectul de program, este aceea că întreprinderile producătoare au sarcina de a lua toate măsurile pentru realizarea integrală și la termen a planului de export, fabricînd produse competitive pe piața externă, de un înalt nivel calitativ, care valorifică superior, eficient, resursele materiale și energetice. De aceea, măsurile propuse pentru stimularea producției de export urmăresc, in primul rînd, creșterea răspunderii oamenilor muncii pentru sporirea, diversificarea și adaptarea producției la cerințele pieței externe, pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor și structurii sortimentale a producției, în vederea creșterii contribuției fiecărui colectiv la obținerea resurselor valutare necesare economiei naționale.

— Concret, care sînt stimulentele 
care se pot acorda colectivelor de oa
meni ai muncii pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a sarci
nilor la export 2— După cum se știe, una din principalele forme de stimulare a personalului muncitor o reprezintă fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor. Potrivit proiectu-

lui de program, beneficiile’ unităților economice care produc și mărfuri pentru export, veniturile oamenilor participă nemijlocit la acestei producții vor prin stabilirea unei beneficii mai mari la producția de export, diminuîndu-se corespunzător nivelul rentabilității și beneficiului la producția pentru consumul intern. Această diferențiere se va realiza în raport de ponderea exportului în totalul producției. Pe această bază, fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pentru personalul care contribuie efectiv la realizarea producției pentru export va fi, proporțional, mai mare decit cel aferent personalului/care realizează producția pentru consumul intern.Pe lingă stimulentele obținute din fondul de participare pentru realizarea producției de export în cadrul planului, personalul muncitor va mai beneficia de alte forme de cîștiguri suplimentare. Astfel, potrivit legii, și în prezent personalul muncitor beneficiază de premii pentru realizările obținute la export. Se prevede ca. în continuare, să se acorde premii din beneficiul suplimentar obținut de unitățile producătoare de mărfuri pentru export, ca urmare a aplicării la unele produse destinate exportului a unor cote mai mici de prelevare pentru societate a unei părți din valoarea producției nete. Dar pentru a spori caracterul stimulativ al acestui sistem de premii, fondul de premiere va fi de 15 la sută din beneficiul suplimentar în cazul exportului realizat în cadrul sarcinilor de plan și de 25 la sută în cazul exportului peste plan, față de 10 la sută și, respectiv, 20 la sută cît este în prezent. Acest fond de premii va fi repartizat celor care au participat nemijlocit la realizarea producției de export, ceea ce constituie un stimulent puternic pentru sporirea calității și competitivității produselor, pentru realizarea si creșterea cu precădere a producției pentru export. Deosebit de aceasta, după cum se știe, una din sursele de constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor o reprezintă benefi-

livrează precum și muncii care realizarea fi majorate rentabilități și
ciul peste plan obținut de unitatea producătoare din depășirea exportului. Practic, potrivit prevederilor legale în vigoare, acest fond se va majora, ca și în prezent, cu o cotă de pînă la 10 la sută din beneficiul peste plan proporțional cu depășirea planului de export, în limita a 1,5 la sută din valoarea exportului realizat peste plan. Ca și pină în prezent, unitățile producătoare care depășesc exportul beneficiază și de fonduri în valută, în limita a 2 la sută din valuta realizată peste plan, în vederea organizării de excursii colective în străinătate.Deși nu se referă nemijlocit la producția pentru export, ci privește ansamblul producției realizate, se cuvine relevată și o altă măsură cuprinsă în proiectul de program, referitoare la stimularea muncitorilor în obținerea unor materii prime, materiale și produse de calitate superioară, prin acordarea de premii de calitate. Desigur, prin ridicarea calității producției se creează și premisele sporirii competitivității și eficienței portului, amintim planului alți indicatori, reprezintă un criteriu esențial la calcularea și eliberarea fondului de retribuire a personalului muncitor, la stabilirea sumelor cuvenite personalului cuprins în forma de retribuire în acord global, precum și Ia premierea trimestrială a personalului de conducere, tehnic, economic, de specialitate și administrativ.

— Ce răspunderi revin întreprinde
rilor, conducerilor 
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare îndeplinirii și depășirii planului 
de export ?— Pentru realizarea la termen și în condiții corespunzătoare de calitate a mărfurilor destinate exportului, unitățile trebuie să ia toate măsurile necesare organizării superioare a realizării producției respective, fiind necesar să repartizeze pentru această activitate personal cu cea mai- înaltă calificare, să întărească ordinea și disciplina în producție și să asigure un control exigent al calității produselor fabricate pentru export. Totodată, subliniem faptul că. potrivit unei prevederi din proiectul de program, produsele refuzate la ex

spoririii produselor destinate ex- Și, ' -și faptul de în fine, trebuie să că realizarea export, alături de

acestora pentru

Lucrul in cîmp

întrerupt nici
nu a fost

© Asigurarea de rentabilități și beneficii mai mari la pro
ducția de export, în raport de ponderea acesteia în totalul 
producției. Ca urmare, se majorează fondul de participare la 
realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficii
lor pentrihj personalul care lucrează la fabricarea producției 
pentru export.

© Premii din beneficiul suplimentar obținut din realizarea 
exportului ca urmare a unei cote mai mici de prelevare pentru 
societate.

© Majorarea fondului de participare a oamenilor muncii 
la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor cu o cotă din beneficiul peste plan obținut prin depă
șirea exportului.

© Fonduri în valută pentru depășirea pianului de export 
în vederea organizării de excursii colective în străinătate.

® Premii pentru calitate.
© Realizarea planului la export, alături de alți indicatori, 

criteriu pentru :
— calcularea și eliberarea fondului de retribuire a 

personalului muncitor ;
— stabilirea drepturilor de retribuire pentru personalul 

cuprins în acord global;
— premierea trimestrială a personalului de conducere, 

tehnic, economic, de specialitate și administrativ.port sau care necesită remedieri nu vor fi luate în calculul producției realizate la determinarea și eliberarea fondului de retribuire cuvenit personalului din unitatea respectivă.
— In bună măsură, realizarea unui 

export cit mai mare, in condiții de 
eficiență superioară, depinde și de 

■ activitatea întreprinderilor de comerț 
exterior. Ce măsuri se prevăd' pen
tru retribuirea personalului muncitor 
din aceste unități?— în ansamblul de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a mecanismului economico-financiar și valutar in activitatea de comerț exterior, un rol important revine perfecționării formei de retribuire a personalului muncitor din întreprinderile de comerț exterior, prin aplicarea fermă a principiului socialist de repartiție, în raport cu munca depusă și rezultatele obținute. Potrivit prevederilor proiectului de program, personalul muncitor din întreprinderile de comerț exterior și cel din compartimentele autorizate, conform legii, .să efectueze operațiuni de comerț exterior va fi retribuit pe bază de cote, în lei, aplicate la 1 000 ruble sau 1 000 dolari pentru export, import, aport valutar realizat și pentru celelalte operațiuni cuprinse în volumul de activitate al fiecărei întreprinderi sau compartiment de comerț exterior. Aceste cote, ca formă specifică de retribuire, urmează a se stabili anual sau trimestrial — în funcție de volumul de activitate al întreprinderilor sau compartimentelor de comerț exterior, separat pentru export și separat pentru import. De asemenea, în vederea stimulării realizării pla-

nului de export, se vor stabili cote mai mari față de cotele pentru import.
— In afară de exportul prevăzut în 

plan, întreprinderile de comerț ex
terior efectuează și o serie de alte 
operațiuni comerciale de aport valu
tar. Cum vor fi stimulate aceste uni
tăți pentru realizarea unor asemenea 
operațiuni în 
ciente 2— Practica a acestui gen de . .nemijlocit de competenta și spiritul de inițiativă al personalului din întreprinderile de comerț exterior. De aceea, pentru efectuarea unui volum sporit de asemenea operațiuni comerciale, proiectul de program prevede stabilirea de cote stimulative la 1 000 dolari aport valutar realizat. Corespunzător, fondul de retribuire rezultat din aplicarea cotelor pentru aportul valutar realizat completează drepturile de retribuire, în cazul ne- realizării planului de comerț exterior. Dacă planul total de comerț exterior, inclusiv exportul pe relația devize convertibile, cumulat de la începutul anului, este îndeplinit, fondul cuvenit pentru aportul valutar urmează a se elibera în totalitate.Fără îndoială, noile măsuri privind perfecționarea retribuit ii muncii vor stimula inițiativa individuală și colectivă, vor duce la creșterea răspunderii personalului muncitor, atît din unitățile producătoare, cît și din întreprinderile de comerț exterior, pentru realizarea și depășirea planului de export.

Convorbire realizată de
Corneliu CARLAN

condiții citdovedit că operațiuni
mai efi-eficiența depinde

Mobilizați de organele și organizațiile de partid, oamenii muncii de pe ogoarele județului Vaslui acționează hotărît și cu toate forțele pentru încheierea grabnică a însămîn- țărilor de primăvară și, in primul rind, a porumbului. Iată radiografia unei singure zile — joi — din acest vîrf de campanie.Deși în unele locuri au căzut ploi repezi, însoțite de temperaturi scăzute. lucrul în cîmp n-a fost întrerupt nici o clipă. Printr-o temeinică organizare a muncii și o judicioasă utilizare a timpului, mecanizatorii și cooperatorii au pregătit patul germinativ pe 8 900 hectare și au semănat cu porumb 7 600 hectare. Concomitent, au mai fost semănate cu soia peste 500 hectare (pînă acum 35 sută din plan), cu diferite culturi nutreț — 240 hectare ; totodată, fost plantate în solarii varză tomate pe 8 hectare. în total, joi a fost încorporată sămînța în sol pe 8 330 hectare, înregistrindu-se astfel o viteză de lucru cu 1 100 hectare peste cea planificată, cea mai mare atinsă în județ. Cele mai bune rezultate au fost obținute de unitățile

la de au și

agricole din consiliile agroindustria- (le Ivănești, Negrești, Bîrlad, Huși, Tătărani și Fălciu, care puneau să- mința de porumb sub brazdă pe ultimele suprafețe.Comandamentul agricol județean a analizat situația pe consilii agroindustriale și pe unități și a distribuit urgent forțele mecanice și umane acolo unde se simțea cea mai mare nevoie. Măsurile întreprinse pentru transferul operativ al utilajelor. întrajutorarea între unități au avut drept urmare sporirea considerabilă a ritmului de lucru și în consiliile agroindustriale Crasna, Banca, Mur- geni și Ștefan cel Mare, unde sînt concentrate acum forte masive. Pînă joi seara, porumbul a fost semănat pe 57 000 hectare, ceea ce reprezintă aproape 79 la sută din suprafața planificată a se cultiva în județ. în pofida condițiilor neprielnice, ieri a continuat să se muncească în ritm susținut, semănatul porumbului in- trînd și în județul Vaslui în faza finală.
Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*

Membrii cooperativei agricole din Piscu-Vechi, județul Dolj, au început lucră
rile de întreținere a culturilor

Foto : E. Dichiscanu
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eveniment editorial: M. EMINESCU, Opere, voi. XIV

MANIFESTĂRILE NEOFASCISMULUI
— o amenințare brutală la adresa umanității, 
un grav pericol pentru libertate și democrație

Semnalele tot mai alarmante emise în ultima vreme de publicațiile 
cele mai diverse din țările capitaliste europene cu privire la acțiunile 
deosebit de insistente și numeroase ale formațiunilor de extremă 
dreaptă converg spre o constatare fără echivoc : sfirșitul deceniului opt 
și începutul celui actual cunosc o veritabilă recrudescență a neofascis- 
mului, o ofensivă sui-generis a organizațiilor și formațiunilor cu această 
culoare politică. Tocmai această realitate o avea în vedere tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU cînd sublinia : „în ultimii ani, în viața mondială 
are Ioc o reactivare, in diferite state, a forțelor reacționare, neofasciste, 
se intensifică manifestările șoviniste, rasiste, antisemite și teroriste. Tre
buie să înțelegem că lupta împotriva războiului, a reacțiunii și neofas- 
cismului, a anticomunismului, a antisemitismului constituie o parte inte
grantă a luptei pentru destindere, pentru pace, pentru independență, 
pentru colaborare egală între toate națiunile lumii, fără deosebire de 
ordine socială".

Atmosfera pe care o degajă relatările și comentariile presei pe mar
ginea fenomenului menționat, chiar dacă el n-a ajuns să ocupe prim- 
planul preocupărilor politice ale factorilor de decizie din aceste țări, 
este totuși una de îngrijorare.

îngrijorare care, dacă privim mai atent lucrurile, ne apare-pe deplin 
întemeiată. Mai întîi pentru că deși neofascismul a cunoscut o perioadă 
de gestație și „creștere" în tot răstimpul care a trecut de la cel de-al 
doilea război mondial, dar mai ales în ultimii ani, pe fondul crizei 
economice, oficialitățile au continuat, ca și în trecut, să minimalizeze 
ponderea și importanța acestei mișcări, ceea ce nu a făcut .decît să 
favorizeze proliferarea formațiunilor de extremă dreaptă.

Neliniște în opinia publică determină și faptul că astăzi organiza
țiile neofasciste există și activează în cvasitotalitatea țărilor capitaliste 
europene și, ceea ce este mai surprinzător, chiar în țări victime ale 
expansiunii naziste din timpul ultimei conflagrații mondiale.

Motivul cel mai profund al îngrijorării îl constituie însă faptul că 
aceste organizații se dovedesc ceea ce au fost dintotdeauna : o masă 
de manevră in miinile cercurilor celor mai reacționare, un instrument 
menit să inăbușe lupta forțelor progresiste pentru drepturi democratice, 
pentru o societate mai bună.

Rîndurile de față își propun să releve că toate încercările de mas
care a grupărilor neofasciste nu sînt decît subversiuni menite să inducă 
în eroare masele, să ascundă adevăratele țeluri ale mișcării neofasciste.

Acest al XIV-lea volum al seriei integrale de Opere apărute la Editura Academiei Republicii Socialiste România este consacrat tuturor traducerilor filozofice, istorice și științifice rămase de la M. Eminescu : volumul întîi din Fragmente din istoria românilor de Eudoxiu Hurmu- zaki („menită să lumineze, cu ajutorul unui bun text sintetic, vechimea și începuturile vieții politice românești de pe ambele maluri ale Dunării"), Arta reprezentării dramatice de H. Th. Rotscher, Critica rațiunii pure a lui Kant, Manual de limba paleoslavă de A. Lesklen, Gramatică critică abreviată a limbii sanscrite și Glosar comparativ al limbii sanscrite de Fr. Bopp, două capitole din Principele lui Machiavelli, precum și „articole și excerpte" despre teoria statului și a vieții sociale, teoria culturii, economie politică, științele naturii (lumea fizică, lumea vie), fragmente istorice. „Deși în țara noastră, pe-atunci, existau și alte personalități cu un orizont enciclopedic — scrie Al. Oprea, coordonatorul ediției, în bogatul și densul studiu introductiv „Biografia intelectuală a lui M. Eminescu" — nici unul nu a îmbrățișat o arie atît de vastă a preocupărilor, n-a tins să cuprindă atîtea și atita ca Eminescu, dezvăluind o pasiune investigatorie comparabilă doar cu aceea a oamenilor Renașterii".Volumul, realizat de Muzeul literaturii române în colaborare cu Editura Academiei Republicii /Socialiste România, conține 347 de reproduceri după publicații și manuscrise. Ediția critică este îngrijită de un colectiv de cercetători de la Muzeul literaturii române ; Petru și Aurelia Creția (stabilirea textului șl a variantelor) ; Dimitrie Vatamaniuc și Anca Costa-Foru (comentariile și notele de istorie literară). Gheorghe Mihăilă și Amita Bhose sînt autorii textelor și comentariilor pentru Manual de limbă paleoslavă și, respectiv. Gramatica limbii sanscrite. Redactorul volumului : Georgeta Mitran.
Normă și interpretare

Orientări diversioniste

care nu pot ascunde esența reacționară
w»..^w.^...,1.»U|^l.».rrnTrilrrmni—n—i 1     u —■«r—r——t—pwiuu.

a extremei drepteConsecința directă a atitudinii de ignorare deliberată — și am / adăuga deloc dezinteresată — a forțelor de extremă dreaptă de către anumite cercuri guvernamentale s-a concretizat, așadar, în crearea condițiilor favorabile organizării și proliferării formațiunilor neofasciste și, implicit, intensificării activităților acestora. Deși o statistică „la zi" a acestor formațiuni nu există, se apreciază că, în momentul de față, numărul lor a depășit ordinul sutelor. Perioada de subapreciere sau de ignorare de care am amintit a permis formațiunilor neofasciste să acumuleze o importantă experiență „de luptă", concretizată într-un larg evantai de tactici subversive, al căror obiectiv final îl constituie destabilizarea și deplasarea spre dreapta a regimurilor politice din țările capitaliste europene. Asupra acestor tactici intenționăm să insistăm în cele ce urmează, datorită semnificației particulare pe care ele o dezvăluie cu privire la natura neo- fascism ului.Una dintre cele mai vechi tactici ale neofascismului s-a concretizat în acțiunile perseverente de reabilitare a fostelor regimuri fasciste. Ele s-au desfășurat, intr-un anumit fel, gradat, în sensul că inițial s-a început cu reabilitarea unor foste I cadre ale regimurilor menționate, extinzîndu-se apoi la organisme ale vechilor state fasciste sau la anumite perioade din existența regimurilor fasciste, culminînd în ultima vreme cu negarea oricărei culpabilități a acestor regimuri sau a conducătorilor lor.Neofascismul nu se sfiește să declare sentințele tribunalului de la Nurnberg sau ale altor instanțe, referitoare la criminalii de război, ca fiind exagerate sau chiar nedrepte, în ultima vreme, în cadrul acțiunilor de acest gen ale neofascismului a început să-și facă loc cu insistentă sinistra figură a lui Adolf Hitler, prezentat drept „campion al luptei anticomuniste" sau... „promotor al păcii" ! La o astfel de operație participă nu numai organizații neofasciste din R.F.G.. ci și din alte țări capitaliste europene, cum este cazul, spre exemplu, al aripii de tineret a partidului „Fuerza Nueva" din Spania — „Fuerza Joven".Un Ioc aparte. în cadrul problemei de care ne ocupăm, îl au acțiunile de prezentare într-o lumină favorabilă a armatei germane sau chiar a

„Experimentul

formațiunilor SS. Sînt deja cunoscute ideile vehiculate în R.F.G. de către orientările neofasciste referitoare la lipsa oricărei culpabilități a armatei germane și a conducătorilor ei în declanșarea și desfășurarea celui de-al doilea război mondial pentru a mai insista asupra acestui aspect. Semnificativ și îngrijorător din punctul de vedere al impactului unei astfel de propagande asupra tinerei generații este faptul că asemenea imagini au fost extinse și a- supra formațiunilor SS sau a altor structuri organizatorice cu caracter paramilitar ale celui de-al treilea Reich. în primele rînduri ale promovării acestei acțiuni reîntîlnim organizația lui Manfred Roeder și A- sociația Foștilor Waffen SS din Austria, Kammeradschaft IV, care comemorează periodic constituirea și faptele de arme ale celei de-a patra armate germane constituită în 1943 din elemente fasciste din întreaga Europă, ce și-a făurit o tristă faimă prin atrocitățile săvîrșite.Pasul intermediar spre reabilitarea regimurilor fasciste și a conducătorilor acestora l-a făcut neofascismul italian, în speță Mișcarea Socială Italiană, care se revendică fățiș din „fascismul revoluționar", „autentic", „originar" al Republicii de la Salo și-și propune în programul său politic reactualizarea acestuia.în cadrul largului evantai al tacticilor neofascismului, o pondere însemnată o au acțiunile de provocare la adresa forțelor de stingă și de reprimare violentă a acțiunilor acestora. Un exemplu elocvent îl constituie tentativele de înființare a sindicatelor „galbene" în Franța. în care ponderea neofasciștilor este ridicată. „Un caz special — semnalează Frederic Laurent în lucrarea „Orchestra neagră" — îl reprezintă firma Citroen, unde sindicatul neofascist exercită, cu lovituri de bare de fier, șantaj și întocmirea unor liste negre, un veritabil terorism anti- sindical și antimuncitoresc". în toate cazurile, astfel de acte de violență urmăresc, „în cel mai bun caz", producerea unei reacții de aceeași natură din partea forțelor de stingă, ceea ce ar genera fie o decizie a autorităților de a le scoate în afara legii, impietind considerabil activitatea acestora, fie o confruntare directă în cadrul căreia împotriva forțelor de stingă ar interveni' fără menajamente întregul aparat de represiune burghez.
de infiltrare46

niu al acțiunilor neofascismului și cele de diversiune propagandistică in scopul de a crea confuzie în rîn- dul opiniei publice internaționale în legătură atît cu pozițiile și atitudinile mișcărilor de eliberare națională, cit și ale forțelor de stingă din Europa față de acestea. Un exemplu în acest sens l-a constituit mișcarea italiană neofascistă autointitulată „Lotta di Populo" care s-a făcut cunoscută prin încercările de discreditare a stîngii datorită amalgamului propagandistic promovat. Ulterior, ea și-a schimbat denumirea în „Orga- nizattone Lotta di Populo" și, pre- valîndu-se de identitatea inițialelor cu cele ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.L.P.), declanșează, în numele acesteia din urmă, o propagandă zgomotoasă și provocatoare. în același scop, al semănării confuziei, mișcarea „Națiunea Europeană" creată de Jean Thiriart — procolonialist convins la începuturile „carierei" sale — declanșează o propagandă antiimperialistă excesivă

în cadrul căreia exaltă personalitatea unor teoreticieni sau conducători proeminenți ai mișcărilor de stingă.în acest context, nu trebuie trecut cu vederea faptul că neofascismul a fost și continuă să fie alături de forțele reacționare în tentativa de a bara procesul decolonizării sau de a institui noi forme de colonialism. Prezența sa s-a manifestat prin furnizarea de „mină de lucru calificată" (mercenari) împotriva mișcărilor de eliberare națională și apoi, după do- bîndirea independenței, împotriva noilor structuri de stat, ca și prin crearea și întreținerea unor false mișcări de eliberare națională ; aceasta servește, pe de o parte, scopului de slăbire a forței autentice a mișcărilor de eliberare națională și, pe de altă parte, creării unei stări de haos economic și politic in noile state, propice salvgardării intereselor foștilor colonialiști, care încearcă astfel să amine procesul ireversibil 
al decolonizării.

Violența antidemocratică

- „profesiunea de credință66

a neofascismului

— o încercare de a provoca deruta

și dezorganizarea maselor

Un loc cu totul deosebit, prin eficiența sa particulară în gama tacticilor neofascismului, îl reprezintă acțiunile teroriste. Ele sînt realizate, de regulă, de grupuri specializate, constituite din profesioniști ai violenței. Acțiunile de această natură urmăresc în esență înfrînge- rea rezistenței populației și a diverselor forțe politice față de o eventuală formulă de guvernare dictato- rial-totalitaristă prin crearea unui climat de insecuritate publică cvasi- permanentă, prin menținerea unei amenințări constante pe care regimul parlamentar burghez și structurile sale democratice nu sint capabile să le evite. în acest scop, actele de violență sînt îndreptate în trei direcții principale : ele vizează personalități proeminente aparținînd diferitelor formațiuni politice ; acestea au în vedere deopotrivă persoane apar- tinînd unor categorii sociale, medii, oameni anonimi, reprezentativi însă pentru marea masă a populației. în care se poate așadar recunoaște oricine ; și. în sfirșit, mulțimile constituite ad-hoc. în acest din urmă caz, actele de violență urmăresc să creeze o stare de panică generată de sentimentul insecurității individului chiar în cadrul colectiv. După cum exprima deosebit de sugestiv scriitorul Ferdinand Camon în romanul „Occidente", 
„nu este suficient ca (...) președin
tele și ministrul să se simtă în nesi
guranță ; acest lucru trebuie să-l 
simtă și omul ■ de rind de pe stradă, 
femeia in casă, profesorul la școală, 
călătorul in tren, bătrinul la locul 
de odihnă, mulțimea în piață, publi
cul la cinema".Grupările clandestine teroriste de extremă dreaptă cele mai active par să se manifeste preponderent în patru țări vest-europene : Republica

Federală Germania, Italia, Franța și Spania. Potrivit afirmațiilor fostului ministru de interne Gerhart Baum, existau la începutul anilor ’80 în R.F.G. indicii ale unui „fanatism imprevizibil". în decurs de numai un' an, din 1979 pînă in 1980, numărul organizațiilor de extremă dreaptă a .crpșcuț. în această țară de la 69 la 75. Concomitent, numărul membrilor acestor grupări a sporit considerabil. De asemenea, în ultimii patru ani „delictele" neonaziste și de extremă dreaptă au înregistrat o creștere de aproape trei ori. Surprinzător și, în același timp, îngrijorător este faptul că un studiu elaborat acum cîțiva ani în R.F.G., sub îndrumarea guvernului, bazat pe intervievarea unui număr de aproximativ 7 000 de persoane din diferite categorii sociale, a arătat că o parte din cetățeni pot cădea victime ale lozincilor demagogice ale neofasciștilor în sensul că preferă un regim „forte", care să le asigure în schimb siguranța și securitatea zilnică.Se poate aprecia că și de această dată neofascismul repetă aceleași scenarii ca, și fascismul clasic ; de îndată ce lupta politică a maselor pentru dreptate și egalitate atinge anumite dote, extrema dreaptă recurge la instituirea unul climat de teroare, la crearea unei adevărate „strategii a tensiunii" care să facă necesară chemarea „partizanilor ordinii" în măsură să garanteze dominația forțelor ultrareacționare. Este aceeași tactică perfidă care a făcut ca in perioada interbelică fascismul să cîștige sufragiile unor cetățeni exploatind dorința lor legitimă de ordine, de securitate. Este o strategie care de data aceasta nu mai poate, nu mai trebuie să înșele vigilența nimănui.

Pentru aceia dintre noi preocupați de problemele limbii care doresc să-și cultive și să-și perfecționeze mijloacele de exprimare, fie în scris, fie in vorbire, anul 1982 a fost un an generos și norocos. La intervale relativ scurte, au apărut, sub egida Institutului de lingvistică, „Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române", „Ortografie, ortoepie și punctuație", semnată de G. Beldescu, și „Dicționar al greșelilor de limbă", elaborat de acad. Al. Graur, lucrări normative de mare interes și de largă utilitate, instrumente de lucru și de instruire care și-au propus drept țintă principală folosirea unitară a limbii literare, buna cunoaștere a ortografiei oficiale și a normelor consacrate în ortoepie și în morfologie.Spre satisfacția tuturor, concepția care a stat la baza celor trei lucrări îndrumătoare nu este nouă, nu revoluționează regulile ortografice existente și nu complică în nici un fel lucrurile ; ea urmează normele din „îndreptarul ortografic, ortoepic și de punctuație" din 1971 (ediția a III-a), aplicindu-le. in esență, la lista de cuvinte pusă la dispoziție de „Dicționarul explicativ al limbii române (DEX)“ apărut în 1975, Natura, structura și, îndeosebi, obiectivul principal al celor trei lucrări normative ne-au dat dreptul să sperăm că ne aflăm în fața unor îndreptare identice, cu soluții și recomandări unitare, precise, indiscutabile, clare, obligatorii pentru toți, țelul declarat al respectivelor lucrări fiind tocmai asigurarea indicării unor norme exacte de scriere și de rostire, cu explicații și motivări bine stabilite și cu reguli ferme pentru toată lumea, indiferent de vîrstă, de grad de cultură, de sector de activitate etc. In realitate, faptele nu stau chiar așa. Cu toată precizarea făcută în „Cuvîntul înainte" ce deschide lucrarea „Dicționarul ortografic, ortoepic și înorfologic al limbii române" este un instrument normativ de mari proporții, care și-a propus să înregistreze cit mai multe cuvinte și să dea toate indicațiile considerate necesare, pentru că încearcă să aibă in vedere categorii cit mai largi de cititori cane să-l folosească pentru îndoielile specifice, diferite de la unii la alții, afirmația este în dezacord cu ceea ce ne spune G. Beldescu în prefața lucrării sale, și anume că : „Ortografie, ortoepie și punctuație" este un îndreptar pentru învățămîntul primar și liceal... ; de informația pe care o conține el pot beneficia, de aceea, categorii largi de elevi, după pregătirea fiecăruia, precum și învățătorii și profesorii" și cu cele menționate de acad. Al. Graur, care ne avertizează că, uneori, a recomandat alte forme decît cele înscrise în lucrările normative, precizind însă cu grijă și cu rezervă : „faptul că eu, aici, propun altă formă decît cca consemnată în lucrările normative nu este suficient pentru a modifica regulile". La aceste considerații de principiu ar putea fi semnalate și citeva discordanțe din indicii de cuvinte, adică din partea „concretă, amănunțită" a acestor lucrări normative. Este de neînțeles motivul pentru care s-a ajuns la această situație, care derutează și care lasă deschisă poarta pentru interpretări subiective, pentru neclarități și pentru nedumeriri, cind,

firesc, bine și de dorit ar fi fost șă fie spulberate toate îndoielile și toate ambiguitățile și să fie recomandată o singură normă de scriere și de rpstire corectă, valabilă și obligatorie1 pentru toți vorbitorii de limbă română.La baza fixării normelor de scriere corectă în limba română actuală stă pronunțarea literară : normele ortografice urmează, în general, normele ortoepice, pe care le reprezintă potrivit valorilor .literelor alfabetului a- doptat. Aici trebuie să relevăm, ca un fapt pozitiv, rectificarea erorii existente și perpetuate în edițiile anterioare ale „îndreptarului ortografic" în legătură cu absența din alfabetul românesc a literelor q, y, w. Problema a fost ridicată, cu ani în urmă, în coloanele ziarului „Scînteia" (vezi Luiza Seche : „Trei litere în așteptarea legitimizării alfabetice", in „Scînteia", nr. 10 694, 1977, p. 4). După părerea noastră, rectificarea merita să fie consemnată în introducerea lucrării, cu atit mai mult cu cit — după cum am spus — schimbări radicale nu s-au prea făcut in noua
însemnări pe marginea 

unor lucrări de ortografie 
variantă a ortografiei noastre. Ni s-a părut inadecvată și denumirea pe care o poartă, atît „Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române", cit și lucrarea acad. Al. Graur „Dicționar al greșelilor de limbă". De ce „dicționar", cind — știut este — câ dicționarul este „opera lexicografică ee cuprinde cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu de activitate, alo unui seriilor etc, organizate într-o anumita ordine (de obicei alfabetică) și explicată în aceeași limbă sau traduse intr-o limbă străină" ? Nici în prima, nici in cea de-a doua lucrare nu se dau nici explicații, nici definiții, nici glosări și nici un alt soi de corespondențe lexicografice. Simpla recomandare a formei corecte atestă faptul că ne aflăm în fața unor îndreptare sau îndrumătoare ortografice, ortoepice și morfologice, alcătuite ca niște indexuri de cuvinte, orînduite alfabetic. în cazul lucrării acad. Al. Graur, avem de a face mai degrabă cu o suită de note lexico-semantice în care sint studiate, pe bază etimologică, forme greșite, neologisme neadaptate la sistemul limbii noastre, variante corupte sau chiar stropșituri. Menționăm . că singurul dicționar normativ rămîne „Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române", editat de Institutul de lingvistică al Academiei, for îndreptățit legal să stabilească asemenea norme.Cu toate acestea, chiar și noii ediții a „Dicționarului ortografic", am obiecta absența unor cuvinte uzuale care ridică unele probleme de scriere sau de rostire și care ar fi trebuit să figureze — după opinia noastră — în lista de cuvinte. Astfel, de exemplu. lipsesc cuvinte ca : jerberă sau gerberă, trezie sau fresie, deodorant sau dezordorant, freezer „congelator" sau frizer, prenadez sau prena- des, butic sau boutique, iale sau
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yale, ciclamen sau siclamen (există numai ciclamă), standing „poziție socială înaltă, confort, lux", juice „băutură răcoritoare", jogging" „alergare in scop terapeutic", snack-bar „bufet expres", talkie-walkie „aparat portativ de radio emisie-recepție" etc. Lipsesc, de asemenea, numeroase indicații de plural : kitsch, safari, jur-fix, living (room) ș.a.Dacă absența unor cuvinte, mai mult sau mai puțin frecvente, este un fapt nedorit, dar de înțeles, in condițiile în care în jurul nostru crește necontenit numărul de cuvinte noi, mai discutabilă este existența formelor duble, care pot da naștere la incertitudini și ezitări. Cind in indicele de cuvinte al „Dicționarului ortografic" sînt puse alături : pieli- cicâ și pieleea, carafă și garafă, pa- rimie și paremie, cvartă și cuartă, gîrniță și girneață, dispera și despera, riintgen și roentgen etc., ce trebuie să înțeleagă cititorul mai puțin familiarizat cu problema variantelor fonetice și lexicale 7 Și, dacă au fost înregistrate unele dublete, de ce acest lucru nu s-a făcut consecvent ? De pildă, tumoare-tumoră, condiție-condițiune, ambarcație-am- barcațiune, acceptie-acceptiune nu intră in aceeași categorie 1 De ce noile lucrări ortografice normative, deși au grijă să motiveze, in partea introductivă, cu multă competență și documentare, mecanismul acestor situații oscilante, nu au găsit soluții mai simple, mai unitare, mai „logice" 1 Foarte . greu se descurcă cititorul obișnuit in fața recomandărilor normative de tipul : Cimpia Română sau Cimpia dc Vest, alături de cimpia Bărăgan, Balta Mare sau Balta fără Fund, dar balta Călărași, Peninsula Balcanică alături de peninsula Florida, cartierul Berceni alături de cartierul Dimbu, Strada Arcului sau Strada Bărăției, dar strada Malul ou Flori. Pentru un elev, de pildă, oricit de explicită este motivația și oricit de bine argumentată, va fi greu să se descurce in fața unor astfel de indicații : Institutul do Fizică, dar Școala generală nr 134 sau Teatrul German de Stal, dar Rapsodia română, Limba română etc.Lista acestor dificultăți ortografice ar putea fi incă mult lărgită, dar asta nu ar sluji cu nimic, dimpotrivă, ar releva faptul că unele situații care ar fi putut să fie simplificate apar in noua versiune a „Dicționarului ortografic" mai complicate, mai derutante, mai greu de asimilat.Subliniind, încă o dată, excepționala importanță și deosebita utilitate a „Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române", precum și însemnătatea „Dicționarului de greșeli de limbă" al acad. Al. Graur și a lucrării „Ortografie, ortoepie și punctuație", elaborată de G. Beldescu, nu putem să nu ne exprimăm regretul că toate aceste lucrări nu au rezolvat mai unitar, mai simplu, mai consecvent și mai logic problemele ortografice și ortoepice românești, astfel incit să existe mai puțin loc pentru infiltrările și pentru interpretările subiective și neoficiale.
Dr. luiza SECHE 
cercetător principal 
la Institutul de lingvistică — București

Infiltrările în interiorul diferitelor orientări sau organizații politice ale societății capitaliste contemporane s-au dovedit. în experiența neofascismului, o categorie dd acțiuni cu o eficiență particulară pentru obiectivele urmărite de acesta. Unele dintre primele structuri vizate de mișcările neofasciste in vederea infiltrării au fost cele ale aparatului de stat, în cadrul acestora au fost alese cu predilecție forțele de ordine și armata.Scopurile urmărite sînt multiple : asigurarea protecției din partea forțelor de ■ ordine în cazul declanșării investigațiilor pentru descoperirea autorilor acțiunilor „neortodoxe", do- bindirea aptitudinilor combative prin intermediul instrucției militare și procurarea de arme și explozibil necesare acțiunilor teroriste ; în sfirșit, crearea unor condiții propice și a complicităților pentru eventuale comploturi împotriva statului burghez actual.O altă țintă a infiltrărilor neofasciste o constituie, desigur, organizațiile și mișcările de stingă. De-a lungul anilor, o serie de cazuri de infiltrare au devenit cunoscute prin intermediul presei din țările vest-eu- ropene. Tactica infiltrării în mediile de stingă a început sâ fie aplicată pe scară largă de către neofasciștii italieni, membri ai organizațiilor „Ordine Nuovo", „Avanguardia Nazionale", „Europa Civilita". Astfel, Mario Merlino, un militant foarte activ al organizației „Avanguardia Nazionale", creează o grupare politică declarată de... stingă, „XXII marzo", si-și inaugurează metamorfoza politică printr-o defilare a tuturor membrilor grupării, citeva zeci, cu un steag roșu. în urma acestei „profesiuni de credință", el va încerca, fără succes însă, să se infiltreze într-o serie de organizații de stingă din Italia. Alți neofasciști vor iniția infiltrări provocatoare în organizațiile studențești de stingă.Acțiunile de infiltrare ale neofascismului jn organizațiile și mișcările de stingă urmăresc, in primul rind.

discreditarea acestora. Totodată, crearea formațiunilor neofasciste suta camuflarea emblemelor sau declarațiilor de stingă vizează asigurarea unui spațiu de manevră relativ liber pentru realizarea intențiilor de fond ale acestor formațiuni.Alte ținte vizate de acțiunile de infiltrare ale neofascismului sînt reprezentate de grupările și formațiunile de extremă stingă și anarhiste. Un astfel de caz il reprezintă trecerea unora dintre vechii militanți ai organizației de extremă dreaptă din Franța, „L’Occident", după dizolvarea acesteia, în altele de extremă stingă. Ex-conducătorul de la „L’Occident" va deveni chiar șeful unui grup anarhist care acționa la Nisa, în aceeași perioadă, doi membri ai amintitei organizații neofasciste italiene „Europa Civilita", care în mod declarat făceau parte, și erau cu- noscuți ca atare, din rîndurile anarhiștilor, au fost identificați de poliția italiană ca fiind implicați într-o serie de atentate cu bombe săvirșite la Milano, împreună cu teroriști de dreapta cunoscuți. Infiltrarea in rîndurile extremei stingi constituie o tactică de „încilcire a urmelor" pentru dezorientarea forțelor de ordine și a conștiinței publice.De practica infiltrărilor nu sint scutite nici structurile organizatorice ale dreptei politice. „Experimentul de infiltrare" în rîndurile dreptei a fost realizat cu prilejul loviturii de stat din Grecia din 1967, care a dus, după cum se știe, la instaurarea la conducerea țării a juntei coloneilor. Inițial, această lovitură de stat fusese concepută și pregătită de forțele conservatoare și de dreapta. în interiorul acestei conspirații a luat naștere însă o structură clandestină de extremă dreaptă care a reușit să preia puterea, să surprindă și să înlăture pe protagoniștii inițiali ai acțiunii. Infiltrarea în organizațiile dreptei constituie pentru neofasciști o „sală de așteptare" pentru a prinde un eventual „tren al puterii".Merită menționate în acest dome

Învățămintele istoriei îndeamnă 

la vigilență și unitateRecrudescența acțiunilor neofascismului a inceput în deceniul trecut, perioadă ce a coincis cu declanșarea șirului de crize care a afectat puternic sistemul capitalist actual. A apărut limpede, cu acest prilej, faptul că prin intermediul formațiunilor politice ale extremei drepte forțele cele mai reacționare ale societății capitaliste europene actuale, și în primul rind marea burghezie, caută să-și prezerve pozițiile, forțind schimbarea mijloacelor de guvernare1 spre unele autoritariste, antidemocratice, care să bareze acțiunile forțelor progresiste spre o transformare radicală, de esență a acestei societăți. Neofascismul apare in acest context de criză generalizată ca un instrument polifuncțional in miinile forțelor reacțiunii. Polifuncționalitatea sa se manifestă în primul rind prin ofensiva pe care el a declanșat-o și o alimentează constant împotriva organizațiilor și activităților stîngii, a partidelor comuniste și muncitorești în care identifică fermentul transformărilor de substanță ale actualului sistem capitalist. Anticomunismul continuă să constituie o trăsătură definitorie a oricărui fascism, vechi sau nou.în al doilea rind, sînt vizate de către acțiunile formațiunilor neofasciste structurile democrației burgheze considerate perimate și. prin urmare, incapabile să asigure supraviețuirea și funcționalitatea relațiilor capitaliste. Nu un anticapitalista evidențiază în esență neofascismul, ci un antidemocratism. Atacurile la adresa actualelor structuri democratice din țările capitaliste europene vizează, cum s-a remarcat, destabilizarea acestora și orientarea societății spre acceptarea unei forme de guvernare de dreapta. în sfirșit, inițierea sau participarea formațiunilor neofasciste la acțiuni îndreptate împotriva noilor state independente țin

tesc aminarea cit mai mult cu putință a procesului complex al decolonizării și, ca urmare, perpetuarea unor relații de inegalitate și inechitate intre state, continuarea politicii de menținere a sferelor dc influență și control, conservarea unei atmosfere <le încordare în relațiile dintre state.Rezultă deci că indiferent de forma pe care o îmbracă, de metodele pe care le adoptă, neofascismul este caracterizat prin aceeași ură organică față de umanitate, progres și democrație. Schimbarea nu a intervenit decît cel mult în domeniul unor denumiri, al dispersiei de organizații prin intermediul cărora subzistă, al unor forme — zise mai abile — de a deruta și înșela vigilența maselor. Conservarea esenței sale reacționare și antiumanitare, persistența unor condiții care fac ca grupările fasciste nu numai să poată exista, ci să prolifereze și chiar să ajungă la putere necesită din partea forțelor progresiste, iubitoare de pace și democrație, maximă vigilență, înlăturarea oricăror atitudini de subevaluare a pericolului fascist. Așa cum sublinia Frederic Laurent, „a subesti
ma fenomenul neofascist înseamnă a 
face jocul reacțiunii, a accepta, din 
neglijentă, ca același șantaj al fricii 
să servească, rind pe rind, la împie
dicarea sau la distrugerea oricărui 
proces de transformare socială".Unitatea, iată care este cea mai bună metodă de luptă' împotriva acestor forțe barbare. Acțiunea unită, coordonată a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și antiim- perialiste pe platforma comună a apărării păcii și democrației.

Nicolae ANGHEL 
cercetător științific la 
Institutul de științe politice 
și de studiere a problemei naționale

NOTE DE LECTURĂ
\După apariția în urmă cu un an și ceva in prestigioasa colecție „Idei contemporane" a lucrării „Limitele progresului și progresele limitelor", lo- niță Oltieanu își continuă fascinanta călătorie in lumea celor mai incitante idei ale acestui sfirșit de veac și 'de mileniu prin publicarea în cadrul aceleiași colecții a Editurii politice, a unei noi Cărți, sugestiv intitulată „Dialoguri despre viitor".Cum însuși titlul sugerează, lucrarea de față constituie rodul unor dialoguri purtate de autor cu prilejul unei călătorii in S.U.A. cu cîțiva repu- tați specialiști în studii asupra viitorului: Edward Cornish, Herman Kahn, Willis Harman, Alvin Toffler — viitorologi ce Se desfășoară pe un evantai foarte larg de orientări ideologice și de structuri logice, avind viziuni foarte diferite.Luind drept axă centrală ideea că viitorul nu poate fi acceptat oricum, că el trebuie construit conștient, că umanitatea trebuie să inceteze a mai fi sclava trecutului său, că secolul nostru trebuie să fie transformat, cum afirma un ilustru gîndi- tor, din „secolul fricii in secolul speranței", dialogurile pun în lumină citeva din cele mai importante orientări existente în gîndirea contemporană, orientări ce cuprind cel puțin trei planuri de abordare în dezbaterile din Statele Unite. Un prim plan se referă la conceptele care înțeleg viitorul pornind numai de

la dezvoltarea de tip capitalist și urmăresc posibilitățile de transformare a acestei orinduiri, ilustrativă fiind în acest sens teoria lui Herman Kahn privind „Marea tranziție" ce are loc de la începutul secolului 19 pînă în jurul anului 2200, reprezentind trecerea de la stadiul preindustrial la cel postindustrial.

interveni în toate tipurile de dezvoltare socială, în civilizația contemporană înțeleasă în ansamblul său. Schimbările viitoare vor avea loc deasupra conceptelor de orinduire socială, de clase sociale și luptă de clasă, apreciin- du-se că in această perioadă are loc o trecere la o altă civilizație, pe care Alvin Toffler o numește
IONIȚĂ OLTEANU:

„Dialoguri 
despre viitor"

Un al doilea plan are în vedere existenta capitu- lismului, care nu mai constituie un model neapărat de urmat pentru toate țările. și apariția socialismului tocmai ca model de contestare a tipului capitalist de dezvoltare — dar are în vedere și „alterna
tive de dezvoltare", sau cum spune Willis Harman „o altă dezvoltare", care corespunde unor valori, aspirații, idealuri proprii fiecărei colectivități naționale. contextului concret. tradițiilor, identității culturale, la ordinea zilei impunîndu-se contestarea actualei ordini internaționale.în sfirșit. o a treia viziune abordează viitorul prin schimbările ee vor

metaforic al „treilea val" și prin care el înțelege o schimbare mult mai profundă decit simpla trecere la o perioadă postin- dustrjală.Cu subtilitate de gin- dire și discreție, autorul reușește să releve „punți de legătură" cu interlocutorii săi, Înlesnind astfel accesul cititorului român spre un tărim de preocupări și un orizont de gindire mai puțin obișnuite acestuia. Prin afirmarea propriilor sale puncte de vedere, uneori îmbrăcînd forma unor completări, unor nuanțări, exemplificări sau întrebări suDlimentare, alteori exprimate deschis, Ioniță Olteanu sugerează cititorului îndemnul de a nu scăpa din vedere faptul

că cele mai multe din ideile cuprinse in această carte reprezintă sisteme de gindire și de valori proprii culturii occidentale, cuprinzind nu o dată elemente sau aspecte de profund interes. alături de care există insă și alte sisteme de valori ce reprezintă tot atitea alternative de gindire și acțiune.Potrivnic tentației de a trage concluzii pe marginea dialogurilor purtate— concluzii care au. cum însuși autorul lucrării ține sâ precizeze, „ceva sen
tențios în ele, care cel 
mai adesea nu se potri
vește cu viața, cu realită
țile in continuă mișcare"— lucrarea de fată oferă cititorului satisfacția de a descoperi el însuși numeroase teme de adîncă reflecție, de a identifica ipoteze posibile în evoluția viitorului, de a evalua cu propria minte cit se sprijină Kahn. Cornish, Harman și Toffler pe cunoașterea concretă a faptelor și a interdependențelor și cit pe fantezia emoțională și gindirea speculativă, capabilă de cele mai frumoase construcții intelectuale.Purtînd pecetea puternică a unei expuneri vii; interesante, cit și a unui stil publicistic alert și expresiv. lucrarea de față se adaugă ca o izbîndă în rindul celor mai semnificative reușite ale literaturii economice și social- politice de la noi.

Ioan ERHAN
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Livada copiilor
Gazeta vilceană „Orizont" pu

blică o scrisoare a primarului 
din comuna Racovița, Nicolae 
Cosma, scrisoare din care aflăm 
că, între altele, consiliul popu
lar are și o livadă de meri. De 
la un timp încoace insă se ivi
seră o seamă de neajunsuri atît 
în îngrijirea, cit și in asigurarea 
întregii sale recolte, din pricina 
unor indivizi care-i dădeau tir- 
coale. Odată cu venirea primă
verii. s-a hotărît ca livada să 
fie dată în grija școlarilor 
comună. Copiii, bucuroși, 
luat-o imediat in primire si 
început lucrările de întreținere... 
ca la carte : au săpat, au tăiat ‘ 
crengile uscate, au cărat îngră
șăminte, iar printre șirurile de 
pomi vor planta cartofi și sfeclă 
furajeră pentru iepurii din cres
cătoria școlii. In fiecare zi' a- j 
proape, livada freamătă de hărr 1 
nicia și exuberanța lor.

Livada cu copii frumoși 1

din
au
au

I

Intrări... hazlii
Un cetățean din Timișoara, 

foarte bun cunoscător și iubitor 
al frumosului oraș de. pe Bega, 
în care trăiește 
semnalează ziarului 
roșu" un număr 
străzi ale căror 
cu invariabilul

Ifitrare".
Iată : Intrarea

și muncește. 
„Drapelul 

prea mare de 
denumiri încep 
și obsedantulLupului, Intra-l-țiea Carului, Intrarea Cocoșului, 

* Intrarea ' Cucului. Intrarea

!
I
I

Curcubeului, Intrarea Umbrei, 
Intrarea Umbroasă (una-i una, 
alta-i alta), Intrarea Sabinei, In
trarea Riului, Intrarea Vintului, 
Intrarea Zidului, ' Intrarea Vifo
rului, Intrarea Petalelor, Intra
rea Apelor șt altele.

Există chiar și... Intrarea Bas
mului. Adică „a fost o dată ca 
niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar 
povesti..."

Probabil că se va căuta 
ieșire...

O
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Chestie de stil!
s'

La' intersecția străzilor Mah- 
mudiei cu Luminiței din Tulcea 
există o unitate de desfacere a 
băuturilor numai pentru acasă. 
Numai că O.M., gestionarul a- 
cesteia, vinde băuturi și la... bo
tul calului, cu sticla și cu paha
rul. Ba, mai mult, O.M. vin
de băuturi și pe... datorie, 
așa cum aflăm din gazeta „Del
ta", unde sînt inserate 
bilețelele trimise de 
sus-zisului.Primul bilețel : 
Muedin, subsemnatul 
mă oblig să achit la 
tot ce-am consumat i 
cursul dv. Cu stimă..."Al doilea' bilețel 
Muedin, dămi’ don 
țigări, o sticlă de tă. 
om serios șifi dă banul..."

Chestie de stil !
tn ce-l privește pe O.M., a fost 

amendat. Nu era pentru prima 
dată. Se speră că, in sfîrșit, va 
fi ultima.

două din 
„clienții"

„Stimate 
personal 
chenzină 

cu con-
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Sumane bihorene
Cine a zăbovit în secția de et

nografie de la Muzeul Țării Cri-
■ șurilor din Oradea sau la Mu
zeul satului și de artă populară 
din București nu se poate să nu 
fi remarcat sumanele de Sîr- 
bești, județul Bihor. Faimoasele 
sumane -cu linie elegantă, deco
rate fantezist, cu aplicații de 
postav de diferite culori.

O viață de om, Nica Tănase 
din Sirbești, distins cu mai mul
te premii in Festivalul național 
„Cintarea României", a lucrat 
nenumărate sumane, unul măi

■ frumos decit altul.
Cu aceeași rivnă și pasiune, 

la cei peste 80 de ani ai săi, 
Nica Tănase nu se dă bătut nici 
acum, realizind cele mai fru
moase sumane din cite s-au în
chipuit vreodată prin partea lo
cului.
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In loc de 
„bine-ai venit"...

Caz absolut autentic, petrecut 
într-un atelier al Sectorului cen
tral de construcții-montaj din 
Baia Mare. O femeie in vîrstă ■ 
de 70 de ani venise din județul 
Gorj să-și. vadă feciorul, de me
serie mecanic. Acesta, la vede
rea mamei, care venise minată 
de dorul lui, in loc de bine-ai 
venit, a intrebat-o răstit : „Cine 
te-a chemat ?“

Colegii de muncă l-au îndem
nat să se poarte cu bătrina cu 
respectul cuvenit, dar tot neîn
duplecat a rămas. Era supărat 
că bătrina se dusese la fosta lui 
soție, ca să-și vadă și nepoata. 
Că și de ea ii era dor bătrinei.

Nu a condus-o nici măcar pină 
la gară.A plecat singură-singurică. of- 
tind și parcă mai adusă de spa
te decit la venire.

Ce-o fi fost in sufletul ei...

A scăpat ușor
Văzînd că e o zi frumoasă de 

aprilie, cu soare generos, Con
stantin Leușor din Bistrița a fă
cut o plimbare de agrement pină 
in orașul-stațiune Singeorz-Băi. 
A încercat gustul apei minerale 
„Hebe", dar se pare că nu i-a 
plăcut și a trecut la șpriț. 
Unul, două, nouă, pină cind 
i-a intrat in cap că se simte ca 
fulgul de ușor. In realitate, pi
cioarele ii erau ca de plumb. 
Dar pentru a-și verifica... echili
brul, s-a aruncat in piriul Valea 
Borcutului.

Martorii oculari, care n-au 
putut cu nici un chip să-l, îm
piedice, cină s-a constatat că are 
numai un picior fracturat, au 
spus că a scăpat ieftin. Că dacă 
plonja cu capul...

nouă, pină cină

Rubricâ realizată de
Petre POPAI

L
eu sprijinul
corespondenților „Scînteii”
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în zilele de 11—15 aprilie au avut loc la București convorbiri între loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Alexandru Necuia, ministrul industriei de ma- șini-unelte, electrotehnicii și electronicii. și I. I. Pudkov, ministrul construcțiilor de mașini pentru industria ușoară, alimentară și aparatelor de uz casnic din Uniunea Sovietică.Desfășurate în spiritul prieteniei și conlucrării ce caracterizează relațiile economice româno-sovietice, convorbirile au prilejuit o analiză a . stadiului de îndeplinire a înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Uniunii Sovietice privind dezvoltarea pe mai departe a colaborării în domenii de

Vineri, 15 aprilie, s-a întrunit Biroul Comitetului Central al Organizației Democrați-ei și Unității Socialiste.în cadrul ședinței a fost analizată activitatea desfășurată în: conformitate cu prevederile statutare privind adunările de dare de seamă și alegerea noilor comitete ale organizațiilor democrației și unității socialiste, precum și O.D.U.S. ideologic 1982—83.Biroul noilor comitete a constituit un moment important în procesul de întărire politico-organizâtorică, de intensificare a vieții de organizație, de . continuă afirmare a organizațiilor democrației și unității socialiste în sistemul democratic al țării, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român.Biroul și-a exprimat convingerea că muncitorii, țăranii, intelectualii, pensionarii și gospodinele care alcătuiesc noile organe de conducere ale organizațiilor democrației și unității socialiste .vor acționa cu abne-

participarea membrilor la învățămîntul politico- de masă în anul de studuua apreciat că alegerea

CronicaVineri după amiază, în comuna Ostrov, județul Constanța,, unde se află cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-ungară", a avut loc o întîlnire prietenească, organizată în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 38-a aniversare . a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și ' ăi organizațiilor de masă și conducători ai unor unități de stat și cooperatiste de comunei Ostrov.Au fost prezenți Miklos Barity, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.in cadrul întîlnirii au fost evocate faptele de vitejie ale ostașilor români, contribuția adusă de armata română, alături de armatele sovietice, pentru eliberarea Ungariei de sub fascism. Totodată, a fost reliefat rolul esențial pe care îl au întîlniri- le.- convorbirile -și -înțelegerile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdăr pentru dezvoltarea și consolidarea raporturilor dintre partidele, popoarele și statele noastre.
★' în cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a 165 de ani de la nașterea lui Karl Marx și a 100 de ani de la moartea acestuia, vineri după-amiază, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Siegfried Bock, a avut o întîlnire cu cadre didactice, cercetători, stu- denți și cursanțl de la Academia „Ștefan Gheorghiu".Cu această ocazie, Dumitru Ghișe, prorector al Gheorghiu", Germane au vorbit despre nătâtea operei marelui gînditor și militant umanist revoluționar, creator al socialismului științific. Au fost. subliniate, totodată, importanța istorică și larga răspîndire a ideilor marxiste în lumea contemporană, relevindu-se modul in care Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania au aplicat in practici încheiere, vorbitorii buneie raporturi partidele, popoarele tre.

de stat, obștești, agricole pe raza

Academiei „Ștefan și ambasadorul R.D. însem-

învățătura marxistă. în subliniat între noas-au existențe și țările
Cu tului ■ ★prilejul Zilei naționale Israel, a Sta- vineri după-amiază a

(Urmare din pag. I)turie despre spiritul lor de buni gospodari prelungirea rețelelor de apă și canalizare, indiguirea Gilortului pe o. distanță de șapte kilometri pentru ca terenurile ferite acum de inundații să fie mai bine folosite, să se înalțe pe ele noi clădiri, cu temelii puternice din bolovani de riu. Pentru ca în apa Gilortului să se oglindească chipul de azi al Novaciu- lui.La satelor orașele dincolo trași de o mare sărbătoare pastorală care are loc, în fiecare an,. în cea de a treia duminică a lunii mai, in pădurea de la Hirișești. aflată undeva la marginea orășelului montan. Pregătirile pentru a-

Novaci, locuitorii învecinate, cei din Olteniei, cei de de munți sint a-

interes reciproc. în acest context au fost stabilite noi măsuri pentru amplificarea și diversificarea acestor relații în anul 1983, in special în domeniile industriei constructoare de mașini și utilaje . pentru industria ușoară și alimentară, precum și al schimburilor de mărfuri.. La încheierea convorbirilor, au fost semnate protocolul întilnirii și Direcțiile de bază privitoare la dezvoltarea specializării și cooperării in producție in domeniul construcțiilor de mașini pentru industria alimentară pînă în anul 1990.
★în timpul șederii în țara noastră, ministrul I. I. Pudkov a vizitat mai multe obiective economice din București și din alte orașe.

gație și spirit de inițiativă pentru ca membrii O.D.U.S. să-și ridice permanent nivelul cunoștințelor, politico- ideologice și să militeze cu întreaga lor capacitate și putere de muncă spre a-și; Spori contribuția la tradu*-  cerea în viață a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei.Biroul a discutat, de asemenea, o serie de măsuri privind intensificarea participării membrilor organizațiilor democrației și unității socialiste la activitatea patriotică de recuperare și introducere în circuitul productiv a materialelor refolosibile, propunîndu-și să organizeze în acest scop largi mișcări de masă în ‘fiecare unitate productivă. în toate localitățile, în vederea punerii în valoare a tuturor resurselor existente în acest domeniu.Ședința Biroului Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, de angajare hotărîtă în vederea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în documentele Congresului al- XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.
zilei o manifestare de Institutul culturale cu căreia scriito-avut loc în Capitală culturală organizată român pentru relații străinătatea.' în cadrul rul Pop Simion a înfățișat impresiide călătorie din această țară. Au fost prezentate în continuare filme documentare din Israel. Au luat pacte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Zvi Brosh, ambasadorul Israelului la membri ai ambasadei.

★Ambasadorul Franței Marcel Beaux, a oferit cepție cu ocazia încheierii în curînd a misiunii sale în țara noastră.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință, cultură .și. ,ațță. ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

București, și
la București, vineri o re- .

TRAGERE
EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRESAgențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pen- ' tru tragerea excepțională Pro- noexpres de la sfîrșitul acestei săptămîni, care oferă partici- panților posibilități multiple' de cîștiguri în autoturisme „Dacia 1300", mari sume de bani și excursii in U.R.S.S. sau R.D. Germană. Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25; la sută. Biletele de 25 lei varianta au drept de cîștiguri la toate cele șase extrageri in două faze, care însumează 42 de numere. Consultați prospectul tragerii și procurați din timp bilete cu numerele preferate ! Simbătă 16 aprilie este ultima zi de participare.

ceasta mare întîlnire au și început la casa de cultură! una dintre cele mai impunătoare clădiri din această zonă a Gorjului. Novăcenii și-au construit o asemenea

Primiri la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, succesiv, in vizită protocolară de prezentare pe ambasadorii la București ai Uniunii Sovietice —
E.M. Tiajelnikov, și Republicii Columbia — Lucella Ossman de Duque.Cu acest prilej au avut loc convorbiri cane s-au desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

încheierea vizitei delegației
Frontului Patriei din R. P. Bulgariavizita delega- din RepublicaVineri s-a încheiat ției Frontului Patriei Popujară Bulgaria, condusă de tovarășul Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului Național al Frontului Patriei.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele a fost primit la Comitetul Central al Partidului Comunist Ro- ;mân de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. S-a întilnit, de asemenea, cu tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.în cadrul convorbirilor avute la Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste cu tovarășa Tamara Maria Dobrin, președinte executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., a fost efectuat un schimb de experiență cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două fronturi pentru tradu-

în viață a politicii interne șicereaexterne a Partidului Comunist Român și, respectiv, a Partidului Comunist Bulgar. A fost exprimată dorința comună de a dezvolta și diversifica conlucrarea dintre F.D.U.S. și Frontul Patriei, în vederea întăririi și adîncirii colaborării frățești dintre cele două țări, șl popoare, potrivit înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.Delegația Frontului Patriei a vizitat obiective social-economice și culturale din județele Tulcea și Constanța.A participat Todor Stoicev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, meciul România italia în preliminariile

campionatului european de fotbal

Mult succes tricolorilor noștri lîn aceaștă seară, stadionul „23 August" din Capitală va găzdui întîl- nirea internațională dc fotbal dintre echipele României și Italiei, contind pentru grupa a 5-a preliminară a campionatului european, al cărui tur-; neu final este programat anul viitor în Franța. înaintea acestei partide, în clasamentul seriei conduce reprezentativa României, cu 5 puncte (din 3 meciuri), • urmată de foimațiile Cehoslovaciei. Italiei, Suediei — cu cile . 3 puncte (tot din 3 meciuri) și Ciprului — 2 puncte (din 4 partide).Meciul de astăzi este al 9-lea î.n palmaresul întîlnirilor România-Ita- lia, paspeții avînd 6 victorii, celelalte două partide incheindu-se la egalitate. In ultima confruntare, rezultatul a fost 0—0, la Florența (4 decembrie 1982), în preliminariile campionatului european — rezultat deosebit realizat de fotbaliștii români în fața deținătorilor titluliti mondial.Antrenorii nu s-au fixat asupra formațiilor, dar — după toate _pro- babi-litățile — ar putea fi următoarele :România : Moraru—Negrilă. Iorgu- lescu, Ștefănescu, Ungureanu—Augustin (Bărbulescu), Bolpni, Klein — Geolgău, Cămătarii, Bălăci.

Italia : Zoff—Gentile, Scirea, Col- lovati, Cabrini—Tardelli. Antognoni, Marini—Conți,. Rbssi, Bptțega.Va arbitra, la centrii, Michel Vau- trot (Franța).Reamintim că meciul începe lâ ora 20. Accesul la tribune va îi permis începînd de la o.ra 15 pînă la ora 19,30.Intrarea publicului în stadion pentru tribunele I, II și peluze se va face prin Bd. Muncii și Bd. Marelui Stadion, iar pentru tribuna O prin str. Maior'Coravu. Sînt valabile biletele de intrare emise pentru acest meci și legitimațiile-abonament eliberate de C.N.E.F.S. pentru tribuna O.Tot astăzi, la Praga, în cadrul aceleiași grupe, echipa Cehoslovaciei va primi replica formației Ciprului.Așteptat cu justificat interes și cu îndreptățite speranțe nu numai de iubitorii fotbalului, ei și de publicul larg din întreaga (ară, meciul Ilonui- nia-Italia nu va fi deloc ușor pentru jucătorii noștri. Spectatori, telespectatori și radioascultători, cu toții vom fi alături de ei și-i vom încuraja cu glasul, cu inima, cu gîndul. SUCCES, MULT SUCCES, DRAGII NOȘTRI , TRICOLORI !
„0 partidă foarte importantă, chiar decisivă1

DECLARĂ PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ITALIENE DE FOTBAL

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A A DANEMARCEICOPENHAGAZiua de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a Danemarcei — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul danez.

Primul ministru al lui Republicii Socialiste Constantin Dăscălescu, a ............telegramă primului ministru al Regatului Danemarcei, Poul Schlueter,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂGuvernu- România, trimis o

Un itinerar danez, cu etape la Copenhaga, Roskilde, Frideriksborg și Elsinore, oferă prilejul unor in- tîlniri cu oameni și peisaje inedite, în primul rînd, cu oamenii acestor meleaguri — constructori tenaci, harnici și încrezători — care au modelat natura înconjurătoare, a- propiind-o de propriile simțiri și aspirații. Case pitorești, peluză verzi, liniștea proprie Nordului, un meritoriu spirit de conservare a valorilor istorice și culturale — prezent în multitudinea muzeelor — dau un contur și culoare specifice peisajului danez. Corăbiile vikingilor, aflate la Roskilde, exponatele culturale din castelul de la Frideriksborg, mărturiile adăpostite în sălile impozantului Kronborg din Elsinore, „Mica sirenă", lucrare devenită simbol al capitalei, refac pagini din trecutul unui popor care, deși n-ă beneficiat de bogății naturale, și-a dezvoltat țara cu eforturi și inteligență.Pescari, agricultori și navigatori iscusiți, danezii s-au adaptat timpurilor moderne. Electronica, construcțiile de nave sofisticate, industriile farmaceutică și: alimentară se constituie in argumente pentru asemenea afirmație. Și — potrivit tradițiilor sectdare — danezii se dovedesc, in același timp, deschiși la colaborare și dialog internațional. Așezarea țării la intersecția unor mari drumuri comerciale — ceea ce a făcut ca adesea Danemarca să fie asemănată cu o placă turnantă a continentului — a facilitat dezvoltarea continuă a schimburilor economice cu alte state. ca și. situarea Copenhaga! pe
tv

cu ocazia Zilei naționale, prin care îi adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
primul loc între porturile țărilor nordice. Portul primește anual circa 35 000 de vase care bat drumurile maritime spre Oceanul Atlantic, din Marea Baltică. Europa continentală sau Peninsula Scandinavică,O vizită la Palatul Cristiansborg — sediul parlamentului — avea să completeze tabloul contemporan al Danemarcei, Problemele economice, inclusiv cele ale exporturilor, criza energetică fac obiectul preocupărilor actuale. O largă și rodnică conlucrare internațională, îhtr-o atmosferă pașnică, de respect și stimă — au arătat interlocutorii — montarea și sociale încrederii dintre popoare.Prietenoși, și ospitalieri, danezii au făcut o caldă șl aleasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, care. Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au efectuat, o vizită în această țară în 1980, la invitația reginei Margareta- a' II-ă și a prin- , țului Henrik. Convorbirile purtate cu acest prilej au evidențiat ho- țărîrea României și a Danemarcei de a adînci cooperarea reciprocă în diverse domenii, in plan bilateral. ca și în probleme internaționale. astfel tacit relațiile, de prietenie și colaborare roriiâno-daneză să se dezvolte continuu, in beneficiul popoarelor român și danez, al cauzei generale a destinderii, păcii, înțelegerii internaționale și progresului. în Europa. Și ta întreaga lume.

poate contribui la sur- dificultăților economice din lume, la întărirea

I. T1MOFTE

/

0

Ieri, la hotelul „Intercontinental" din Capitală, a avut loc o conferință de presă, convocată de -președintele Federației italiene de fotbal. Federico Șordillo.Răspunzind unor întrebări despre meciul România — Italia din preliminariile campionatului european, Federico Șordillo a caracterizat această partidă ca fiind foarte importantă. 'chiar decisivă, în, privința calificării în turneul final al competiției continentale interțări. După opinia domniei sale, victoria uneia dintre echipe va scoate, cu multă probabilitate, din cursa calificării pe cealaltă; în timp ce un rezultat de egalitate ar prelungi starea de incertitudine din gruoayi V-a preliminară. Totuși. echipa Italiei, și-ar vedea foarte mult diminuate șansele in condiția -scorului egal.Președintele Federației italiene de fotbal a apreciat că fotbalul românesc și echipa sa -reprezentativă merită astăzi mult resiiect peti-tru rezultatele sale recente, iar echipa României este o forță fotbalistică de temut pentru orice adversar. De aceea, conducerea federației italiene și conducerea tehnică a echipei na-

ționale au acordat, tele, multă atenție București.Cu privire la „blocul" jucătorilor de la Juventus, echipă ce. candidează la „Cupa campionilor europeni", Federico Șordillo a spus că aceștia vor juca la București cu toată ambiția pentru culorile „Squadrel Azzu- rra". în continuare, pentru uzul numeroșilor ziariști italieni prezenți la conferința de presă, s-a făcut o lungă și amănunțită expunere asupra complicatelor probleme economice și financiare ale fotbalului, italian.

sub toate aspec- meciului de la

V. M.

nevoie de o scenă spațioasă. Fluierași și taragotiști se găsesc aproape în fiecare casă, greu este să ii alegi pe cei mai buni dintre ei. Ansamblul folcloric
Primăvara muncii 

intr-un oraș agroindustrial
casă de cultură nu din orgoliu, ci pentru că spiritualitatea lor merita un asemenea lăcaș. Jocurile pe care le știu și le îndrăgesc se numesc „Măf- runta", „Frunza", „Ruste- mul“. Iar asemeneg jocuri, ca să poată fi înfățișate in toată splendoarea lor, au

„Nedeia" a arătat și peste hotarele țării cum se joacă și cum se cintă pe Valea Gilortului. Dar la casa de cultură se joacă acum și teatru, tinerii Constantin Dîrvăreanu, Ghedrghe Porumbel, Felicia Ploscu fiind neobosiți animatori ai vieții culturale; in jurul lor se string elevi de la liceu,

cadrele didactice, ciobanii coborîți iarna de la stîne unde au învățat cîntece noi. Cind au loc simpozioane d-espre creșterea animalelor, despre flora și fauna munților, ciobanii s-au obișnuit să lase la garderobă cojoacele pe care le poartă la zile mari si își caută locurile preferate în sala unde pot stă comod patru sute de persoane.Dar, așa cum spuneam, la casa de cultură au început să se facă pregătiri- . le pentru marea sărbătoare pastorală ce va avea loc în pădurea Hirișești. în luminișurile ei vor fluierașii cu băcițe din Po- lovragi, cimpoiprii din Na- danova, călușari și vuvari, taragotiști și lăutari vestiți. Pe estradele de sub arcadele verzi artiștii amatori se vor strădui să sporească frumusețea momentelor sărbătorești.

în veni

Suceava, ..Conceptul de patriotism revoluționar socialist în viziunea P.C.R., a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu", a fost tema dezbaterii ce a avut loc la Vatra Dornci în organizarea cabinetului județean pentru activitatea ideologică și po- litico-educativă și a consiliului orășenesc al educației politice și culturii socialiste. La dezbatere au participat membri ai comitetului orășenesc de partid, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. (Sava Bejinariu)Timiș ®ub egicla secției propagandă a comitetului județean Timiș al P.C.R,, la întreprinderea mecanică Timișoara a avut loc un schimb de experiență pe tema „Rolul și locul propagandei tehnice in mobilizarea oamenilor muncii la■ înfăptuirea sarcinilor de plan șiintroducerea operativă în producție a cuceririlor științifice și tehnice modeme". Au participat activiști de partid, ai organizațiilor de sindicat și U.T.C., cadre de conducere și specialiști din Întreprinderi ale industriei constructoare de mașini, cercetători și proiectanți din unități de cercetare, cadre din în- vățămîntul tehnic superior. (Cezar Ioana)
Covasna. In or8antearea secției de propagandă a Comitetului județean Covasna al P.C.R. a avut loc la întreprinderea minieră Căpeni o consfătuire cu tema :

PROGRAMUL 1
ll,00> Telex
11,05 Ecran de vacanță. Desene animate: 

Micuța Nell
11.30 Film serial : „Visuri destrămate". 

Episodul 7
12,00 Ora de muzică
12.45 Călătorie în Zimbabwe — docu

mentar
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I) • Te

lex
18.30 Săptămînă politică
18.45 1001 de seri
18,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap- 

: tele de muncă ale țării’................
10,15 La sfirșit de săptămînă (II) • 19,15 

Teleenciclopedia • 18,15 — Serial : 
I.L. Caragiale în viziunea lui Sică 

. Âlexandrescu,. „Lanțul . slăbiciuni
lor” cu Radu Beligan, Marcel An*  
ghelescu, Coca Andronescu, Aimăe 
îacobescu • 20,00 Fotbal : Româ-

nia — Italia în preliminariile cam
pionatului european. Transmisiune 
directă de la Stadionul .,23. Au
gust". Repriza I. • 20,-15 Ritm si 
melodie cu formația Valențiu Gri- 
gorescu • 31,00 — Fotbal : Româ
nia — Italia. Repriza a H-a • 21,45 
Film serial : „Bulevardul Paulis- 
ta“. Episodul 4

22,30 Telejurnal • Sport
22.40 Voci de neuitat

PROGRAMUL 2
1B,OO Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19,15 Desene animate : Noi aventuri in 

epoca de piatră
19,40 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țăj'li,,n.e,.rnic.ul ecran. Jțj-....
deții! Bihor

3J,23 Invitat- în .studioul nostru — ba- 
ritoniu Nlpblae’ HerleȘa

20,50 Portret' cdmpbniStîh'Costin Că- 
zaban
Pagini muzicale de mare popu
laritate
Telejurnal * Sport
Muzică de jaz

23.10

22.30
22,40

■>

i.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 16 

aprilie, ora 20 — 10 aprilie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi rece, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi, locale, 
care vor avea și caracter de aversă, mai 
frecvente în nordul șl estul țârii. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu unele inten
sificări în regiunile estice și la munte. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini*

mele vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 6 grade, Iar cele maxime între 12 
și 22 de grade, pe alocuri mai ridicate. 
.Izolat, la începutul intervalului, se va 
produce brumă. . Local se va semnala 
ceață. In București : Vremea va fi rece, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil a- 
versei de ploaie. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperatura în creș
tete ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 1 și l grade, iar maximele între 
17 și 21 de grade, mai ridicate la sfîr- 
șitul intervalului, în primele dimineți, 
condiții de brumă. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de sejviciu). i!

„Conducerea unitară a activității politico-educaționaje pentru mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producție în condițiile muncii. în trei schimburi, program de lucru continuu", cu participarea oamenilor muncii și cadre de conducere din domeniul mineritului. (Păljănos Măria)
Sălaj S’a desfășurat Zalău etapa republicană a Festivalului național „Cintarea României"

1 li î

la

CARNET CULTURAL
■__________________________pentru elevi. Au participat peste 400 de artiști amatori din școlile generale și liceele din județ cuprinși în 65 de formații artistice de diverse genuri • Sub genericul „Cîrităm bucuria muncii", in municipiul Zalău și orașele Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou au fost organizate spectacole dedicate fruntașilor în întrecerea socialistă. Și-au dat concursul cele mai bune formații artistice de a- matori din întreprinderile și instituțiile din județ. (Eugen Teglaș)

Bihor- I'1 orSanizarea Inspectoratului școlar al județului Bihor și Casei personalului didactic, a Comitetului județean U.T.C, și Consiliului județean al organizației pionierilor, la Oradea s-a desfășurat simpozionul „Educația mate- rialist-științifică a preșcolarilor și

elevilor"; la care au participat numeroase cadre didactice din județ, cercetători și specialiști din București. (loa-n laza)
Olt. Galeriile de artă din municipiul Slatina găzduiesc în a- ceastă perioadă o interesantă expoziție de pictură. Exponatele fac - dovada unor calități deosebite ale soților Paula și Paul Tudor, profesori în orașul Balș. (Iâncu Voicu)Vrancea Comitetul județean de cultură și educație socialistă a editat culegerea de folclor intitulată „Pe-o gură de rai". Autorul culegerii, învățătorul Nicolae E. Danțiș din comuna Tulnici, a selectat și prezentat în lucrare cîntece epice, lirice, poezia obiceiu- , rilor tradiționale, strigături, proverbe, zicăto-ri, ghicitori și piese din creația folclorică a copiilor din zona nord-veștică a Vrancei. (Dan Drăgulescu)
Ialomița. Soli?u a‘ Operei Române au susținut un inedit spectacol Ta festivitatea prilejuită de înminarea steagului roșu, a diplomei de onoare de unitate fruntașă pe țară în agricultura de stat și clasarea pe primul ioc în întrecerea socialistă pe anul 1982 a colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea agricolă de stat Balaciu. Au fost aydaiidați la scenă deschisă Com-eliu Fănățeanu, Iiilia Buciuceanu, Matilda Onofrei și. Gheorghe Rambrâche. Și-a dat, de asemenea, concursul, actorul Dumitru Furdui. (Mihai Vișoiu)

® 60 000 DE OPERE 
DE ARTĂ. Muzeul de artă „Pușkin" din Moscova și-a îmbogățit în ultimii ani colecțiile cu nu mai puțin de 60 000 de opere de artă de mare valoare, create în diferite epoci istorice în Egiptul antic, în Grecia, lucrări ale unor pictori italieni din perioada Renașterii, ale unor maeștri ai penelului de talia lui Diirer, Rembrandt, Lucas, Picasso. Unele dintre aceste creații au fost achiziționate de muzeu sau au fost primite in dar din partea unor colecționari sovietici și străini, altele au fost descoperite in urma săpăturilor arheologice efectuate sau au fost obținute prin intermediul schimbului cu diferite muzee din alte țări.

• CONDUCTOR DE 
LUMINĂ, Inventatorul japonez Key Mori și-a denumit invenția poetic — „Floarea-soare- lui—19". Petalele acestei „flori" a tehnicii moderne, de fapt un condensator de lumină, sint lentile ; ele focalizează și îndreaptă lumina solară spre „tulpina“-conductor, transpor- tind-o, aproape fără pierderi, acolo unde este nevoie. Aparatul poate fi utilizat la luminarea stațiilor de metrou și a altor spații subterane, precum și a apartamentelor de pe latura nordică a clădirilor. în ceea ce privește denumirea, ea este nu numai poetică, ci și exactă, dispozitivul de iluminat urmărind, întocmai ca floarea-soare- lui, mișcarea astrului zilei.

• SUPRAPOPU
LAREA URBANĂ nu este, așa cum am fi înclinați să credem, numai o problemă a zilelor noastre. Un studiu efectuat recent de experți ai O.N.U. arată că acedstă problemă s-a ridicat încă în veacul al XIV-lea înaintea erei noastre. Primul oraș a cărui populație a depășit 100 001) de locuitori a fost Fiva din Egiptul antic. Mai tîr- ziu Ninive și Babilon au întrecut Fiva și in ceea ce privește numărul locuitorilor și in privința „ambuteiajelor" formate de căruțe și trăsuri. în veacul al V-lea' î.e.n. existau în lume cel puțin o duzină de orașe cu o populație de pește 100 000 de locuitori, iar populația orașelor Pataliputra, pe Gange, Alexan-

DE PRETUTINDENI
dria, în Egipt, și Seleucia, pe Tigru, se apropia de o jumătate de milion fiecare. Roma în epoca lui Cezar a fost primul oraș a cărui populație s-a apropiat de. un milion. După Roma, „campion" al suprapopulării a devenit Constantinopole,. alături de o serie de orașe chinezești. în secolul trecut cele mai mari centre urbane au fost' Bagdadul, Cordova iar. mai tîr- ziu, Cairo. în prezent există șapte orașe cu peste zece milioane de locuitori : New York (circa 20 de milioane), Tokio- Yokohama (circa 18), Shanghai (12,5), Mexico City (12), Los Angeles, Sao Paolo și Londra.

• MAMIFER FOSIL Revista americană „Science" a- firmă că un grup de oameni de știință din mai multe țări au descoperit resturile fosile a.le unui animai care a trăit acum 50 milioane de ani și ar reprezenta „veriga lipsă" în lanțul ce face legătura între mamiferele terestre și balene. Este vorba de o jumătate de craniu, de fragmente de falcă și de dinți, toate găsite în Pakistan, în anul 1978, și aparținînd celei mai primitive balene te pînă in prezent, denumit Pakicetus, probabil circa 150 kg .2—2,5 metri, fiind mult mai mic decît balena. El era un mamifer amfibiu, care trăia si se reproducea pe uscat, dar se hrănea în apele unui fost ocean

descoperi-Animalul, cîntărea și măsura

care se întindea din Asia centrală pînă in Europa occidentală. Dr. Philip Gingerich — autorul articolului din revista ..Science" — adaugă că această descoperire confirmă teoria potrivit căreia balenele, mamifere marine, descind din creaturi terestre și s-au adaptat progresiv vieții acvatice.
• EFECTELE TÎRZII 

ALE UNEI ERUPȚII VUL
CANICE. Efectele erupției vulcanului St, Helen (S.U.A.), produsă în anul 1980, se resimt și acum într-un mod neașteptat. Este vorba de cenușa vulcanică și cea rezultată în urma arderii pădurilor și care s-au depus ta lacurile din împrejurimi, ■uprasaturîndu-le cu

substanțe nutritive. Astfel, conținutul de fosfați a crescut cu 250 la sută, cel de sulf cu 160 la sută, iar concentrația de mangan cu (100 la sută. Ca urmare a depunerii masive de substanțe minerale și organice nutritive, organismele din lacuri s-au dezvoltat anormal, bioma- sa crescihd de aproximativ 17 ori. Ca urmare a acestei creșteri, cererea de oxigen a depășit cantitatea existentă, multe animale și plante sufocîndu-se. Lumina atît de necesară a scăzut, grăbind moartea vegetației, in schimb au început să prolifereze , microorganismele, crede 20 de astfel poată
Se eă vor fi necesari peste ani pentru ca lacurile „supraalimentate" să s« reface.



terviul tovarășului Nicolae Ceaușescu acordat ziarului italian „II Tempo"
(Urmare din pag. I) cursa înarmărilor și care deci pot exercita un rol pozitiv în realizarea lui. ÎNTREBARE: La Madrid, lu

crările reuniunii pentru secu
ritate și cooperare nu au înre
gistrat incă progrese. Care este 
opinia dumneavoastră privind 
încheierea cu succes a reuniunii 
și continuitatea sa ?RĂSPUNS : Aș dori, în primul rînd, să sublinieș că înfăptuirea o- biectivelor stabilite la Helsinki privind întărirea' securității și cooperării în Europa reprezintă o necesitate vitală pentru toate țările continentului nostru. Cp atît mai. mult cu cît ipe acest continent sînt concentrate cele mai puternice forțe militare, armamentele nucleare. Deci este în interesul popoarelor europene de a obține continuu pași pe calea întăririi încrederii, a colaborării multilaterale. Dealtfel, însăși dezvoltarea țărilor continentului nostru, a civilizației acestora este rezultatul colaborării îndelungate — și trebuie șă facem totul pentru dezvoltarea și întărirea acestei colaborări.In acest sens, reuniunea de la Madrid consacrată securității și cooperării are o -mare însemnătate pentru a asigura continuarea eforturilor începute la Helsinki. Cu atît mai mult cu cît această reuniune are loc în condițiile accentuării încordării în viața internațională. Din păcate, pînă acum rezultatele înregistrate sînt destul de reduse, deși — după părerea mea — s-au înregistrat pași pozitivi și s-a ajuns la unele înțelegeri bune. Se pun însă- prea mult in discuție o serie de probleme care-duc spre confruntare, și nu spre găsirea unei baze comune de colaborare. De aceea, ținînd seama de interesele popoarelor europene, considerăm că este necesar ca la. Madrid să se pornească de la ceea ce este comun, să se acționeze pentru un acord care să deschidă noi perspective întăririi colaborării, cooperării, încrederii.Convingerea noastră este că trebuie să facem totul pentru o Europă unită, bazată pe respectul orînduirii sociale, al independenței și suveranității fiecărei națiuni, dar care să asigure — în același timp — o colaborare și o cooperare activă în toate domeniile de activitate. Ar fi deci necesar să se renunțe la problemele care în actualele împrejurări nu pot fi depășite, să se pornească de ia ceea ce este acceptat și poate duce la întărirea colaborării și încrederii, să se asigure convocarea unei conferințe de dezarmare și încredere în Europa și continuitatea reuniunilor începute la Helsinki — chiar dacă nu se va ajunge la soluționarea tuturor problemelor pe care o țară ori un grup sau altul ar dori-o.Exemplul de la Helsinki, unde s-a ajuns la un document acceptabil, pe baza unor compromisuri raționale, trebuie să se -manifeste și la Madrid — și aș dori să exprim speranța că răspunderea față de securitatea și cooperarea europeană va triumfa și se va acționa în acest spirit.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscută poziția 
consecventă a dumneavoastră, a 
României, in ce privește solu
ționarea conflictului din Orien
tul Apropiat. Evenimentele re
cente demonstrează că situația 
se nțenține gravă, tn lumina 
contactelor permanente pe care 
le aveți cu toate statele din 
zonă, considerați că există per
spective pentru a se ajunge la 
un acord între toate forțele in
teresate ?• RĂSPUNS : România s-a pronunțat și, a acționat întotdeauna pentru soluționarea conflictului din Orientul Apropiat pe calea tratativelor, considerînd că este în in-teresu-l tuturor popoarelor din această zonă să se pună capăt confruntărilor militare și să se ajungă la o pace trainică, justă. Aceasta presupune retragerea israelului din teritoriile arabe ocupate în războiul din 1967 și soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv de creare a unui stat propriu, independent. Am afirmat nu o dată că în Orientul Mijlociu trebuie să existe atît un stat palestinian independent, cît și să se asigure existența statului israelian, realizîndu-se relații de bună vecinătate și de colaborare.în actuala situație creată, după evenimentele și acțiunile agresive 

ale Israelului în Liban, considerăm că este necesar să se facă totul pentru retragerea. în cel mai scurt timp, a trupelor israeliene din Liban, pentru respectarea independentei și integrității Libanului. în același timp, este necesar să se treacă la tratative între părțile interesate, inclusiv cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în vederea realizării unei păci juste.România s-a pronunțat totdeauna pentru o conferință internațională — în cadrul sau sub îndrumarea Organizației Națiunilor Unite — care să creeze condițiile desfășurării tratativelor și realizării unui acord corespunzător pentru solutionarea problemelor in Orientul Mijlociu în spiritul .principiilor Ia care m-am referit anterior.ÎNTREBARE : Criza economi
că internațională nu s-a oprit la 
granițele României. Ea a in
fluențat, intr-o formă sau alta, 
programul său de dezvoltare 
economică, relațiile pe plan fi
nanciar cu țările dezvoltate. Cum 
apreciați, domnule președinte, că 
va putea România să depășească 
unele dificultăți in cursul aces
tui an și in perspectivă?RĂSPUNS : După cum este bine cunoscut, criza economică mondială a afectat, într-o măsură sau alta, toate statele lumii. Aș dori să menționez. însă situația deosebit de gravă care s-a creat în această perioadă pentru țările în curs de dezvoltare. atît ca urmare a crizei economice, dar mai cu seamă datorită politicii monetare, a dobînzilor excesiv de mari Și a reducerii — considerabile la un moment dat — a preturilor materiilor prime. Toate acestea au dus la creșterea puternică a decalajelor — și așa foarte mari — dintre țările bogate și sărace. Este adevărat că efectele crizei economi

ce nu s-au oprit la granițele țării noastre, afectînd într-o anumită măsură și România. Ca urmare, deși în

primii doi ani ai actualului cincinal— în 1981 și 1982 — am realizat o creștere relativ bună a producției, totuși nu am putut să realizăm în întregime prevederile planului de dezvoltare economico-socială.La Conferința Națională a partidului, din decembrie, am analizat pe larg această problemă. Am adoptat unele măsuri menite să ducă la depășirea cu forțele proprii a unora din aceste greutăți, la dezvoltarea într-un ritm mai înalt a economiei naționale. în acest cadru se înscriu măsurile privind dezvoltarea mai puternică a bazei energetice, de materii prime, a agriculturii, cît și a măsurilor adoptate în direcția ridicării calității producției, a creșterii eficientei și productivității muncii. Pe această bază, avem în vedere ca în acest an să înlăturăm unele din greutățile întîmpinate. să asigurăm un excedent al balanței comerciale— care să ne permită o activitate normală și în ceea ce privește balanța de plăți — mergînd în direcția reducerii hotărîte a datoriei externe. Ca urmare, în primele două luni ale acestui an am obținut, pe ansamblu, rezultate bune, chiar superioare prevederilor planului. De aceea, consider că avem condiții să realizăm ceea ce ne-am propus la Conferința Națională a partidului, să înlăturăm unele greutăți și dificultăți care s-au ivit.Desigur, vreau să subliniez că avem in vedere să realizăm aceasta nu prin restrîngerea activității și relațiilor internaționale, ci dezvoltînd colaborarea externă, schimburile economice, deoarece în actualele împrejurări depășirea crizei economice se poate realiza nu prin restrîngerea activității sau a relațiilor cu alte state, ci tocmai prin intensificarea activității economice și a schimburilor internaționale.La aceasta aș adăuga însă cerința de a se întreprinde acțiuni hotărîte în sprijinul țărilor sărace, al țărilor în curs de dezvoltare, necesitatea realizării unor înțelegeri între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ca un factor hotărîtor pentru reluarea activității economice normale în întreaga lume.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, făcînd parte din 
C.A.E.R., România a propus o 
întilnire la nivel înalt a țărilor 
membre, exprimînd, in același 
timp, unele păreri critice asupra 
modului in care se realizează 
uneori colaborarea in sinul 
C.A.E.R. Care este stadiul ac
tual al acestei propuneri, care 
sint problemele existente și care 
sînt, îndeosebi, punctele de ve
dere ale României privind dez
voltarea cooperării în acest or
ganism economic ?RĂSPUNS : România se numără printre membrii fondatori ai C.A.E.R. Trebuie să menționez că, în activitatea pe care a desfășurat-o, C.A.E.R.-ul a jucat un rol important în colaborarea dintre statele membre, în dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări. Desigur, s-au manifestat și unele lipsuri, s-au manifestat și anumite tendințe care erau în contradicție cu prevederile statutului acestei organizații. Dar, în cei peste 30 de ani care au trecut de la constituirea C.A.E.R.-ului, s-au produs multe schimbări în structura economică a țărilor membre, in viața economică mondială.De aceea este necesar, într-adevăr, să se discute cum să se desfășoare activitatea viitoare, ce îmbunătățiri să fie aduse C.A.E.R. în vederea întăririi colaborării și cooperării între țările membre. în ceea ce ne privește, avem în vedere, în primul rînd, să se ajungă la măsuri mai ferme în direcția soluționării problemelor energetice și de materii prime, problemelor tehnologice, problemelor agricole și a altor probleme de specializare și cooperare, tocmai pentru a putea crea condițiile necesare dezvoltării fiecărei economii naționale, întăririi — pe ansamblu — a țărilor membre ale C.A.E.R.Sînt în curs lucrările de pregătire a unei întîlniri la nivel înalt. Au avut loc unele întîlniri la nivel de secretari ai partidelor și de activiști economici pe linie de stat și sperăm ca lucrările de pregătire să se încheie într-un timp cît maî scurt, spre a se putea organiza întîlnirea la nivel înalt. Noi acordăm o mare însemnătate acestei reuniuni și dorim ca ea să deschidă perspective noi în direcția unei colaborări bune, ceea ce va avea un- rol important și în depășirea crizei economice, cît și în sporirea contribuției țărilor socialiste, membre ale C.A.E.R., la diviziunea internațională a muncii, inclusiv la soluționarea problemelor subdezvoltării.ÎNTREBARE : Aș vrea să știu 
dacă la viitoarea întrunire la 
nivel înalt România prevede să 
prezinte cereri cu caracter spe
cific, de pildă în domeniul im
portului de petrol din Uniunea 
Sovietică.RĂSPUNS : Am menționat că dorim ca la reuniune să se discute problemele asigurării într-o măsură mai mare în cadrul C.A.E.R. a surselor de energie, de materii prime, ca problemă de importanță deosebită pentru dezvoltarea economiilor naționale.ÎNTREBARE : In ultima vre
me, in Occident se vorbește 
despre o criză a „socialismului 
real", preconizîndu-se căi dife
rite de cele urmate pină acum 
de aceste țări. V-aș ruga, dom
nule președinte, să vă referiți la 
aceasta și, in general, la modul 
în care in Europa de est se 
poate aplica marxismul în con
dițiile lumii contemporane.RĂSPUNS : Aș dori, în primul rînd, să precizez că, în ceea ce ne privește, noi nu definim socialismul din România ca „socialism real", considerînd că socialismul poate fi realizat în forme diferite și că nu se poate împărți socialismul în „real" sau „nereal“. Există principiile socialismului științific, care trebuie să fie înfăptuite în condițiile concrete din fiecare țară. Aceste condiții sînt foarte diverse, iar pe măsură ce societatea se dezvoltă ele nu se unifică, 

ci se diversifică tot mai mult.în ceea ce privește discuțiile care au loc în Occident cu privire la criza socialismului, consider ră nu își au o justificare reală. Ele se bazează fie pe necunoașterea realităților, fie pe 

analizarea izolată a unor lipsuri care se manifestă intr-un loc sau altul, într-o țară sau alta. Trebuie să avem în vedere că socialismul' se realizează în condiții economice grele. Deci nu se poate face abstracție de situația economică mondială atunci cînd se face o analiză a situației din- tr-o țară sau alta. Dacă ar trebui să vorbim de o criză, cred că e mult mai aproape de adevăr dacă s-ar analiza criza lumii capitaliste — care are un caracter nu numai economic, ci și moral și politic. Am impresia că, fă- cîndu-se mult zgomot despre o așa- zisă criză a „socialismului real" se încearcă, de fapt, să se abată atenția maselor populare, a opiniei publice de la problemele deosebit de grave existente în lumea capitalistă și care nu se soluționează în mod corespunzător.Nu, doresc să intru acum în anali- , zarea unor asemenea probleme. Faptul însă că se pune problema ca în • țările occidentale sau în alte țări socialismul să. se realizeze în forme noi, consider că aceasta nu constituie o „ expresie a crizei socialismului, ci tocmai o expresie a forței lui.Socialismul trebuie să se realizeze pornind de la condițiile istorice, sociale și naționale din fiecare țară, de la faptul că dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a științei, a culturii pune probleme noi. ce trebuie soluționate în fiecare țară, de către forțele politice și sociale respective. Deci nu se poate vorbi de o contrapunere a socialismului din țările răsăritene cu socialismul ce urmează să se realizeze în Occident sau în alte țări ale lumii. Dimpotrivă — socialismul realizîndu-se în forme corespunzătoare fiecărei țări — trebuie să se întărească colaborarea, pentru a asigura soluționarea cu rezultate cît mai bune a problemelor complexe ale dezvoltării economico-sociale.în acest spirit, marxismul oferă o perspectivă revoluționară mereu înnoitoare. Marxismul — socialismul științific — trebuie însă privit nu ca o rețetă, nu ca o concepție care dă soluții și modele, ci ca o filozofie care ajută popoarele să înțeleagă necesitatea înlăturării exploatării și asupririi, a realizării unei lumi a dreptății sociale, a colaborării și a păcii. ÎNTREBARE : Din cînd în 
cînd, in presa occidentală apar 
diferite știri privind existența 
anumitor dificultăți în ceea ce 
privește problema națională. 
Chiar in unele țări socialiste se 
fac referiri directe la România. 
V-arn ruga, Excelență, să ex
plicați cititorilor noștri cum 
tratează România această pro
blemă.RĂSPUNS : într-adevăr, în presa occidentală apar multe știri, din păcate unele tendențioase, și care, eîte- odată, urmăresc în mod vădit dezinformarea opiniei publice și ascunderea realității dintr-o țară sau alta; mă refer, aici, la România. Sînt și unele cercuri iredentiste, care, aflîn- du-se în străinătate, primesc sprijin în activitatea lor.în ceea ce privește situația din România, aș putea spune că orîn- duirea socialistă a rezolvat în mod radical problema națională, pornind . de la asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii, fără nici o deosebire. Ca să se înțeleagă mai exact situația existentă la noi, vreau să arăt că, actualmente, populația de naționalitate română reprezintă aproape 90 la sută ; avem și o naționalitate maghiară, care reprezintă 7,7 la sută, o naționalitate germană, mult mai mică, precum și unele grupuri, foarte mici, de alte naționalități.Printre primele măsuri ale revolu- •• ției socialiste se numără tocmai lichidarea completă a oricăror stări de lucruri vechi și asigurarea deplinei egalități în drepturi, în toate domeniile de activitate, pentru toți cetățenii. în primul rînd, am acționat și acționăm ferm pentru dezvoltarea, în toate zonele țării, a forțelor de producție — o atenție deosebită acor- dîndu-se dezvoltării industriei. V-aș putea spune că, în cadrul acestei politici generale, am mers într-un ritm mai măre cu dezvoltarea acelor județe și zone unde se află și populație de alte naționalități, pentru a asigura în felul acesta condiții de muncă, de viață corespunzătoare pentru toți cetățenii patriei.Din acest punct de vedere, cred că avem o situație — la nivelul actual de dezvoltare a României — foarte bună. Dezvoltăm puternic știința, cultura, învățămîntul pentru întreaga populație. în acest cadru, avem asigurate toate condițiile ca naționalitățile conlocuitoare să aibă asigurat învățămîntul în limba proprie. Din 14 000 de unități școlare din învățămîntul primar și gimnazial, 1 600 sînt școli sau secții cu predare în limba naționalităților conlocuitoare. Aceeași situație este și în învățămîntul liceal. în învățămîntul superior. iar tinerii au deplina posibilitate de a învăța în limba proprie sau în limba pe care o doresc. Dispunem, de asemenea, de 52 de publicații în limbile naționalităților conlocuitoare, cu un tiraj la o apariție de aproape 700 000 de exemplare. Apar, totodată, numeroase cărți în limbile naționalităților conlocuitoare. Spre exemplu, din 3 400 titluri de carte, 440 — ceea ce reprezintă peste 10 la sută — sint tipărite în limbile, naționalităților. în țara noastră funcționează 14 teatre — între care se numără și o operă — în limbile naționalităților conlocuitoare.Deci, după cum vedeți, și în domeniul culturii, al învățămîntului sînt asigurate condițiile necesare pentru folosirea limbii proprii, pentru literatură, presă, emisiuni de radio și televiziune. Iată de ce am declarat nu o dată ’că am dori ca naționalitățile din toate țările să se bucure cel puțin de aceleași drepturi și condiții de muncă și de viață, de învățătură pe care le-am asigurat noi în România.Așa se și explică, dealtfel, că populația de alte naționalități decît cea română este strîns unită cu întregul popor, participă activ la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.în spiritul democrației societății noastre avem asigurată, de asemenea, participarea și reprezentarea egală a tuturor cetățenilor în viața politică. în organele puterii de stat, în partid, în toate domeniile de activitate. Din totalul deputaților Marii 

Adunări Naționale, de exemplu, 7,9 la sută sînt de naționalitate maghiară, 1,6 germană și 1,6 de altă naționalitate. S-ar putea, chiar, spune că românii sint reprezentați în forul legislativ suprem al țării într-o proporție mai mică decît numărul lor.Deci, acționăm ca cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. să se bucure de toate drepturile, fiind promovați în toate domenii-, le de activitate. în raport de munca și capacitatea lor.Aceste realități ne dau, credem, dreptul să considerăm că politica națională pe care o promovăm corespunde principiilor socialiste, intereselor poporului nostru, ale statului socialist român de a asigura condiții de viață egale, mereu mai bune, pentru întregul popor, de a asigura independenta și suveranitatea tării.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați vorbit despre națio
nalitățile prezente în România, 
dar există și români care sînt o 
naționalitate în alte state. Sîn- 
teți mulțumit de felul în care li 
se asigură acestor populații 
românești drepturi în statele 
respective ?RĂSPUNS : Noi pornim de la faptul că problemele oamenilor muncii, ale populației de alte naționalități, dintr-o țară sau alta, trebuie să fie soluționate de fiecare stat. .Considerăm că nu trebuie ca alte state să se amestece în felul în care sînt soluționate problemele unei naționalități, într-o țară sau alta. Desigur, și noi am avea multe de spus în legătură cu felul cum sînt soluționate problerpele atît ale unor naționalități române din alte țări, dar și ale altor naționalități ; apreciem însă că aceasta ar fi de natură să ducă la încordare și, de fapt, la un amestec în treburile interne ale altor țări. Considerăm că este misiunea forțelor politice și sociale din fiecare țară de a-și soluționa problemele interne, de a acționa pentru deplina egalitate — și națională, și socială — spre a asigura tuturor cetățenilor condițiile de dezvoltare pe care le consideră cele mai bune.ÎNTREBARE: Relațiile dintre 
Italia și România au cunoscut o 
amplă dezvoltare în ultimii ani 
în toate domeniile. Cum vedeți 
perspectiva amplificării lor — 
inclusiv pe plan internațional — 
în problemele fundamentale, ca 
și în cele referitoare la lupta 

i împotriva terorismului ?RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu multă satisfacție bunele relații dintre Italia și România. Ele se bazează pe multe elemente comune, și tradiționale, care au, și vor continua să aibă > și în viitor, o anumită importanță; mai cu seamă însă ele au la bază o colaborare largă între țările noastre, în vederea dezvoltării economico-sociale, a asigurării independenței popoarelor român și italian.Noi considerăm că relațiile economice au cunoscut, chiar în condițiile acestei crize economice, o dezvoltare importantă. Apreciem, totodată, că avem condiții — iar în ceea ce ne privește vom acționa cu putere în această direcție — pentru extinderea colaborării, inclusiv a cooperării în producție.Avem o colaborare importantă în dom miile științei, culturii, ceea ce contribuie, de asemenea, la întărirea prieteniei dintre popoarele noastre. în același timp, este necesar să menționez că țările noastre, deși se găsesc în blocuri militare diferite, au poziții comune în multe domenii ale vieții internaționale, conlucrează activ în direcția soluționării problemelor complexe ale epocii contemporane în interesul păcii, al independenței, al progresului economic și social. Dealtfel, trebuie să menționez că relațiile noastre cu forțele politice italiene sînt, de asemenea, foarte bune.Considerăm că avem și în continuare toate condițiile pentru o bună conlucrare și dorim să dăm noi dimensiuni colaborării noastre tradiționale, să adăugăm la ceea ce am realizat în trecut noi și noi elemente de prietenie între popoarele noastre.în ce privește pfâblemele terorismului, care știu că este destul de frecvent întîlnit în Italia, noi ne-am pronunțat totdeauna și ne pronunțăm ferm împotriva oricăror acțiuni de acest fel. considerînd că nu sînt de natură să contribuie la rezolvarea problemelor. Dimpotrivă, ele constituie o piedică în concentrarea forțelor în direcția soluționării acestor probleme, cu atît mai mult atunci cînd acțiunile teroriste pun în primejdie independența și suveranitatea țării.Noi considerăm că, într-adevăr, trebuie făcut totul pentru stoparea acestor acțiuni și sprijinim pe deplin măsurile care se iau împotriva terorismului, deoarece dăunează și relațiilor dintre state, ca și politicii de independență, de pace, de progres economico-sociai.ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, în iultima vreme se vor
bește că președintele Pertini ar 
urma să vină, curînd, în Româ
nia...RĂSPUNS : Da, există o invitație mai veche și. așteptăm cu multă plăcere vizita președintelui Pertini în țara noastră. Fără nici o îndoială că vizita președintelui Italiei în România, întîlnirile și convorbirile lâ nivel înalt româno-italiene sînt de natură să reprezinte o nouă și valoroasă contribuții la dezvoltarea prieteniei și colaborării între țările și popoarele noastre.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce mesaj doriți să 
transmiteți, prin intermediul 
ziarului „II Tempo" poporului 
italian 2RĂSPUNS : încă o dată doresc să subliniez dorința poporului român de întărire și dezvoltare a prieteniei și colaborării cu poporul italian, dorința României de a dezvolta relațiile de colaborare cu Italia, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.în acest spirit, aș dori să adresez prin intermediul ziarului dumneavoastră poporului prieten italian cele mai bune urări de succes în dezvoltarea sa economico-socială, în întărirea independenței, în realizarea unei politici de pace și colaborare internațională, urarea de o bună colaborare între România și Italia !

Schimb de mesaje intre președintele 
României și președintele CipruluiNICOSIA 15 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis președintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, un mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului cipriot — urări de succes în lupta pentru asigurarea independentei și integrității teritoriale a tării, pentru progresul său economic și social.La rîndul său, președintele Spyros Kyprianou a rugat să se transmită .tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros mesaj de salut și, cele mai

Educația — în slujba înțelegerii și cooperării 
internaționale, a păcii și dezarmării

Intervenția reprezentantului român la Conferința 
interguvernamentalâ de la ParisPARIS 15 (Agerpres). — La sediul UNESCO de la Paris continuă lucrările Conferinței interguvemamen- tale asupra educației în spiritul înțelegerii internaționale, cooperării și păcii, al respectării drepturilor omului și libertăților lui fundamentale, în vederea dezvoltării unei stări de spirit favorabile întăririi securității și dezaijmării.Luînd cuvintul în ședința plenară, ambasadorul Dumitru Aninoiu, delegat permanent al țării noastre la UNESCO, a prezentat inițiativele șl activitatea neobosită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste. România, puse în slujba asigurării păcii și colaborării intre națiuni, a dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, poziția fermă a țării noastre privind respectarea independenței și suveranității naționale, a drepturilor și libertăților fundamentale, subliniind faptul că această politică formează cadrul cel mai propice pentru a imprima întregului sistem educațional, ca și tuturor factorilor care acționează pentru educarea tineretului, o largă vocație internațională în spiritul înțelegerii, colaborării și păcii în întreaga lume.în context, reprezentantul român a ’subliniat importanța proclamării de cățre Adunarea Generală a O.N.U. a anului 1985 drept An Internațional al Tineretului (A.I.T.), sub deviza „Participare, dezvoltare, pace“, arătind că A.I.T. poate și trebuie să devină o puternică manifestare a aspirațiilor de pace ale noilor generații, a hotărîrii tinerilor de pretutindeni de a acționa in strînsă

ORIENTUL MIJLOCI» 

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

EXPOZIȚIE DE ARTA ROMANEASCA. La Centrul cultural din 
orașul austriac Mattersburg a avut loc vernisajul expoziției „Artă con
temporană românească". Au rostit alocuțiuni Gerald Mader, viceguver
nator al landului Burgenland, și ambasadorul țării noastre în Austria, 
Octavian Groza. Cu acest prilej a fost donat bibliotecii din. localitate 
un set de cărți românești incluzînd la loc de frunte opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România^ lucrări de 
istorie și beletristică.

CONFERINȚA O.N.U.D.I. în perioada 18—22 aprilie, în capitala Perului se va desfășura a IV-a Conferință generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). Participanții vor lua in dezbatere aspecte ale crizei economice mondiale și măsuri vizînd în primul rînd redresarea economiilor țărilor în curs de dezvoltare — transmite agenția de presă peruană Andina.

de cauciuc pe mani-spaniol a

u

cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român — urări de noi succese în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a țării.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Cipru a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care participă la lucrările celei de-a 35-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale, ce se desfășoară la Nicosia.

colaborare pentru a determina un curs pozitiv al evenimentelor la scară mondială. Delegația română a făcut recomandarea ca UNESCO să-și sporească participarea Ia desfășurarea și acțiunile ce vor marca A.I.T., îndeosebi prin organizarea, în cadrul activităților ce vor avea loc cu acest prilej, a Congresului mondial pentru problemele tineretului, menit să analizeze situația și rolul tineretului în domeniile ce intră in competența UNESCO.Subliniind legătura strînsă dintre educația in spiritul înțelegerii internaționale, colaborării și păcii și asigurarea folosirii științei exclusiv în scopuri pașnice, reprezentantul român a prezentat activitatea Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", a cărui președinție este asigurată, cu înaltă dedicație umanistă și adîn’că forță de inspirație, de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim vice- prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Formele de educație în favoarea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, desfășurate atît în cadrul școlii cit și in afara acesteia, acțiunile de colaborare inițiate sau la care participă România în domeniul educației au fost primite cu mult interes de participanții la conferință.
În apărarea păcii,

„Un război atomic 
ar echivala 

cu o sinucidere"VIENA 15 (Agerpres). — într-un război nuclear, sute de mii de oameni ar avea nevoie urgentă de asistență medicală deosebită și nu ar putea s-o găsească, deoarece spitalele ar fi ori distruse, ori supraaglomerate. Orice planuri de protejare a populației în cazul unui război nuclear pretins „limitat" sînt utopice — a subliniat prof. dr. Georg Fuchs, președintele Institutului internațional al păcii de Ia Viena, într-o prelegere pe tema „Energia nucleară, pericolul radiațiilor și mișcarea pentru pace".Dacă ar izbucni un război mondial nuclear, a subliniat el. aceasta ar însemna sinuciderea întregii omeniri. într-o asemenea conflagrație, orice asistență medicală ar da greș. Singura soluție posibilă o constituie înghețarea arsenalelor nucleare ca prim pas pe calea spre dezarmarea nucleară.
Apel al milHanților 
pentru dezarmare 

din Portugalia
LISABONA 15 (Agerpres). — 

Mișcarea „Nu — armelor nucleare 
în Portugalia !“, din care fac parte 
aproximativ 400 de organizații ale 
militanților pentru pace din țară, 
a chemat toate partidele și forțele

O.A.C.I. și contravin recomandărilor ei“ în privința aplicațiilor militare din apele internaționale.MASURILE PROTECȚIONISTE practicate de statele occidentale industrializate în sfera schimburilor comerciale internaționale se repercutează negativ asupra țărilor in curs de dezvoltare din Asia — se arată într-un document asupra situației economice a țărilor din Asia în anul 1982, elaborat de Comisia Economică și Socială a O.N.U. pentru Asia și Pacific. Documentul urmează să fie dezbătut in cadrul celei de-a 39-a sesiuni a
NOI RĂBUFNIRI ALE VIOLENȚEI MAFIOTE ÎN SICILIA

care se 
prezent 

: diferite 
Mafiei 
citeva

„Războiul" < 
desfășoară in 
în Sicilia intre 
clanuri ale 
cunoaște de 
zile răbufniri sîngeroa- 
se — transmite agenția 
France Presse. Intr-un 
interval de 24 de ore, 
12 persoane au fost 
asasinate și alte trei 
rănite. Cea mai mare 
parte a victimelor au 
fost lichidate după sce
nariile siciliene „clasi
ce" : în automobil sau 
in fața casei, folosin- 
du-se așa-numitele

„luparas" — puștile de 
vînătoare cu țeava re
tezată. Printre cei uciși 
se află Nino Sorci, in 
virstă de 79 de ani, 
omul care a acumulat 
o avere imensă, alături 
de celebrul Lucky Lu
ciano, în cele mai du
bioase activități ile
gale.

Potrivit agenției ci
tate, victimele erau 
implicate în traficul de 
stupefiante, un imens 
business a cărui cifră 
de afaceri se ridică la 
circa 15 miliarde de 
dolari pe an.

Situația din America Centrală
1

® Negocieri nicaraguano-cos- 
taricane ® Atac al forțelor 

insurgente din SalvadorSAN JOSE 15 (Agerpres) — în localitatea coștaricană de frontieră Liberia a fost reluat dialogul nicara- guano-costarican privind normalizarea deplină a raporturilor dintre cele două țări. La negocieri participă vicepreședintele Republicii Costa Rica, Alberto Fait, și reprezentantul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua. Sergio Ramirez.BOGOTA 15 (Agerpres) — Aflat !n vizită la Bogota, ministrul nicara- guan al relațiilor externe, Miguel D’Escoto, și-a exprimat satisfacția pentru eforturile și rezultatele inițiativei de pace întreprinse în regiune de miniștrii de externe ai țărilor semnatare ale „Declarației de pace de la Contadora" — transmite agenția France Presse. El a arătat că inițiativa „Grupului de la Contadora reprezintă un efort sincer- în favoarea unității popoarelor", torpilat însă de acțiunile subversive ale contrarevoluționarilor somoziști și de agresiunea indirectă a S.U.A. la adresa poporului nicaraguan.SAN SALVADOR 15 (Agerpres) — Forțe ale Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador (F.M.L.N.) au ocupat, joi, cinci posturi de radio din capitala Salvadorului, difuzînd comunicate în care protestează împotriva asasinării, de către elementele reacționare salva- doriene aflate in serviciul unor interese străine, a comandantei Melida Anaya Montes, membră a conducerii F.M.L.N., transmit agențiile France Presse și Reuter.
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Cînd șomajul duce 
la disperare...

BONN 15 (Agerpres). — 
Cincisprezece cartușe de dina
mită in jurul corpului : este sfîr- 
șitul pe care și l-a ales un arti
ficier vest-german din Burgdorf 
(in apropiere de Hanovra), care 
s-a sinucis săptămâna aceasta 
pentru a scăpa de șomaj, a anun
țai politia din Hanovra. In 
virstă de 36 de ani, căsătorit și 
tatăl unui băiat, el tocmai pier
duse o slujbă de zugrav, pe care 
o căpătase după concedierea din 
meseria sa de artificier.

în apărarea vieții 
politice și sociale progresiste să 
lupte împotriva staționării de ar
me nucleare pe teritoriul portu
ghez. In apelul mișcării se relevă 
că partidele care prezintă candi
dați la alegerile parlamentare anti
cipate de la 25 aprilie trebuie să-și 
f ormuleze cu claritate poziția i în 
legătură cu pericolul pe care îl 
constituie pentru supraviețuirea 
omenirii armele nucleare.

Scriitorii vest-germani 
se opun amplasării 
rachetelor nucleare 
pe teritoriul R.F.G.BONN 15 (Agerpres). — „Ne împotrivim cu toate mijloacele posibile amplasării pe teritoriul R.F. Germania a rachetelor nucleare americane", a declarat Bernt Engelmann, președintele Uniunii scriitorilor vest-germani. în cazul in care rachetele americane vor fi aduse în această toamnă la bazele din R.F. Germania, a spus el. scriitorii vor participa, alături de alți partizani ai păcii, la blocarea drumurilor de acces spre aceste baze. După cum se știe, scriitorii vest-germani au semnat în 1981 Apelul scriitorilor europeni pentru pace. împotriva înarmării nucleare și alte manifeste ale luptei comune pentru pace. Consider, a spus el. că scriitorii au un cuvînt greu de spus pentru ca ideea păcii și bunei vecinătăți să aibă un răsunet mai mare in inimile oamenilor.

comisiei, programată să-și înceapă lucrările la 19 aprilie la Bangkok. •TEST NUCLEAR. Ministerul E- i nergiei al S.U.A. a anunțat că în deșertiil Nevada a fost efectuat joi un nou test nuclear subteran, pu- . terea dispozitivului detonat fiind cuprinsă între 20 și 150 de kilo- I tone.LIVRĂRI DE ARME. într-un raport publicat la Washington de I Centrul de studii al Congresului american se relevă că Statele Unite I au fost în 1982 cel mai mare fur- | nizor de arme pentru țările în curs de dezvoltare — transmite agenția ■ U.P.I. Documentul arată că anul trecut Statele Unite au semnat * contracte pentru livrări de diferite arme în țări în curs de dezvoltare I în valoare globală de 15,3 miliarde | dolari.

• IntTlnire Ia Sofia între 
Todor Jivkov și Yasser Arafat 
9 Secretarul general ai Ligii; 
Arabe reafirmă dreptul po
porului palestinian Ia auto

determinareSOFIA 15 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a sosit vineri într-o vizită oficială la Sofia,, unde a avut convorbiri cu Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și cu alte oficialități bulgare referitoare la ultimele evoluții intervenite în situația din Orientul Mijlociu.MADRID 15 (Agerpres) — într-o conferință de presă organizată la Madrid, după întrevederea avută cu primul ministru al Spaniei, Felipe Gonzalez, secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a declarat că planul american privind Orientul Mijlociu are deficiențe grave care-1 fac inoperant, informează agenția Reuter. El a menționat, totodată, că guvernul american „trebuie să fie convins de dreptul poporului palestinian la autodeterminare. în a- ceastă chestiune toate țările arabe sînt de acord", a adăugat el.

MANIFESTATIE A AGRICULTORILOR ITALIENI. Citeva mii de agricultori italieni au participat, joi, la o manifestație organizată pe șoseaua internațională care traversează frontiera italo-austria- că prin trecătoarea Brenner. Agricultorii italieni. în majoritate din Lombardia, protestau împotriva dificultăților pe care le întîmpină ca urmare ă politicii agricole a Pieței comune. Poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a-i împrăștia festanti.
PROTEST. Guvernul ______  _adresat Organizației Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) o notă urgentă, prin care protestează împotriva manevrelor efectuate de nave militare britanice in largul Gibraltarului. Menționînd că aceste manevre „provoacă anomalii în traficul aerian civil", nota arată, totodată, că ele „violează normele

„ANUL RAFAEL". Președintele 
Italiei, Alessandro Pertini, și pri
marul Romei, Ugo Vetero, au inau
gurat in capitala italiană „Anul Ra
fael", celebrat cu prilejtil împlinirii 
a cinci secole de la nașterea mare
lui pictor renascentist. în alocuțiu
nea rostită cu acest prilej, minis
trul italian al culturii, Nicola Ver- 
nola, a relevat că manifestările le
gate de această aniversare vor viza 
o activitate științifică de cunoaștere 
a operei lui Rafael.

I

In ciuda noilor ră
bufniri ale violenței 
mafiote, prefectul E- 
manuel de Francesco, 
înaltul comisar al Re
publicii la Palermo 
(numit după asasina
rea generalului Carlo 
Alberto dalia Chiera, 
în septembrie anul tre
cut), a declarat că le
gislația anti-Mafia a- 
doptată in parlament 
poate duce la neutrali
zarea crimei organiza
te. In baza acestei le
gislații, 427 anchete 
sint in curs numai în 
Sicilia.
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