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întîmpinarea

zilei de 1 Mai
'CI

Au îndeplinit planul

pe 4 iuni la export

20 unități economice 
din județul Timiș

Acționând cu răspundere spo
rită pentru realizarea unor pro
duse de cea mai bună calitate, 
concomitent cu onorarea la ter
men și chiar mai devreme, la 
cererea partenerilor externi, a 
obligațiilor asumate prin con
tracte, . colectivele de oameni ai 
muncii, români, germani, ma
ghiari și sîrbi dintr-un număr 
de 20 unități economice din ju
dețul Timiș, au îndeplinit înain
te de termen sarcinile de plan 
la export pe primele 4 luni ale 
anului,- succes pe care îl dedică 
apropiatei sărbători de la 1 Mai. 
Printre unitățile care și-au în
scris numele la panoul de onoa
re se numără întreprinderi de 
prestigiu ale industriei ro
mânești,.. . <"i „Electrom.otor'ț, 
I.A.E.M., ,,Induși via linii" Tiiiii- 
șoara, „Banatex** Sinnicolau 
Mare. Prin folosirea mai efi
cientă a capacităților de pro
ducție și forței de muncă și va
lorificarea superioară a mate
riilor prime, materialelor, re
surselor energetice, cele 20 de 
unități timișene fruntașe vor li- 
,vra partenerilor externi, peste 
prevederi, pînă la finele lunii 
aprilie, produse ale industriei 
electrotehnice și electronice, 
utilaje tehnologice, articole tex
tile și altele în valoare de 77,5 
milioane lei. (Cezar Ioana).

6 unități industriale 
din județul Botoșani

' Pî.nă ieri, șase unități indus
triale din județul Botoșani au 
raportat îndeplinirea sarcinilor 
la export pe primele 4 luni ale 
anului. în această realizare se 
regăsesc preocupările susținute 
pentru înnoirea și diversificarea 
produselor, pentru creșterea 
productivității muncii. în cin
stea zilei de 1 Mai, cele șase 
colective muncitorești vor livra 
suplimentar partenerilor ex
terni un volum de produse in 
valoare de 20 milioane lei. (Sil
vestri Ailenei).

DÎMBOVIȚA :

Produse noi 
cu caracteristici 

superioare
în unitățile industriale ale 

județului Dîmbovița au intrat 
în producția de serie, in acest 
an, 57 de produse noi. cu carac
teristici tehnice și calitative ri
dicate. Promovînd concepția 
proprie a colectivelor de oameni 
ai muncii, programul, județean 
de modernizare și înnoire a 
producției vizează dezvoltarea 
bazei de materii prime, reduce
rea importurilor, creșterea com
petitivității produselor și extin
derea exportului.

Dintre realizările obținute în 
perioada care a trecut din acest 
an sînt de remarcat o serie de 
utilaje chimice, oțeluri aliate, 
produse ale industriei electro
tehnice și electronice, materiale 
și bunuri de consum.

VALEA JIULUI :

Productivitate sporită 
în abataje

Angajați într-o vie întrecere 
pentru a da patriei cantități 
sporite de cărbune cocsificabil 
și energetic, minerii din Valea 
Jiului obțin rezultate deosebite 
în producție, pe care le dedică 
apropiatei sărbători a muncii de 
la 1 Mai. în fruntea întrecerii 
se află minerii din Petrila, care 
au extras suplimentai- prevede
rilor de plan din acest an peste 
11 000 tone cărbune, și minerii 
din Lupeni — peste 5 000 tone 
cărbune cocsificabil, obținind 
randamente superioare în aba
taje, mai ales în complexele 
mecanizate. Urmind exemplul 
acestor colective fruntașe, mi
nerii din Paroșeni și Vulcan 
raportează depășirea planului. în 
primele două decade ale lunii 
aprilie, cu 1 200 tone cărbune 
și, respectiv. 1 000 tone cărbune. 
(Sabin Ccrbu).

Acțiuni energice, amplă participare 
a oamenilor muncii de la sate pentru

Încheierea grabnică a semănatului, 
întreținerea exemplară a culturilor
® Pînă în seara zilei 

de 20 aprilie au fost 
însămânțate în total 
4 352 300 hectare, adi
că 87 la sută din 
suprafața prevăzută, 
din care cu porumb 
2 070 300 hectare, re
prezentând 90 la sută 
din suprafața plani
ficată.

• Organele județe
ne de partid și agrico
le, consiliile agroin
dustriale să acționeze 
cu hotărîre pentru ca 
în această săptămînă 
să se încheie în toate 
județele însămînțarea 
porumbului și a altor 
culturi.

® Terenurile culti

STADIUL INSAMINȚÂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, 
în procente, pe județe, în seara zilei de 20 aprilie

vate să fie controlate, 
parcelă cu parcelă, 
pentru depistarea go
lurilor și completarea 
lor prin însămînțare 
sau plantare.

® Nivelul recoltelor 
depinde, în mare mă
sură, de executarea 
neîntârziată a lucrări
lor de întreținere a 
culturilor.

j DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚÂRII
• reportaje •însemnări •

„MAGISTRALA
ALBASTRĂ"

de la năzuință 
la realitate

File din cronica unei mari 
construcții a anilor noștri - 

Canalul Dunăre-Marea Neagră

Punte de gînd, albastră, 
între bătrinul Danubiu și 
Pontul Euxin. Fiecare timp 
își are visătorii săi. Și po
sibilitățile sale de a da di
mensiuni viselor. Poate 
Ovidiu, în asprul său exil, 
va fi tăiat, cel dinții, cu 
mintea, cale fără pulbere 
spre țărmuri mai primitoa
re... Mult mai tîrziu, Impe
riul otoman vedea, intr-un 
astfel de proiect, un... ca
nal de scurgere spre Stam- 
bul a bogățiilor din Țările 
Române. Primele idei însă, 
privind necesitatea con
struirii unui drum de apă 
aici, peste Dobrogea, intre 
Dunăre și Mare, datează 
mai dincoace, in timp. Mai 
exact, între 1835 și 1837, o 
serie de țări occidentale, 
printre care și Austria, 
susțineau necesitatea și 
analizau posibilitățile de 
realizare a unui astfel de 
obiectiv. Proiectul a fost 
apoi abandonat, pe bună 
dreptate, întrucât resursele 
tehnice ale timpului nu 
erau pe măsura unei ast
fel de încercări. Nouă ani 
mai tîrziu, Austria pune 
din nou pe tapet acest su
biect. Din nou — discuții, 
controverse. în 1844, „Ga
zeta de Transilvania1* pu
blica amănunte pe margi
nea acestora. Și din nou — 
nici un rezultat.

Primul proiect de con
strucție a canalului aparți
ne unui român și a fost 
publicat in 1850. „îndrăz- 
nețul“ nu era altcineva de- 
cit cunoscutul savant Ion 
Ionescu de la Brad și prin
tre numeroșii „adepți** pu
tem consemna numele lui 
Ion Ghica.

Apoi Dobrogea a fost 
despicată, în sfîrșit.lde dru
muri, dar nu de apă, e 
drept ; în 1855 s-a executat 
o șosea intre Dunăre și 
mare, iar intre 1857—1860 
Cernavodă a fost legată 
de Constanța printr-un 
drum de fier.

...Și a urmat o tăcere de 
mai bine de jumătate de 
veac. Se părea că drumu
rile existente rezolvaseră 
problema pentru totdeauna. 
Numai că in perioada ani
lor ’20 ideea construirii ca
nalului este reluată în pre
sa vremii, susținută prin 
demonstrații referitoare Ia 
avantajele economice pe 
care le-ar presupune în fi
nal. în 1927. Jean Stoenes- 
cu-Dunăre propunea un 
proiect al canalului Dună
re — Marea Neagră, Cana
lul ar fi avut 61 km lun
gime, pe traseul Cernavo
dă — Medgidia — Basa- 
rabi — Valul lui Traian — 
sudul Constanței.

Apoi ideea unui astfel de 
obiectiv a revenit în actua
litate imediat după 23 Au
gust 1944. Amplificarea re
lațiilor economice interna
ționale, dezvoltarea econo
miei naționale, toate aces
tea justificau cu prisosință 
necesitatea construirii „Ma
gistralei Albastre**. Lucră
rile au început, în a doua 
jumătate a anului 1949, pe 
Valea Carasu, dar, la acea 
vreme, un obiectiv de ase
menea amploare întrecea 
posibilitățile tehnice și fi
nanciare ale țării. Astfel, 
în 1953, lucrările au fost 
suspendate ; în 1960 se con
tinuă totuși dragarea fun
dului canalului pe Valea 
Carasu, lucrările executate 
fiind folosite la sistemul 
de irigații al Dobrogei...

— Ideea acestui mare o- 
biectiv — avea să ne spună 
tovarășul general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, direc
tor general al Centralei 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, de la care am 
aflat, dealtfel, toate aceste 
„date biografice** privind

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a II-a)

Ecluza Cernavodă 
surpriză Dunării

Constructorii pregătesc, aici, o 
accesul ei în canal
Foto : Eugen DICHISEANU

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe ministrul 
relațiilor externe al Republicii Fran
ceze. Claude Cheysson, care efec
tuează o vizită oficială în țara noas
tră.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, Harris 
Puisais. șeful cabinetului minis
trului relațiilor externe francez, pre
cum și Dumitru Aninoiu. ambasado
rul României la Paris, Marcel Beaux, 
ambasadorul Franței la București.

Oaspetele a arătat că președintele 
Republicii Franceze, Franțois Mit
terrand, i-a încredințat plăcuta mi
siune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie și de a sublinia importanța pe 
care personal o acordă relațiilor 
franco-române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Franței salutul său și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate aspecte esențiale ale dezvoltă
rii relațiilor tradiționale dintre 
România și Franța, ale intensificării 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare, pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, în avan
tajul reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii. securității și cooperării in
ternaționale.

Relevindu-se rezultatele obținute 
pînă în prezent în promovarea ra
porturilor bilaterale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ministrul fran
cez de externe au subliniat că tre
buie acționat pentru lărgirea schim
burilor comerciale, pentru realiza
rea. în bune condiții, a obiectivelor 
de colaborare prevăzute, pentru ini
țierea de noi acțiuni de cooperare,

care să pună în valoare potențialul 
economic al celor două țări și să 
servească popoarelor noastre.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației de pe continentul european, 
unde se află concentrate cele mai pu
ternice forte militare, armamente 
nucleare. Pornindu-se de la aceste 
realități, s-a apreciat că este în in
teresul popoarelor europene de a se 
obține noi pași pe calea edificării 
unei securități trainice, promovării 
unor relații noi între state, de largă* 
și fructuoasă colaborare pe cele mai 
diferite planuri. în acest sens, a fost 
evidențiată importanța de a se ac
ționa pentru încheierea cit mai grab
nică a reuniunii de la Madrid și cu 
rezultate pozitive, astfel incit ea să 
asigure continuarea eforturilor în
cepute la Helsinki, să conducă la un 
acord, deschizind noi perspective în
făptuirii integrale a prevederilor Ac
tului final, realizării dezarmării pe 
continent, întăririi încrederii și am
plificării cooperării între statele eu
ropene, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza stimei și respectului, 
a principiilor egalității în drepturi, 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

în același timp, a fost reliefată 
preocuparea celor două țări fată de 
creșterea cursei înarmărilor, care 
exercită o influență puternic negati
vă asupra vieții economice mondiale, 
creează mari greutăți tuturor state
lor. sporește pericolul de război.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
.pentru oprirea amplasării de rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
pentru reducerea celor existente.

pentru realizarea unor acorduri — in
clusiv a unor acorduri intermediare 
— care să constituie o bază pentru 
trecerea la măsuri privind eliminarea 
totală a acestor rachete.

S-a insistat, de asemenea, asupra 
necesității soluționării prin mijloace 
politice a tuturor diferendelor dintre 
state, în Orientul Mijlociu, Asia de 
sud-est, Asia de sud-vest și în alte 
regiuni ale lumii. în acest cadru, 
examinîndu-se evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, s-a considerat că 
se impune să fie intensificate efortu
rile politice, diplomatice, în vederea 
începerii, în acest an. de negocieri 
care să ducă la rezolvarea proble
mei palestiniene, la asigurarea drep
tului poporului palestinian la auto
determinare, precum și la o pace 
justă și durabilă în regiune.

în cursul convorbirilor, un loc 
important l-au ocupat problemele 
privind situația economică mondială. 
Au fost relevate consecințele, pen
tru toate statele, ale crizei econo
mice, politicii dobînzilor înalte, 
speculațiilor monetar-financiare, pre
cum și ale adîncirii decalajelor din
tre țările bogate și țările sărace. S-a 
subliniat că interesele păcii și stabi
lității economice și politice interna
ționale reclamă începerea de nego
cieri. cu participarea tuturor state
lor, în vederea lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini 
economice mondiale.

în încheiere, s-a exprimat convin
gerea că actuala vizită a ministru
lui francez va duce la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, la intensificarea 
conlucrării dintre cele două țări 
pentru o politică de pace, securitate, 
independență și largă colaborare în 
Europa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Președintele Organizației Planului si Bugetului din Iran
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe Mohammad Taqi 
Banki, ministru de stat, președintele 
Organizației Planului și Bugetului a 
Republicii Islamice Iran, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
loan Totul viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Bîrlea, președinte
le Comitetului de Stat al Planifică
rii, Nicolae Ștefan, ambasadorul 
țării noastre la ’Teheran.

A luat parte Ahmad Ajallooeian, 
ambasadorul Iranului la București.

Oaspetele iranian a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj prietenesc din partea președintez- 
lui Republicii Islamice Iran, Seyyed 
Aii Khamenei.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
un salut și cele mai bune urări pre
ședintelui Republicii Islamice Iran.

în cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție că între România și

Iran se dezvoltă... relații . prietenești, 
de colaborare .strânsă in domenii de 
interes comun, pe baza respectului 
și avantajului reciproc. S-a exprimat 
hotărârea de a se acționa pentru 
extinderea și amplificarea acestor 
raporturi, arătîndu-se că există în
semnate posibilități de intensifica
re a conlucrării dintre cele două 
țări. în acest sens, au fost analizate 
noi domenii și mijloace menite a 
duce la întărirea legăturilor de co
laborare dintre România și Iran, in 
folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

A avut loc. totodată, un schimb de 
vederi în probleme internaționale 
actuale, subliniindu-se că încorda
rea din lume impune unirea și in
tensificarea eforturilor tuturor sta
telor și popoarelor împotriva politi
cii imperialiste, pentru reluarea și 
continuarea procesului de destinde
re, de colaborare, de respect al in
dependenței popoarelor, pentru so
luționarea pe cale politică a stărilor

conflictuale din diferite zone ale 
globului, penthu înfăptuirea dezar
mării. și în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Președintele României a reliefat 
necesitatea încetării conflictului din
tre Iran și Irak, trecerii grab
nice la negocieri pentru regle
mentarea pașnică a diferendelor 
dintre cele două state, cu res
pectarea intereselor fiecăreia din 
părți, ceea ce ar fi în interesul dez
voltării ambelor popoare, al cauzei 
păcii, al securității și colaborării în 
zonă.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Iranului de a conlucra pe 
arena internațională pentru a-șl 
aduce contribu+ia la crearea unul 
climat de pace, încredere și coope
rare și eliminarea oricăror forme de 
agresiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul zilei 
de joi, pe ambasadorul Repu-

Republicii Orientale a Uruguayului
blicii Orientale a Uruguayului 
la București, Juan Ansa Borda- 
garay, în vizită de rămas bun, 
în legătură cu încheierea mi

siunii acestuia în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

întrunit pentru a dezbate sarcinile ce revin Uniunii 
scriitorilor in lumina hotărârilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român din decembrie 1982, 
Consiliul Uniunii scriitorilor își exprimă adeziunea 
deplină la ideile cuprinse în Raportul pe care l-ați 
prezentat Conferinței, document programatic de o în
semnătate hotărâtoare pentru întreaga viață economi
că. ideologică și politică din țara noastră. Analiza 
lucidă și pătrunzătoare a fenomenelor specifice socie
tății .românești ne-a ajutat să înțelegem în profunzime 
problemele realității aflate într-o permanentă prefa
cere revoluționară. însuflețitoarele orientări pe care 
le-ati formulat și de această dată au pus într-o lumi
nă și mai vie rolul educației și al culturii în procesul 
făuririi lumii noi.

Fiind dintotdeauna, și astăzi mai mult ca oricînd, 
strâns legați de poporul căruia îi aparțin cu trup și 
suflet, scriitorii se 6imt profund implicați în tot ceea 
ce se întemeiază astăzi pe pămîntul patriei. Inspirin- 
du-se din realizările acestei epoci strălucite, cea mai 
rodnică din întreaga istorie a țării, ei se străduiesc 
să asigure o mai mare capacitate de cuprindere și 
reflectare a vieții, într-o gamă largă de stiluri și mo
dalități artistice, contribuind astfel la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a milioanelor de citi
tori. Hotărâtoare pentru împlinirea acestui deziderat 
este multiplicarea și adîncirea relațiilor cu oamenii 
muncii, Cunoașterea în profunzime a realității, cău
tarea izvoarelor inspirației în viața poporului consti
tuie nu numai chezășia unor realizări durabile, ci și 
îndatoriri legate indestructibil de slujirea demnă a 
profesiei, așa cum în atîtea rânduri ne-ați indicat 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general. Drept rezultat al eforturilor desfășurate 
de întreaga obște scriitoricească, literatura acestor 
ani. dezvoltîndu-se armonios, intr-un climat de liber
tate a creației, este bogată în opere valoroase. în care 
oamenii muncii își recunosc chipul de. eroi ai con
struirii socialismului și înaintării României spre co
munism. Vom face în continuare totul pentru reali
zarea unor astfel de opere, situate ferm pe pozițiile 
partidului nostru, pătrunse de spirit revoluționar,

profund angajate în lupta poporului pentru o viață 
mai bună, care să slujească neabătut tot ceea ce este 
nou și înaintat, combățînd fenomenele negative, con
cepțiile învechite, atitudinile înapoiate, incompatibile 
cu cerințele și idealurile societății românești contem
porane.

Totodată, scriitorii s-au angrenat cu dăruire în vasta 
acțiune de democratizare a culturii, inițiată de dum
neavoastră, slujind prin mijloace variate răspîndirii ei 
în straturile cele mai largi ale poporului. îndrumând 
activitatea cercurilor și cenaclurilor literare de pe 
întreg cuprinsul țării, sprijinind ampla mișcare a 
creatorilor amatori desfășurată în cadrul generos al 
Festivalului național „Cintarea României**, ei pregă
tesc schimbul de mîine al literaturii noastre, îndepli- 
nindu-și și pe această cale misiunea de artiști-cetățeni.

De o înaltă apreciere s-a bucurat nobilul dumnea
voastră efort de promovare a păcii și cooperării între 
țări și popoare, știut fiind că numai astfel vom putea 
duce la bun sfîrșit opera de edificare a socialismului 
pe pămîntul românesc, iar civilizația umană va fi eli
berată de marile primejdii care o amenință. însu- 
șindu-ne întru totul această viziune generoasă, con
structivă, respingem cu fermitate atacurile împotriva 
țării noastre, denigrarea realizărilor obținute pe tărîm 
social-economic și politic, precum și în cultura nouă, 
pătrunsă de spiritul umanismului revoluționar.

Consiliul Uniunii scriitorilor a primit cu deplină 
aprobare îndemnul dumneavoastră de a face să vibreze 
in fiecare pagină munca eroică, preocupările și năzu
ințele celor pentru care scriem. Răspunzind acestui 
îndemn, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că slujitorii condeiului — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — vor 
face tot ceea ce le stă în puteri pentru ca prin creația 
lor, prin dezbaterea responsabilă a problemelor scrisu
lui, prin legătura nemijlocită cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale să fie la înălțimea îndatoririlor 
ce le revin, pentru a merita înalta învestitură cu care 
i-ați onorat ca mesageri și constructori ai spirituali
tății acestei țări.

CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Rapsod și 
gospodar

Despre Nicolae Pitiș, din co
muna Lăpuș, s-a dus vestea in 
tot Maramureșul pentru talentul 
său de rapsod popular. In egală 
măsură insă i s-a dus vestea și 
despre o altă pasiune a lui : 
creșterea animalelor. In acest 
an a contractat cu statul sute 
de litri de lapte de oaie și bivo
liță, 30 de miei, 2 viței, 100 kilo
grame de lină și' altele. Inge
nios, el și-a construit din nuiele 
un saivan cu totul original. Un 
saivan... umblător, 
fi tras de cai și mutat 
loc in altul, fără nici 
mică stricăciune.

Cit despre pasiunea

Adică poate 
dintr-un 
cea mai

i
i
i
i
i
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campaniei agricole și a livrărilor de 
legume proaspete la fondul pieței. A 
participat, la comitetul de partid din 
„Nodul C.F.R. Arad", la o analiză 
consacrată investițiilor. N-a partici
pat la nici o adunare generală de 
partid deși. în săptămîna respectivă, 
au fost programate circa 60. Cum își 
caracterizează singur activitatea 7 
..Ar fi trebuit să-mi fac mai mult 
timp pentru munca directă cu orga
nizațiile de bază. Dar cred că va 
trebui să analizăm această situație 
cu fiecare activist în parte. Există 
— mi-am dat seama și din rapoar
tele instructorilor — neajunsuri in 
acest domeniu".
• Audiențe în săptămîna respec

tivă au ținut trei secretari ai comi
tetului municipal de partid. Se 
acordă o mare atenție primirii și

ascultării oame
nilor, clarificării șl 
soluționării pro
blemelor lor. Cir
ca 100 de oameni 
au fost primiți de 
cei 3 secretari, iar 
pentru 48 din a- 
ceștia problemele 
au fost rezolvate 

pe loc sau orientate spre soluționa
re în cel mai scurt timp. O metodă 
bună. Fiecare din tovarășii care țin 
audiențe prezintă primului secretar 
o sinteză cu problemele mai 
bite care sint apoi analizate 
ma ședință de secretariat.

• într-o după-amiază, 
miercuri, i-am întîlnit la _ 
spectacole a casei de cultură a mu
nicipiului pe toți activiștii comite
tului municipal de partid — unii 
chiar cu soțiile. „Vrem să revita- 
lizăm mișcarea artistică în oraș — 
ne spune tovarășul Roman. Specta-

1-am 
putem, 
pentru 
pentru

Civilizația 
comerțului 

și respectul 
cetățenesc

Mi s-a intîmplat ca intrînd 
intr-un magazin de confecții să 
tresar în fața unor tineri imbrăcați 
după ultima modă și care, surprin
zător, mă priveau într-un fel ciu
dat, fix ; îmi dădeam insă repede 
seama că erau manechine. Dar 
mi s-a intîmplat și să iau drept 
manechine făpturi vii. M-am oprit 
zilele trecute la un magazin de 
confecții de pe Calea Victoriei și 
cele două vinzătoare spre care mă 
îndreptam — și care păreau să nu 
vadă nici un client — s-au întors, 
deodată, cu spatele (abia atunci 
m-am convins că erau ființe și nu 
lucruri), continuîndu-și discuția 
despre ce-au făcut ele in timpul 
liber, iar cînd, în fine, m-au băgat 
in seamă, se uitau la mine ca la 
un intrus care, neavind ce face, 
și-a pus în gind să le deranjeze. 
Răspundeau scurt, iritat : „Ce do
riți ? N-avem !" I-am arătat uneia 
dintre ele că marfa de care între
bam se afla chiar în galantarul din 
fața lor și ea a tras sertarul cu 
gesturi ce demonstrau o profundă 
plictiseală. Am ieșit din acel ma
gazin cu un gust amar.

S-ar putea spune că faptul e 
mărunt, și poate l-aș fi dat eu 
însumi uitării, dacă intre scrisorile 
trimise „Scinteii" n-aș fi întîlnit 
citeva care...

...Tovarășa profesoară Mariana 
Anghel din București, bulevardul 
Păcii nr. 102—104, scrie despre 
atitudinea casieriței magazinului 
alimentar din strada Moinești, care, 
întrebată politicos de ce suma în
casată de ea este mai mare decit 
prețul înscris pe ambalajul produ
sului cumpărat, a început să țipe la 
clientă și să-i vorbească într-un 
mod cu totul nepermis : „Ce vrei, 
cucoană ?“, „hai, întinde-o !“, „Ce, 
ești chioară ?“ etc. — un torent 
de injurii, de cuvinte batjocoritoare.

Aveți toată dreptatea, stimată 
tovarășă profesoară cînd scrieți 
ziarului că ați „rămas contrariată . 
văzind că oamenii aflați in maga
zin n-au intervenit, iar un cetățean 
a luat apărarea casieriței", jignin- 
du-vă și el : „acel cetățean mi-a 
oferit... 5 lei" : „Spunind că fac 
gură pentru nimic".

Intr-o altă scrisoare, semnată de 
tovarășul Ion Bălănoiu, contabil 
șef la C.I.N.O.R. București, se 
semnalează o practică frecventă ce 
duce la frustrarea cumpărătorilor : 
este vorba de așa-numita „lipsă" a 
banilor mărunți. „La pline, la legu- 
me-fructe, la alimentare, la ziare, la 
tichete de transport in comun, fără 
nici o jenă unii vlnzătorl nu-ți dau 
restul. Te grăbești și pleci umi
lit, fără să poți să faci nimic".

Aș fi voit să-i spun autorului 
câ- totuși. nfitr-o asemenddr iitnfifeZ i 
furare, -se. "poate face uh luLtu) ' 
adică să nu admitem procedeul, 
dar iată că în rindurile următoare 
tovarășul Bălănoiu își explică de
zamăgirea astfel : „Lumea vede, 
dar nu te ajută nimeni atunci cînd 
insiști să ți se dea restul. Ba, 
uneori se găsesc unii, deși înșelați 
ca și tine, care, cu glas tare, trecind 
de partea casierului incorect, îți fac 
tot ție observație".

Reținem — și supunem mai de
parte atenției forurilor de resort — 
citeva propuneri pe care le faceți 
și le considerăm binevenite : „să 
se introducă obligativitatea ca toa
te locurile de încasări și plăți să 
fie asigurate cu bani mărunți de 
la primul moment al începerii ac
tivității : să se asigure întărirea 
controlului de stat și obștesc, pre
cum și aplicarea de sancțiuni. Aș
teptăm răspunsurile celor chemați 
să ia măsurile cuvenite, precum și 
opinii ale cititorilor pe care le vom 
publica la această rubrică.

Vasile BĂRAN

lă de a așeza activitatea de partid 
pe un făgaș cit mai bun. Un singur 
lucru, credem, a fost scăpat din ve
dere. Odată cu reorganizarea sectoa
relor. cu redistribuirea forțelor apa
ratului' comitetului municipal, ar fi 
trebuit redistribuite — cel puțin 
acolo unde era cazul, și în mai mul
te locuri era — și forțele activului 
de partid și ale instructorilor ob
ștești.

® Forțele aparatului
municipal de partid erau 
în săptămîna respectivă și 
șuraroa sau finalizarea a 
troale — două complexe 
obișnuit. în ultimii doi ani
municipal a reușit să cuprindă în 
acțiunile de control aproape toate or
ganizațiile de bază din municipiu, in 
număr de peste 750. Este, indiscutabil.

comitetului 
antrenate 
la desfă- 
trei con- 

și unul 
comitetul

&

ION ENE din Plosca, Teleorman, 
ne trimite frumoase știri despre 
activitatea consătenilor săi, fruntași 
pe C.U.A.S.C. la muncile agricole 
de primăvară. Felicitări !

Electricianul ENACHE VASILE de 
la C.O.S. Tirgoviște și UN GRUP 
DE MINERI de la secția Vețel a 
I.P.E.G.H. Deva ne întreabă dacă 
este normal să li se condiționeze 
primirea retribuțiilor de pretinsele 
contribuții pecuniare voluntare ne
cesare dezvoltării fotbalului local. 
Nu este I Sesizați imediat organele 
de partid și administrative locale 
despre această practică abuzivă, 
strict interzisă. Comunicați redacției 
dacă se mai repetă.

RECORDURI NEDORITE ne sem
nalează : 1. Asociația de locatari 
nr. 40, Slatina - „Blocul 4 AB din 
str. Drăgănești a rămas netencuit 
deși este în folosință din iunie 
1980" ; 2. C.A.P. Concești, Botoșani 
— „Moara de tocat și măcinat fu
raje nu poate fi folosită din august 
1982 pentru că «Electromotor»-Ti- 
mișoara nu ne repară motorul de 
11 kW aflat în garanție ; 3. Tudor 
M. Gheorghe din Milcoiu, Vilcea - 
„li anunț pe cei de la întreprin
derea de electricitate că ograda 
mea nu-i depozit de vechituri, deși 
le păstrez și astăzi sîrmele, izola
torii de porțelan și celelalte fiero- 
tenii pe care «le-au uitat»".

CONSILIUL municipal al sindica
telor Sibiu pentru grupul de mun
citori de la Revizia de vagoane 
C.F.R. : Drepturile de retribuire, 
precum și reținerile vă vor fi men
ționate pe plicuri, așa cum ați dorit.

DEPOZITUL PECO - Mehedinți 
ne răspunde la scrisoarea lui Pră
jea Ion din Drobeta Turnu-Severin 
că „se confirmă parțial unele lu
cruri, dar se și exagerează unele 
probleme". Omul reclamase că 
i s-ar fi refuzat schimbarea unei 
butelii defecte. Atît. Și așteaptă 
(încă), răspunsul la întrebarea de 
ce ? Nu înțelegem ce se confirmă' 
parțial și ce se exagerează : i-a 
oferit depozitul doar o jumătate de 
butelie ?'

PĂLĂRIA, vesta și haina, negre — 
acesta este din veac portul țăra
nilor din Mărginimea Sibiului. Dar 
nu mai găsim postavul din care le 
confecționam. Ce să facem ? - ne 
întreabă Vasile Dragu din Rășinari. 
Să așteptăm răspunsul Ministerului 
Industriei Ușoare.

VĂ ONOREAZĂ — tovarășe Basica 
Nicolae din București - faptul că

deși ați plecat de 31 de ani din 
Lupșea (Mehedinți) găsiți sursele și 
resursele necesare ajutorării foștilor 
dv. consăteni.

COMITETUL municipal Pitești al 
P.C.R. ne informează că scrisoarea 
lui Manea Victoria din aceeași lo
calitate, str. Gheorghe Doja nr. 2, a 
fost rezolvată favorabil. Preda 
Gheorghe a fost schimbat din func
ția de șef al sectorului gospodărie 
comunală și locativă.

DE CE — întreabă Gheorghe B. 
Negru din Lerești - a fost desfiin
țată sala expoziției de pictură din 
Cimpulung, str. Republicii nr. 47 ? 
Fusese amenajată prin muncă pa
triotică. Chiar, de ce ? Așteptăm 
răspunsul consiliilor populare oră
șenesc și județean.

CORESPONDENTUL voluntar Paul 
Nistorescu din Craiova propune ca 
ștraifurile rămase de la legătoria 
C.C.S.I.T.-Electroputere să nu mai 
fie trimise la D.C.A., ci refolosite pe 
loc ca bonuri, bilete de voie, note 
de recuperare etc. Ceva în genul 
unei ștampile ar rezolva și proble
ma imprimării acestora, desconges- 
tionînd întreprinderile poligrafice.

E FOARTE NORMAL Șl LEGAL, 
dacă aveți casă și la țară, tova
rășe Costel Mănescu, din Tirgu Jiu, 
să contribuiți prin muncă și la în
frumusețarea comunei în care se 
află acea casă.

ANALIZA SERIOASA, cu mult spi
rit de observație, făcută de un grup 
de muncitori de la Fabrica de scau
ne curbate din Bucea, județul Cluj, 
am trimis-o Consiliului județean de 
control muncitoresc al activi# -j e- 
conomice și sociale, cu soiieftarea 
de a se forma un colectiv complex 
de anchetă.

VECINII care au tras țeava de 
apă pe sub dormitorul dv., tova
rășe Constantin Andronache din 
București, au nesocotit decizia nr. 
1 114/1982 a Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului. 
Incorectă e și practica de a se 
face gălăgie sub ferestre în ore
le de odihnă, fie și sub pretextul 
udării grădinii. Ceea ce ne miră, 
este că nu ați discutat aspectele 
bunei conviețuiri în recenta aduna
re generală a locatarilor, la care 
nădăjduim că ați participat. Chiar 
și în timpul orelor de muncă vo
luntară, desfășurată în jurul blocu
lui. se pot schimba opinii de pe 
poziții civilizate.

Mircea BUNEA

i $

, . lui de
, nu putem încheia fără a 

spune că singur își meșterește 
tot felul de instrumente : clari
nete, trîmbife, fluiere, tilinci. La 
toate cîntă la fel de bine. Ca și 
din frunză, ca și din solz de 
pește... Ți-e mai mare dragul 
să-l asculți. Dar și să-i admiri 
gospodăria!

I Czt a
. rapsod, 
spune c
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| Barza albă
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Știați că barza albă e pe cale 
de dispariție în numeroase țări 
din Europa? In schimb, in co
muna sibiană Scorei — și nu nu
mai acolo — berzele albe se în
mulțesc. Prin strădania și pa
siunea profesorului Gavril Popa, 
sub îndrumarea și încurajarea 
lui directă, elevii au amenajat 
cuiburi pentru berze deasupra 
șurilor. Ctțiburi formate din doi 
snopi de crengi, pe care berzele 
și ,le migălesc apoi după toate 
cerințele unui sejur confortabil. 
In fiecare primăvară poposesc 
la Scorei peste o sută de berze, 
număr care întrece pe cel al tu
turor păsărilor de acest fel din 
Olanda și Danemarca luate la 
un loc. Intr-o publicație de spe
cialitate, Consiliul Internațional 
pentru ocrotirea păsărilor, cu 
sediul la Londra, după ce-i 
laudă pe elevii din Scorei, re- 
comandă acțiunea lor de prote
jare a benelor ca un exemplu 
demn de urmat in toate țările.

A dispărut

o...
De foarte multă vreme exista 

in grădina Consiliului popular 
al orașului Caracal statuia zeiței 
Ceres. Un monument îndrăgit 
de localnici și consemnat și in 
ghidul turistic al urbei.

După zeci de ani cit a stat 
unde a stat... împietrită, la locul 
ei, cineva a avut ideea să-i 
mute „domiciliul" în alt loc. Era 
bine și acolo... Dar. —, :affățn., din 
gazeta. „Oltul" — sfațuia a, dis
părut cu totul. Hazul e. că. nici 
edilii nu știu nimic dă urma ei"

De unde întrebarea : să fi ple
cat, oare, harnica zeiță a agri
cultorilor să dea și ea o mină 
de ajutor acum, primăvara, la 
muncile timpului?

„Am vrut 
sa-i sperii

îndată după începerea progra
mului de lucru, Alexandru Bă- 
doiu, de meserie lăcătuș la în
treprinderea minieră Roșia-Peș- 
teana, județul Gorj, s-a învoit 
să meargă la dispensar. Motivul: 
să se panseze la o mină rănită.

S-a întors abia după citeva 
ore, dar nici urmă de mină 
bandajată. Și aceasta, intrucît 
nu era vorba de nici o rană. In 
schimb, băuse zdravăn. Ba, mai 
mult, nu venise singur. Ținea in 
mină Un...șarpe.

Cu șarpele in mină a început 
să-i alerge pe cei din jur.

— Am vrut să-i sperii — a 
declarat el — să văd Cit sint de 
curajoși.

Cînd i s-a spus ce-l așteaptă, 
i-a pierit Și lui curajul.

S-a râzgindit...
Aflăm de la organele de mi

liție un fapt mai puțin obișnuit. 
Un tinăr din Toplița, județul 
Harghita (îi dăm numai inițiale
le — V.V. — și o să vedeți din 
ce cauză), s-a furișat în casa 
cetățeanului B. Mihai, de unde 
a sustras 500 de lei și un ceas 
electronic de mină.

Lucrătorii de miliție au în
ceput investigațiile. Mai înainte 
de încheierea acestora, V.V. s-a 
dus la cel pe care-l prădase, 
dindu-i înapoi banii și ceasul.

De ce i-am dat făptașului nu
mai inițialele? Pentru că e tinăr 
— are 19 ani — și pentru că a 
promis că-n viața lui. n-o să mai 
facă ce a făcut.

„Motiv" de divorț
O intimplare năstrușnică pe

trecută la Birlad. Soții Ileana și 
Fetrea T., oameni in virstă, pen
sionari, au ajuns „în sala pași
lor pierduți" solicitind instanței 
de judecată desfacerea căsniciei 
lor, căsnicie „închegată" de 
foarte scurt timp. Au fost pre- 
zenți și martori în virstă de la 
60 de ani în sus.

Care credeți că a fost singurul 
și cel mai „zguduitor" motiv de 
divorț?

Nu vă obosiți mintea, că oricit 
ați încerca, tot n-ați ghici. Mo
tivul capital de divorț este că 
înainte de căsătorie, mirele pen
sionar, „orbit de amor", a... uitat 
s-o întrebe pe mireasa pensio
nară ce pensie are. Și cum 
pensia i se pare că nu e destul 
de mare, hai la tribunal!

Pe scurt
Minerul Vasile Muscalu de la 

Rovinari a fost cel de-al 
20 000-lea pacient operat de chi
rurgul Gheorghe Constantines- 
cu, de la Spitalul județean Gorj, 
în cei 30 de ani de activitate 
profesională. Minerul ii aduce 
cea mai călduroasă mulțumire, 
la care se adaugă și cele 19 999 
de pînă la el.

Rubrică realizată de
Petre POPA

Leu sprijinul
corespondenților
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O săptămînă, oricit de bogat ar fi 
programul ei. nu poate defini in 
ansamblu activitatea complexă a 
unui comitet municipal de partid 
(în cazul de față Arad). Ea 
reprezintă, fără îndoială, doar un 
segment. Un segment care poate 
pune în lumină — așa cum am în
cercat s-o facem — atît eforturile 
depuse de comitetul municipal pen
tru soluționarea unor probleme ma
jore, pentru perfecționarea stilului 
său de muncă, cit și neîmplinirile 
legate de modul în care sint finali
zate preocupările existente într-un 
■domeniu sau altul. în materialele 
publicate pînă acum nu ne-am pro
pus — nici n-ar fi fost posibil — să 
redăm întreaga activitate desfășurată 
In această săptămînă de comitetul 
municipal de partid. Ne-am oprit 
doar la citeva din 
preocupările im- 
portante ale aces- .....  ........
tuia, mai ales la 
cele consacrate 
îndeplinirii sarci
nilor economice, 
perfecționării sti
lului său de mun
că. exercitării în
drumării și controlului organizațiilor 
de bază.

Perioada de care ne ocupăm a fost 
cu mult mai bogată in acțiuni care, 
într-un fel sau altul, au cuprins în
treaga problematică a orașului, de la 
preocupările mari, fundamentale, 
consacrate îndeplinirii planului de 
producție, pînă la cele vizînd aria 
— și ea la fel de complexă — a ce
rințelor de ordin cetățenesc. Nu 
ne-am propus ca la sfîrșitul acestei 
investigații să formulăm concluzii cu 
privire la activitatea de ansamblu a 
comitetului municipal de partid. 
Dimpotrivă, să invităm la reflecții 
despre o săptămînă de muncă obiș- 

» nuită, cu împlinirile și neîmplinirile 
ei. așa cum s-a desfășurat ea.

Care ar fi, într-o privire calei- 
doscopică, celelalte acțiuni si preo
cupări ce au completat. în săptămî
na respectivă, agenda de lucru a co
mitetului municipal 7 Multe — după 
cum vom vedea. Unele din ele ar fi 
meritat, poate, chiar o abordare a- 
parte. Dar să trecem în revistă, suc
cint. pe citeva dintre cele mai 
portante.

• în săptămîna respectivă 
procedat, pentru o creștere a eficien
tei muncii, la reorganizarea sectoa
relor și redistribuirea activiștilor pe 
organizații. Aceasta s-a făcut cu 
deosebită grijă, intrucît sectoarele 
cuprind atît o rază mare de activi
tate, cit și domenii dintre cele mai 
diferite. Atenția pe care a acordat-o 
primul secretar acestei acțiuni — 
prin consultarea fiecărui activist, 
prin analizarea complexității fiecărui 
sector — atestă o preocupare vizibi-

im-

E-a

o preocupare pozitivă, care se reflec
tă, cu urmări pe măsură, și in îmbu
nătățirea activității acestora. Ea ar 
trebui completată cu alte două pre
ocupări strict necesare: a) antrenarea 
într-o mai mare măsură. a activului 
de partid și a instructorilor obștești 
în efectuarea controlului — la con
troalele desfășurate în săptămîna 
respectivă proporția participării aces
tora fiind foarte redusă — și b) ana
lizarea mai atentă și mai sistematică 
a eficienței și calității controalelor 
efectuate.
• Am răsfoit la sfîrșitul săptămî- 

nii agenda de lucru a primului 
secretar al comitetului municipal de 
partid, 
pentru 
efectiv 
vității_ „__________
Ce a rezultat 7 A condus o plenară 
a comitetului de partid din comuna 
Fîntînele — una din principalele 
furnizoare cu produse agroalimenta- 
re pentru piața orașului. Semnalăm 
ca pozitiv faptul că înainte de ple
nară. împreună cu primarul comunei 
și președintele C.A.P., a vizitat sec
torul zootehnic, a verificat progra
mul de grajd și a indicat măsuri 
pentru respectarea lui cu strictețe. 
A ,avut o convorbire la comitetul de 
partid de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte, privind desfășurarea 
adunărilor generale ale organizațiilor 
de bază, precum și modul cum este 
pregătită plenara consacrată creșterii 
numerice 
partidului.
secretarul 
bază și cu 
dul Nou vizînd urgentarea lucrărilor

tovarășul Mircea Roman, 
a constata cit din timpul 
de muncă l-a consacrat acti- 
în organizațiile de partid.

și calitative a rîndurilor 
A avut o întîlnire cu 

biroului organizației de 
președintele C.A.P. Ara-

deose-
in pri-

lntr-o 
sala de

colul din seara aceasta 
conceput ca un argument că 
Sint prezenți toți activiștii 
ca toți să tragem _ concluzii 
activitatea practică".

...Ar mai fi multe, foarte 
de spus despre activitățile și acțiu
nile desfășurate în săptămîna res
pectivă la comitetul municipal de 
partid Arad. Nu ne-am propus deci 
să formulăm concluzii, ci să invi
tăm Ia reflecții. Căci organizația 
municipală de partid Arad — prin 
cei 34 000 de membri ai săi — este 
o organizație puternică. Prezența și 
eficiența ei în soluționarea proble
melor economico-sociale complexe 
ale orașului sint evidente. Și vor 
fi cu atit mai. substanțiale, cu cit 
acest uriaș potențial se află mereu, 
cu acțiunea și cu fapta, la datorie. 
Care astăzi înseamnă, așa cum cere 
secretarul general al partidului, o 
muncă de calitate și eficientă în 
toate domeniile de activitate.

<

multe

Constantin PRIESCU

„MAGISTRALA ALBASTRĂ"

Ecluza Agigea. în curînd, aici, prin cel 
patrulea braț

„Scînteii* |
al său, Dunărea își va da 

cu Marea

de-al 
mina

(Urmare din pag. I)

devenirea Canalului 
preocupat, de mai 
de un secol și jumătate 
multe minți luminate ; dar 
numai în acești ani, ca o 
măsură a puterii economi
ce a țării, a forței și capa
cității constructive a po
porului nostru, cel de-al 
patrulea braț al Dunării, 
cum e supranumit, a putut 
să devină și devine reali
tate. La Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973, 
din inițiativa secretarului 
general al partidului se ho
tărăște construirea „Com
plexului hidroenergetic și 
de transport Dunăre — Ma
rea Neagră". Programul 
partidului și Raportul pre
zentat de secretarul gene
ral, tovarășul 
Ceaușescu, la
XI-lea Congres al P.C.R. 
prevăd dezvoltarea trans
portului maritim și fluvial, 
precum și începerea lucră
rilor de construcție la acest 
important obiectiv. Astfel, 
in trimestrul IV al anului 
1975 Începeau primele lu
crări. Proiectul general de 
execuție a fost aprobat de 
Comitetul Politic Executiv 
al 
de 
al 
de , 
porturi auto, navale și ae
riene al Ministerului Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor, în colaborare cu alte 
34 de institute de proiecta
re și 42 de centre 
cetare din țară, 
pămintul dintre 
și Mare a fost 
tut de secretarul 
al partidului. Fiecare amă
nunt al marii construcții a 
fost discutat la fața locului 
cu proiectanții, cu cei care 
muncesc să-i dea chip. 
Aici, in bătaia vîntului do
brogean, s-au examinat so
luții, s-au dat prețioase in
dicații, s-a hotărit cum să 
se acționeze. E gîndul și ac
țiunea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această epo
pee constructivă menită să 
dea aripi unei intregi 
giuni.

cel

— a 
bine

Nicolae
de-al

C.C. al P.C.R. la data 
9 mai 1978. Realizator 

proiectului — Institutul 
proiectări pentru trans-

de cer- 
întreg 

Dunăre 
străbă- 
general

re-

...Veneam deunăzi cu 
nul, dinspre Constanța, 
gonul — ticsit de călători. 
Privirile fiecăruia, cu sau 
fără voie, au fost deseori 
atrase, cit am străbătut Do- 
brogea, de peisajul aproa
pe nepămîntean al marelui 
șantier. „Se trece peste po
dul de la ecluza Cernavo
dă ! Extraordinar !“, excla
mă cineva ; „Trebuia să fi 
luat o piatră în gură", ■ glu
mește un altul. Fără voie 
simt că trebuie să le po
vestesc. Despre acest șan
tier al țării. Despre milita
rii ce lucrează suspehdațl 
de frânghii, la 30 de metri 
înălțime. Despre brigadie
rii de la Straja, cărora: Încă 
nu le-a mijit mustața. Des
pre lupta cu timpul și cu 
intemperiile. Despre faptul 
că lucrările sint, pe acest 
șantier, mecanizate în pro
porție de sută la sută.
, — Și sint mulți deținuți

tre- 
Va-

care lucrează la . Canal ? 
— mă interpelează un om ... 
in virstă.

M-a surprins că dăinuie 
această părere deformată. 
Nu, Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră nu. se constru
iește cu deținuți. Aici lu
crează oamenii cei mai 
buni dintre cei buni, veniți 
din toată țara. Floarea ță- , 
rii. în jur de 30 000 de oa
meni, aleși dintre cei 
harnici, mai instruiți, 
sănătoși, mai demni, 
nepoții și strănepoții 
voi- avea de ce să-i admi
re și să-i respecte. Și să-i 
invidieze puțin. Nu oricine 
are șansa să construiască 
acest mare obiectiv al ță
rii, unul dintre cele mai 
spectaculoase ale acestui 
timp.

mai 
mai 
Fiii, 
lor

...Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră are o lungime 
de 64,2 kilometri, de la 
Cernavodă, prin Medgidia, 
Bașarabi, Cumpăna, pînă 
la sud de Constanța, la 
Agigea. Este racordat la 
Dunăre prin ecluza de la 
Cernavodă și la mare prin 
cea de la Agigea — două 
surori gemene. Ambele 
ecluze sint prevăzute cu 
cite, două porturi de aștep
tare și de dirijare. Lățimea 
fundului canalului este de 
70—90 metri. Adîncimea 
apei in canal va fi de 
7—7.5 metri. Canalul va 
permite circulația convoa
ielor de nave în ambele 
sensuri. Vor circula pe ca
nal inclusiv vase maritime. 
Se construiesc porturi la 
Cernavodă, Medgidia, Ba- 
sarabi și Constanța-sud — 
ultimul pe teritorii amena
jate cu pămintul excavat 
din canal. La Cernavodă, 
Medgidia, Basarabi și Agi
gea, podurile peste canal 
— unul mai frumos decit 
altul — par mai degrabă 
opere de artă.

...Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. Aproximativ 
300 milioane metri cubi de 
pămînt excavat. 700 de 
hectare de pămînt cîștigat 
asupra mării. Trei milioane 
și jumătate metri cubi de 
beton. O investiție uriașă 
de muncă, de gîndire, de 
resurse materiale cu dura
ta de recuperare de numai 
27 de ani. Economiile reali
zate din transportul pe ca
nal și Dunăre vor fi foarte 
mari față de transportul 
pe căile ferate, știut fiind 
că transportul pe apă este 
de cinci-șase ori mai ieftin 
decît pe uscat. Ar mai tre
bui adăugat, de asemenea, 
că, datorită canalului, dru
mul navelor, dinspre Con
stanța spre 
șe scurtează 
400 km !

Vom continua, dealtfel, 
să publicăm reportaje care 
să-i ofere cititorului măcar 
o idee despre amploarea 
marii opere create între 
Dunăre și Mare, care se 
apropie acum de punctul 
final, despre viața și mun
ca celor ce vor intra în is
toria construcției socialiste 
ca făuritorii celui de-al pa
trulea braț al Dunării.

Cernavodă, 
cu aproape

Cmdva, 
pe acest teren 

erau grădini
In loc de scrisoare, cores

pondentul nostru voluntar, 
Paul Ispas din București, șo
seaua Olteniței nr. 188 (sec
torul 4), ne-a trimis fotogra
fia alăturată. Ea reprezintă 
fostele grădini de zarzavaturi 
și livezi de pe strada Firul 
Văii, situată în apropierea 
Parcului Tineretului din sec
torul 4, transformate de une
le întreprinderi din Capitală 
(I.C.E.D., I.S.B., I.C.L. Ali
mentara etc.), precum și de 
către cetățeni din cartier, în 
rampă pentru depozitarea 
materialelor și gunoaielor.

Cetățenii care cultivau a- 
ceste terenuri au încercat să 
le curețe, să le niveleze, dar 
n-au putut depăși grămezile 
mari de gunoaie aduse aici 
cu autocamioanele.

Ce părere au despre aceas
tă stare de lucruri consiliul 
popular și administrația do
meniului public ale secto
rului ?

Uq om în audiență 
la redacție

La început nu l-am crezut. Părul 
alb, ținuta sobră inspirau în
credere. însă faptele, intimplările 
pe care le relata păreau desprinse 
dintr-un scenariu absurd, Cu toate 
că ii bănuiam de confabulație. l-am 
ascultat cu atenție, inregistrînd au
diența (nr. 15 056), apoi am „tato
nat" cazul. Concluzia: bătrinul avea 
dreptate întru totul. Mai mult : pă
țania lui pare să l'i ajuns intr-un 
punct mort. în care, fără să fie 
vinovat o iotă, e greu... să i se 
mai dea dreptate.

Se numește Matei Constantin si 
este pensionar. în ziua de 14 sep
tembrie 1982 a plecat la piață. în 
jurul orei 10 se găsea la maga
zinul din Piața „Decebal" așteptind 
să cumpere o găină. Dintr-o dată, 
s-a apropiat de! el un subofițer 
care l-a invitat — în mod ci
vilizat. politicos — la circa de mi
liție. Cetățeanul a cerut relații, nu 
comisese nimic, dar absolut nimic 
pentru a se afla in conflict cu 
legea. Atunci s-a repezit spre el o 
necunoscută care a început să răc
nească: „Iată hoțul și escrocul care 
mi-a furat 65 000 de lei !“

Omului nu i-a rămas nimic de 
făcut decît să meargă la circa 10 
de miliție. Acolo apogeul cercetă
rii a fost un test propus de „par
tea lezată" — femeia zgomotoasă : 
descălțarea ! „După ce m-am des
călțat. femeia s-a uitat la picioa
rele mele și a spus că nu eu sint 
hoțul, pentru că nu am noduri la 
degetele picioarelor" (7 1) Conster
nat de intimplare și. in egală mă
sură. de amănuntul de care a de
pins salvarea lui. bătrinul a mai 
găsit resurse de calm să întrebe 
cine este, totuși, promotoarea emo
țiilor prin care a trecut. Răspun- 
zindu-i, reprezentanții autorității 
i-au dat numele și. adresa respec
tivei : Neculăeș Cecilia, aleea Ver- 
gului nr. 7.

— După multe rugăminți ale 
acestei femei să o iert, precum și 
la insistentele miliției, am rupt 
hirtia cu numele și adresa, decla- 
rînd că nu o mai acționez în ju
decată.

Cu alte cuvinte. Matei Constan
tin. dind de o parte umilința su
ferită pe gratis, și-a spus : „Totul 
e bine cînd se sfirșește cu bine". 
Numai că nu se sfârșise...

...Peste aproape două luni. în di
mineața de 5 decembrie, la inter
secția străzilor Rovine și Căuzași 
scena absurdă s-a repetat 1 Locul 
milițianului l-au luat doi bărbați 
— rude ale Ceciliei Neculăeș. Sus
ținuți sonor de aceeași gălăgioasă 
păgubașă, l-au înșfăcat pe M.C. și 
l-au dus din nou la miliție, repe- 
tînd acuzația (suma se rotunjise 
la 70 000). Testul nodurilor de la

picioare n-a mai fost făcut, dar 
cercetarea a durat mai mult, bă
nuitul fiind și transferat de la o 
circă la alta. Din fericire, trecutul 
profesional al pensionarului era 
fără pată și aceasta i-a ușurat 
soarta. Totuși, a trecut un număr 
de ore pină să se ajungă din nou 
la concluzia că nu el este persoa
na urmărită de păgubașă. De data 
aceasta concluzia a fost trasă la 
circa 9.

Omul nu s-a mai lăsat înduioșat 
Si a acționat-o in judecată pe Ne
culăeș Cecilia pentru calomnie. 
Firesc. Oricine ar fi procedat 
la fel. Făcut de rîs de două! oii 
in plină stradă, îl obliga, dealtfel' 
și dorința de a se pune la adăpoqsi 
împotriva repetării acestei situații.

Judecata (dosarul 974/83 al Jude
cătoriei sectorului 2) a avut plăce
rile ei, dar finalul a întrecut orice 
așteptări. Neculăeș Cecilia a măr
turisit că, umblind după chilipiruri, 
a încredințat „circa 65 000 de lei" 
unui individ care i-a promis „o ma
șină din vamă". Tot ceea ce știa mai 
sigur despre el era că... se văita 
de noduri la picioare. Dispărând 
cu banii, individul „s-a făcut" și 
mașină și vamă. Ei i s-a părut că 
acel escroc seamănă cu bătrinul 
acostat de două ori pe stradă, dar 
acum știe că n-a fost el ; au con- 
vins-o că e o confuzie alți martori 
oculari, care-l văzuseră și ei pe 
escroc.

Analizind aceste elemente, in
stanța a achitat-o pe inculpata 
N.C., considerînd-o nevinovată pen
tru comiterea calomniei deoarece 
s-a aflat „in eroare de fapt". Ului
rea maximă o provoacă partea fi
nală a hotăririi judecătorești : in
culpata. chilipirgioaică, a fost ier
tată de orice neplăcere, dar recla
mantul Matei Constantin — cu 
toate că s-a reținut starea de fapt 
sesizată de el—a. fost obligat să- 
plătească 1 000 de lei cheltuieli de 
judecată, deoarece n-a cîștigat 
procesul ! Asta după ce a suferit 
atita umilință, jigniri în public, 
tracasări ! Trăind o situație pe 
care n-a dorit-o. la crearea că
reia n-a contribuit cu nimic, el 
s-a prezentat la judecată fără 
apărător, cu încredere in drep
tatea lui evidentă ; partea ad
versă. unde-a aruncat atîția bani 
în vint. și-a permis să-și angajeze 
și avocat.

„Cum 7 Să plătesc tot eu 7 Si 
jignit, și insultat, și tracasat 7“ — 
asta nu poate înțelege Matei Con
stantin.

Nici noi. Motiv pentru care aș
teptăm să ne lămurească cei in 
drept.

Sergiu ANDON

I
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URGENTELE ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ

SEMĂNATUL-
încheiat neîntîrziat,

A PROIECTUL PROGRAMULUI DE APLICARE A HOTĂRlRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI IN DOMENIUL 

RETRIBUIRII SI REPARTIȚIEI VENITURILOR> »

pe toate suprafețele!
OLT

Se lucrează în schimburi 
prelungite

Vremea este deosebit de priel
nică pentru semănat, in această 
săptămînă, în Cimpia Crișurilor. 
Pretutindeni in raidul nostru am 
consemnat însă o maximă concen
trare de forte la insămințarea po
rumbului. Pină joi dimineața, la 
această cultură sămința a fost pusă 
sub brazdă pe aproape 61 400 hec
tare, ceea ce reprezintă 80 la sută 
din suprafața planificată. Primul 
consiliu unic agroindustrial care a 
încheiat semănatul porumbului in 
județul Bihor este cel din Valea lui 
Mihai. Pe ultimele suprafețe se lu
crează acum și in consiliile agroin
dustriale Ciumeghiu și Oradea.

Ne-am aflat ieri la prima oră pe 
terenurile cooperativei agricole din 
Săcueni. Cinci semănători lucrau 
aici din plin. „Semănăm azi ulti
mele 100 hectare cu porumb din 
programul acestei campanii" — ne 
spune Peli Arpad, inginerul-șef al 
cooperativei, care supraveghea în
deaproape respectarea densității la 
semănat. Munca este temeinic or
ganizată și la C.A.P. Diosig. 
In cimp se aflau la acea oră 
atît președintele cooperativei. Va- 
sile Anca, cit și inginerul-șef 
al unității, Szony Vasile. „Orga- 
nizîndu-ne munca in schimburi

prelungite, am reușit să spo
rim mult ritmul de lucru, să de
pășim vitezele planificate, urmînd 
să incheiem semănatul vineri sea
ra" — preciza președintele coope
rativei. în întreg consiliul agroin
dustrial Săcueni, dealtfel, se mun
cește fără preget. „Acționăm din 
zori pină noaptea tîrziu. ne spune 
Nicolae Flonta, organizatorul de 
partid al consiliului. Dovadă este 
și faptul că zilnic am depășit vite
zele planificate cu circa 50 hectare, 
fără a face nici un rabat la cali
tatea lucrărilor".

In același mod responsabil se 
muncește pe toate ogoarele biho- 
rene. „In această săptămînă. după 
ce vremea s-a stabilizat — ne spu
ne Teofil Gal. directorul general al 
direcției agricole județene — mai 
bine de o treime din parcul de 
tractoare au funcționat în două 
schimburi sau în schimburi prelun
gite. Ritmurile sporite pe care le 
înregistrăm ne dau convingerea că 
vineri seara vom încheia această 
importantă lucrare din campania 
de primăvară, trecînd apoi cu toa
te forțele la întreținerea culturilor".

Ioan LAZA.
corespondentul* „Scînteii"

Acum-nu mai tîrziu -e nevoie 
de erbicide!

La 20 aprilie, în mod normal. în 
județul Olt trebuia să fie declanșa
tă campania pentru însămințarea 
celor 1800 ha cu orez. Epoca opti
mă — susțin specialiștii — pentru 
semănatul orezului este cuprinsă 
intre 20 aprilie și 5 mai. Cum în 
acest an suprafața amenajată pen
tru crezării în județul Olt este du
blă fată de cea din anii precedenți, 
orice zi pierdută la semănat con
tează ! Totuși, semănatul acestei 
culturi nu a început.

Tovarășul Nicolae Popescu, di
rector cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană, ne-a vor
bit despre cauzele acestei situații : 
„Avenj pregătite pentru a fi insă- 
mînțate 600 hectare. Avem și să
mînta asigurată pentru întreaga 
suprafață. Continuăm lucrările la 
priza Sprâncenata și cele pentru 
amenajarea ultimelor 340 hectare, 
acțiune care va fi încheiată pină la 
finele lunii aprilie, adică în limite
le stabilite în program. Anul aces
ta au fost întreprinse ample ac
țiuni pentru modernizarea oreză- 
riilor. iar pe suprafețele nou ame
najate s-au realizat parcele mari 
— de pînă la două hectare — ceea 
ce permite extinderea lucrărilor 
mecanizate. In plus, la două prize

de alimentare cu apă — la Tia 
Mare și Fărcașele — s-au montat 
agregate electrice. Așadar, con
structorii se străduiesc să soluțio
neze la timp toate problemele pri
vind amenajarea orezăriilor. Cu 
toate acestea nu putem începe se
mănatul orezului pentru că nu 
avem erbicidul necesar — 90 de 
tone. Vă dați seama ce ar însemna 
să însămințăm 1 800 hectare cu 
orez in condiții de neerbicidare..." 

Firește, consecințele sînt ușor de 
întrevăzut, aceasta puțind duce la 
compromiterea culturii. Cum in 
acest an s-a insistat cu tărie asu
pra realizării unor culturi deosebi
te de orez, cum in situația actuală, 
cel puțin în județul Olt. semănatul 
este pe punctul de a întîrzia, se 
impune ca direcția de resort din 
cadrul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare să soluțione
ze urgent problema pusă în discu
ție : aprovizionarea cu erbicidul 
necesar culturii de orez. Si aceasta 
cit mai repede, pentru ca semăna
tul orezului să se poată face in li
mitele timpului optim.

Iancu VOICU
corespondentul „Scinteii"

de mare capacitate (5,5 tone), în acțiune
Foto : Szakâcs V. Săndor

la iînmartin ; mașini de plantatPlantarea mecanizată a ca

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
executată exemplar, oriunde plantele au răsărit!
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IALOMIȚA BUZĂU

La prășit, cu toate forțele
In unitățile agricole din județul 

Ialomița, unde pe suprafețele in- 
sămințate in primele zile cu sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și po
rumb culturile au răsărit, mecani
zatorii și cooperatorii au trecut la 
efectuarea lucrărilor de întreți
nere.

Pînă în prezent, din cele 16 500 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr 
au fost. prășite mecanic 3 800 hec
tare, iar manual — 2 450 hectare. 

' Cooperativele agricole de producție
' din Movilița, Buiești și Drăgâiești

■ ' au executat prima prașilă manuală 
pe toate suprafețele cultivate cu 
sfeclă de zahăr, iar cooperativele 
agricole din Grindu, Grivița, Sără- 
țeni. Gura Ialomiței și Luciu au 
efectuat această. ■ lucrare pe 40—50 
la sută din suprafață. Prașila me
canică a fost realizată pe suprafețe 
mai mari în consiliile unice agro
industriale Cosîmbești. Grivița, 
Gîrbovi, Țăndărei și Fetești, unde 
se acționează in așa fel incit cu 
fiecare cultivator să se prășească 
zilnic între 15 și 18 hectare.

In ce privește executarea primei 
prașile manuale și mecanice pe 
cele 35 700 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui. lucrarea s-a reali
zat pe 1 000 hectare — manual și 
800 hectare — mecanic. Suprafețe

mai mari au fost prășite în consi
liile unice Slobozia, Balaciu, Mo
vila. Făcăeni și Grivița. De 
miercuri. 20 aprilie, s-a trecut și 
la efectuarea primei prașile meca
nice pe cele 92 000 hectare culti
vate cu porumb. Pînă in, prezent, 
prașila mecanică a fost realizată 
pe 700 hectare, dar ritmul va crește 
simțitor in următoarele zile odată 
cu răsărirea plantelor pe toate su
prafețele.

Este de remarcat faptul că în 
toate unitățile agricole se pune un 
accent deosebit pe calitatea lucră
rilor de întreținere efectuate ma
nual. Specialiștii, șefii de fermă și 
de formații șint permanent în mij
locul oamenilor, în așa fel încît 
nici o plantă să nu fie tăiată, iar 
densitățile să fie păstrate. Așa 
cum a stabilit comandamentul ju
dețean pentru agricultură, in fie
care unitate agricolă s-au luat mă
suri pentru mobilizarea tuturor 
forțelor mecanice și manuale, ast
fel incit pînă la începutul lunii mai 
prima prașilă mecanică să se în
cheie pe toate suprafețele însămin- 
țate cu sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui Și porumb.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii"

Grijă deosebită pentru 
menținerea densității optime

Comandamentul județean Buzău 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a stabilit măsuri nentru trece
rea cu toate forțele la executarea 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor prăsitoare, lucrări care au fost 
declanșate la începutul acestei săp- 
tămîni. In toate cele 14 consilii 
agroindustriale din județ, forțele 
satelor sînt mobilizate la efectua
rea primei prașile manuale la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui și 
porumb. Concomitent, se acționea
ză pentru completarea golurilor din 
culturi și a greșurilor de la • însă- 
mînțare, astfel incit să se asigure 
densitatea optimă de plante recol- 
tabile la hectar.

Pînă în seara zilei de 21 aprilie, 
prima prașilă manuală la sfecla de 
zahăr a fost efectuată pe mai bine 
de 1 400 hectare din cele 12 500 cul
tivate. Pe terenurile consiliilor uni
ce Stilpu, Săhăteni și Cislău am 
văzut sute de țărani cooperatori 
care lucrau atît la prășit, cît și la 
completarea golurilor. Dealtfel. în 
cursul zilei de ieri. 10 cooperative 
agricole de producție, printre care 
cele de la Chiojdu, Cișlău, Pănă- 
tău. Săhăteni, Ulmeni și Merei. au 
încheiat această importantă lucra

re la timp și in condiții de bună 
calitate, trecind apoi cu toate for
țele la prășitul florii-soarelui și 
porumbului.

Pe o parcelă cu sfeclă de zahăr 
a C.A.P. Merei. alături de coope
ratori lucra cu sapa și președintele 
cooperativei agricole. Vasile Ghiță, 
care a ținut să precizeze : „Ac
ționăm pentru efectuarea ope
rativă a lucrărilor de întreți
nere și aplicare promptă a trata
mentelor de corntjătere a dăunăto
rilor. Ploile din ultima perioadă au 
favorizat creșterea mai rapidă a 
buruienilor și. din această cauză, 
trebuie să incheiem în 3—4 zile și 
prima prașilă manuală la porumb".

La floarea-soarelui, prima prași
lă manuală s-a 'wlicat pe 700 hec
tare din cele 25 000 cultivate. Așa 
cum ne spunea inginerul Gheorghe 
Drăgoi. director adjunct al direc
ției agricole județene, ritmul de 
lucru trebuie mult intensificat. De 
asemenea, se impune finalizarea 
lucrărilor de erbicidare a celor cir
ca 80 000 hectare cultivate cu ce
reale păioase.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

PE ȘANTIERELE NOILOR HIDROCENTRALE DE PE RÎUL ARGEȘ
■a al

Prin hărnicia constructorilor, noi surse de energie electrică

în continuarea dezbaterilor pe marginea proiectului Programului de 
aplicare a hotărârilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul re
tribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, publicăm as
tăzi convorbirea avută, pe baza unor întrebări formulate de cititori, cu 
tovarășul ARIIIBALD POPESCU, director adjunct în Ministerul Finanțe
lor, pe tema măsurilor de întărire a rolului stimulativ al fondului de 
participare a .oamenilor muncii la 
la împărțirea beneficiilor.

— Pină in urmă cu doi ani, fondul 
de participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
Și la împărțirea beneficiilor avea o 
denumire mai sturtă : fondul de par
ticipare la beneficii. Care a [ost ra
țiunea schimbării denumirii sale 1

— Așa cum a subliniat secretarul 
general al . partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
după instituirea acestui fond de sti
mulare a ridicării eficienței produc
ției. unii au înțeles greșit că trebuie 
să participe la împărțirea beneficiilor 
și mai puțin la ridicărea rentabilită
ții producției și, prin urmare, la spo
rirea beneficiilor întreprinderii in 
care lucrează. Or, conținutul econo
mic al acestei forme de stimulare a 
spiritului creator, gospodăresc al oa
menilor muncii este cu totul altul. 
Denumirea actuală reflectă ,sacest 
conținut, arată limpede că mai întîi 
de toate trebuie să se acționeze ferm 
pentru realizarea producției planifi
cate, valorificind superior resursele 
materiale și forța de muncă, dimi- 
nuind la maximum cheltuielile de 
producție, fabricînd produse de cali
tate superioară, pe măsura interese
lor economiei naționale, căi pe care 
se poate asigura sporirea eficienței 
economice, în general, și, desigur, a 
beneficiilor. Sînt obligații și drepturi 
ce' rezultă din tripla calitate a oame
nilor muncii de proprietari, produ
cători și beneficiari. Numai realizind 
beneficii se creează premisele finan
ciare ale participării, in condițiile le
gii, a colectivelor de oameni ai mun
cii la împărțirea acestora. Acest 
principiu reiese cu claritate și din 
prevederile proiectului de program 
despre care discutăm.

— In proiectul de program se pre
vede creșterea părții variabile în to
talul veniturilor personalului munci
tor și pe calea fondului de participa
re la realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficiilor. 
Concret, cum se va proceda pentru 
înfăptuirea acestei măsuri ?

— Potrivit proiectului de pro
gram, retribuțiile tarifare în totalul 
fondului de retribuire vor repre
zenta în luna martie 1984 — după 
încheierea acțiunii de majorare ge-, 
nerală a retribuțiilor prevăzute pen
tru această etapă — 76 la sută, iar 
partea variabilă 24 la sută. în 
cadrul părții variabile, o pondere 
importantă va reveni stimulentelor 
care urmează să se acorde persona
lului muncitor pe calea fondului de 
participare la realizarea producției, 
a beneficiilor și la împărțirea bene
ficiilor. Astfel, fondul de participare, 
pe ansamblul economiei, va crește, 
incepînd cu anul 1983, în condițiile 
realizării integrale a beneficiilor pla
nificate și a celorlalți indicatori de 
plan care condiționează constituirea 
acestui fond, de la circa 2 Ia sută la 
circa 4 Ia sută din fondul de retri
buire. Să luăm, de exemplu, cazul 
unei întreprinderi unde lucrează 
23 000 de oameni ai muncii, pentru 
care este prevăzut un fond de retri
buire anual de 700 000 000 Iei. în con
dițiile actualelor reglementări, in si
tuația îndeplinirii integrale a planu
lui de beneficii și a celorlalți indica
tori care condiționează constituirea 
integrală a fondului de participare, 
se poate acorda un fond de partici
pare de 14 000 000 lei, calculat cu 2 
la sută din fondul de retribuire. Dacă 
aplicăm o proporție de 4 la sută, așa 
cum prevede proiectul de program, 
fondul de participare se ridică la 
28 000 000 lei. Astfel, suma care se 
cuvine în medie, pe o persoană, este 
de 608 lei, în prezent, și de 1 216 lei 
în condițiile prevederilor din pro
iectul de program. Firește, în cazul 
în care întreprinderea respectivă 
depășește beneficiul planificat sau, 
dimpotrivă, nu îl realizează, fondul 
de participare se majorează, in 
funcție de căile de obținere a bene
ficiului ’peste plan, sau se dimi
nuează. potrivit legii.

— Intr-o convorbire, publicată an
terior, cu un specialist din Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, au fost 
prezentate citeva măsuri de creștere ■ 
a cointeresării întreprinderilor care 
produc pentru export și pe calea mo-

realizarea producției, a beneficiilor și

dului de constituire și de repartizare
■ a fondului de participare. Mai mulți 

cititori ne-au solicitat să exemplifi
căm cum se vor aplica aceste pre
vederi.

— Proiectul de program prevede 
stimulente substanțiale pentru în
treprinderile care realizează — in 
condiții corespunzătoare — produc
ția pentru export, ceea ce va spori 
preocuparea colectivelor de oameni 
ai muncii pentru realizarea în con
diții optime a producției de export, 
veniturile lor crescînd pe această 
cale. Astfel, la producția destinată 
exportului se vor asigura rentabili
tăți și beneficii mai mari, majorin- 
du-se pe această cale fondul de 
participare la beneficii ; mărimea

rentabilității și a beneficiilor pentru 
producția de export va fi depen
dentă de ponderea exportului în to
talul producției. De asemenea, potri
vit Decretului nr. 145/1979, pentru 
producția destinată exportului se asi
gură, la anumite produse, beneficii și 
rentabilități mai mari ce se reflectă 
in rezultatele întreprinderii și care 
se formează prin reducerea cores
punzătoare a prelevării pentru so
cietate a unei părți din valoarea pro
ducției nete. Din beneficiul majorat 
pe această cale, o parte se adaugă, 
potrivit prevederilor aceluiași decret, 
la fondul de participare a oamenilor 
muncii la beneficii, repartizîndu-se 
exclusiv personalului muncitor care 
a contribuit efectiv la realizarea 
produselor pentru export. Potrivit 
proiectului de program și aceste sti
mulente urmează să fie majorate. 
Pentru înțelegerea mai clară a aces
tor prevederi vă sugerez să inserați 
în cadrul interviului, sub forma unui 
tabel, un exemplu care prezintă, ipo
tetic, modul de calcul in prezent și 
potrivit proiectului de program.

— în lei —

în prezent
Potrivit 

proiectului 
de program

• Beneficiu majorat pentru produsele
exportate 50 000 000 50 000 000*1
din care pentru :

— export în cadrul planului 45 000 000 45 000 000
— export peste plan 5 000 000 5 000 000

• Cotă pentru premiere suplimentară:
— pentru exportul în cadrul planului 10% 15%
— pentru exportul peste plan 20% 25% •

• Sumă rezultată :
— pentru exportul în cadrul planului 4 500 000 6 750 000
— pentru exportul peste plan 1 000 000 1 250 000

TOTAL: 5 500 000 8 000 000

*) în condițiile 
care se diminuează 
producției nete.

menținerii actualelor cote de determinare a sumei cu 
prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea

din cele 23 000 
în primul exem- 

au contribuit
Presupunînd că 

persoane prevăzute 
piu, 7 000 persoane 
efectiv la realizarea produselor pen
tru export, rezultă că acestea pri
mesc, in medie, numai din fondul de 
participare și din premiile suplimen
tare care se acoperă prin reducerea 
prelevării pentru . societate a unei 
părți din valoarea producției nete :
• în prezent
608 + 785 = 1 393 Iei
• în condițiile prevăzute in proiectul 
de program
1 216 + 1 142 - 2 358 lei

Se cuvine făcută o precizare : pe 
lîngă formele de stimulare suplimen
tară menționate anterior, se mențin 
și reglementările in vigoare privi
toare la majorarea fondului de parti
cipare cu o cotă de pînă la 10 Ia sută 
din beneficiul peste plan realizat de 
întreprindere, proporțional cu depă
șirea planului de export, în limita a 
1,5 la sută difi valoarea exportului 
realizat peste plan. în acest caz, cota 
de pină la 10 la sută se referă la be
neficiul peste plan realizat în afara 
beneficiului suplimentar ce se acordă 
din prelevarea pentru societate a 
unei părți din valoarea producției 
nete, exemplificat mai sus.

— Cum se repartizează fondul de 
participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor ?

— Pină acum, cel puțin 85 la sută 
din fondul de participare se repar
tiza pentru întregul personal munci
tor al unității, care îndeplinește con
dițiile, în raport cu retribuția tari
fară, sporul de vechime și indemni
zația de conducere, după caz ; pînă 
la 5 la sută era destinat 
mularea mai 
lului distins 
întrecere și 
muncii care 
deosebită la 
peste plan ; pînă la 5 la sută — pen
tru acoperirea costului excursiilor 
colective organizate din fondurile în 
valută alocate, pentru persoanele care 
au adus o contribuție deosebită la 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
export ; și, in fine, pînă la 5 la sută 
— pentru completarea fondului pen
tru acțiuni sociale. Potrivit proiec
tului de program, cel puțin 75 Ia sută 
din fondul de participare se va re-

pentru sti- 
a persona- 
fruntaș in 
oameni ai 
contribuție

accentuată 
cu titlul de 
a celorlalți 
au avut o 
obținerea de beneficii

-ț

partiza pentru întregul personal 
muncitor care îndeplinește condi
țiile. Repartiția pentru fiecare om al 
muncii se face în raport cu retribu
ția realizată in acord sau .în regie. 
Pentru stimularea suplimentară a 
celor care au avut o contribuție 
deosebită la rezultatele obținute, se 
repartizează o cotă mai marc, res
pectiv de pînă la 15 la sută, din 
totalul fondului de participare, 
față de pină la 5 la sută în prezent. 
Celelalte destinații rămin nemodifi
cate. Rețin, de asemenea, atenția 
două prevederi deosebit de impor
tante din proiectul de program. în- 
tîi de toate faptul că sumele din 
fondul de participare se vor acorda 
neplafonat, potrivit legii, în raport 
de rezultatele obținute. Și, în al doi
lea rând, că plățile din fondul de 
participare urmează a se efectua și 
trimestrial, în proporție de pînă la 
cel mult 50 la sută din fondurile 
planificate, pentru trimestrele I, II 
și III. Diferențele pentru beneficiile 
realizate in cadrul planului pe în
tregul an, precum și sumele aferen
te beneficiilor realizate peste plan 
se vor acorda după cunoașterea re
zultatelor definitive ale activității 

. economice.
— Cum vor fi determinate sumele 

ce se cuvin a fi repartizate din fon
dul de participare personalului de 
conducere și de administrație ?

— Pentru această categorie de 
personal sumele cuvenite din fondul 
de participare 
altfel — vor fi stabilite 
proporție ca la celelalte categorii de 
personal din .
Bunăoară, să presupunem că retribu
ția medie lunară a muncitorilor și a 
celuilalt personal — altul decît cel 
de conducere și de administrație — 
a fost de 2 400 lei, iar suma medie 
individuală cuvenită din fondul de 
participare acestui personal a fost 
de 1 150 lei, reprezentînd deci 47,9 
la sută din retribuția medie lunară. 
Dacă dorim să aflăm cit din fondul 
de participare se cuvine, de exem
plu, directorului, facem următorul 
calcul : proporția — de 47,9 la sută — 
o aplicăm la retribuția sa medie lu
nară, care presupunem a fi de 
5 600 lei, și stabilim că directorului 
i se poate acorda suma de 2 682 lei.

ca și premiile, de-
în aceeași

unitatea respectivă.

Convorbire consemnată de
Corneliu CARLAN

Pe Argeș la vale și pe Dîmbovița 
la izvoare,, pe inspumatele râuri ale 
Tîrgului și Doamnei, constructorii 
modifică intr-un ritm impresionant 
geografia apelor și a pămînturilor, 
noile obiective energetice menite să 
contribuie și ele la obținerea mai 
devreme a independenței energetice 
a țârii prinzînd contur și strălucire. 
Să urmărim deci in punctele fier
binți ale întrecerii activitatea aces
tor temerari făurari de lumină :

• In primul trimestru ai anului au 
început probele cu apă la cea de-a 
18-a hidrocentrală de pe rîul Argeș, 
la Golești, cu un an mai devreme 
față de termenul stabilit.

© Tot în avans s-au încheiat pe 
Rîul Doamnei, la Mărăcineni, lucră
rile la lacul de acumulare.

• Sus, pe Transfăgărășan s-au fi
nalizat cu succes lucrările de moder
nizare a tunelului Bilea Lac de pe 
acest măreț traseu de comunicații.

— Forțele rămase disponibile de la 
cele trei obiective, ne spune ingine
rul Nicolae Păunescu, directorul 
Trustului de construcții hidroenerge
tice Argeș, au fost deplasate spre 
munte, unde trebuie puse în func- 
țiunte alte obiective : hidrocentrala 
de la Clăbucet și lacul de acumulare 
de la Pecineagu. din cheile Dîmbovi
ței, hidrocentralele de la Lerești și 
Voinești, cu lacul de acumulare de 
pe rîul Tîrgului. Pentru a intensifica 
ritmul de lucru în vederea predării 
mai devreme și a acestor obiective 
au fost luate „din mers" o serie de

• măsuri tehnico-organizatorice, cum 
ar fi : întărirea șantierelor cu for- 

‘ mâții specializate în lucrări subte
rane de excavații, betonări și injec
tări, generalizarea muncii în trei 
schimburi, aplicarea unor tehnologii 
noi, de mare productivitate, fără să 
neglijăm bineînțeles posibilitățile de 
economisire a materialelor de con
strucție, a energiei electrice și car
buranților.

Care sînt stadiile de execuție a 
obiectivelor energetice care urmează 
să fie puse în funcțiune sus, la 
munte ? Acumularea Pecineagu se 
apropie de cota finală și urmează 
să-și, primească apele, care vor în
suma 70 milioane mc. Barajul a fost 
înălțat in linii mari, în pieptul său 
fiind incorporat un munte aflat prin 
apropiere. După cum ne relata șeful 
de șantier, inginerul Cornel Ivănescu, 
minerii, dulgherii, betoniștii din for
mațiile conduse de Petre Bălan. Con
stantin Durmălai și Petru Boian nu 
au fost opriți nici de ger, nici de 
roca dură, nici de înălțimile ameți
toare. Nu-i mai puțin adevărat că 
eforturile lor au fost ușurate de apli
carea unor tehnologii de înalt ran
dament, menite să scurteze terme
nele de execuție și să reducă sub
stanțial cheltuielile. Masca din asfalt 
a barajului, spre exemplu, care urma 
să fie realizată prin soluții plătite cu 
monedă forte a fost înlocuită cu o 
mască din beton executată pe baza 
unei tehnologii proprii. Betonările 
s-au realizat-aici, ca și în alte părți.

cu cofrag din cintre și dulapi, obți- 
nindu-se pe această cale o calitate 
superioară a lucrărilor și o dublare 
a productivității muncii.

Uzina subterană de la Clăbucet, 
care își va trage forța din lacul de 
acumulare de la Pecineagu. este o 
lucrare de mare finețe, în ciuda unor 
cifre care sugerează mai curind am
ploarea. Căderea de ape. de exemplu, 
va măsura 264 metri. Brigăzile con
duse de Marin Vlaicu, Emil Perhin- 
schi și Lău Costache sînt acum in 
luptă cu rocile și cu timpul. Se mun
cește intens la străpungerea galeriei 
de fugă, lungă de 9 700 metri, ce face 
joncțiunea, prin baraj. între uzină și 
lacul de acumulare. In a doua deca
dă a lunii martie, a avut loc prima 
din cele trei străpungeri. Momentul 
a fost emoționant. Minerii din for
mațiile conduse de inginerii Ioii Me- 
tehoiu și Ion Oprea, care au atacat 
lucrările din cele două -capete ale ga
leriei. s-au întîlnit și și-au spus „No
roc bun !“. Și aici tehnologia aplicată 
reprezintă o noutate. în scopul creș
terii ritmului de lucru, constructorii 
au realizat un puț suitor, după Un 
proiect propriu, care permite înain
tări de 20 pină la 25 metri liniari pe 
lună.

Vești la fel de bune și fle la cele
lalte obiective. La uzina de la Le
rești se apropie de sfîr.șit lucrările de 
betonare, urmînd să înceapă monta
jul turbinelor. în corpul barajului 
au fost transportate 1,5 milioane mc 
anrocamente și 90 000 mc argilă. Dru

mul sinuos de munte pe care au fost 
aduse materialele este presărat cu 
porțiuni aflate la limita posibilități
lor de manevrare a autobasculante
lor. îndemînarea neîntrecută a unor 
încercați conducători auto ca Ștefan 
Balaș, Eftimie Soroga, Mihai Stancu 
și Tudor Marin a depășit însă toate 
obstacolele. Peste tot pe unde tre
cem se remarcă ordinea și disciplina, 
grija pentru economisirea energiei și 
a combustibililor. Referindu-se la 
munca eroică desfășurată de con
structori pe șantiere, ' Ion Zarzără, 
secretarul comitetului de partid al 
trustului, ne spunea : „Răspunzînd 
îndemnurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, constructorii sînt pe de
plin mobilizați pentru a pune în 
funcțiune mai devreme decît terme
nele prevăzute noile obiective ener
getice. în acest scop, colective de 
specialiști și constructori elaborează 
soluții cu eficientă ridicată pentru 
fiecare obiectiv în parte. în aceste 
zile, forțele constructorilor au fost 
sporite cu noi meseriași repartizați la 
indicația biroului județean de partid 
de la întreprinderile argeșene în ve
derea impulsionării ritmului de lu
cru. în felul acesta avem garanția că 
și obiectivele energetice aflate acum 
în construcție vor fi puse în func
țiune înainte de termen".

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"
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SPIRITUL CREATOR- 
izvorul forței transformatoare a teoriei revoluționare

CRONICA LITERARĂ

Aniversarea nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin este pentru comuniștii și 
oamenii muncii din tara noastră, 
pentru întreaga omenire progresistă 
un prilej de a evoca personalitatea 
marelui teoretician și strateg revo
luționar marxist, de a cărui creație 
și activitate sint indisolubil legate 
întemeierea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, înfăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
făurirea primului stat socialist, ela
borarea liniilor directoare ale pro
gramului de edificare a orinduirii 
noi în țara vecină și prietenă. 1

Așa cum se știe, Lenin și-a des
fășurat activitatea la sfîrșitul seco- 
lului trecut și începutul secolului 
nostru, cînd marxismul era confrun
tat cu problemele noi. ridicate de 
schimbările adinei intervenite în 
viata economică, politică și socială 
a societății capitaliste, ca urmare a 
intrării în stadiul imperialist. Stu
diind pe baza concepției materialis
mului dialectic și istoric realitățile 
economico-sociale ale Rusiei, precum 
și caracteristicile și stadiul de dez
voltare a țărilor capitaliste avansate, 
Lenin a dezvoltat în mod creator 
teoria marxistă în noile condiții, a 
îmbogătit-o cu o serie de teze de 
mare însemnătate pentru lupta pro
letariatului, cum ar fi cele privind 
posibilitatea victoriei socialismului 
mai întîi într-una sau în cîteva 
țări, relația dintre factorii obiectivi 
și subiectivi ai victoriei revoluției 
socialiste. principiile ideologice și 
organizatorice ale partidului de tip 
nou, înfăptuirea politicii de alianțe, 
esența statului capitalist și a statu
lui socialist etc.

Prezintă și astăzi o mare însem
nătate și actualitate tezele leniniste 
despre relația dintre general și par
ticular, dintre teoretic și practic in 
revoluția socialistă și făurirea noii 
orînduiri. Profund fidel tezei mar
xiste exprimate de el însuși într-o 
formă sintetică — „generalul există 
numai in și prin particular", convins 
că succesul luptei revoluționare de
pinde în mod fundamental de modul 
cum sînt aplicate principiile generale 
la particularitățile fiecărei țări și 
etape de dezvoltare, care se cer des
coperite, studiate, descifrate. ■ Lenin 
s-a dovedit un necruțător dușman al 
oricărei osificări și dogmatizări a 
teoriei revoluționare. Referindu-se la 
cunoscuta apreciere a lui Marx și 
Engels potrivit căreia teoria marxistă 
nu este o dogmă, ci o călăuză în. 
acțiune, Lenin arăta-: „această teză 
clasică subliniază o latură a 
marxismului care de foarte multe 
ori este scăpată din vedere. Și, prin 
faptul că. o scăpăm din vedere, fa
cem ca marxismul să devină unila
teral, îl transformăm in ceva mort, 
ii răpim sufletul lui viu, subminăm 
bazele lui teoretice fundamentale' — 
dialectica, teoria dezvoltării istorice 
multilaterale și pline de contradicții 
— îi subminăm legătura cu proble
mele practice, concrete ale epocii, 
care se pot schimba la fiecare nouă 
cotitură a istoriei".

Afirmarea spiritului creator este 
cu atît mai necesară astăzi, cînd pro
cesul revoluționar are realmente p 
dimensiune mondială, cu obiective 
variate, cu modalități și forme de ac
țiune extrem de diverse, ceea ce în
vederează că nu mai poate fi în nici 
un caz vorba despre un „model unic" 
al trecerii la socialism și al edifi
cării noii societăți. Faptul că în des
fășurarea mutațiilor sociale ale 
epocii contemporane sînt antrenate 
țări cu un grad relativ înalt de dez
voltare a forțelor de producție, ală
turi de state care se află în faza ini
țială a formării unor economii na
ționale moderne, țări cu o îndelun
gată viață politică, precum și altele 
care și-au căpătat recent indepen
dența, că diversitatea reprezintă, mai 
mult ca oricînd, elementul caracte
ristic al epocii contemporane — im
pune o abordare fără scheme pre
concepute a problemei transformări
lor sociale, desfășurarea unei vaste

activități creatoare din partea fie
cărui detașament revoluționar al 
clasei muncitoare.

Tocmai în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia im
perativul ca „activitatea fiecărui 
partid să se bazeze pe studierea 
aprofundată în spiritul teoriei știin
țifice a lui Marx, Engels, Lenin a 
realităților concrete din fiecare tară, 
a particularităților specifice ale fie
cărui popor și etape istorice. Numai 
astfel un partid poate deveni cu 
adevărat exponentul clasdi munci
toare din rîndul căreia s-a ridicat, 
al poporului în mijlocul căruia ac
ționează. Numai astfel el poate asi
gura înfăptuirea cu succes a sarci
nilor revoluției și construcției socia
liste în tara respectivă".

Poporul român are măsura concre
tă a uriașei forțe transformatoare a

nomice — pentru creșterea producti
vității muncii ca factor hotăritor al 
afirmării superiorității socialismului; 
în același spirit partidul organizează 
înfăptuirea noii revoluții agrare, asi
gură intensificarea și perfecționarea 
Schimbului de mărfuri între oraș și 
sat. în strînsă interdependență cu 
evoluția bazei economice a societății 
noastre, în spiritul principiilor socia
liste de repartiție, partidul nostru se 
preocupă constant de perfecționarea 
cointeresării materiale a oamenilor 
muncii, prin adoptarea celor mai 
adecvate forme de retribuire care să 
reflecte cit mai fidel cantitatea, cali
tatea și importanța socială a muncii 
fiecărui membru al societății, coman
dament major pentru afirmarea pu
ternică a echității în ansamblul rela
țiilor noastre sociale.

Poporul nostru asociază în mod in
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teoriei socialismului științific — prin 
însăși înfățișarea nouă a tării, prin 
prefacerile adinei săvîrșite în anii 
edificării noii orînduiri sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
Dacă perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea s-a dovedit pe
rioada unei dezvoltări economico- 
sociale de un dinamism fără prece
dent. caracterizată prin profunde 
mutații structurale pe planul dezvol
tării forțelor de producție, printr-un 
proces continuu de perfecționare a 
relațiilor de producție și a relațiilor 
sociale în general, prin consolidarea 
sistemului nostru politic și perfec
ționarea formelor de organizare și 
de conducere a societății, dezvolta
rea în forme originale a democrației 
socialiste și atragerea tot mai susți
nută a maselor la conducerea socie
tății, printr-un puternic avînt al cul
turii noastre socialiste, aceasta se 
datopește într-o măsură hotărîtoare 
faptului că în această etapă spiritul 
creator s-a afirmat cu putere în toate 
sectoarele și la toate nivelurile so
cietății.

Consecvența neabătută cu care se 
inspiră partidul nostru din teoria 
marxist-leninistă se materializează 
exemplar în însuși procesul edifică
rii bazei economice a noii noastre 
societăți — proces deosebit de com
plex în care accentul a fost și este 
pus. în continuare, pe dezvoltarea 
multilaterală a producției materiale, 
prin crearea unei largi și moderne 
structuri a forțelor de producție, 
axată pe cele mai noi cuceriri ale 
progresului tehnic contemporan. în 
același spirit, partidul nostru sub
liniază — pe plan principial — și ac
ționează — în planul practicii eco

disolubil toate aceste mărețe împli
niri de prodigioasa activitate desfă
șurată, în fruntea partidului și sta
tului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de consecventa cu care promovează 
cerințele conducerii științifice și ale 
democrației socialiste, de pasiunea cu 
care militează pentru insuflarea unui 
spirit novator întregii activități eco
nomico-sociale și politico-ideologice, 
opera sa teoretică și practică consti
tuind un exemplu de spirit creator, 
un remarcabil aport la generalizarea 
experienței și construcției socialiste 
în România, la îmbogățirea tezauru
lui gîndirii revoluționare.

în condițiile în care viata interna
țională este confruntată cu efectele 
crizei economice, cu intensificarea 
cursei înarmărilor, cu toate implica
țiile negative pe care le prezintă 
acest fenomen pentru pacea lumii, o 
importantă deosebită are pentru suc
cesul luptei revoluționare înfăptui
rea unei politici judicioase de alian
țe — aspect căruia Lenin i-a acordat 
o deosebită atenție —. atragerea în 
frontul larg al păcii și progresului 
a tuturor forțelor antiimperialiste. 
Concepțiile politice și ideologice ale 
acestor forțe nu coincid întru totul 
cu cele ale clasei muncitoare, dar 
nici nu se contrapun acesteia ; exis
tenta acestei constelații de interese 
care prezintă și multe note și poziții 
comune sau asemănătoare trebuie să 
constituie un îndemn pentru marxiști 
de a milita pentru unitatea acestui 
larg evantai de forțe și orientări, 
pentru soluționarea problemelor 
acute ale lumii contemporane în 
spiritul cerințelor progresului, păcii, 
dezvoltării echilibrate.

Un teren din cele mai largi pentru

realizarea de acțiuni unite cu cele 
mai diverse forte sociale îl constituie 
lupta pentru pace, impotriva perico
lului nuclear — obiectiv care concen
trează practic interesele vitale ale 
tuturor popoarelor. Experiența isto
riei a validat practic justețea con
cepției lui Lenin despre necesitatea 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite — corolar 
legic al faptului că victoria socialis
mului se realizează nu concomitent, 
simultan, ci printr-un proces revo
luționar cuprinzînd, rînd pe rînd, 
diferite țări și popoare.

Astăzi, într-o lume deosebit de 
complexă, într-o perioadă cînd ome
nirea este confruntată cu stringente 
probleme noi care solicită răspun
suri și rezolvări creatoare, efortul de 
îmbogățire efectivă a concepției des
pre lume a clasei muncitoare, de 
reelaborare a unora din noțiunile și 
categoriile sale de bază, de regîndire 
a lor la nivelul exigențelor actuale 
așa cum a făcut Lenin la timpul său, 
se dovedește a fi condiția de bază a 
viabilității acestei concepții, a afir- 

. mării caracterului său transforma
tor. revoluționar.

în legătură cu importanta deose
bită pe care luarea în considerare a 
aspirațiilor fiecărei națiuni o are în 
succesul luptei revoluționare gene
rale, Lenin sublinia că „recunoaște
rea egalității in drepturi a națiunilor 
le este scumpă marxiștilor nu numai 
pentru că ei sînt cei mai consecvenți 
democrați. Interesele solidarității 
proletare, ale unității tovărășești în 
lupta de clasă pe care o duc munci
torii cer să se asigure o deplină ega
litate in drepturi a națiunilor pentru 
a înlătura chiar și cea mai mică ne
încredere, înstrăinare, suspiciune și 
vrajbă între națiuni". Apreciere cu 
atit mai actuală cu cît în largul 
evantai al forțelor antiimperialiste, 
iubitoare de pace figurează și națiuni 
tinere, preocupate îndeaproape de 
consolidarea independentei lor. Viața 
însăși dovedește că numai prin în
tărirea fiecărei națiuni, a statelor 
naționale independente, a intereselor 
și aspirațiilor lor legitime se cre
ează condiții reale pentru întărirea 
solidarității internaționale în lupta 
pentru o nouă societate, pentru pro
gres și pace.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
internaționaliste. Partidul Comunist 
Român, forța politică conducătoare a 
societății noastre, îmbină armonios 
in activitatea și inițiativele sale crea
toare, prodigioase — sub impulsul 
spiritului militant, revoluționar, de 
excepțională forță și putere de pă
trundere a fenomenelor actualității, 
al secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — preocupările 
pentru dezvoltarea pe o treaptă su
perioară a națiunii, pentru întări
rea independentei și suveranității 
statului nostru socialist cu dezvolta
rea solidarității internaționaliste, so
lidaritate care, într-o concepție largă, 
semnifică întărirea prieteniei si a- 
lianței frățești cu toate statele so
cialiste, cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, dezvoltarea legături
lor cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele progresiste din 
întreaga lume în lupta împotriva im
perialismului. colonialismului și neo- 
colonialismului.

V.I. Lenin obișnuia să spună că 
cea mai potrivită formă de aniver
sare a marilor evenimente este con
centrarea eforturilor spre' rezolvarea 
problemelor pe care Ie ridică dezvol
tarea societății socialiste. Omagiul 
cel mai de preț pe care partidul și 
poporul român îl aduc memoriei sale 
este consacrarea întregii lor ener
gii soluționării cu succes a proble
melor pe care le ridică construc
ția socialistă în țara noastră, crește
rii forțelor socialismului pe plan 
.mondial, luptei pentru triumful cau
zei păcii, progresului și înțelegerii 
între popoare.

Paul DOBRESCU

Se intitulează simplu : 
Poezii populare române. 
A apărut întiia dată acum 
aproape o sută de ani (în 
1885) la București, prin 
grija lui G. Dem. Teodo
rescu (1849—1900), iar a 
doua oară de curînd, în 
ediție critică, cu note, glo
sar, bibliografie și indici 
de George Antofi și cu o 
prefață de Ovidiu Papadi- 
ma. Este un monument de 
spiritualitate națională și 
nu numai de literatură 
populară pentru că. par- 
curgînd imensu-i cuprins 
de poezie, surprindem 
în adincuri modul spe
cific de a gîndi și simți 
al acestui popor, chipul 
său de a se situa în 
raport cu natura și miste
rele cosmosului, cu istoria 
și societatea, cu vecinii, 
prietenii și dușmanii, cu 
vechiul și noul, cu fami
lia. viata, moartea și cele
lalte semne și înțelesuri 
ale existentei. în al cărei 
cadru și-o desfășoară, par
ticipativ, pe a sa. De 
aceea, republicarea științi
fică a acestei cărți este 
mai mult decit un gest 
restitutiv — cum a făcut 
atîtea editura „Minerva" 
— este un nou mijloc de 
recunoaștere a ființei 
noastre ca popor, de in
tuire din străfunduri a des
tinului și particularităților 
sale creatoare, a inaltera
bilelor rădăcini din care 
crește aici prin vreme.

Cele 985 de piese. însu- 
mînd circa 50 000 de ver
suri și apartinînd. după 
clasificarea lui G. Dem. 
Teodorescu (păstrată și de 
noul editor și, in mare, 
acceptabilă și astăzi, deși 
un tabel. în care, numero
tate, textele să fie redis
tribuite conform noilor ce
rințe. n-ar fi fost de pri
sos), la 16 specii, constituie 
un evantai spectaculos și 
dens al aproape tuturor 
aspectelor versificate ale 
literaturii populare româ
nești. Lipsesc proverbele, 
zicătorile și bocetele.

în pofida acestor absen
te — compensate în timp 
de celălalt monument, 
„Proverbele românilor", în 
zece volume, de Iuliu A. 
Zanne, alcătuirea lui G. 
Dem. Teodorescu rămîne 
una dintre cele mai sem
nificative din cultura ro
mână și. mai ales dacă o 
raportăm la vremea pri
mei sale apariții, din spa
ții culturale mult mai 
largi. De bună seamă, ea 
este cea mai bogată colec
ție de autor de la noi, și. 
iarăși, nu numai de la noi,

In privința poeziei conti- 
nuînd pe cele ale lui Vasi- 
le Alecsandri. „Poezii 
popiilare ale românilor" 
(1866). „Doine și . strigături 
din Ardeal" de Ioan Urban 
Jarnik și Andrei Bîrseanu. 
apărute în același an cu 
„Poeziile populare româ
ne" ale lui G. Dem Teodo
rescu. sau pe cele ale lui 
Simeon Florea Marian, Tu
dor Pamfile, Ioan Pop Re- 
teganul și ale altora care-și 
așteaptă încă editorii avi
zați. spre a se constela cu 
cele repuse în circulație în 
ultimii vreo 20 de ani ori 
editate acțum întiia oară.

cîteva cazuri n-a dat nici 
un fel de indicații etc. Toa
te aceste aspecte, ca și va
loarea extraordinară a co
lecției — mai ales în ce pri
vește cîntecul de lume, co
linda și balada — sint puse 
cu competență în discuție în 
aparatul critic al noii edi
ții, relevîndu-se sistematic 
atit pasul decisiv înainte 
făcut de G. Dem. Teodo
rescu in modernizarea fol
cloristicii românești, cît și 
scăderile respective.

Este o împrejurare feri
cită că editorul a găsit în 
prefațator un învățat de 
talia lui Ovidiu Papadima,

NESTEMATE
ALE POEZIEI
POPULARE

Reeditarea volumului „Poezii populare 
române" de G. Dem. Teodorescu

Prin „nota asupra edi
ției", prin „indicele de in
formatori" și mai cu sea
mă prin cele o sută de pa
gini de „note și comenta
rii" cititorul este introdus 
în miezul lucrurilor. înles- 
nindu-i-se o cuprindere de 
ansamblu a valorilor adu
nate cu stăruință deosebită 
de G. Dem. Teodorescu, 
prin culegeri directe de 
pe teren, prin intermediul 
unor culegători-informatori. 
din manuscrise, broșuri, 
cărți de colportaj, colecții 
diverse, reviste și ziare etc, 
intenția lui fiind de a pune 
la îndemîna cititorului o 
carte reprezentativă în cel 
mai înalt grad pentru poe
zia populară românească 
de pînă la vremea respec
tivă. Și trebuie spus ho- 
tărît, pe deasupra oricîtor 
obiecții ce s-ar putea for
mula. că izbînda lui este 
deplină. Cea mai gravă 
dintre obiecții constă în 
aceea că a intervenit în 
unele texte, lucru relativ 
curent pînă foarte de cu
rînd. Altele ar fi că a 
schimbat uneori măsura 
versurilor, pentru a le 
mări expresivitatea eufo
nică. că n-a dat peste tot 
indicații complete despre 
sursele unor texte, iar in

care adună de aproape pa
truzeci de ani materiale 
pentru o eventuală mono
grafie dedicată autorului 
cărții de fată. El ne condu
ce argumentat prin viața 
lui „Ghedem" pînă la apa
riția culegerii, trasînd. tot
odată, liniile de evoluție 
ale folcloristicii românești 
pînă la acea dată. Aces
tea se recompun, fără a se 
suprapune, ci. completîn- 
du-se, din restul aparatului 
critic al ediției, minuțios, 
exact, nuanțat, cu o mulți
me de contribuții de amă
nunt și cu sugestii pentru 
noi investigații, mai ales 
pentru perioada de pînă la 
apariția „Poeziilor popula
re române". Anii pe care i-a 
mai trăit autorul, activita
tea lui științifică și ob
ștească etc. se deduc însă 
numai fragmentar și pe 
apucate din aparatul critic, 
cu deosebire din bibliogra
fia lucrărilor lui G. Dem. 
Teodorescu, din referințele 
critice asupra lui. ca și din 
paragraful intitulat „Re
ceptarea operei și ecoul ei 
în cultura românească". 
Cît privește tehnica de edi
tare propriu-zisă. aceasta 
funcționează în chip optim, 
cititorul nu numai că nu

întîmpină nici un fel de di
ficultăți în parcurgerea 
textelor, dar este ajutat 
substanțial în înțelegerea 
evoluției lor (acolo unde 
este cazul), de la vreo for
mă grafică, metrică sau de 
altă natură, mai veche, la 
cea de astăzi. Acuratețea 
editării se înfrățește cu in
tegralitatea textului, ceea 
ce constituie o victorie și 
o pildă pentru editori în 
general.

Ingemănind firesc litera
tura populară rurală și ur
bană (cu deosebire din zona 
bucureșteană). lăutărească 
și chiar de la oameni cul
tivați. adică de pe vertica
la și orizontala societății 
românești a epocii. G. 
Dem. Teodorescu ne-a dat 
o imagine convingătoare 
asupra acestei literaturi la 
sfîrșitul secolului al XIX- 
lea și, prin unele piese, 
asupra devenirii ei de 
printr-al XVTI-lea și poa
te încă de mai de demult. 
Prin extensie, putem me
dita la bogăția și diversi
tatea acestui material li
terar de-a lungul întregii 
noastre istorii, la situația 
celorlalte aspecte ale artei 
și culturii românești din 
întreg spațiul ființării ei. 
Iar prin eruditele sale ra
portări la spiritualitatea 
altor popoare, prin unele 
texte traduse și încorpora
te colecției, prin adaosuri
le încercate din loc in loc 
de prefațator și editor, 
prin sugestiile pe care le 
conțin versurile ca atare, 
putem circumscrie. încă 
mai la obiect și în motiva
tă cunoștință de cauză, 
specificul acestor creații, 
originalitatea și vigoarea 
lor artistică deosebită. Căci 
ca orice operă mare, colec
ția însumează, pe lingă 
valori specifice, adică ar
tistice în cazul de fată, și 
altele nu mai puțin inW<- 
tante. de la cele lingvis, r 
ce, sociale, istorice, cultu
rale și etnologice, la cele 
tinînd de domeniul filozo
fiei, al mitologiei și deve
nirii mentalităților etc, 
care-și pot găsi puncte de 
sprijin și sugestii relevante 
prin parcurgerea ei. Refe
rințele bibliografice de
monstrează în mare măsu
ră și acest aspect. Sînt cî
teva dintre necesitățile că
rora le răspunde noua și 
competenta ediție a „Poe
ziilor populare române" a 
lui G. Dem. Teodorescu.

George'1 MUNTEAN

Teatrul Național din Craiova
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Se întîmplâ, nu o dată, ca atunci 
cînd un copil sau un tînăr greșește 
cu ceva față de normele eticii și 
echității colective, cineva dintre cei 
prezenți să exclame : „așa te invață 
la școală ? !“. Alteori nu lipsește 
nici întrebarea : „așa ai învățat 
acasă ? în ambele cazuri, între
barea este la fel de Întemeiată. Pen
tru că familia, școala sînt principalii 
factori — dar nu singurii — de edu
cație a copilului, a tînărului în spi
ritul codului etic al societății noastre 
socialiste, al unei comportări demne, 
civilizate in societate, la școală. în 
familie. Că familia, școala își înde
plinesc cu dăruire și răspundere 
această înaltă îndatorire socială o 
dovedesc, fără nici o îndoială, sutele 
de mii, milioanele de copii și tineri 
care înscriu în „carnetul de elev" 
incontestabile rezultate — la învăță
tură, în activitatea obștească, la ac
țiunile cultural-artistice și sportive, 
la activitatea practică din ateliere și 
de ,pe șantierele muncii patriotice — 
pe care îti face plăcere să-i întâl
nești la spectacole, pe stradă, în 
tramvai sau-autobuz, unde se com
portă civilizat, cu respectul cuvenit 
semenilor și lor înșiși. Dar excepții
le ? — pentru că, trebuie să recu
noaștem, întâlnim, nu de puține ori, 
din păcate, unii copii și tineri al că
ror comportament social lasă mult 
de dorit. Ce părere au educatorii ?

Abordînd această problemă, unii 
profesori și părinți se opresc, de re
gulă, la factorul timp. „Predarea vo
lumului mare de cunoștințe la nu
meroasele discipline • din programul

de învățămînt „lasă" destul de pu
țin răgaz cadrelor didactice pentru 
a se ocupa, așa cum s-ar cuveni, și 
de problemele atît de complexe ale 
formării viitorului cetățean, ale 
conturării comportamentului etic al 
elevului" — susțin unii slujitori ai 
școlii. Alții adaugă : „Și acea oră de 
dirigenție, proprie dialogului etic cu 
elevii, a dispărut din programul cla
selor mai mari, aflate tocmai la 
vîrsta cea mai receptivă influentei 
etice a educatorilor". La rîndul lor, 
unii părinți invocă. nu, fără o oare
care justificare, aceeași lipsă de 
timp : „Stăm prea puțin Împreună

a-și' „exersa" viitoarele îndatoriri 
profesionale, sociale, etice.

Cit.de largă și de diversă poate fi 
paleta unor asemenea acțiuni și ma
nifestări ne-o demonstrează și expe
riența rodnică a unor școli, a unor 
profesori, rezultatele excelente înre
gistrate de mii și mii de elevi. în
drumați de profesorii lor, pe marea 
scenă a Festivalului national al mun
cii și creației „Cîntarea României". 
Este adevărat, timpul tuturor tre
buie drămuit cu mare chibzuință, dar 
dacă ne referim la cazurile de aba
tere de la disciplină, de la conduita 
școlară, trebuie spus că aceste „ca-

lar : din cei 907 elevi la cursurile 
de zi ale liceului nostru. 826 au par
ticipat la faza locală a concursurilor. 
Din ajjeștia, 307 s-au calificat, cu 
note maxime, pentru faza .județeană, 
obținînd 188 de premii și mențiuni. 
31 de elevi ne vor reprezenta la faza 
națională a concursurilor școlare".

La Liceul industrial nr. 2 din 
Găești (Dîmbovița) au devenit tradi
ționale sesiunile de comunicări și re
ferate științifice, organizate de So
cietatea științifică școlară de chimie 
și fizică. „Este un titlu de mindrie 
pentru elevi să fie membri ai so
cietății și să-și prezinte lucrările in

cinema

„Lecția de educație44 - la școală și acasă
cu copiii noștri aflati pe băncile 
școlii".

— Că nu avem prea mult timp la 
dispoziție, este adevărat — conside
ră prof. Doina Mănoiu, de la Liceul 
de filologie-istorie „M. Eminescu" 
din Buzău, Dar și mai adevărat este 
că timpul de care dispunem trebuie 
folosit intens. Nu numai de profe
sorul de limba română sau de diri
ginte. ci de Întreg colectivul didactic 
al clasei respective. Aceasta înseam
nă că fiecare oră de clasă, de lu
crări practice trebuie să fie valorifi
cată la maximum, atît sub aspectul 
transmiterii cunoștințelor științifice, 
al formării deprinderilor de muncă, 
cît și al conturării profilului și 
comportamentului etic al elevului. 
Aceasta mai înseamnă însă să asigu
răm timpului de după orele de clasă 
o valoare de influențare educativă 
maximă. Cum anume ? După păre
rea mea, inițiind, împreună cu orga
nizația de tineret, cu familia, acțiuni 
și manifestări care-i interesează pe 
elevi, care le stimulează și dezvoltă 
aptitudinile, talentul, fantezia și 
imaginația, care-i pun în situația de

zuri“ trebuie să preocupe mult mai 
mult școala, profesorii, părinții. Le
gătura dintre școală și familie este 
adesea formală, practic inexistentă, 
nu toate activitățile, pentru elevi sînt 
supravegheate și . îndrumate cum 
ar trebui. Adesea strada, curțile școli
lor devin terenul nimănui, locul 
unor acte incompatibile cu ținuta 
școlară. Nu este vorba, în aceste ca
zuri. de a învinui școala ori familia 
de lipsă de supraveghere ; este 
necesar să stabilească împreună ce 
trebuie făcut pentru ca elevul să se 
comporte și în afara școlii ca un 
elev conștient de prestigiul școlii a 
cărei matricolă o poartă pe uni
formă.

Desigur, școala organizează o se
rie de acțiuni profesionale și educa
tive valoroase. „Aș situa în frun
tea unor asemenea activități con
cursurile pe discipline de învățămînt 
si pe meserii — este de părere prof. 
Bariton V. Stoiculescu, directorul 
Liceului de filologie-istorie din 
Craiova. Cit sînt de stimulati
ve și educative o demonstrează 
Si rezultatele din acest an șco-

aceste sesiuni, la care, de regulă, 
participă personalități ale vieții ști
ințifice, cadre didactice universitare, 
între care și foști elevi ai liceului" 
— menționează prof. ing. Petre 
Bocu, coordonatorul acțiunii. După 
cum, la Liceul industrial „Victoria" 
din Iași, elevii își dispută, prin mun
că harnică și creatoare, „dreptul" 
de a participa cu modelele imaginate 
de ei la „parada modei", inițiată cu 
prilejul unor manifestări festive din 
școală sau din afara ei. „O asemenea 
participare implică, deopotrivă, efort 
de informare, lucru de calitate, ca
pacitate de creație, dar și interes și 
dragoste pentru meseria aleasă, do
rința de a deveni bun specialist, de 
a satisface tot mai deplin preferin
țele și cerințele beneficiarilor — oa
menii muncii, semenii noștri" — ne 
spune prof. ing. Maria Andricș, di
rectoarea liceului.

Se vorbește, adesea, despre „exi
gența" sau „indulgența" pe care 
educatorii le' manifestă, sau nu. față 
de comportarea elevilor în școală, 
acasă, în societate. Ca ,și despre 
„modelul" pe care cei maturi, fie ei

profesori sau părinți, sau membri 
ai „opiniei publice", il propun prin 
întreaga lor conduită copiilor și ti
nerilor. „Punem accent pe cunoaște
rea normelor și obligațiilor ce le re
vin în munca școlară și în ateliere, 
îndeplinirea lor, strict obligatorie 
pentru fiecare elev, viitor muncitor 
calificat — ne spune prof, emerit ing. 
Dumitru Cojocaru, directorul Liceu
lui industrial nr. 28 din București. 
La fel, cunoașterea legilor statului, a 
normelor eticii și echității socialiste. 
Am alcătuit pe această bază un „re
gulament școlar", afișat la locuri vi
zibile în școală, prelucrat la început 
de an și trimestru de studiu. în 
funcție de aceste normative, asigu
răm! și o exigentă unitară a corpului 
profesoral < din liceu în ansamblul 
său". Alte școli din sector au „îm
prumutat" modelul și l-au adap
tat la condițiile specifice. Pe de altă 
parte, in unele școli este alarmantă 
lipsa de preocupare pentru cunoaș
terea de către, toti elevii a regula
mentului școlar : un sondaj făcut 
printre un număr de elevi cu privire 
la conținutul acestui regulament a 
stirnit „nedumeriri" in rindul celor 
întrebați I Apare însă justificată ne
dumerirea unor interlocutori : de 
ce forurile de. învățămint nu alcă
tuiesc un nou „regulament școlar" 
(in locul celui vechi, depășit, poate) 
care să se afle la indemîna fiecărei 
școli, care să fie cunoscut de fiecare 
familie 1

— Ca profesor, ca părinte ești da
tor (datorie de conștiință, dar și so
cială, politică) să pui un semn de 
egalitate intre principiile și normele 
etice pretinse copilului, tînărului și 
propria ta comportare etică, adică, 
mai direct spus, între vorbele și fap
tele tale — consideră prof. Valeria 
Ștefan, de la Liceul industrial mi
nier din Cîmpulung (Argeș). Pen
tru că numai faptele exemplare de 
muncă, de activitate obștească, ati
tudinea politică, socială, etică fermă 
pot da relief și substanță „lecțiilor" 
de educație tinute elevilor, copii și 
tineri.

Florica DINULESCU

Simplitatea muzicii ;
Unul dintre compo

zitorii care și-au con
turat de-ă lungul unor 
rodnice decenii crea
toare o manieră per
sonală, incit muzica sa 
să nu poată fi confun
dată, este fără îndoia
lă Doru Popovici. în- 
tr-un secol cu atîtea 
orientări stilistice, une
le derulîndu-se galo
pant și dispărind înain
te de a fi intrat în 
conștiința oamenilor, 
altele reînviind din 
timp în timp, parcă 
pentru a ne aminti de 
existenta adevăratelor 
permanente spirituale. 
Doru Popovici a cize
lat cu migală eufonia. 
Căci autorul a creat 
mereu în multele sale 
opus-uri o muzică lim
pede și mai ales liniș
titoare. în care nu l-a 
interesat despicarea 
sunetului și analiza lui 
microscopică și nici 
confecționarea unor 
ritmuri care să-i strice 
a anumită seninătate a 
expresiei, ci a căutat 
acele resurse firești ce 
tin de cantabilitatea 
muzicii vocale. într-un 
secol atit de frămîn- 
tat stilistic, și uneori 
foarte ambițios în a 
descoperi sonorități as
tăzi „noi" și mîine 
„vechi", Doru Po
povici s-a întors cu

liniște către muzica 
bizantină, pentru a 
ne-o redezvălui prin 
propria-i personali
tate.

Și astfel a dăruit mu
zicii românești Sim
fonia a IlI-a „Bizan
tina", „Codex Caioni", 
„Poem bizantin", „Im
nuri bizantine", „Arii 
bizantine", „Epitaf

GARNET 
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pentru Eftimie Mur- 
gu“, nenumărate ma
drigale pentru cor ă 
cappella, dintre care 
pot fi menționate 
„Omagiu lui Sado- 
veanu", „Omagiu lui 
Gheorghe Cucu", „O- 
magiu lui Iacob Mure- 
șianu", „Omagiu lui 
Ciprian Porumbescu" 
(toate pe versurile 
Marthei Popovici).

Sînt exemplificate 
titlurile cele mai sem
nificative, inspirate din 
ambianța unor teme 
din vechi codice bănă
țene bizantine și psal- 
tice. , Reactualizarea 
unor astfel de muzici, 
asupra cărora este 
proiectată o viziune 
modernă, reprezintă 
de fapt un profund

act de cultură națio
nală. •

Aidoma lui Paul 
Constantinescu, Dumi
tru Kiriac, Sabin Dră- 
goi, care au adus în 
creația lor ambianța 
muzicii vechi, redi- 
mensionînd-o uneori 
in ample forme, ce se 
apropie de tipologia 
romantică, Doru Po
povici preia aceste 
teme cu toate caracte
risticile lor și le în
cheagă în forme apro
piate de spiritul re
nascentist.

Melodica arhaică de 
natură vocală, cu asi
metrii ritmice și sur
prinzătoare oscilații 
modale sînt elemente 
determinante ale dis
cursului sonor. Există 
aici o simplitate culti
vată cu consecventă 
de-a lungul opus-uri- 
lor amintite și totoda
tă un dramatism reți
nut, care nu depășeș
te niciodată limitele 
unei expresii sobre.

Sint doar cîteva gîn- 
duri pe care le-am aș
ternut cu ocazia au
dierii la Filarmonica 
„George Enescu" din 
București a lucrării 
sale „Epitaf pentru 
Eftimie Murgu".

Liana 
ALEXANDRA i
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• întunericul alb : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; .20,15.
© Ștefan cel Mare —- Vaslui 1475 : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13; 17,15; Septembrie — 15; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
• Haiducii: DACIA (50 35 94) — 9:
11,15; 13,30; 15,45, ARTA (213186) — 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.

• La capătul liniei : DACIA — 18;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• B.D. intră în acțiune : UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Buletin de București : LIRA
(317171) — 10; 12; 1'5,30; 17,30; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
• Actorul și sălbaticii — 9; 12,30;
Țapinarii — 15,45; 18; 20 : MIORIȚA 
(14 27 14).
® Profetul, aurul și ardelenii : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 13*30; 15,30; 17,30; 
19,30.
• Rugina : SALA MARE A PALA
TULUI — 17.15; 20, TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Un comando pentru apa grea :

PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 
11,30; 14,15; 17,15; 19,45, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Vraciul : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• O simplă problemă de timp : SALA 
MICA a PALATULUI —’ 17,15; 20.
• Călărețul fără cap î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
@ Ulzana, căpetenia apașilor ; AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Raidul vărgat : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Roberto Carlos șl diamantul roz : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
Q Competiția : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Micul lord : STUDIO (59 53 16) —
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Oglinda spartă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marea evadare : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
© Despărțire temporară : PACEA 
(60 30 85) — 11; 15,30; 19, MUNCA
(21 50 97) — 10; 13.; 16; 19.

• Sindromul : VOLGA (79 71 26) — 9;
12; 1619.
• Familia trăsnită : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Alberto Portughcis (Marea 
Britanie) — 19; (sala Studio) : Trep

tele afirmării artistice. Anca Ghizdavu 
— pian, Mihai lonescu — vioară — 17.
• Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18.
9 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zclle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) ; 
Menajeria dc sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ;
Baladă cotidiană — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Există nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor —

19,30; (la clubul I.R.E.M.o.A.s.) : 
Idioata — 15,30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bo
roboață — 10; întilniri muzicale — 
18,30; (sala Teatrului „Ion Vasilescu"): 
Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.

a
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în colecția „Din gîndirea economică a președintelui 
României" a
NICOLAE

Noul mecanism 
și întărirea

apărut volumul :
CEAUȘESCU 
economico-financiar 
autoconduceriî

EDITURA POLITICA

Joi au început la București con
vorbirile oficiale intre ministrul afa- • 
cerilor externe. Ștefan Andrei, și 
ministrul relațiilor externe al Fran
ței. Claude Cheysson.

Cei doi miniștri analizează stadiul 
raporturilor româno-franceze pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii de interes comun, 
precum și căile de dezvoltare a aces
tora în conformitate cu cele conve
nite între cele două țări. De aseme
nea, sint discutate o serie de aspecte 
ale actualității internaționale.

La convorbiri participă Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul României la

Paris, și Marcel Beaux, ambasadorul 
Franței la București.

*

Ministrul afacerilor externe al tă
rii noastre a oferit în aceeași zi un 
dineu in onoarea ministrului relații
lor externe al Franței,

In timpul dineului s-a toastat in 
sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Francois Mitterrand, 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, pentru întărirea prie
teniei româno-franceze,

(Agerpres)

Plănui și angajamentele 
asumate în întrecere
- exemplar îndeplinite

Joi a avut loc în Capitală plenara 
Consiliului politic superior al arma
tei cu activul, care a dezbătut sar
cinile ce revin comandanților, sta
telor majore, organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor comuniștilor 
pentru înfăptuirea orientărilor și 
indicațiilor cuprinse in magistrala 
cuvintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la convocarea-bilanț a 
activului cadrelor de bază ale arma
tei din martie a.c.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in 
întrecerea socialistă de alte colective de oameni ai 
muncii din industrie, transporturi, din unități agricole, 
construcții și circulația mărfurilor.

ducția netă și

Potrivit punctajului general stabilit pe baza reali
zării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste la sfirșitul lunii martie *) pe 
primele locuri se situează :al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, general-colonel 
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul apărării na
ționale.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
Forțelor Armate, în care se spune :

„In numele tuturor militarilor, participanții la plenară își exprimă și cu 
acest prilej întreaga recunoștință, devotamentul și nemărginita prețuire pe 
care oștirea țării, asemenea întregului popor, vi le poartă pentru rodnica 
dumneavoastră activitate desfășurată în slujba intereselor supreme ale po
porului român, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul țării noastre, pentru întărirea capacității sale de apărare, pentru 
triumful nobilelor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare. Parte inte
grantă a marii dumneavoastră opere științifice și politice, doctrina militară 
a României socialiste stă la baza întregii munci de îmbunătățire continuă a 
procesului de instruire și educare a efectivelor, de întărire a capacității 
combative a marilor unități și unităților, de dezvoltare a conlucrării armatei 
cu celelalte componente ale sistemului național de apărare.

In spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră în cuvîntarea rostită 
la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei — document 
programatio de o inestimabilă valoare teoretică și practică, care a deschis 
noi orizonturi activității ostășești — plenara a stabilit măsuri care vizează 
îmbunătățirea muncii comandanților și organelor de partid pentru ridicarea 
Pc noi trepte a nivelului pregătirii de luptă, politice și de specialitate, îm
bogățirea continuă a cunoștințelor tactice, profesionale și tehnice ale cadre
lor, întărirea ordinii și disciplinei militare, gospodărirea judicioasă a bunu
rilor din înzestrarea armatei, dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor 
militarilor, înarmarea lor cu concepția materialist-dialectică a partidului 
nostru despre lume și viață, astfel îneît armata să-și exercite în tot maî 
bună măs'ră menirea de puternică școală de educare politică, patriotică, 
revoluție' lă, ca fiecare ostaș să devină un înflăcărat activist al partidu
lui noștri.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că toți militarii, 
în frunte cu comuniștii, vor milita cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
sarcinilor și indicațiilor trasate de dumneavoastră la convocarea-bilanț, a 
tuturor misiunilor ce ni Ie veți încredința, vor acționa cu dăruire și perse
verență pentru a onora cu cinste obligațiile ce ne revin, neprecupețind nici 
un efort pentru ca armata noastră să devină tot mai puternică, gata întot
deauna să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, su
veranitatea, independența și integritatea teritorială a României socialiste".

Mijloacele de transport spre zonele de agrement 
ale Capitalei

După cum am fost informați de 
întreprinderea de transport Bucu
rești, începînd cu data de 24 apri
lie se organizează, în zilele de du
minică și sărbători legale, trans
portul oamenilor muncii spre zo
nele de agrement ale Capitalei. In 
acest scop, a fost majorat cu peste 
150 numărul vehiculelor pe 40 de 
linii care asigură relații prin trans- 
bordare spre zonele de agrement. 
De asemenea, redevin - funcționale - 
liniile speciale orășenești și preoră
șenești de agrement. Astfel, liniile 
speciale orășenești de autobuze 
vor asigura legătura între următoa
rele zone : 631 podul MărășeȘti — 
Piața Scînteii ; 643 Podul Mărășești 
— Parcul Herăstrău (Șoș, Nordu
lui) ; 683 Bulevardul Dumitru Pe
trescu — Aeroportul Bănoasa (eu 
troleibuze). Aceste linii vor func
ționa numai duminica și sărbăto
rile legale, în regim de autotaxare 
cu tarif nediferențiat. Liniile spe
ciale de agrement vor asigura le- 

zone : 
Bă-

gătura între următoarele
648 Piața Scînteii — Pădurea 
neasa ; 660 Intrarea Granitul 
Ștrandul Cernica ; 670 Intrarea 
romet 4- Ștrandul Mogoșoaia. 
riful a/'Ț’Stor linii este de 2.50 
călătorie. Liniile 660 și 670

La- 
Ta- 
lei 

_____  , vor 
funcționa și în zilele de lucru, cu 
excepția zilei de luni, cind ștran
durile sînt închise.

Autobuzele . liniilor speciale de 
agrement circulă în regim de curse

rapide, fără oprire între punctele 
terminus, cu excepția celor ale li
niei 648, care vor avea oprire și la 
Aeroportul Băneasa. Pentru liniile 
speciale de agrement, vînzarea bi
letelor se face la tonetele instalate 
în punctele terminus de la Grani
tul, Cernica, Laromet, Mogoșoaia, 
Piața „Scînteii11, pădurea Băneasa 
și la Aeroportul Băneasa, fiind asi
gurate. pentru evitarea aglomera- 

- --țieit a-tit-bilete-eu-o singură-^căfâto— 
rie. cit-șj-bilete dus-întors. Publicul 
va fi îndrumat spre casele de bile
te și spre punctele de îmbarcare 
prin panouri cu săgeți indicatoare.

Pe toată durata sezonului esti
val, în zilele de duminică și săr
bători legale va fi majorat parcul 
de. taximetre, acesta fiind dirijat 
în mod deosebit spre grădinile-res- 
taurant din zonele de ! agrement. 
Se vor face eforturi pentru acope
rirea integrală a comenzilor efec
tuate la telefon 053.

Pentru a se face deosebirea de 
liniile obișnuite, liniile speciale 
orășenești și cele speciale de agre
ment vor purta plăci indicatoare de 
traseu inscripționate cu roșu pe 
fond alb.

Pe liniile speciale de agrement 
648, 660 și 670 nu sînt valabile abo
namentele.

In caz de vreme nefavorabilă, li
niile speciale orășenești și cele 
speciale de agrement se suspendă.

Joi a avut loc în Capitală plenara 
Consiliului Uniunii scriitorilor, în 
cadrul căreia au fost dezbătute sar
cinile ce revin scriitorilor în lumina 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, a altor 
documente de partid.

La lucrările plenarei au luat parte 
tovarășii Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Suzana Gâdea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C1 al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, 
de cultură, redactori-șefi ai 
țiilor literare.

In deschiderea lucrărilor 
tovarășul Dumitru Radu 
președintele Uniunii scriitorilor, 
prezentat un cuprinzător referat asu
pra problemelor înscrise pe ordinea 
de zi.

In cadrul plenarei au luat cuvîntul 
tovarășii : Aurel Rău, Ion Brad, 
Corneliu Sturzu, Szasz Janos, Mircea 
Tomuș, Mircea Iorgulescu, Ion Ale
xandru, Alexandru Paleologu, Letay 
Lajos, George Ivașcu, Dan Deșliu, 
Bujor Nedelcovici, Mircea Dinescu, 
Octavian Paler, Adrian Păunescu, 
Eugen Jebeleanu, Eugen Simion, 
Dan Hăulică, Ștefan Augustin Doi
naș, Aurel Covaci, Dinu Săraru, Ion 
Lăncrănjan, Violeta Zamfirescu, 
Paul Everac, Domokos Geza, George 
Ciucu, adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului, Ion Ștefă- 
nescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

Vorbitorii au arătat că in lumina 
documentelor Congresului al XII-lea, 
ale Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, a însufleți- 
toarelor îndemnuri adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ce des
chid noi orizonturi literaturii, scrii
torii din țara noastră au realizat in 
ultimii ani opere cu un profund ca
racter umanist și revoluționar, care 
răspund convingător cerințelor și 
năzuințelor poporului român, aducînd 
o însemnată contribuție la ridicarea 
nivelului ideologic și cultural al con
structorilor noii societăți, la dezvol
tarea conștiinței 
In acest context, 
este necesar ca în ___  ____........
literare să pătrundă suflul fierbinte 
al muncii pline 
care o

instituții 
publica-

plenarei, 
Popescu, 

a

lor socialiste, 
s-a subliniat că 
toate domeniile

de abnegație pe 
desfășoară constructorii lu-

mii noi, socialiste. S-a arătat că a 
scrie despre acești eroi ai zilelor 
noastre este nu numai, o datorie 
firească de a surprinde pulsul epocii 
întruchipat în existențe semnificati
ve, ci și o adevărată profesiune de 
credință pentru un artist-cetățean.

S-a scos în evidență necesitatea de 
a se promova opere literare real
mente valoroase, de a nu se încu
raja apariția unor lucrări nesemni
ficative.

A fost evidențiată preocuparea 
stăruitoare, manifestată în ultimii 
ani, pentru reflectarea în literatură 
a celor mai importante momente 
din trecutul glorios al poporului și 
partidului nostru, prezentului so
cialist luminos.

Vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri și sugestii privind perfec
ționarea predării limbii române în 
unitățile de învățămînt. perfecționa
rea activității editoriale, a difuză
rii cărții. îmbunătățirea repertori- 
ilor instituțiilor de spectacole.

în spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru, al acti
vității neobosite desfășurate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe plan 
internațional, s-a scos în evidență 
necesitatea ca și pe viitor operele 
scriitorilor din țara noastră să con
tribuie la apropierea între popoare, 
la întărirea cauzei păcii și priete
niei între națiuni.

Exprimînd totala adeziune la hotă- 
rîrile Conferinței' Naționale a Parti
dului Comunist Român, la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, participanții 
la plenară s-au angajat ca prin crea
țiile lor să-și sporească aportul la 
traducerea în fapt a programului 
ideologic al partidului, la îmbogă
țirea. cu noi opere valoroase, a lite
raturii și culturii românești.

Consiliul a adoptat un program de 
măsuri în vederea transpunerii în 
viață a sarcinilor ce revin Uniunii 
scriitorilor în spiritul hotărîrilor Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Petru Enache.

într-o atmosferă de deplină anga
jare, participanții la plenară au a- 
doptat textul telegramei adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

(Telegrama este publicată 
in pagina I)

mea
a fost semnat, joi,

zilei
. La București 
protocolul privind realizarea colabo
rării economice și tehnico-științifiCe 
pe anul 1983 intre Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare din 
Republica Socialistă România și 
Ministerul Agriculturii și Economiei 
Alimentare din R.P. Polonă.

Documentul a fost semnat 
Mircea Coraș, director în Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen-

de

tare, și Zbigniew Hryniewicz, direc
torul întreprinderii de comerț exte
rior „Interpegro" din cadrul Mi
nisterului Agriculturii și Economiei 
Alimentare din R.P. Polonă.

La semnare a fost prezent Marin 
Constantin, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare.

Au fost/ de față membri ai Amba
sadei Poloniei la București.

(Agerpres)

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR DIN M.T.Tc.
Direcția drumurilor din M.T.Tc 

informează că, în vederea execută
rii unor lucrări pe DN nr. 6 Stre- 
haia — Drobeta-Turnu Severin, 
km 316 plus 450, la Ghelmencioaia,

circulația rutieră în acest sector este 
deviată în ziua de 22 aprilie 1983, 
între orele 7 și 1K pe ruta DN 67 A 
Strehaia — Broșteni și DN 67 Broș- 
teni — Drobeta-Turnu Severin,

© SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
UN NOU MAGAZIN LA DRĂGĂȘANI

Zestrea comercială orașului
Drăgășani s-a îmbogățit cu o nouă 
unitate reprezentativă. Este vorba 
despre darea in folosință a unui 
magazin universal care a împrumu
tat numele orașului. Dispus pe pa
tru niveluri, cu o suprafață comer
cială de 4 500 mp, magazinul cu
prinde 22 raioane pentru desfacerea

de mărfuri industriale și alimen
tare, precum și o cofetărie cu te
rasă. Sistemul de vinzare a pro
duselor prin autoservire oferă cum
părătorilor condiții de procurare a 
produselor preferate într-un timp 
foarte scurt, (ion Stanciu, cores
pondentul „Scînteii").

Azi, în divizia
Astăzi se vor desfășura meciuri

le celei de-a 26-a etape a campio
natului diviziei A la fotbal. Iată pro
gramul partidelor : Jiul Petroșani — 
F.C. Bihor ; A.S.A. Tg. Mures — F.C. 
Argeș ; C.S. Tîrgoviște — S.C. Ba
cău ; Sportul studențesc — F.C. Con
stanța (stadion Politehnica) ; Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Iași ; Po
litehnica Timișoara — F.C. Olt ; Pe-

în cîteva
• In prima zi a turneului interna

țional de polo pe apă (juniori), care 
se desfășoară la Sofia, echipa Româ
niei a învins cu 12—8 selecționata 
R.F. ~ 
U.R.S.S. 
Polonia 
8—7.
• La 

pionatului mondial 
gheață (grupa A), 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 6—0 
(2—0, 2—0, 2—0) echipa R.F. Ger
mania. In altă partidă. Suedia a în
trecut cu 5—4 (1—0, 3—2. 1—2) echi
pa R.D. Germane.

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată de Ce
hoslovacia — 6 puncte (un meci mai 
puțin jucat) și Suedia — 6 puncte.

• în turneul internațional de te
nis de la Las Vegas, Trey Waltke

„A“ la fotbal 4
trolul Ploiești — F.C.M. Brașov și 
Dinamo — Steaua (stadion Dinamo). 
Toate jocurile vor 
17,30.

Posturile noastre 
transmite alternativ 
aspecte de la 
Universitatea 
Hunedoara a

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș, cu 781,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția netă, 4,5 la sută la producția 
fizică, 29,7 la sută la volumul de 
pregătiri miniere, 5,2 la sută la 
productivitatea muncii, 24,1 la sută 
la beneficii ; cheltuielile totale și 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 3,2 la sută ; consu
murile de materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 7,1 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 4,3 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

Locul III : întreprinderea mi
nieră Orșova, județul Mehedinți.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier cu 342,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; consumul teh
nologic pentru producerea energiei 
electrice a fost redus cu 1,7 la sută, 
iar cheltuielile prevăzute în buget 
cu 6,7 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vîlcea.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Cablul 

românesc" Ploiești cu 509,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 10,7 la sută la 
producția netă, 3,5 la sută la ex
port, 1,2 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și incasată, 8,5 la sută 
la productivitatea muncii, 14,2 la 
sută la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decit cele normate cu 
0.9 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 10,3 la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică Iași.

Locul III : întreprinderea „La
romet" București.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, 
județul Sălaj, cu 586 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la 
producția netă și la productivitatea 
muncii. 5,2 la sută la producția fi
zică, 2,4 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și incasată, 11.3 la sută 
la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 1,3 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trobanat" Timișoara.

Locul III : întreprinderea „Acu
mulatorul" București.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER,
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
, Locul I : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" Bucu
rești cu 756,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,4 la sută la pro-

productivitatea
4,3

la 
muncii, 33,5 la sută la export, 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 6 la sută la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 2,1 la sută', iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 0,6 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București.

Locul III : întreprinderea de pie
se turnate Cimpina, județul Pra
hova. j

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Rafinăria „Crișana", 

județul Bihor, cu 686,6 puncte.
Principalii indicatori de plan 

au fost depășiți cu : 14,8 la sută 
la producția netă, 20,6 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 15 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri . importante de 
plan au fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 3,4 la

Panoul fruntașilor pe 
primul trimestru al anului

începe la ora

aceste 
Craiova — 
fost amînat.

de radio vor 
pe programul I 
întîlniri. Meciul 

Corvinul

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile tint calculați pe două 
luni.

'-----------------------------------------------

sută, iar cele materiale cu 2.7 la 
sută ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 13,3 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 2,4 la sută.

Locul II : Rafinăria Dărmănești, 
județul Bacău.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Pitești.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilă și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești cu 706,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la 
producția netă, 6,9 la sută la pro
ducția fizică, 12,7 la sută la ex
port, 3,4 la sută la productivitatea 
muncii, 10.6 la sută la beneficii, 
5.6 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 2,4 la sută, iar cele mate
riale cu 4,5 la sută ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decit cele normate cu
4.5 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 8,7 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse Lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 973,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32,9 la sută la 
producția fizică. 16,6 la sută la 
export, 26,7 la sută Ia livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 1,2 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
7.6 la sută.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Huși, județul Vaslui.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Crinul" București,

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase Brașov cu 622,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,6 la sută Ia 
producția netă și la productivitatea 
muncii, 12 la sută la producția' fi
zică, 8,2 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele pla
nificate cu 0,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili 
cu 0,6 la sută față de cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" Iași.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE COpiSTRUCTII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de uti

laj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București cu 
673,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,9 la sută la 
producția netă, 9,5 la sută la pro
ductivitatea muncii, 20,2 la sută la 
beneficii, 15 la sută la producția de 
construcții-montaj terminată; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj au 
fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,3 la sută ; consumurile 
de ciment, metal, combustibili și 
carburanți au fost mai mici decît 
cele normate.

Locul II : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

Locul III : Trustul „Energo- 
montaj" București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
STAȚII DE CALE FERATĂ

Locul I : Stația de cale ferată 
Galați cu 340,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,4 la sută la vo
lumul de transport. 10 la sută la 
productivitatea muncii, 7,3 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
rilor de marfă, 2,8 la sută la uti
lizarea mijloacelor de transport.

Locul II : Stația de cale ferată 
Petroșani.

Locul III : Stația de cale ferată 
Brăila.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Tulcca cu 
1 056 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27 la sută la 
venituri brute din activitatea de 
transport și cu 41 la sută la nu
mărul de călători transportați : de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii și beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei venituri 
brute au fost mai mici decit cele 
planificate cu 12 la sută, iar cele 
materiale cu 25 la sută.

Locul II : întreprinderea locală 
de transport Argeș.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Călărași cu 269,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 8,1 
la sută la beneficii, 7,4 la sută la 
volumul livrărilor de mărfuri pe 
un lucrător ; de asemenea, viteza 
de circulație a mărfurilor a 
crescut.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalochimice Galați.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-incălțăminte Galați.

(Agerpres)

Germania. Alte rezultate : 
— Turcia 14—9 ; Grecia — 
14—8 și Spania — Bulgaria

Dortmund, în cadrul cam- 
de hochei pe 

selecționata

rînduri
l-a învins 
cu 3—6, 
McEnroe, 
eliminat cu 6—4, 6—1 pe Tim Wil- 
kison. Alte rezultate : Sandy Ma
yer — Eliot Teltscher 6—2. 6—3 ;
Henri Laconte — Kevin Curren 6—1,
6— 2 ; Hank Pfister — Johan Kriek
7— 6, 6—4.

• Premiul pentru cea mai bună 
fotografie sportivă a anului 1982 a 
fost atribuit fotoreporterului italian 
Giancarlo Saliceti, din Florența, au
torul unei imagini color1 reprezentînd 
pe jucătorul Scirea țîșnind dintr-un 
grup de coechipieri în momentul ce 
marca triumful echipei Italiei la 
campionatul mondial de fotbal din 
Spania. Premiul pentru cea mai bună 
fotografie alb-negru a fost obținut 
de I. Titov (U.R.S.S.).

în mod surprinzător
6—3, 6—4 pe John

iar Jimmy Connors l-a

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea în 

învățămîntul superior tehnic. Ma
tematică : Probleme de geometrie 
plană și trigonometrie

15.20 La volan
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Rezultatele tragerii Loto
17.30 Spiritul novator — izvorul forței 

teoriei revoluționare. 113 ani de la 
nașterea lui V.L Lenin. Documen
tar

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Partidului erou, cîntul inimilor 

noastre. Cîntece patriotice și revo
luționare

20,35 Actualitatea economică
20,45 Cadran mondial
21,05 Film artistic : „Labirintul". Pro

ducție a Casei de filme Trei. Cu : 
Virgil Andriescu, George Șofrag.

Tudor Gheorghe, Luminița Gheor
ghiu, Carmen Galin, Gelu Nițu, 
Gabriel Iencec, Nicolae Iliescu, 
Ovidiu Schumacher. Scenariul : 
Mihai Creangă, Ion Pavelescu, 
Șerban Creangă. Regla : Șerban 
Creangă

22,25 Telejurnal

PROGRAMUL X
15,00 Telex
15.05 Muzică ușoară
15,30 Pași de viață lungă
16,00 Muzică populară

16,40 Blocnotes — informații utilitare
17,00 Stadion
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal • Zile! muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Dezbateri culturale. Monumente 

ale culturii naționale — „Istoria 
literaturii române" de George Că- 
linescu (III)

20.50 Concertul Filarmonicii „George 
Enescu"

22,10 Generația deceniului IX. Prezențe 
tinere în viața satului

22,25 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 22 aprilie, ora 21 — 25 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi în 
general caldă. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploilor izolate în vestul și nor-

dul țării. Vîntul va sufla slab, plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade. In 
București : Vremea va fi frumoasă și 
caldă, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul va sufla în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 9 grade, iar cele maxime între 24 
și 26 de grade. (Corneliu Pop, meteoro
log de serviciu).

• „MESAGERI" Al 
UNOR ALTE GALAXII.
Doi cercetători americani de la 
Departamentul de chimie al 
Jniversității din Chicago afir- 
„iă că au identificat primele 

articule de praf stelar care 
rovin dintr-un alt sistem so- 

, ar decît al nostru și au o ve
chime de cîteva miliarde de 
ani. Ele au fost descoperite în 
meteoritul „Murchison" găsit în 
Australia la 28 septembrie 1969. 
Deși cantitatea de praf stelar 
este deosebit de mică, cei 13 
ani de studiu au permis cerce
tătorilor să identifice un izotop 
rar al gazului Xenon, care se 
află teoretic doar în stelele 
uriașe, din afara sistemului 
nostru solar. Rezultatele anali
zei au fost confirmate și de un 
laborator specializat al Univer

sității Cambridge, din Marea 
Britanie. Raportată la greutatea 
totală a prafului stelar, canti
tatea de Carbon-13 conținută de 
meteoritul „Murchison" este 
apreciată drept considerabilă. 
Or, numai stelele uriașe din 
afara sistemului nostru solar 
conțin acest element într-o ase
menea proporție, susțin cei doi 
profesori din Chicago.

® EXPERIMENT BIO
LOGIC. Specialiștii sovietici 
au realizat un experiment bio
logic inedit. Embrioni in vîrstă 
de 5—6 zile recoltați de la o 
rasă deosebit de rezistentă de 
oi din Finlanda au fost în
ghețați pînă la o temperatură 
de minus 196 de grade, așezați 
intr-un recipient special. în azot 
lichid, transportați la Moscova

și apoi la Alma Ata, la Institutul 
de biologie experimentală al 
Academiei de științe a Kazah- 
stanului. Aici au fost dezghețați 
și implantați unor oi de rasă lo
cală. Elaborarea metodelor de 
recoltare, înghețare, dezghețare 
și implantare a embrionilor are 
o deosebită importanță pentru 
accelerarea proceselor de selec
ție. pentru crearea unor noi 
rase de animale de înaltă pro
ductivitate.

• CELE MAI POLUA
TE ORAȘE. Potrivit conclu
ziilor unei dezbateri de două
zile în cadrul comisiei pentru 
mediul înconjurător a Parla
mentului vest-european. cele 
mai poluate orașe din Europa 
occidentală sînt, in ordine.
Atena, Milano, Nisa, Barcelona

Q
L :

și Madridul. în regiunile cele 
mai afectate, funcțiile pulmo
nare ale locuitorilor acestor 
orașe au scăzut în medie la 
jumătate în doi ani, redueîn- 
du-se, de asemenea, 6i spe
ranța de viață.

• O CORABIE RO
MANĂ, scufundată lingă o 
mică insulă aflată spre nord de 
Sardinia, urmează să fie adusă 
la suprafață după ce, în preala
bil, au fost recuperate și preda
te muzeului de arheologie ma
rină deschis recent pe insula 
Maddalena, amforele și cele

lalte obiecte găsite la bordul el. 
Corabia, păstrată într-o stare 
excelentă la o adîncime de 15 
metri, este în. prezent obiectul 
unei polemici vii între specia
liștii care propun ca, în scopul 
’reducerii cheltuielilor, să fie 
demontată în mai multe părți 
și remontată, după ce va fi aco
perită cu un strat protector, și 
cei care susțin că trebuie să fie 
ridicată întreagă, oricît ar costa 
operația,

• PESTE PROASPĂT 
DE... DOUĂ SĂPTĂMÎNI. 
Specialiștii norvegieni au pus

la punct un procedeu de con
servare perfectă, pină la două 
săptămîni. a peștelui proaspăt, 
prin răcirea controlată într-un 
ambalaj de plastic. Buna calita
te a peștelifi proaspăt pus in 
vinzare deocamdată cu titlu ex
perimental în Norvegia, unde 
consumul scăzuse în ultimul de
ceniu la 30 kg pe cap de locui
tor, Iasă să se întrevadă că noul 
procedeu va duce la un reviri
ment al pescuitului, puțind tot
odată să provoace serioase mu
tații în domeniul alimentației.

® NUMAI PENTRU 
PIETONI. Unul dintre podu
rile Beijingului poartă numele 
lui Marco Polo, călătorul Vene
tian care a ajuns pînă la curtea 
Împăraților chinezi. Construit în

urmă cu opt veacuri și împodo
bit cu 485 de lei ciopliți in pia
tră, podul se numără printre 
cele mai prețioase monumente 
de arhitectură ale capitalei chi
neze. Pentru a-1 ocroti, autori
tățile orășenești au hotărît să 
interzică trecerea automobile
lor, podul rămînînd numai la 
dispoziția pietonilor. Pentru 
transportul auto a fost construit 
în apropiere un pod nou.

• AVION CU ETAJ.
Firma constructoare de avioa
ne Boeing a anunțat că inten
ționează să realizeze proiectul 
unui nou aparat de pasageri 
reprezentînd perfecționarea 
versiunii „B-747" („Jumbo-jet"), 
care permite transportarea a nu 
mai puțin de 800 de persoane. 
Noul model se va numi

„B-747-X" și va avea probabil o 
dublă punte superioară pe în
treg fuselajul. și nu doar în 
partea din față, așa cum este 
cazul cu actualul „Jumbo-jet". 
Așadar, un avion „cu etaj", ca și 
celebrele autobuze londoneze.

• RAVAGIILE STU
PEFIANTELOR. Confonn 
datelor anunțate de poliția vesrt- 
berlineză, de la începutul anului 
curent în Berlinul occidental au 
fost înregistrate 20 de decese în 
rîndul narcomanilor, datorate 
6upradozelor de stupefiante. S-a 
precizat că totalul menționat 
reprezintă o creștere de 100 la 
sută in raport cu numărul de
ceselor survenite din același 
motiv în perioada corespunză
toare a anului trecut.



Noi acțiuni și luări de poziție
Conferința interguvernamentală UNESCO FRANȚA

LONDRA: Primul ministru al Marii Britanii

in favoarea păcii, pentru 
încetarea cursei înarmărilor

Asigurarea unei educații in spiritul înțelegerii

S.U.A.: „Opriți MX-urile",
un raport al Federației oamenilor de știință americani

WASHINGTON 21 (Agerpres). - Intr-un raport intitulat „Opriți 
MX-urile", Jeremy Stone, președintele Federației oamenilor de știință ame
ricani, a 
balistice 
Geneva 
exprimat 
deră că
succes a convorbirilor.

recomandat administrației să amine producerea noilor rachete 
pină cînd se vor încheia convorbirile sovieto-americane de la 
privind limitarea și 
neliniștea cercurilor 
începerea producției

reducerea armamentelor strategice. El a 
politice și sociale din S.U.A. care consi- 
de rachete MX va submina încheierea cu

BELGIA : Manifestație 
împotriva eurorachetelor 
la baza de la Florennes

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
„Populația Belgiei își pune tot mai 
acut problema securității sale", a 
declarat Pierre Galan, președintele 
Comitetului național de luptă pen
tru pace. Nu intimplător, a spus el, 
la manifestația împotriva amplasă
rii de rachete nucleare americane 
la baza de la Florennes, programa
tă pentru 23 aprilie, vor lua parte 
locuitori din întreaga țară. In 
Belgia, a spus el, din 500 de loca
lități rurale, aproape jumătate — 
totalizînd peste 45 la 
populația țării — s-au 
„zone denuclearizate".

DANEMARCA: 9 din 10 
persoane împotriva 

amplasării noilor arme 
nucleare

Conferința

sută din 
proclamat

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Un sondaj de opinie realizat la Co
penhaga de militanții mișcărilor 
pentru pace atestă creșterea consi
derabilă a numărului celor care se 
opun înarmărilor nucleare. După 
cum informează ziarul „Land og 
Folk", 9 din 10 persoane chestiona
te s-au pronunțat împotriva am
plasării noilor rachete cu rază me
die de acțiune în Europa occiden
tală.

mondială „Viață și pace"
STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 

In orașul suedez Uppsala s-au des
chis lucrările Conferinței mondia
le creștine cu tema „Viață și pace", 
la care participă aproximativ 150 
de reprezentanți ai bisericilor creș
tine din 62 de țări. La lucrări iau 
parte și reprezentanți ai cultelor 
religioase creștine din România. 
Conferința discută probleme pri
vind unirea eforturilor în lupta 
pentru o pace trainică și pentru 
înlăturarea pericolului unei catas
trofe nucleare.

Inaugurînd lucrările, primiți mi
nistru al Suediei, Olof Palme, a 
subliniat că lupta pentru pace, îm
potriva unui război nuclear consti-

*
tuie în prezent cea mai de seamă 
sarcină a omenirii. El a subliniat 
că în epoca atomică nici o țară 
nu-și poate asigura propria secu
ritate prin atingerea supremației 
militare și nici o națiune nu se va 
putea apăra împotriva unui atac 
nuclear, în urma căruia nu vor 
exista învingători, ci doar distru
gerea omenirii. De aceea, o catas
trofă nucleară trebuie împiedicată 
prin eforturi comune. în această 
ordine de idei. Olof Palme s-a pro
nunțat pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin dialog și trata
tive.

R.F. Germania. Una din chemările care au mobilizat participanții la 
recentele marșuri de primăvară pentru pace și dezarmare a fost decla
rarea unor orașe zone libere de arme atomice. In fotografie : aspect din 
timpul demonstrației tinerilor sindicaliști, care au cerut ca orașul Miinchen 

și împrejurimile sale să fie lipsite de rachete și de arme nucleare

Dialogul „Nord"

și cooperării internaționale
PARIS 21 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO din Paris s-au încheiat lu
crările Conferinței interguvernamen- 
tale asupra educației în spiritul în
țelegerii internaționale, cooperării și 
păcii, al respectării drepturilor omu
lui și libertăților lui fundamentale, 
în vederea dezvoltării unei stări de 
spirit favorabile întăririi securității 
și înfăptuirii dezarmării. Din Româ
nia. la reuniune a participat o dele
gație condusă de Dumitru Aninoiu,

ambasadorul român în Franța, dele
gat permanent al țării noastre la 
UNESCO.

Intr-un document final dat publi
cității, participanții subliniază că, în 
scopul pregătirii fiecărui oln pentru 
a contribui la soluționarea probleme
lor de care depinde soarta umanită
ții, este mai necesar ca oricînd să 
se impulsioneze cu vigoare educația 
in spiritul înțelegerii, cooperării și 
păcii.

MANIFESTAM 
CULTERAIE 

DEDICATE ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Cea de-a 37-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., amînată la 21 de
cembrie 1982, își va relua lucrările 
la 10 mai, pentru circa zece zile, s-a 
anunțat la secretariatul organizației. 
Principalul punct al dezbaterilor va 
fi reprezentat de problema cipriotă. 
Va fi, de asemenea, trecută în re-

vistă chestiunea negocierilor globale 
Nord-Sud, analizarea ei de fond ur- 
mînd să aibă loc în sesiunea din 
toamna viitoare, după reuniunea 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad și con
ferința la nivel înalt a principale
lor state occidentale industrializate, 
de la Williamsburg.

AMERICA CENTRALA

Inițiative în vederea reglementării 
negociate a conflictelor din zonă

BOGOTA 21 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Bogota, pre
ședintele Columbiei, Belisario 
Bentacour Cuartas, a evidențiat pe
ricolul extinderii conflictului centro- 
american, relatează Prensa Latina. 
El a subliniat necesitatea de a se 
aplica ferm, de către toate statele, 
în relațiile dintre ele, principiile 
autodeterminării popoarelor și nein
tervenției în treburile interne, ară- 
tînd că respectarea lor este cu atît 
mai importantă și mai necesară în 
prezent cu cit în America Centrală 
există pericolul unei agravări a si
tuației, care poate degenera într-un 
conflict mai amplu, cu grave conse
cințe pentru omenirea întreagă. Pe 
de altă parte, șeful statului colum
bian a apreciat că „vîrtejul violen
ței armate tinde să anuleze orice 
discuție pe tema nedreptăților po
litice, economice și sociale" în re
giune.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Re
publicii Nicaragua la O.N.U., Javier 
Chamorro Mora, a transmis secreta-

rului general al Națiunilor Unite 
scrisoare prin care îl informează 
despre ultimele măsuri întreprinse 
de guvernul său în vederea reali
zării unei soluționări pe cale pașnică 
a crizei provocate de pătrunderea 
pe teritoriul nicaraguan a unor ban
de de contrarevoluționari, venind din 
Honduras.

în scrisoare se.sprijină ideea unui 
dialog pentru reglementarea negocia
tă a conflictului apărut între Nica
ragua și Honduras și care amenință 
pacea in regiune.

CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres). — în capitala panameză au 
început lucrările reuniunii miniștri
lor afacerilor externe din nouă țări 
latino-americane, convocată la ini
țiativa Columbiei, Mexicului, Vene- 
zuelei și Republicii Panama. Sînt 
examinate evoluțiile situației din 
America Centrală și căile de regle
mentare pe cale pașnică a probleme
lor cu care este confruntată această 
regiune.

PARIS 21 (Agerpres). - In lo
calitățile Rouen și Alouville-Bel- 
lefosse din Franța au avut loc 
manifestări culturale dedicate 
țării noastre, in cadrul cărora 
prof. univ. Virgil Cândea, secre
tarul Asociației „România", 
nut un ciclu de conferințe pri
vind identitatea și civilizația po
porului român, realizările 
niei socialiste.

Au fost prezentate, cu 
ocazii, expoziții de carte, 
drul cărora un loc important l-au 
ocupat operele președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și lucrări dedicate 
personalității și activității sale 
internaționale de numeroși autori 
străini.

Au fost organizate, de aseme
nea - sub genericul „România 
- azi"7- expoziții documenta
re de fotografii și vizionarea de 
filme documentare care înfăți
șează viața culturală și artistică 
românească.

a ți-

Româ-

aceste 
in ca-

despre dificultățile
LONDRA 21 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a apreciat, într-un discurs 
rostit în fața membrilor Organizației 
patronatului britanic, că economia 
țării incepe să dea semne de redre
sare, însă de. o manieră inegală, re
latează agenția France Presse. Pe de 
altă parte, Thatcher a criticat „rigidi
tatea economiilor occidentale", care 
a fost, după părerea sa, „principala 
cauză a arterosclerozei creseînde a 
sistemului economic". „Guvernele oc
cidentale au început să protejeze din 
ce în ce mai mult industriile trecu
tului,) procedeele trecutului, produse
le trecutului

economiei occidentale

și, astfel, întreprinderi-

le au fost protejate de consecințele 
propriilor lor acțiuni", a adăugat ea.

Desigur, după cum subliniază ma
joritatea experților, cauzele crizei 
economice a lumii occidentale, cu 
grave consecințe asupra tuturor sta
telor lumii, sînt multiple și complexe, 
fără a se reduce la „anchilozarea" 
sistemului. Dar faptul că se recu
noaște oficial chiar și acest aspect 
este considerat semnificativ.

După .părerea primului ministru, 
Marea Britanie abandonează treptat 
„iluziile confortabile" din 
de ani și își dă seama că 
tatea nu este garantată, 
ciștigată în fiecare zi".
A.F.P.

ultimii 20 
„prosperi- 
ci trebuie 

relatează

PARIS

(Agerpres). — MinistrulPARIS 21
francez al economiei, finanțelor și 
bugetului, Jacques Delors, a criticat 
Statele. Unite, aouzîndu-le că nu în
treprind nimic pentru a stopa creș
terea cursului dolarului, informează 
agențiile France Presse și A.P. „Creș
terea cotelor dolarului — a spus mi
nistrul francez, intr-un discurs rostit 
în Adunarea Națională — frinează 
relansarea tuturor economiilor occi
dentale. Pe piețele financiare dom
nește cea mai mare dezordine, cunsul . 
dolarului se majorează în raport cu 
celelalte devize. întreaga Europă oc
cidentală este neliniștită de acest lu
cru. iar S.U.A. nu întreprind nimic

pentru a frîna ascensiunea dolaru
lui". Jacques Delors a relevat că este 
necesar ca la viitoarea reuniune la 
nivel înalt a principalelor țări occi
dentale industrializate de la Wil
liamsburg (S.U.A.) Europa occidenta
lă să-și exprime cu claritate opoziția 
față de politica economică americană.

Agenția A.P. reamintește că minis
tru!! francez a declarat, miercuri, în
tr-un 
tența 
Unite 
sarea 
deficitelor țărilor în curs de dezvol
tare".

interviu televizat, că „persis- 
dobînzilor ridicate în Statele 
este un obstacol pentru relan- 
economică și pentru absorbirea

j.

care a fost încredințat lui Fortu
nato Quesada.

('
GENȚIILE DE PREFA

pescurt
■ LA MINSK S-A DESCHIS EXPOZIȚIA „ROMÂNIA - TARA TURISMULUI, 

ȚARA PRIETENILOR". La vernisaj au participat reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat din R.S.S. Bielorusă, ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai Direcției pentru turism 
R.S.S. Bieloruse.

de pe lingă Consiliul de Miniștri al

italia: Amplă mișcare grevistă
Totodată, agențiile internaționale 

de presă informează că după tratati
ve neîntrerupte desfășurate timp de 
zece zile, sprijinite de puternice ac
țiuni greviste, cei 350 000 de munci
tori din sectorul mecanico-metalur- 
gic al Italici aiu obținut înnoirea 
tractelor lor colective.

Toate acestea în condițiile în 
cum informează agenția U.P.I.. 
rul Partidului Socialist 
Bettino Craxi, a declarat că parti
dul său s-ar putea retrage din ac
tuala coaliție guvernamentală condu
să de premierul Amintore Fanfani. 
Observatorii politici, citați de a- 
gențiile France Presse 
apreciază că hotărîrea 
a Partidului Socialist 
tă chestiune urmează să fie anunța
tă cu ocazia plenarei C.C. al par
tidului. în cazul confirmării aces
tei poziții, Italia va intra într-o nouă 
criză de guvern, urmînd ca în iunie 
să fie organizate alegeri generale 
anticipate.

Ziarele^ italiene scriu, dealtfel, că 
o asemenea consultare electorală' este 
iminentă.

ROMA 21 (Agerpres). — La che
marea Federației unite a centralelor 
sindicale italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L. 
și U.I.L. — circa cinci milioane de 
oameni ai muncii din sectoarele in
dustriale ale Italiei s-au aflat joi în 
grevă, revendicînd înnoirea contrac
telor de muncă, contracte care la 
unele categorii de.salariați au expi
rat cu 18 luni în urmă. Greviștii pro
testează. de asemenea, împotriva șo
majului și a politicii economice a 
guvernului — informează agenția 
A.N.S.A.

In marile centre industriale Torino 
și Milano, la Florența și în alte ora
șe, zeci de mii de greviști au parti
cipat la demonstrații și mitinguri, 
relatează agenția United Press In
ternational. Aceeași sursă precizea
ză, în context, că numai la Torino, 
în prezent, numărul șomerilor este 
de 50 000, iar alți 50 000 de muncitori 
din același oraș au fost concedia.ți ■ 
pe perioade de timp determinate. 
Numărul total al șomerilor din Ita
lia este — potrivit cifrelor date pu
blicității la sfîrșital lunii ianuarie — 
de 2,2 milioane, ceea ce reprezintă 
9.8 la sută din forja de muncă a tă
rii, fată de 9,3 la sută cu un an în 
urmă.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ. La Paris s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.C. Fran
cez. Plenara a aprobat analiza si
tuației economico-sociale și progra
mul de acțiuni al partidului cu
prinse în raportul prezentat de se
cretarul general al P.C.F., Georges 
Marchais. Raportul, scrie agenția 
France Presse, s-a referit cu prio- 

• ritate la participarea comuniștilor 
la guvern și la extinderea bazei so
ciale a P.C.F.. în capitolul referitor 
la situația internațională, documen
tul subliniază necesitatea adoptării 
unor măsuri vizind stăvilirea cursei 
înarmărilor și lichidarea focarelor 
de încordare în lume. ,

ALEGERI GENERALE IN ECU
ADOR, IN IANUARIE 1984. Potri
vit unei reforme adoptate de Ca
mera Deputaților și aprobată 
miercuri seara de președintele Ecu- 
adqrului, Osvaldo Hurtado, alege
rile generale în această tară vor 
avea Ioc în ultima duminică a lunii 
ianuarie 1984. La Quito s-a preci
zat că, în afara deputaților, in ca
drul acestei consultări electorale 
vor fi desemnați, de asemenea, 
președintele și vicepreședintele re
publicii. prefecții, primarii și con
silierii municipali.

RATIFICARE. Congresul Depu- 
taților al Spaniei a ratificat, cu 
majoritate de voturi. Acordul pri
vind prelungirea cu încă cinci ani 
a Tratatului p.rin care Statele Uni
te beneficiază de dreptul de a fo
losi cele patru baze militare am
plasate pe teritoriul spaniol, infor
mează agenția France Presse. Efec
tivele de la cele patru baze ameri
cane se ridică la 10 000 de comba
tanți. Totodată, Congresul Deputa- 
ților a aprobat un protocol adițio
nal, stipulînd in special că Acor
dul respectiv poate 
orice moment.

fi revizuit in

La Geneva sînt In curs de desfă
șurare lucrările Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare — organism 
permanent al U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare), din care fac 
parte 150 de state, inclusiv Româ
nia. Pe ordinea de zi a^acestei im
portante reuniuni se află o serie de 
probleme legate de incidențele cri
zei economice mondiale, îndeosebi 
asupra țărilor în curs de dezvolta
re. Dezbaterile se înscriu în suita 
pregătirilor în vederea celei de-a 
șasea sesiuni a U.N.C.T.A.D., ce va 
avea loc în luna iunie, la Belgrad,’ 
și ele au la bază mai multe studii 
și analize elaborate de specialiștii 
O.N.U. cu privire la căile și moda
litățile de depășire a actualului - im
pas al economiei mondiale.

Adoptarea unor măsuri ferme și 
urgente, capabile să stopeze ten
dințele negative din economia mon
dială, să ducă la schimbări profun
de în structura și mecanismele re
lațiilor dintre state și, în cele din 
urmă, la edificarea unei noi ordini 
economice 
obiectivele 
cretariatul 
său de bază, intitulat „CRIZA ECO
NOMICĂ MONDIALA ȘI PER
SPECTIVELE PENTRU ANII 1980". 
Potrivit documentului amintit, eco
nomia mondială traversează cea 
mai puternică recesiune din ultima 
jumătate de veac : principalele
sectoare economice sînt în criză, cu 
implicații deosebit de grave asupra 
procesului' dezvoltării, în general, și 
al țărilor rămase în urmă, în spe
cial ; dificultățile financiar-mone- 
tare se accentuează, obstacolele co
merciale se multiplică. Noile măsuri 
protecționiste, relevă specialiștii 
U.N.C.T.A.D., 
țările în curs de 
sînt supuse mai 
gim discriminatoriu 
tament preferențial, 
angajamentele mai 
de țările dezvoltate, 
junctură, elaborarea 
ral acceptabile

internaționale — iată 
apelului lansat de Se- 
U.N.C.T.A.D. în studiul

l, IHbltUlCU

MONDIALA

relevă
afectează în special 

dezvoltare, care 
degrabă unui re- 

decît unui tra- 
așa cum prevăd 
vechi asumate 
în actuala con- 
de soluții gene- 

depinde, deci, în
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CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN 
BELGIA. în primele două săptă- 
mîni ale acestei luni. în Belgia nu
mărul șomerilor a crescut cu încă 
756, ajungînd la 506 600, ceea ce 
reprezintă un procent record de 
12,2 la sută din forța de muncă a 
țării — relevă cifrele date publici
tății de guvern și citate de agenția 
Associated Press.

REMANIERE MINISTERIALĂ 
IN PERU. Președintele Republicii 
Peru, Fernando Belaunde 
procedat la o remaniere 
riâlă. Astfel, în postul de 
de interne, devenit vacant 
misia fostului 
Rincon, • a fost
Luis Percovich, fost președinte al 
Camerei Deputaților. Anterior, el 
conducea Ministerul Pescuitului,

MASURI PENTRU 
REA SECETEI ÎN 
■președintele Botswanei. Quett Ma
sive. a anunțat noi măsuri pentru 
combaterea efectelor secetei și 
pentru creșterea producției de ce
reale în 1984. într-o declarație ra
diodifuzată adresată națiunii, pre
ședintele Botswanei a arătat că 
țara trece prin cel de-al doilea an 
consecutiv de secetă, situația âgra- 
vîndu-se din cauza penuriei 
produse alimentare. Capitala 
tului. Gaberones, și localitatea 
batse duc lipsă

Sud"-condiție pentru
dezvoltării
bună parte, de consolidarea coope
rării internaționale, inclusiv prin 
respectarea rezoluțiilor U.N.C.T.A.D.

O astfel de cooperare este cu atit 
mai necesară cu cît — așa cum se 
arată și în studiul amintit — ieșirea 
din criză se dovedește, practic, im
posibilă fără restabilirea creșterii 
producției in țările în curs de dez
voltare, care ar contribui la relan
sarea treptată a economiei mondia
le. Desigur, aceste aprecieri au în 
vedere interdependențele economice 
în creștere din lumea'de azi. Ponde
rea țărilor în curs de dezvoltare in 
exporturile statelor capitaliste dez-

economiei
xurilor financiare, iar ambele au 
fost agravate de deteriorarea siste
mului monetar internațional.

Interdependențele creseînde din
tre politicile economice naționale 
rezultă și din faptul că factorii de 
decizie din țările occidentale, pen
tru a evita presiunile asupra pro
priilor monede și fuga capitalurilor 
autohtone, au recurs la niveluri 
foarte înalte ale dobînzilor, după 
orientarea impusă de S.U.A., deși în 
unele cazuri, cum este cel al R.F.G. 
sau Japoniei, reducerea „chiriei" 
banilor era nu numai posibilă, dar 
și necesară pentru a relansa activi-

mondiale
asigura o creștere stabilă și dina
mică economiei mondiale.

România socialistă, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, participă la 
reuniunea Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare al U.N.C.T.A.D. ani
mată de dorința de a acționa în spi
rit constructiv în direcția stabilirii 
de comun acord a unor măsuri con
crete și angajante, care să conducă 
la rezolvarea de fond a problemelor 
economice majore ale lumii contem
porane. Este bine cunoscută și larg 
apreciată contribuția țării noastre, a 
președintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cristalizarea coriceptu-

Pe marginea reuniunii Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D

voltate, se arată în raportul 
U.N.C.T.A.D., a sporit de la 30 la 
sută in 1970 la circa 40 la sută in 
1980. în aceste condiții, diminuarea 
puterii de cumpărare a statelor ră
mase în urmă, ca urmare a sporirii 
presiunilor protecționiste. sau a po
liticii dobînzilor înalte, nu putea 
rămîne fără urmări negative asupra 
activității economice în țările avan
sate.

Analiza funcționării sistemului 
economic internațional în actuala 
perioadă de criză scoate în eviden
ță faptul că nu numai economiile 
naționale, ci și politicile economice 
naționale devin tot mai interdepen
dente. Astfel, lipsa de resurse pri
cinuită de dereglările în sistemul 
monetar a lăsat un gol care trebuie 
acoperit de sistemul financiar inter
național. Dar sistemul financiar de
pinde, la rindul său, de activitatea 
sistemului comercial, care este ne
satisfăcătoare, datorită 
economice și politicilor 
practicilor protecționiste,

recesiunii 
restrictive, 

r___ .___  __ adoptate
de țările capitaliste dezvoltate, pe 
plan comercial și financiar-valu- 
tar. Astfel, criza schimburilor co
merciale a antrenat pe cea a flu-

tatea economică internă șl a dimi
nua astfel șomajul. Toate acestea 
arată că economia mondială a deve
nit atît de interdependentă, îneît 
problemele ei nu mai pot fi soluțio
nate în cadrul îngust al unei sin
gure țări, oricît de puternică ar fi 
ea, ci prin eforturile colective ale 
tuturor statelor, printr-o amplă coo
perare internațională.

în ce direcții ar urma să se ac
ționeze concertat ? în opinia spe
cialiștilor U.N.C.T.A.D., este nece
sară o acțiune pe două planuri : 
conjunctural și de lungă durată. în 
primul caz se au în vedere măsuri 
urgente, de scurtă durată, aplicate 
în actualul cadru instituțional în 
care .se desfășoară relațiile econo
mice internaționale, menite să sto
peze deteriorarea situației econo
mice mondiale și să permită relua
rea creșterii economice atît în țări
le dezvoltate, cît și în cele în curs 
de dezvoltare. în al doilea caz, se 
preconizează măsuri pe termen lung 
vizînd problemele structurale, insti
tuționale și alte aspecte fundamen
tale ale relațiilor economice inter
naționale, a căror soluționare ar

com
ma!

fun-

»
Iui noii ordini economice mondiale, 
la identificarea și transpunerea în 
practică a măsurilor pe care le 
portă edificarea unei lumi 
drepte și mai bune.

Realizarea acestui deziderat
damental al omenirii presupune, în 
concepția României, pe lingă inten
sificarea efortului propriu al fiecă
rei țări rămase în urmă, dezvoltarea 
unei ample colaborări internaționa
le, reciproc avantajoase. în acest 
sens, țara noastră consideră că ceea 
ce se impune cu maximum de ur
gență este oprirea procesului de de
gradare a situației economice inter
naționale, îndeosebi a țărilor în curs 
de dezvoltare, prin realizarea de în
țelegeri între «Nordul" bogat șl 
„Sudul" sărac asupra elaborării șl 
transpunerii în practică a unui pro
gram de acțiuni pe termen mai scurt 
și mai lung. în opinia României, 
așa cum a fost ea exprimată în re
petate rînduri de președintele ei, un 
loc important într-un astfel de pro
gram trebuie să-l ocupe măsuri vi
zind : ușurarea datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare și re-

CANDIDATURA. Fostul astro
naut american John Glenn, senator 
din partea statului Ohio, și-a anun
țat, joi, oficial candidatura la în
vestitura Partidului Democrat pen
tru alegerile prezidențiale din anul' 
viitor, transmite agenția France 
PresSe. John Glenn. în vîrstă de 61 
de ani, a fost, în 1962, primul1 
astronaut american care a în
conjurat Terra la bordul capsulei 
„Friendship 7".

EPISOD ÎN „SCANDALUL
Industriașul italian 

Bruno Musselli, con
damnat în contuma
cie pentru fraudă îm
potriva statului intr-o 
mare afacere cu pe
trol, a fost arestat 
miercuri pe aeroportul 
din Las Palmas, in 
Insulele Canare — in
formează Roma

PETROLULUI”
agențiile A.N.S.A. și 
E.F.E., citirțd surse 
ale poliției italiene. 
„Scandalul petrolului" 
a izbucnit în Italia in 
octombrie 1980, frau
da împotriva statului 
fiind evaluată la circa 

. 2 000 miliarde lire.
Musselli a fost con
damnat în contumacie

de 
rino la patru ani 
chisoare, în decem
brie anul trecuțiiar de 
Tribunalul diniMilano 
la zece ani înfycîsoare 
pentru contrabandă, 
fraudă, asociere cu 
răufăcători și falsifi
care de bilanț.

glementarea corespunzătoare a nive
lului dobînzilor ; acordarea de credi
te în condiții echitabile pentru sta
tele rămase în urmă și sporirea 
ajutorului oficial pentru dezvoltare; 
combaterea protecționismului și rea
lizarea unui comerț liber, fără discri
minări și fără nici un fel de condi
ționări politice sau de altă natură; 
stabilirea unui raport just, echitabil 
între prețul materiilor prime și cel al 
produselor industriale ; asigurarea 
unui acces larg, neîngrădit al tuturor 
statelor la cuceririle științei și teh
nicii contemporane.

Țara' noastră apreciază că, in pa
ralel, se impune intensificarea efor
turilor in direcția creării condițiilor 
necesare revenirii la o creștere sus
ținută și stabilă a economiei mon
diale, prin acțiuni care să urmă
rească soluționarea unor probleme de 
fond, structurale și, in primul rînd, 
lichidarea subdezvoltării, a decala
jelor dintre state — una din cauzele 
fundamentale ale actualei crize. O 
însemnătate esențială ar avea, in 
acest sene, realizarea unui acord 
privind lansarea, în cadrul O.N.U., a 
negocierilor globale Nord-Sud, care 
să aducă o contribuție efectivă la 
angajarea procesului de restructurări 
în economia mondială și în relațiile 
economice internaționale.

Desigur, realizarea unor astfel de 
obiective ar aduce o însemnată con
tribuție la înfăptuirea noii ordini e- 
conomice mondiale, chemată să fa
vorizeze dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor subdezvoltate, progresul tu
turor popoarelor. De aceea, așa 
cum arăta recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este necesar să se facă 
totul pentru ca, la reuniunea de Ia 
Belgrad a U.N.C.T.A.D., să se obțină 
rezultate cît mai bune în adoptarea 
unor soluții constructive în vederea 
sprijinirii țărilor rămase în urmă, 
dezvoltării unui dialog real între 
țările bogate și sărace în problemele 
majore ale cooperării economice in
ternaționale.

Scrutin parlamentar
Electoratul islandez se prezintă 

mîine la urne pentru a alege noii 
membri ai unuia din cele mai vechi 
parlamente din lume — Althingul. 
Decizia de a organiza acest scru
tin anticipat a intervenit în urma 
trecerii in opoziție a doi deputați, 
care sprijiniseră pînă atunci gu
vernul condus de Gunnar Tho- 
roddsen.

Dealtfel, organizarea unor alegeri 
înainte de termen era de prevă
zut încă la puțin timp după pre
cedentul scrutin (decembrie 1979) 
ale cărui rezultate (Partidul inde
pendenței — 21 mandate. Partidul 
progresist — 17. Alianța populară, 
incluzînd și comuniști — 11. Parti
dul social-democrat — 10) nu au 
putut conduce la formarea unui ca
binet majoritar, stabil. Lipsa unui 
consens asupra căilor de soluțio
nare a problemelor economice care 
confruntă țara. — între care rit-

anticipat în Islanda
mul accentuat al inflației, reduce
rea producției piscicole, cu o pon
dere deosebită la export — este 
apreciată a fi cauza actualelot fră- 
mintări politice. La aceasta se a- 
daugă și controversa in jurul ba
zei militare americane, a cărei pre
zentă stîrnește opoziția Alianței 
populare și, in general, a cercu
rilor largi ale opiniei publice. în 
aceste condiții, eșuarea tratativelor 

. efectuate de- liderii partidelor re
prezentate în parlament de a for
ma o coaliție majoritară a întărit 
convingerea asupra necesității unei 
noi recurgeri la urne.

Scrutinul de miine — la care vor 
participa pentru prima oară tineri 
de 18 ani — este menit să contri
buie, cel puțin parțial, la clarifi
carea ecuației politice din Althing 
și deci la degajarea unor soluții 
care să întrunească un sprijin cît 
mai substanțial. (I. Timofte).

Gh. CERCELESCU

Zilele trecute — a- 
nunță agenția United 
Press International — 
in camera rezervată 
presei din clădirea se
cretariatului Națiuni
lor Unite au fost afi
șate mai multe rela
tări inedite privind 
situația din Africa de 
Sud :

„Primul ministru 
sud-african, P. W. Bo
tha, a anunțat în par
lament, după consul
tări cu consilierul său 
militar, generalul 
Magnus Malan, că va 
renunța să mai fie li
der al guvernului, in 
favoarea unei condu
ceri a majorității de 
culoare din Africa de 
Sud“. In continuare 
era prezentată și ur-

Ti Icul unui anunț
Desigur, din cele 

menționate rezultă 
clar că acestea au fost 
o simplă glumă, o pă
căleală de 1 aprilie 
(deși data respectivă 
trecuse).

Dar 
culoare, care este ma
joritară in Africa de 
Sud, patrioții sud-a- 
fricani ce luptă cu ho- 
tărire împotriva poli
ticii de apartheid a 
guvernanților de la 
Pretoria consideră că 
nu va trece mult timp 
pînă cînd unele din 
aceste „mistificări" 
vor putea deveni rea
lități, iar regimul ra
sist va fi rămas o tris
tă amintire. (N. Plo- 
peanu).

mătoarea declarație a 
premierului regimului 
rasist de la Pretoria : 
„Trebuie să dăm îna
poi Africa de Sud ; 
am jefuit destul".

Un alt anunț relata 
că marele magnat 
H. F. Oppenheimer ar 
fi predat toate drep
turile și proprietățile 
sale din minele de aur 
ți diamante „noului 
guvern african" și că 
și-ar fi „exprimat do
rința să lucreze în 
subteran, în schimbul 
de noapte".

Totodată, se 
că ministrul de 
ne, Roelof 
„caută o locuință' 
ghettoul negru 
weto.

arăta 
exter- 
Botha, 

în
So-
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