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AÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE I MAI
în toate unitățile din industrie, construcțiișiagritultură

Intensă pentru îndeplinirea planului si n angajamentelor
Doar cîteva zile ne mai despart de 1 Mai, săr

bătoarea muncii. A intrat in tradiție ca oamenii 
muncii din țara noastră să întîmpine această 
sărbătoare cu rezultate de prestigiu în îndepli
nirea pianului și angajamentelor asumate în in- 

i^’lecere, pentru realizarea neabătută a programu- 
de dezvoltare economică și socială a țării. Zi 

ăe Vi publicăm știri din întreaga țară privind 
succesele obținute de colective de oameni ai 
muncii din industrie, agricultură, construcții, din 
cercetare, proiectare și inginerie tehnologică — 
fapte elocvente ale hotărîrii cu care clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea acționează

pentru înfăptuirea sarcinilor economice com
plexe stabilite de partid. Dispunem de tot ce 
este necesar pentru realizarea exemplară a Pla
nului și a angajamentelor pe acest an. hotărî- 
toare fiind inițiativa, spiritul de angajare și răs
pundere cu care se acționează în fiecare unitate 
economică, la fiecare Ioc de muncă.

Totuși, în unele unități economice, In răs
timpul care a trecut din acest an, rezultatele nu 
s-au situat la nivelul prevederilor planului și, ca 
atare, s-au înregistrat nerealizări la o serie de 
produse absolut necesare economiei naționale

sau Ia unii indicatori calitativi, de eficiență. Iată 
de ce este deosebit de important ca în perioada 
care a mai rămas pînă la 1 Mai, în zilele acestei 
săptămîni, atît în unitățile care au desfășurat 
pînă acum o activitate corespunzătoare, cît, mai 
ales, iri cele care au acumulat res
tanțe, să se muncească la nivelul maxim al po
sibilităților, valorificîndu-se din plin potenția
lul tehnic și uman de care dispun, în vederea 
realizării integrale a sarcinilor de plan, deopo
trivă în întreprinderile industriale, pe șantie
rele de investiții și in unitățile agricole.

rea utilajelor tehnologice, eforturi stăruitoare pentru 
creșterea ritmului de montaj.

Constituirea partidului politic
al clasei muncitoare din România

etapă nouă a procesului revoluționar.
Semnificația istorică a creării P.S.D.M.R

zi de zi, la un înalt nivel calitativ!
© în fiecare întreprindere, acțiuni energice, mă

suri hotărîte pentru fabricarea ritmică a fiecărui sor
timent, pentru realizarea integrală a planului la pro
ducția fizică și recuperarea tuturor restanțelor.

© Puternică concentrare a forțelor tehnice și 
umane în industria extractivă pentru îndeplinirea 
planului la producția de cărbune, petrol, gaze și mi
nereuri.

© Tn centrul preocupărilor: aplicarea măsurilor 
practice pentru creșterea productivității muncii, re
ducerea susținută a consumurilor materiale, asigu
rarea unei înalte calități tuturor lucrărilor de con- 
strucții-montaj

Pretutindeni, maximă atenție lucrărilor

voluția țărănească de la 1784 din 
Transilvania», publicat în 1895, că-n 
toate aceste răscoale țăranii unguri 
merg urnăf la umăr cu românii...". 
Se remarca, tot acolo, că în Transil
vania, țărănimea fiind în majoritate 
română, „lupta împotriva nobilimii 
maghiare avea să îmbrace forma de 
luptă națională". Asemenea apre
cieri și evocări istorice erau făcute 
în contextul evenimentelor din 1894, 
al ecoului procesului memorandiști- 
lor, poziția partidului clasei munci
toare fiind de susținere a luptei de 
eliberare națională din Transilvania, 
așa cum dovedise cu un deceniu mai 
înainte prin publicația „Dacia 
viitoare" și așa cum va dovedi în 
istoricul an al făuririi unității na
ționale, în 1918.

Născut în împrejurările încheierii 
unei etape istorice in dezvoltarea

Epoca modernă a societății euro
pene s-a deschis și s-a desfășurat 
sub semnul revoluțiilor. Indiferent de 
mobilul concret și imediat care le-a 
declanșat și de tara unde au avut 
loc, ele au fost, fără îndoială, rezul
tatul unor acumulări seculare de 
revoltă populară împotriva iobăgiei 
feudale, de sete a omului pentru 
egalitate și justiție, sau a popoare
lor pentru afirmarea drepturilor lor 
la libertate și independentă na
țională.

In secolul al XIX-lea multe po
poare europene 
de luptă 
scuturarea 
și pentru 
naționale, 
parte dintre acestea.

în prima jumătate a secolului tre
cut, societatea românească a parcurs, 
intr-un ritm destul de viu. faza de 
început a capitalismului, ale cărei 
trăsături specifice erau rezultate din 
întreaga evoluție anterioară. Lupta 
de eliberare socială și națională, 
afirmată în acțiunile revoluționare de 
la 1784, 1821 și 1848, precum și în fău
rirea unirii Moldovei și Munteniei în 
1859, a dus la crearea statului român 
modern. Prin marile reforme din 
timpul domniei lui Alexandru I. 
Cuza și în urma războiului antioto- 
man din 1877—1878, România și-a cu
cerit independența absolută, deschi- 
zîndu-i calea progresului, lărgindu-i 
posibilitățile de făurire a statului . 
național unitar român modem, ce 
avea să se împlinească la 1 decem
brie 1918.

In același timp, se Încheia o etapă 
a procesului revoluționar din epoca 
modernă a poporului rpmân, începută 
cu răscoala condusă de Horia, Cloșca 
și Crișan în Transilvania.

Fenomenul cel mai caracteristic al 
epocii de la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea era exprimat de dezvoltarea 
clasei muncitoare și apariția mișcă
rii muncitorești, de afirmarea ideilor 
socialiste pe pămîntul românesc. 
Această mișcare nouă și-a definit ea 
însăși raportul în care se afla cu 
procesul revoluționar pe care abia îl 
încheiase poporul român la 1878.

Publicațiile muncitorești și socia
liste de la sfîrșitul secolului trecut 
au acordat o atenție deosebită evo
cării luptelor revoluționare ale 
poporului român în decursul întregii 
sale jștorii. Datorăm gîndirii isto
rice promovate de socialiștii români 
o viziune clară, putem spune chiar 
actuală asupra trecutului poporului 
român, îndeosebi asupra luptei sale 
revoluționare din epoca modernă. 
Bobilna, răscoala condusă de Doja 
și revoluția din 1784 
într-o succesiune istorică unitară, 
de notat, se scria

au recurs la forme 
revoluționară atit pentru 
unor dominații străine, cit- 
afirmarea identității lor 
Poporul român a făcut

Ion POPESCU-PUJURI unul
1893,

prezentată in ca- 
științifice organi-

erau privite 
„E 

în articolul «Re-

de întreținere și irigare a culturilor!

STR1NSA CONLUCRARE DINTRE CONSTRUCTOR ȘI BENEFICIAR

de tractoare din Miercurea-Ciuc.

pro- 
Din 
față 

nuîncălzire 
deci posi- 

produse fi-

creșterea potențialului 
al întreprinderii de trac- 
ia bază, in primul rînd, 
noi obiective de investiții,

intens, se

EXECUȚIEO CERINȚĂ A RESPECTĂRII TERMENELOR DE

© O cerință primordială : asigurarea în fiecare 
zl și în condiții de calitate ireproșabilă a fondului de 
marfă destinat exportului, onorarea în devans a unor 
contracte încheiate cu partenerii externi.

© Preocupare susținută pentru ridicarea com
petitivității produselor românești, pentru valorifica
rea lor cu eficiență sporită pe piața externă.

© Maximă atenție, în fiecare întreprindere, re
ducerii mai accentuate a consumurilor materiale și 
energetice

© Terminarea în această săptămînă a înșămîn 
țării orezului, bumbacului și a plantării legumelor în 
cîmp,

© Strîngerea furajelor pentru masă verde și în 
sămînțarea imediată cu porumb a suprafețelor eli 
berate.

© întreținerea exemplară a culturilor, prin folo
sirea mijloacelor mecanice și participarea la prășit 
a tuturor forțelor umane de la sate.

© Erbicidarea cerealelor păioase și combaterea 
lucrări ce tre-dăunătorilor din culturile prășitoare 

buie încheiate în cel mai scurt timp.

Toate capacitățile de producție
© Trecerea la irigarea culturilor, oriunde plan

tele au nevoie de apă și, îndeosebi, în județele din 
sudul și estul țării, prioritate acordîndu-se legu
melor.

© Pe fiecare șantier, disciplină riguroasă și 
bună organizare pentru realizarea la timp și chiar 
mai devreme a lucrărilor de construcții.

© Ordine si promptitudine desăvîrșită în livra

® Toate animalele să fie scoase în aceste zile la 
pășunat.

© Control permanent și riguros în toate fermele 
zootehnice pentru realizarea producției de lapte, 
carne și alte produse animaliere

Ramură prioritară a economiei naționale, industria construcțiilor de 
mașini înregistrează, în cursul acestui an și cincinal, ritmuri înalte de 
dezvoltare, prin înfăptuirea unui amplu și mobilizator program de inves
tiții. Se află în plină construcție lucrările de la marile combinate de uti
laj greu din Cluj-Napoca, Craiova și Iași, cunosc un stadiu avansat de 
execuție lucrările de investiții de la întreprinderea de avioane Băneasa, 
întreprinderea de utilaje tehnologice Bistrița, întreprinderile de utilaj 
minier din Tg. Jiu și Petroșani etc. Se poate afirma cu deplin temei 
că, acum, toate eforturile constructorilor și montorilor sînt concentrate 
cu prioritate asupra obiectivelor și capacităților productive a căror sca
dență este apropiată. Caracteristica dominantă a preocupărilor construc
torilor : deschiderea rapidă a unor largi fronturi de lucru, ritm accelerat 
de montare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, pregătiri atente 
și stăruitoare pentru începerea neîntîrziață a probelor tehnologice. Cum 
se materializează aceste eforturi ? — aceasta este tema investigațiilor 

x noastre pe șantierul întreprinderii

producțle de 5 000 tone piese for
jate, respectiv două linii tehnologice 
dotate cu maxiprese de 2 500 tone 
forță fiecare, instalații de încălzire 
cu inducție și prese de debavurat de 
400 tone forță. La alte două linii 
similare, lucrările se află în stadiul 
final, astfel încît există posibilitatea 
ca incepind din luna mai noua sec- 

. tie de forjă a întreprinderii de trac
toare din Miercurea-Ciuc să lucreze 
la o capacitate de 10 000 tone piese 
forjate. într-o altă etapă, mai precis 
anul viitor, va fi finalizată o nouă 
capacitate, tot de 5 000 tone piese for
jate, iar la celelalte două hale, în

In noua arhitectură a municipiului 
Bistrița

Foto : A. ANDRON

Comunicare 
drul sesiunii 
zate cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la crearea P.S.D.M.R., 
a 165 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx și a 100 de ani de 
la moartea sa.

Făcîndu-și intrarea cu aproape 
șapte ani în urmă în marea familie 
a unităților constructoare de mașini 
din țară, întreprinderea de tractoare 
din Miercurea-Ciuc produce anual 
4 200 tractoare, exportate astăzi în 
peste 20 de țări. în actualul cin
cinal, această unitate urmează să-și 
sporească capacitatea, ajungînd la o 
producție anuală de 10 000 tractoare 
pe șenile, realizate în mai multe ti
puri, cu caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare, competitive pe 
plan mondial, destinate executării 
unui larg evantai de lucrări agricole 
pe terenuri situate tn pantă.

Evident, 
productiv 
toare are 
o serie de
care se realizează In cadrul Unui 
program eșalonat, al unor sarcini și 
răspunderi bine precizate. Astfel, in 
decursul ultimilor patru ani, au fost 
puse in funcțiune o modernă secție 
de sculărie, o hală de montaj, două 
vopsitorii, un atelier de debitare, o

Pe șantierul întreprinderii de tractoare 

din Miercurea-Ciuc

stație de conexiuni și alte secții 
anexe, impuse de mărirea gradului 
de integrare în procesul de fabrica
ție a tractoarelor.

în prezent, atenția factorilor de 
răspundere este concentrată asupra 
racordării in circuitul productiv a 
noilor capacități din cadrul secției 
forjă.

în ce stadiu se află lucrările? îna
inte de a analiza activitatea de pe 
șantier, reținem pe scurt de la to
varășul Benko Alexandru, directo
rul tehnic al întreprinderii, datele 
principale ale acestei importante in
vestiții: „La sfîrșitul anului trecut, 
constructorii și montorii au predat 
beneficiarului o primă capacitate de

care vor fi forjate 10 000 tone piese, 
abia în zilele acestea vor Începe lu
crările".

Străbatem vastul șantier, însoțiți 
de inginerul Fekete Lăszlă, șeful 
compartimentului de Investiții. Peste 
tot, în noile hale de producție stă
ruie o atmosferă de muncă spornică, 
responsabilă. Beneficiind de spriji
nul masiv al beneficiarului, specia
liștii din unitățile furnizoare mon
tează și reglează utilajele. Pe șan
tier am stat de vorbă și cu tova
rășul Antal Ștefan, lnginerul-șef al 
șantierului, care ne-a asigurat că se 
va acționa cu eforturi sporite atît 
pentru terminarea lucrărilor de con
strucții, cît și pentru deschiderea de

noi fronturi de lucru necesare mon- 
torilor de utilaje.

In aceeași ordine de idei trebuie 
remarcat și faptul îmbucurător că 
mașinile, instalațiile și utilajele pen
tru liniile de tratament termic pri
mar se află pe șantier, fapt care 
oferă garanția menținerii ritmului 
viguros de muncă statornicit în ul
tima vreme. Cu atît mai mult, cu 
cît pînă nu de mult au existat ne
înțelegeri și divergențe între facto
rii care concură la realizarea acestui 
obiectiv. Un singur exemplu. Furni
zorul instalațiilor de încălzire cu in
ducție, respectiv întreprinderea „In
dependența" Sibiu, s-a lăsat foarte 
greu convins de necesitatea acordă
rii unei asistențe competente și ca
lificate pentru lucrările de reglaj, 
rodaj și punere în funcțiune a in
stalațiilor complexe. Pînă la urmă, 
a delegat la fața locului oameni care 
n-au fost în stare să rezolve 
blemele tehnice de specialitate, 
această cauză în momentul de 
nici. o instalație de
funcționează, neexistînd 
bilitatea realizării de 
nite.

Așadar, se muncește 
muncește bine pe șantierul între
prinderii de tractoare din Miercurea- 
Ciuc. Pentru ca și în viitor lucră
rile să se desfășoare în același ritm 
susținut este nevoie de înțelegere 
și buna colaborare in soluționarea 
operativă și eficientă a problemelor 
care se ivesc și, cu siguranță, se vor 
mai ivi pe parcursul materializării 
acestor importante investiții.

I. D. KISS
corespondentul „Sclnteii"

poporului român — crearea statului 
modem, prin unirea din 1859 și 
proclamarea independenței absolute 
în 1877 — partidul clasei muncitoare 
și-a căutat și și-a definit locul în 
perspectiva dezvoltării societății ro
mânești printr-o raportare directă la 
datele concrete ale istoriei poporului 
român în secolul al XIX-lea.

Semnificația istorică a apariției 
clasei muncitoare și a partidului ei 
în arena vieții social-politice a 

. .României, rolul deosebit de impor
tant pe care avea să-1 joace, încă de 
la sfîrșitul secolului trecut, în desfă
șurarea proceselor sociale, politice șl 
economice din țara noastră erau de
terminate de legile obiective ale so
cietății. Programul socialiștilor ro
mâni era rezultat al analizei condi
țiilor concrete social-economice și 
politice ale societății românești, în 
lumina principiilor fundamentale 
socialismului științific. „Școlari 
socialismului științific, membri 
marii familii socialiste europene 
se sublinia în primul
mișcării socialiste din 1886 —, noi 
știm că felul activității noastre atimă 
de condițiile reale ale țării noastre și 
mai ales de cele economico-sociale". 
Programul socialist din 1886 era so
cotit ca un program deschizător de 
largi perspective pentru dezvoltarea 
poporului român. „Noi, socialiștii — 
se arăta în Introducere — venim în 
numele unui viitor frumos, al unei 
vieți mărețe șl ridicăm steagul socia
lismului științific european". De ■ 
aceea, se spunea în continuare, în 
jurul lui „s-ar putea aduna toți oa-

program

sfîr-

ale 
ai 
ai

al

menii cinstiți și luminați ai țării". 
„Gîndirea noastră necurmată, gin- 
direa cea mai pură și mai sublimă 
e la prefacerea societății", se scria în 
gazeta „Munca" în octombrie 1891. 
într-un studiu explicativ al progra
mului viitorului partid, studiu intitu
lat „Să ne pregătim pentru revoluția 
viitoare", I. Vasiliu (C. Dobrogeanu- 
Gherea) scria că „marea revoluție 
viitoare stă deci în luarea mijloace
lor de producție din mina cîtorva și 
redarea lor națiunii, redarea lor in 
miinile' celor care muncesc spre a 
produce".

încă din 1878, unul .dintre conducă
torii cercurilor socialiste, Nicolae 
Codreanu, releva însemnătatea pro
blemei agrar-țărănești, configurația 
noilor forțe revoluționare ce se pro
filau la orizontul viitorului. Socialiștii 
români pe bună dreptate scriau 
că steagul obiectivelor sociale ale 
revoluției de la 1848 era preluat de 
partidul muncitorilor. „Viitorul ’48", 
scria cu o profetică viziune 
dintre făuritorii partidului din 
va fi al clasei muncitoare.

în literatura socialistă de la
șitul veacului trecut, prilejuită în
deosebi de aniversarea semicentena
rului revoluției de la 1848, se făcea 
o critică dreaptă destinului istoric al 
programului acestei revoluții : „O 
jumătate de veac a trecut de atunci 
și numai o parte din făgăduielile 
date au fost îndeplinite ; cele mai 
multe și cele mai însemnate cer de 
acum lupte și jertfe". Obiectiv, so
cialiștii apreciau înfăptuirea marilor 
aspirații naționale aflate pe steagul 
revoluției de la 1848 — unirea din 
1859 și independența deplină a statu
lui unitar, dar relevau abandonarea 
reformelor sociale și politice care 
priveau viața poporului român. 
Partida muncitorilor înainte de 1893 
și P.S.D.M.R. după această dată au 
încorporat în programul lor proble
mele social-politice ale întregului 
popor român, în primul rînd ala 
proletariatului și ale țărănimii. Se» 
ria marilor răscoale țărănești ce 
aveau să culmineze cu 1907 fusese 
deja începută în momentul cînd avea 
loc congresul partidului din 1893. Nu 
a fost, desigur, întîmplător că primul 
congres național al partidului clasei 
muncitoare din România a fost 
deschis de un țăran, delegatul cel 
mai în vînstă dintre participant!, și 
că la congresul următor al partidu
lui, din 1894, țărănimea a fost repre
zentată de șase delegați. în anii ur
mători. după cum se știe, partidul 
muncitorilor va începe direct orga» 
nizarea politică a țărănimii. Făurirea
(Continuare in pag. a Xl-a)

Simbolul copacului
Primăvara — ano

timp mirific în care 
natura își recapătă e- 
nergiile primordiale ! 
— se află in pragul 
ultimei luni. Deși a 
trecut de multă vre
me săptămînă 
culturii, omul 
nic și gospodar gă
sește de lucru, ne
contenit, în livadă, 
in toate cele 52 de săp
tămîni ale anului. Po
mul este, indiscutabil, 
frate bun cu copacul. 
Și iată-ne astfel cu
getul stăpînit de fiorul 
eminescian : „Codrule, 
Măria-Ta, / Lasă-mă 
sub poala ta, / Că ni
mica n-oi strica...". 
Nu, n-am să mă refer, 
.in însemnarea de față, 
la cei care distrug în 
fel și chip, poluea
ză pădurile noastre... 
Dimpotrivă, mă voi re
feri la cei care iubesc 
pădurea, iubesc livada, 
respectind, așa cum se 
cuvine, tradițiile secu
lare ale dialogului om- 
natură 
gurile 
Dunăre 
tura slujește omul, dar 
pretinde să fie, la rîn- 
du-i, slujită cu devo
tament. Cind nu se în- 
timplă așa, pădurea 
„plinge", livada „plin
ge", și, in cele din 
urmă, plinge și omul...

De cite ori n-a fost 
comparată Istoria cu 
un copac puternic în
fipt in solul natal, cu 
rădăcinile sale ramifi
cate și străvechi, . de 
neclintit ? Pe bună 
dreptate, căci națiuni
le, ca și copacii, n-au 
rădăcini mișcătoare... 
Și cum să nu-ți aduci 
aminte, dacă vorbești 
despre istorie și nepie
ritoarele ei simboluri, 

^de stejarul din Bor-

pomi- 
har-

de, pe melea- 
de la Carpați, 

și Mare. Na-

zești, sub coroana că
ruia, după legendă, 
i-ar fi plăcut lui Ște
fan cel Mare să se 
joace în anii copilă
riei ?... Stejar uriaș, 
rotund în coroană, atît 
de vinjos încît abia 
puteau să-l cuprindă 
patru oameni. Firește, 
copiii
patru secole și jumă
tate se jucau de-a 
moldovenii și tătarii : 
așa a ajuns un băiat 
să fie legat, in joacă, 
de legendarul stejar 
din Borzești, tocmai

din urmă cu

însemnări de
Mihai STOIAN

atunci cind năvălitorii 
adevărați au trecut 
pe-acolo și l-au săge
tat... O amintire reală, 
de copilărie, a neuita
tului domn Ștefan ? 
Pădurile au fost, din- 
totdeauna, la nevoie, 
adăpostul multor pre
decesori, tocmai fiind
că „tot ce mișcă-n 
țara asta, riul, ramul, / 
Mi-e prieten numai 
mie" ; așadar, proteja
rea naturii nu-i o 
simplă chestiune de 
interes limitat, mo
mentan, local, cit și o 
îndatorire de conștiin
ță a succesorilor față 
de antecesori !

Chenarul vegetal 
care ne face viața mai 
frumoasă, mai îndes
tulată, mai sănătoasă, 
reprezintă — fără doar 

--- . o sursă 
simțămin-

și poate 
vitală de 
te profund patriotice. 
Respectului 
celor de 
noastră se cuvine să-i 
adăugăm și respectul 
datorat pomilor, copa
cilor, pădurilor, codri

datorat 
dinaintea

lor care nu s-au năs
cut neapărat odată cu 
noi și nici nu se vor 
sfirși odată cu noi 
Continuitatea este șl 
va fi legea de fier a 
acestei „guri de rai" 
numită România. Și-a- 
tunci, cum să-i mai 
privești — cu relativă 
nepăsare — pe cei care 
poluează natura, schi- 
lodind-o, considerînd 
că o ramură ruptă la 
voia întimplării și a 
plăcerii de-o clipă nu 
înseamnă cine știe ce 
mare pagubă ? Trăim 
într-o epocă a legă
turilor indestructibile 
între fenomene, totul 
se plătește mai devre
me sau mai tîrziu, de
pinde de noi și numai 
de noi să perpetuăm 
dragostea tradițională 
a românului 
natură, 
de ceea 
nu doar fondul 
prescriptibil, 
al fiecăruia, ci și 
imensa rezervă de res
pect și iubire a moș
tenirii apărate, de cite 
ori, cu prețul vieții, 
întocmai ca locuitorii 
ținuturilor românești, 
pădurea, 'copacul, po 
mul, vin de demult, 
din străvechime, și au 
drept de viețuire veș
nică, în perpetua lor 
călătorie, din nepot in 
nepot, din trunchi în 
trunchi.

Fie ca aceste modes
te rinduri să aibă re
zonanța cuvenită în 
sensibilitatea contem
poranilor de toate 
virstele ! Și să nu «e' 
uite că orice puiet hă
răzit soarelui și um- 
brei răcoritoare este și 
poate fi o mărturie a 
adeziunii depline la 
trecut, la prezent și la 
viitor.

fată de 
de vegetație, 
ce constituie 

im- 
afectiv, 
ci
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DIVERS I

I

COMPETENTA PROFESIONALA
- un atribut fără de care meseria 

nu poate fi o adevărată „brățară de aur"

I Frumoasele I

I
I
I
I

narcise
Către sfirșitul 

veri, poiana din 
„La Goroniște", 
comunei bihorene Ținea, e smăl
țuită cu narcise.

Este de remarcat că una din 
cele mai frumoase specii de nar
cise crește aici la cea mai joasă 
altitudine din tară.

Raritatea și frumusețea aces
tei rezervații naturale i-au adus 
— in urma insistențelor specia
liștilor de la Muzeul Țării Cricu
rilor din Oradea — statutul de 
monument al naturii, fiind pusă 
sub ocrotirea legii.

Bună și insistența !

fiecărei prlmă- 
zona numită 

din vecinătatea

I

I

I

I

Salvamontiștii 
pe recepție

Bună ideea muncitorilor de la 
Atelierul de reparații al I.T.B., 
din strada Dr. Grozovici, de a 
organiza o excursie pe Valea 
Prahovei. Autobuzul i-a dus pină 
la poalele Bucegilor. De aici, 
excursioniștii au pornit pe jos 
să urce pieptiș muntele. Au ur
cat cit au urcat, dar una din 
drumețe, Maria N., a făcut un 
pas greșit și s-a accidentat. Mai 
exact, și-a rupt un picior. Aju
tat de colegi, soțul său a dus-o 
pină la cabana „Izvoarele", unde 
i s-a dat primul ajutor. Toate 
bune pină aici, dar cum s-o 
coboare 1 Cabanierul a chemat 
prin stația de radio doi salva- 
montiști — Mihai Șendroiu și 
Mihai Alungulesel. Cei doi tizi 
Mihai au meșterit, știu ei cum, 
un fel de sanie sau targa și au 
coborit accidentata in timp re
cord și în deplină siguranță.

Din nou, salvamontiștii s-au 
dovedit la inălțime l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

„Munceau", nu 
gluma!

O amplă anchetă publicată In 
ziarul „Unirea" aduce in atenția 
cititorilor modul in care își pe
trec unii din Alba Iulia timpul 
in... timpul lucrului. La ora 
11,30, două tinere de profesie 
desenatoare tehnice, Georgeta I. 
și Ludmila B„ in loc să se afle 
în fața planșetelor, savurau ca
fele la barul „Transilvania", in- 
soțindu-le de un taifas de cursă 
lungă. La o altă masă, electri
cianul Constantin P., învoit de 
la serviciu să-și rezolve niște 
probleme personale, se afla in 
compania unei tinere venite toc
mai din Blaj.

Și lista continuă, nepermls de 
lungă. O listă cu oameni plecați, 
sub cele mai diferite motive per
sonale, de la locurile lor de mun
că, pentru a-și irosi timpul prin 
localuri. Cine și cit o fi muncit 
in locul lor 7 O întrebare care 
poate fi pusă și altfel : dacă tot 
nu se cunoaște lipsa lor de 
serviciu, n-ar fi mai bine să 
...lipsești de unii din ei 7

la 
te
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Dupâ faptâ...
In urma unor controale efec

tuate de lucrătorii Întreprinde
rii de rețele electrice București 
— secția Teleorman —, in mai 
multe localități din județ au fost 
depistate o serie de stricăciuni 
provocate de unii consumatori 
casnici la contoarele de înregis
trare a energiei electrice. Deși 
metodele erau diferite, aveau a- 
celași scop : furtul de energie 
electrică.

Cu toții au fost răsplătiți pe 
măsura isprăvii lor, fiind „cu
rentați" la buzunare cu amenzi 
usturătoare : Florea Ciovină (co
muna Porostia) cu 14 302 lei, 
Florea Iliescu (Măldăieni) — 
7 786 lei, Nicolae Vergelea (Căl- 
mățuiu) — 5 949 lei, Radu Toa- 
der (Puranii de Sus) —5 516 lei 
și alții.

Și după ce s-a făcut... lumină 
cu amenzile, sus-zișii au fost 
deconectați și de la rețea pe cite 
trei luni de zile.

Aviz amatorilor !

I
I
1
I
I
I

La Șantierul naval din Constanța, 
preocuparea pentru ridicarea califi
cării fiecărui muncitor, fiecărui spe
cialist s-a soldat cu rezultate bune. 
Și nu putem decit să fim de acord 
cu secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ștefan Panait, care afirmă 
că faima pe care și-a cîștigat-o șan
tierul in ultimii zece ani, premierele 
românești ce au avut loc aici in 
domeniul construcției de vapoare se 
datoresc, într-o bună măsură, și gra
dului înalt de pregătire profesională 
dobîndit de întregul colectiv. Numai 
că nu este totul să fie formați oa
meni cu înaltă calificare. Se impune 
ca ei să și rămînă.

Cit privește acest al doilea aspect, 
rezultatele nu mai sint tot atit de 
bune. De ce au părăsit șantierul mulți 
dintre cei încadrați la un moment 
dat 7. Un prim răspuns l-am aflat 
dind cuvîntul unor oameni direct 
implicați in conducerea procesului 
de producție și in organizarea acti
vității politico-educative :

ȘTEFAN POPA, secretar adjunct 
al comitetului de partid : „Noi re
crutăm forța, de muncă din întreaga 
țară. Pe unii îl cheamă aici litora
lul. Și cind dau de greu fug. Alții 
fac o alegere greșită a meseriei. Pă
rinții, din dorința de a-și vedea fiii 
muncitori calificați, ii aduc la noi 
pentru că sint multe locuri. După ce 
îl văd cu diplomă încep să invoce 
fel de fel de motive : că munca e 
grea, că sint departe de casă... In 
cele din urmă se ajunge la părăsirea 
întreprinderii...".

AUREL DARABAN, inginer-șef : 
„Avem asigurate condiții de muncă 
dintre cele mai bune. Dar la noi exi
gența față de calitatea producției 
este foarte mare. Construcția unui 
vapor implică răspunderi deosebite. 
O lucrare trece prin cinci-șase veri- 
rificări de calitate. Controlul unei 
suduri, de pildă, se face cu aparate 
ultramoderne, care «fotografiază*  
metalul în interior și descoperă cea 
mai mică fisură. Cel ce a greșit o 
ia de la capăt. Unii își pierd «su
flul*  și pleacă în alte întreprinderi".

GHEORGHE TULBUREANU. mai
stru : „Muncitorii noștri dobindesc o 
calificare înaltă. Ei sint căutați de 
numeroase întreprinderi, fie din Con
stanța, fie din alte localități. Practica 
a dovedit că nu am reușit să-i pre
gătim pe toți să reziste tentației de 
a ocupa un loc de muncă in care 
activitatea nu se desfășoară conti
nuu la cea mai înaltă tensiune".

Motivele la care s-au referit inter
locutorii noștri, dacă nu justifică si
tuația ce s-a creat, în schimb o ex
plică. Dar numai parțial. Pentru că 
realitatea este mult mai complexă 
și nu în toate cazurile părăsirea șan
tierului a fost determinată de ten
tațiile cărora unii tineri n-au reușit 
să le reziste.

La urma urmei, ce putea să-l ten
teze mai mult decit locul de muncă 
pe • care II dețineau 7 Pentru că a 
purta, pe pieptul salopetei de mun
citor, ecusonul Șantierului naval din 
Constanța este un motiv de îndrep
tățită mindrie. Și tot un motiv de 
mindrie este faptul că a construi 
vapoare înseamnă să al temeinice 
cunoștințe de rezistența materiale
lor, de fizică, de chimie, de matema
tică ; să faci din meserie o știință 
și o artă. Să fi fost oare. Intr-ade
văr, această Înaltă răspundere atit de 
copleșitoare pentru unii tineri, incit 
să-i fi determinat să caute o muncă 
mai ușoară, mai simplă, nedublată 
de îndatorirea unei pregătiri profe
sionale care nu admite clipe de ră
gaz 7 Să fi fugit unii tineri de o 
muncă grea, chiar dacă această mun
că le oferea șansa afirmării profe
sionale 7 Deși sînt, în această unita
te, tovarăși care cred că așa stau 
lucrurile, realitatea îi contrazice. In
discutabil, au fost și cîțiva tineri 
care s-au lăsat atrași de tentația 
unei munci mai ușoare. Au fost și 
dintre aceia care s-au speriat de 
greutăți. Dar, de-a lungul anilor, nu
meroși muncitori au plecat nu pen
tru că se simțeau „apăsați" de răs
punderile muncii de constructor de 
vapoare, ci pentru că climatul din 
întreprindere s-a dovedit a fi apă
sător. Circula o expresie semnifica
tivă pentru stilul activității de con
ducere : „Cu fața la vapoare, cu 
spatele la oameni".

Desigur, este îmbucurător faptul 
că acum despre astfel de practici se

vorbește la timpul trecut. Dar con
secințele lor se mai resimt și in pre
zent în activitatea desfășurată la 
Șantierul naval din Constanța. Noul 
stil de muncă, întronat în urma unei 
temeinice analize efectuate aici de 
cătfe comitetul județean de partid, 
a criticilor formulate cu prilejul 
prezentării concluziilor, nu se im
pune întotdeauna și la fiecare loc 
de producție cu fermitate și hotă- 
rîre. S-a subliniat, de pildă, că ac
țiunile de propagandă sînt tributare 
unor clișee, tendinței dăunătoare de 
a aduna toate problemele în „mat-

însemnări privind 
pregătirea cadrelor 

muncitorești 
la Șantierul naval 

din Constanța

ca" tipicului rotunjit, în loc ca ele 
să se înscrie intr-un proces com
plex, în care temeliile înseși ale 
personalității fiecărui om al muncii 
să fie supuse unor transformări 
profunde, structurale. Critica a fost 
însușită, dar, așa cum ne spunea to
varășul Ion Crețu, secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., deocamdată s-a făcut prea 
puțin pentru organizarea unei acti- 
vități politico-educative care, prin 
diversitate, operativitate și eficaci
tate, să răspundă marilor probleme 
de muncă și de viață ale oameni
lor ; să aducă în prim-plan cuvîntul 
ce deschide inimi, fapta ce însufle
țește conștiințe.

Problema căminelor este, în acest 
sens, edificatoare. Cu doi ani în 
urmă, consiliul județean al sindi
catelor a inițiat un control în că
minele cîtorva întreprinderi con- 
stănțene. Raportul prezentat conți
nea critici aspre cu privire la modul 
în care sînt gospodărite căminele 
șantierului naval. Dar măsuri nu 
s-au luat. Numai cind a fost numit 
un nou director, privirile conduce
rii întreprinderii au început să fie

■ ■ b b a ■ ■
Zi obișnuită de audientă la Consi

liul popular al sectorului 2 din Ca
pitală. Azi stă de vorbă cu solicitan- 
ții tovarășul Ion Furir, prim-vicepre- 
ședinte al comitetului executiv. Pe 
lista de audiențe — un număr relativ 
mare de cetățeni. Unii au venit cu 
propuneri și soluții concrete pentru 
îmbunătățirea gospodăriei comunale, 
alții să ceară ajutor în legătură cu 
unele litigii ivite între ei și vecini, 
cu probleme privind activitatea co
mercială, cu cereri pentru schimbul 
de locuință.

Prima noastră observație este le
gată de modul deschis, direct, cu 
care este purtat dialogul în timpul 
audienței.» Ghița Vișanr, de exemplu, 
lucrătoare la fabrică de pîine'Titan, 
se află într-o poziție favorabilă pe 
lista alcătuită de comitetul oamenilor 
muncii pentru acordarea locuințelor: 
locul 3. Dorește însă să 1 se reparti
zeze locuința înaintea celorlalți doi 
colegi. I se explică clar, cu legea în 
mînă, că acest lucru nu se poate. 
Ce s-ar întimpla dacă s-ar afla ea 
pe locul întîi, iar altul de pe locul 
trei ar primi casă înaintea ei 7 Co
mitetul oamenilor muncii a stabilit 
prioritățile în funcție de condițiile 
actuale în care locuiesc oamenii 
înscriși pe listă, iar consiliu] popular 
nu poate trece peste hotărîrile lui.

— Asta așa e, a recunoscut to
varășa Vișan. Am crezut că...

A doua observație : ori de cite ori 
e cazul, cererea solicitantului e re
zolvată pe loc. Cel care acordă au
diență — este vorba de un proce
deu extins la toți membrii comite
tului executiv al consiliului popular 
din sectorul 2 — cheamă la telefon 
sau direct în sala de audiențe con
ducătorul instituției sau întreprinde
rii de care depinde nemijlocit rezol
varea cererii, sesizării, propunerii 
cetățeanului. Cîteva exemple : Ion 
Olaru din Bd. Republicii nr. 57 a ve
nit în audiență in numele asociației 
de locatari. Acoperișul blocului s-a

îndreptate și spre cămine. Au fost 
alocate fonduri însemnate pentru 
renovarea tuturor interioarelor. A- 
cum, fiecare membru al conducerii 
întreprinderii răspunde direct de 
cite un cămin. S-a făcut Un pas im
portant înainte și acest fapt s-a do
vedit a fi determinant pentru bu
nul mers al treburilor gospodărești. 
Dar în aceste cămine trăiesc oameni. 
Oameni tineri, cu multe probleme 
personale. Nimeni însă nu se gîn- 
dește mai atent la felul cum tre
buie ajutați să-și decoreze came
rele, cum să se îmbrace, cum să-și 
gospodărească banii. Nimeni nu se 
interesează ce proiecte de viitor își 
fac ei, ce idei, ce năzuințe- au, ce 
gîndesc despre muncă și viață, ce 
cărți citesc, la ce spectacole merg. 
Mai cu seamă că unii dintre acești 
tineri au o concepție foarte „perso
nală" despre distracție, în cazul lor 
irosirea timpului liber în activități 
care nu contribuie în nici un fel ia 
împlinirea personalității, avînd un 
nedorit rezultat : pierderea încrede
rii în viață, în ei înșiși.

...Vapoarele construite la Constan
ța pornesc în lungi călătorii pe mări 
și oceane. Ele poartă cu ele adevă
rurile de fond despre munca oame
nilor, despre ceea ce sînt în stare 
să făurească. E logic ca aceste ade
văruri evidente în planul activită
ții economice să se răsfrîngă și mai 
deplin și în acela al muncii educa
tive. Formarea unui colectiv de 
muncă unit, stabil, nu fluctuant, 
iată un important obiectiv aflat în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid din cadrul șantierului naval. 
Pentru aceasta este nevoie de o 
muncă perseverentă și pasionată, 
de abnegație și tact ; este nevoie de 
maiștri-pedagogi, de ingineri-peda- 
gogi, pentru ca dialogul cu fiecare 
membru al colectivului să se poarte 
de la inimă la inimă. Și este nevoie 
de o activitate politico-educativâ 
dinamică, vie, eficientă, care să se 
desfășoare în egală măsură cu fața 
la vapoare și cu fața la oameni. Do
meniu în care mai e cite ceva de 
îmbunătățit la Șantierul naval din 
Constanța.

Adrian VASILESCU

Constituirea partidului politic 
al clasei muncitoare din România 

-etapă nouă a procesului revoluționar. 
Semnificația istorică a creării P.S.D.M.R.

(Urmare din pag. I)
alianței muncitorești-țărănești In 
România, afirmată mai tîrziu ca forța 
politică fundamentală în societatea 
românească, își are începuturile in 
acei ani. Chemind țărănimea, marea 
masă a poporului, la viața politică, 
enunțînd cîțiva ani mai tîrziu nece
sitatea exproprierii moșierimii, parti
dul muncitoresc prelua de fapt cu
noscutul punct 13 din Proclamația 
de la Izlaz, care prevedea împro
prietărirea și emanciparea politică 
a țăranilor. „Tocmai din această pri
cină. se scria în presa muncitoreas
că, socialiștii se consideră singurii 
și adevărații urmași ai revoluționa
rilor de Ia 1848“.

Congresul din 1893 a exprimat nu 
.atit începerea procesului de organi
zare, cît mai ales bilanțul unei bo
gate activități pe multiple planuri. 
Organizarea unor puternice cluburi 
muncitorești în marile orașe ale 
țării, alegerea unor deputați socia
liști în parlamentul tării, o propaga
re intensă a ideilor socialismului ști
ințific și raportarea lor la condițiile 
concrete social-economice și politice 
din România, dezbaterea prealabilă 
a documentelor programatice — toa
te acestea au asigurat congresului 
care s-a deschis la 31 martie 1893 in 
capitala țării caracteristicile unui 
eveniment politic național, repre
zentativ și de amplă rezonanță în 
societatea românească.

In ajunul congresului, ca o expre
sie concretă a platformei ideologice 
marxiste a partidului, s-a tipărit în 
limba română. în a doua ediție. Ma
nifestul partidului comunist al lui 
Marx și Engels, ca instrument de 
analiză.

Mișcarea muncitorească și gîndi- 
rea socialistă românească întruchi
pate în partidul social-democrat al 
muncitorilor, organizat ca un partid 
la scară națională prin Congresul 
din 1893, a enunțat aproape în toate 
domeniile vieții social-politice, eco-

nomice și culturale principii, idei și 
soluții care au constituit un program 
de luptă și adevărată școală socialis
tă pentru masele largi ale poporului 
român.

Creat ca un organism viu, rezultat 
din nevoile societății românești, 
P.S.D.M.R.. făurit in 1893, s-a afir
mat activ in viața socială, politică 
și economică a țării, ca un partid re
voluționar marxist. înscriind în pro
gramele sale obiectivele fundamen
tale din teoria socialismului științi
fic, participînd cu vigoare la lupta 
pentru progres, pentru înnoire, în 
toate domeniile de activitate.

în jurul partidului clasei munci
toare. al mișcării socialiste s-au ra
liat elementele cele mai avansate ale 
societății române. Principiile înscrise 
de socialiști pe steagul lor de luptă 
— principii care dădeau glas aspira
țiilor vitale ale maselor largi, ale în
tregului popor — au atras spre par
tidul clasei muncitoare un numeros 
tineret intelectual, din rindul căruia 
vor răsări mari personalități ale 
științei și culturii românești din ul
timul veac.

în decursul existenței sale, partidul 
clasei muncitoare a înregistrat o afir
mare tot mai puternică în viața so
cietății românești, trecînd prin nu
meroase confruntări și bătălii de cla
să. El însuși din punct de vedere or
ganizatoric a cunoscut nenumărate 
transformări, procese de înnoire, de 
adaptare neîncetată la cerințele so
cietății. Istoricul congres al partidu
lui din mai 1921 a exprimat, odată cu 
însușirea noilor principii extrase din 
experiența mișcării revoluționare, de 
reorganizare în noile condiții ale sta
tului român unitar.

Așa cum a subliniat de mai multe 
ori secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
istoria Partidului Comunist Român 
este parte integrantă din istoria po
porului român. El s-a afirmat în 
urmă cu nouă decenii ca rezultat fi-

^AUD IE NȚ A — 
permanent și fructuos dialog 

între cetăfeni și primărie
degradat în așa măsură îneît apa se 
Infiltrează în locuințe. Este solicitat 
pe loc directorul ICRAL ,;Foișor“, 
și i se dă dispoziție să remedieze 
imediat defecțiunile. La fel proce
dează în cazul cererii lui Nicolae 
Stoian (str. Oltarului nr. 1?) în le
gătură cu extinderea pieței Galați, cu 
a lui Panait Matei (Bd. Dimitrov 133) 
care dorește să cumpere o locuință 
rămasă liberă într-un loc din apro
piere.

In sflrșit, în cazul în care cetă
țeanul nu poate fi ajutat sub nici o 
formă direct de consiliul popular, e 
îndrumat concret, clar, spre institu
ția sau forul care-i poate fi de folos.

Răsfoim registrul anual de audien
te al întregului comitet executiv al 
consiliului popular.. Totul este înre
gistrat cu cea mai mare grijă : 
ziua și ora cînd a avut loc audiența, 
modul de rezolvare, cît timp a du
rat rezolvarea, cine a răspuns de 
cererea sau propunerea celui venit 
în audiență. Sesizăm în noianul de 
probleme cu care cetățenii vin la 
primărie un lucru deloc lipsit de im
portanță. De unde cu ani In urmă 
omul venea în audiență cu o proble
mă a Iul, strict personală, în anul 
trecut; în acest an, centrul de greu
tate s-a mutat spre probleme de in
teres general care, de regulă, pri
vesc zeci, sute, mii de cetățeni. Total 
audiențe în 1982 — 3 232 (plus peste

Din experiența 
Consiliului popular.

al sectorului 2 
din Capitală

700 în lunile din acest an). Facem un 
calcul sumar și ajungem la o conclu
zie surprinzătoare : Împărțind 3 232 
la 4 (președintele și vicepreședinții 
consiliului popular) obținem numărul 
(aproximativ) 808. Prin urmare, vin 
anual la fiecare dintre membrii co
mitetului executiv al consiliului care 
acordă audiențe circa 800 de cetățeni.

Referitor la acest aspect al proble
mei, tovarășul prim-vicepreședinta 
ne dă cîteva explițații.

— Trebuie să știți că pentru au
diențe la primărie vin din ce in ce 
mai puțini oameni. Grosul audiențe
lor le ținem la... domiciliul cetățeni
lor. Firește, nu chiar acasă la ei, cl 
în cartiere, cu ocazia adunărilor ce
tățenești, a întrunirilor publice din 
cadrul „Tribunei democrației"", a în
tâlnirilor dintre deputați și alegători. 
Sînt forme instituționale de dialog 
între reprezentanții primăriei și ce
tățeni care au dus în final la scu
tirea cetățeanului de a mai veni la 
primărie, de a-și mai pierde timpul 
pe drumuri.

Mai mult. Avem, ca permanentă, 
organizate jn fiecare cartier, așa. cum 
le spunem noi, mici „subcomitete 
executiye»1 ale consiliului popular., 
lata alcătuirea lor : deputatul cir
cumscripției electorale, secretarul 
organizației de partid din cartier, 
președintele comitetului de cetățeni 
și președintele comitetului O.D.U.S. 
Aceste organisme ale consiliului 
popular, care au avantajul cunoaște
rii oamenilor, greutățile lor. cunoaș
terii „terenului" rezolvă nu 3 000 de 
audiențe pe an, ci poate 10 000. In
sist asupra lor, dindu-vă totodată șl 
citeva exemple concrete. în loc să 
vină în audiență la consiliul popular, 
Gh. Marcu, din strada Săniuței nr. 9, 
merge „în audiență" la președintele 
comitetului de cetățeni și cere ca 
liniei de tramvai nr. 36 să 1 se pre
lungească traseul — cu ajutorul ce
tățenilor — pînă în zona străzii So
cului. Desigur, o problemă compli
cată, dar rezolvată prompt de I.T.B. 
fără intervenția consiliului popular. 
Alt exemplu : Ion Ardeleanu, din Șo
seaua Mihai Bravu nr. 3, împreună 
cu alți cetățeni, cer într-o adunare 
cu deputatul reamenajarea comple
tă a parcului Obor. Desigur, deputa
tul nici măcar nu ne-a mai anunțat 
pe noi cei din comitetul executiv. 
Necesitatea lucrării respective eră 
evidentă, la îndemîna locuitorilor 
cartierului.

O problemă de bază care stă în

resc al aspirațiilor poporului în mij
locul căruia se născuse și avea să-și 
urmeze drumul glorios spre realiza
rea noii societăți. în urmă cu zece 
ani, în memorabila cuvîntare rostită 
cu prilejul aniversării a 80 de ani de 
la făurirea partidului politic al clasei 
noastre muncitoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dădea o înaltă apreciere 
evenimentului din 1893. socotit a fi 
„un moment de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea miș
cării revoluționare din țara noastră, 
pentru evoluția națiunii noastre, pen
tru afirmarea independentei de stat 
a României".

Cercetările istorice din ultimii ani 
au scos la iveală marea bogăție de 
idei, de fapte și inițiative care apar
țin clasei muncitoare, partidului ei 
încă din secolul trecut. Toate acestea 
aparțin totodată poporului român, in 
mijlocul căruia și din aspirațiile că
ruia s-a născut partidul în urmă cu 
90 de ani. El a preluat sarcina conti
nuării într-o nouă etapă a procesu
lui revoluționar din țara noastră, ce 
avea să dureze timp de cinci decenii.

Revoluția socială anunțată de par
tidul clasei muncitoare din 1893 s-a 
declanșat în împrejurările celui de-al 
doilea război mondial, Ia 23 august 
1944. Ea a devenit o revoluție de eli
berare socială și națională, preluind 
sarcinile luptei de eliberare a țării 
de sub dominația hitleristă, de sub 
oricare formă de dominație. în frun
tea acestei revoluții, conducătdru] ' 
a fost partidul clasei muncifoa: 
aliat cu țărănimea, cu intelectualita
tea, cu toate forțele patriotice ale 
poporului.

Scrutind epoca celor aproape patru 
decenii, marile transformări ale so
cietății românești pe calea realizării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. în cadrul căreia ultimele două 
decenii poartă cu strălucire numele 
de „epoca Ceaușescu". putem spune 
că sămînța acestor roade a fost arun
cată pe pămîntul românesc în urmă 
cu 90 de ani'.

B a B B B B B 
atenția tuturor locuitorilor din sec
tor e folosirea intensivă a fiecărui 
metru pătrat de teren din teritoriu. 
De exemplu, fosta groapă talcioc din 
Colentina se întindea pe cîteva hec
tare bune de teren. Pămînt rău, 
nedesțelenit. Nu știam la un moment 
dat ce să facem cu el. Tot de la un 
cetățean a venit soluția. „Să-l par
celăm, a zis el într-o adunare de car
tier, la care erau prezenți toți mem
brii „subcomitetului executiv" al
consiliului popular, să-1 impărțim 
astfel oamenilor și să vedeți că 
fiecare dintre ei va lucra cu plăcere, 
în timpul liber, parcela repartizată, 
iar maidanul va fi înlocuit de o gra
dină înfloritoare. Așa am făcut, iar 
acum fostul talcioc este de nerecu
noscut. Vedeți, s-a schimbat din te
melii mentalitatea cetățeanului care 
venea la primărie să ceară ceva nu
mai pentru el. acum la primărie sau 
la adunările din cartiere se prezintă 
cereri sau propuneri izvorîte din 
minți civice care gîndesc de regulă 
în interesul colectivității, oferind în 
același timp soluții de rezolvare.

Astfel de probleme — a adăugat 
Interlocutorul nostru — care cu ani 
în urmă n-ar fi putut fi rezolvate 
decit de și la primărie, sînt solu
ționate pe loc și bine de formele de
mocratice pe care vi le aminteam 
mai înainte. Cetățenii au înțeles 
bine acest lucru și nu mal vin în 
audiență la membrii comitetului exe
cutiv decît cu chestiuni care depă
șesc competența micilor „comitete 
executive" de cartier. Noi socotim că 
e un bun cîștigatț o experiență pe 
care o vom adinei și extinde in per
manență:

Sîntem întru totul de acord cu 
aceste opinii, iar experiența cu ade
vărat valoroasă după care decurg 
acum audiențele in sectorul 2 al Ca
pitalei merită studiată și eventual 
îmbunătățită și preluată și de alta 
consilii populare din țară.

Gh. GRAURE
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Nesăbuință
— Hai cu mine să ne cinstim !

— i-a spus Ludovic K, din co
muna Siculeni, județul Harghi
ta, fiului său.

— Bine, dar eu...
— Tu, ce 7 Fii bărbat, copile !
Și L.K., luîndu-și feciorul de 

mină, a intrat in bufetul din 
centrul comunei.

— Acum să te văd de ce-mi 
ești în stare! — a zis tatăl său 
și a comandat băutură.

Neavînd încotro, copilul a în
ceput să bea. Un pahar, două, 
trei... In foarte scurt timp s-a 
îmbătat criță și a devenit foarte 
„curajos". Tatăl îl privea cu 
admirație. Mai ales cind copilul
— la nici 15 ani împliniți — a 
început să-i amenințe pe cei din 
jur cu cuțitul. In loc să-l poto
lească, tatăl îl încuraja : „Așa, 
așa !“.

Noroc că au intervenit orga
nele de miliție și l-au potolit pe 
băiețelul care nu mai știa ce 
face. Cit despre taică-său. ce să 
mai vorbim 7

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Mandat pentru 
un poștaș

Fostul diriginte al Oficiului 
poștal Birzești, din comuna Ște
fan cel Mare, județul Vaslui, a 
împărțit, in anii cit a lucrat, mii 
și mii de mandate, intr-o bună 
zi (numai bună n-avea să fie) 
s-a gîndit să-și rețină și pentru 
el cite un mandat, adică să nu 
mai achite unor adresanți banii 
cuveniți. A început-o modest, cu 
200 de lei. Văzind că „merge", 
a sărit calul la 500 de lei. Și tot 
așa, pină și-a „rotunjit" un ve
nit nemuncit de 24 000 lei. După 
care i s-a expediat și lui 
mandat. Dar nu poștal.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

un
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----------- ---- AUTOAPROVIZIONAREA
PRODUCȚIILE DE LEGUME SlNT BUNE, 

bună să fie și valorificarea lor în piețe și prin unitățile de industrializare
Sîntem In toiul primăverii, cind grădinile de legume și zarzavaturi 

răsplătesc munca gospodarilor cu primele mari „șarje" ale producției de 
legume - salată, ridichi, spanac și alte verdețuri. Potrivit planurilor de 
autoaprovizionare, in toate județele țării au fost repartizate suprafețe 
corespunzătoare pentru aceste culturi, care să asigure atit o bună satis
facere a cerințelor populației, cit și materii prime pentru fabricile de 
conserve. Este nevoie acum de recoltarea la timp a acestora și de prelu
area lor neîntirziată, pentru a ajunge in stare proaspătă la beneficiarii 
nemijlociți - in consumul casnic și in consumurile colective, urmind ca 
acolo unde producția depășește posibilitățile de comercializare cantitățile 
disponibile să fie conservate.

In nici un caz și sub nici o formă nu se poate concepe și admite 
ca asemenea produse alimentare valoroase să fie lăsate să se deprecieze. 
Este un domeniu în care nu ar fi potrivit să se vorbească despre „exce
dente" de bunuri. Adevărul este că acolo unde există cantități ce depășesc 
nevoile imediate - acolo trebuie să se manifeste și mai puternic spiritul 
gospodăresc, pentru a se găsi soluții cit mai bune, pe plan local și 
național, in consens cu Interesele cetățenilor și ale economiei țării.

In relatările de mal jos redăm citeva aspecte din această Importantă 
activitate de sezon - recoltarea și valorificarea verdețurilor, a primelor 
sortimente de legume și zarzavaturi.

IALOMIȚA

tn cooperativele agricole de pro
ducție din Coșereni, Movilita, Ma- 
nasia. Ciocîrlia. Cocora și Reviga, 
pe terenurile întreprinderii pentru 
producerea legumelor — Urziceni.

In această situație. Trustul hor
ticol Ialomița a luat măsuri pentru

TULCEA

valorificarea acestor legume, atît 
pe piețele din județ, prin unitățile 
de alimentație publică, cantinele- 
restaurant și alte consumuri colec
tive. cît și prin industrializare, la 
fabrica de conserve Fetești. (Mihai 
Vișoiu).

Verdețurile — din belșug în grădini, 
mai puțin... in magazine

Importante cantități de zarzavaturi 
în așteptarea beneficiarilorbeneficiarilor

Printre marii producători de 
zarzavaturi timpurii — salată, spa
nac, ceapă verde și alte verdețuri 
— se numără și unitățile cu puter
nice sectoare legumicole din jude
țul Ialomița. La ora actuală, sute 
de tone de spanac, salată și ceapă, 
zeci de tone de pătrunjel și alte 
verdețuri, de calitate foarte bună, 
așteaptă să fie preluate.

— Numai că preluarea nu ține 
pasul cu oferta noastră, ne 6pune 
tovarășul Octavian Scărlătescu, di
rector comercial al Trustului hor
ticol Ialomița. în săptămîna cu
prinsă între 18 și 24 aprilie am fi

putut livra beneficiarilor locali și 
din Capitală 365 tone spanac. 135 
tone ceapă verde. 80 tone salată 
și 30 tone pătrunjel frunze. S-au 
acceptat doar 70 tone salată, din 
care au fost preluate doar 40 tone... 
în schimb, nu s-a luat nici măcar 
un kilogram de spanac, ceapă ver
de și pătrunjel frunze. Noi conti
nuăm să recoltăm, astfel că aces
tor cantități li se vor adăuga, in 
această săptămînă, încă 226 tone 
6panac. 106 tone salată. 193 tone 
ceapă verde și 18 tone pătrunjel. 
Multe din aceste cantități se află

în grădinile de legume din jude
țul Tulcea s-e produs o adevărată 
„explozie" de verdețuri. Astfel, în 
piețele și unitățile comerciale de 
profil din orașul Tulcea, ca de alt
fel în întregul județ, se găsesc can
tități satisfăcătoare de spanac, cea
pă verde, lobodă, stevie și alte a- 
semenea produse.

Cu toate acestea, mal există la 
producători importante cantități de 
verdețuri, care riscă să se depre
cieze. La această dată, In județul 
Tulcea există un disponibil de le- 
gume-verdețurl ce Însumează 200 
tone de spanac, 300 000 legături de 
ceapă verde, 15 tone lobodă, 20 
tone țtevle, 20 tone urzici. Direc
ția generală pentru horticultură din 
cadrul Ministerului Agriculturii nu

TELEORMAN

a găsit Încă beneficiari pentru a- 
cesite importante cantități.

Dar nici la nivelul județului nu 
s-a întreprins tot ce se putea pen
tru valorificarea lor — inclusiv 
prin unitățile de alimentație publi
că. prin cantinele-restaurant etc. 
Mal mult, nici măcar toate unită
țile de legume și fructe nu sînt 
aprovizionate ritmic șl cu toată 
gama de verdețuri de sezon. La 
magazinul, nr. 3 din Tulcea. bună
oară. ieri. 25 aprilie, la ora prin- 
zului se vindeau doar ceapă usca
tă. fasole și... conserve. Verdețu- 
rile lipseau de două zile. Ștevia, 
loboda, urzicile lipseau din toate 
magazinele de legume și fructe din 
Tulcea prin care am trecut. (Necu- 
lai Amihulesei).

Măsuri operative pentru ca nimic 
din recoltă să nu se deprecieze

în județul Teleorman au fost se
mănate, în toamna anului trecut, 
170 hectare cu spanac, din care în 
această primăvară s-au recoltat,

pină In prezent, 100 hectare. Re
coltare care s-a produs mai tîrziu 
decit in alțl ani. odată cu recol
tarea spanacului în alte județe,

ca Harghita, Covasna, Brașov, Si
biu și altele. Firesc, beneficiarii 
din aceste județe nu au mal ape
lat, așa cum au făcut-o în anii 
trecuți. la unitățile de producție a 
legumelor din Teleorman. Din ace
leași motive. întreprinderile de le
gume și fructe din Capitală, care 
trebuiau să ridice pînă la 22 aprilie, 
conform graficelor săptămînale de 
livrare, 486 tone, nu au preluat de- 
cît 303 tone de spanac.

— Am stabilit o serie de măsuri 
pentru ca, totuși, nimic din recoltă 
să nu se piardă, ne asigură ingi
nerul Ion Oinăcaru, directorul 
Trustului județean horticol Teleor
man. Avem în vedere aproviziona
rea zilnică cu spanac in stare 
proaspătă a piețelor din localități
le urbane ale județului, precum și 
a unităților cu consumuri colective. 
De asemenea, pe lingă livrarea a 
4 tone pe zi, către o unitate de va
lorificare și industrializare a legu
melor și fructelor din București, în 
vederea conservării, am trecut la 
prelucrarea lor și în unitățile din 
județ, respectiv la întreprinderea 
de prelucrare și industrializare a 
legumelor și fructelor din Turnu 
Măgurele. Conform programului, 
vom produce în perioada următoa
re circa 100 tone conserve de 
spanac.

Desigur. Important acum este să 
se acționeze cu promptitudine, cu 
toată răspunderea pentru ca măsu
rile stabilite să fie aplicate, ast
fel ca producția să fie valorificată 
integral. Rămine, însă, după cum 
ne spunea directorul trustului, ca 
pentru anul viitor să se tină sea
ma cu mult mai multă grijă de 
nevoile reale ale consumului, avîn- 
du-se totodată în atenție și preve
derile programelor de autoaprovi- 
zionare în profil teritorial. (Stan 
Ștefan).

DE LA C. E. C.
Cetățenii care își depun econo

miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje, 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor depunerilor și operațiile 
efectuate de C.E.C. Legea finanțe
lor și Statutul C.E.C. reglemen
tează că informații în legătură cu 
sumele depuse la C.E.C. se dau de 
organele Casei de Economii și Con- 
semnațiuni numai în scris, pe bază 
de cerere scrisă sau de adresă, cu 
condiția prezentării libretului sau 
Indicării numărului acestuia :

— titularilor libretelor de econo
mii;

— persoanelor indicate prin clauza 
de Împuternicire înscrisă în libret, 
dar numai pentru operațiile efec
tuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nume
le altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau prin- 
tr-o altă formă de împuternicire le
gală, în limitele stabilite prin împu
ternicire ;

— părinților șl tutorilor, pentru 
depunerile aparținînd titularilor mi
nori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent Ia data decesului ;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari, prin atestarea acestei ca
lități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, nu
mai pentru soldul existent la data 
decesului titularului.

Potrivit legii, nici un alt organ 
de stat sau persoană in afară de 
cele arătate mai sus nu are dreptul 
să ceară date informative asupra 
depunătorilor și operațiile efectuate 
de aceștia la Casa de Economii și 
Consemnațiuni.

Este important de reținut că In
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea în cea mai 
deplină siguranță a economiilor 
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobînzi și cîștiguri.
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Tovarășului SAM NUJOMA
Președinte al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest, S.W.A.P.O.

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde și sincere fe
licitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Or
ganizației Poporului din Africa de Sud-Veșt și să vă doresc noi succese în 
activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați în fruntea S.W.A.P.O.

Folosesc și acest prilej pentru a reafirma deplina solidaritate a poporu
lui român cu lupta dreaptă de eliberare a poporului namibian, pentru în
făptuirea aspirațiilor sale de a-și făuri o patrie liberă, independentă și uni
tară. îmi exprim convingerea că relațiile de trainică prietenie și solidaritate 
militantă dintre Partidul Comunist Român și S.W.A.P.O. vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, in interesul popoarelor noastre, al cauzei unității tu
turor forțelor revoluționare, democratice și progresiste care luptă pentru 
libertate, independență, pace și progres social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Sosirea în Capitală a președintelui 
Partidului Muncitoresc Norvegian

Luni seara a sosit în Capitală pre
ședintele Partidului Muncitoresc 
Norvegian, Gro Harlem Brundtland, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Almanahul familiei
11,30 Roman-foileton „Marile speranțe". 

Episodul 4
12,00 Muzică populară
12,15 Actualitatea economică
12.35 Desene animate
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16.35 Virtuozi ai instrumentelor popu

lare

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26 

aprilie, ora 21 — 29 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va fi ușor instabilă în 
vestul și nordul țării, cu cer variabil, 
iar pe alocuri vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. In rest, vremea va

Litoralul - bucuros de oaspeți
Ne aflăm la cea mai mare din 

cele trei baze de tratament, cu 
program permanent, din stațiunea 
Eforie-Nord și discutăm cu Ei.ja 
Aranio, reprezentanta firmei „Lo- 
mamatka" din Finlanda.

— Am învățat să vorbesc româ
nește pentru că de mai bine de 
trei ani vin mereu aici, la Eforie- 
Nord, odată cu primii ghiocei și 
stau pînă toamna tîrziu, cînd cad 
ultimele frunze. Am grijă de com- 
patrioții mei, care vin în grupuri 
succesive atît pentru tratament și 
cură balneară, cît și pentru va
canță pe litoralul românesc. Pot 
să vă spun că toți se simt minu
nat și pleacă de aici cu dorința 
de a reveni, așa cum este Paavo 
Hăkkinen, care a venit de . mai 
multe ori cu întreaga lui familie, 
cu prieteni și cunoscuți. Românii 
sînt foarte prietenoși și ospitalieri) 
iar pe mine mă răsfață spunîn- 
du-mi Eule, așa cum îmi spuneau 
părinții în copilărie, și mă simt ca 
acasă.

Aceleași aprecieri despre ospi
talitate și solicitudine, despre con
dițiile dintre cele mai bune de 
cazare, masă și cură balneară 
ne-a împărtășit și Breum Walter, 
din R.F. Germania :

— De zece ani la rînd am op
tat pentru petrecerea vacanței și 
îngrijirea sănătății în stațiunile 
din România. în ultimii trei ani 
am venit aici, la Eforie-Nord, și 
tot aici voi reveni și la anul. Per
sonal, am recomandat și recomand 
tuturor prietenilor și cunoscuților 
mei că dacă vin o dată pentru un 
sejur de odihnă sau tratament în 
România vor reveni cu siguranță 
și după aceea. Baza de tratament 
de aici, cu dotările tehnice moder
ne și personalul medical de spe
cialitate, rivalizează cu cele mai 
bune din cîte am cunoscut' pînă 
acum.

O bază de tratament Intr-ade
văr modernă, pentru 1 450 de pa- 
cienți pe zi, în' tot timpul anului, 
cu acces direct din hotelurile 
„Meduza", „Delfinul" și „Steaua 
de mare", Ia care se mai adau
gă, tot în Eforie-Nord, sanatoriul 
„Grand" și baza de tratament a 
sindicatelor. Medicul-șef Suzana 
Bele ne prezintă instalațiile de 
hidroterapie. electroterapie, ultra
sunete și aerosoli, încăperile pen
tru băi și împachetări cu nămol, 
masaje, Baună, băi de plante, sala 
de gimnastică medicală, piscina, 
acoperită, cu apă de mare încăl
zită, care este folosită dimineața 
pentru kinetoterapie, iar după-a- 
miază pentru înot și agrement.

— Prin construirea, în ultimii 
ani, a 45 de noi hoteluri aici, la 
Eforie-Nord, vechea stațiune își 
trăiește acum a doua și adevărata 
ei tinerețe, aliniindu-se, ca și Efo- 
rie-Sud, celorlalte stațiuni con
struite din temelii în ultimul de
ceniu și jumătate — ne spune to
varășul Virgil Girniță, directorul 
întreprinderii de hoteluri și res
taurante Eforie-Nord. în afară de 
stațiunea care-i dă numele, între
prinderea noastră mai dispune de 
peste 600 de locuri de cazare în 
Constanța, și de aproape 2 000 de 
locuri în casele de odihnă și vilele 
de la Techirghiol. Deși avem pro
gram permanent, am făcut pre
gătiri Intense pentru sezonul esti
val.

— Cu ce noutăți veți întîmpina 
oaspeții în acest sezon 7

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Olimpia Solo- 
monescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R. (Agerpres)

16,45 Clubul tineretului
17.30 România pitoreasca
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20.30 Videoteca internațională
21,00 Teatru TV : „Oamenii stnt lingă 

oameni"
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
20,00 Telejurnal
20,15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Tezaur folcloric
21,40 Mic dicționar de operă șl balet
22,20 Telejurnal 

fl frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
senin. Vlntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 5—15 grade, iar cele 
maxime între 18—28 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă, cu cer 
variabil, mai mult senin. Vîntul va sufla 
In general slab. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre 7 și 10 grade, iar 
cele maxime intre 24 șl 27 de grade. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de servi
ciu).

— Pentru cei aproape 19 000 de 
oaspeți pe serie, cărora le asigu
răm cazare, am făcut dotări cu 
mobilier nou la hotelul „Union" și 
altele, am ridicat gradul de con
fort în unele vile, am amenajat, 
cu forțe proprii, un nou camping 
asigurat cu apă încălzită de la 
panouri solare, iar pfe timp noros 
de la o centrală termică. Am spo
rit numărul de unități alimentare, 
bufete, chioșcuri și tonete, inclu
siv pe plajă. în locul autoservirii 
din centru, pe care am mutat-o la 
restaurantul „Pescăruș", va func
ționa un nou restaurant. Numărul 
localurilor cu orchestre de muzică 
și dans a sporit la 17, iar unități
lor cu progț-am folcloric și bu
cătărie specific românească — 
„Nunta ; Zamfirei", "„Berbec" - -și 
„Rapsodia" — li se adaugă restau
rantele „Union", cu program'1 stis'ți- 
nut de Teatrul „Leonard" din Ga
lați. „Potcoava", cu program orien
tal. și „Debarcader", renovat și mo
dernizat. cu ambianță și program 
marinăresc.

La rîndul său, șeful dispecera
tului din stațiunea Eforie-Nord, 
Alexandru Dinu, ne-a informat că 
încă din aceste zile sînt așteptați 
să sosească sute și sute de oaspeți 
în cadrul excursiilor organizate de 
cîte 3 și 4 zile de I.T.H.R. Bucu
rești și oficiile județene de turism 
din întreaga țară cu prilejul zilei 
de 1 Mai, precum și cei care do
resc un sejur în serii de 12 zile 
sau pentru perioade mai scurte.

Aceleași preocupări și dorința 
de a-și întîmpina oaspeții în sezo
nul estival în condiții cît mai os
pitaliere și reconfortante am în- 
tilnit și în stațiunea Eforie-Sud, 
unde directoarea acesteia. Anas
tasia Gheorghe, ne-a arătat o se
rie de amenajări și modernizări 
din hoteluri, vile și campinguri, 
din cele două sanatorii pentru 
copii — unul sezonier și altul 
permanent — din parcurile și locu
rile de agrement și distracții, de pe 
faleză și plajă.

Practic, așa cum aveam să ne 
convingem la fața locului, toate 
stațiunile litoralului — de la Ma
maia la Mangalia — și-au încheiat 
pregătirile pentru noul sezon cu 
mult mai înainte decît în alți ani. 
După cum aflăm de la tovarășii 
Ion Mărăcineanu și Horia Filimo- 
nescu, de la Centrala O.N.T. Lito
ral. cei care vor merge in perioada 
următoare la mare — în excursii, 
în serii de 12 zile sau pentru peri
oade mai scurte — vor beneficia nu 
numai de cazare în cele mai bune 
hoteluri și vile, dar și de condiții 
optime pentru petrecerea timpului 
liber. Ei vor avea la dispoziție 
piscine acoperite, cu apă de mare 
încălzită, terenuri de sport și 
parcuri de distracție, discoteci și 
ambarcațiuni sportive. în fiecare 
stațiune se vor organiza nume
roase manifestări cultural-aptis- 
tice, turul litoralului, excursii la 
Adamclisi și cetatea Histria, la alte 
monumente istorice și de artă din 
Constanța și din Dobrogea, pre
cum și în mirifica Deltă a Dună
rii. Vremea tot mai călduroasă, 

■tarifele mai reduse din această 
perioadă, plajele mai liniștite, po
sibilitățile sporite de agrement și 
însăși vraja mării constituie tot 
atîtea tentații pentru orice oaspete 
al frumosului nostru litoral.
(Petre Popa).

Cronica zilei
La București au început, luni. lu

crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comitetului mixt de lucru româno- 
turc în domeniul energiei și resurse
lor naturale.

Delegația română este condusă de 
Stelian Teodorescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, iar delegația turcă de dr. 
Erdemir Karakaș, ministru secretar 
de stat la Ministerul Energiei și 
Resurselor Naturale.

Cele două părți în comitet au exa
minat stadiul obiectivelor de coope
rare în domeniul energiei hidro și 
termoelectrice, precum și al geolo
giei și minier. Au fost discutate, 
totodată, noi proiecte menite să con
ducă la dezvoltarea și adîncirea coo
perării economice, industriale și teh
nice dintre România și Turcia.

★
Cu prilejul celei de-a 51-a ani

versări a Armatei Populare Coreene, 
atașatul militar, aero și naval al 
R.P.D. Coreene la București, loco- 
tenent-colonel Li Zăng Kil, a or
ganizat luni după-amiază. la sediul 
ambasadei, o gală de film urmată 
de cocteil.

Au participat general-locotenent 
Victor Stănculescu. adjunct al mi
nistrului apărării naționale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Asociației de prietenie 
româno-coreeană, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

A apărut 
„Era socialistă” 

nr. 8/1983
Revista se deschide cu editorialul 

„1 Mai — sărbătoarea revoluționară 
a muncii și solidarității internațio
nale a celor ce muncesc". în conti
nuare sînt publicate articolele 
„Viabilitatea teoriei revoluționare — 
expresie a spiritului său creator" ; 
„Concordanța dintre principiile re
partiției și rezultatele muncii" ; 
„Rolul educației în întărirea legali
tății socialiste" ; „Progresul tehnic 
— factor al dezvoltării energeticii" ; 
„Opoziția știință-pseudoștiință în 
procesul dialectic al cunoașterii". 
Revista inserează dezbaterea „Mar
xismul și dezvoltarea gindirii so- 
cial-politice contemporane. Contri
buția P.C.R.. a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la îmbogățirea teoriei și practicii 
revoluționare" (II) și consultația 
„Dreptul popoarelor la pace și im
perativul eliminării forței din viața 
internațională". Din sumarul revis
tei mai spicuim articolele : „Origi
nea daco-romană și continuitatea în 
spațiul carpato-danubio-pontic — 
caracteristici fundamentale ale po
porului român" (I) ; „Forța adevă
rului istoric" ; „Care sînt manifes
tările crizei monetare internațio
nale ?" ; Revista mai conține ru
brica „Cărți și semnificații".

MIERCURI 27 APRILIE

!i TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES-OLIMPIC

■ .
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vînzarea biletelor pentru tra
gerea specială Pronoexpres-Olim- 
pic de miercuri 27 aprilie a.c., care 
oferă participanților șanse mul
tiple de a obține autoturisme „Da
cia 1300", mari sume de bani va
riabile și fixe (în frunte cu cele 
de 50 000 lei) și excursii peste ho
tare. Se vor efectua șase extrageri 
in trei faze, cu un total de 3B de 
numere. La faza a treia, care cu
prinde două extrageri a cîte opt 
numere, autoturismele se pot cîști- 
ga pe variantele cu cinci numere 
din primele ' șase extrase. Bile
tele de 25 Iei varianta, achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 la 
sută, au drept de cîștiguri la toate 
extragerile. Consultați prospectul- 
acestei trageri deosebit de avanta
joase și procurați din timp bilete
le 1 Marți 28 aprilie este ultima zl 
de participare.

cinema

[CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMÂVARÂl

ÎNTREȚINEREA culturilor
lucrare hotărîtoare pentru recolta acestui an
VRANCEA

Unde e bună 
organizarea, 

răspunde 
„prezent" 
tot satul

Ieri, 25 aprilie, la cooperativa 
agricolă Suraia, județul Vrancea, 
au participat la lucrările de între
ținere a culturilor peste 1 000 de 
cooperatori. In cîmp se mai aflau 
și echipele în sarcina cărora reve
neau supravegherea și buna func
ționare a sistemului de irigații.

— Pentru conducerea unității' și 
a fermelor de producție — ne spu
ne ing. Teodor Bădilă, președintele 
cooperativei — esențial In această 
perioadă, destul de aglomerată cu 
lucrări in cîmp, este de a organiza 
cît mai riguros activitatea forma
țiilor de muncă, de a supraveghea 
permanent calitatea fiecărei lucrări 
în parte. Aici, pe acest teren cul
tivat cu sfeclă de zahăr, sînt pre
zenți la muncă 256 de oameni. 
Pînă spre seară ne-am propus să 
executăm prima prașilă manuală la 
70 hectare din cele 100 hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr. Din
colo, unde se irigă, avem 30 hec
tare tot cu sfeclă și în următoarele 
zile le vom prăși manual. Urmă
rim cu răspundere realizarea den
sității optime a plantelor. Anul 
trecut, avînd o densitate bună, la 
sfecla de zahăr am realizat 60 400 kg 
la hectar. A fost o producție bună 
pe care vrem să o reedităm.

La Suraia s-a lucrat ieri cu spor 
ți la întreținerea plantelor medici
nale, care ocupă 227 hectare. Tot 
ieri s-a încheiat și erbicidarea pe 
întreaga suprafață de 608 hectare. 
O mică formație condusă de ingi- 
nerul-șef al cooperativei, tovarășul 
Paul Radnev, controla solă cu solă 
pentru a vedea stadiul de răsărire 
a plantelor și a completa even
tualele goluri. Același lucru ș-a 
făcut și pe terenul ocupat cu 
floarea-soarelui, stabilindu-se ca 
prașila manuală să înceapă cît mai 
curînd.

Tot în cursul zilei de ieri, pa 
ogoarele județului Vrancea s-a lu
crat intens și în cooperativele 
agricole Măicănești, Rîmniceni, Vî- 
nători, Sihlea și in .alte unități, 
unde este pe terminate prima pra
șilă manuală la sfecla de zahăr.

Pe terenurile cooperativei agricole de producția din Lehliu se prășesc 
culturile de floarea-soarelui

Foto : D. Constantinescu

— 11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Rugina : BUZEȘTI (30 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor ■ GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Călărețul fără eapî VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Familia trăsnită : FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un comando pentru apa grea l
SCALA (11 03 72) — 9; 11,45: 14,30;
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 19,45, FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• La Fayette: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— »; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pledone africanul : DACIA
(50 35 94) — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 10,30.
• Micul lord : UNION (13 49 04) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,15, COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Marea evadare I COTROCENI 
(49 48 43) — 15,30; 19.
• Tess : FLOREASCA (33 29 71) — »I 
12,15; 15,30; 19.
® Roberto Carlos * *1  diamantul rozi 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15: 13,30;

• Viraj periculos ; PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR (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.
• B.D. intră ta acțiune : VICTORIA
(16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18: 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Taro, fiul dragonului : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15.
• La capătul liniei : DOINA — 15;
19,15, VIITORUL (li 48 03) — 15,30;
.17,30; 19,30.
• întunericul alb 1 GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Țapinarii : LIRA (30 71 71) — 15,30; 
17,30; 19.30.
• ștefan cel Maro — Vaslui 1475 t
DRUMUL SARH (31 28 13) — 15,30;
10,30; 18,30.
• Buletin de București : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20. PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30; POPU
LAR — 11.
• Avalanșa > POPULAR (35 1517) — 
15; 18,30.
• Prăpastia de aur : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Ceață pe muntele rinelor : CEN
TRAL (14 13 24) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 
18; 20.
® Comoara — 15,30; 17,15; Kagemusha
— 10; 12,45; 19,15 : STUDIO (59 53 15).
• Sindromul — 9; 11,30; 14: Casa vi
surilor — 16,15; 18; 20 : TIMPURI NOI 
(15 61 10).
• Vraciul 1 CAPITOL (16 29 17) — 9;

13,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
13,45; 18; 20,15.
@ Războiul stelelor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
• Desene animate — 9; Bunul meu 
vecin Sam — 10,15; 10; 16; 19 : ARTA 
(21 31 86).
0 O simplă problemă de timp î FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30; 
17,45; 20.
• Cafe Express s MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. ,
• Despărțire temporară ; PROGRE
SUL (23 94 10) — 14; 16,45; 19,30. 

în cooperativele agricole Ciorăștl, 
Slobozia Bradului și Vînători este 
avansată și prașila manuală la 
floarea-soarelui.

Referitor la desfășurarea lucră
rilor de întreținere a culturilor, 
ing. Nicolae Balosin, director ge
neral al direcției agricole județene, 
ne-a spus : „Prima zi a acestei 
săptămini a fost o zi plină la în
treținerea culturilor. Pe ansamblul 
județului, prima prașilă manuală 
la sfecla de zahăr ș-a realizat pe 
40 la sută din cele 3 500 hectare 
cultivate, iar Ta floarea-soarelui — 
pe aproape 1 500 hectare din 9 000 
hectare. Acolo unde culturile au 
fost mai dezvoltate, s-a trecut șl la 
prașila mecanică. Ritmul va trebui 
mult intensificat în toate unitățile. 
Sînt cooperative agricole, bună
oară cele din comunele Bogdă- 
nești, Vulturu, Pufești din consi
liile agroindustriale Mărășești și 
Nânești, în care lucrările de între
ținere nu se desfășoară în ritm 
corespunzător".

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*

BRĂILA

Cu sapa 
și cu agregate 

complexe
Și în județul Brăila întreținerea 

culturilor se înscrie între priorită
țile acestei perioade. Potrivit pro
gramului întocmit de organele agri
cole, aceste lucrări urmează să fie 
executate pe 39 000 hectare cultiva
te cu floarea-soarelui, 100 000 hec
tare cu porumb boabe, aproape 
21 000 hectare cu soia și 26 500 hec
tare cu legume. întrucît în această 
perioadă buruienile cresc mai re
pede și mai viguros decit plantele 
cultivate, iar rezerva de apă din sol 
trebuie păstrată, oamenii muncii din 
agricultura județului Brăila au da
toria să execute cu operativitate 
și la o calitate corespunzătoare lu
crările de întreținere.

Starea de vegetație a culturilor 
este bună, cu circa 10 zile mai 
avansată decît în alți ani. Tocmai 
de aceea, încă în urmă cu 10—12 
zile, lucrările de întreținere a cul
turilor au început și s-au extins 
treptat în toate unitățile agricole 
din județ. Pînă ieri seara, prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr 
a fost executată pe 5 300 hectare, la 
floarea-soarelui — pe 3 320 hectare, 
iar cea mecanică — pe 3 790 hec

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : Intre 
patru ochi— 10.
© Opera Română (13 18 57) i Tosca — 
18.
• Teatrul de operetă (14 8011) 1 Sil
via — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) : Cu 
Ușile Închise — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 19 44 16) 1 Voluptatea onoarel — 
19.
• Teatrul Mic (14 70 81, la sala mare 
a Palatului) : Nebuna din Chaillot —
18.30.
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
0 Teatrul „Nottara*  (59 3103, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 B6 78) : Vorba lui Tă- 
nase — lș,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor do dor șl etatea 
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu- (12 n 45) s 
Siciliana — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) | 
Pinocchio — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 S3 77) 7 
Boroboață — 10; Nlcă fără frică — 17. 
0 Circul București (1101 20) i Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
0 Conservatorul de muzică „Clprian 
Porumbescu" (14 26 10) : Concert-spec- 
tacol „Shakespeare ta creația de ope
ră" — 19.

tare. La lucrările de întreținere a 
culturilor de porumb și floarea- 
soarelui sînt folosite 380 de sape ro
tative și 915 cupluri de grape. Din 
această săptămînă s-a declanșat 
prășitul mecanic la floarea-soare- 
lui, la care vor fi folosite 1 063 de 
agregate complexe (cultivatoare, 
fertilizatoare și echipamente de 
erbicidat pe rînduri). Prin utilizarea 
unor asemenea agregate, la o sin
gură trecere se realizează mai 
multe lucrări — element hotărîtor 
pentru păstrarea apei in sol — și, 
totodată, se obțin importante eco
nomii de motorină.

în unitățile agricole unde starea 
de vegetație a culturilor este avan
sată, lucrările de Întreținere au în
ceput mai din timp. Cele mal bune 
ritmuri au fost înregistrate în uni
tățile din consiliile agroindustriale
I Mai, Gropeni, Făurei și Ianca. Și 
in unitățile din consiliile agro
industriale Dudești și Cireșul au 
fost luate măsuri pentru ca toata 
forțele manuale și mecanice să fie 
concentrate la prășit.

Eforturi deosebite se depun și la 
Irigarea culturilor. Programul aces
tei săptămini prevede irigarea unor 
mari suprafețe cu cereale de toam
nă, furaje și legume. Aria irigațiilor 
se va extinde la celelalte supra
fețe, pe măsura răsăririi culturilor 
de primăvară.

Se poate spune câ în județul 
Brăila, sub îndrumarea permanentă 
a comandamentului pentru agricul
tură, se acționează cu deplină res
ponsabilitate, existînd condiții reale 
pentru desfășurarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor la o cali
tate corespunzătoare șl în limita 
termenelor optime.

Cornellu IFRIM 
corespondentul „Scinteii"

TIMIȘ

Ritmuri inegale 
la prășit

în Județul Timiș, agricultorii 
și-au concentrai forțele, în ultima 
perioadă, la executarea lucrărilor 
de întreținere a sfeclei de zahăr, 
iar pe măsura răsăririi — șl a flo- 
rii-soarelui. Pînă luni seara, din 
cele 16 000 hectare cultivate cu 
sfeclă da zahăr în cooperativele 
agricole, au fost prășite manual
II 223 hectare, iar mecanic 1 221 
hectare. Cu bune rezultate se 
înscriu consiliile agroindustriale 
Cenei, unde. luni, această lucrare se 
executa pe ultimele suprafețe din 
cele 895 hectare cultivate, Cărpi- 
niș, Peciu Nou, Periam șl Variaș. 
în unitățile din aceste consilii, 
care de ani de zile obțin produc
ții sporite la hectar, participă zil
nic la muncă intre 300—400 coo
peratori și, alți locuitori ai satelor..

Dar nu peste tot, în județ, se în
registrează un ritm corespunzător 
de lucru la prășit. Acest fapt este 
cu atît mai de neînțeles cu cît 
ploile căzute In ultimele zile au 
favorizat nu numai creșterea 
plantelor, ci șl înmulțirea buruie
nilor. în cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Topolo- 
vățu Mare, Dudeștii Vechi, Gă- 
taia, Lugoj și Orțișoara nu se ac
ționează cu hotărire pentru mobi
lizarea oamenilor la muncă și, ca 
urmare, ritmurile realizate pfnă 
acum la întreținerea culturilor se 
situează sub posibilitățile de care 
dispun aceste unități. Situația se 
datorează atît insuficientei preo
cupări a organelor de partid și de 
stat din comune pentru mobili
zarea locuitorilor satelor la prășit, 
cît și slabei organizări a muncii 
de către consiliile de conducere și 
specialiștii din unități. în cursul 
zilei de luni, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a sta-

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatele Internationale de 

gimnastică ale României, desfășura
te la Rîmnicu Vîlcea, s-au încheiat 
duminică, în prezența unui numeros 
public, cu întrecerile finale pe 
aparate. în concursul feminin, Eca- 
terina Szabo a evoluat excelent, cu
cerind medaliile de aur la paralele, 
sol șl bîrnă și obținînd nota 10 la 
paralele și la sol. Ea a fost secundată 
cu brio de Lavinia Agache — me
dalii de aur la sărituri șl la bîrnă 
(la acest aparat, pe primul loc îm
preună cu E. Szabo).

în concursul masculin s-au eviden
țiat tinerii gimnaști români Levente 
Molnar (cal cu minere și inele). Eml- 
lian Nicula (paralele) și Valentin 
Pîntea (sărituri), cîștigătorl ai me
daliilor de aur.

într-o excelentă organizare șl în 
prezenta unui public entuziast, fru
moasa sală polivalentă a municipiu
lui Bistrița a găzduit, vreme de trei 
zile, cea de-a 23-a ediție a „Cupei 
Dunării" la haltere, rezervată senio
rilor. Au luat parte reprezentativele 
Austriei. Cehoslovaciei. Iugoslaviei, 
R.F. Germania, Ungariei și Româ
niei. Reprezentanții noștri : Șeic 
Mobin, Gheorghe Maftei, Radu Gelu, 
Dragomir Cioroslan și Vasile Groapă 
au cucerit primul loc la categoriile 
52, 56, 60, 75 șl 90 kg, fapt ce ne-a 
adus și cîștigarea trofeului pus în 
joc cu un total de 65 puncte.

Turneul de calificare pentru cam
pionatul european feminin de volei, 

bilit o serie de măsuri care vi
zează, în primul rind, exercitarea 
unui control permanent și exigent 
în fiecare unitate și fermă privind 
modul în care este organizată ac
tivitatea, astfel ca peste tot să se 
asigure concentrarea întregii forța 
de muncă de la sate la efectuarea 
lucrărilor de Întreținere.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

IALOMIȚA

La irigații — 
prioritate 
legumelor 

și cerealelor 
păioase

Precipitațiile reduse din această 
primăvară au determinat organele 
de partid și agricole din județul Ia
lomița să ia măsuri operative pen
tru a fi puse ' în funcțiune toate 
agregatele destinate irigării cultu
rilor de legume, cereale păioase șl 
furaje. Din, cele 72 000 hectare cul
tivate cu griu pot fi irigate 30 000 
hectare, iar prima udare s-a reali
zat pe 25 la sută din această supra
față. De asemenea, pot fi irigate 
12 000 hectare cu orz, lucrare ce a 
fost realizată pe 40 la sută din su
prafață. în ce privește cele 22 000 
hectare cu furaje — în marea lor 
majoritate din lucerniere — prima 
udare a fost efectuată pe 8 400 hec
tare, iar din cele 6 000 hectare cu 
legume ce trebuie udate în această 
perioadă, s-au irigat 3 200 hectare.

Pentru Intensificarea irigării cul
turilor. comandamentul județean 
pentru agricultură a hotă'rît ca în 
toate sistemele, în toate unitățile, 
oriunde plantele au nevoie de apă, 
să se lucreze atît ziua, cit și noap
tea. Ca urmare, începind din ziua 
de 26 aprilie, de la 3 000 hectare iri
gate în 24 de ore se va ajunge lă 
5 000 hectare. La executarea acestei 
lucrări se ține seama de starea 
umidității din sol și consumul plan
telor în această perioadă. De exem
plu, la irigarea celor 6 000 hectare 
de legume, prioritate au cele 200 
hectare cu mazăre păstăi, 350 hec
tare cu rădăcinoase. 950 hectare cu 
varză și 600 hectare cu ceapă și us
turoi. Concomitent cu plantarea 
tomatelor timpurii, în toate unită
țile se execută și irigarea răsadu
rilor. Un bun exemplu in ce pri
vește desfășurarea irigațiilor atît 
prin aspersiune, cît șl prin brazde 
il oferă legumicultorii din coopera
tivele agricole Maia, Fierbinți, Dri- 
du, Cocora. Reviga, Țăndărei șl 
Traian, din,.I.A.S...Bărăganu, de la 
I.P.I.t/.'F, Fetești, LP.L. Urziceni. 
în aceste unități au fost organizate 
echipe de udători cu responsabili
tăți precise, cu programe bine în
tocmite, care schimbă aripile . de 
ploaie atunci cînd se realizează 
norma de udare.

La I.A.S. Stelnica, încă de la mij
locul lunii aprilie s-a trecut la 
irigarea cerealelor păioase. Au fost 
găsite soluții ca din cele 1 100 hec
tare cultivate cu griu și 900 hectare 
cu orz să fie irigate 70 la sută din 
suprafețe. Cu cele 160 de aripi de 
ploaie se irigă in 24 de ore peste 
300 hectare. O bună activitate la 
irigarea cerealelor păioase se des
fășoară și în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din consiliile 
agroindustriale Țăndărei. Andră- 
șești, Cosinbești și Movila, unde 
pînă la sfirșitul acestei săptămini 
prima udare va fi încheiată.

Mlhal V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii

desfășurat la Granada (Spania), a 
fost cîștigat de selecționata Româ
niei, care a terminat neînvinsă com
petiția, totalizînd 10 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat formațiile 
Suediei — 9 puncte. Turciei — 8 
puncte. Spaniei — 7 puncte. Angliei 
— 6 puncte șl Portugaliei — B 
puncte.

Echipele României șl Suediei s-au 
calificat în faza finală a campiona
tului european, ce se va disputa în 
luna septembrie în R.D, Germană.

Desfășurat la Cluj-Napoca, turneul 
de calificare pentru Campionatul 
european feminin de baschet a fost 
cîștigat de selecționata României — 
6 puncte, urmată de formațiile Bul
gariei — 5 puncte. Israelului — 4 
puncte și Belgiei — 3 puncte. Echi
pele României șl Bulgariei au ob
ținut calificarea în faza finală a 
campionatului european, programa
tă în luna septembrie a acestui an 
în Ungaria.

La Budapesta s-au încheiat Cam
pionatele europene de lupte greco- 
romane. Dintre sportivii români, cel 
mai bine s-au clasat Constantin 
Uță (62 kg) și Ion Draica (82 kg), 
care au ocupat locul doi, obținînd 
medaliile de argint la categoriile 
respective. Medalii de bronz au 
ciștigat Stefan Rusu (categ. 74) și 
Ilie Matei (categ. 90 kg). Stefan Ne- 
grișan (68 kg). Vasile Andrei (100 
kg) și Roman Codreanu (peste 
100 kg).

• O NOUA IPOTE
ZĂ ASUPRA FORMĂRII 
Șl EVOLUȚIEI TERREI. 
Recent, savantul englez R. Litt
leton a formulat o nouă ipote
ză asupra structurii și evoluției 
Pămîntului, care susține că 
planetele sistemului solar s-au 
format nu din norul de gaze 
rupt din Soare, ci din materia 
interstelară, că ele au fost la 
Început reci, începind să se în
călzească ulterior. Pămîntul, a- 
firmă el, s-a format într-un 
răstimp deosebit de scurt. în 
sens geologic, respectiv în mai 
puțin de o sută de mii de ani. 
Raza lui inițială a fost cu 370 
de km mai mare decit' este în 
prezent (6 371 km). Deci planeta 
noastră a suferit de-a lungul 
existenței sale, apreciate la cinci

miliarde de ani, un proces de 
comprimare în cursul căruia 
s-au format munții. Mai întîi 
s-a comprimat nucleul devenit 
lichid, apoi scoarța exterioară. 
Au existat peste 20 de perioade 
de comprimare a scoarței și de 
formare a munților, despărțite 
de răstimpuri de sute de milioa
ne de ani, în care s-a desfășurat 
un intens proces de eroziune.

• CONFERINȚĂ PEN
TRU PROTEJAREA ME
DIULUI AMBIANT. Mi
lano a avut loc o conferință na
țională in problema protecției 
mediului ambiant. Din datele 
citate in cadrul dezbaterilor re
zultă că, anual, ca urmare a 
activității întreprinderilor in

dustriale din Italia este dega
jată în atmosferă o cantitate de 
4—5 milioane tone de oxizi 
de sulf și de azot, care revin 
apoi pe pămint sub formă de 
ploi acide. Participanții la con
ferință au subliniat necesitatea 
imperioasă de a se adopta mă
suri severe pentru protecția oa
menilor si a naturii Împotriva 
reziduurilor industriale din at
mosferă.

• OPERAȚII OFTAL- 
MOLOGICE NEDURE- 
ROASE. Oftalmologii ameri
cani au pus la punct o nouă 
tehnică chirurgicală, prin folo
sirea unei raza „reci" de laser, 
care pulverizează țesuturile. în 
loc să le ardă, ca în cazul pro-
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RETUTINDENI

cedeelor actuale. Dr. Manus 
Kraff, chirurg oftalmolog la 
spitalul Northwest, din Chicago, 
susține că operația efectuată cu 
ajutorul unei raze laser nu este 
dureroasă, nefiind necesară a- 
nestezierea pacientului. iar 
timpul de execuție este foarte 
șcurt.

& „SCULPTORI- ÎN 
LAVĂ. Actuala erupția a Et- 
nei, în cursul căreia vulcanul 
deversează de aproape o lună 
cam un milion de metri cubi da 
lavă pe zi. a generat, intre al

tele, și problema asigurării tra
iului cotidian pentru ghizii 
montani și lucrătorii telefericu
lui acum avariat, ajunși șomeri. 
După -cum relatează agenția 
France Presse. spre a-și asigu
ra o sursă de venituri, unii din
tre ei au devenit adevărați „ar
tizani ai lavei". Echipați uneori 
ca niște oțelari in veșminte me
nite să-i protejeze de căldura 
excesivă, purtînd unii chiar 
măști de protecția împotriva 
gazelor, el au putut fi văzuți de 
un reporter, temerar și el. lu- 
crind la o altitudine de 2 400 da 
metri in preajma „rîului" de

magmă incandescentă. Cufun- 
dîndu-și în lavă unealta, un 
asemenea „artizan*  scoate un 
adevărat bulgăre de foc, pe care 
îl plasează apoi în diferite ti
pare. în aceste forme sînt ast
fel turnate diverse suveniruri, 
in special scrumiere, ce vor fi 
oferite spre vînzare turiștilor. 
Această trudă este șl foarte pe
riculoasă : lava topită „stro
pește" uneori, iar alteori „ma
lurile" fragile ale rîului de foc 
se prăbușesc brusc din cauza 
masei incandescente.

• „FEBRA" ALPINIS
MULUI. Munții Himalaia cu
nosc in ultima' perioadă o adevă
rată „febră" a alpinismului. Po
trivit Ministerului Turismului 
din Nepal, expedițiile d« alpi-

niștl trebuie să aștepte cinci 
ani pentru a le veni rîndul să 
escaladeze una din cele 250 de 
Înălțimi ale Himalaiei. De cea 
mal mare „popularitate" se 
bucură in primul rînd Everes- 
tul, pentru care s-au emis deja 
permise de escaladare pentru 
următorii 10 ani.

• NICI TARZAN NU 
ESTE NEMURITOR. Larry 
Buster Crabbe, fost campion 
olimpic la natație, care în pe
rioada interbelică a alternat in 
interpretarea pe ecran a rolului 
Iui Tarzan cu Johnny Weiss
muller (cunoscut telespecta
torilor noștri din recentul se
rial). a Încetat din viată la lo
cuința sa din Arizona, In vîrstă 
de 75 da ani. El a apărut încă

in 1933 In filmul „Tarzan neln- 
frîntul", după care a interpre
tat un șir de personaje In filme 
celebre de science fiction, ca 
„Flash Gordon" șl „Buck Ro
gers".

• FUMĂTORII CEI 
MAI PASIONAȚI. Japonezii 
sînt cel mai pasionați fumători 
din lume, susține Corporația 
niponă de tutun. Anul trecut, 
se relevă într-un anunț al cor
porației, s-au fumat 310,3 mi
liarde țigări, cu citeva sute de 
milioane mai multe decit In 
1981. Dacă s-ar așeza toate 
aceste țigări in linie dreaptă, 
ele ar putea Înconjura de 800 
de ori globul pămîntese. subli
niază anunțul.



La Paris și-a început lucrările

Conferința internațională în sprijinul 
luptei poporului namibian 

pentru independență
PARIS 25 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Mircea Moarcăș : 
Luni, la Palatul UNESCO din Paris 
s-au deschis lucrările Conferinței in
ternaționale în sprijinul luptei po
porului namibian pentru indepen
dență. la care participă reprezen
tanții tuturor statelor membre ale 
O.N.U. Pentru prima oară la o ase
menea reuniune internațională, Na
mibia este trecută în documentele 
oficiale ale O.N.U. în rindul statelor 
lumii, iar locul său este nominalizat 
în sala de ședințe, alături de cele
lalte țări reprezentate. . Delegația 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este con
dusă de președintele organizației. 
Sam Nujoma.

România este reprezentată de o 
delegație condusă de ambasadorul 
tării noastre la Paris. Dumitru Ani- 
noiu. La conferință este reprezen
tată, de asemenea, Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Ordinea de zi a conferinței înscrie 
ca principal punct : măsuri ce ur
mează a fi luate pentru aplicarea 
imediată a planului Organizației 
Națiunilor Unite pentru Namibia 
privind asigurarea. în cel mai scurt 
timp, a exercitării de către poporul 
namibian a dreptului său inaliena
bil la libertate și independență. Pe 
ordinea de zi figurează, de aseme
nea. examinarea situației interne 
din Namibia și a poziției față de 
Namibia, solidaritatea cu poporul 
namibian In lupta sa pentru auto
determinare și independentă națio
nală. pentru o Namibie unită, sub 
conducerea S.W.A.P.O.. singurul său 
reprezentant autentic, si sprijinul 
acordat acestui popor, solidaritatea 
cu statele din „prima linie".

în prima ședință a luat cuvintul, 
printre alții, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar.

Majoritatea vorbitorilor au arătat.

-------------------------  PE TOATE MERIDIANELE-------------------

Popoarele se pronunță tot mai ferm 
pentru dezarmare și pace

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
lntr-un interviu acordat ziarului 
„Dagens Nyheter", ministrul apără
rii al Suediei, Anders Thunborg, se 
pronunță pentru intensificarea efor
turilor în direcția apărării păcii și 
evitării pericolului unui război 
termonuclear.

Arma nucleară constituie perico
lul principal pentru omenire, d sub
liniat ministrul suedez, adăugind : 
folosirea ei poate însemna distru
gerea vieții pe Pămint și de aceea 
Suedia se pronunță împotriva pro
ducției, proliferării și folosirii ar
mei nucleare.

HAGA 25 (Agerpres). — în ca
pitala Olandei au luat sfîrșit lucră
rile Congresului Partidului Muncii, 
cea mai mare formațiune politică 
din această țară. în discursul său. 
Max van der Berg, președintele 
partidului, a relevat că majoritatea 
olandezilor se pronunță împotriva 
amplasării pe teritoriul țării a ra
chetelor nucleare americane. El a 
cerut guvernelor țărilor occidentale 
să reducă cheltuielile militare cu 
cinci la sută și să aloce fondurile 

așa cum România. președintele 
Nicolae Ceaușescu au subliniat în 
mod constant, că în prezent este mai 
necesar ca oricînd ca eforturile co
munității mondiale să fie îndreptate 
spre înlăturarea obstacolelor ridica
te . în calea realizării drepturilor le
gitime ale poporului namibian la 
independentă, spre înlăturarea domi
nației coloniale și a politicii si prac
ticilor de apartheid și discriminare 
rasială, pentru urgentarea accesului 
Namibiei la independentă. Au fost 
ferm condamnate actele agresive re
petate ale autorităților rasiste sud- 
africane împotriva statelor africane 
vecine, independente. S-a subliniat 
necesitatea ca problema realizării 
accesului Namibiei la independență 
să fie Înscrisă ca o problemă prio
ritară pe agenda de lucru a O.N.U.

Sam Nujoma, 
reales președinte 

al S.W.A.P.O.
LUANDA 24 (Agerpres) — în lo

calitatea angoleză Cabula s-au În
cheiat lucrările celei de-a doua ple
nare a Comitetului Central al Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nujoma 
a fost reales președinte al S.W.A.P.O., 
iar David Meroro a fost reînvestit 
cu funcția de vicepreședinte al or
ganizației. Participantii au lansat un 
apel urgent către Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. de a-și asuma în
treaga responsabilitate cu privire la 
transpunerea în viată a rezoluției 
435, care prevede acordarea inde
pendenței Namibiei.

Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul reuniunii condamnă cu fer
mitate ultimele măsuri luate de re
gimul rasist sud-african în vederea 
întăririi dominației sale asupra teri
toriului namibian.

astfel eliberate pentru rezolvarea 
problemei șomajului.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Armele nucleare sînt unul din cele 
mai mari blesteme ce s-au abătut 
asupra omenirii și în totală contra
dicție cu morala creștină, a decla
rat cardinalul John Krol. din. Phi
ladelphia, într-un discurs rostit ia 
o reuniune pe tema armelor nu
cleare, organizată în acest oraș de 
Academia de științe politice din 
S.U.A Trebuie purtate tratative 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor și pentru reducerea simul
tană și echilibrată a arsenalelor 
nucleare, a spus ecleziastul catolic 
american, arătînd că armele nuclea
re trebuie să fie pînă la urmă eli
minate și interzise.

Relevînd eforturile conferinței 
episcopilor catolici americani pen
tru elaborarea unei declarații care 
se pronunță pentru un tratat atot
cuprinzător de interzicere a expe
riențelor cu arme nucleare si alte 
măsuri vizînd încetarea înarmărilor 
nucleare, Krol a arătat că, „în cali
tate de lideri religioși, episcopii sînt

rabat: Reprezentantul P.C.R. - primit de 
secretarul general al U.N.F.P.

RABAT 25 (Agerpres) — Reprezen
tantul Partidului Comunist Român la 
lucrările Celui de-al IV-lea Congres 
al Uniunii Naționale a Forțelor 
Populare din Maroc (U.N.F.P.), to
varășul Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", a fost primit de 
Abdallah Ibrahim, secretarul general 
al U.N.F.P.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a transmis tovarășului 
Abdallah Ibrahim un călduros mesaj 
de salut, felicitări pentru realegerea 
sa în funcția de secretar general 
al U.N.F.P. și urări de noi succese în 
activitatea de mare răspundere în
credințată de partid.

Mulțumind călduros, tovarășul Ab
dallah Ibrahim a rugat să se transmi-

Rolul parlamentelor în crearea 
unui climat de înțelegere și colaborare

Sesiunea de la Helsinki a Uniunii Interparlamentare
HELSINKI 25 (Agerpres). — In 

sala „Finlandia" din Helsinki s-au 
deschis luni lucrările reuniunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare, la care participă delegații ale 
grupurilor naționale interparlamen
tare din peste 90 de țări. Delegația 
română este condusă de Stan Soare, 
președintele Grupului român' al Uniu
nii Interparlamentare.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor 
sînt înscrise probleme de actualitate 
ale vieții internaționale, în primul 
rînd cele legate de creșterea rolului 
O.N.U. -in domeniul limitării arma
mentelor și dezarmării, în solutio
narea conflictelor și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

în cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților, președintele Republicii 
Finlanda. Mauno Koivisto, subli
niind consecințele deosebit de gra
ve ale stării de tensiune și încor
dare din viața internațională, a re
levat imperativul unei acțiuni hotă- 
rîte în vederea încetării cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarmare. 
Evidențiind amploarea fără prece
dent a acumulării de armamente pe 
continentul european, președintele

datori să dea glas îngrijorării cres- 
cînde a unui tot mai mare număr 
de oameni din S.U.A. și din lume 

•și să arate că armele nucleare și 
utilizarea lor se situează în afara 
limitelor legitimei autoapărări".

Compania de televiziune americană 
CBS a organizat dezbateri pe tema 
„Este nevoie ca S.U.A. să ampla
seze ..rachete nucleare in Europa?", 
la care au luat parte specialiști în 
probleme de politică externă șl 
militare din S.U.A și Europa occi
dentală. Paul Wamke, fost director 
al Agenției pentru dezarmare și 
controlul înarmărilor și șef al de
legației americane la tratativele 
S.A.L.T., a relevat că „cel mai bun 
mijloc de întărire a securității eu
ropene este reducerea înarmărilor, 
și nu creșterea lor".

După ultimele sondaje de opinie 
— a declarat, la rîndul său. Egon 
Bahr, membru al Prezidiului Parti
dului Social-Democrat din R.F. 
Germania — 75 la sută din locui
tori se pronunță împotriva ampla
sării pe teritoriul R.F.G. a rachete
lor nucleare americane. 

tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cordiale salutări, odată cu sincerele 
sale urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese în munca plină 
de abnegație pusă în slujba bunăstă
rii și prosperității poporului român.

Evidențiind neobosita activitate 
depusă de conducătorul partidului și 
statului nostru pe plan internatio
nal, secretarul general al U.N.F.P. a 
subliniat contribuția adusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la crearea 
unui climat de cooperare și pace în 
lume, la soluționarea pe cale pașnică 
a focarelor de tensiune și conflict 
existente, inclusiv la găsirea unei 
soluții globale, juste și echitabile în 
Orientul Mijlociu.

La primire a participat Gheorghe 
Gheorghiu, Însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României în Maroc.

Mauno Koivisto s-a pronunțat pen
tru încheierea cît mai curînd posibil 
a reuniunii de la Madrid, care are 
misiunea de a asigura continuitatea 
procesului inaugurat la Helsinki și 
convocarea unei conferințe de în
credere și dezarmare în Europa.

în discursul său, președintele In 
exercițiu al Uniunii Interparlamen
tare, Emil Cuvelier, a subliniat ne
cesitatea creșterii contribuției parla
mentelor și parlamentarilor, a Uniu
nii Interparlamentare, în vederea 
creării unui climat de pace, înțele
gere și colaborare între popoare.

într-un mesaj adresat reuniunii, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a relevat rolul 
parlamentelor în mobilizarea opiniei 
publice în soluționarea problemelor 
de care depind pacea și securitatea 
omenirii.

MOSCOVA

Festivalul dramaturgiei 
româneștiJ

MOSCOVA 25 (Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite). 
— Un colectiv al Teatrului Gogol, 
din Moscova, a prezentat in 
premieră piesa lui Teodor Ma- 
zilu „Mobilă și durere", in regia 
lui Horea Popescu, de la Tea
trul Național din București. Vi
zionată in cadrul Săptămînii 
finale a celei de-a doua ediții 
a „Festivalului dramaturgiei ro
mânești", piesa s-a bucurat de 
un succes deosebit.

tn sală s-a aflat delegația 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, condusă de Radu Be- 
ligan, artist al poporului, direc
torul Teatrului Național, din 
București.

Luni au fost înmânate la Mos
cova premiile decernate de ju
riul „Festivalului . dramaturgiei 
românești", care s-a desfășurat 
în ultimele luni in Uniunea So
vietică, pentru cele mai reușite 
creații regizorale și actoricești 
în piesele românești clasice și 
contemporane montate la Mos
cova și în alte orașe din U.R.S.S.

S-au acordat premii unor tea
tre care au pus in scenă piese 
românești, precum și traducăto
rilor acestora. Au fost distinși 
cu diplome de onoare regizorii 
Horea Popescu, Alexa Visarion, 
Valeriu Moisesdu, Mircea Cor- 
nișteanu și pictorița decoratoa
re Daniela Codarcea.

Rezultatul scrutinului 
din Austria

Bruno Kreisky și-a anunțat 
demisia din funcția de cancelar 

federal
VIENA 25 (Agerpres). — Potrivit 

rezultatelor provizorii — transmise 
de agenția A.P.A. — ale alegerilor 
legislative desfășurate duminică în 
Austria, repartiția locurilor în Consi
liul Național (Camera inferioară a 
parlamentului, cu un total de 183 
deputați) se prezintă astfel: Parti
dul Socialist — 90 mandate, Partidul 
Populist — 81, Partidul Liberal — 12.

După cum remarcă observatorii de 
la Viena, scrutinul de duminică a 
avut ca principal rezultat pierderea 
majorității absolute in parlament de 
către Partidul Socialist, care rămîne 
totuși principala formațiune politică 
a țării. Președintele partidului. Bru
no Kreisky, și-a anunțat demisia din 
funcția de cancelar federal și a pro
pus organizarea. în luna iunie, a unui 
congres extraordinar al Partidului 
Socialist, chemat să decidă asupra 
succesorului său la conducerea parti
dului.

în cursul zilei de marți, potrivit 
agenției Reuter, care citează declara
ția unui purtător de cuvînt preziden
țial, Bruno Kreisky urmează să-și 
prezinte oficial demisia șefului sta
tului austriac. Rudolf Kirchschlaeger, 
după care sînt așteptate consultări 
pentru constituirea viitorului guvern.

Alegeri parlamentare 
în Portugalia

LISABONA 25 (Agerpres). — Luni, 
25 aprilie, chiar în ziua în care s-au 
împlinit nouă ani de la victoria 
„revoluției garoafelor roșii", portu
ghezii s-au prezentat în fața urne
lor pentru a alege pe cei 250 de 
deputați în Adunarea Republicii 
(parlamentul unicameral al Portuga
liei). Alegerile parlamentare antici
pate au fost decise de președintele 
Ramalho Eanes, în urma demisiei 
guvernului „Alianței Democratice" 
(coaliție formată din Partidul So
cial-Democrat, Centrul Democratic 
și Social și Partidul Popular Mo
narhist), care conducea țara din 
1980. Principalele formațiuni politi
ce ce își dispută sufragiile celor 
7 300 000 alegători sînt partidele fos
tei coaliții guvernamentale, Partidul 
Socialist Portughez și Partidul Co
munist Portughez. Tema centrală a 
campaniei electorale a constituit-o 
grava criză economico-flnanciară cu 
care este confruntată Portugalia.

Centrele de votare au fost închise 
la ora 18,00 GMT. Primele rezultate 
vor fi cunoscute în cursul zilei de 
marți.

TURCIA

Ridicarea interdicției 
asupra activităților politice

ANKARA 25 (Agerpres). — Con
siliul Național al Securității din 
Turcia a ridicat interdicția generală 
asupra activităților politice, măsură 
considerată a fi un impuls major în 
vederea revenirii țării la viată parla
mentară. Potrivit agenției U.P.I., o 
lege permițînd formarea de noi 
partide politice și un decret de re
glementare a ariei viitoarelor activi
tăți politice au fost aprobate de 
Consiliul National al Securității, 
condus de președintele Kenan Evren.

Cererile pentru formarea de noi 
formațiuni politice vor putea fi de
puse începînd cu 16 mai. Pe de altă 
parte, legea interzice fostelor partide 
politice să-și reia activitățile.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE TANZANIA
Excelenței Sale Domnul JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Cu ocazia celei de-a XlX-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Unite Tanzania, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate pentru țara dum
neavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile 
de prietenie si colaborare dintre tarile noastre se vor dezvolta tot mai mult 
în viitor, spre binele popoarelor român și tanzanian. al cauzei păcii, inde
pendentei naționale, edificării unei noi ordini economice internaționale și 
înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul tanzanian sărbătorește 
astăzi o dată memorabilă a isto
riei sale naționale. Se împlinesc 19 
ani de la actul, istoric din 28 a- 
prilie 1964, prin care organele su
preme ale puterii de stat din Tan- 
ganica și Zanzibar au ratificat 
acordul privind unificarea celor 
două teritorii într-un singur stat, 
sub numele de Republica Unită 
Tanzania.

Apărută ca o expresie a aspira
țiilor legitime ăle poporului tan
zanian de unitate și dezvoltare e- 
conomico-socială, tînăra republică 
din estul Africii (suprafața — 
945 000 kmp ; populația — 17 mi
lioane de locuitori) a cunoscut in 
cele aproape două decenii de exis
tentă un proces de profunde în
noiri, care au contribuit la îmbu
nătățirea vieții oamenilor și la con
solidarea independentei Tanzaniei. 
Aceste transformări au fost pu
ternic stimulate de o serie de mă
suri adoptate de forurile conducă
toare și în special de amplul pro
gram de dezvoltare cunoscut sub 
numele de „Declarația de la A- 
rusha“ (1967). Ca urmare a tradu
cerii în viată a acestor măsuri, pe 
harta tării au apărut un șir de 
obiective industriale în sectoarele 
textil, chimic, alimentar ; s-au in
tensificat prospecțiunile geologice ; 
a luat o tot mai mare amploare 
acțiunea de extindere a suprafe
țelor agricole. Atenția acordată a- 
griculturii se explică prin aceea că 
Tanzania este o tară în curs de

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

SITUAȚIA DIN AMERICA CEN
TRALA. Nicaragua a adresat Hon
durasului două note de protest îm
potriva „noilor acte de agresiune" 
comise de forțe honduriene la 

I frontiera dintre cele două țări,
transmite agenția France Presse. 
în documente se menționează că 
situația continuă să fie încordată 
în regiune, amenințînd pacea și 
stabilitatea în America Centrală.

EXPOZIȚIE. La cunoscuta „Gal- 
I' Ierta Editalia" a avut loc vernisajul 

expoziției sculptorului Constantin 
• Lucaci. Intr-o scurtă declarație, 

prof. Giulio Carlo Argan, critic și 
istoric de artă, a subliniat înalta 

| valoare artistică a lucrărilor lui 
Constantin Lucaci.

REUNIUNE A PARTIDULUI 
CONSERVATOR BRITANIC. Pri- 

I mul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a convocat, pen- 

‘ tru 7 și 8 mai, o reuniune a con- 
. ducerii Partidului Conservator pen

tru discutarea unor eventuale ale- 
| geri generale anticipate în luna 

iunie, relevă presa londoneză citată

dezvoltare, cu o populație care tră
iește în proporție de 85 la sută 
în mediul rural ; sectorul agricol 
furnizează 50 la sută din produ
sul national brut și 80 la sută din 
veniturile în devize. Planul de dez
voltare economică a Tanzaniei pînă 
în anul 1990 prevede înfăptuirea 
a 52 de proiecte agricole, printre 
care programul de sistematizare a 
bazinului riului Rufizi. în această 
zonă se va crea o suprafață agri
colă de 130 000 hectare.

Prieten apropiat al popoarelor a- 
fricane. poporul român urmărește 
cu viu interes și simpatie succe
sele obținute de poporul tanzanian 
pe calea făuririi unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Unită Tanzania s-mg 
statornicit relații de prietenie, 
colaborare. întemeiate pe stimă' 
respect reciproc, care cunosc o 
continuă dezvoltare. Momente de 
cea mai mare însemnătate în a- 
ceastă evoluție le-au constituit în- 
tilnirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Julius 
Nyerere, întîlniri care, prin acor
durile și înțelegerile convenite, au 
deschis ample perspective conlu
crării româno-tanzaniene pe cele 
mai diverse planuri. Adîncirea con
lucrării româno-tanzaniene, dezvol
tarea unor noi forme de cooperare 
corespund întru totul intereselor 
celor două țări și popoare, fiind, 
totodată, in deplină concordanță cu 
năzuințele generale de pace și pro
gres în lume.

de agenția U.P.I. Problema va fi I 
abordată în lumina rezultatelor ale
gerilor locale de la 5 mai și a ten- 1 
dintelor economice. Mandatul ac- . 
tualului guvern conservator -expiră 
in mai 1984.

TURNEU. Secretarul de stat a- I 
merican. George Șhultz, a sosit luni | 
la Cairo, prima etapă a unui tur
neu diplomatic pe care îl între- i 
prinde în Orientul Mijlociu. El va 
vizita în continuare Israelul și I 
Libanul.

DUPĂ ALEGERILE DIN FIN- | 
LANDA. Fostul premier finlandez. 
Kalevi Sonsa. președintele Partidu- I 
lui Social-Democrat din Finlanda, | 
a fost însărcinat, luni, de președin
tele Mauno Koivisto, cu formarea < 
noului guvern al țării, după ale
gerile 'legislative desfășurate la I 
20—21 martie. într-o conferință de 
presă, Kalevi So-rsa a arătat că 
din organul executiv al țării vor 
face parte reprezentanți ai unui 
număr de patru partide : P.S.D.. | 
Partidul de Centru, Partidul Rural 
și Partidul Popular Suedez.

Mărturii dramatice asupra situației 
oamenilor muncii în lumea capitalului:

28,5 milioane șomeri In țările occidentale înregistrați la finele anului 
1982, peste 30 de milioane în anul curent și circa 35 milioane in anul 
viitor (după aprecierile O.E.C.D.). Spectrul amenințător al neocupării 
forței de muncă a devenit de mai mulți ani un subiect permanent de 
dezbatere in statele capitaliste. S-au preconizat diferite soluții, s-au expe
rimentat programe, s-au adoptat măsuri de austeritate. Rezultatele nu 
numai că întîrzie, dar perspectivele, pe măsură, ce trece timpul, sînt tot 
mai incerte. Criza - cu efectele sale multiple - este tot mai mult su
portată de oamenii muncii — atît cei fără slujbe, cit și cei care au încă o 
slujbă. Factura ajutoarelor de șomaj se plătește, in final, din buzunarul 
contribuabililor, in timp ce șomerii înșiși sint supuși tot mai multor 
privațiuni.

Dincolo insă de dramatismul statisticilor oficiale, declarațiile alăturate, 
preluate din presa occidentală, prezintă tabloul dramatic al vieții șome
rilor din diferite țări capitaliste.

ȘOMER - O „PROFESIUNE
TOT MAI RĂSPÎNDITĂ

„CONCEDIAT DUPĂ 26 ANI 
DE MUNCĂ" ~

• GWYN DAVIS, Port Talbot 
(Marea Britanie) : „Am fost conce
diat după 26 de ani de muncă. Lu
cram în siderurgie. Mi-am pier
dut slujba în urma unei... promo
vări. Ce josnicie ! Deși sînt în
registrat la oficiul de plasare a 
forței de muncă, pînă la ora actuală 
mi s-a recomandat un singur loc de 
muncă, dar și acesta era ocupat. 
«British Steel Corporation» încearcă 
să' iasă din dificultățile economice 
concedilnd mii și mii de angajați". 
(„OBSERVER").

„DE LA O ZI LA ALTA,

FĂRĂ SPERANȚE DE VIITOR"

• ERIK TIPPET, 25 de ani, Toronto 
(Canada). Declarație făcută la o mi
siune de binefacere, in așteptarea 
unei „supe populare" : „După încer
cările zadarnice pe care le-am făcut 
și anul trecut, ar trebui să mă 
resemnez... La terminarea șco
lii am lucrat temporar, numai 
cîteva luni, de cele mai multe ori, 
cîteva zile, în fabrici, în tipo
grafii. Trăiesc de la o zi la alta și 
nu văd nici o ameliorare în viitor. 
Priviți-i pe cei ce se află aici ca și 
mine. Tot mai mulți sînt tineri și 
femei." G.GLOB AND MAIL").

„SINT MECANIC-MONTOR 

Șl AM AJUNS 

SA VAGABONDEZ"

• CRISTIAN OLEJNICZAK, 17 ani, 
din localitatea ThionVille (Franța) : 
„Tatăl meu a muncit din greu 12—14 
ore pe zi, într-o cazangerie. După o 
viată de infern, B-a îmbolnăvit. Pînă 
atunci, totul fusese normal. Eram 
elev și nu-mi puneam întrebări. A 
trebuit să abandonez cursurile. Am 
terminat o școală, dobîndind califi
carea de mecanic-montor. De mal 
multe luni sînt în căutarea unui post. 
Zadarnic. în disperare, am început 
să vagabondez. Se întîmplă, după 
mai multe tentative, să găsesc un 
loc de muncă sezonier. Apoi, din 
nou in căutare. Exasperat, am spart 
geamurile unor agenții pentru pla
sarea forței de muncă, după care 
m-am prezentat la poliție. Le-am 
spus : «Arestați-mă, am spart o vi
trină. Vă rog să vă faceți datoria», 
îmi este rușine de neputința mea". 
(„NOUVEL OBSERV ATEUR").

„NU CRED CĂ O SA MAI AM 

VREODATĂ DE LUCRU"

• STEPHEN SANDERSON, 24 de 
ani, Liverpool (Marea Britanie) : 
„Ultima oară am avut de lucru 
acum doi ani. Sînt atît de abătut 
Incit cred că nu voi mai găsi de 
lucru cit voi trăi. în orașul nostru, 

închiderea a două fabrici, una apar- 
ținînd societății auto „Leyland" și 
cealaltă firmei „Dunlop", a declan
șat concedieri în serie în unități mai 
mici. Populația orașului a scăzut , cu 
o șesime în ultimii 10 ani. Au rămas 
șomerii... Armata lor cuprinde de la 
muncitori de vîrstă mijlocie pînă la 
majoritatea celor 30 000 de tineri 
care părăsesc anual băncile școlilor. 
Am deseori certuri cu . soția. îmi 
reproșează că nu reușesc să-mi 
procur o slujbă. Ce pot să-i răs
pund ? Avem doi copii de 6 și, res
pectiv, 3 ani — și nu putem face 
față cheltuielilor cotidiene." („ASSO
CIATED PRESS").

„UNDE DORM NOAPTEA ?

PE STRĂZI, SUB PODURI"

• TONY DALTON, 21 ani, fost 
muncitor petrolist tn Louisiana 
(S.U.A.) : „Nu am de lucru și nu am 
un acoperiș. Vreau să muncesc. Știu 
că treburile merg prost peste tot, din 
Carolina de Nord în California. O 
mare parte a forței de muncă imi
grează dintr-un colț în altul al țării. 
Vin de peste tot și se duc oriunde. 
Mă aflu de două săptămîni în Salt 
Lake City șl n-am găsit altceva de 
lucru decît o angajare temporară de 
două zile. Unde dorm noaptea ? Pe 
străzi, sub poduri". („WASHINGTON 
POST").

„NUMĂRUL CAZURILOR

DE DEPRESIUNI PSIHICE

IN CONTINUĂ CREȘTERE"

• Dr. WILLIAN SIMPSON, directo
rul Centrului de psihiatrie din Mobile 
(S.U.A.) : „Anunțul «Șomajul este 
dăunător pentru sănătatea dv.» nu 
este afișat In nici un cabinet medi
cal. Dar pe măsură ce criza devine 
mai profundă, se înregistrează tot 
mai multi bolnavi psihici, tot mai 
multe certuri în familie, abandonări 
de copii, cazuri de alcoolism, narco- 
manie. insomnii etc. Numărul pacien- 
ților bolnavi de depresiuni nervoase 
șl cu probleme familiale a crescut. 
Am o practică medicală de 30 de ani. 

dar niciodată nu am văzut atîtea boli 
cauzate de criză". („U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT").

„FACTURILE NEPLĂTITE

AU AJUNS O OBSESIE"

• JOHN WORRAL, 37 ani, fost 
oțelar la Pittsbourgh (S.U.A.) : „Nu 
știu asupra cui să arunc vina. De 
un lucru sînt însă sigur : mă 
simt înșelat. Petrec mult timp trimi- 
țînd pretutindeni cereri pentru a 
primi de lucru. De prisos. Mă simt 
umilit să solicit tichetele în baza 
cărora pot să-mj procur gra
tuit cîteva alimente. Privesc la 
colegii, din oțelării. șomeri și ei, 
care ajung să-și abandoneze fa
miliile. Voi fi și eu unul ca ei ? Mă 
obsedează facturile neplătite. Cîte- 
odată problemele sînt atît de cople
șitoare incit mă gîndesc să-mi pără
sesc familia ; poate soției și celor 
doi copii le va fi mai ușor fără 
mine". („U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT").

„SENTIMENTUL CHINUITOR

AL INUTILITĂȚII"

• CONNIE SERRITO, 52 de ani, 
concediată dintr-o unitate farmaceu
tică, Washington (S.U.A.) : „Munca 
a însemnat totul pentru mine. După 
35 de ani de lucru, am devenit 
șomeră. Acum, pur și simplu, ni
meni nu mai are nevoie de mine. 
Este un chin să stau acasă. Am sen
timentul inutilității. Lovitura cea 
mal grea o primești odată cu anunțul 
de concediere. Pur și simplu, nu mai 
vrei să trăiești". („TIME").

„CA INGINER CU ÎNALTĂ 

CALIFICARE, NU AȘ FI CREZUT 

SA AJUNG INTR-O ASEMENEA

SITUAȚIE"

• JEROLL KUERZI, 57 ani, șomer, 
fost Inginer la „Ford*,  tatăl a opt co
pii, Detroit (S.U.A.) t „Nu m-aș fi 

O VESTE BUNĂ"

• KNUT FAHRBECK, 48 ani, ingi
ner, Hamburg (R.F.G.) : „Speram să 
ajung șeful uneia din secțiile 
concernului unde lucram. Cînd afa
cerile n-au mal mers, tot per
sonalul secției a fost aruncat In 
stradă, fără ’ prea multe menaja
mente. Mi-era rușine că am devenit 
șomer. Acum știam : cariera mea se 
sfîrșise. Nimeni n-o să mă mai an
gajeze. Am căutat cu perseverență 
un post. Așteptam cu emoție sosirea 
poștașului, fiecare bătaie în ușă Îmi

așteptat să trec printr-o aseme
nea situație, avînd în vedere 
calificarea și îndelungata expe
riență de muncă. Acum sînt gata 
să îndeplinesc orice slujbă — ospă
tar, șofer de taxi, să spăl vase 
într-un restaurant. Este a treia în
cercare a vieții prin care trec. 
Prima a fost prin anii ’30, cind 
părinții au fost nevoiți să-și vîndă 
casa pentru a subzista, și în 1958, 
cind am fost concediat, și a trebuit 
la rindul meu să-mi vînd casa". 
(„TIME").

„AM CREZUT CA SINT 

NOROCOS GĂSIND O NOUA 

SLUJBĂ, DAR M-AM BUCURAT

PREA REPEDE"

• KLAUS STOFFELLE, 29 ani, 
Duisburg (R.F.G.) : „Am lucrat la 
«Thyssen», pînă am fost conce
diat. A trecut un an șl jumă
tate fără a găsi o altă slujbă. 
M-am recalificat. Se părea că sînt 
norocos. Cu noua calificare am reu
șit să gășesc o slujbă. M-am bucurat 
însă prea repede. Acum sint din 
nou șomer. Pare imposibil să mai 
găsesc un loc de muncă. Orașul în 
care mi-am făcut atîtea speranțe 
este acum muribund". („NEWS
WEEK").

„AȘTEPT ZADARNIC

POȘTAȘUL SĂ-MI ADUCĂ

Imagini precum cea surprinsă la un oficiu de plasare din S.U.A. redau o 
realitate des întîlnită in țările capitaliste, unde milioane de oameni ai muncii 

sînt în căutarea, fără speranță, a unei slujbe

dădea speranță. în cele din urmă am 
acceptat un loc de muncă inferior 
calificării. După patru luni, firma a 
dat faliment. Mi-am pierdut orice 
încredere. Și ce este mai groaznic 
este teatrul ce-1 joc în fața prie
tenilor și ounoștințelor, de parcă totul 
ar fi în ordine" („QUICK").

„IMPOSIBILITATEA DE A-ȚI 

ÎNDEPLINI UN ACT SOCIAL

FUNDAMENTAL : MUNCA"

• RENE MARC GRAYET, cercetă
tor, Bruxelles (Belgia) : „A fi lipsit 

Speranțele Intr-o ameliorare a situației de pe piața muncii sint 
spulberate de prognoze. Chjar cei mai optimiști apologeți ai orinduirii 
bazate pe capital nu intrevad soluții pentru absorbirea „surplusului" de 
forță de muncă. Mai mult, presa occidentală lăsa să se întrevadă că o 
eventuală reluare a activității economice nu se va concretiza prin redu
cerea numărului șomerilor pînă spre finele deceniului.

După cum dovedesc mărturiile de mai sus, milioane de oameni sint 
împinși la marginea societății. Ele se constituie, astfel, in documente 
acuzatoare la adresa „societății tuturor posibilităților", a democrației 
burgheze, care il indepărtează pe om de singurul element esențial capabil 
de a-l face o ființă socială încrezătoare : munca.

Grupaj realizat de Ioan TIMOFTE

de un Ioc de muncă, sinonim 
cu a fi marginalizat, înseamnă a 
te găsi in imposibilitatea de a 
îndeplini un act social fundamen
tal — munca. Ajunși la înche
ierea studiilor, într-o societate care 
afirmă că individul nu se definește 
decît prin munca ce o depune, 
tinerii se văd opriți din drumul 
care le poate oferi un statut social. 
Din punct de vedere social, ei sînt 
inexistenți. «Cu ce vă ocupați ?» 
«Sint șomer !» Răspuns îngrijorător 
care ascunde. în fiecare caz, o 
dramă umană". („JEUNESSE. FA- 
MILLE ET SOCIETE").
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