
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe cercetătorul și publicistul israelian Dan Pattir

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
cercetătorul și publicistul israelian 
Dan Pattir. care elaborează o lucrare

referitoare la procesul de pace în 
Orientul Mijlociu.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în vederea redactării capi
tolului consacrat poziției României, 
rolului activ al președintelui Nicolae

Ceaușescu în eforturile depuse pen
tru soluționarea justă și durabilă a 
problemelor din această regiune.

La primire a participat tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef da 
secție la C.C. al P.C.R.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Concepția P. C. R., a secretar Ai său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cu privire la înfăptuirea 

unității clasei muncitoare - factor determinant
pentru victoria socialismului in România

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 26 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
raportul cu privire la măsurile luate de or
ganele și organizațiile de partid, conduce
rile ministerelor și unităților economice, în 
vederea realizării programelor de reparații, 
revizii și întreținere a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor tehnologice, îndeosebi a agre
gatelor energetice pentru desfășurarea nor
mală a proceselor de producție.

A fost relevată importanța măsurilor po
litice și tehnico-organizatorice luate pentru 
pregătirea din timp a bazei materiale și 
realizarea in bune condiții a lucrărilor de 
■Vjtreținere și reparații, subliniindu-se fap- 
.J1 că s-a acționat cu mai multă fermitate 

' pentru. realizarea programului de reparații 
pe anul 1982 și asigurarea condițiilor de 
execuție a lucrărilor prevăzute în planul pe 
anul 1983. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat — în același timp — că se mențin 
încă o serie de neajunsuri cu influențe ne
gative asupra acestei activități. Planul va
loric de reparații capitale la utilaje și insta
lații pe ansamblul economiei a fost realizat, 
în anul trecut, numai în proporție de 85,2 
la sută, volumul reparațiilor accidentale, în 
industrie, fiind în continuare ridicat. Defi
ciențele existente sînt rezultatul pregătirii 
necorespunzătoare a unor lucrări de repara
ții capitale, rămînerilor în urmă în execu
ția lucrărilor pentru creșterea fiabilității 
unor importante utilaje, îndeosebi energe
tice, lipsurilor manifestate în domeniul pre
gătirii personalului necesar activităților de 
reparații și pentru producția de piese de 
schimb.

Subliniind aceste deficiențe, Comitetul 
Politic Executiv a adus critici conducerilor 
ministerelor economice, centralelor indus
triale și Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, care nu au luat măsuri pentru 
asigurarea integrală a materialelor și pie
selor de schimb necesare lucrărilor de în-

> treținere și reparații.
Comitetul Politic Executiv a aprobat un 

program de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de reparații și întreținere a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, și îndeosebi 
a celor energetice, pentru creșterea sigu
ranței în funcționarea acestora. S-a indicat’ 
ca, la efectuarea tuturor reparațiilor, să se 
aibă în vedere introducerea elementelor ti
pizate, ceea ce va ușura sarcinile industriei 
și va spori viteza executării lucrărilor. Tot
odată, s-a cerut ca, în fiecare caz, prin rea
lizarea reparațiilor să se urmărească nu nu
mai atingerea parametrilor inițiali, ci și 
modernizarea mașinilor și agregatelor, în 
vederea creșterii cantitative și calitative a 
producției obținute cu acestea. în această 
direcție s-au trasat sarcini speciale tuturor 
institutelor de cercetare și proiectare tehno
logică. Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se ia în mod ferm măsuri pentru evita
rea, cu deosebire în sectoarele energetice, a 
întreruperilor accidentale, prin îmbunătăți
rea calității reparațiilor și asigurarea apro
vizionării instalațiilor cu cărbune în sorti
mentele prevăzute. S-a cerut ministerelor, 
conducerilor tuturor unităților să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, creșterea responsabilității în în
treținerea și exploatarea mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor tehnologice, pentru fabri
carea unor piese de schimb cu forțe proprii 
și respectarea în întregime a obligațiilor 
contractuale ce le revin în acest domeniu, 
asigurînd, astfel, utilizarea cu maximum de 
randament a potențialului productiv de 
care dispune țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de 
asemenea, Raportul privind execuția buge
tului de stat, a planului financiar centrali
zat și a celorlalte planuri financiare în pe
rioada 1 ianuarie — 31 martie 1983.

Din analiza execuției bugetului de stat și 
a celorlalte planuri financiare pe trimestrul 
I rezultă că au fost asigurate resursele ne
cesare finanțării acțiunilor și sarcinilor 
prevăzute în plan, veniturile bugetare fiind 
îndeplinite în proporție de 104,4 la sută, rea- 
lizîndu-se astfel echilibrul financiar și o 
circulație bănească sănătoasă. Majoritatea 
întreprinderilor, ca urmare a îndeplinirii 
planului de producție și a reducerii chel
tuielilor materiale, și-au realizat și depășit 
beneficiile.

întreprinderile și organele financiar-ban- 
care au acționat în vederea îndeplinirii sar
cinilor de producție și export, reducerii imo
bilizărilor de valori materiale. în același 
timp, în activitatea economico-financiară a 
unor unități economice s-au manifestat une
le neajunsuri prin menținerea unui volum 
nejustificat de mare al cheltuielilor și exis
tența unor întreprinderi care au înregistrat 
pierderi în loc de beneficii, lipsuri care au 
condus la nerealizarea integrală a venituri
lor, nerambursarea la scadență a unor cre
dite bancare, la alte deficiențe.

In vederea realizării tuturor sarcinilor 
de plan, a recuperării restanțelor, Comitetul 
Politic'Executiv a cerut organelor financiar- 
bancare să întreprindă, în colaborare cu 
ministerele, centralele și întreprinderile mă
suri pentru îndeplinirea producției fi

zice și nete, precum și a producției mar
fă vîndute și încasate, recuperarea res
tanțelor la investiții și devansarea intrării 
în producție a unităților planificate pentru 
acest an, încadrarea în normele de consum 
stabilite și reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili și ener
gie, realizarea integrală a planului de ex
port și obținerea unor prețuri avantajoase 
pe piața externă, creșterea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activitate. în 
acest spirit, s-a indicat guvernului să ana
lizeze în mod special felul în care se reali
zează programul de investiții, cauzele pier
derilor existente în activitatea unor unități 
economice și să ia măsuri corespunzătoare 
pentru lichidarea stărilor negative.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat, de asemenea, raportul cu privire la 
participarea oamenilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și la împărțirea be
neficiilor pe anul 1982, precum și proiectul de 
decret corespunzător. Fondul total de parti
cipare a oamenilor muncii la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împărțirea bene
ficiilor în 1982 a fost cu 11 la sută mai mare 
decît în 1981. Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al municipiului 
București, precum și centralele industriale 
vor stabili, pe unități, plafoane în limita că
rora se pot face plăți, în condițiile legii, pen
tru fondul de participare aferent beneficiilor 
realizate în cadrul planului și respectiv peste 
plan, precum și pentru fondul de stimulare 
a exportului.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca la 
acordarea fondului de participare să se ur
mărească cu fermitate respectarea principii
lor echității socialiste în scopul mai bunei 
antrenări și stimulări a tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor de produc
ție.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în 
continuare, raportul cuprinzînd sinteza pro
punerilor pentru planul de școlarizare și a 
numărului de burse pe anul școlar 19834984, 
la toate gradele de învățămînt.

S-a apreciat că proiectele planurilor de șco
larizare Ia învățămîntul preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal, profesional, de maiștri, su
perior și postuniversitar pentru viitorul an 
de învățămînt, elaborate pe baza propuneri
lor ministerelor, instituțiilor centrale și co
mitetelor executive ale consiliilor populare, 
sînt în concordanță cu necesarul de personal 
muncitor al economiei naționale.

în spațiul politicii partidului nostru de 
pregătire pentru muncă și viață a tinerei 
generații, au fost adoptate măsuri privind 
dezvoltarea învățămîntului preșcolar, pri
mar, liceal și profesional. S-a stabilit ca, din 
totalul absolvenților de opt clase, 92,4 la 
sută să fie cuprinși în clasa a IX-a din li
ceele industriale, agroindustriale și silvice și 
aproximativ 90 la sută din elevii clasei a 
Xl-a să fie pregătiți în licee cu același profil.

în scopul îmbunătățirii pregătirii profe
sionale în meserie a absolvenților treptei I 
și a Il-a de liceu, care se încadrează în pro
ducție, se vor lua măsuri pentru o mai bună 
organizare și desfășurare a stagiului de prac
ticant, prin elaborarea unor programe ase
mănătoare celor .după care sînt instruiți 
elevii școlilor profesionale în întreprinderi.

S-a stabilit ca în anul universitar 1983/ 
1984 să fie sporit numărul locurilor în învă
țămîntul superior, seral și fără frecvență, 
asigurîndu-se astfel posibilitatea ca tot mai 
mulți tineri care lucrează în producție 
să-și continue studiile.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, numărul burselor ce se vor acor
da în viitorul an școlar elevilor și studen
ților, creîndu-se în continuare — în spiritul 
politicii umaniste a partidului și statului — 
condiții tot mai bune de învățătură, de 
muncă și de viață tineretului țării noastre.

Comitetul Politic Executiv a analizat ra
portul cuprinzînd principalele concluzii re
zultate din controlul efectuat asupra acti
vității secțiilor industriale anexe de pe 
lîngă consiliile populare și unitățile coope
ratiste profilate pe consum de metal, cau
ciuc și mase plastice. S-a apreciat că prin 
înființarea și dezvoltarea acestor unități, 
volumul producției a crescut și s-a diversi
ficat, in ultimii ani, răspunzînd în măsură 
sporită solicitărilor populației și marii in
dustrii, fapt ilustrat de înregistrarea unui 
ritm mediu de creștere de 8,8 la sută în 
1982, față de anul anterior.

Au fost relevate, în același timp, apariția 
unor ilegalități în ceea ce privește înființa
rea și funcționarea secțiilor anexă, în apro
vizionarea lor cu materii prime și mate
riale, stabilirea și aplicarea prețurilor, în 
modul de efectuare a plății retribuțiilor, 
precum și unele abateri grave și dezordine 
în evidența și gestionarea fondurilor. Co
mitetul Politic Executiv a criticat sever în
ființarea unor secții contrar prevederilor 
Legii nr. 7/1971, care nu permite funcțio
narea unor astfel de unități profilate exclu
siv pe consumul de materii prime și ma
teriale din fondul centralizat al statului, 
sau cu forță de muncă provenită din alte 
localități. Au fost criticate cu fermitate 
practicile aprovizionării cu materii prime 
și materiale fără repartiții, nerespectarea 
documentațiilor de execuție, încălcarea 
normelor de consumuri la materiile prime, 
materiale și energie, introducerea ilegală în

fabricație a unor repere, fără avizul cen
tralei industriale de resort, livrarea unor 
piese de calitate necorespunzătoare, forma
rea unor stocuri de produse fără desfacere. 
Critici severe âu fost adresate cu privire 
la abaterile înregistrate în stabilirea pre
țurilor unor produse, ceea ce a favorizat 
producerea unor însemnate prejudicii în 
dauna avutului obștesc și însușirea ilegală 
a unor sume importante de către unele per
soane. S-a apreciat că neajunsurile consta
tate s-au datorat într-o mare măsură mo
dului defectuos în care s-a desfășurat ac
țiunea de organizare, îndrumare și control 
din partea forurilor care aveau obligația să 
asigure bunul mers al activității productive 
a secțiilor anexă, să urmărească aplicarea 
și respectarea strictă a normelor legale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pla
nul de măsuri menit să asigure dezvoltarea 
în continuare a industriei mici, în spiritul 
indicațiilor date de conducerea partidului, 
cerînd Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și Ministerului Finanțelor ca, împreu
nă cu Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacerea Mărfurilor, să reanalizeze în cel 
mai scurt timp activitatea secțiilor de pro
ducție din industria mică și prestările de 
servicii către populație, în conformitate cu 
obligațiile ce Ie revin privind producerea 
de bunuri de consum, prin folosirea cu deo
sebire a resurselor locale de materii prime 
și materiale, dezvoltarea activităților de re- 
condiționare a pieselor uzate și valorifica
rea mai intensă a materialelor refolosibile. 
S-a indicat să se ia măsuri pentru respecta
rea legii privind profilul fiecărei unități, 
funcționarea numai pe bază de autorizație 
și numai cu personal local, realizarea de 
produse vandabile, sub controlul organelor 
financiare, introducerea ordinii în toate uni
tățile, în vederea aplicării ferme a, norme
lor de consum, creșterea generală a calității 
produselor și prestațiilor de servicii.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, evoluția populației și a princi
palelor fenomene demografice în anul 1982. 
Potrivit datelor statistice, la 1 ianuarie 1983 
numărul populației României era de 
22 527 235 locuitori, sporind cu 102 989 locui
tori față de 1 ianuarie 1982. S-a apreciat 
faptul că în 1982 s-a înregistrat cea mai 
scăzută cifră a mortalității infantile din is
toria țării. în același timp s-au exprimat 
critici cu privire la reducerea sporului natu
ral, apreciindu-se că aceasta se datorește în
tr-o mare măsură existenței unui număr 
ridicat de întreruperi nejustificate de 
sarcină.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în perioada care urmează,x consiliile popu
lare județene să acorde o mai mare atenție 
aspectelor demografice, să examineze lu
nar problemele de care depind întărirea fa
miliei și creșterea natalității. S-a indicat să 
se ia măsuri pentru îmbunătățirea activității 
Ministerului Sănătății, a unităților medico- 
sanitare în vederea asigurării condițiilor de 
igienă și combaterii îmbolnăvirilor, pentru 
apărarea sănătății poporului. De asemenea, 
s-a cerut medicilor, întregului personal me
dical, să acționeze cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru a se pune capăt cu de- 
săvîrșire întreruperilor abuzive de sarcină. 
S-a subliniat, totodată, însemnătatea inten
sificării activității de educație sanitară a 
populației, îndeosebi a tineretului, precum și 
de dezvoltare a conștiinței necesității creș
terii mai accentuate a populației, a întăririi, 
și pe această cale, a forței națiunii noastre 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în 
continuare, un raport cu privire la promo
varea femeilor în funcții de răspundere în 
perioada 31 decembrie 1979 — 31 martie 
1983.

S-a apreciat că, potrivit sarcinilor stabili
te de Congresul al XII-lea, orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organizațiile de par
tid au acționat permanent pentru creșterea 
numărului femeilor și a ponderii lor în to
talul cadrelor care ocupă funcții de răspun
dere în organele și organizațiile de partid, 
de stat, în conducerea organizațiilor de masă 
și obștești, a unităților economice și insti
tuțiilor social-culturale. Ca urmare, numărul 
femeilor promovate în funcții de răspundere 
a crescut continuu. în prezent, femeile de
țin o pondere mai mare în organele colec
tive de conducere, în funcții de răspundere, 
mai ales în sectoarele în care ocupă un loc 
important în totalul personalului muncitor.

Comitetul Politic Executiv consideră, însă, 
că în unele sectoare de activitate numărul 
femeilor cu munci de răspundere nu se ri
dică la nivelul sarcinilor și al ponderii pe 
care ele o au în sectoarele respective. Por
nind de la aceasta, s-a indicat ca organele 
și organizațiile de partid, de stat, de masă 
și obștești să acționeze în continuare, pe 
baza unui program, pentru promovarea unui 
număr mai mare de femei in funcții de răs
pundere, corespunzător cu locul și rolul im
portant pe care acestea îl au în producție, 
în întreaga activitate'economico-socială.
(Continuare în pag. a V-a)

In cadrul sesiunii științifice jubi
liare. apare întru totul firesc 6ă re
liefăm importanta deosebită pe care 
a avut-o și o are unitatea clasei 
muncitoare in procesul luptei revo
luționare pentru instaurarea puterii 
oamenilor muncii și edificarea socie
tății noi, socialiste, in străvechea va
tră a românilor.

Revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, meritul 
de excepțională însemnătate de a fi 
elaborat o concepție unitară, cu pri
vire la locul și rolul mișcării munci
torești din România în contextul ge
neral al evoluției societății româ
nești, de a fi definit rolul determi
nant al realizării unității clasei mun
citoare în opera istorică de transfor
mare revoluționară a tării noastre, 
în lumina acestei concepții, dezvol
tarea și afirmarea clasei muncitoare 
se impune ca unul dintre cele mai 
de seamă și semnificative evenimen
te ale istoriei patriei noastre, cu pro
funde rezonante și înriuriri asupra 
destinelor poporului român. In lar
ga cuprindere a înaintării neconte
nite a mișcării muncitorești din 
România, secretarul general al parti
dului nostru i-a descifrat deopotrivă 
trăsăturile fundamentale, ca și parti
cularitățile. Rezultă, astfel, ca o ca
racteristică esențială a istoriei mișcă
rii noastre muncitorești, tradiția în
delungată de unitate a proletariatului 
organizat din România, în pofida di
ficultăților și potrivniciilor care i-au 
stat mereu in cale și care, uneori, 
pentru scurtă vreme, i-au știrbit in
tegritatea.

In adevăr, analizînd. de pe această 
poziție, devenirea istorică a proleta
riatului român, rezultă cu claritate 
faptul că mișcarea muncitorească din 
România, încă de la primele mani
festări pe plan social-politic, nu nu
mai că s-a afirmat ca forța cea mai 
înaintată a societății românești, pur
tătoare consecventă a idealurilor de 
progres, de eliberare socială și na
țională a poporului român, dar s-a 
afirmat permanent cu vigoare și ca 
purtătoarea idealurilor de unitate ale 
întregii clase muncitoare, ale Întregii 
națiuni române.

Făurit ca rezultat al dezvoltării so
cietății românești pe plan economic 
și social-politic. Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din România, 
creat în 1893, pe baza principiilor so
cialismului științific, a fost, dintru 
început, o organizație politică uni-

Comunicare prezentată in cadrul 
sesiunii științifice organizate cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de 
la crearea P.S.D.M.R., a 169 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx și a 
100 de ani de la moartea sa.

tară, adînc pătrunsă de realitățile e- 
conomice. sociale, politice si spiri
tuale ale poporului român.

Cu o deosebită forță este reflecta
tă în vasta și strălucita operă teore
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ideea că unitatea rîndurilor partidu
lui a făcut posibil ca muncitorimea 
română să participe plenar, pe mă
sura vrerii și capacității sale, la ma
rile Înfăptuiri ale poporului român, 
între care, la loc de frunte se situea
ză realizarea, la 1 decembrie 1918, a 
statului național unitar român. Este 
un fapt, istoricește confirmat că. în 
timp ce în unele țări mari partide 
muncitorești s-au frint și destrămat, 
confruntate cu gravele probleme ale 
primului război mondial. Partidul 
Social-Democrat din România a ră
mas unit și intransigent pe poziții

Ștefan VOITEC,
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 

vicepreședinte al Consiliului de Stat

revoluționare, avlnd. astfel, posibili
tatea să joace un important .rol în 
evenimentele istorice din anul 1918. 
precum și în efortul poporului român 
de consolidare a României întregite.

Apare absolut firesc. în viziunea 
aceleiași concepții, ca pe acest teren 
de îndelungate tradiții de unitate 
muncitorească. Partidul Comunist 
Român să se impună pe scena isto
riei, incepînd din mai 1921. ca o or
ganizație politică revoluționară uni
tară. Însușirea de căpetenie, originală 
și memorabilă, a creării acestui mare 
partid, pe drept cuvînt partid al 
țării, constă în forța și coeziunea sa 
la nivel național, fiind singurul 
partid politic din România. în acele 
vremuri, care, după marea unire din 
1918, s-a înfățișat unit și reprezen
tativ din punct de vedere teritorial, 
organizatoric și național. Totodată, 
Partidul Comunist era singurul partid 
politic din România care cuprindea, 
într-o frățească înmănunchiere. ală
turi de membrii din rîndurile oame
nilor muncit români, oameni ai mun
cii aparținind naționalităților conlo
cuitoare.

Este o realitate vie faptul că 
partidul comunist șl-a cucerit poziția 
conducătoare In societatea noastră 
prin Îndelungate și aspre lupte re
voluționare Împotriva claselor do
minante șl a partidelor lor. pentru 
eliberarea de exploatare și asuprire 
a clasei muncitoare, a tuturor celor 
ce muncesc de la orașe si sate. 
„Făurit în focul unor mari bătă
lii de clasă, Partidul Comu
nist Român — subliniază tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU — a ridicat 
sus steagul luptei pentru apărarea 
demnității naționale, pentru salvgar
darea intereselor clasei muncitoare și 
ale tuturor celor ce muncesc. Afir- 
mîndu-se pe arena luptei politice din 
România, in împrejurările unei pu
ternice ofensive a claselor exploata
toare împotriva forțelor revoluționa
re și progresiste. Partidul Comunist 
Român a înscris prin activitatea sa 
pagini glorioase de eroism și abnega
ție revoluționară în analele istoriei 
poporului român".

După cum este cunoscut. In con
dițiile complexe din acel timp, le
gate nu atît de realități interne, cit 
mai ales de anume manifestări din 
cadrul mișcării muncitorești interna
ționale. unitatea proletariatului ro
mân s-a rupt, situație care s-a 
răsfrînt negativ asupra evoluției sale 
de ansamblu, a poziției deținute de el 
în societate, precum și a îndeplinirii 
obiectivelor tactice și strategice ale 
mișcării noastre muncitorești. Cu 
toate acestea, chiar în momentele de 
maximă tensiune în raporturile din
tre mișcarea comunistă și mișcarea 
socialistă, spiritul tradițional de uni
tate al muncitorimii s-a afirmat cu 
putere, înlăturîndu-se, nu o dată, 
bariere artificiale așezate ■ în calea 
conlucrării. în această situație, 
necurmate, stăruitoare, pătrunse de 
înaltă conștiință de clasă. au 
fost inițiativele Partidului Comunist 
Român pentru realizarea unității de 
acțiune proletare, susținute de voin
ța și elanul maselor, în a căror în- 
tîmpinare au venit mereu militanții 
clarvăzători și oamenii muncii din 
rîndurile organizațiilor socialiste și 
social-democrate.

Din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se detașează cu pregnantă 
spiritul viu al solidarității de clasă 
al muncitorimii române, precum și 
permanența inițiativelor P.C.R. de 
conlucrare dintre comuniști și cele
lalte forțe muncitorești pe cele mai 
diverse tărîmurl de acțiune. O acti
vitate stăruitoare de colaborare între 
comuniști și socialiști, în diferite or
ganizații de masă, inițiate de P.C.R., 
avînd o largă și variată apartenență, 
s-a desfășurat neîntrerupt. între 
1921—1944, pentru apărarea drepturi
lor omului și a libertăților democra
tice, în lupta împotriva teroarei și 
fascismului.

In acest climat de luptă șl colabo
rare al muncitorimii române, pentru 
înfăptuirea frontului unic proletar, se 
remarcă marile acțiuni de clasă din 
perioada 1929—1933, a căror forță și 
amploare s-au datorat realizării uni
tății de acțiune dintre comuniști, 
socialiști independenți și social-demo- 
crați. Marile bătălii revoluționare
(Continuare în pag. a V-a)
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Au îndeplinit planul pe 4 luni

Industria județului Vrancea
Printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul ju
dețean Vrancea al P.C.R. raportează că oamenii muncii din 
acest județ au realizat. în ziua de 26 aprilie, sarcinile de 
plan pe primele patru luni ale anului. Potrivit estimărilor, pînă 
la î Mai vor fi realizate suplimentar : la producția netă — 40 
milioane lei. la producția-marfă — 115 milioane lei. iar la in
vestiții — 25 milioane lei. Vor fi obținute, de asemenea, în 
plus, economii la cheltuielile totale și materiale, calculate la 
1 000 lei producție-marfă, de 8,6 lei și, respectiv. 10,9 lei. Toate 
acestea vor contribui la depășirea sarcinilor planificate cu 30 
milioane lei.

Au fost realizate, totodată, economii de 40 tone metal, 2 100 
tone combustibil convențional și 2 700 kWh energie electrică.

în încheiere se exprimă angajamentul oamenilor muncii din 
județul Vrancea de a-și înzeci eforturile, alături de întregul 
popor, pentru a spori contribuția lor la realizarea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XII-lea. și Conferința Națio
nală ale partidului, spre binele și prosperitatea României so
cialiste. (Agerpres).

Județul Suceava la producția netă
Eforturile depuse de oamenii muncii pentru utilizarea deplină 

și eficientă a timpului de lucru, gospodărirea cu chibzuință 
a materiilor prime si materialelor s-au materializat în îndepli
nirea cu 4 zile mai devreme de către industria județului Su
ceava a planului la producția netă pe 4 luni ale anului. Avansul 
de timp astfel ciștigat va permite obținerea peste prevederi 
pină la 30 aprilie a unei producții nete în valoare de 65,1 mi
lioane lei și a unei producții-marfă în valoare de 109 milioane 
lei. costurile totale de producție fiind reduse cu 47,2 milioane 
lei. iar cele materiale cu 28 milioane Iei. (Sava Bejinariu).

Sectorul 1 din București la producția-marfă
Colectivele de oameni ai muncii din sectorul 1 al Capitalei 

raportează îndeplinirea planului la producția-marfă pe primele 
patru luni ale anului, realizindu-și în acest mod angajamen
tele asumate în cinstea zilei de 1 Mai. Ca urmare, pînă la sfir- 
șitul acestei luni se va realiza o producție-marfă suplimentară 
în valoare de 150 milioane lei. depășiri importante înregistrîn- 
du-se in industria electrotehnică cu 20,1 milioane lei si meca
nică fină cu 1,7 milioane lei. Factorul determinant al acestor 
rezultate remarcabile l-a constituit creșterea productivității 
muncii, indicator ce a fost depășit cu 6 la sută pe ansamblul 
unităților din sector. (Ion Marin).

V- ................... .............................. ...................

întreprinderea „Automatica" din Capitală 
Planul la export pe primul trimestru al 
anului a fost realizat în proporție de 102,9 
la sută. In fotografie : secția a ll-a echipare 
electrică : echipa de montori condusă de 
Cristea Nica, pregătind montajul subansam- 

blelor destinate panourilor de distribuție 
Foto s Eugen DICHISEANU /

________________________________
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„Să fim ca ei!"

„Mă numesc Halunga Mărge- 
| luș. Sint elev la Școala genera

lă nr. 1 din Nicorești, județul 
Galați. Aș vrea să publicați in 
rubrica Faptul divers citeva rin- 

l duri despre doi colegi de-ai mei, 
I Mihai și Vasilica. Din proprie 

inițiativă, cei doi au luat in pri- 
I mire gospodăria și lotul 
' nai al bătrânului Nistor 

in virstă de 92 de ani.
[ liber și-l petrec lucrind 

tindu-l pe bătrîn. Sint 
că scriu despre o astfel 
tă bună și, împreună cu __

I legi, dorim să fim și noi ca ei. 
1 Poate că n-am reușit să vă con

ving că ar merita citeva rin- 
duri, dar e prima mea scrisoare 

! care o trimit ziarului".
Așteptăm și altele.

I
I
I
I
I
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perso- 
Istrate, 
Timpul 
și aju- 

bucuros 
de fap- 
alti co-

Iau 
pe 
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| In loc de aplauze
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Sala Căminului cultural din 
Singeorgiu de Mures era arhi
plină. Pe scenă se prezenta un 
spectacol de către ansamblul ar
tistic „Mureșul" dim Tg. Mureș.

Intr-un moment liniștit, cînd 
spectatorii erau numai ochi și 
urechi, a pătruns in sală, gălă
gios, Szilagyi Iozsef, de me
serie tîmplar. Nici n-a apucat 
bine să vadă despre ce e vorba, 
că a și început scandalul. Cei 
din jur au reușit să-l potolească, 
dar pentru scurt timp. Deodată, 
s-a adresat celor de pe scenă :

— Păi așa știți voi a cînta ? 
Să vă arăt eu !

Și unde nu zici că timplarul a 
început să cinte. dindu-se din 
nou in... spectacol. N-a mai pu
tut fi potolit decit de miliție.

In loc de aplauze — ne infor
mează procurorul Mircea Pașca 
— timplarul recidivist a fost 
dat la... rindea, fiind condamnat 
la un on închisoare.

| Dispărut, 

pur și simplu!
Ploieșteanul N.G. din str. Cibi- 

nului 4 a ținut morțiș ca în pri
măvara aceasta să iasă la plim
bare într-un pardesiu nou. Pre
văzător, el și l-a comandat încă 
din luna ianuarie la ceț. mai 
serioasă și reprezentativa uni
tate 
Ac ___
crului și i-a prezentat in zilele 
fixate la probele de rigoare. Mai 
cu o amînare, mai cu o i 
siune fermă (la modă la...-----
Modei) omul a ajuns acum tot 
fără pardesiu. F 
Grigore ȘoMițantin 
în sfirșiî, că' în 3 iile' froate să-și 
ridice pardesiul. S-a dus. după 
3 zile, dar pardesiul---- nicăieri.
I s-a spus că a dispărut, pur și 
simplu, din atelier. Clientul a 
fost asigurat că i se va face un 
alt pardesiu. Dar cum vara a 
venit, ce nevoie mai are acum 
de el ?

O intre bare nu-i dă pace : de 
ce să „dispară" numai... parde
siul ?
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e din oraș — „Casa Modei". ! 
achitat înainte valoarea lu-f a. — 1 h ni n ■ “

re. iu ai ■ 
promi-
... Cosa I

Responsabilul i 
t l-a anunțat, | iii-■

PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINII DE PARTID
CUVÎNTUL CITITORILOR

CUyîNTUL^MMENILQRMUNCII
Intrarea în rindurile partidului' re

prezintă o opțiune de Înaltă respon
sabilitate, moment de maturizare a 
convingerilor politice și de acumu
lare a unei experiențe profesionale 
și de viață care conferă existenței 
individuale un sens major și nobil, 
acela de a participa în deplină cu
noștință de cauză și cu întreaga ca
pacitate la edificarea socialismului și 
comunismului între fruntariile unei 
patrii libere și independente. Defini
toriu pentru o astfel de angajare to
tală este spiritul revoluționar, trăsă
tură esențială și de permanență in 
modul de a gîndi și a acționa al celui 
învestit cu calitatea de comunist. 
Această deviză de conduită militantă 
a membrului de partid a fost preci
zată cu claritate și. profunzime de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„A fi revoluționar înseamnă să pri
vești înainte, să acționezi în spiritul 
noilor cuceriri umane din toate do
meniile, să înțelegi noile cerințe so
ciale, năzuințele maselor muncitoare, 
ale întregului popor, să acționezi, în 
mod conștient, în fruntea maselor, 
organizînd și conducînd munca lor, 
înseamnă să găsești căile pentru a 
asigura dezvoltarea, mersul înainte 
al societății spre comunism".

Un strălucit exemplu pentru toți 
comuniștii, pentru întregul nostru 
popor îl reprezintă Însuși secretarul 
general al partidului care, prin cali
tățile de excepție ale puternicei sale 
personalități, prin consecvența în 
înfăptuirea hotărîrilor stabilite, înal
ta răspundere față de prezentul șl 
viitorul țării, dinamismul și cutezan
ța revoluționară în abordarea și so
luționarea celor mai dificile proble
me ridicate în anii luptei pentru 
eliberarea națională și socială și mai 
apoi în cei ai edificării orînduirii so
cialiste, și-a făcut din slujirea devo
tată a partidului, patriei și poporului 
țelul suprem al întregii sale vieți și 
activități revoluționare.

Cel căruia 1 se acordă încrederea 
de a deveni membru al partidului 
comuniștilor, odată ce a consimțit să 
respecte și să se conducă în muncă 
și viață după normele și regulile sta
bilite in Statut face un dublu legă- 
mînt, față de sine însuși — ca ur
mare a unui act de voință proprie, 
conștientă — și față de cei care au 
considerat că întrunește acele calități 
de a le fi tovarăș de luptă și idea
luri. Prin modul in care își îndepli
nește sarcina de partid, prin calita
tea acestui răspuns concret la sarci
nile încredințate, comunistul răspun
de înaltelor îndatoriri de a fi pre
zent nu numai cu gîndul, ci, în 
primul rînd. cu fapta în pro
cesul permanentelor înnoiri prin

care înaintează și se perfecționează 
societatea noastră. Definind această 
componentă esențială din munca 
membrilor de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, arăta la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 23—24 martie : 
„Comuniștii iși îndeplinesc în bune 
condiții roiul lor de revoluționari în 
măsura în care iși realizează sarci
nile ce le-au fost încredințate de 
partid, de stat, de popor",

în Raportul prezentat Conferinței 
Naționale a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stabilit noi 
orientări, în funcție de condițiile ac
tuale din societatea noastră, pentru 
înfăptuirea hotărârilor adoptate la 
Congresul al XII-lea privind pdlitica 
economică a partidului și statului,

creștere a producției vegetale și ani
male prin extinderea mecanizării și 
chimizării, a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. O însemnătate extrem 
de mare pentru înfăptuirea progra
melor de autoconducere și autoapro- 
vizionare o are luarea tuturor măsu
rilor ca toți locuitorii satelor să par
ticipe — printr-o muncă de calitate, 
efectuată la timpul optim — la lu
crările agricole și, totodată, să 
crească cît mai multe animale pen
tru a-și asigura pe deplin consumul 
și a putea contracta și vinde . la 
fondul de stat sau pe piață.

în acest context, noțiunea de sar
cină de partid dobîndește trăsături 
și cerințe complexe. Conducătorul 
partidului a elaborat un concept clar 
și de o deosebită profunzime privind

activitatea de perfecționare a siste
mului unitar al democrației noastre 
socialiste, formarea și perfecționarea 
conștiinței socialiste, conturind, tot
odată, cu claritate și spirit vizionar 
aria unor ample acțiuni ale muncii 
politico-organizatorice și educative 
în care fiecare comunist are îndato
rirea să fie o prezență activă, cu o 
contribuție cit mai substanțială de 
muncă, de creativitate, de idei.

Printre imperativele la ordinea zi
lei ale organelor și organizațiilor de 
partid se Înscrie înfăptuirea progra
melor speciale de măsuri aprobate 
de forumul comuniștilor, menite să 
ducă la punerea în valoare a resur
selor energetice și de materii 
prime de care dispunem, la des
coperirea de noi surse, la elabo
rarea și introducerea mai rapidă in 
producție a unor tehnologii avansate. 
De asemenea, un obiectiv esențial îl 
reprezintă reducerea mai substanțială 
a consumurilor de energie și com
bustibil, de materii prime și mate
riale, prin îmbunătățirea tehnologii
lor existente, i prin Introducerea 
de noi tehnologii. în directă le
gătură cu aceste cerințe, secre
tarul general al partidului a re
liefat necesitatea sporirii aportului 
specialiștilor din domeniul cercetării 
științifice și învățământului la acce
lerarea promovării progresului teh
nic, la creșterea productivității mun
cii sociale și eficienței economice.

Urmînd neabătut strategia înfăp
tuirii unei noi revoluții agrare, secre
tarul general al partidului a configu
rat liniile de forță care privesc ac
centuarea factorilor intensivi de

angajarea comunistului In înfăp
tuirea politicii partidului. în cuvin- 
tarea la adunarea solemnă consacra
tă împlinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversării zilei sale 
de naștere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Pentru a fi co
munist, pentru a putea fi revoluțio
nar nu este suficient să ai un car
net roșu în buzunar. Trebuie să iți 
ridici continuu nivelul de cunoștințe, 
trebuie să acționezi în orice împre
jurare ca revoluționar, să acționezi 
în sensul cerințelor obiective ale 
dezvoltării". Astfel, cerințele obiec
tive ale dezvoltării societății noastre 
socialiste și sarcina de partid sînt 
puse intr-un reciproc raport dialectic 
de cauzalitate : în funcție de înțele
gerea și aprofundarea acestor cerințe 
sînt stabilite formele și conținutul 
sarcinilor de partid, de modul în care 
se îndeplinesc sarcinile de partid de
pinde afirmarea în viață a 
lor amintite.

Din această perspectivă, 
deri importante revin pe 
organelor de partid, iar 
parte fiecărui comunist, 
tribuțiile de fond ale

cerințe-

răspun- 
o parte 
de altă

de 
pe
Toate a- 
activității 

organelor și organizațiilor de partid 
acestea le realizează cu deplin 
succes numai prin antrenarea în 
activitatea de partid a tuturor comu
niștilor și nu limitîndu-se la cei cu
prinși, cu răspunderi permanente, în 
diferite organisme politice, așa cum, 
dintr-o practică rutinieră, se mai in- 
tîlnește pe alocuri. Munca concretă 
de partid, experiența de zi cu zi au 
conturat în acest sens trăsături și 
exigențe precise, printre care amin-

tim : încredințarea unei sarcini con
crete, pe o perioadă bine determi
nată, fiecărui membru de partid ; re
partizarea sarcinii în raport cu nive
lul de pregătire politică, profesională, 
cu posibilitățile reale ale comunistu
lui. cu necesitățile muncii politice și 
organizatorice de partid ; asigurarea 
sprijinului biroului organizației de 
bază pe parcursul îndeplinirii sar
cinii ; exercitarea unui control rigu
ros asupra modului în care fiecare 
comunist se achită de misiunea în
credințată ; analizarea sistematică 
a conținutului sarcinilor, reorientarea 
și redistribuirea lor corespunzător 
noilor cerințe ale vieții.

în ceea ce-1 privește, pentru comu
nist. sarcina de partid reprezintă ra
țiunea care-i onorează această calita
te. De aceea, pe lingă obligația zilnică, 
în calitatea sa de om al muncii, fiecare 
membru de partid primește sau cere 
din partea birourilor organizațiilor 
de bază, a comitetelor de partid di
ferite responsabilități potrivit speci
ficului locului său de muncă — în- ' 
tr-o mină sau într-o schelă petroli
eră. într-o uzină de prelucrări me
canice sau unitate agricolă, într-un 
laborator, într-o școală sau spital.

Sarcina de partid nu poate fi limi
tată numai la locul de muncă, ea 
poate, de pildă, să se refere și la 
buna gospodărire a Idealității, la 
participarea la diferite acțiuni pa
triotice, la respectarea normelor de 
conviețuire socială. Evident, de cele 
mai multe ori sarcinile de partid, 
prin natura împrejurărilor, sînt 
strins legate de îndatoririle profesio
nale. Dar pe lingă faptul că unul 
membru de partid dintr-o întreprin
dere industrială, de exemplu, îi pot 
reveni sarcini deosebite în a găsi noi 
soluții în vederea îndeplinirii inte
grale a planului cu consumuri ener
getice, combustibil, materii prime și 
materiale reduse, el este dator să 
determine în colectivul in care lu
crează mobilizarea tuturor forțelor, 
asigurarea unui climat creator de 
muncă, de luptă împotriva rutinei, a 
mulțumirii de sine, de înlăturare a 
tuturor piedicilor care se opun afir
mării noului, să acționeze pentru 
mobilizarea tuturor tovarășilor săi de 
muncă la îmbunătățirea parametrilor 
calitativi ai propriei lor activități. In 
aceasta rezidă, dealtfel, semnifica
ția intrinsecă a sarcinii de partid, a 
înțelegerii democrației interne de 
partid, care. în viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nu înseamnă' o 
noțiune generală, ci asumarea unor 
răspunderi deosebite de către mem
brii unui partid în care au intrat în 
mod conștient.

Constantin VARVARA.

Noile construcții ale Bicazului

Aflat în plină dezvoltare, orașul 
Bicaz va beneficia, începând din 
acest an, de două noi edificii im
portante, unul cu destinație indus
trială și celălalt de utilitate socială.

Primul este viitoarea fabrică de 
paste făinoase, aflată în fază avan
sată de construcție : spațiul produc
tiv și magaziile (pentru materii 
prime și produse finite) sînt în faza 
finisărilor, punctul termic (cen
trală pe cărbune) este, practic, gata 
pentru a funcționa, în prezent lu- 
crîndu-se intens la partea de cana
lizare a întregului obiectiv. Anga
jamentul constructorului și benefi
ciarilor este ca fabrica de la Bicaz 
să intre in producție cu 60 de zile 
mai devreme. în final, capacitatea 
totală este prevăzută la circa 35 000 
de tone pe an, ceea ce înseamnă 
acoperirea necesităților de paste 
făinoase în județul Neamț și li
vrarea unei importante cantități

limitrofe. Odată cu defl- 
acestui obiectiv se ane în

județelor 
nitivarea 
vedere și încheierea acțiunii de ca
nalizare a întregului oraș.

Ritm ridicat de lucru se înregis
trează și la dispensarul-policlinică, 
unde, corpul A fiind în stadiul de 
finisaj, efortul principal va fi con
centrat îc continuare in privința 
înălțării corpului B. Au fo6t create 
toate condițiile ca, potrivit angaja
mentului luat, această unitate me
dicală, deosebit de necesară locui
torilor de-aici, să fie dată în folo
sință la 23 August, cu 37 de zile 
mai devreme față de termenul pre
văzut. Și. incă un amănunt semni
ficativ: in cadrul viitorului edificiu 
al'sănătății, populația din Bicaz va 
beneficia 
pe zi.

de peste 800

Gheorghe
corespondent

consultații

IRIM1A
voluntar

Concursul „miini lor de aur"

și în-
Bacău

întreprinderea de pielărie 
călțăminte „Partizanul" din 
a găzduit recent o nouă ediție a 
concursului profesional „Cel mai 
bun ștanțor de piele și talpă" la în
călțăminte, organizat de Uniunea 
sindicatelor din întreprinderile in
dustriei ușoare împreună cu Cen
trala industriei pielăriei, cauciucu
lui și încălțămintei București. Pe 
lingă scopul său educativ — stimu
larea preocupărilor oamenilor mun
cii pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale, dezvoltarea dragostei 
pentru meseria aleasă și, implicit, 
atragerea tinerilor către această 
îndeletnicire — concursul are și 
menirea de a pune în valoare căile 
atingerii unor deziderate de mare 
actualitate, valabile și în acest sec
tor economic, cum sint economisi
rea materiilor prime, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
cheltuielilor de producție.

Trebuie reținut că acest concurs, 
la care au participat marile între
prinderi de pielărie și încălțăminte 
din țară — în număr de 29, parti- 
cipanții cifrîndu-se la aproape 100

— include 
ștanțor de 
operațiunile destinate „feței" la 
încălțăminte, adică partea superi
oară a acesteia) și ștanțor de talpă 
(cel ce lucrează talpa și partea de 
jos). Ca atare, ciștigătorii au fost 
departajați pe aceste două catego
rii, ei fiind, în ordinea clasificării
— Ghețu Cornelia („Partizanul" — 
Bacău), Salonta Teodora („Clu- 
jana" — Cluj-Napoca), Răileanu 
Gheorghe („Dîmbovița" — Bucu
rești), Tringoiu Anica („Flacăra ro
șie" — București) și, respectiv, .■ 
Lungu Dumitru („Partizanul" 
Bacău), Iordache loan („Progresul* '
— București), Neagoe Dumitru 
(„Pionierul" — București), Stan 
Gheorghe („Flacăra roșie" — Bucu
rești). Răsplătirea acestor meseriași 
de Înaltă clasă implică, desigur, și 
un real cîștig pentru meseria res
pectivă, tocmai prin exemplul de 
sîrguință și competentă ce-1 repre
zintă pentru toți lucrătorii din 
această ramură a industriei ușoare.

Recuperări...

două meserii distincte : 
piele (ce se ocupă de 

destinate

Coca Elena POPESCU
str. Mioriței nr. 3, Bacău

distructive ?

AUTOAPROVIZIONAREA
Producțiile de legume sînt bune, bună să fie 
si valorificarea lor în restaurante si cantine

bune a populației, 
a satisfacerii cerin-

un car <
mai bine... o salată verde în farfurie

„Mi-a trecut 

setea"
Ne scrie Mihaî Sidleschi din 

București, Bulevardul Dinicu 
Golescu nr. 41 : „Avînd niște in
vitați la masă, ca tot omul, 
m-am dus la unitatea alimenta
ră de lingă blocul unde locuiesc 
să cumpăr niște bere. Am luat 
citeva sticle de cite un kilo
gram. Cînd am ajuns acasă, ce 
credeți că-mi văd ochii, după ce 
am citit pe capsulă inscripția 
„Bere specială" ? Pe corpul u- 
neia dintre sticle cu berea spe
cială se afla... special matrițat 
din fabrica producătoare a bute
liei respective un... cap de mort, 
iar dedesubt inscripția, tot ma- 
trițată : „Produs toxic". Vă spun 
sincer că m-au trecut fiorii si 
mi-a pierit setea. Noroc că in
vitații nu erau de față. Stau și 
mă întreb : de vreme ce o astfel 
de sticlă a trecut neobservată 
la umplere, cine garantează că a 
și fost spălată ca lumea ? $i 
incă o întrebare : „Ce-o fi fă
cut controlul tehnic de calitate?"

Tocmai asta e : n-a făcut ce 
trebuie sil facă.

Căciulă 
| și chimirul
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Aprovizionarea In condiții cit mai 
preocupare strins îmbinată cu aceea _ ________  ___
țelor alimentației științifice, constituie una din problemele 
de cea mai mare importanță din viața curentă și se află 
în centrul atenției unităților care au asemenea atribuții, 
consiliilor populare, organelor centrale de resort. Primă
vara coincide cu începutul sezonului de verdețuri și le
gume proaspete. In sfirșit, după mai multe luni de hrană 
bazată pe produse conservate, apar în piețe și pe masa 
fiecăruia verdețuri și trufandale, diverse crudități bogate 
în vitamine.

In aproape toate județele există In acest an producții 
bune de verdețuri, de zarzavaturi, de legume de primă
vară. Este un rezultat, și acesta, al materializării progra
melor locale de autoaprovizionare, temeinic alcătuite.

Pentru înnoirea și înfrumuseța
rea cartierelor Capitalei, în ultimii 
ani s-au ridicat blocuri moderne pe 
temelia vechilor case. în felul aces
ta ni s-a asigurat și nouă, celor de
molați, confortul de care nu ne-am 
putut bucura vreodată. Dar nu 
despre noile avantaje oferite vreau 
să vă ecriu. Ci despre modul in 
care sînt recuperate materialele din 
fostele noastre case, la care, unii 
din noi. am investit bani și muncă 
o viață.

Astfel, pe Calea Șerban Vodă, la 
Imobilele nr. 97, 104 șl 106, preluate 
de I.C.R.A.L. Berceni pentru demo
lare, în loc ca lucrătorii întreprin
derii să manifeste grijă față de 
materialele ce puteau fi recuperate 
șl revalorificate, pe multe din ele- 
pur și simplu le-au distrus. Dar nu 
numai atît. Din cauza lipsei de su
praveghere, aceste imobile au fost 
lăsate Ia discreția chilipirgiilor,

care au sustras din ele uși șl fe
restre, tocuri de uși și ferestre,, du
șumele 
căperi.

Dacă 
s-ar fi 
mai multă grijă și simț de răspun
dere, de către lucrătorii amintitei 
întreprinderi, desigur, s-ar fi putut 
evita o astfel de situație. Totodată, 
consider că. dacă aceste operațiuni 
ar fi urmărite mai îndeaproape de 
către toți factorii de răspundere din 
unitate, cu siguranță, mult mai 
multe materiale s-ar putea recu
pera și, astfel, »-ar contribui la 
acoperirea unor părți din despăgu
birile plătite de stat pentru locuin
țele demolate.

EMsabeta SAIDUFIS 
Calea Șerban Vodă 
nr. 100-102, București

și alte bunuri aflate in în-

alimentație publică din București.

Invitație la Poiana Brașov
Foto : S. Cristian

judicios aplicate. Cu toate acestea, Începe să se înregis
treze un fenomen care reține atenția : există disponibili
tăți de legume, în unele locuri chiar mari, din care o 
bună parte nu ajung la timp în piețe și nici nu sint valo
rificate operativ pe alte căi, respectiv prin conservare sau 
prin marele beneficiar care este alimentația publică. în 
unele județe, inclusiv în Capitală, se degajă impresia 
generală că, parcă, în unitățile de alimentație publică 
n-ar fi ajuns incă primăvara. Afară au înflorit pomii, a 
crescut iarba, dar cînd privești listele de bucate din unele 
unități comerciale ai impresia că te afli incă printre 
nămeții de zăpadă.

Iată în acest sens citeva constatări șl opinii consemnate 
cu prilejul unui raid-anchetă întreprins înultimele două 
zile in unități de

operațiunile de demolare 
efectuat mai operativ, cu

PE SCURT, DIN SCRISORI
• „Izvorul" dintre blocuri. De mal multe luni, între blocurile 69—71 din 

cartierul piteștean Trivale se înregistrează, la intervale, scurgeri abundente 
de apă. Intrucît „izvorul" apare cînd conductele de apă sînt sub presiune, 
e vorba de o fisură în subteran, defecțiune care continuă a nu fi luată în 
seamă. Culmea, apa izvorăște chiar din fața barăcilor unor instalatori, 
aparținlnd șantierului de specialitate, care, în cizme fiind, nici că le pasă 
de noroiul din jur. (Toma Constantin, bloc' 69, cartierul Trivale. Pitești). 
• Cartea la Ioc de cinste. înființată încă din 1956, Biblioteca comunală din 
Hotarele, județul Giurgiu, dispune astăzi de un fond de carte, de aproape 
17 000 volume sistematizat pe domenii — carte social-.polltică, beletristică, 
carte pentru copil etc. Fondul include și aproximativ 1 000 de cărți despre 
horticultură, zootehrfie, cultura plantelor de cîmp ș. a., extrem de folosi
toare atît specialiștilor, cit și elevilor liceului agroindustrial din localitate. 
Tot aici își ține ședințele lunaire și cenaolul literar ..Udriște Năsturel". 
Arion, profesor, comuna Hotarele, județul Giurgiu).

legumele proaspete cu cele con
servate.

— Tot cu legume conservate pre
parăm și noi mîncărurile — ne spune 
Viorel Ionescu, responsabilul cantinei 
I.M.U.A.B. La un moment dat. cînd 
eram pe punctul să terminăm stocul 
de murături și am cerut legume 
proaspete la I.L.F., ni s-au trimis 
1 200 kg de castraveți... murați.

Să nu absolutizăm însă. Vinovațl 
de lipsa legumelor proaspete din 
meniurile cantinelor sînt nu numai 
furnizorii, unitățile I.L.F. In egală 
măsură, răspunderea o poartă și 
administrațiile cantinelor, care, dacă 
nu au găsit cele necesare la I.L.F.
— la ora cînd s-au dus după 
marfă — au abandonat căutările. Și 
au preferat să desfacă cutiile de con
serve din magazii de parcă aprilie — 
lună bogată in producția legumicolă
— ar fi „luna legumelor... conser
vate".

Cuvîntul oamenilor avi- 
2Qțj Am continuat investigația 
noastră solicitând opinia unei per
soane avizate in problemele alimen
tației științifice, tovarășa Ioana 
Bruckner, medic primar la Clinica de 
boli metabolice și de nutriție.

— Este bine cunoscut rolul legume
lor in realizarea unei alimentații 
echilibrate, raționale, pentru aportul 
lor in vitamine, săruri minerale, hi- 
drați de carbon, fibre alimentare și 
alți constituent! deosebit de impor
tanți pentru întreținerea unei stări 
fizice și intelectuale bune a organis
mului. După perioada de iarnă, cînd 
oferta de legume și verdețuri este 
restrânsă — cele mai multe fiind con
sumate sub formă de conserve — 
primăvara, prin recoltele sale bogate 
în spanac, ceapă verde, salată, urzici 
ș.a. aduce în meniurile noastre nu 
numai o mult așteptată varietate de 
gusturi și arome, ci și atît de nece
sarele substanțe, mai sus-amintite,

Deci, recolta de verdețuri e bună, 
grădinile de legume oferă cantități 
suficiente ; să existe oare vreun im
pediment obiectiv 
duse în meniurile 
sum colectiv ?

— Știu că unii 
pling că e greu să . ,
ne spune Marioara Dumitra, șefa bu
cătăriei de la autoservirea „Poarta 
mării" de pe șos. Colentina. unul din 
restaurantele care fac excepție de la 
situația generală. Alți colegi spun că 
legumele, fiind ieftine, nu aduc be
neficii. In ce mă privește însă, pre
par zilnic 100—120 kg de legume, in 
10—15 sortimente, iar unitatea noas
tră își depășește planul lună de 
lună și are o rentabilitate mai mare 
decit cea obișnuită.

Lucrurile sint cît se poate de sim
ple : există mărfuri în cantități sufi
ciente, există numeroase posibilități 
de preparare a tuturor legumelor, iar 
cetățenii solicită aceste preparate.

Primăvara, restaurantele 
ȘÎ trufandalele. La restaurantul 
„Gambrinus", unitate mare, bine cu
noscută tuturor bucureștenilor. timp 
de o lună de zile au fost preparate 
în bucătărie doar de cîteva ori legu
me proaspete, iar în ultima săptă- 
mînă acestea au lipsit cu desăvîrși- 
re. Lucrurile nici nu se puteau pe
trece altfel, întrucît cele 8—9 kg de 
legume, care se aduc zilnic în uni
tate, abia ajung pentru... sălate! Da 
ce se oferă aici legume de sezon cu... 
picătura? Pentru că, după părerea 
lucrătorilor unității respective, aces
tea nu sînt tocmai rentabile. Din 
același motiv 
„întemeiate", 
fi „Someșul" 
„Gospodina" 
pină acum n-a apărut încă nici mă
car o legătură de ceapă verde.

La restaurantul „Olimp" (I.A.P.L. 
„Izvorul rece") aprovizionarea cu le
gume de sezon e ceva mai bogată : 
sînt aduse 
salate, 15 
nu pentru 
pentru... o 
apropiere.

Sînt oare acestea doar cazuri izo
late? „Nu. ne răspunde z tovarășul 
Ion Bursuc, directorul I.A.P.L. „Cen
tral", care tutelează una din unită
țile vizitate. Reținerea pentru apro
vizionarea cu legume; în cantitățile 
corespunzătoare, au avut-o și alta 
unități din întreprinderea noastră. 
Am luat însă toate măsurile nece
sare ca situația să fie schimbată ra
dical, Vom organiza, săptămînal, ex
poziții cu preparate din legume, 
schimburi de experiență ș.a.m.d., in
cit asemenea produse să fia promo
vate în toate unitățile".

După cite am constatat, motive de 
autocritică au nu numai directorul 
I.A.P.L. „Central", ci toți ceilalți 
directori ai I.A.P.L.-urilor bucu- 
reștene. Să sperăm că în curând se 
va topi zăpada și în sectoarele res
pective.

Cantine în luna legume
lor... conservate? Cumare greu' 
tate pătrund legumele de sezon și în 
bucătăriile cantinelor de întreprinde
re. Am răsfoit planul-meniu al canti
nelor din două mari unități econo
mice bucureștene : uzina „23 August" 
și întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate (I.M.U.A.B.). în ultima, săp- 
tămină s-a preparat la cantina „23 
August" un singur- fel de mîncare din 
asemenea produse, iar la I.M.U.A.B. 
— nici unul.

— Ce vă împiedică să oferiți abo- 
naților meniuri diversificate, prepa
rate din legume de sezon? — îl în
trebăm pe Constantin Anghelescu, 
gestionarul cantinei „23 August".

— I.L.F.-ul nu ne livrează ceea ce 
solicităm. Nu o dată ne-am dus după 
salată și ne-am întors cu mașina 
goală. Așa că a trebuit să înlocuim

Ceea ce se. cere acum în locul ori
cărei explicații este dinamizarea spi
ritului gospodăresc al lucrătorilor din 
comerț, al tuturor factorilor de care 
depind buna aprovizionare a popu
lației, respectarea cerințelor alimen
tației științifice.

Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU

rentabile. Din 
și din altele tot atit de 
în alte unități, cum ar 
(I.A.P.L. Segarcea) și 
din str. Academiei,

zilnic in bucătărie 100 de 
kg spanac, verdeață, dar 
consumatorii unității, ci 
unitate „gospodina" din

Date noi în „
In paginile „Scînteii"

buletinul de sănătate*  al Techirghiolului
iu- jumătate ajungea unde trebuia, res

tul se pierdea pe drum. Acum, ran
damentul sistemelor de irigații crește 
la 90 la sută, un cîștig de 1 700 mc 
la hectar I Să mai adăugăm o impor
tantă economie de energie — deo
camdată 3 000 MWh anual, în final 
ajungindu-se la 11 000 MWh. Cele 
peste 6 000 de hectare, unde locul 
canalelor a fost luat de conducte în
gropate, vor fi irigate, cum scrie la 
carte, de numai 36 electromecanici, 
față de 120 de motopompiști Înainte.

Demarajul atît de puternic — șl 
concentric! — se datorește coordonării 
eforturilor celor implicați, controlu
lui exercitat asupra lucrărilor de că
tre comitetul executiv al consiliului 
popular județean. In timpul discuției 
pe care am avut-o pe această temă, 
tovarășul prim-vicepreședinte Ion 
Poppa ne-a arătat pe birou o hîrtie :

— Este „buletinul de sănătate al 
Techirghiolului", ne-a explicat dîn- 
sul. 11 primim săptămînal. Urmărim 
cu cea mal mare atenție evoluția ni
velului apel, compoziția el chimică, 
starea tehnică a fiecărei pompe. Deși 
amenajările nu s-au făcut din bu
getul județului, ci din fondurile Con
siliului Național al Apelor, ne-am 
ocupat îndeaproape de investițiile 
făcute în zona lacului, de crearea 
condițiilor ca ele să fie date la timp 
In funcțiune (unele au fost terminate 
în devans). Am fost mai receptivi, 
decit în trecut, față de recomandă
rile și indicațiile specialiștilor din 
Consiliul Național al Apelor, ale 
celor care se ocupă de ocrotirea me
diului înconjurător. Dar aș adăuga 
că urmărim „starea de sănătate" a 
ghiolului nu numai din birou și prin 
hîrtii. Nu demult, împreună cu pre
ședintele consiliului popular jude
țean, am făcut înconjurul lacului 
pentru a vedea, la fața locului, cum 
funcționează instalațiile și ce măsuri 
mai sînt necesare.

Controlul și coordonarea, la acest 
nivel, constituie garanția că toate 
măsurile prezentate în cele de mai 
sus vor avea efectul scontat asupra 
lacului dătător de sănătate.

lipsei unor piese de schimb. în apri
lie insă vor fi gata, astfel îneît. la 
începutul sezonului de vară. întreaga 
„centură" de protecție a lacului va 
lucra cu toată capacitatea.

Deci, semne bune : „îndulcirea" 
Techirghiolului — valoros tocmai 
pentru că este foarte sărat — a în
ceput să fie stăvilită. Ne-o confirmă 
și tovarășul Grigore 
torul Oficiului de 
apelor Constanța.

— Nivelul apei nu . 
țumitor, dar s-a stabilizat. Treptat, 
prin procesul firesc de evaporare, va 
reveni la normal. Acest lucru a fost 
obținut cu apreciabile eforturi finan-

Mai demult, 
se publica o anchetă cu titlul „De ce 
amărăște apa dulce viața lacului Te
chirghiol?". In articol se făcea apel 
la factorii în drept să ia măsurile ne
cesare pentru ocrotirea acestui mi
nunat dar al naturii de aportul — 
nedorit — de apă dulce, provenit, in 
cea mai mare parte, din exploatarea 
nerațională a sistemului de irigații 
limitrof. Dată fiind însemnătatea 
..ghiolului" pentru îngrijirea sănătă
ții a sute de mii de oameni, anual, 
unii veniți de la mari distante geo
grafice, era firesc să ne interesăm 
cum au reacționat acești factori, ce 
s-a făcut pentru „însănătoșirea" 
apei, care, în decursul anilor, a re
dat vigoarea și sănătatea atîtor 
bolnavi.

Iată-ne, din nou, după un an și 
jumătate, pe malul renumitului lac. 
Excesul apelor a mai scăzut, plajele 
au recîștigat o parte din spațiul 
pierdut. Să fie, oare, numai con
secința lipsei de precipitații 7 Sau 
este și urmarea așteptată, firească a 
măsurilor luate, a sumelor investite 
în lucrări de amploare menite să 
bareze scurgerea în lac a apei dulci?

Tovarășul Virgil Făgăraș, șeful dis
trictului din Techirghiol al Oficiu
lui de gospodărire a apelor Con
stanța, ne prezintă un grafic : linia 
anului 1983 indică un nivel constant: 
1,32 m peste nivelul mării. Cu 13 cm 
sub cota maximă a anului trecut. 
Scăderea — care sperăm că va con
tinua pină la revenirea la normal — 
se datorește punerii în funcțiune a 
aproape tuturor instalațiilor de 
pompare care înconjoară lacul : 14 
puțuri de . captare a apelor din sub
teran, 3 baraje și 4 stații de pompa
re a apelor de suprafață.

— De ce ați spus „aproape"?
— Din cele 20 de puțuri, 4 nu mal 

lucrează, ceea ce — paradoxal — 
este îmbucurător, căcî a fost absor
bită toată apa în punctele respective; 
două puțuri sînt în reparație cu
rentă. Tot în lucru se mai află 4 
drenaje, care vor capta apele frea
tice pe o lungime de 7 km ; aceste 
drenaje trebuiau să intre în func
țiune în decembrie. Nu au intrat. Dar 
nu

Sababei, direc- 
gospodărire a
este încă mul-

ghiolului de către agricultura 
dețului.

— O primă măsură — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Anghelina, direc
torul Direcției agricole a județului 
Constanța — a fost Îndepărtarea 
culturilor irigabile din imediata apro
piere a lacului. Ca atare, cooperati
vele agricole din Techirghiol și 
Tuzla, precum și întreprinderea agri
colă de stat Topraisar nu vor mai 
planta legume sau alte culturi iri
gabile pe un kilometru adîncime. Am 
controlat, indicațiile date și la C.A.P. 
Techirghiol, de pildă, în perimetrul 
de protecție se semăna in. Aș dori 
să notați însă că acționăm. în pre-

Ion Nedelcu și Constantin 
Buga lucrau ca lăcătuși de re
vizie în stația Piatra Olt. Intr-o 
seară, mergind spre casele lor. 
după ce au coborit din tren in 
gara Șopîrlița, cei doi s-au in- 
tilnit cu ciobanul Petrică Pavel, 
care se îndrepta spre casa unui 
pădurar. Odată ajunși la margi
nea satului — ne scrie Eugen 
Iacobescu — Nedelcu si Buga 
s-au năpustit asupra ciobanului 
și l-au lovit, după care i-au fu
rat căciula și chimirul. In chimir 
se aflau 7 500 lei. Bani pe care 
cei doi și i-au împărțit frățește. 
Tot „frățește" iși împart acum 
și arestul, pină cînd vor fi ju
decați și condamnați.

Nesocotință
Vn caz nedorit de nesocotire 

a celor mai elementare norme de 
protecție a muncii ne aduce la 
cunoștință I. Micuț din Rm. Vil- 
cea. Stelian Romanescu lucra la 
Grupul de șantiere construcții 
miniere pe un utilaj de ridicare 
a materialelor la inălțime. A 
fost instruit și i s-a atras și in 
mod deosebit atenția să nu per
mită niciodată accesul nici unei 
persoane, oricine ar fi ea, pe 
platforma ridicătoare. Cu toate 
acestea, el i-a cerut unui mun
citor, Ion Prodea, să urce pe 
platformă și să aibă grijă de niș
te scinduri să nu cadă. Datorită 
greutății mai mari decit limita 
admisă, dispozitivul de susținere 
s-a rupt, I.P. a căzut și și-a 
pierdut viața. Romanescu a fost 
trimis In judecată.

Rubrică realizată de 
Petre POPA

pentru a fi intro- 
unităților cu con-

colegi ai mei se 
prepari legume —

din cauza constructorului, ci a

Scînteia 4
clare, cele două etape de lucrări cu
prinse in sistemul de protecție au 
costat 162 milioane lei. In felul aces
ta, capacitatea de pompare a Insta
lațiilor a crescut peste dublu, ceea 
ce ne îndreptățește să afirmăm că, 
în prezent, interceptăm total apele 
de suprafață și, în curînd, vom putea 
stăpîni și evoluția celor subterane.

— Dar calitatea apei? 
trează virtuțile curative ?

— Din analizele pe care 
cu regularitate rezultă că 
de substanțe minerale este 
tre 60—70 mg la litrul de apă, sarea 
are ponderea necesară, prezenta 
viermișorilor roșii (artemia salina) 
— care favorizează producerea iodu
lui — este normală, nămolul iși păs
trează — nealterate — calitățile te
rapeutice.

...în aceste condiții se poate spu
ne că „dosarul" . Techirghiolului 
poate fi clasat ? încă nu, deși s-a 
acționat energic, cu cheltuieli șl cu 
bune rezultate. Dar... numai asupra 
efectelor. Rămîn în atenție cauzele 
acestora. Am consemnat, de aceea, 
cu deosebită satisfacție, acțiunile În
treprinse pentru protecția Techir-

Iși păs-
le facem 
procentul 
bun, în-

înteii
zent, asupra surselor subterane de 
apă dulce, invizibile, care constituie 
o mare primejdie pentru ghiol. Pe 
cele 16 000 de hectare aflate îh ba
zinul hidrografic al Techirghiolului 
se desfășoară, în prezent, lucrări de 
înlocuire a aducțiunii apei prin 
canale deschise, cu conducte în
gropate. ceea ce asigură elimi
narea totală a infiltrațiilor de apă în 
sol. Asemenea lucrări s-au și execu
tat pe aproape 6 200 ha în zonele din 
jurul lacului, mai bogate în ape frea
tice, restul canalelor fiind, deocam
dată, impermeabilizate cu plăci.

Despre eficiența acestor lucrări 
ne-a furnizat amănunte un specialist 
In materie — inginerul Stoica Roibu, 
șeful biroului exploatare din între
prinderea de exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare : Investiția 
făcută pentru ocrotirea Techirghio
lului de scurgerea diferitelor surse 
de apă dulce influențează pozitiv și 
lucrările din agricultură, sporin- 
du-le eficiența. Și iată cum : din 
apa pompată, cu consum de energie, 
prin vechile canale, pămîntul foarte 
spongios al Dobrogei absorbea nu 
mal puțin de 46 la sută. Deci, abia Rodlca ȘERBAN
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Puternică mobilizare a forțelor pentru realizarea ritmică 
a planului și a angajamentelor asumate în întrecere

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 4 LUNI
25 unități economice din județul lași

Colectivele de muncitori, tehnicieni șl ingineri din 25 Între
prinderi și unități economice din județul lași, desfășurind o 
largă întrecere socialistă in cinstea zilei de 1 Mai, au reușit 
să Îndeplinească inainte de termen planul de producție pe patru 
luni ale anului.. Avansul de timp ciștigat le dă posibilitatea ca 
pină la sfirșitul lunii aprilie să mai înregistreze ‘suplimentar 
o producție-marfă în valoare de peste 100 milioane lei. între 
unitățile cu cele mai bune realizări se înscriu întreprinderile 
de tricotaje „Moldova" și „Textila" și trusturile de construcții 
industriale și locale-din Iași, precum și întreprinderile de scule 
și accesorii speciale, de tricotaje și perdele, mecanică de ma
terial rulant din Pașcani. (Manole Corcaoi).

30 unități economice din județul Timiș
Cu fiecare zi care se apropie de marea sărbătoare a, muncii 

de la 1 Mai, noi colective muncitorești din industria județului 
Timiș, acționînd cu înaltă responsabilitate pentru îndeplinirea 
exemplară a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, 
raportează îndeplinirea înainte de termen a planului pe primele 
4 luni din acest an la principalii indicatori. între acestea se 
numără cele de la întreprinderile „Electrotimiș", „Bumbacul", 
„Arta textilă" și ,.13 Decembrie" din Timișoara, „Textila", de 
mătase naturală, de produse ceramice din Lugoj și altele. în 
acest fel. numărul total aii unităților economice timișene care 
au îndeplinit pină în prezent planul de producție pe primele 
4 luni ale anului a ajuns la 30, iar valoarea producției ce va 
fi livrată suplimentar — la aproape 300 milioane lei. (Cezar 
Ioana).

aici 
cu 

im-

mecanică, ajustajul, 
și controlul final al 
piese, subansamblu, 
parte.

Mobilizarea tuturor forțelor 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan la toți in
dicatorii și, îndeosebi, la export 
este caracteristică în aceste zile 
activității colectivului între
prinderii- de mașini electrice 
din Capitală, Astfel, în primul 
trimestru din acest an, planul 
la export a fost depășit cu 14 

iar rezultatele obținute 
din luna

amplifica- 
acestor importante reali

zări.
In secția microproducție, de 

exemplu, în cinstea zilei de 1 
Mai, oamenii muncii de 
s-au angajat să onoreze, 
30 de zile în devans, o 
portantă comandă pentru ex
port ce cuprinde motoare elec
trice speciale într-o serie uni
cat. La temeiul acestor succese 
stau eforturile întregului co
lectiv pentru autodepășire, pen
tru perfecționarea și organiza
rea producției. Reținem că se 
desfășoară cu maximă intensi
tate pregătirile de fabricație la 
o serie de produse cu un înalt 
grad de complexitate, s-au re
alizat noi scule și dispozitive 
prin eforturi proprii de concep
ție și proiectare, s-au corelat 
variantele de plan cu posibili
tățile reale ale aprovizionării 
tehnico-materiale și au fost în
tocmite tehnologii de fabricație 
moderne, numite „grup", pen
tru familiile de motoare din 
fabricația curentă. Aceste teh
nologii sînt însoțite de fișe teh
nologice la fiecare loc de mun
că, ateliere, secții, privind pre
lucrarea 
montajul 
fiecărei 
produs în

Prezentăm în aceste imagini 
cîțiva din muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii care se 
disting în întrecerea socialistă : 
Nicolae Dana, Constanța Stan, 
Nicolae Tânase, Florea Raco- 
ceanu și Ion Anghel.

Eugen D1CHISEANU

GIURGIU : 87 de sonde noi au intrat 
în producție

Petroliștii de la Schela de foraj Bălăria din județul Giurgiu 
se prezintă cu un bogat bilanț muncitoresc în întâmpinarea zilei 
de 1 Mai. în citeva luni de la înființarea schelei au fost forate 
și predate producției 87 de sonde,, din care 58 la Clejani. sediuil 
noii schele de producție. Numai îin luna aprilie, datorită măsu
rilor bune de organizare, au fost forate și predate producției 
17 sonde, față de un plan de 10 sonde. Pe baza unor tehno
logii noi s-a redus timpul de montaj și de demontai al instala
țiilor de foraj la 4 zile în loc de 5,5 zile, cît se lucra la această 
operație in primele luni ale anului.

Ca urmare a eforturilor muncitorilor de la foraj, sondele noi 
intrate în funcțiune dau o producție zilnică de 670 tone. Am 
reținut din panoul de onoare pl schelei numele unora dintre 
specialiști și muncitori care s-au evidențiat în marea Întrecere 
socialistă in întimpinarea Zilei internaționale a muncii : ing. 
Emil Malița. maiștrii Ion Rădulescu. Ion Fich, Gheorghe Matei, 
sondorii Aurel Botoșeneanu. Ion Dumitrescu. Ion Baba si Leon 
Ciocan. (Petre Cristea).

BOTOȘANI : însemnate economii de ciment
Constructorii care lucrează la acumularea de apă de la Rogo- 

jești. județul Botoșani, raportează in cinstea zilei de 1 Mai un 
succes de prestigiu : economisirea, față de cota de consum alo
cată, a 380 tone ciment și, in același timp, asigurarea condi- 

, țiilor pentru dublarea acestei economii pînă la sfirșitul anului. 
Această realizare se datorează înlocuirii betonului necesar etan- 
șeizăirii chiuvetei lacului cu noroiul bentonitic autoîntăritor, 
procedeu experimentat pentru prima dată în lucrările hidro
tehnice din tara noastră. Cu cimentul și carburanții economi
siți, constructorii conduși de ing. Mircea Dobrovolskl au reușit 
să devanseze lucrările turn in d suplimentar peste 1 200 mc be
toane și excavînd 15 000 mc pămînt. (Silvestri Ailenet).

■'1

*

* 
I

V

ț

î

*

I

*

I

î

ț

J
I
*

*

1

ț

\
t

*

j

Pentru recolte mari, fiecare zi, fiecare oră să fie folosite din plin
BIHOR: Munca în 

răspunderea pentru
Vremea frumoasă din ultimele zile 

a .permis lucrătorilor ogoarelor bilio- 
rene să iasă în număr mare la între
ținerea culturilor. Pînă marți dimi
neața, din cele 10 800 hectare semă
nate cu sfeclă de zahăr, prima pra- 
șilă manuală a fost executată pe 
6 600 hectare. Lanurile fără buruieni 
demonstrează răspunderea cu care se 
muncește pentru recolta acestui an.

Am zăbovit mai mult pe ogoarele 
C.A.P. Nojorid, din consiliul agroin
dustrial Cefa. Străbătînd împreună 
cu loan Chivari, primarul comunei 
Nojorid, drumurile de hotar ale așe
zării, pretutindeni ni se înfățișa 
priveliștea terenurilor bine lucrate, a 
culturilor corect întreținute. „Sin- 
tem pe deplin conștienți că efec
tuarea la timp a prașilei este hotă
râtoare pentru a obține recoltele 
planificate. De aceea, în aceste zile 
întreaga suflare a comunei s-a mu
tat în cîmp" —/ spune primarul. 
Regăsim deplina acoperire a acestor 
afirmații la Livada, Leș și Păușa. 
Facem un popas la ferma II Livada, 
pe o parcelă din locul numit „La 
păduriță". „Avem aproape 80 de 
cooperatori la prășitul sfeclei de 
zahăr, lucrare pe care o încheiem 
pină deseară — aprecia tehnicianul 
Ioan Sana, șeful fermei. Dealtfel, 
tot azi vom Încheia și prima prașilă 
manuală la sfecla furajeră".

Ca să ne convingem de calitatea 
lucrării, am făcut citeva sondaje. în 
urma prașilei, densitatea era aceea 
stabilită la ambele culturi. Ritmul 
intens, participarea bună la muncă 
se explică prin organizarea din 
vreme a formațiilor de lucru in 
acord global. „încă nici nu încheia
sem semănatul, preciza tovarășul 
loan Podilă, inglnerul-șef al coo
perativei, cînd am șl procedat la 
repartizarea suprafețelor de culturi 
prășitoare pe ferme și echipe, iar în 
cadrul acestora pe cooperatori. Este 
o experiență care s-a soldat cu bune 
rezultate și în anii precedenți".

echipe întărește 

calitatea lucrărilor
O apreciere asupra stadiului lucră

rilor de întreținere a culturilor în 
întreg județul a făout inginerul 
Virgil Simu, director general adjunct 
al direcției agricole județene : „Ex
periența unităților agricole fruntașe 
la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor, mă refer îndeosebi 
la cele din consiliile agroindustriale 
Valea lui Mihaii, Sălard, Cefa și

Ciumeglu, demonstrează că munca 
temeinic organizată în echipe întă
rește răspunderea pentru calitatea 
lucrărilor. Ampla mobilizare de forțe 
ne dă certitudinea că în două zile 
vom încheia prima prașilă manuală 
la sfecla de zahăr și la cea furajeră, 
pentru a începe la sfirșitul săptă- 
mînii prașila mecanică pe cele 2 000 
hectare cultivate cu floarea-soarelui, 
acțiune pentru care sîntem pregătiți 
cu forțele mecanice necesare".

Ioan LAZ A 
corespondentul „Scinteii”

MEHEDINȚI: în cîmp, mii de oameni 

la prășit

BACĂU: Oglinda hărniciei—culturi fără buruieni

Lucrările de Întreținere a culturilor 
se desfășoară pe un front larg și în 
numeroase unități agricole din jude
țul Bacău. Potrivit datelor furnizate 
de direcția agricolă, din cele 6150 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
1 540 hectare au fost prășite manual, 
iar 250 hectare mecanic. De aseme
nea, din 779 hectare cultivate cu le
gume, 359 hectare au fost prășite. 
Lucrările de întreținere au început și 
la floarea-soarelui, mac și alte cul
turi.

Există reale posibilități ca întreți
nerea culturilor să se desfășoare mai 
intens. O dovadă în acest sens sînt 
rezultatele bune obținute de nume
roase unități. Bunăoară, pe terenu
rile cooperativei agricole Săucești, 
din consiliul agroindustrial Filipești, 
unitate care a obținut în anul trecut 
cea mai mare producție de sfeclă de 
zahăr pe județ — 46 600 kg în medie 
la hectar — lucrează zilnic, la prășit, 
peste 300 de cooperatori. Primarul 
comunei, Constantin Riglea. ne spu
nea că întreaga suprafață de 230 hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr a 
fost repartizată pe echipe, acestea lu- 
crind în acord global. Specialiștii, 
care sînt și șefi de fermă, precum și 
președintele unității. Inginerul Vio
rel Savin, se află permanent în cîmp. 
printre cooperatori, urmărind în
deaproape calitatea lucrărilor — În
deosebi distrugerea buruienilor șt

asigurarea densității optime a plan
telor. în numai trei zile a fost pră
șită jumătate din suprafața cultivată 
cu sfeclă. Cooperatorii de aici depun 
eforturi pentru a încheia, în urmă
toarele două-trei zile, prima prașilă 
pe întreaga suprafață cu sfeclă de 
zahăr.

Intens se muncește și în cele 11 
unități din consiliul agroindustrial 
Gh. Gheorghiu-Dej. în cooperativa 
agricolă Cașin, prima prașilă la 
sfecla de zahăr s-a încheiat, iar în 
cele din localitățile Tîrgu Trotuș și 
Ștefan cel Mare lucrarea se apropie 
de sfirșit. Tovarășul Neculai Stătes- 
cu, președintele consiliului agroindus
trial, aprecia că lucrările executate 
la timp și de bună calitate asigură 
buna dezvoltare a sfeclei de zahăr. 
Și, într-adevăr, pe suprafețele prăși
te terenul este bine curățat de bu
ruieni. în același ritm și cu atenție 
se lucrează și la întreținerea culturi
lor furajere, de mac și de legume.

întrucît acum, după ploi, plantele 
ae dezvoltă repede, iar deficitul de 
apă din sol continuă să fie accen
tuat, se impune ea peste tot să fie 
intensificate lucrările de întreținere 
a culturilor.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii*

în toate unitățile agricole din ju
dețul Mehedinți, culturile de primă
vară au răsărit și cresc viguroase, 
încă de la semănat, pe fiecare solă 
s-a asigurat plantelor o densitate op
timă, ceea ce dă garanția obținerii de 
producții sporite la hectar. Ploile din 
ultimele zile au favorizat mult creș
terea plantelor, dar și buruienile au 
început să se ridice din pămînt. De 
aceea, în unitățile agricole din zona 
de cîmpie, unde vegetația culturilor 
este mai avansată, s-a trecut cu 
toate forțele la executarea lucrărilor 
de întreținere. Zilnic, in consiliile 
agroindustriale Gruia, Recea. Obirșia 
de Cîmp, Vînju Mare, Devesel și Go- 
goșu muncesc in cîmp, la efectuarea 
manuală a prașilei, peste 22 000 de 
cooperatori. Cooperatorii din Girla 
Mare, bunăoară, și-au propus să ob
țină în 1983 producții mari la hectar: 
14 500 kg porumb boabe în sistem 
irigat, 3 200 kg floarea-soarelui și 
55 tone sfeclă de zahăr. „Pentru a 
ajunge la asemenea niveluri de pro
ducție — ne spune Nicolae Panteli- 
mon, președintele cooperativei — noi

știm că hotăritoare este întreținerea 
exemplară a culturilor. Avem în 
cimp peste 1 600 de cooperatori, re
partizați pe ferme, formații de lucru 
și culturi. Cu o asemenea forță am 
reușit să efectuăm manual prima 
prașilă pe întreaga suprafață de 
350 hectare cu floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr. In prezent executăm 
această lucrare la porumb : pe mai 
bine de 180 hectare l-am și prășit, 
desigur tot manual".

La Gruia. Pristol, Pătulele, Pun- 
ghina și, Vinători, unde ne-am oprit 
in cursul zilei de ieri, 26 aprilie, lu
crările de întreținere' a culturilor se 
efectuau in același ritm susținut, sub 
îndrumarea directă a specialiștilor.

Pină aseară, în județ, prima pra
șilă manuală la sfecla de zahăr s-a 
efectuat pe mai mult de 90 la sută 
din suprafața cultivată ; aceeași lu
crare a fost realizată pe încă 2 100 
hectare cu floarea-soarelui și 640 
hectare cu porumb.

Virgiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

PBODUCTM FIZICA - BEAUZATA RITMIC SI INTEGRAL IN FIECARE ÎNTREPRINDERE IA FIECARE SORTIMENT!
Cum acționați pentru creșterea 

producției de îngrășăminte chimice?
Pentru a satisface cerințele mereu crescînde de îngrășăminte chimice 

ale agriculturii și pentru a asigura un fond de marfă corespunzător la 
export, industria noastră chimică dispune de importante capacități de 
producție, reprezentate azi prin marile combinate chimice de la Slobozia, 
Craiova, Arad. Turnu Măgurele, Tîrgu Mureș, Piatra Neamț, Bacău, Nă
vodari ș.a. Sînt unități moderne, dotate cu utilaje de mare complexitate 
și randament, capabile să producă la timp și în cantitățile necesare 
îngrășămintele chimice destinate agriculturii și exportului. în prezent, 
după cum precizează specialiștii din agricultură, este o perioadă optimă 
pentru administrarea îngrășămintelor chimice. în vederea sporirii substan
țiale a producției la hectar. Dar. așa cum rezultă dintr-o serie de sem-

COMBINATUL CHIMIC „AZOMUREȘ" DIN TÎRGU MUREȘ:

„Vom fabrica toate cantitățile planificate, 
în structura prevăzută"

Răspunde ing. Dorel POPA, directorul combinatului :
1. Situația „la zi" în ce privește 

realizarea planului la îngrășăminte 
chimice arată că, prin eforturi sus
ținute și respectarea disciplinei teh
nologice. combinatul nostru a reușit, 
în ciuda unor greutăți cu care 
ne-am confruntat, să-și realizeze 
planul de producție. Dovada : la în
grășăminte cu azot, față de planul 
de 157 654 tone, am livrat. în pe
rioada de la începutul anului și ,pînă 
in prezent, beneficiarilor interni și 
partenerilor externi, 164 000 tone ; la 
îngrășăminte cu fosfor substanță ac
tivă, planul a fost depășit cu circa 
3 000 tone, iar la sortimentul Îngră
șăminte cu potasiu, față de un plan 
de 10 700 tone substanță activă, am 
livrat 11 700 tone.

2. Bineînțeles, situația „Ia zi" a li
vrărilor de îngrășăminte chimice că
tre agricultură nu este. în toate ca
zurile, în concordantă cu volumul 
realizărilor și al cerințelor stipulate 
în plan. Așa, de exemplu, dacă în ce 
privește livrările de îngrășăminte cu 
azot am realizat și chiar depășit pla
nul cu 6 000 tone, la celelalte sorti
mente solicitate de agricultură avem 
nerealizări. Iată numai două exem
ple : la îngrășăminte ou fosfor avem 
o restantă de peste 2 000 tone, iar la 
îngrășăminte cu potasiu substanță 
activă, răminerea în urmă este de 
3 500 tone. Cauzele acestor nereali

zări, în pofida celor arătate la în
ceput. sînt două: a) suplimen
tarea, fată de prevederile ini
țiale, a planului la export Un 
singur exemplu : față de 2 550 
tone de îngrășăminte cu pota
siu, noi am livrat, in perioada men
ționată. la export de circa trei ori 
mai mult. Situație care se menține 
și în cazul îngrășămintelor cu fosfor; 
b) chiar și în această situație, volu
mul livrărilor către agricultură pu
tea fi net superior (la nivelul planu
lui) dacă, pe parcurs, nu ar fi apă
rut defecțiuni în functionarea unor 
instalații. Mai exact spus — la fa
brica de amoniac IV. Aici, colecti
vul nostru depune acum, în aceste 
zile, eforturi susținute pentru reme
dierea unei defecțiuni apărute la 
convertizorul de înaltă temperatură. 
Cauza : convertizorul livrat de o uzi
nă de utilaj chimic din București a 
cedat — datorită unor inexactități de 
construcție — la o probă de pre
siune.

Considerăm că. prin repunerea în 
funcțiune în timp scurt a acestei im
portante fabrici, producția de îngră
șăminte chimice â combinatului nos
tril va spori în mod substantial, ono- 
rîndu-ne integral și la toate sorti
mentele obligațiile fată de beneficia
rii interni și, bineînțeles, față de 
partenerii externi.

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

DIN SLOBOZIA:

„Acționăm cu stăruință pentru sporirea 
producției"

Răspunde ing. Constantin GHERMAN, director comercial :
1. Pentru primul trimestru, C.I.C. 

Slobozia a avut un plan însumind 
76 000 tone azotat de amoniu și 
108 300 tone uree.' Sarcina de plan a 
fost realizată in proporție de 49.8 la 
sută la azotat de amoniu și 66,4 la 
sută la uree. Din nerealizarea la 
uree — de 38 150 tone pe primul tri
mestru, 31 800 tone trebuiau obținu

te pe capacitățile prevăzute în etapa 
a Il-a de dezvoltare a combinatului, 
'care însă nu au intrat în funcțiune. 
Iar diferența reprezintă nerealizări 
pe capacități existente datorită greu
tăților tehnice întîmpinate. Cu mult 
sub nivelul sarcinilor de plan se află 
și realizările de pînă acum din luna 
aprilie.

nale transmise pe adresa redacției, în mai multe județe unitățile agricole 
nu primesc ritmic îngrășămintele chimice, potrivit contractelor și gra
ficelor stabilite cu unitățile producătoare. Iată de ce, în ancheta de azi 
a „Scinteii" ne oprim asupra acțiunilor ce se întreprind în cîteva mari 
unități din industria chimică pentru producerea și livrarea ritmică a 
Îngrășămintelor necesare agriculturii.

Iată întrebările redacției :
1. Care este stadiul realizării planului la îngrășăminte chimice 7
2) Care sînt cauzele unor rămineri în urmă și cum acționați pentru 

lichidarea lor 7
Cit privește planul de livrare a în

grășămintelor destinate unităților a- 
gricole. acesta a fost realizat pe pri
mul trimestru în proporție de 89 la 
sută. De la începutul anului și pînă 
la 26 aprilie am livrat 23 968 tone și 
considerăm că pînă la sfirșitul tri
mestrului II ne vom achita integral 
de sarcinile ce le avem fată de uni
tățile agricole.

2. Cît privește cauzele restantelor 
de pînă acum amintesc : nepunerea 
în ’uncțiune a etapei a Il-a din ca
drul C.I.C. la care m-am referit, lip
sa materiei prime, respectiv, a amo
niacului pentru fabrica de azotat de 
amoniu, precum și defecțiunile apă
rute la compresoarele de la fabrica 
de amoniac I. în special la compre
sorul de gaz sinteză, ceea ce a con
dus la opriri de circa 20 de zile de 
la începutul anului și pină în pre
zent.

în cadrul combinatului, sub con
ducerea comitetului de partid, consi
liul oamenilor muncii a organizat 
analize la fata locului în toate sec
toarele din combinat, stabilind 
resursele și rezervele tehnice și uma
ne existente pentru recuperarea res
tantelor. S-au luat măsuri pentru 
punerea în funcțiune a tuturor com-

presoarelor de sinteză de la etapa I, 
unde de la începutul anului s-au 
înregistrat foarte multe întreruperi. 
Abia în ziua de 23 aprilie ni s-a li
vrat ultima treaptă de la cel de-al 
4-lea compresor. La aceste defec
țiuni s-a adăugat neasigurarea pie
selor de schimb necesare reparații
lor de către uzinele .,23 August" 
București. Cu prilejul acestor anali
ze, oamenii muncii din combinatul 
nostru au venit cu propuneri valo
roase pentru recuperarea tuturor ră- 
minerilor în urmă, iar soluțiile gă
site au fost dezbătute la toate nive
lurile ; pe această bază, consiliul 
oamenilor muncii a stabilit un pro
gram de măsuri amănunțit, în așa fel 
încît, printr-o mobilizare generală, 
planul să fie realizat, iar restantele să 
fie recuperate. în momentul de față, 
în cadrul lucrărilor etapei a Il-a, se 
acționează împreună cu specialiștii de 
la întreprinderea de mașini grele 
București, Ministerul Industriei Chi
mice și Centrala industrială de în
grășăminte chimice Craiova pentru 
rezolvarea ultimelor probleme pri
vind functionarea compresorului de 
gaz sinteză de la fabrica de amo
niac II.

ÎNTREPRINDEREA FURNI

ZOARE „23 AUGUST" DIN 

CAPITALĂ SE ANGAJEAZĂ: 

„Pînă la 15 mai, 
compresoarele vor 
fi puse în funcțiune" 

în legătură cu stadiul livrărilor și 
al montajului compresoarelor pentru 
combinatul din Slobozia, tovarășul 
ing. DUMITRU MIHALEA, directo
rul fabricii de utilaje complexe din 
întreprinderea bucureșteană. a pre
cizat :

„Ultimele trei tipuri de piese — 
cilindri, tije și bucșe — din compo
nenta compresoarelor destinate com
binatului din Slobozia se află în sta
diu avansat de execuție. La aceste 
repere se lucrează în trei schimburi, 
pe mașini de mare randament și 
precizie, ceea ce va aisigura termi
narea execuției In următoarele 5—6 
zile. Echipele noastre de montaj 
aflate la Slobozia 6înt pregătite ca 
pînă la data de 15 mai să încheie 
toate lucrările de care depinde pu
nerea în funcțiune, la puterea no
minală. a stației de compresoare. 
Aceasta va permite funcționarea la 
randamentul planificat a instalațiilor 
pentru producerea îngrășămintelor 
chimice".

PUNCTUL DE VEDERE AL CONDUCERII MINISTERULUI INDUSTRIEI CHIMICE :

„Măsurile stabilite asigură 
livrărilor către

In legătură cu acestea, tov. IUSTIN ROGOZ, adjunct 
al ministrului industriei chimice, a făcut următoarele 
precizări :

— în primul trimestru al anului, unitățile producătoa
re au acumulat o restanță de 87,6 mii tone îngrășăminte 
chimice. în substanță activă, față de obligațiile contrac
tuale. Cu excepția combinatului din Tg. Mureș, nu s-a 
reușit asigurarea unei continuități a fabricației. în special 
datorită defecțiunilor mecanice. Recuperarea restanțelor 
din primul trimestru, cît și a celor din perioada care a 
trecut din aprilie constituie în momentul de față o sar
cină prioritară. Atît conducerea ministerului, cît și Cen
trala de îngrășăminte chimice din Craiova, care coordo
nează direct fabricația acestor produse, au stabilit recent 
o serie de măsuri menite să ridice ritmul fabricației la 
nivelul solicitărilor unităților agricole.

în primul rind. atenția este concentrată asupra punerii 
în funcțiune a capacităților de producție aflate în curs 
de finalizare și atingerii parametrilor proiectați la o serie 
de instalații. Este cazul instalațiilor de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Slobozia — prin a căror intrare 
în funcțiune, în cursul lunii aprilie și mai, această uni
tate va putea recupera integral restantele față de uni
tățile din agricultură. De asemenea, instalația de uree 
de la combinatul din Arad, aflată în prezent în probe 
tehnologice, se va adăuga. în cursul lunii mai. capacită
ților de producție care livrează îngrășăminte agriculturii.

condiții pentru intensificarea 
unitățile agricole

Totodată, combinatele din Turnu Măgurele și Craiova, 
unde Ia alte două mari instalații de amoniac se termină 
lucrările de revizie și reparații, vor asigura o creștere 
a producției de îngrășăminte în măsură să recupereze 
restantele celor două unități. Atît la aceste unităti. cit și 
la unitățile din Piatra Neamț. Tg. Mureș, Valea Călu
gărească și Năvodari, printr-o mai bună organizare a 
lucrărilor, ne propunem să scurtăm cu 2—15 zile durata 
reviziilor planificate în cursul trimestrului II. ceea ce 
va duce la o producție suplimentară. Ministerul a anali
zat recent, împreună cu conducerile tuturor combinatelor, 
stadiul efectuării lucrărilor de întreținere și reparații, 
stabilind acțiunile care trebuie întreprinse atît pentru 
sporirea randamentelor de fabricație, cît și pentru evi
tarea opririlor accidentale. In fiecare unitate se aplică 
măsuri precise pentru Îmbunătățirea asistenței tehnice 
mecano-energetice și tehnologice în toate schimburile, 
iar un colectiv special din cadrul centralei urmărește oră 
de oră realizarea producțiilor planificate. Ca urmare, sînt 
create condiții ca în paralel cu onorarea integrală a 
contractelor la export să livrăm zilnic agriculturii 11—12 
mii tone îngrășăminte chimice. O atenție epebială acor
dăm fabricației îngrășămintelor azotoase, care sînt soli
citate cu prioritate în această perioadă de unitățile 
agricole.

Anchetă realizată de : Dan CONSTANTIN, 
Gheorghe GIURGIU, Mihai V1ȘO1U
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NOTE DE LECTURĂ

Originalitatea talentelor
lorifice resursele locale, să scoată 
la iveală prospețimea și originali
tatea talentelor din popor. în al 
doilea rînd : dacă este absolut nor
mal ca în fiecare întreprindere, în 
fiecare colectiv de muncă să func
ționeze un număr de echipe artis
tice a căror activitate să se desfă
șoare în folosul oamenilor din 
locurile respective, este mai puțin 
recomandabil ca. în concurs, să 
participe toate sau cele mai multe 
dintre acestea, neținîndu-se seama 
de calitatea programului și a inter
pretării. Renunțarea la criteriul ca*  
lității de dragul promovării unui 
număr cît mai mare de . formații 
anulează, e de la sine înțeles, sti
mularea valorilor autentice, răs
plata exclusiv a celor mai buni, a 
acelora cu adevărat talentați. Așa, 
de exemplu, la Oltenița am văzut 
brigăzi artistice cu programe slabe, 
firave în conținut, ca să nu mai spu
nem că și lipsite de umor. Membrii 
lor au fost puși să recite catrene hi
lare („dă-i cu șmotru, dă-i cu șmo- 
tru / dă-i cu

însemnări de 
la spectacolul 

artiștilor amatori 
din Oltenița

Dincolo de reușita pe care o pre
supune înscrierea manifestărilor 
culțural-artistice sub genericul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", faza județeană de la Olte
nița, județul Călărași, a fost -in 
primul rînd examenul de maturi
tate al unui public care a învățat, 
să zicem așa. cultură pornind de la 
scena unui club de întreprindere. 
Timp de 7 ore am avut dovada unui 
dialog creator în care interpretii au 
găsit limbajul sincer, păstrat de-a 
lungul Întregului spectacol, dat în 
fața unei săli pline, receptive. 
Spectacolul a cuprins piesele da 
teatru „Examenele Luciei". „In- 
tîlnire cu imposibilul" și „Fani, 
dragostea mea", regizate de Mircea 
Cruceanu și interpretate de munci
tori navaliști, cadre didactice, lu
crătoare la filatura de bumbac 
cu multă pasiune și dăruire, în 
pofida faptului că, exceptînd-o 
parțial pe ultima dintre ele. aces
tea sînt destul de firave ca sub
stanță dramatică, schematice, une
le foarte departe de problematica 
reală a vieții. Este 
păcat că, pe lîngă 
unele lucrări bune, 
valoroase, li se dau 
amatorilor și texte 
neinspirate, lipsite 
de miză ori căznin- 
du-se să inventeze 
conflicte sofistica
te. în general, tre
buie spus că a scăzut. în ultima 
vreme, calitatea pieselor într-un 
act — cel puțin a acelora care con
statăm că se joacă pe scenele ama
torilor. Este de datoria resortului 
de specialitate din cadrul Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste 
să valorifice mai bine imensul po
tențial dramaturgie de care dispu
nem și să urmărească punerea în 
scenă a lucrărilor pe care le consi
deră valoroase.

Pe scena clubului din Oltenița au- 
fost interpretate frumoase dansuri 
populare din Cîmpia Dunării pre
zentate de formația de dansuri 
mixte a șantierului naval și a fila
turii de bumbac, dansuri ale mem
brilor secției de dans modem a 
clubului tineretului. O bună im
presie au lăsat corul sindicatelor 
Invătămînt și. mai ales, al gărzilor 
patriotice, dirijate de Gabriel Du- 
mitrașcu și Vladimir Dudanov. Mo
mente frumoase prin emoția desci
frării versului au oferit recitatoa
rele Elena Anti pa. Aurora Papuc, 
Victoria Costache și Milica Albu- 
lescu, „Duminica de ieri" de Ro
mulus Vulpescu și „Ștergar ro
mânesc" a lui Virgil Cariano- 
pol, piese folk. îndrăgite de pu
blicul din Oltenița, au fost foarte 
frumos cîntate de Dumitru Dragon. 
Conceput în chip unitar, deși a cu
prins aproape toate genurile din 
repertoriul formațiilor amatoare, 
spectacolul a relevat cîteva talente 
autentice : profesoara de pian Ro- 
dica Munteanu, instructorul de la 
Teatrul de păpuși — Mioara Lică, 
interpretii Sica Achim, Dumitru 
Dragon țji. Etapa județeană a 
întrecerii formațiilor participan
te la Festivalul național „Cîntarea 
României" s-a încheiat cu promi
siunea unei participări de calitate 
în viitoarele concursuri. Și această 
fază, ca și altele la care am parti
cipat. a scos în evidență unele ră
mâneri în urmă. Am amintit deja 
debilitatea problematică și artisti
că a unor piese într-un act desti
nate amatorilor : ei au nevoie de 
piese mai apropiate de universul 
preocupărilor oamenilor muncii din 
unitățile socialiste, de lucrări ac
cesibile, simple, nesofisticate. Pe da 
o parte, unele formații de amatori 
sînt îndemnate să preia de la tea
trele profesioniste forme de spec
tacol care, nici acolo, nu se dove
desc prea inspirate. Rostul mișcării 
artistice de amatori nu este însă 
de a imita, de a prelua ceea ce văd 
pe alte scene, de a repeta cu mij
loace mai slabe spectacole ale tea
trelor profesioniste. O echipă de 
amatori a avut, asțfel, ideea de a 
înfățișa la Oltenița un „tablou să
tesc" după „La lilieci" : un spec
tacol pitoresc, cu o materie 
ușor de speculat în latura super- 
ficial-bufonă, dar, tocmai așa, . fri- 
zind trivializarea existentei și a lu
mii țărănești. Este un exemplu de 
cum nu trebuie înțeles nostul miș
cării artistice la amatori, care, aco
lo unde este posibil, trebuie să va-

mătura / și-o să-l 
aruncăm departe / 
tocmai la gunoi..."!), 
să „modernizeze" 
caraghibs scene din 
piesele lui Cara- 
giale („steagurile" 
lui Pristanda devin 
piesele realizate in
tr-o secție indus
trială!) ori să a- 

mestece legumele în declara
țiile de dragoste („conopida mea 
cea.................
de 
cei de la secția „supe"). Ce lim
baj admitem pe scenă ? Iată o în
trebare la care, 
punsull este, din păcate, negativ : se 
admite un grai, pestrit, o vorbire 
poluată de vulgaritate (într-un 
text de brigadă se propune „să ne 
batem cu scaunele pentru o fustă"!). 
Cine se ocupă de aceste texte ? 
Este necesar să se manifeste o ati
tudine mai fermă față de acei 
„profesioniști" improvizați care se 
angajează, contra unor sume con
sistente, să „scrie" texte pentru 
brigăzi. Cind același „autor" com
pune programele unor brigăzi din 
Buzău. Ploiești, Călărași. Oltenița 
ș.a., nu e prea greu de înțeles des
pre ce este vorba : despre o afa
cere rentabilă în dauna calității 
muncii artiștilor amatori, despre o 
mentalitate care trebuie să dispa
ră din practica 
le de masă. Dar 
brigăzilor se 
improvizație, ci 
dim la unele 
muzicale. Un 
se cade să se bizuie pe un scena
riu, pe o idee, pe o temă argumen
tată artistic cu versuri valoroase 
și nu improvizate. în contrast cu a- 
ceastă tendință nefericită, vizibilă 
ici-colo, la Oltenița am avut plăcu
ta surpriză de a ne întîlni cu poezia 
bună, cu poemul patriotic valoros, 
âpartinînd unor poeți de azi ca 
Adrian Păunesou. Marin Sorescu, 
Cezar Baltag, Romulus Vulpesou 

• ș.a., recitați cu sensibilitate și ta
lent de artiștii amatori. Aceasta 
este tendința ce trebuie: Încurajată 
și sprijinită mai intens, cu con- 

. știința că în acșastă fază a dezvol
tării mișcării artistice a maselof 
problema . respectării mai hotărîte 
a criteriilor calității este esențială 
pentru realizarea și prezentarea 
unor manifestări convingătoare, cu 
înalt conținut patriotic.

bună" zice 
la I.P.C.L.

un interpret 
criticîndu-i pe

deocamdată, ras-

activității cultura- 
nu numai în cazul 
poate vorbi . de 
și dacă ne gîn- 
montaje literar- 

asemenea montaj

Rodica S1MIONESCU 
corespondentul „Scinteii

Am urmărit argumentele cu care o 
•chipă de studenti ai Facultății bra
șovene de silvicultură și exploatări 
forestiere și-au susținut comunica
rea lor științifică : era un studiu 
amplu, eșalonat pe etape, al cauze
lor și metodelor de prevenire și de 
combatere a uscării stejarului. Pă
duri românești de sute și sute de ani, 
întinse păduri de aproape 1.2 mili
oane ha și care, în ultimii 50 de ani 
mai ales, cad din ce in ce mai mult 
Victime vicisitudinilor ecologice, se 
regăseau în expunerea studenților cu 
întreaga lor problematică economică, 
științifică și culturală. Ceea ce im
presiona mai mult era preocuparea 
studenților, situată la nivelul unui 
obiectiv național : sănătatea codrilor 
românești de stejar.

Este o secvență cu valoare de sim
bol pentru condiția tuturor celor 
aproape 73 000 de studenți cuprinși 
astăzi în peste 2100 cercuri științi
fice, cărora li se adaugă 3 000 de co
lective mixte de cercetare alcătuite 
din studenți, cadre didactice si spe
cialiști din producție, cercetare și 
proiectare. Urmare a acestei eferves
cențe, în ultimii doi ani, de pildă, 
au fost abordate peste 25 000 teme 
de cercetare și proiectare, dintre care 
circa 2/3 comportă aplicabilitate 
practică. Semnificative, din acest 
punct de vedere, sînt și rezultatele 
celei de-a XVI-a Conferințe națio
nale a cercurilor științifice studen
țești, ale cărei lucrări, organizate în 
12 secțiuni și 78 subsecțiuni, s-au 
desfășurat cu cîtva timp în urmă. 
Cele 2144 lucrări științifice, prezen
tate cu acest prilej de studenti din 
toate centrele universitare, repre
zintă contribuții la realizarea unor 
tehnologii noi, propuneri de perfec
ționare a unor utilaje, aparate și or
gane de mașini, realizarea de stan
duri și instalații de încercare, me
tode moderne de calcul, etc. Pentru 
cele mai valoroase dintre aceste lu
crări, Consiliul U.A.S.C.R. a acordat 
283 premii și, 258 mențiuni. De ase
menea, peste 200 lucrări au fost dis
tinse cu diplome ale institutelor de 
învățămînt superior și ale asociații
lor studenților comuniști din centre
le universitare.

Așadar, în procesul dezvoltării cer
cetării științifice studențești regăsim 
deopotrivă pasiune, rigoare, metode 
moderne de investigație, orientare

Mesajul civic al filmului
de amatori

Cineclubul „Mureș" al Casei de 
cultură a sindicatelor din Tg. Mu
reș a împlinit 25 de ani de 
activitate neîntreruptă. O perioa
dă în care Inițiatorii lui — pa
sionalii cineamatori Păun Po
pescu și Schnedarek Ervin — au 
format o pleiadă de cinefili ce ac
tivează în toate orașele județului 
Mureș. Prima înregistrare pe peli
culă a însemnat și primul succes, 
documentarul folcloric „Nunta la 
Lueriu" (1963) fiind proiectat în 
numeroase orașe ale țării și chiar 
peste hotare — la Londra, Brno și 
Gydr (R. P. Ungară).

„Noi facem filme nu pentru a 
concura cu cineva — ne spunea 
profesorul Schnedarek Ervin — ci 
pentru nevoile economiei județului 
Mureș, ale municipiului nostru, 
pentru educația noastră, a tuturor". 
Așa este „Noul angajat" (scenariu, 
regie și text de Szeyles Francisc), 
realizat la întreprinderea I.U.P.S. 
Reghin. Tot așa cum in filmul 
„Femeia timpului prezent" (re
gie : Păun Popescu) se investi
ghează un fapt de mare actua
litate : programul unei zile de lu
cru a femeii care este și munci
toare, soție, mamă și gospodină.

Paleta tematică a filmelor cine- 
amatorilor mureșeni se dovedește 
de mare diversitate șl larg cuprin
zătoare. „Idei de milioane", „Stop 
poluării", „Inițiativă, eficiență", 
„Dincolo de coloane", „Nu urmă
resc avantaje materiale" — filme 
laureate cu 6 premii în diverse 
competiții din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" — 6e 
disting prin robustețea construc-

ției, prin mesajul lor. Sînt filme 
care, la propunerea și cu sprijinul 
întreprinderii cinematografice ju
dețene, au cunoscut o mare afluen
ță de public la cinematograful 
„Progresul" din Tg. Mureș, unde, 
în mod obișnuit, sînt programate 
și proiectate, periodic. în fața ze
cilor de mii de spectatori de toate 
vîrstele și profesiile. Sînt doar 
cîteva din zecile de filme izbutite 
ale cineamatorilor mureșeni, inspi
rate din realitățile producției, cu 
care autorii lor, ei înșiși oameni ai 
muncii — Miklos Tiberiu, Emil 
Grosu, Iuliu Both, Bajko Andrei, 
Gheorghe Deac, și nu numai ei — 
au participat în ultimii ani la toa
te marile concursuri ale cineaștilor 
amatori din Timișoara, Satu Mare, 
Hunedoara sau București. In pre
zent, în programul de lucru al 
acestor cineamatori se află filmele 
„In atenția... neatenților", „Nu 
frica te păzește". „Surpriză", inspi
rate din zona de fierbinte actuali
tate a complexului proces de for
mare a conștiinței socialiste a ce
lor care participă direct la produ
cerea bunurilor materiale. Totoda
tă, în colaborare cu întreprinderea 
cinematografică județeană, cine
clubul „Mureș" pregătește organi
zarea, la Tg. Mureș, a celei de-a 
X-a ediții a prestigioasei mani
festări „Ecran mureșean" — un ve
ritabil festival bienal al celor mal 
bune filme documentare, laureate 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României".

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

Argumentele pasiunii
Noua premieră a 

Teatrului popular din 
municipiul Rm. Vîlcea 
cu piesa „Concurs de 
frumusețe" de Tudor 
Popescu are loc la 
confluența a trei ani
versări : împlinirea a 
60 de ani de cînd fiin
țează un teatru mun
citoresc în această lo
calitate cu vechi aspi
rații culturale, sărbă
torirea a 20 de ani de 
la înființarea teatrului 
popular și punerea în 
scenă de către pasio
natele forțe amatoare 
locale a celei de-a 
150-a piese de teatru.

Spectacolul este crea
ția integrală a ar
tiștilor amatori vil- 
ceni, el fiind, desigur, 
favorizați și de o co
medie al cărei text 
oferă reale posibili
tăți de manifestare a 
talentelor șl virtuților 
actoricești. Subiectul 
piesei Iul Tudor Po
pescu, pusă în scenă 
și de numeroase 
tre profesioniste, 
cunoscut, desigur.

Vom sublinia
faptul că, ajutați de 
o reușită comedie sa
tirică, interpretii aleși 
din numerosul colectiv

de actori amatori ai 
Teatrului popular 
Rîmnicu Vîlcea s-au 
străduit și au Izbutit 
să contureze un spec
tacol de ținută artisti
că. Anatol apare în 
interpretarea medicu
lui psihiatru Cristian

0 nouă premieră 
la Teatrul 

popular 
din Rm. Vîlcea

tea- 
esta

doar

Bengescu Întocmai 
cum l-a gîndit auto
rul : autoritar, pozeur 
al corectitudinii, dar 
hotărît să nu piardă 
nici un avantaj oferit 
de funcție ; in rolul lui 
Didi, profesoara Doi
na Migleezi ;[ reușește 
să ilustreze o soție po
sesivă, erodată de am
bițiile parvenirii, iar 
inginerul chimist Ni- 
coiae Jivan realizează 
un lingușitor și viclean 
șef de cadre care nu sa 
dă în lături de la ni
mic, nici măcar de la 
vechea-i meteahnă da

a Inventa tot felul de 
păcate în dosarele per
sonale ale... „indezira
bililor". Remarcabil se 
transpun în fizionomia 
morală a personajelor 
și muncitorii Cristian 
Labă, Gabriela Spînu, 
Cristian Stanca, mais
trul Dorel Popa, ar
hitectul Dan Maier, 
instructorul cultural 
Cristian Alexandrescu 
și eleva Gabriela Bu
tuc. O apreciere deo
sebită se cuvine, de 
asemenea, acordată 
profesorului Gheor- 
ghe Marineisou-Goan- 
ge pentru calitatea șl 
ingeniozitatea regizo
rală, el fiind ajutat șl 
de o scenografie in
ventivă, 
semnată de 
rul vîlcean 
Chiriac.

...Imediat după spec
tacolul inaugural, sute 
de iubitori ai teatrului 
din această localitate 
au cerut insistent ca 
premiera să fie inte
grată în actuala sta
giune cu un număr 
sporit de spectacole.

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scinteii"

originală, 
decorato-
Dumitru

imagine din spectacolul cu comedia „Concurs de frumusețe" de Tudor Popescu, in interpretarea Teatrului 
popular din municipiul Rm. Vîlcea

spre problemele prioritare ale 
nomiei naționale și contribuții 
stanțiale la soluționarea acestora. Ea 
constituie astfel un izvor practic ne
limitat de inteligentă, de creație. 
Dar întrebuințarea acestei surse — 
s-o spunem de la început — este 
încă sporadică. Pe parcursul investi
gației noastre am reținut numeroase 
exemple de lucrări, din programul 
recentei Conferințe a cercurilor ști
ințifice, dar și din al celor prece-

eco- 
sub-

economice, pe parcursul cărora să se 
efectueze simultan atît cercetările, 
cit și pregătirile industriale in ve
derea aplicării rapide a acestora".

— Ce înseamnă, sub raportul pre
gătirii universitare, participarea stu
denților la un contract economic ? 
Adresăm această întrebare prof. dr. 
ing. Dumitru Călueanu, decanul Fa
cultății de mecanică de la Universi
tatea din Galați, inclusiv pentru mo
tivul că planul de cercetare și de

noastre. In practica mondială se 
apelează la recondiționarea prin fre- 
tare termică sau la încărcarea prin 
sudare, dar ambele aceste procedee 
prezintă dezavantajul că diminuează 
proprietățile fizico-mecanice și me
talurgice ale cilindrului și. în plus, 
necesită un mare consum de energie. 
Procedeul universitarilor gălățeni 
reduce consumul de energie de cîteva 
sute de ori numai pentru operația de 
montaj și, în plus, a realizat o eco-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA STUDENȚEASCA

Un roman captivant

dente, despre care, din chiar ziua ur
mătoare comunicării, nimeni 
mai interesează. Deși ecoul elogiilor 
stăruie încă, iar actualitatea lor teh- 
nico-economică este stringentă. „în
tre multe altele — ne relata prof. dr. 
ing. Constantin Bălă, prorector al 
Politehnicii bucureștene — am dez
voltat în institutul nostru sisteme da 
acționare electrică echipate cu micro
procesoare, care asigură robotizarea 
și optimizarea acționărilor electrice. 
Am obținut, împreună cu studenții, 
realizări remarcabile în 
echipamentelor peiiferice 
Nu zic că nu colaborăm 
ducția, dar o asemenea 
are un ritm lent. Cercetările 
încheiat acum 3—4 ani, să zicem, dar 
noile echipamente 
producția curentă, 
fiecare perioadă de
produs industrial se cere Înnoit. Alt
fel riscăm să aplicăm ' 
depășite. Adaptarea la 
tehnico-științific se cere 
din mers. în acest
trebui încheiate mai multe contracte

nu se

domeniul 
de calcul, 

și cu pro- 
colaborare 

s-au
încă nu sînt in 
deși, se știe, la 

4—5 ani. fiecare
soluții deja 

progresul 
efectuată 

scop, cred că ar

microproducție al acestei facultăți pe 
1982, în valoare de peste 8 milioane 
lei, a fost realizat și depășit în
deosebi cu participarea studenților.

— Profilul lor ingineresc . devine 
mult mai complex, capacitatea de 
creație mult mai bogată, prin chiar 
faptul că studenții dobîndesc aptitu
dinea de a reevalua și, deci, de a 
depăși soluțiile și procedeele clasice, 
consacrate .— ne-a răspuns interlo
cutorul. Dintre mai multe exemple, aș 
putea cita un colectiv de cercetare, 
cu un număr preponderent de stu
denti, care a încheiat cu combinatul 
siderurgic din localitate un contract 
economic vizînd recondiționarea ci
lindrilor de laminor prin folosirea 
procedeului de fretare hidrostatică.

— Concret, ce înseamnă aceasta ?
— Prin utilizare îndelungată, cilin

drii pentru produse plate (specifici 
Galațiului) se uzează, încep să-și 
micșoreze diametrul. Pentru recon- 
diționare, cilindrul se bucșează, adică 
primește o cămașă metalică, iar mon
tarea acesteia se efectuează după un 
procedeu original al universității

„ nomie la import de aproape 2 mili
oane lei numai pentru anul 1982.

Concluzii asemănătoare se regăsesc 
și în opiniile studenților : „Partici
parea ia cercetarea științifică pe 
bază de contract economic — ne-a 
spus Dan Chiriac, anul al IV-lea, 
președintele A.S.C. din Facultatea de 
mecanică .a Universității gălățene — 
este cel mai important pas de inte
grare in producție, în problematica 
ei de amplă perspectivă, căreia un 
tînăr specialist trebuie să-i cunoască 
întotdeauna liniile de evoluție și să 
fie pregătit să le urmeze. De aceea, 
asociațiile studenților comuniști din 
universitatea noastră au luat iniția
tiva ca, pe lingă participarea la cer
cetarea științifică desfășurată sub 
egida catedrelor, să încheie ele inse
le contracte de cercetare. în 1982, 
studenții facultății noastre au în
cheiat șase contracte proprii. Pentru 
anul în curs, crește numărul acesto
ra. Colectivele studențești, alcătuite 
astfel interdisciplinar, constituie, im
plicit, o școală de pregătire și de 
autoperfecționare în profil larg".

Un mai puțin obișnuit 
roman al formării perso
nalității se ascunde în 
„istoria" cu orfelini și in
ternate din îngerii chi
lugi*),  recenta proză a lui 
Dan Verona. Judecată 
astfel, cartea este o pre
zență insolită printre ul
timele apariții. Vom re
cunoaște în ea teme, mo
tive întîlnite. desigur cu 
alt veșmînt, în poezia lui 
Dan Verona, mai ales in 
primele volume : Nopțile 
migratoare (1972) și Zodia 
măslinului (1974). Parabo
la îngerilor chilugi apă
rea în volumul Viața la 
treizeci și trei de ani 
(1.981).

Paradis se numește În 
îngerii chilugi orfelinatul 
în care ajunge persona- 
jul-narațor. Romanul său 
cuprinde relatarea anilor 
de școală ai unui copil 
orfan, pretendent, cum se 
sugerează în final, la un 
loc în republica literelor. 
Povestirea menține întot
deauna certitudinea că 
este adresată unei per
soane invizibile, unui in
terlocutor care poate fi 
la urma urmei chiar du
blul eroului principal. 
Retorica însă pălește în 
fața impresiei de veridi
citate, în care imaginea 
ideală se suprapune cu 
naturalețe peste cea reală. 
Adaptarea proaspătului 
„înger chilug" la viața 
aspră a internatului are 
conturul unei treziri din 
visul colorat al copilăriei. 
Este contactul cu o exis
tentă dură, în care ființa 
candidă trebuie să par-

•) Dan Verona. îngerii 
chilugi, Editura Albatros.

curgă adevărate... trepte 
de inițiere. „Paradisul" 
nu e deloc un paradis, in 
ciuda așezării sale pito
rești : la marginea orașu
lui, rămas multă vreme 
aproape un mit pentru 
copii, lîngă „Muntele Gu
tuilor" și „Colina Lacri
milor". la capătul unei 
alei ce taie o livadă de 
piersici. Cadrul pare sâ 
aibă o lumină de-a drep
tul paradisiacă, exotismul 
descrierii, al primului 
contact cu o lume „cifra
tă" funcționind ca verita
bilă condiție a acomodă
rii. Textul povestit este, 
finalmente. însuși roma
nul cu care proaspătul 
ieșit din dormitoarele in
ternatului va pătrunde in 
lumea literară. Consecin
ța se întrevede cu limpe
zime : naratorul e chiar 
autorul, acțiunea lui ficti
vă se identifică așadar cu 
aceea reală, a omului „în 
carne și oase". Nu e 
lipsit de importantă să 
reținem acest aspect o- 
dată ce. .spuneam, avem 
în îngerii chilugi un po
etic și straniu „bildungs
roman". Edificarea interi
oară a personajului, con
struirea personalității în
tr-un mediu- mai puțin 
favorabil constituie par
tea de rezistentă a roma
nului lui Dan Verona. 
Acțiunea se înscrie într-o 
epocă revolută, psiholo
gia copiilor, pe cit de 
departe de greutățile ei. 
rămîne și ea marcată. In
trat în „Paradis", copilul 
deprinde o ierarhie ea în
săși naivă, dar impusă 
de la sine într-un mod 
drastic, cum numai vîrsta 
tuturor posibilităților

poate produce. El este la 
început „biban", adică 
elev în clasele primare, 
cel care ascultă fără sâ 
cricnească de „șefii" din 
clasele mai mari ; devine 
apoi „fluturg" liber și vi
sător și. in ultima clasă 
de gimnaziu, „general", 
avînd drepturile absolute 
ale comandantului de 
oști asupra bietului bi
ban. Roata lumii se învir- 
te. s-ar zice : copiii orfe
linatului. „solarieni", cum 
se autointitulează, par
curg cu gratia și fantezia 
vîrstei toată această scară 
comportamentală, cores
punzătoare unei adevăra
te educații spartane. Pînă 
la un punct totul pare un 
vis în care secvențe ve- 
getal-euforice alternează 
cu scene a căror duritate 
e pînă la urmă grotescă. 
Ironia se topește, cu 
destulă asprime însă. în 
poezia textului, conside
rabilă și în latura umoris
tică. în fond, nu trebuie 
să uităm că ea este una 
dintre cele mai proemi
nente virtuți inefabile și 
asupra acestui aspect in
sistă stilistic, cu o can
doare cuceritoare, auto
rul. îngerii chilugi are o 
construcție narativă, la 
nivelul ansamblului și la 
nivelul frazei, foarte co
erentă. El nu . este deloc 
romanul unui poet. în 
ciuda lirismului învălui
tor ; Dan Verona e un 
prozator în toată puterea 
cuvîntului, cu o maturita
te și un pitoresc al limba
jului remarcabile. Inge
niozitatea constă în folo
sirea într-o manieră ori
ginală a registrului argo
tic. Nu numai eroii utili

zează elemente argotice, 
caracteristice pentru me
diul și forma de viață, 
pline de prospețime și cu
loare. nevinovate ca ii 
acțiunile lor „extraordi
nare". creînd o atmosferă 
de mic exotism provin
cial. unde „barbaria" lu- 
dicâ își combină efectele 
în plasma melancolică a 
reveriei ; naratorul Însuși 
„vorbește" în codul lor, 
explicînd cu grijă fiecare 
dintre cuvintele-capcană, 
după ce un moment le-a 
păstrat intactă dimensiu
nea fabuloasă. Acest ju
mătate de pas tinut 
mereu în teritoriul fabu
losului infantil, contrapus 
decupajului realist, atît 
de puternic, îneîntă pînă 
la fermecător în romanul 
lui Dan Verona.

Dinăuntrul spectacu
loasei „încăperi" transpa
rente țîșnește însă un 
fluviu de tristețe. Triste
țea stupefiantă a copilu
lui care tine in mină 
pentru prima dată o por
tocală la paisprezece ani, 
neștiind și neîndrăznind 
să se apropie de ea : a 
adolescentului pentru 
care înflăcărarea erotică 
e consecutivă în bună 
măsură nevoii de dra
goste maternă ; a tînăru- 
lui Care, privind în urmă, 
descoperă un lung șir de 
întimplări anonime, la 
care nu a fost numai 
martor. în sfîrșit. .melan
colia și gustul amar cu 
care izbînda — împlini
rea personalității — 
„coase" rănile vechi. în
gerii chilugi este romanul 
captivant al puterii de a 
le parcurge.

Costin TUCHILA

Statura morală a personajului
„Reportajul unei ficțiuni" — își 

subintitulează Nicolae Cristache 
acest roman condensat, de un 
realism „imediat", pe care noi 
îl considerăm satiric înainte de 
toate și fiindcă naratorul se dove
dește, cum remarcabil nota pe co
pertă Mircea Sîntimbreanu, un 
„chirurg de urgență" în corpul 
realității, la care atentează unele 
„maladii etice".

în ultimul tablou al cărții — în
cărcat de frig, învăluit în albul 
inocent al zăpezii — dispare (sau 
înțelegem că dispare), în împreju
rări tragice, o figură simbolică, un 
rest auroral al satului de odinioa
ră cu toată gingășia lui mucalită, 
întruchipată de minunatul, hîtrul 
și dreptul moș Gheorghiță. Perso
najul este propus astfel și dintr-o 
— credem — logică a povestirii : fi
indcă moș Gheorghiță, martor ubi
cuu a tot ce se petrece drept și 
nedrept, adevărat sau... încurcat, 
pare a fi implicat în toată textura 
și lupta noului, asemenea unui 
choreut din dramele antice : el 
vede tot, știe tot și — în avlntul 
lui de a descurca ițele — spune 
tot, dintr-o firească sete de drep
tate. Păcat, adaug in trecere, că 
acest original personaj nu a căpă
tat în viziunea autorului o și mai 
mare autoritate ; cartea n-ar fi 
avut decît de cîștigat.

Romanul este o restituire lucidă, 
operată printr-un proces de refrac
ție, de feed-back, a două tipuri de 
realități : din lumea nouă a satului 
și din lumea, la fel de nouă, a 
vieții intelectuale — a demersului 
unei echipe de cercetători în des
coperirea și omologarea unor noi 
terenuri nămoloase, cu mari pro
prietăți curative (de fapt, pen
tru tratarea bolilor incurabile). Și 
așa cum nămolul nu e bun la orice 
oră și nu tămăduiește oricînd orice;

*) Nicolae Cristache : încadrat în 
muncă doresc eternitate. Editura 
Eminescu.

el însuși devine un element simbo
lic, o subtilă alegorie în lanț ce lea
gă acțiunile unui nou centru de 
cercetări, ivit brusc intr-un sat și 
redefinind prin însăși prezența lui 
întreaga viață a satului. Ei, acești 
cercetători — personaje puțin bi
zare în ochii unor oameni — sint 
zona de cataliză sau de re
fracție a unei istorii vil, a evo
luției și întimplărilor cotidiene. 
„Fotografiați" de ochiul neastimpă- 
rat și prea curios al unei foste 
prezicătoare (Terezia Ciachir), dar 
susținuți îndeaproape de primarul 
comunei, tinerii cercetători alcătu
iesc, în fapt, o insulă plutitoare, 
deoarece vrînd-nevrind ei intră 
toți la un loc sau fiecare pe rînd 
în' biografia satului. Descoperirea 
cea mare — nămolul cald, cu pro
prietăți' extraordinare — se produ
ce, dar, odată cu ea, apar fisuri
le — pentru a nu spune mai dur : 
gangrenele — morale ale unor ca
ractere. Și, cum orice victorie nu 
se ciștigă decît prin tenacitate, sa
crificiu și chiar izolare — adesea 
departe de familie, de copii — ima
ginația delatorilor începe să sape 
in marginea... adevărului. Tenacele, 
frumosul și inteligentul Inginer Ni
colae Cislău, efigie a unui auten
tic intelectual dăruit — pe drept 
prețuit de conducerea institutului 
de cercetări — este demis in urma 
unor denunțuri venite chiar din 
grupul de cercetare, din partea ge
los neputincioasei Eleonora Pon- 
tiacovschi, bine ajutată în acest 
scop de „trăgătorul de sfori" Si
mfonică, director adjunct al insti
tutului. și de cîțiva buni reclama
gii localnici în frunte cu „oligofre- 
nul". Ciudat, personajul acesta, Si
mfonică, este mult mai bine con
turat în negru decit nehotărâtul di
rector Munteanu — prieten perso
nal cu Nicolae Cislău, șeful cen
trului de cercetări de la Vad — și 
îl sacrifică pe acesta doar pe bază 
de zvonuri, producînd astfel fără

să știe o reală disoluție in familia 
valorosului său coleg.

Ceea ce ni se pare cu adevărat 
interesant și demn de reținut din 
acest roman-reportaj este lirismul 
social ce se degajă din statura mo
rală a unor personaje înrămate in 
aura demnității și a poeziei. Vio 
îndeosebi, o cercetătoare cu tempe
rament mercurian, expresie a ti
nereții spumoase, de neuitat, veș
nic entuziastă, își află — aseme
nea Ancuței — puterea de a rezis
ta și de a munci fără preget in 

plin de 
măsură, 
ea un 
egală și 
inventa-

chiar acest entuziasm 
puritate. Intr-o anume 
autorul a făcut din 
mic Don Quijote feminin, 
chiar mai tare poate decit 
torul acelui apărat electric — menit 
să descopere toate maladiile umane, 
in afară de leucemie, respins fără 
drept de apel de birocrații sau, hai 
să le spunem așa. Simfonicii de 
la institut — inventator sosit la 
Vad, cu rugămintea de a fi primit 
în echipă în schimbul unui 
egal cu... hrana și cazarea, 
scopul de a-și experimenta 
fecta în liniște invenția.
Asmarandei il cheamă pe acest alt 
Don Quijote și iar trebuie să-mi 
exprim regretul că asemenea per
sonaj, în care se bănuie o mare for
ță și o încredere ireversibilă în 
steaua vieții lui și în genere în 
progresul igienei morale a socie
tății, nu a căpătat in carte alte 
proporții, mai mari și binemeritate.

Spumos și alegru, nu o dată sar
castic în dialogurile sale — foarte 
atent la detaliile suprastructurale 
(radio, televizor, presă), care mo
difică limbajul curent al țăranului 
în noua epocă — și înzestrat cu 
talent pentru portretistica vie, de 
relief echilibrat (primarul, Cislău, 
Vio, Simfonică ș.a.), Nicolae Cris
tache manifestă, după cum se vede, 
o propensiune evidentă pentru re
alismul de tip satiric.

salariu 
dar cu 
și per-

Oniță

Constantin CRIȘAN

în plus, s-ar putea adăuga, orien
tarea cercetării științifice studențești 
după un punct de referință atît de 
precis, precum contractul economic, 
conferă activității din învătămintul 
superior acea dimensiune anticipa- 
tivă fără de care nu este posibilă 
pregătirea specialiștilor viitorului, 
chemați să devanseze realitatea. „Este 
și rațiunea pentru care însușirea de 
către studenți a unei metode supe
rioare de cercetare se dovedește a fi 
cel dinții dintre instrumentele lor de 
lucru — ne-a declarat in această 
ordine der idei prof. dr. ing. Marin 
Milos, șeful catedrei de zootehnie și 
alimentație de la Institutul agrono
mic din Timișoara. Cu o asemenea 
metodă, accesul și, îndeosebi, sinteza 
informației se realizează rapid, deci 
cu cîștig de timp, factor decizional 
în eficiența cercetării. Pe această 
cale, am reușit cu studenții să obți
nem și să testăm preparatul de ele
mente chelatate care, datorită efi
cienței sale în obținerea unor sub
stanțiale sporuri de greutate la pă
sări, suine și taurine, a fost brevetat 
în mai multe țări din Europa și 
America. Din păcate însă, tinerii 
noștri specialiști, cîȚid ajung în uni
tățile de producție ’ agricolă. sînt 
consultați nu atît în organizarea lu
crărilor, ci, ca un oracol, doar cînd 
lucrurile nu merg bine și se ajunge 
la greșeli ireparabile. Consider deci 
că sensibilizarea producției asupra 
noutății cercetării științifice univer
sitare constituie un deziderat tot 
atit de important ca și concentrarea 
acesteia pe problemele prioritare ale 
producției".

Este o concluzie frecventă în dez
baterile universitarilor. Pe baza ei, 
și pornind, implicit, de la faptul că 
la lucrările recentei Conferințe na
ționale a cercurilor științifice stu
dențești au participat foarte puțini 
specialiști al producției, deși invita
țiile n-au lipsit, am reținut sugestia 
îndreptățită ca, pe viitor, asemenea 
manifestări științifice să se desfășoa
re în marile unități economice. S-ar 
realiza o mai bună corelare a teme
lor și a termenelor, dezbaterea pe 
marginea comunicărilor ar ciștiea în 
substanță, iar argumentele ar fi veri
ficate, inclusiv din punctul de ve
dere al producției curente.

Mihai IORDANESCU

LANSAREA VOLUMULUI XIV - M. EMINESCU, OPERE
Muzeul literaturii române. în cola

borare cu Edit,ura Academiei. Repu
blicii Socialiste România, organizea
ză, miercuri, 27 aprilie, ora 12. la 
librăria „M. Eminescu". lansarea vo
lumului „Traduceri filozofice, isto
rice- și științifice — M. Eminescu, 
Opere, vol. XIV".

La 100 de ani de la apariția 
„Luceafărului", volumul recent apă
rut vine să dezvăluie substructurile 
filozofice ale personalității emines
ciene, deschizînd perspective către

direcții fundamentele ale cunoașterii 
umane, asimilate și valorificate în 
va-stul laborator al creației emines
ciene.

Despre semnificațiile noului eveni
ment editorial vor vorbi : acad. Șer- 
ban Cioculescu, acad. Octav Oni- 
cescu, Constantin Busuioceanu, di
rectorul Editurii Academiei Repu
blicii Socialiste România. și Al. 
Oprea, directorul Muzeului literaturii 
române.

VĂ INFORMĂM DESPIC
Admiterea in clasa a XI-a de liceu (învătămînt seral)

Ca și la lnvățămîntul d„e zi. ad
miterea în clasa a XI-a de liceu, 
învătămînt seral, se face pe bază 
de concurs la toate tipurile și pro
filurile de licee. Se pot înscrie 
persoanele care au prombvat clasa 
a X-a de liceu și sînt încadrate in 
muncă. De asemenea, se pot în
scrie și persoane care nu sînt înca
drate în muncă (beneficiind de pre- , 
vederile Legii nr. '25 1976) : cele in 
stare de incapacitate totală de 
muncă, stabilită de consiliile popu
lare. la propunerea comisiei de ex
pertiză medicală și recuperare a 
capacității de muncă ; țăranii care 
lucrează in gospodăria individuală, 
meșteșugarii cu ateliere proprii și 
liber profesioniștii care desfășoară 
activități autorizate de lege ; fe
meile care își Îngrijesc copiii sau 
desfășoară o activitate casnică în 
gospodăria proprie.

înscrierea la concursul de admi
tere pentru învățămintul liceal se
ral se face în unități de învătă
mînt apropiate de domiciliu sau 
locul de muncă, de regulă la pro
filuri corespunzătoare domeniilor 
în care candidatii își desfășoară 
activitatea. în cazul in care in 
apropierea domiciliului sau locului 
de muncă nu este organizat învă
tămînt seral în aceste profiluri, cei 
in cauză se pot înscrie la unitățile

de învătămînt cele mai apropiate, 
indiferent de profil.

Candidatii care se înscriu si sînt 
admiși în clasa a XI-a, invătămînt 
seral, la profiluri industriale, chi
mie industrială și industriăl-agri- 
col, în meserii corespunzătoare ce
lor pe care le practică în produc
ție. pe toată durata studiilor, vor 
primi la absolvirea liceului pe 
lîngă diploma de bacalaureat și 
certificatul de muncitor calificat. 
Candidatii care se înscriu la alte 
profiluri decit cele corespunzătoa
re domeniilor lor de activitate și 
doresc ca la absolvirea liceului să 
primească și certificate în meserii 
din profilul in care s-au pregătit 
vor menționa aceasta în fisele de 
înscriere și vor efectua pregătirea 
practică după programul stabilit 
de conducerea liceului, potrivit 
metodologiei elaborate de Ministe
rul Educației și învățămintului 
pentru elevii din treapta a II-a de 
liceu, invătămînt de zi.

Organizarea și desfășurarea con
cursului de admitere în clasa a 
XI-a de liceu. învățămint seral, 
conținutul probelor de concurs și 
de aptitudini, modalitatea de apre
ciere a rezultatelor probelor și de 
stabilire a candidatilor admiși sînt 
aceleași ca și la concursul pentru 
clasa a XI-a. învătămînt de zi.

Florica DINULESCU
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA 

Președintele Fondator al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

LOMfi

(Unnare din pag. I)

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita prietenească de lucru efectua
tă în țara noastră de tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, în fruntea unei delegații a U.C.I., 
în zilele de 18 și 19 aprilie.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici, care — 
continuînd dialogul tradițional, deschis și 
rodnic, româno-iugoslav la nivel înalt — se 
înscriu, prin rezultatele lor, ca o contribuție 
de seamă la amplificarea și întărirea, în con
tinuare, a bunelor relații bilaterale, la cauza 
păcii, destinderii și colaborării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
satisfacție faptul că, în timpul convorbiri
lor, secretarul general al P.C.R. și președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I. au reafirmat 
hotărîrea de a dezvolta și mai puternic con
lucrarea fructuoasă dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre celelalte organizații poli
tice și obștești din cele două țări, precum și 
raporturile de prietenie și colaborare româ- 
no-iugoslave în ansamblul lor — pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural și

în alte domenii de interes comun. S-a ară
tat că promovarea susținută a conlucrării 
multilaterale dintre partidele și țările noas
tre este în folosul și spre binele poporului 
român și popoarelor iugoslave, vecine și 
prietene, al edificării noii orînduiri în 
România și Iugoslavia, al socialismului și 
păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, 
totodată, semnificația schimbului de păreri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia 
Ribicici în probleme majore ale actualității 
politice internaționale.

A fost relevată importanța aprecierii ce
lor doi conducători de partid privind nece
sitatea angajării tuturor forțelor progresis
te, democratice și iubitoare de pace în lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, în primul rind la dezar
mare nucleară, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere, colaborare și res
pect al independenței naționale, soluționa
rea pe calea tratativelor a focarelor de 
criză și conflict din lume, lichidarea sub
dezvoltării și începerea cit’ mai grabnică a 
negocierilor globale în vederea rezolvării 
problemelor economice internaționale, in
staurarea unei noi ordini economice mon
diale.

în același timp, s-a subliniat că dialogul

româno-iugoslav la nivel înalt a pus în evi
dență atenția deosebită pe care partidele și 
țările noastre o acordă încheierii cit mai 
grabnice și cu succes a reuniunii de la Ma
drid, astfel incit aceasta să ducă la reali
zarea unei înțelegeri privind convocarea 
conferinței consacrate întăririi încrederii și 
dezarmării în Europa, la continuarea și 
consolidarea proceselor pozitive inițiate la 
Helsinki, de edificare a securității și coope
rării europene. S-a considerat, de asemenea, 
că schimburile de opinii dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici au re
liefat marea însemnătate pe care România 
și Iugoslavia o acordă dezvoltării relațiilor 
de bună vecinătate și a colaborării bi și 
multilaterale între țările balcanice, transfor
mării Balcanilor într-o zonă a păcii și coo
perării pașnice, liberă de arme nucleare.

Aprobînd întru totul înțelegerile stabilite 
cu prilejul noului dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru transpunerea lor în 
viață, pentru amplificarea și aprofundarea 
continuă a relațiilor de strînsă prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării Independenței de 
stat a Republicii Togoleze, am plăcerea să vă transmit sincere felicitări, Îm
preună cu urări de sănătate șl fericire personală, de pace, progres și prospe
ritate poporului togolez prieten.

Nutresc convingerea că, prin eforturi comune susținute, raporturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate existente intre România și Togo vor fi 
impulsionate și extinse in perioada următoare, spre binele șl In folosul celor 
două popoare ale noastre, pentru cauza generală a păcii, independenței na
ționale, prosperității și edificării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl al meu 
personal, vă adresez felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția 
de secretar general al Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc.

Vă urez mult succes, sănătate și putere de muncă in realizarea 
sarcinii de mare răspundere încredințate de partid.

Sînt convins că relațiile statornicite între partidele noastre se vor 
dezvolta în continuare, în folosul lărgirii și consolidării prieteniei dintre 
popoarele român și marocan, al cauzei păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Colocvii pedagogica
16,25 Am o țară ca o floare. Emisiune 

realizată cu orchestra populară a

Filarmonicii de stat din Arad
16,40 Universul femeilor
17,30 Fotbal : România — Olanda, in 

preliminariile olimpice. Transmi
siune directă de la RImnicu Vllcea. 
In pauză : 10M de seri

19.15 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
20.16 Actualitatea economică
20,25 Imn tării mele. Program de ctnțeca 

patriotice

60,38 Dialogul faptelor • Răspuns che
mării la Întrecere

30,46 Stop-cadru pe mapamond. O ima
gine caleldoscopică a lumii de as
tăzi, a realităților planetei noastre 

61,00 Film artistic : „Lovitura de gratie". 
Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor franceze. In distribuție : 
Michel Plocoll, Danielle Darieux. 
Emmanuelle Riva, Olivier Musse- 
not. Scenariul $1 regia : Jean Cay-

rol, Claude Durand
32.26 Telejurnal

PROGRAMUL 1
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
20,16 Scena si ecranul
21,00 Din țările socialiste
21,30 Dominantele culturii muzicale ro

mânești. Armoniile ol ritmurile 
muncii

62.26 Telejurnal

Cronica zilei
La Deva s-au desfășurat lucrările 

unei consfătuiri pe țară cu privire la 
preocuparea consiliilor de conducere, 
a organelor și organizațiilor sindi
cale din licee, școli profesionale si 
școli generale pentru buna organi
zare a practicii In producție, pentru 
orientarea școlară și profesională a 
elevilor în vederea asigurării forței 
de muncă necesare județelor.

Au participat președinții comisiilor 
județene pentru activitatea sindica
telor din învățămînt, inspectorii șco
lari generali, membrii Comisiei cen
trale de orientare școlară și profe
sională, reprezentanți al direcțiilor 
de învățămînt din ministerele econo
mice, directori șl președinți de sin
dicat de la unele școli generale, pro
fesionale, licee. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 27 

aprilie, ora 21 — 30 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va fi In general frumoa
să și caldă. Cerul va fi variabil, mal 
mult senin In sudul tării. Vor cădea 
ploi Izolate care vor avea șl caracter 
de aversă Însoțite de descărcări elec
trice In nordul țării. In București : Vre
mea va fi frumoasă șl caldă, cu cerul 
variabil mai mult senin, Vtntul va su
fla in general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 9 și 11 gra
de, cele maxime Intra 26 șl 30 da grade.

Concepția P. C. R., a secretarului său generai, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cu privire ia înfăptuirea 

unității clasei muncitoare - factor determinant 
pentru victoria socialismului in România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

De ce scade numărul marilor campioni în județul Constanța ?AZI, LA FOTBAL
RÎMNICU VÎLCEA:
România —- Olanda, 

în preliminariile 
turneului olimpic

Echipa olimpică de fotbal a țării 
noastre întîlnește astăzi, la Rimnicu 
Vilcea, reprezentativa similară a 
Olandei intr-o partidă contînd pen
tru preliminariile Jocurilor Olimpice 
(grupa C). Pentru fotbaliștii noștri
— care doresc să se reabiliteze după 
evoluția anterioară (la Belgrad, cu 
echipa Iugoslaviei), cind s-au com
portat cu totul nesatisfăcător — noul 
examen se anunță foarte dificil, 
dacă ținem cont și de faptul că for
mația olimpică a Olandei. numără 
jucători din echipele de elită ale 
campionatului intern.

Lotul nostru olimpic — remaniat 
Și întărit cu jucători din lotul „A"
— este alcătuit din 17 jucători. După 
toate probabilitățile. începutul jocu
lui îl vor face : Speriatu — Bărbu- 
lescu, Stancu, Iovan, Bogdan — Ba- 
lint, Movilă (Pană), Irimescu — Cîrțu, 
Gingu, Văetuș.

Oaspeții, sosiți luni la Călimănești 
(via București), au deplasat un lot 
de 22 de jucători : Van Ede și Storm 
(portari), Hanssen, Suvrijn, Maessen, 
Koevermans, Wouters, Adelaar, 
F'.ruys, Van Tiggelen, Van Gaal, Van 

e Berg, Hoverda, Marijuissen, 
Hoffman, Van Dord, Woudsma, Van 
de Hboft, Carbo, Drost, Houtman, 
Hoekstra.

Meciul de azi de la Rîmnicu Vîl- 
cea începe la ora 17,30 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri austrieci. 
Desfășurarea întregii partide va pu
tea'fi urmărită atît la radio, cît și pe 
micul ecran.
GALAȚI : România — Grecia 

(juniori II)
Astăzi, la Galați, se va disputa în- 

tllnirea de fotbal dintre selecționa
tele de juniori ale României și Gre
ciei din cadrul preliminariilor cam
pionatului european (juniori II).

cinema
• Viraj periculos î 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 în 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 (11 48 03) — 17,30;
19.30.
• Vrăjitorul din Oz : VIITORUL — 
14; 15,30.
• întunericul alb t GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nea Mă rin miliardar : — 15.30;
17.30, Țapinarii j — 19,30; LIRA
(3-1 71 71).
® Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
DRUMUL SARH (3128 13) — 15,30;
17,30; ia-,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.

Sportul constănțean cunoaște de 
cîțiva ani o seamă de succese pe mai 
multe planuri, dobîndind notorietate 
— inclusiv pe plan internațional. 
La o serie de sporturi, con- 
stănțenii sînt nelipsiți din lotu
rile naționale pentru Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale sau 
europene. Dacă ne referim la anul 
1982 reținem că 34 de sportivi con- 
stănțeni și-au adus contribuția di
rectă-la cucerirea, de către reprezen
tativele sportului românesc, a 14 me
dalii de aur, 11 de argint și 9 de 
bronz la campionatele mondiale, eu
ropene, balcanice și „Cupa priete
niei", alți 62 clasîndu-se, în aceleași 
competiții, pe locurile 4—6. In frun
tea listei vrednicilor performeri ai 
sportului constănțean în 1982 (unii cu 
adevărat glorii ale sportului româ
nesc) se află Ion Draica (C.S. Farul) 
la lupte greco-romane, Gh. .Silves
tru (A.S, Chimpex) la popice, Gh. 
Dumitru, Gh. Vărzaru, Adrian Lun- 
gu, V. Ion (C.S. Farul) la rugbî, bo
xerul Doru Maricescu (19 ani. de la 
C.S. Farul, actualmente la Steaua).

Aportul antrenorilor, al unor ini
moși activiști voluntari este, credem, 
substanțial — și tocmai de aceea se 
cuvine subliniat — la sporturi ca 
lupte greco-romane, box. volei, 
rugbi, popice, baschet, la o serie de 
cluburi și asociații sportive ca Farul, 
C.Ș, Șc. 1 și 2, Știința, Chimpex, 
Hidrotehnica Constanta, C.S. Șc. 
Medgidia, Marina Mangalia etc.

O „radiografie" a sportului de per
formanță constănțean arată însă 
limpede că numărul marilor campioni 
scade simțitor pe litoral, șansele re
prezentanților săi de a se situa Ia 
nivelul angajamentelor sportului ro
mânesc pentru Jocurile Olimpice 
fiind, deocamdată, minime. Din cele 
16 sporturi considerate prioritare în 
județ, jumătate nu au valoarea care 
să le ateste această categorisire. Sec
ții de nivel olimpic sînt trei: la clu
burile Farul (lupte greco-romane, 
box) și Știința (atletism). Dar cu 
cîteva excepții, între care Ion Draica

• Avalanșa x POPULAR (351517) — 
15; 18.30.
• Prăpastia de aur x FESTIVAL 
(15 63 84) — a,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Ceață pe muntele zlnelor : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Comoara — 15; 17; Kagemusha
— 10; 12,45; 19: STUDIO (59 53 1 5).
• Sindromul — 9; 11,30; 14; Casa vi
surilor — 16,15; 18; 20 : TIMPURI NOI 
(15 61 10).
• Vraciul! CAPITOL (16 29 17) — 9;
— 11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Rugina : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Ulzana, căpetenia apașilor x GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;- 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Călărețul fără cap: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Familia trăsnită ! FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Un comando pentru apa grea ! 
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; 1(1,30; 14,15; 17; 19,45. 
0 Pierdut și regăsit î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Pledone africanul : DACIA
(50 35 94) — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
0 Micul lord : UNION (13 49 04) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15, COSMOS 

(recent medaliat cu argint la cam
pionatele europene și care vizează, 
ca de obicei, un loc pe podium — 
ar dori și am dori primul loc — 
și la campionatele mondiale), 
„Olimpicii" constănțeni nu-și anunță 
intențiile de a realiza performanțe 
cu adevărat notabile la marile com
petiții internaționale ale lui 1983. 
Iată un exemplu : atleții I. Oltean 
(anul trecut 13,8 sec. la 110 m g) și Gh. 
Cojocaru (8,04 m la săritura în lungi
me) țintesc — cel mult! — un loc 
IV—VI la Jocurile mondiala univer
sitare.

Venind vorba da atletism, obser-

f,RADIOGRAFII" ALE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

văm că secția respectivă a clubului 
Farul — anul trecut considerată 
„olimpică", avînd 7 antrenori și o pe
pinieră la Clubul școlar nr. 2 — nu are 
nici un reprezentant in lotul olimpic, 
dar nici perspectiva lansării apro
piate a unor noi talente. Același club
— port-drapel al sportului constănțean
— a pierdut pozițiile fruntașe la box, 
la scrimă, gimnastică, iar la fotbal... 
c e să mai vorbim. Divizionara A — 
în legătură cu care forurile locale 
sînt permanent în alertă — are o si
tuație foarte grea și nu se știe dacă o 
va putea depăși. Prea puține sînt 
realizările și la alte secții de nivel in
ternațional. Mai mult, căci posibilități 
există, s-ar putea face la lupte li
bere (A.S. Hidrotehnica), la caiac- 
canoe (C.S. Șc. 2), la înot (C.S. Șc. 
1), la box (Litoral Mangalia), la hal
tere (A. S. Chimpex), la scrimă 
(Farul).

Toate acestea sînt prea bine cu
noscute de consiliul sportiv județean, 
de celelalte foruri locale' cu atribuții 
pe linia mișcării sportive județe
ne : inspectoratul școlar, comitetul 
U.T.C., consiliul organizației pionie

(27 M 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.
0 Marea evadare ! COTROCENI 
(49 43 48) — 15,30; 19.
0 Tess : FLOREASCA (S3 29 71) — 9; 
12,15; 16,30; 19.
0 Roberto Carlos șl diamantul roz; 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 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;
15,45; 18; 20,15.
0 Războiul stelelor î AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 Desene animate — 9; Bunul meu 
vecin Sam — 10,15; 13; 16; 19 : ARTA 
(21 31 86).
0 O simplă problemă de timp : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
0 Cafe Express x MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. ,
0 Despărțire temporară ; PROGRE
SUL (23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

teatre 

rilor, uniunile cooperației agricole și 
meșteșugărești. La plenara anuală a 
C.J.E.F.S. Constanța, reprezentanții 
autorizați ai acestor factori au recu
noscut deschis asemenea insuficiența 
și s-au arătat preocupați să le înlă
ture cit mai curând posibil. Direct 
implicați sînt, desigur, mai ales cei 
ce activează nemijlocit în cluburile 
și asociațiile sportive : antrenorii, 
profesorii, medicii, ceilalți tehnicieni 
și — nicidecum in ultimul rind — 
sportivii.

îndatoririle tuturor acestora față 
de prestigiul ce și l-a cîștigat sportul 
constănțean (inclusiv la nivelul ac
tivității de masă) sînt deosebit de 
mari. Ele incumbă în continuare răs
punderi sporite pe toate planurile, 
cu atît mai mult cu cit județul lito
ralului dispune de condiții materiale 
și cadre tehnice de specialitate ce 
pot și trebuie să contribuie, așa cum 
s-a mai întîmplat și în alți ani, la 
creșterea gloriei sportului românesc. 
In 1983. an pneolimpic, sportivii con- 
stănțeni au în vedere participarea, ca 
membri ai reprezentativelor tării, la 
7 campionate mondiale. 7 europene, 
17 campionate balcanice, 14 concur
suri „Prietenia", la Jocurile Mondiale 
Universitare. Chiar dacă nu toate an
gajamentele lor legate de aceste .par
ticipări sînt de certă valoare, se speră 
că în concurs, la ora startului, Iși vor 
propune și pină la urmă vor realiza 
rezultate superioare.

Cu 2 420 de sportivi clasificați (din
tre care 45 cădidați olimpici și 130 de 
categoria I), cu aproape 120 de an
trenori — un detașament ce și-a sta
bilit pentru anii! în curs 50 de titluri 
naționale, 16 recorduri naționale, să 
dea loturilor reprezentative circa 100 
de sportivi, dar și să se ocupe de 
„schimbul de mâine", prin acțiuni de 
selecție larg cuprinzătoare : 50 000 de 
tineri de la orașe și sate ! — sportul 
județului Constanta are evidente po
sibilități să formeze în continuare 
mari campioni. Ii așteptăm...

Ion DUM1TR1U

orgă Eckart Schlandt — 19: (la Mu
zeul de artă a! Republicii Socialiste 
România) : Recital de pian Andrei 
Vieru — 1B.
• Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din Seral — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 19.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de etlclă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19.
• Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19.30: (sala 
teatrului Gluleștl) : Pețitoarea — 18,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Escapada — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sin» 
al dumneavoastră — 19,30;. (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor fl cintee 
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu- (12 27 46) I 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur 
r- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 1 
Șl cu Daniela zece — 17.
• Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 10,30.

(Urmare din pag. I)
din acea vreme. îndeosebi cele din 
ianuarie-februarie 1933, au dovedit 
justețea orieijtărli partidului comu
nist în înfăptuirea Frontului Unic 
Muncitoresc, înrâurirea politică șl 
prestigiul comuniștilor în mase. în 
timpul puternicelor mișcări revolu
ționare care s-au desfășurat atunci, 
precum și în ampla solidarizare pro
letară, realizată în jurul muncitorilor 
de la căile ferate și din industria 
petrolului, frontul unic a devenit o 
realitate vie, vibrantă, exprimată ta 
cele mai diverse forme și mijloace 
organizatorice — de la comitete de 
fabrică la comitet central de acțiune 
pe ramură de producție.

Rezultă, astfel, că însemnătatea 
capitală a marilor încleștări de clasă 
din perioada crizei economice constă 
în realizarea la nivelul unora din 
principalele eșaloane ale proletaria
tului român a Frontului Unic Munci
toresc de clasă. într-o cuprindere de 
ansamblu, generalizatoare a luptelor 
sociale din anii 1929—1933, secretarul 
general al partidului nostru subli
niază că ele „au evidențiat o dală 
In plus Importanța unității clasei 
muncitoare, a Frontului Unie Mun
citoresc realizat — in procesul luptei 
— între comuniști și social-dcmo- 
crâți".

Această activitate unitară a fost 
desfășurată pe un plan mai larg in 
următorii ani, cind la orizontul vieții 
internaționale se profila, tot mai 
amenințător, spectrul fascismului și 
al celui de-al doilea război mon
dial. In acest context, în perioada 
1934—1938 obiectivele politico-tactice 
ale P.C.R., ale celorlalte organizații 
ale clasei muncitoare au așezat pe 
prim plan concentrarea tuturor for
țelor revoluționare, democratice, an
tifasciste și patriotice într-un larg 
front de luptă antifascistă. Unitatea 
de acțiune a clasei muncitoare, ca 
forță fundamentală, a. dobîndit, ast
fel, o și mai mare însemnătate, de 
ea depinzînd nemijlocit șl posibilita
tea Închegării acestui front.

Cu profunzimea sa caracteristică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă 
că partidul comunist s-a orientat, 
îndeosebi în acea epocă, spre con
centrarea într-un front comun, 
antifascist, a tuturor organizațiilor 
revoluționare și democratice, dînd 
totodată posibilitate de raliere acelor 
partide, grupări șl organizații da 
alte orientări politice, dornice să co
laboreze la înfruntarea fățișă a peri
colului fascist.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Orice om chibzuit știe astăzi că 
economisind la C.E.C. realizează un 
act în primul rind de utilitate 
personală, deoarece sumele păstrate 
la Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, sporite prin dobînzile și 
ciștigurile acordate, oferă posibili
tatea înfăptuirii dorințelor pre
zente sau viitoare.

Cei care doresc să-șl păstreze ta 
siguranță economiile bănești per
sonale au la dispoziție multiple 
forme și instrumente de economi
sire, printre care de o solicitare 
largă se bucură libretul de economii 
cu dobîndă și ciștiguri in autotu
risme.

Depunătorii pe acest libret be
neficiază ta primul rind de avan-

Netăgăduit, acțiunile ferme și va
riate ale forțelor revoluționare șl 
democratice din România din anii 
1934—1938, la baza cărora s-au aflat 
lupta și unitatea clasei muncitoare, 
au împiedicat pentru un timp 
ascensiunea la putere a fascis
mului în țara noastră, consti
tuind, totodată, o experiență care 
va fi folosită cu succes in 
perioada următoare, cdnd frontul 
unic al clasei muncitoare se va dez
volta și se va Întări atît jos, la 
bază, cit și la nivelul forurilor 
conducătoare.

Ca o mărturie concludentă a roa
delor Imediate ale conlucrării în 
front unic între forțele muncitorești 
s-a înscris încadrarea, Începi nd din 
anul 1936, a muncitorilor comuniști 
și socialiști în Confederația Gene
rală a Muncii, moment premergător 
lichidării sciziunii pe plan sindical. 
Forța unității muncitorești a devenit 
tot mai evidentă in perioada 1938— 
1940, cînd, în urma dizolvării tuturor 
sindicateiOT de către dictatura re
gală, unitatea de acțiune s-a ma
nifestat cu succes în bresle, în ca
drul cărora comuniștii, socialiștii și 
social-democrații au activat uniți 
pentru promovarea intereselor de 
clasă ale muncitorimii. Dar unul 
dintre cele mai semnificative și im
portante momente ale acești pe
rioade, cind unitatea muncitorească 
se exprima în cele mai variate șl 
cuprinzătoare forme, a fost, fără 
îndoială, impresionanta demonstrație 
din Capitală, de la 1 Mai 1939, la a 
cărei organizare și reușită o contri
buție inestimabilă, activă și pă
trunsă de un înalt spirit de respon
sabilitate patriotică șl revoluționară, 
a adus neînfricatul militant comunist 
Nicolae Ceaușescu.

Chiar vremelnice, unele dintre ac
țiunile comune desfășurate pînă în 
august 1944 au întărit spiritul com
bativ împotriva exploatării și pri
goanei, împotriva fascismului șl 
războiului, dovedind că unitatea de 
luptă a clasei muncitoare, a parti
delor ei era nu numai necesară, dar 
șl posibilă, că putea deveni realitate, 
în adevăr, întreaga noastră clasă 
muncitoare, toți revoluționarii șl 
patrioții luminați, toate forțele an
tihitleriste au salutat, cu puternică 
însuflețire și fermă hotărâre de 
luptă, vestirea, la 1 Mai 1944, că 
Frontul Unic Muncitoresc s-a înche
iat, că Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat acționau 
strâns unite în- lupta pentru salvarea 
țării și a națiunii, pentru descătu
șarea definitivă a întregului popor.

DE LA C.E.C.
tajele sale specifice : dobîndă de 
5 la sută pe an, din care 2,5 la sută 
se acordă sub formă de ciștiguri in 
autoturisme, iar 2,5 rța sută in 
numerar, fiecărui titular prin În
scriere în libret. Ciștigurile în 
autoturisme se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale, organizate se
parat pentru municipiul București 
și pentru celelalte județe din țară.

Este important, de reținut că la 
tragerile la sorți participă cu șanse 
egale de cîștig toate libretele de 
economii cu dobîndă șl ciștiguri în 
autoturisme care au un sold de 
minimum 5 000 de lei, păstrat Ia 
C.E.C. în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează tragerea

Se poate spune, astfel, că reface
rea unității de acțiune a proletaria
tului român, în primăvara anului 
1944,. urmată de unificarea P.C.R. și 
P.S>D., la congresul din februarie 
1948, care semnifica refacerea unită
ții depline, revoluționare, organiza
torice, politice și ideologice a mișcă
rii muncitorești din România, au 
alcătuit factori decisivi în victoria 
socialismului în țara noastră. Așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Realizarea, în februarie 
1948, a unității politice, ideologice și 
organizatorice a clasei muncitoare, 
prin unificarea Partidului Comu
nist Român cu Partidul Social-De
mocrat și crearea partidului unie al 
clasei muncitoare au asigurat deta
șamentul revoluționar de avangardă. 
Înarmat cu concepția științifică des
pre lume și viață a proletariatului, 
capabil să unească toate forțele so
ciale șl politice ale țării, să organi
zeze și să conducă măreața operă 
de dezvoltare socialistă a patriei 
noastre, de asigurare a bunăstării și 
fericirii Întregului nostru popor".

In condițiile concret Istorice ale 
României și pe fundalul uriașelor 
transformări revoluționare din anii 
socialismului, unitatea clasei munci
toare a constituit factorul hotărâtor 
al întăririi continue a unității po
porului. a întregii națiuni in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, unitate ridicată la noi valențe, 
devenind unitatea morală și sodal- 
politică pe temeiuri socialiste.

Este meritul inestimabil al secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a fi funda
mentat, în condițiile grandioasei 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, ideea 
de excepțională însemnătate princi
pială și practică a Unității morale șl 
social-politice a întregului popor în 
jurul partidului, ca factor de maxi
mă însemnătate în dezvoltarea so
cietății românești, a înaintării el pa 
calea socialismului și a comunismu
lui. De numele șl de activitatea clo
cotitoare, neobosită, profund re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt legate nemijlocit ma
rile și hotărâtoarele succese obținute 
de poporul român, continua consoli
dare a unității partidului, abordarea 
curajoasă a problemelor vitale ale 
construcției socialiste, elaborarea 
științifică a politicii partidului, a 
programului său de luptă, ia înfăp
tuirea căruia întregul popor se află 
angajat, plenar și entuziast. într-o 
puternică unitate de voință și de 
acțiune.

la sorți, provenind din depuneri 
anterioare acestuia.

Libretul de economii cu dobîndă 
și ciștiguri in autoturisme se emite 
pentru o depunere de 5 000 de lei 
de toate unitățile C.E.C., precum și 
de unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.

Din cele de mai sus rezultă că 
libretul de economii cu dobîndă și 
ciștiguri în autoturisme constituie 
un instrument de economisire deo
sebit de avantajos, unitățile C.E.C. 
fiind permanent la dispoziția popu
lației din întreaga țară pentru emi
terea instrumentelor de economisire 
preferate, efectuarea de depuneri 
și restituiri și pentru efectuarea 
celorlalte operații și servicii.

• CENTRALĂ SOLA
RĂ. Centrala solară Themis se 
află în faza de cuplare la re
țeaua națională. Este pentru 
prima oară cind electricitatea 
de origine solară va fi distri
buită întocmai ca electricitatea 
produsă de hidrocentrale, hi
drocarburi, cărbune și cea de 
origine nucleară. Evident, este 
vorba de o operațiune experi
mentală, îndeosebi prin nivelul 
puterii sale instalate (2 MW). 
Centrala solară Themis nu are 
pretenția de a rivaliza cu insta
lațiile electrogene clasice utili
zate în Franța, a căror putere 
este de ordinul a 500—1000 MW. 
Este vorba însă de primul pas 
important pe un drum care ar 
putea duce la instalația de or

dinul a 100 MW. Themis, prima 
centrală cu turn realizată ta 
Franța, reprezintă contribuția 
acestei țări la o mișcare de cer
cetare mai vastă, ce se desfă
șoară de cîțiva ani la nivel mon
dial. Țări ca Spania, Franța, 
Japonia, S.U.A., precum și două 
organizații internaționale, Co
munitatea Economică (vest) Eu
ropeană (C.E.E.) și Agenția In
ternațională pentru Energie 
(A.I.E.), au întreprins aproape 
simultan studii și au realizat 
centrale electrogene, funcționînd 
după principiul „centralelor so
lare cu turn".

• MAGNETOSCOP 
DE BUZUNAR. Cel mal mic 
magnetoscop din luma, realizat

de firma japoneză „Toshiba", 
va fi pus în vinzare în cursul 
lunii mai. Potrivit declarațiilor 
unui purtător de cuvînt al so
cietății producătoare, aparatul 
are dimensiunile de 18,8X7,7 
X26.1 cm și o greutate de 2,5 
kg. Puterea acestui magnetoscop 
de buzunar este de 4.8 wați, 
iar bateria ti oferă o autonomie 
de funcționare de 120 minute.

• EVOLUȚIA 
GEVITĂȚTI. Potrlvit 
port al O.N.U., durata

LON- 
unul ra* *-  
medie a

• Teatrul National (14 71 71. «ala 
Atelier) : Act Venetian — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român, ÎS 6a 75) ; Recital de

vieții ta lume a fost, in perioa
da 1950—1955, de 47 de ani, ri-
dieîndu-se, între anii 1975—1980 
— la 57,5 ani. In raport se ara
tă că, in 1950, pe Pămînt doar
200 milioane de locuitori depăși-

D PRETUTINDENI
seră 60 de ani, în timp ce în 
anul 1975 numărul celor ce tre
cuseră de această vîrstă a ajuns 
la 350 milioane, apreciindu-se că 
la sfirșitul secolului el va ajun
ge la 590 milioane. Fenomenul 
este explicat prin succesele ob
ținute in acest secol în domeniul 
asistentei sociale, progresul eco
nomic și mutațiile survenite în 
relațiile sociale. Totodată însă, 
autorii raportului relevă cu În
grijorare diferentele mari dintre 
condițiile de viață din țările 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial și cele în curs de 
dezvoltare.

• „UN ARBORE DE 
FIECARE COPIL". In «■ 
drul campaniei desfășurate sub 
deviza „un arbore pentru fie
care copil", inițiată de Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător (U.N.E.P.), 
în întreaga lume au fost plan
tați peste 32 milioane de arbori. 
Specialiștii O.N.U. apreciază 
insă că această campanie 
este departe de a fi sufi
cientă pentru a menține echi
librul silvic la scară planetară, 
în condițiile In care zilnic sînt

tăiate sau distruse păduri de pe 
suprafețe lnsumînd cârca 4 300 
de hectare — au arătat experții 
U.N.E.P., lansînd un apel pentru 
intensificarea eforturilor ta acest 
domeniu.

• PURIFICAREA APE
LOR REZIDUALE. Biochl- 
miștii americani au pus la 
punct un nou produs pentru în
lăturarea substanțelor toxice 
din apele reziduale, folosind in 
acest scop un extract din rădă
cină de ridichi de mare in com
binație cu o substanță care pro
duce oxigen. Testat In diferite 
leșii reziduale, noul produs a 
acționat asupra a mal bine de 
40 de combinații chimice, dizol
vând substanțe deosebit de dău

nătoare pentru mediul încon
jurător.

• DUBLU TRANS
PLANT DE FICAT. In mal 
puțin de două săptămîni, me
dicii de la spitalul din orașul 
american Memphis au implantat 
un nou ficat băiețelului Bran
don Hall, in vîrstă de 13 luni. 
Operația, care s-a desfășurat în 
condiții bune, a devenit necesa
ră după ce primul organ, trans
plantat la 14 aprilie, a încetat 
să funcționeze.

• GHEȚARII DE PE 
PAMIR. Cu ajutorul unor fo
tografii realizate din spațiul ex
traterestru, geografii și geologii 
sovietici au reușit să elaboreze

o hartă completă a Pamirului, 
cea mai mare regiune muntoasă 
a U.R.S.S. Fotografiile au 
dus la stabilirea a 100 de ghe
țari necunoscut! pînă în pre
zent. Munții Pamir adăpostesc 
peste 500 de ghețari.

• LUPII - PE CALE 
DE DISPARIȚIE ÎN SCAN
DINAVIA. Lupii — animale 
nelipsite din peisajul Peninsulei 
Scandinave — sînt pe cale de 
dispariție în Suedia și Norvegia, 
scrie revista „New Scientist". 
Astfel, specialiștii susțin că în 
pădurile Norvegiei au mai ră
mas în prezent doar... 7 lupi. 
Cauza dispariției lupilor din 
aceste țări o constituia vinarea 
lor masivă.



In orașul argentinian Rosario a avut loc festivitatea prezentării volumului

NICOLAECEAUȘESCU:„DEMOCRATIZAREA RELAȚIILOR INTERNATIONALE11

„Președintele Nicolae Ceausescu - una fii cele mai 
proeminente personalități ale contemporaneității, 
luptător neobosit pentru făurirea unei lumi mai

bune si mai drepte
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). - Sub auspiciile Asociației culturale 

argentiniano-române și ale Ambasadei României in Argentina, in orașul 
Rosario a avut loc o festivitate consacratâ prezentării volumului Nicolae 
Ceaușescu - „Democratizarea relațiilor internaționale", apărut recent în 
Argentina, în editura „Rueda". Au luat parte Leonora Morgades Rosello, 
președintele Asociației culturale argentiniano-române, Walter Perez, secre
tarul general al asociației, editorul Enrique Santiago Rueda, reprezen
tanți ai autorităților locale, ziariști.

il

Reuniunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare 

Necesitatea unor acțiuni hotărite pentru reluarea 
și promovarea politicii de destindere, colaborare și pace 

Intervenția reprezentantului României
HELSINKI 26 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor reuniunii de pri

măvară a Uniunii Interparlamentare, participanții au exprimat îngrijo
rarea profundă a parlamentelor și parlamentarilor, a opiniei publice din 
întreaga lume față de consecințele deosebit de grave ale stării de încor
dare care domină climatul politic mondial.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL

Numeroasele volume dedicate 
personalității și operei președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, apă
rute în edituri de prestigiu de pe 
toate continentele — a spus cu 
acest prilej editorul Enrique San
tiago Rueda - reflectă marele in
teres al opiniei publice internațio
nale față de gîndirea și activitatea 
șefului statului român, apreciat 
drept „una dintre cele mai proemi
nente personalități naționale și in
ternaționale ale lumii contempora
ne, care impresionează prin ne
obosita sa luptă pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
pentru făurirea ' unei lumi mai 
bune șl mai drepte". Vorbitorul a 
arătat că acestea sînt rațiunile

pentru care a editat, cu plăcere, 
în Argentina, lucrarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu despre demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
„operă de mare profunzime șl gîn- 
dire creatoare, de amplă analiză 
științifică", ce reliefează atît ne
cesitatea obiectivă, cit și căile prac
tice pentru Instaurarea unor relații 
interstatale noi, intr-adevăr demo
cratice, care să permită și să fa
vorizeze consolidarea păcii, secu
rității și colaborării în lume. El a 
evidențiat, totodată, că acestea sînt 
și rațiunile pentru care recoman
dă, in modul cel mai sincer, citi
torilor argentinieni și din întreaga 
lume lucrarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

însărcinatul cu afaceri a.l. al 
României la Buenos Aires, Augus
tin Berindean, a relevat, la rîndul 
său, personalitatea marcantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pres
tigiul și prețuirea de care se bucură 
pe plan național și internațional, 
roiul său hotărîtor in elaborarea și 
promovarea politicii externe a 
României, In soluționarea unora din
tre cele mai Importante probleme 
ale contemporaneității.

Festivitatea, care s-a încheiat 
printr-o gală de filme documenta
re, s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, de prietenie, specifică re
lațiilor dintre România și Argenti
na, dintre popoarele român și ar
gentinian.

★
Lucrarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu — „Democratizarea re
lațiilor internaționale" a fost ex
pusă In standul editurii „Rueda" 
din cadrul celei de-a IX-a ediții a 
Tirgului Internațional de carte de 
la Buenos Aires.

Abordînd problema întăririi rolu
lui O.N.U. în soluționarea justă și 
durabilă a problemelor majore cu 
care se confruntă omenirea, partici
panții la dezbateri s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor pe 
plan parlamentar, menite să ducă la 
crearea condițiilor pentru ca Națiu
nile Unite să-și poată îndeplini atri
buțiile conferite prin Cartă.

Prezentînd concepția României, 
aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu situația in
ternațională, șeful delegației române 
a relevat necesitatea unor acțiuni 
hotărite pentru a se pune capăt 
cursului periculos spre confruntare și 
război al evenimentelor, pentru re
luarea și promovarea fermă a poli
ticii de destindere, colaborare, secu
ritate și pace. în acest context, evi
dențiind atașamentul ferm al țării 
noastre față de țelurile nobile ale

Cartei O.N.U., vorbitorul a eviden
țiat importanța deosebită pe care o 
are. In actualele condiții internațio
nale, sporirea capacității de acțiune, 
a autorității organizației mondiale 
în dezbaterea și rezolvarea eficientă 
a problemelor de care depind pacea 
și securitatea omenirii. Avînd în ve
dere consecințele grave ale politicii 
de forță și amenințare cu forța, ale 
conflictelor și confruntărilor mili
tare, reprezentantul român a evi
dențiat propunerile țării noastre in 
legătură cu creșterea substanțială a 
rolului O.N.U. in soluționarea stări
lor de tensiune, subliniind necesita
tea respectării de către toate statele 
a prevederilor Declarației asupra 
reglementării pașnice a diferendelor 
internaționale, adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. în 1982. în baza 
unei inițiative a României.

Succes al forțelor de stingă în alegerile 
legislative din Portugalia

Acordarea necondiționată a independenței Namibiei mozambic: Deschiderea
cerință subliniată de participanții la Conferința internațională 

de la Paris
PARIS 26 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul Conferinței interna
ționale în sprijinul luptei poporului 
namlbian pentru independență, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Paris, 
Sam Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), s-a pronunțat pen
tru acordarea necondiționată a inde
pendenței Namibiei. în context, el a 
condamnat încercările de tergiversa
re a rezolvării problemei namibiene.

De la ultima conferință internațio
nală de solidaritate cu Namibia, des
fășurată tot la Paris, în anul 1980 — 
A spus vorbitorul — situația din a- 
cest teritoriu șl din jurul lui s-a În
răutățit și mal mult. Regimul rasist da 
la Pretoria șl-a Intensificat acțiunile 
represive atît împotriva poporului 
ruunibian, cit șl a populației de cu

loare din R.S.A., angajîndu-se, tot
odată, pe calea unei adevărate cam
panii de agresiuni și acțiuni de desta
bilizare in întreaga Africă de Sud.

în intervenția sa, primul ministru 
al Senegalului. Moustapha Niasse, 
care a fost ales președinte al Con
ferinței, s-a pronunțat pentru adop
tarea unor sancțiuni împotriva R.S.A., 
în special a unui embargo petrolier, 
— cerînd încetarea oricărui sprijin — 
în domeniile comercial, economic, 
diplomatic. militar sau nuclear — 
acordat regimului minoritar rasist de 
la Pretoria.

La rîndul său, președintele Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, Paul 
Lusaka, a lansat un apel la încetarea 
investițiilor străine în Africa,- de Sud 
și s-a pronunțat pentru acordarea 
independenței Namibiei, fără pici o 
condiție prealabilă.

Congresului Partidului
FRELIMO

MAPUTO 26 (Agerpres). — La 26 
aprilie s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
FRELIMO din R.P. Mozambic.

Președintele Partidului FRELIMO, 
Samora Moises Machel. a prezentat 
raportul Comitetului Central cu pri
vire la activitatea internă și inter
națională a partidului în perioada 
parcursă de la Congresul al III-lea, 
care a avut loc în anul 1977.

La congres participă un număr de 
525 delegați, precum și delegații de 
peste hotare reprezentînd partide 
politice prietene, mișcări de elibe
rare. națională și, asociații de priete
nie cu R.P. Mozambic.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv.

LISABONA 26 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor parțiale oficiale 
ale alegerilor legislative din Portu
galia, citate de agenția E.F.E., Parti
dul Socialist Portughez deține, pină 
în prezent, 99 de mandate în Adu
narea Republicii, față de 74 în pre
cedenta configurație a parlamentu
lui, iar Partidul Social-Democrat — 
72, cu patru mai puțin. Alianța 
„Povo Unido", formată din Partidul 
Comunist Portughez șl Mișcarea De
mocratică Portugheză, a obținut 44 
de mandate, cîștigînd trei mandate 
fată de precedentele alegeri. Din cele 
44 de mandate ale alianței „Povo 
Unido“, 41 au fost cîștigate de' comu
niști, menționează agenția. Centrul 
Democratic și Social a obținut 29 
mandate, pierzînd 15.

Din totalul de 250 de locuri în 
parlamentul unicameral portughez 
au fost atribuite, pînă în prezent, 
244. Pe listele electorale au fost în

scriși 7 153 000 cetățeni cu drept de 
vot, participarea la urne fiind — 
după cum informează agenția France 
Presse — de 78,6 la sută.

★
Intr-o declarație făcută după anun

țarea acestor rezultate, Mario Soares, 
secretar general al P.S.P., a precizat 
că nu intenționează să constituie un 
guvern minoritar, menționind că va 
încerca să formeze un cabinet de 
coaliție împreună cu Partidul Social- 
Democrat.

Referindu-se, in cadrul unei con
ferințe de presă, la rezultatele scru
tinului, secretarul general al Partidu
lui Comunist Portughez, Alvaro Cun- 
hal, a arătat că actuala coaliție de 
guvernămint — „Alianța Democrati
că" și partidele de dreapta compo
nente au suferit o infrîngere, in timp 
ce alianța „Povo Unido" și-a extins 
reprezentarea in Adunarea Re
publicii.

Persistă decalaje grave in producția 

industrială mondială

— relevă un raport al O.N.U.D.I.
VIENA 26 (Agerpres). — La 26 aprilie au început, la sediul O.N.U.D.I. 

din Viena, lucrările sesiunii a 17-a a Consiliului Dezvoltării Industriale. 
Timp de trei săptămîni, reprezentanți ai celor 45 de state membre ale 
consiliului, ai unor țări cu statut de observator și ai unor organisme 
din sistemul O.N.U. vor examina rezultatele obținute de O.N.U.D.I. în 
vederea promovării cooperării industriale, contribuția organizației la creș
terea potențialului industrial In țările In curs de dezvoltare.

■ Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Democratice Afganistan, 
a V-a aniversare a Revoluției din aprilie, vă adresez. în numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări, iar poporului prieten afgan cele 
mai bune urări de pace, prosperitate și progres.

Exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România șl 
Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Democratic al Poporului din Afganistan vor continua să se dezvolte 
neîntrerupt. în avantajul reciproc al popoarelor român și afgan, al păcii și 
colaborării internaționale.

Poporul afgan aniversează astăzi 
împlinirea a cinci ani de la revolu
ția democratică și populară din 27 
aprilie 1978, care a marcat un mo
ment , de cotitură în istoria acestei 
țări — începutul unor adinei prefa
ceri economico-sociale cu caracter 
progresist. Aceste transformări sînt 
cu atît mai semnificative cu cît Af
ganistanul (suprafața: 655 000 kmp; 
populația : 18 milioane de lo
cuitori) este în bună parte o țară 
aridă și muntoasă, a cărei economie 
a purtat decenii la rind amprenta 
înapoierii economice și a relațiilor 
feudale perpetuate de fostele clase 
dominante.

Măsurile adoptate au avut în ve
dere în primul rind domeniul agri
col, unde lucrează circa 85 la sută 
din populație ; a fost înfăptuită re
forma agrară, au luat ființă coope
rative agricole și s-a intensificat ac
țiunea de mecanizare și moderni
zare a muncii. La sfîrșitul actualului 
plan de dezvoltare economică 1979 
— 1984. ca rezultat al tuturor aces
tor măsuri, cooperativele agricole 
urmează să livreze circa jumătate 
din producția națională de cereale.

Schimbări importante au avut 
loc, de asemenea, și în celelalte 
sectoare de activitate. Astfel, au 
fost luate măsuri pentru întărirea 
controlului statului în economie, 
comerț și asupra resurselor natu
rale și au fost intensificate efortu
rile în vederea valorificării supe
rioare a bogățiilor țării. Printre

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

noile obiective industriale intrate 
în funcțiune se numără : complexul 
de extracție și rafinare a gazelor 
naturale de la Djarkuduk, combina
tul de prelucrare a aluminiului de \ 
la Ainak, fabrici de ciment, textile 
și de produse alimentare ș.a.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
care au pășit pe calea făuririi unei 
vieți noi, poporul român a urmărit 
și urmărește cu viu interes efortu
rile pe care le desfășoară poporul 
afgan, sub conducerea Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. între Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tică Afganistan se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborțr , 
întemeiate pe principiile respec' • 
lui independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc. Așa cum 
se știe. România s-a pronunțat și 
se pronunță pentru o soluție po
litică. pe calea tratativelor, a pro
blemelor în legătură cu Afganista
nul. pornind de la realizarea unei 
înțelegeri între statele din zonă, de 
la respectul independenței, suvera
nității și neamestecului în treburile 
interne ale poporului afgan.

Este convingerea fermă a țării 
noastre că adîncirea relațiilor ro- 
mâno-afgane corespunde interese
lor celor două țări și popoare, ale 
cauzei păcii șl înțelegerii în lume.

Conflictul iraniano-iraklan

Rezultatele alegerilor
VIENA 26 (Agerpres). — Ministe

rul de Interne al Austriei a confir
mat ca definitive rezultatele provi
zorii anunțate luni ale alegerilor ge
nerale desfășurate duminică în aceas
tă țară. Cele 183 mandate de depu
tat! au fost repartizate astfel : Par
tidul socialist — 90 ; Partidul popu
list — 81 ; Partidul liberal — 12.

Marți, președintele Rudolf Kir- 
chjschlaeger a acceptat demisia ofi
cială a guvernului cancelarului Bru-

generale din Austria
no Kreisky și i-a cerut acestuia, po
trivit tradiției și Constituției, să în
ceapă, în calitate de președinte al 
partidului cu cele mai multe manda
te. consultările pentru formarea unui 
nou cabinet. Kreisky, care își anun
țase anterior demisia definitivă din 
funcția de cancelar, nu va face decît 
să coordoneze aceste consultări. în 
locul său conducerea P.S. desemnîn- 
du-1 deja drept candidat al partidu
lui la postul de cancelar pe Fred 
Sinowatz.

Criza politică 
din America Centrală

MANAGUA 26 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat oficial dat publici
tății la Managua, guvernul nicara- 
guan a reafirmat necesitatea de a se 
iniția negocieri între Nicaragua și 
S.U.A., precum șl între Nicaragua și 
Honduras, în vederea soluționării 
crizei politice din America Centrală 
— relatează agenția Notimex.

Ordinea de zi cuprinde o seria de 
teme de importanță deosebită pentru 
activitatea O.N.U.D.I., cum sînt Ț ac
țiuni în vederea restructurării pro
ducției industriale mondiale, căi și 
mijloace pentru asigurarea transfe
rului de tehnici și tehnologii către 
țările în curs de dezvoltare, întărirea 
cooperării între aceste state, „Dece
niul dezvoltării în Africa", stadiul 
pregătirii celei de-a IV-a conferințe 
generale a O.N.U.D.I., prevăzută să 
aibă loc în Kenya.

Raportul directorului executiv 
prezintă în detaliu acțiunile între
prinse și realizările obținute de 
O.N.U.D.I. în anul 1982, contribuția 
propunerilor O.N.U.D.I. la creșterea 
sectorului industrial, la formarea de 
cadre și transferul de tehnici și teh
nologii în țările în curs de dezvol
tare. Cu toate rezultatele obținute, 
aportul țărilor în curs de dezvoltare

la producția industrială mondială re
prezintă numai 10,3 la sută, cu mult 
sub obiectivul stabilit prin Declara
ția de la Lima din 1975, care prevede 
ca, pînă la sfîrșitul secolului, aceste 
state să realizeze cel puțin 25 la sută 
din producția industrială mondială.

România, membră a consiliului, 
participă la lucrările sesiunii cu o 
delegație condusă de Octavian Gro
za, ambasadorul țării noastre în 
Austria, reprezentantul permanent al 
României la organizațiile internațio
nale de la Viena.

★
GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările sesiunii 
speciale a Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare al U.N.C.T.A.D., consa
crată în exclusivitate pregătirilor 
pentru Conferința U.N.C.T.A.D.-VI 
ce va avea loc la Belgrad în iunie 
1983.

TEHERAN 26 (Agerpres) — După 
cum informează postul de radio 
Teheran și agenția iraniană I.R.N.A. 
— citate de agențiile France Presse 
Si Reuter —, în urma bombardamen
tului efectuat de avioane de vinătoa- 
re irakiene, luni după-amiază. asu
pra localității Pol-E-Dokhtar. din 
apropiere de orașul Khorramabad, 
și-au pierdut viața 21 de persoane și 
au fost rănite alte 100. De asemenea, 
mai multe clădiri au fost distruse sau 
avariate.

Localitatea Pol-E-Dokhtar se află 
situată la peste 400 km sud-vest de 
capitala iraniană.

BAGDAD 26 (Agerpres) — Potrivit 
unui comunicat al Comandamentului 
armatei irakiene, citat de agenția 
I.N.A., avioane de vînătoare irakiene 
au efectuat, luni după-amiază, rai
duri împotriva unor instalații iranie
ne situate în profunzimea teritoriu
lui Iranului — informează agențiile 
France Presse și Reuter.

Se precizează că în ultimele 24 
de ore au mai avut loc „ușoare 
ciocniri".

Comunicatul adaugă că artileria 
iraniană a bombardat orașele de 
frontieră irakiene Bassorah și 
Mandali.

ORIENTUL MIJLOCIU

„Rasismul, discriminarea rasială - practici profund anacronice, 
care primejduiesc pacea și libertatea popoarelor"

In ultimul timp, situația din Africa australă a devenit și mai compli
cată ca urmare a faptului că regimul din R.S.A., promotor al politicii 
de discriminare rasială și de apartheid, își intensifică acțiunile agresive 
în Namibia, incercînd să împiedice autodeterminarea poporului namlbian, 
afirmarea dreptului său inalienabil la existență liberă și suverană. In 
același timp, tentativele rasiștilor sud-africani de a destabiliza, prin repe
tate incursiuni armate, statele africane din „prima linie" constituie un pe
ricol grav pentru stabilitatea și pacea pe continentul african și în întreaga 
lume. Aceste probleme au constituit tema convorbirii avute cu James O. C. 
Jonah, asistent al secretarului general al O.N.U. și, totodată, secretar ge
neral al celei de-a doua Conferințe mondiale pentru combaterea rasismu
lui și discriminării rasiale, care a 
noastre.

fost zilele trecuta oaspeta al țării

Convorblre cu James JONAH 
asistent al secretarului general 

al O.N.U.

— Știrile sosite din Africa de Sud 
— ne spune asistentul secretarului 
general al O.N.U. — atestă o înăs
prire a măsurilor represive ale regi
mului împotriva populației de culoa
re majoritare, care se pronunță pen
tru lichidarea politicii de apartheid, 
pentru eliminarea totală a practicilor 
rasiste din viața politică, economică 
și socială. In ciuda tuturor consecin
țelor grave pe care le presupune po
litica de apartheid, în Africa de Șud 
este continuată cu incăpățînare a- 
ceastă politică anacronică, obscu
rantistă ce contravine celor mai ele
mentare drepturi ale omului, dem
nității umane.

— Intr-un studiu elaborat de Cen
trul O.N.U. împotriva apartheidului 
se subliniază că sistemul rasist prac
ticat de regimul sud-african este ast
fel conceput încît să asigure, între 
altele, exploatarea resurselor tării în 
avantajul minorității albe printr-un 
aflux continuu de forță de muncă 
africană ieftină.

— Pentru realizarea acestui obiec
tiv a foit instituit un sistem amă
nunțit de control bazat pe reglemen
tări draconice, apăsătoare, privind 
toate aspectele vieții populației de 
culoare. Africanii sînt astfel con- 
strinși în marea lor majoritate să lo
cuiască in bantustane sau rezervații, 
pe care familiile celor angajați în în
treprinderile din „regiunile albe" nu 
le pot părăsi. Locuințele africanilor 
sînt total inadecvate, fără canalizare 
și lumină electrică; de asemenea, 
populația africană este lipsită de 
asistență medicală. Numărul de școli 
pentru africani este foarte redus, 
ceea ce face ca analfabetismul să 
bintuie în rindurile populației de cu-

loare; conținutul învățământului 
este, în fapt, redus la obiectivul de 
a face din&r-un african un instru
ment docil și util regimului rasist.

înșiși rasiștii din Africa de Sud nu 
vorbesc despre rasism, ci despre 
„apartheid", care în limba afrikaans 
înseamnă „dezvoltarea separată și 
paralelă a raselor". Dar rasismul 
există și se manifestă în cele mai vi
rulente forme in Africa de Sud și 
este implantat și in Namibia. Sub 
forme mai puțin grave, dar nu mai 
puțin umilitoare, rasismul se ma
nifestă și în alte țări, unde comu
nități întregi sînt plasate într-o po
ziție de inferioritate pe motivul cu-

că internațională. Tocmai de aceea, 
după cum se știe, a fost proclamat 
Deceniul de luptă împotriva ra
sismului și discriminării rasiale 
(1973—1983), în decursul căruia 
O.N.U, a subliniat în repetate rînduri 
obligația comunității internaționale 
de a exercita maximum de presiuni 
împotriva regimului din Africa de 
Sud, a cărui politică reprezintă o 
sfidare la adresa întregii lumi civili
zate.

La încheierea acestui deceniu este 
convocată cea de-a doua Conferință 
mondială pentru combaterea rasis
mului și discriminării rasiale, ce ur
mează să aibă loc la Geneva, între 
1 și 12 august. Această conferință se 
înscrie in contextul preocupărilor și 
eforturilor desfășurate pe plan inter

• O sfidare la adresa conștiinței umane • A sosit timpul ca O.N.U. 
să acționeze cu mai multă fermitate pentru a se pune capăt manifes
tărilor politicii de apartheid ® România, sprijinitor consecvent al 

aspirațiilor popoarelor la dezvoltare liberă și demnă

Cit privește salarizarea, trebuie 
spus că un muncitor de culoare este 
plătit, uneori, de zeci de ori mai 
puțin decît unul alb.

— Ca puteți spună despre știrile 
sosite din închisorile sud-africane. 
care vorbesc despre torturi, repre
siuni și chiar execuții ?

— însăși Adunarea Generali a 
O.N.U. a adoptat la ultima sa sesiu
ne o rezoluție prin care atrage aten
ția in legătură cu „represiunea per
manentă și execuțiile cărora le cad 
victime militanții de culoare împotri
va apartheidului". La rîndul său. 
Consiliul de Securitate a adoptat in 
unanimitate o rezoluție in care sub
liniază că toate acestea „vor agrava 
și mai mult situația din Africa de 
Sud".

Semnificativ este faptul că la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale nimeni n-a vorbit deschis in fa
voarea discriminărilor rasiale. Prac
tic, cu excepția grupărilor neonaziste 
și neofasciste, a Ku Klux Klan-ului, 
nimeni nu aprobă deschis rasismul.

iorii pielii, fiindu-le limitate dreptu
rile și libertățile democratice. In 
Statele Unite, de exemplu, deși se 
poate spune că rasismul este ilegal, 
discriminările rasiale au o largă ex
tindere.

— Vă rugăm să vă referiți Ia ac
tivitatea desfășurată în cadrul O.N.U. 
pentru abolirea rasismului, a politicii 
de apartheid.

— Dezbaterile din cadrul Organi
zației Națiunilor Unite au ilustrat în
grijorarea comunității internaționale 
in fața intensificării acțiunilor re
presive împotriva populației afri
cane majoritare din R.S.A., precum 
și a manifestărilor pe plan extern 
ale politicii de apartheid — conti
nuarea ocupării ilegale a Namibiei 
și a 
siune 
cane 
tarea 
alte regiuni ale globului, ...
gravă a demnității umane, discrimi
narea sub pretextul culorii pielii nu 
pot să lase indiferentă opinia publi-

repetatelor acte de agre- 
impotriva statelor afri-

vecine. Totodată, manifes- 
discriminării rasiale și în 

încălcarea

național pentru eliminarea definitivă 
a rasismului și discriminării rasiale, 
a politicii de apartheid. Pînă în pre- _ 
zent, împotriva Africii de Sud nu 
s-au putut adapta și aplica sancțiu
nile preconizate din cauza obstacole
lor ridicate de o serie de state occi
dentale, printre care Statele Unite, 
Marea Britanie și altele. Sperăm că 
viitorul forum mondial va proclama 
un nou deceniu de luptă, In cursul 
căruia toate statele să-și unească for
țele pentru eliminarea cancerului ra
sismului și discriminării rasiale din 
Africa de Sud.

A sosit timpul să arătăm că O.N.U. 
este în măsură să acționeze cu fer
mitate, deoarece un eșec în această 
direcție ar avea grave consecințe. Și 
aceasta, cu atît mai mult cu cit re
gimul din Africa de Sud consideră 
provocările și atacurile împotriva ță
rilor africane vecine drept calea cea 
mai bună pentru continuarea domi
nării populației majoritare din pro
pria țară. Ceea ce, după cum s-a vă
zut in repetate rînduri, constituie

un pericol serios pentru pace în 
Africa și pe plan internațional.

— Cum apreciat! luările de poziție 
ale României în dezbaterea acestor 
probleme ?

— Chiar de la intrarea sa în O.N.U. 
România a avut un rol important in 
activitățile organizației. Țara dum
neavoastră, președintele Nicolae 
Ceaușescu, prin politica promovată, 
prin contribuțiile aduse la dezbaterea 
și soluționarea marilor probleme 
mondiale, dețin o poziție unică. 
România este una din puținele țări 
membre ale O.N.U. care are relații 
bune cu toate statele, ceea ce i-a per
mis să joace un rol deosebit in efortu
rile pentru conciliere, pentru soluțio
narea disputelor pe cale pașnică, prin 
tratative. Țările africane privesc spre 
România ca spre un stat care poate 
să le ajute, care poate să contribuie 
la soluționarea problemelor ce le fră
mântă. Țara dumneavoastră a spri
jinit și sprijină mișcările de elibera
re națională, lupta popoarelor pentru 
asigurarea drepturilor lor inalienabile 
și imprescriptibile la autodetermina
re, la organizarea unei vieți libere si 
demne, conform voinței și aspirații
lor proprii.

Semnificativă este și contribuția 
țării dumneavoastră la eforturile în
dreptate spre creșterea rolului O.N.U. 
în viața internațională. In condițiile 
actuale, cînd asupra omenirii pla
nează pericole atit de grave, nu tre
buie scăpată șansa de a face din 
O.N.U. un organism care să joace un 
rol tot mai activ și mai important in 
soluționarea marilor probleme mon
diale. Sînt cunoscute, din experiența 
istoriei, consecințele tragice ale eșe
cului organizațiilor internaționale 
menite să contribuie la menținerea 
păcii, ca de exemplu cel al Ligii Na
țiunilor. Acum, in condițiile existen
ței armelor nucleare, cînd știința a 
pus la îndemâna războiului mijloace 
atît de distrugătoare, o conflagrație 
mondială i-ar face pe cei vii să-i in
vidieze pe morți. De aceea, trebuie 
acționat in așa fel incit O.N.U. să nu 
eșueze în misiunea prevăzută de 
Carta sa — aceea de a izbăvi ge
nerațiile viitoare de flagelul războiu
lui.

Convorbire realizată de 
Nicolae PLOPEANU

TUNIS 26 (Agerpres). — Comitetul 
Central al organizației palestiniene 
„Al Fatah" și-a încheiat lucrările 
desfășurate la Tunis, sub conducerea 
lui Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. în 
cursul reuniunii, informează agenția 
W.A.F.A.. au fost discutate relațiile 
palestiniano-iordaniene. treeîndu-se 
în revistă eforturile vizînd înlătu
rarea obstacolelor din calea unui 
acord între cele două părți. Comite
tul Central a examinat, de aseme
nea. probleme ale vizitei pe care o 
întreprinde în prezent secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz. în re
giune.

Comitetul Central și-a reafirmat 
adeziunea fată de O.E.P. ca singurul 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian șl fată de rezoluțiile re
uniunii arabe la nivel înalt de ja 
Fes, hotărînd să informeze țările 
arabe asupra poziției sale. A fost 
subliniată importanta convocării unei 
reuniuni extraordinare' arabe la ni
vel înalt pentru salvgardarea unită

ții șl solidarității țărilor arabe, men
ționează agenția W.A.F.A.

ABU DHABI 26 (Agerpres) — La 
Sharjah, în Emiratele Arabe Unite, 
au început lucrările Conferinței r\-o 
ganizate de O.N.U. în problema p. 
lestiniană și a statutului Ierusalimu
lui, informează agenția Reuter. Parti
cipă reprezentanții a 13 țări arabe, ai 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. ai unor mișcări de eliberare 
națională și organisme ale O.N.U.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Guver
nele libanez și israelian au hotărît 
suspendarea negocierilor programate 
săptămîna aceasta în problema re
tragerii trupelor Israelului din Liban, 
avînd în vedere turneul pe care îl 
întreprinde în Orientul Mijlociu se
cretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, și convorbirile la nivel înalt 
pe care le va purta la Beirut și Tel 
Aviv — a declarat conducătorul de
legației libaneze la convorbiri, An
toine Fattal.

“I
AGENȚIILE DE PRESĂ I

e scurt
VIZITA UNEI DELEGAȚII ECO

NOMICE CHINEZE ÎN R. P. PO
LONĂ. O delegație chineză, condu
să de ministrul adjunct al indus
triei miniere. Yie Qing. a făcut o 
vizită în R. P. Polonă, unde a avut 
convorbiri în vederea intensificării 
cooperării în industria cărbunelui, 
menționează agenția China Nouă, 
adăugind că s-a ho-tărit ca Polonia 
să contribuie la dezvoltarea și mo
dernizarea 
din China 
de părți.

industriei carbonifere 
în condițiile convenite

SUD-AFRICANE SINTTRUPE
CONCENTRATE LA FRONTIERA 
ESTICA A REPUBLICII POPU
LARE ANGOLA, amenințînd să de
clanșeze o nouă agresiune împotri
va acestei țări, informează agenția 
Angop. Totodată, se menționează că 
raidurile întreprinse de avioane 
militare ale R.S.A., care au violat 
spațiul aerian angolez, s-au intensi
ficat îngrijorător în ultima peri
oadă. numărul lor fiind dublu, com
parativ cu săptămîna trecută.

. RECOLTĂ DE CEREALE DIN
MEXIC este estimată, anul acesta, 

1 la peste 28 milioane tone — trans- 
Imite agenția mexicană de presă

Notimex, citind un comunicat al 
ministerului de resort din această 
țară. Ministrul agriculturii și re- 

I surselor hidraulice, Horacio Garda
Aguilar, a declarat că recolta de 
anul acesta va depăși cu 3 400 000

I tone pe cea din anul precedent, și 
I că, global, însumând toate cele 163 

de culturi din țară, ie va realiza

o producție agricolă de 127 mili
oane tone.

ȘOMAJUL IN RINDURILE TI
NERETULUI OCCIDENTAL. Po
trivit datelor statistice ale Comi
siei Pieței comune cu privire la 
șomajul în rindurile tineretului in 
nonă din cele zece țări membre 
ale C.E.E. (mai puțin Grecia), pu
blicate marți la Bruxelles, 26,4 la 
sută dintre tinerii sub 25 de ani 
erau lipsiți de un loc de muncă la 
sfârșitul . lunii martie. Aceasta, 
precizează A.F.P., înseamnă mai 
mult decit unul din patru tineri in 
situație de șomaj, și cu 2,4 la sută 
mai mulți șomeri tineri în ansam
blul populației apte de muncă a- 
flate in căutarea unui post.

EXPORTURILE JAPONEZE DE 
OȚEL AU SCĂZUT ÎN MARTIE 
CU 6 LA SUTĂ, ceea ce a făcut ca 
pe întregul an financiar 1982, care 
s-a încheiat la 31 martie, să se în
registreze o diminuare de 14,7 la 
sută a acestora, pentru al treilea 
an consecutiv. Se precizează că în 
exercițiul financiar care s-a în
cheiat exporturile nipone de oțel 
au totalizat 29,43 milioane tone.

DEMISIA GUVERNULUI ISLAN- 
DEZ. Primul ministru al Islandei, 
Gunnar Thoroddsen, a anunțat că 
guvernul său de coaliție va demi
siona joi, în urma pierderii majori
tății parlamentare în alegerile de 
simbătă. Decizia a fost luată in 
cursul unei reuniuni a cabinetului, 
informează agenția Reuter.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Cod TI Ml. București Piaf.» Bclnteil nr. 1. Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele ie fao la oficiile poștale șl dlluzorll din întreprinderi șl Instituții. In străinătate/ abonamentele ae fac prin ILEXIM departamentul 
expert-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 1, Tiparul : Combinatul Pollgrafio CASA SClNTEII <0 360

_1


