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Să întîmpinăm sărbătoarea
muncii cu sarcinile de plan
exemplar îndeptirutâ
FILE DE ÎNTRECERE

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 4 LUNI

Sectorul 6 din București

,

\

Colectivele de oameni ai muncii din Secto
rul 6 al Capitalei raportează îndeplinirea
înainte de termen a planului la producțiamarfă pe primele patru luni ale anului, realizindu-și în acest mod angajamentele asu
mate în cinstea zilei de 1 Mai. Pînă Ia sfîrșitul acestei luni se va realiza o producțiemarfă suplimentară în valoare de peste 100
milioane lei, concretizată în circa 600 tone
oțel. 1 800 kW motoare electrice. 64 tone pro, dtise prelucrate din materiale plastice, 25
tone lacuri și vopsele, 4 000 mc beton
celular autoclavizat, 40 mii mp țesături
bumbac și tip bumbac, 120 mii mp țe
sături lină și tip lină, produse ale industriei
electrotehnice în valoare de 12 milioane lei,
produse de mecanică fină în valoare de 3
milioane lei și altele. Aceste rezultate s-au
datorat, în primul rînd, creșterii productivi
tății muncii, al cărui indicator a fost depășit
cu 4,5 Ia sută pe ansamblul unităților eco
nomice din sector. (Dumitru Manole).

26 unități economice din județul Arad
Puternic angrenați în ampla Întrecere so
cialistă ce se desfășoară in intimpinarea zilei
de 1 Mai, oamenii muncii arădeni din 26
unități economice au raportat îndeplinirea
planului producției-marfă pe primele patru
luni ale anului. Dînd dovadă în continuare
de aceeași serioasă preocupare pentru creș
terea productivității muncii și economisirea
materiilor prime și a materialelor, pentru
reducerea consumului de combustibil și ener
gie electrică, colectivele de oameni ai muncii
din cele 26 unități vor putea realiza pînă la
sfîrșitul lunii curente o producție suplimen
tară în valoare de peste 100 milioane lei.
(Tristan Mihuta).

15 unități economice

din

județul

Galați
în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii muncii
din 15 unități economice din județul Galați
raportează' realizarea înainte de termen a
planului pe 4 luni la producția-mairfă indus
trială. între acestea se află și Șantierul na
val din Galați. Se estimează că, pînă la fine
le lunii aprilie, cele 15 unități vor obține
în plus o productie-marfă industrială In va
loare de circa 175 milioane lei. (Dan Plăeșu).

In avans — o comandă urgentă
la export
Nu de mult, între
prinderea
„Neptun"
din Cimpina a fost so
licitată de unul dintre
partenerii săi externi
să execute și să livre
ze în maximum o lună
de zile o serie de re
dactoare de un anumit
tip. Deși termenul
era scurt, conduce
rea întreprinderii l-a
acceptat. S-a contat,
in această decizie, pe
experiența și capacita
tea colectivului secției
sculărie. Primind do
cumentația, inginerul
Florian Badea, șeful
secției, a încredințat-o
maistrului comunist
Ion Barbu.
— Și cum ați acțio
nat ? — îl întrebăm pe
maistru.
— In primul rînd,
am studiat bine docu
mentația, reper cu re

per, cotă cu cotă. Apoi,
am ales șase oameni,
meseriașii cei mai
buni, policalificați in
citeva meserii, am or
ganizat întreaga mun
că, consultîndu-mă cu

Tot timpul am benefi
ciat de sprijinul între
gului colectiv; al celor
160 de sculeri, dintre
care peste jumătate
sint comuniști. Toți
știau că e o comandă

La întreprinderea „Neptun“ - Cimpina
ei, pînă în cele mai
mici amănunte, ca to
tul să meargă de la
început fără prea mari
poticneli. Ne-am asi
gurat sculele și dispo
zitivele necesare. Toți
au acționat energic, au
muncit bine, cu aten
ție și spor.
Maistrul s-a oprit o
clipă din relatare.
Apoi a adăugat :
— Ar fi nedrept să
nu precizez un lucru.

ZALĂU: O
Prin eforturile unite ale
proiectanților. constructorilor,
furnizorilor de utilaje și be
neficiarului, în cinstea zilei
de 1 Mai, la întreprinde
rea „Electrocentrale" din mu
nicipiul Zalău a fost pus
în funcțiune, pentru prima
dată în țară, un cazan de
120 tone abur/oră, realizat de
întreprinderea „Vulcan" din
București. Cazanul este con
ceput să consume combustibil

urgentă pentru export.
Finalul acestui lău
dabil efort ? Echipa lui
Ion Barbu, lucrind in
acord global, ă reu
șit să realizeze coman
da în mimai trei săptămini. Probele și ro
dajul s-au desfășurat
sub un control exi
gent. Dovada ? După
ce a primit reductoarele, partenerul extern
a transmis întreprin
derii
din
Cimpina

mulțumiri. Apreciind
buna calitate a reductoarelor, el a solicitat
o altă comandă, e
drept mai puțin ur
gentă, dar mult mai
mare.
— Poate fi conside
rat acest fapt ieșit din
comun ? — l-am în
trebat pe sculerul-șef,
Florian Badea.
— Nicidecum. Este
vorba doar de un fapt
obișnuit din întrece
rea socialistă. Hărni
cia, priceperea, res
ponsabilitatea munci
torească a colectivului
nostru le puteți recu
noaște ușor în nume
roase alte fapte de
muncă...

Constantin
CAPRARU
corespondentul
„Scînteii"

nouă capacitate de producție
solid (cărbune inferior) și asi
gură aburul tehnologic la pa
rametri ridicați. în aceste zile
se fac probele tehnologice la
turboagregatul de 12 MW —
realizat de întreprinderea de
mașini grele București — prin
a cărui intrare în funcțiune
sistemul energetic național va
fi degrevat de furnizarea a
12 MW energie electrică pen
tru municipiul Zalău. O deo
sebită contribuție și-au adus la

realizarea acestui obiectiv co
lectivele de oameni ai muncii
de la cele două întreprinderi
bucureștene amintite, construc
torii și instalatorii din ca
drul trustului „Energomontaj"
București, ^șantierul Zalău,
Trus'tului de construcții indus
triale Cluj și Trustului de
izolații pentru lucrări indus
triale
București.
șantierul
Cluj-Napoca, lotul Zalău. (Eu
gen Teglaș, corespondentul
„Scînteii").

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a întîlnit,
miercuri, cu președintele Partidului
Muncitoresc Norvegian. Gro Harlem
Brundtland, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a efectuat o vizită de
prietenie în țara noastră.
La primire au luat parte tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.,
și Olimpia Solomonescu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.
Oaspetele și-a exprimat deosebita
satisfacție de a se întîlni și a avea
convorbiri cu tovarășul Nicoiae
Ceaușescu în probleme bilaterale și
internaționale de interes comun.
în timpul întrevederii s-a subli
niat cu satisfacție faptul că relați
ile dintre România și Norvegia s-au
înscris pe o linie mereu ascendentă
și a fost exprimată încrederea că
aceste raporturi se vor extinde și
îmbogăți continuu. în interesul și
spre binele țărilor și popoarelor
noastre. A fost afirmată, în același
timp, dorința ca raporturile dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Norvegian să se
amplifice și să se întărească în con
tinuare, de a se intensifica contac
tele și schimburile de păreri în
probleme de interes comun, pe baza
stimei și respectului reciproc. S-a
apreciat că dezvoltarea legăturilor
dintre
cele două partide este de
natură să contribuie la adîncirea
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Irigațiile, buna întreținere a culturilor
-decisive în bătălia pentru recoltă
O

ZI PRINTRE OAMENII OGOARELOR DIN CÎMPIA TELEORMANULUI

Sfîrșit de aprilie in cîmpia teleormană. O zi de primăvară prea gră
bită, care prin temperaturile de 26—27 de grade te duce cu gîndul mai
degrabă' spre zilele din plină vară. Și, ca ziua de ieri, spun oamenii lo
cului, au fost citeva zeci în acest an, în timp ce zilele cu ploaie pot fi
numărate pe degetele unei mîini. Griul, pînă mai deunăzi negru ca
un codru, a început să se îngălbenească pe anumite suprafețe, iar po
rumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr stau timide, de-abia răsărite,
ferindu-se parcă din bătaia razelor de soare.

Nu cu ochii ia cer, ci cu
grija de a da apă culturilor
Inutil să mal demonstrăm că
această importantă zonă agricolă —
care produce anual peste un milion
și jumătate tone de cereale — este
afectată de lipsa apei din sol. Și to
tuși, oamenii pe care i-am întilnit
de-a lungul a peste o sută de kilo
metri în Cîmpia Burnazului, de la
țăranii cooperatori din Beciu sau
Slobozia-Mindra, din Dracea sau
Furculești, din Traianu sau Drăgănești și pină la primul secretar de
partid al județului, tovarășul Teodor
Roman, acționează ferm pentru a di
minua cit mai mult efectele lipsei de
umiditate din sol și a asigura con
diții normale pentru o recoltă cores
punzătoare în acest an.
...La ora opt dimineața, la sediul
comitetului județean de partid se în
cheia o importantă ședință de birou.
Principala problemă discutată : agri
cultura.

— Mai precis, tovarășe prim-secretar...
— întli șl lntîi, Irigațiile, Deopo
trivă în sisteme amenajate și în zo
nele unde se poate recurge la meto
dele tradiționale de udare. Am ex
plicat activiștilor și specialiștilor
prezenți, în spiritul indicațiilor date
recent de secretarul general al parti
dului, că trebuie să trecem hotărit la
efectuarea udărilor, zi și noapte.
Acum, orice zi ciștigată la irigații în
seamnă sporuri de recoltă. Avem
120 000 hectare de teren irigate în
cele trei mari sisteme și încă o în
semnată suprafață în sisteme locale.
Ei bine, aș spune că e o șansă. Dar
această șansă trebuie s-o valorificăm
din plin, mai ales în aceste condiții
de secetă. I-am trimis pe toți acti
viștii de partid, pe toți specialiștii
din agricultură și din sectoare legate
de agricultură să stea de dimineața
pînă seara în cîmp, să îndrume în
treaga activitate, urmărind cu prio
ritate respectarea programelor de
udare, să mobilizeze forjele satului
la lucrările de întreținere a culturi

lor. Nu trebuie să ne scape nici o zi
din vedere starea de vegetație, pen
tru a putea lua cele mai operative
măsuri pentru reînsămînțarea acelor
terenuri unde plantele nu au răsărit
din lipsă de apă. Iată, de pildă, o
suprafață cu sfeclă a trebuit reinsămînțată după ce plantele răsăriseră
atît de frumos, incit îți era mai mare
dragul să le privești. Dar au fost su
ficiente doar citeva ore de vînt pu
ternic pentru a compromite cultura
pe această suprafață. Sînt greutăți,
dar nu putem sta cu miinile încru
cișate, așteptînd doar ploaia.
îl însoțim pe teren pe unul din
activiști în plin exercițiu al func
țiunii. Este tovarășul Marin Nisipașu, secretar cu problemele agrare la
comitetul județean de partid. Are
fața arsă de soare, iar ochii li tră
dează somnul scurt pe care l-a
avut, probabil, în noaptea trecută.
— Care este programul de lucru
al unui activist de partid în perioa
da campaniei agricole ?
— în ce mă privește, trebuie să
fiu la sediu cel tîrziu la ora șase
dimineața și cel mai devreme, tot la
ora șase. Pentru că dacă vin mai
tîrziu de ora șase, nu mai pot cu
prinde, în timp scurt, cîteva sarcini
urgente ale dimineții, pentru a pleca
pe teren, iar dacă vin mai devreme
de șase înseamnă că nu m-am odih
nit suficient, știind că nu mă pot
culca mai devreme de miezul nopții.

Acum, irigațiile și întreținerea cul
turilor sînt la ordinea zilei.
Ajungem la cooperativa agricolă
din Furculești.
— Priviți griul — ne spune secre
tarul comitetului județean. Bietul
Călin, președintele cooperativei, cit
l-a mai mîngîiat, cit l-a mai urmă
rit zi de zi în primăvara asta. Din
lipsă de umezeală, griul suferă. Dar
ce să facă ? Uite, doar doi-trei ki
lometri mai încolo e altă viață. Este
zona irigată a aceleiași cooperative
agricole. După cum pornise în pri
măvară. griul neirigat atingea sigur
cinci mii de kilograme la hectar.
Acum, orice zi fără ploaie înseamnă
pierderi importante de recoltă.

Un raport pe care îl dorim
cît mai des auzit:
„Toate stațiile de irigații
funcționează din plin !"
Ne continuăm drumul pe panglica
de asfalt a șoselei sau pe drumurile
dintre tarlale, spre Turnu Măgurele,
în dreapta, lanuri nesfîrșite de griu

Horea CEAUȘESCU
Stan ȘTEFAN
Viorel SALAGEAN
(Continuare In pag. a IlI-a)
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Corespondentul-șef al Agenției „China Nouă“ la București
Tovarășul Nicoiae Ceaușescii, Se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România,
a
primit,

miercuri după-aniiâ-ză, pe Tin Yun
Nin. corespondent-șef al Agenției
..China Nouă" la București.
La primire a participat tovarășul

Eugen Florescu, adjunct de șef de
secție la C.C. ăl P.C.R.
Cu acest prilej, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Agenția „China Nouă".

Șeful secției de politică externă a revistei „Al Majalla"
1

C AMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂ VARĂ

mentală a zilelor noastre o repre
zintă oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri hotărite, concrete
de dezarmare, și in primul rînd de
dezarmare nucleară, sub un control
international corespunzător, menționindu-se însemnătatea stabilirii unui
echilibru la un nivel cît mai scăzut,
care să garanteze securitatea egală
a părților, să contribuie la elimina
rea războaielor de orice fel.
în timpul convorbirii s-a acordat
o atenție deosebită problemelor
securității și cooperării în Europa,
relevindu-se importanta Încheierii
cu succes a reuniunii de la Madrid,
care să dea un nou impuls edificării
unui climat de liniște, securitate și
încredere pe continent.
Schimbul de vederi a scos, de
asemenea, in evidentă rolul colabo
rării dintre partidele comuniste, so
cialiste.
social-democrate,
dintre
toate forțele democratice, progresis
te în lupta pentru pace, destindere
și dezvoltare, pentru lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi
ordini economice, pentru asigurarea
dezvoltării multilaterale a tuturor
țărilor, și în special a țărilor rămase
în urmă.
S-a reafirmat hotărirea Partidului
Comunist Român și Partidului Mun
citoresc Norvegian de a conlucra și
în viitor pentru a-și aduce contri
buția la triumful idealurilor de pace,
democrație și progres social ale tu
turor națiunilor lumii.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicoiae
Ceaușescu, a primit, miercuri. pe
Elias Harfouche, șeful secției de po
litică externă a revistei „Al Majalla",

întreprinderea de utilaj minier Petroșani. In imagine : formațiile conduse de loan Fănic și Ștefan Caprici, surprinse in timp ce montau noi combine
de abataj C.A. 1 și C.A. 2
Foto : S. Cristian

prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și norvegian, dintre
România și Norvegia, la extinderea
conlucrării dintre ele, atît pe plan
bilateral, cît și pe arena internațio
nală, în folosul celor două țări, al
cauzei păcii și cooperării dintre
națiuni.
Schimbul de vederi în probleme
actuale ale vieții internaționale a
reliefat îngrijorarea celor două par
tide fată de deteriorarea. în ultima
vreme, a relațiilor mondiale, care
pune în pericol pacea, independenta
și securitatea popoarelor. De ambeîe
părți s-a apreciat că, în aceste con
diții, este nevoie, mai mult ca oricînd, să se facă totul pentru oprirea
încordării, pentru eliminarea forței
și amenințării cu forța în relațiile
dintre state, rezolvarea stărilor conflictuale. a tuturor divergențelor
exclusiv pe cale pașnică, prin ne
gocieri, pe baza normelor și prin
cipiilor unanim recunoscute ale
dreptului internațional.
în acest context, s-a subliniat în
semnătatea soluționării prin tratati
ve a situației din Orientul Mijlociu,
care să ducă la stabilirea unei păci
globale, juste și trainice în această
regiune pe baza retragerii Israelului
din toate teritoriile arabe ocupate
în 1967 șl recunoașterea drepturilor
legitime ale poporului palestinian la
autodeterminare, inclusiv la crearea
unui stat palestinian independent,
asigurării existenței și securității
tuturor statelor din zonă.
S-a subliniat că problema funda

care apare la Londra, în limba ara
bă. publicație editată de compania
saudită .,Saudi Research and Marke
ting Co".
A participat tovarășul Eugen

Florescu. adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru revista „Al Majalla".

Dezvoltarea creatoare de către Partidul Comunist Român
a teoriei marxiste despre puterea politică a clasei
muncitoare. Concepția tovarășului Nicoiae Ceausescu,
secretarul general al partidului, despre statul
democrației muncitorești revoluționare
Cei 100 de ani care au trecut de
la moartea lui Karl Marx au fost
martorii extraordinarei răspindiri și
pătrunderi în întreaga lume a con
cepției marxiste, ai afirmării aces
teia drept una din cele mai impor
tante forțe spirituale ale contempo
raneității. Istoria nu cunoaște 6 con
cepție despre lume și viață, aseme
nea celei marxiste, care să fi exer
citat o influență atît de adîncă și de
durată asupra conștiinței oamenilor.
Concepție consecvent științifică și
călăuză în acțiunea socială, marxis
mul a devenit un stindard în lupta
de eliberare socială a maselor, s-a
transformat într-o forță motrice a
istoriei.
Validitatea legilor fundamentale
ale dezvoltării sociale, descoperite de
Marx, ca și a tezelor științifice pe
care el le-a formulat, a fost cu stră
lucire confirmată de istorie. Puterea
de atracție a marxismului creste con
siderabil în actualele condiții, cînd
problemele dramatice cu care este
confruntată omenirea își caută ex
plicația științifică și solicită stăruitor
soluții care să-i asigure un viitor
demn de aspirațiile de totdeauna ale
oamenilor.
întreaga evoluție a filozofiei socia
le .marxiste învederează caracterul
deschis, nedogmatic al gindirii lui
Marx ; ea pune totodată în evidență
esența caracterului ei transformator,
două trăsături care dobîndesc o im
portanță excepțională în înțelegerea
și transformarea lumii contemporane,
într-adevăr, este bine cunoscută cea
de-a 11-a teză
a lui Karl Marx
despre Feuerbach, în care se afirmă
că „Filozofii nu au făcut decit să
interpreteze lumea în diferite mo
duri; important este însă de. a o
schimba". Am spune că esența filo
zofiei marxiste poate fi înțeleasă nu
mai din perspectiva acestui postulat
fundamental al aspirației spre modi
ficare revoluționară a structurilor
sociale.
Combătînd pe cei care, înțelegînd
îngust concepțiile socialismului știin-

Comunicare prezentată in cadrul
sesiunii științifice organizate cu
prilejul împlinirii a 90 de ani de
la crearea P.S.D.M.R., a 165 de ani
de la nașterea lui Karl Marx și a
100 de ani de la moartea sa.

țific, încearcă să demonstreze că
marxismul aparține trecutului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU spunea
recent: „Marx nu ne-a lăsat șabloane,
nu ne-a oferit modele cu privire la
construcția societății socialiste. EI a
tras concluzii teoretice, filozofice,
practice despre inevitabilitatea con
struirii unei societăți fără exploata
tori, idealurile înfăptuirii ei afirmîndu-se astăzi cu o mare putere in în
treaga lume".
Este semnificativă pentru amplitu
dinea rezonanței contemporane a
operei Iui Marx omagierea ei, cu
prilejul actualei comemorări, de cele
mai diverse personalități culturale și

Gheorghe RADULESCU,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat

politice, chiar antimarxiste, din lumea
întreagă. Astfel, istoricul francez
Fernand Braudel scria recent că
„după cel de-al doilea război mon
dial... învățămintele lui Marx s-au
impus celor mai serioase spirite", iar
omul politic conservator A. Peyrefitte, deși respinge concluziile auto
rului Capitalului scria că „Marx,
la o sută de ani de la moartea sa,
a generat un fenomen doctrinal fără
precedent... Filozofia marxistă a cu
noscut o influență fără termen de
comparație. Nici Platon, nici Des
cartes, nici Kant n-au fost la ori
ginea unui astfel de curent".
Unul din domeniile fundamentale
în care s-a materializat acest postulat
marxist transformator este cel al
teoriei despre puterea politică a cla
sei muncitoare, ca forță socio-politică
menită să înfăptuiască răsturnarea
radicală a vechilor rînduieli și edifi
carea societății eliberate de exploa
tare și alienare.
Ca în toate conceptele sale, și în
elaborarea teoriei despre puterea po
litică a clasei muncitoare Karl Marx
pornește de la analiza situației isto
rice concrete, de la ideea că prole
tariatul, ca forță fundamentală a re
voluției — singura clasă revoluțio
nară pînă la capăt — stringe în jurul

și sub conducerea ei toate forțele
interesate in schimbarea orânduirii
sociale.
înainte de a ne referi la cîteva
dintre ideile principale care privesc
obiectul comunicării noastre, socotim
necesar să reamintim că întemeieto
rul socialismului științific a păstrat
o rezervă prudentă, specifică rigori
lor sale, în prognozele sociale.
în textele fundamentale ale lui
Marx nu se întilnesc detalii despre
fizionomia și alcătuirea societății
viitoare. Și aceasta, pentru că Marx
nu a fost un proroc și nici un
utopist, ci un om de știință ale că
rui enunțuri socio-economico-politice
postulau numai necesitatea legică a
făuririi noii societăți. E un element
important care nu trebuie uitat.
Elementul științific novator pe
care-1 dezvăluie Marx în analiza pu
terii politice este acela că natura
statului este determinată pe fiecare
treaptă a dezvoltării istorice de re
lațiile de producție, de interesele
economice și sociale ale clasei care
stăpînește principalele mijloace de
producție. Puterea de stat este, de
regulă, intr-o formă, sau alta, mani
festarea voinței clasei dominante
economic. Altfel spus, puterea eco
nomică — a demonstrat Marx —ieste
sursa puterii sociale și politice a unei
clase, statul fiind instrumentul exer
citării acesteia din urmă. în acest
sens, încă în Manifestul Partidului
Comunist se arată că „...puterea po
litică este puterea organizată a unei
clase pentru asuprirea alteia", adică
este instrumentul promovării intere
selor sale specifice.
Această dezvăluire a esenței reale
a statului, care a spulberat falsele
iluzii despre statul ca expresie a
armoniei generale, a revoluționat
efectiv gindirea sociologică, creind un
nou mod de a concepe și înțelege
socialul, relațiile de putere în viața
socială.
■
Un al doilea aspect al teoriei
elaborate de Marx despre puterea
politică — de o mare importanță
contemporană — se referă Ia abor
darea istorică a statului socialist.
Astfel, în spiritul criteriului amintit
mai sus, statul socialist este carac
terizat în aceeași lucrare ca „fiind

(Continuare în pag. a V-a)
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
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Un premiu
I
pentru spectatori
Cinematograful „Modern" din I

Masuri pentru buna gospodărire a localității
O scrisoare în care se relatau
unele deficiențe in gospodărirea
municipiului Sf. Gheorghe a fost
repartizată, spre cercetare, la indi
cația secretarului general al parti
dului, viceprim-miniștrilor de resort
ai guvernului. La verificarea fap
telor sesizate au participat și re
prezentanți ai organelor de partid
și de stat locale, precum și ai co
mitetului de partid al întreprinderii
de aparataj electric auto și motoare
electrice, unde muncesc autorii
scrisorii.
în raportul de cercetare se pre
cizează că în prima parte a iernii
trecute au existat intr-adevăr une
le deficiențe in asigurarea căldu
rii și a apei calde la apartamente
situate la etajele superioare. Comi
tetul executiv al consiliului popu
lar municipal a întreprins la vre
mea respectivă măsurile necesare,
locatarii beneficiind de căldură la

Vaslui a fost distins de Centra
la „Româniafilm" cu premiul I
pe țară pentru activitatea des
fășurată in 1982. Cu un an îna
inte, prestigiosul loc fusese ocupat de cinematograful „Scala"
din Capitală unde se organizea
ză, de regulă, premierele de
gală ale filmelor românești.
Dacă filmele artistice de lung
metraj românești se bucură de
mare audiență și receptivitate
la Vaslui este, in primul rînd,
meritul oamenilor muncii de
aici, in calitatea lor de specta
tori.
Iată de ce se consideră — și
Pe bună dreptate — că premiul
acordat cinematografului vaslu
ian „Modern" este, de fapt, un
premiu pentru spectatori 1
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Caii de la
Brebeni
Sute de cai, unul mai frumos
decit altul, alcătuiesc herghelia
de la Brebeni, judeful Olt. Her
ghelie cu tradiție, dar și de mare
importantă, menită să conserve^
să amelioreze și să înmulțească
I rasa de cai. De curind. maeștrii
crescători de cai de la Brebeni
arz expediat 150 de trăpași in di
ferite județe ale țării.
Dar pentru a ne forma o ima
gine mai completă asupra a ceea
ce ■ înseamnă herghelia de la
Brebeni, să ne reamintim de
filmele „Mihai Viteazul", „Tudor", „Drumul oaselor “ și alte
le, cu SWWIHt
secvențe tu
in w
care galopau,
IC,
înspumați, zecile de cai.
Cai de la Brebeni !

>

Viceprim-ministrul de resort al
guvernului și alți factori competenți
au analizat o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu in care
se afirma că O.S.I.M. nu a avizat
proiectul de invenție intitulat „în
locuitor de beton armat pentru con
strucții". Autorii invenției propu
neau ca înlocuitor al betonului ar
mat în construcții bazaltul topit ar
mat cu oțel, ca fiind de 10 ori mai
rezistent decit betonul și adecvat
mediilor corozive. avind priză ra
pidă și putindu-se .recupera prin
topire în caz de demolare.
Pe baza indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, s-au
efectuat analize, s-au purtat discu
ții cu specialiști în domeniu, s-au

I

La vedere
De-a lungul anilor, anticaria
tul din Ploiești a fost mutat in
tot felul de prăvălii și prăvăliuțe, ba într-o vreme chiar „exi
lat" departe de centrul orașului.
De curind i s-a găsit un _ loc
mai central, dar intr-o încăpere
prea mică și prea dosnică.
Sesizindu-ne peregrinările an
ticariatului ploieștean, corespon
dentul nostru voluntar Florin
Anghel continuă : „în timp ce
in zona centrală a Ploieștiului
există numeroase cofetării, uni
tăți de artizanat și magazine de
tot felul, unele dintre ele de
același profil, aproape lipite una de alta, cu încăperi spațioa
se și vitrine pe măsură, bietul
anticariat e mutat de colo-colo,
numai... acolo unde-i este locul
nu. Adiba. 'îniif-o "încăpere mâi îa
vedere. Nu credeți că munici
palitatea} au puțină bunăvoință,
i-ar putea găsi un adăpost pe
măsură?"
De ce să nu credem ?
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Mai multi țărani cooperatori
au reclamat că brigadierul din
satul Foltești, comuna Bogdănești, judeful Vaslui, a devenit
de la o vreme un fel de hirciog
care adună tot ce-i iese in cale,
dar nu la C.A.P., ci la el acasă.
Un control la domiciliul lui Vasile . Bădărău a scos la iveală
bunuri care nu-i aparțineau :
două baterii de tractor. 5 bidoa
ne de cite 55 litri fiecare, un bu
toi de tablă cu niște motorină,
un val de sirmă, 5 piei proaspe
te de oaie și altele. Cum era și
normal, f-a recomandat consi
liului de conducere al C.A.P.
să-l înlocuiască pe Bădărău din
funcția de brigadier. Numai că
— de necrezut, dar adevărat ! —
cel care s-a înfruptat din bunul
obștesc a fost numit nici mai
mult, nici mai puțin decit...
paznic al avutului obștesc. Ceea
ce a stirnit nedumerirea săteni
lor, care și-au spus că asta e ca.
și cum ai pune lupul să aibă gri
jă de oi și vulpea de găini.
Cine-l... păzește 1
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| Certificat...
penal
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_Fini
. j de curind. Marin Penciu
a fost medic legist la Spitalul
orășenesc din Drăgășani. Funcorășeni
j • mare răspundere în ra
ție de
port cu profesia, cu realitatea,
cu legea.
Iată insă că procurorul I: Mi
cuț, de la Procuratura județeană
Vîlcea, ne informează că medi
cul legist Marin Penciu a fost
trimis in judecată in stare de
arest preventiv, „pentru săvirșirea infracțiunilor de luare
de mită și primirea de foloase
necuvenite". Mai concret spus,
medicul respectiv a pretins și a
primit bani in schimbul elibe
rării de certificate medico-legale pe care trecea mai multe zile
de îngrijiri spitalicești decit era
nevoie.
Acum urmează să i se elibere
ze și lui un certificat. Dar nu
medical, ci penal. Cu tratamen
tul adecvat.
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul
corespondenților „Scînteii”

făcut încercări la întreprinderea de
lianți Brașov. A rezultat că teh
nologia de fabricație a elementelor
din bazalt topit și recristalizat nu
se poate realiza decit în fabrici do
tate cu cuptoare de topire unde se
degajă o temperatură de 1350°C,
iar de recristalizare și răcire con
trolată de 900°—920°C; bazaltul to
pit,. deși din punct de vedere al
rezistenței la întindere și compre
siune este cu mult superior beto
nului armat, are o rezistentă la soc
mecanic mai mică decit a betonului
armat — este casant — și deci nu
se poate utiliza ca element de re
zistență în construcții. Bazaltul to
pit și recristalizat se utilizează sub
formă de plăci pentru placarea di

respectiv fuseseră incluse și cele 34
în 1981 s-a efectuat un schimb
hectare care se găseau în spatele
de teren între I.A.S. Corcova și
caselor unde aceștia locuiau. în ra
C.A.P. Florești, din județul Me
portul de cercetare se precizează
hedinți, fără aprobarea adunării
însă că o parte din terenuri erau
generale a C.A.P. — se relata
deținute ilegal ca loturi in foloîntr-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Autorii
sință, iar după recoltarea culturilor pe această suprafață pășunau
mai afirmau că pămîntul pe care
animalele.
l-a primit cooperativa de la I-.A.S.
Pe de altă parte., se mai preci
n-ar fi de aceeași calitate cu cel
zează că acest schimb de teren se
pe care l-a predat, fiind astfel de
impunea. în primul rînd pentru fap
zavantajată și cereau sprijin pen
tul că I.A.S. deținea în zona res
tru reglementarea situației.
pectivă, printre terenurile coopera
Din discuțiile purtate cu cadre
tivei, 9 parcele, însumînd 140 hec
de conducere de la organele ju
tare. Ca fertilitate, nici una din
dețene de partid și agricole, cu o
unitățile implicate în schimb nu va
parte din semnatarii scrisorii și din
fi dezavantajată; dimpotrivă, amverificarea
făcută la
fața wvtuiu
locului WW
venuuaiea xcwuta
iu
de activiști de partid, sub îndrubele.yor avea’de. cîșțig^ț..prin. r.ea-.
--------------x.
marea secretarului
de--------resortx ->
al C.C, .Pz^rea comasăm suprafețelor, cu
■fekcepția
acele: sitnrafete de 34 ha
al P.C.R., a rezultat că schimbul de
care se află în satul Stroești. Țiteren s-a efectuat într-adevăr fără
nînd seama de cele constatate. 6-au
aprobarea adunării generale a
luat măsuri corespunzătoare, cu
C.A.P. Acest lucru a făcut, tot
care organele de partid și agricole.'
odată, ca la preluarea terenului de
precum -și conducerile celor două
către I.A.S. să apară nemulțumiri
unități au fost de acord. Astfel, s-a
din partea unor cooperatori din sa
întocmit o nouă documentație in
ltul Stroești, întrucît în perimetrul
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feritelor utilaje care lucrează cu
medii puternic abrazive și corozi
ve; consumul de energie pentru
realizarea unui metru cub de bazalt
topit este de 4,55 tone combustibil
convențional, față de numai 0,212
tone pentru același element din be
ton armat; prețul de cost al unui
metru cub de bazalt topit recristali
zat este de peste 16 000 lei față. de
numai 874 lei pentru același ele
ment din beton armat.
Date fiind toate acestea, propu
nerea de invenție nu s-a dovedit
eficientă, refuzul O.S.I.M. de a
aproba fiind întemeiat, fapt de care
6-a convins și șeful colectivului
care a propus invenția.

care nu 6-au mai inclus pentru
schimb cele 34 hectare din satul
Stroești de la C.A.P. Aceasta a fost
supusă spre aprobare adunării ge
nerale a C.A.P., care și-a dat consimțămîntul asupra schimbului pro
pus; s-au măsurat toate suprafețele
deținute de unii membri coopera
tori în plus, ca așa-zise loturi în
folosință, iar terenurile rezultate
aii fost incluse în planul de pro
ducție al cooperativei agricole; s-a
efectuat remăsurarea tuturor supra
fețelor care au făcut obiectul
schimbului, rbspectîndu-se limitele
stabilite, de comun acord fiind am
bele unități agricole; au fost sanc
ționate persoanele
________ vinovate pentru.
___ _
Tolosirea ;n . alte. școpwri a. sup.rafețelor primite în urmă Schimbului.,
ii. ’_
.l’
respectiv, pentru faptul as
că au
per

mis unor cooperatori să pășuneze
'animalele pe acest teren,, percepind
o taxă de 600 lei pe animal, fată de
50 de lei cît țilăteau la C.A.P.

Neculai ROȘCA

I
Litoralul și-a deschis
porțile
Tarife avantajoase în această
perioadă

I

Toate oficiile județene de turism
din țară și filialele I.T.H.R. Bucu
rești au pus în vînzare locuri pe
litoral pentru prima parte a sezo
nului, la tariful de 71 lei pe zi de
persoană, în perioada 1—31 mai și
79 lei între 1 și 15 iunie. în tarif
sînt incluse cazarea și masa în ho
teluri de categoria I.
Se pot procura bilete și pentru
perioade mai scurte decît seriile
complete de 12 zile, iar la trans
portul pe C.F.R. se beneficiază de
o reducere de 25 la sută.
Celor care vor veni pe litoral în
această perioadă le stau la dispo
ziție numeroase mijloace de agre
ment : parcuri de distracție, tere

I
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Nedumerire

I

.

Adunarea generală a cooperatorilor și-a spus cuvintul

Ambițiosul
Cit e treaz, Nicolae A. din
Suceava este un tînăr la locul
lui — și la muncă, și in lume, și
acasă.
Cind bea peste măsură insă,
nu te mai înțelegi cu el. Așa
cum s-a intimplat intr-un res
taurant din Cimpulung Moldove
nesc. Cind n-a mai putut să
mai bea, el a pus capul pe
masă și a adormit buștean. De
geaba au încercat ospătarii și
cei din jur să-l trezească, sa-l
ia pe sus. Mormăia, mahmur:
„Nu mă scol, mă, nu mă scol,
decit cu miliția. Am și eu am
biția mea".
Si iar adormea, sforăind.
Pină la urmă, ambiția i-a fost
îndeplinită : miliția l-a sculat
și l-a amendat.
Acum s-a trezit !

lațiilor pentru apă și canalizare au
fost sancționate, în timpul verifi
cărilor. pentru lipsă de operativi
tate în înlăturarea defecțiunilor în
registrate.
Cu prilejul cercetărilor — se ara
tă în referat — au fo6t totodată
analizate unele probleme legate de
aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare, serviciile din
farmacii, precizîndu-se că situația
s-a îmbunătățit simțitor în ultimele
luni.
Concluziile
verificării au fost
prezentate organelor locale de
partid și de 6tat. Cu autorii scrisorii
a avut loc o întîlnire la comitetul
de partid al întreprinderii, unde ei
s-au declarat satisfăcuți de măsu
rile aplicate, exprimînd mulțumiri
pentru promptitudinea și grija cu
care sint cercetate și soluționate
sesizările oamenilor muncii.

Invenția nu s-a dovedit eficientă
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temperatura normală și de apa cal
dă necesară. în perioade scurte au
avut însă loc și întreruperi de cu
rent electric, determinate de supra
solicitarea rețelei in perioada con
sumului de vîrf, în ultimul timp si
tuația remediindu-se. Cit privește
funcționarea defectuoasă a ascensoarelor din unele blocuri, aceasta
s-a datorat atît întreruperilor de
curent electric, cit și exploatării,
întreținerii și reparațiilor necores
punzătoare. Subsolurile a trei
blocuri din zona gării și cartierul
Ciucului au fost inundate din cau
za apei freatice, precum și a uzurii
premature a unor instalații de apă
și canalizare ; ca urmare s-a pro
cedat la înlocuirea unor țevi și rea
lizarea unor lucrări de drenare a
terenului. în legătură cu aceasta,
conducerea I.J.G.C.L. și echipele
specializate pentru întreținerea și
exploatarea ascensoarelor și insta
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nuri de sport, discoteci, piscine,
ambarcațiuni nautice, spectacole
artistice, întîlniri sportive și altele.
De asemenea, se organizează ex

cursii în Nordul Dobrogei, la Ce
tatea Histria, la Adamclisi, pădurea
Babadag, precum și în Delta Du
nării.

Foto : Gh. Vințilă

București. Parcul din cartierul Drumul Taberei

PREȚUL CINSTEI
nu se tirguiește, se respectă
Ca să vorbești de Ghijasa de Sus.
trebuie să spui la început unde se
află această așezare care nici măcar
nu figurează pe hartă : e un sătuc
cu 392 de locuitori, răsfirat pe, coli
nele și văile comunei Altîna din
județul Sibiu. Altceva e cind vine
vorba de Rășinari, despre care pu
țini sint cei care să nu fi auzit. Să
existe oare vreun criteriu de compa
rație intre cele două așezări ?
— Da. și incă unul esențial : mo
dul in care locuitorii celor două așe
zări înțeleg să pună umărul la efor
turile generale pentru creșterea bu
năstării tuturor, deci și a lor înșiși
— ne spune tovarășul Iosif Tutulea,
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean.
La convorbirea noastră era de
față un bătrinel cu o cerere deloc
simula : voia un tractor de pantă
„SM-800". Lăsăm la o parte valoa
rea mașinii solicitate, dar din cite
știam, trustul județean S.M.A. nu
avea nici un exemplar. Totuși, re
prezentantul puterii locale de stat a
făcut tot ce e cu putință : a luat le
gătura cu trustul S.M.A., cerindu-i
ca in timpul cel mai scurt tractorul
să fie procurat și repartizat solici
tantului. „E datoria statului, iar sta
tul o onorează", conchide vicepre
ședintele.
„Bătrinelul" nu era un oarecine, ci
președintele cooperativei agricole de
producție- din satul Ghijasa de Sus.
A primit explicația la fel de firesc,
adăugind însă că „atunci cind e vor
ba de stat, acesta nu numai prin
tractoare își face datoria". „Puneți
la socoteală și piinea. și zahărul, și
uleiul, și cimentul, și cite și mai
cite. Prețul — fix. De stat. Noi statu
lui — statul nouă. E drept, și noi pu
nem umărul la eforturile statului
cum putem".
Aici este cazul să arătăm cum „pun
umărul"- .sătenii din Ghijasa . de -Sus. ,
Anul trecut, ei, cei 392 de locuitori,
au contractat și livrat 1 600 hi de’ lap
te de bivoliță, 850 kg de lînă, 1 500.’ kg
came de pasăre. Sint familii care au
predat și 4 000—5 000 litri de lapte
fiecare. Pentru anul acesta, cantită
țile contractate au sporit și mai
mult : 2 800 hl de lapte, 79 porci. 32
de oi. 80 miei etc. „La noi nu există
om care să nu aibă în curte 7—8 ani
male — explică mai departe pre
ședintele. Așa incit ne convine să
contractăm anual o bună parte din
ele. Și cîștigăm bine. Mai ales acum
după noile încurajări din partea sta
tului pentru crescătorii de animale".
...La Rășinari, situația se schimbă.
Nu. în nici un caz în sensul că bine
facerile orașului ar fi ocolit cumva
vestita așezare de oieri. Dimpotrivă,
bunăstarea se simte pretutindeni : în
casele solide ca niște cetăți, garnisite
cu mobilă de oraș, cu mașini și apa
rate de ultim model, în magazinele
impunătoare, în felul de a se îmbră
ca al rășinăreanului. Ceva mai mult,
orașul pătrunde pină in mijlocul co
munei zilnic, după un orar precis,
prin tramvaiul care o leagă de Sibiu.
Comună de frunte, ce mai ! Cit des
pre aportul rășinărenilor la efortu
rile generale pentru transformările
socialiste din întreaga țară, deci și
din comuna lor. acesta se află... la
periferia județului ! Vestita comună
de oieri (cu turme de peste 15 000 de
oi) a livrat doar 25 la sută din nu
mărul de oi contractate și doar 32
la sută din cel de miei. Cum de s-a
ajuns aici ?
Stăm de vorbă cu un vestit oier,
Manea Blezu. om cu 120 de oi ce pasc

pe pajiștile comunei : „Rău șade în
fruntea cozii unei comune ca a noas
tră, tocmai acum, cind e plină de oa
meni cu dare de mină. De toate pri
mim de la stat : pajiște la preț de
stat., veterinar și doctorii pentru oi —
la preț de stat, cimentul pentru casă
— la preț de stat, școli înalte pentru
prunci — gratuit, piine, ulei, zahăr —
la preț de stat. Asta e, că unii,
atunci cind e vorba să contribuie și ei
cu ceva la tot ce dă statul, se fac că
nu văd mai departe de tiflă. Eu con
tractez anual o bună parte din ago
nisita oieritului și cîștig bine. Statul
ne încurajează să cîștigăm — și uite,
acum, de cind cu decretele noi ale
Consiliului de Stat, primim și cîștiguri în plus. Anul ăsta am contrac
tat 200 kilograme de brinză. 7 oi, 16
miei și un porc. O bună parte le-am
predat și am luat bani buni".

însemnări din două așezări
sibiene privind schimbul de
mărfuri cu orașul

avem. Dar prețul — 80 kilogramul.
La Ion Năiță găsim mieii gata tăiați.
în sfîrșit, la loan Fleschln, care nu
e acasă, dar e soția, nu mai vrem
miei, ci caș. Ni se oferă pe loc cit
dorim : 10—15 kilograme. Prețul... 100
lei kilogramul ! Dăm să plecăm, dar
în șopron ne atrag atenția cheaguri
de. miel puse La uscat. Le numărăm
— 52. Adică 52 de miei tăiați în citeva zile. întrebăm dacă pentru sacri
ficare s-au cerut autorizații de la
consiliul popular. Nu, nu s-au cerut.
întrebăm la consiliul’ popular dacă
s-au luat măsuri pentru a unpiedi a
sacrificarea neautorizată a mieilor.
Da, s-au aplicat „cîteva amenzi". Si
iată cum dezinteresul pentru inten
sificarea schimbului.- de produse cu
orașul s-a transformat într-o îngă
duință față de speculă. . Cînd este
însă vorba de fluxul de produse din
spre oraș spre comună, lucrurile stau
altfel : valoarea mărfurilor indus
triale vîndute sătenilor de magazi
nele din Rășinari a depășit, anul tre
cut, suma de 20 milioane lei. Iar cele
cinci brutării ale comunei distribuie
zilnic 2 300 kilograme de pîirie. Din
grîu primit de la stat.
în stația de tramvai o întîlnim pe
Maria Roșu : vînduse 80 kilograme
de brinză la Sibiu. La preț de mer
curial.
— îmi convine, sigur că îmi con
vine, pentru că tot. ce am cumpărat,
am plăitit la preț de stat. Pe urmă,
știți, eu am trei feciori care lucrează
in, industrie, la Sibiu. Au venituri
fixe, ca orice muncitor. Cum aș în’ drăzni să le cer prețuri pe care nici
eu nu le-aș plăti ?
Aceasta este gindirea sănătoasă a
tuturor oamenilor muncii de la sate,
care s-au convins din proprie expe
riență că schimbul echitabil de pro
duse cu orașul este în avantajul lor.
al întregii economii.

La fel zicea și Petru Vidrighin,
cioban la obștea comunei, cu oile în
comuna Roșia, și alți oieri, cu care
am stat de vorbă.
Am ales anume aceste opinii pen
tru că, dintre nen’umăratele explica
ții oferite de tovarășa Ană Mihu, pri
marul localității (lista e lungă, mult
mai bogată decit realizările in acest
domeniu), am înțeles că mai există
două categorii de rășinăreni care
creează „probleme" în domeniul con
tractărilor și livrărilor de produse
ale oieritului ; cei care pleacă cu
turmele în alte părți, datorită insu
ficienței pajiștilor în raza comunei,
și cei care-și au turmele chiar in co
mună. Deci, prima categorie : „Oa
menii. ne spune primărița, pleacă in
alte părți, uneori depășind cadrul
— — Laurențiu DLJȚĂ
județului, iar noi n-avem de unde
Nicolae BRUJAN
ști .cițe oi. au, așa că nu puțem ^si,-,..
gura'contractarea". Dar turmele 'Silit !’
1
plecate chiar peste mări și țări, fără
adresă, fără știrea consiliului popu
lar ? Aici, la Rășinari, nu locuiesc
permanent familiile celor plecați,
care primesc, la fel ca și toți ceilalți
cetățeni, piine și celelalte, alimente
la preturi fixe, copiii lor nu invață
la școli gratuit ? Nu vin oare perio
dic acasă cei plecați, aducind pro
*
duse ale oieritului ? Este vorba, mai
degrabă, de o nejustificată „distan
Grija pentru spațiul ambien
țare" a organelor de opinie și deci
tal în perimetrul localităților
zie comunale (provocată nu de dis
noastre este evidențiată in nu
tanțele la care se află turmele) față
meroase scrisori primite la re
de acești oameni ai comunei.
dacție. în peisajul in perma
Această distanțare apare și mai
nentă înnoire al țării mai apar
evidentă atunci cînd este vorba de ce
insă și unele note discordante,
tățenii care își au oile în comună,
după cum vom vedea mai jos.
in raza vizuală directă a consiliului
„E cit se poate de adevărat —
popular. Ni se spune că numărul oi
observă în scrisoarea sa Maria
lor aflate pe pajiștile comunei ar fi
Hrin, profesoară — că oricine
de „circa 6 000", că efectivul mieilor
trece azi prin Pitești nu poate
este... fluctuant. De ce ?
să nu bage de seamă cum a
Am pornit prin comună pentru a
crescut acest oraș in ultimii
ne formula un răspuns cît de cît edi
ani. întreprinderi
moderne,
ficator, ca cetățeni „interesați". Dăm
străzi și bulevarde largi și bine
binețe unei femei, ieșite în fața por
întreținute...". Dar nu departe de
ții lui Ion Vasilieoiu.
înfloritoarea urbe se poate în— N-aveți cumva miei de vînzare ?
tîlni și o asemenea imagine: „In
— Ba da. Cîți ?
preajma satului Valea Mare— Am vrea doi, de cîte opt-nouă
Podgoria (sat component al co
kilograme. Femeia dă fuga să-și
munei suburbane Ștefănești,
anunțe bărbatul, care ne asigură că
municipiul Pitești — n.n.), lin
în juma’ de ceas îi avem jupuiți.
gă două școli, generală și aju
Prețul : 75 lei kilogramul. Fără blătătoare, funcționează de citva
niță. Motivăm că i-am - vrea gata tă
timp o unitate producătoare de
ia ți și încercăm la poarta lui Ion
bitum, pe care aș numi-o „o
Ilcuș. Aici cerem cinci miei. Aceeași
formidabilă... afumătoare". Fu
„condiție" : intr-o jumătate de oră ii
mul emanat se răspindește de
jur-împrejur făcind irespirabil
aerul. Falnicii nuci care stră
juiesc șoseaua de o parte și de
alta aproape că s-au uscat. în
loc să se risipească alterind at
crează in tură. Aici ni se spune, se
mosfera și degradind spațiul în
raportează de trei ori pe zi — la\
conjurător, nu s-ar putea găsi
orele 12, 16,30 și 20 — locurile libere.
o soluție pentru a capta acest
— Este adevărat, prin telefon nu
*
fum ?“ — se întreabă, pe bună
oferim certitudinea rezervării.
dreptate, in numele oamenilor
— De ce ?
locului, semnatara scrisorii.
— Pentru că raportările hoteluri
La rindul lor, mai mulți lo
lor către dispecerat nu se fac în timp
cuitori, muncitori și țărani coo
real. Așa explică interlocutorul efi
peratori din orașul Zărnești,
ciența scăzută sau chiar ineficienta in
județul Brașov, ne-au semna
formațiilor furnizate. între o rapor
lat următoarele : „De vreo treitare și alta trec atîtea ore. Or. cite
patru ani, locul numit Sughina,
nu șe pot schimba in diagrama unui
loc de imaș, unde curge și un
hotel in acest interval ?
piriu, a fost transformat de
La ce bun, atunci, să pul niște oa
fabrica de celuloză și hirtie în
meni să țină o „evidență" care nu
depozit de reziduuri. S-a acu
servește la nimic ! Lipsa de funcțio
mulat aici, in fermecătorul
nalitate a „dispeceratului" este acpeisaj ce duce spre Piatra Cra
centuată și de faptul că nu totdea
iului, un strat gros de lavă ceuna raportările sint exacte. E clar că
lofibroasă,
incit locul acesta a
ospitalitatea nu poate fi salvată doar
devenit o... cloacă cu miros
prin politețea și promptitudinea vo
greu".
cilor de la dispecerat. Mai trebuie și
Drept exemplificare
asupra
altceva.
pericolului este relatată apoi
— Iar acest „altceva" — ne spu
pățania unei vite, care, rătănea tovarășul Gh. Popa, directorul
cindu-șe, era să fie înghițită de
I.T.H.R. București — se va traduce
imensa
masă reziduală ; sărind
prin sporirea controlului în toaie
cițiva inși s-o scape, unul din
compartimentele întreprinderii. Pen
ei a alunecat și numai cu chiu,
tru că nici pe noi nu ne satisface
cu vai, aducindu-se funii, a
acel 85 la sută — procentul anual de
putut fi tras afară. „Nici consi
ocupare al locurilor din hotelurile
liul popular al orașului, nici
noastre, și nici atitudinea unor lu
organe, dar mai cu seamă
* alte
crători de la recepții, despre care
direcția sanitară
județeană,
credem că trebuie să manifeste o
deși cunosc despre ce este vor
amabilitate și o solicitudine fără
ba, nu au luat pină acum nici
margini. Un exemplu de zonă de
o măsură. V-am expus toate aactivitate perfectibilă este chiar
cestea in nădejdea că se va.
funcționarea dispeceratului de cazare.
găsi o rezolvare a situației
Directorul întreprinderii ne-a de
anormale create".
monstrat cu convingere că, fără co
Dacă cei direct răspunzători,
rectitudine și disciplină maximă din
întreprinderile in cauză, au lă
partea recepționerilor, în primul rînd
sat lucrurile la voia întîmplării,
prin comunicarea exactă și ritmică a
nu este, intr-adevăr, momen
locurilor libere, dispeceratul nu-și
tul ca autoritățile locale, apepoate realiza menirea. Tocmai de
lind și la sprijinul cetățenilor,
aceea o parte din controalele la care
să identifice soluții corespun
s-a referit vor urmări, în mod spe
zătoare pentru înlăturarea unor
cial, acest aspect. Iată cum — spu
asemenea situații dăunătoare
nea tovarășul Popa — și într-o între
mediului ambiant, inclusiv să
prindere fruntașă e loc de mai bine.
nătății omului ? Așteptăm un
Subscriem.
răspuns.

r

Simple
neglijențe ?
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București nu este numai Capitala țării, ci și
un mare centru turistic a cărui bază materială
sporește continuu. Dovadă : dacă la 1 aprilie 1973
existau doar 19 unități de cazare și 80 de alimentație
publică, acum, la 'un deceniu după reorganizarea
cadrului gospodăresc al acestei adevărate averi, res
pectiv de la constituirea întreprinderii de hoteluri și
restaurante, putem număra 39 unități de cazare și
150 de alimentație publică.
De activitatea acestei
prestigioase întreprinderi
beneficiază anual circa 550 000 de turiști ; peste
1 200 000 persoane apelează la serviciile hotelurilor, iar

„De puține ori mi s-a Intimplat să
merg la un hotel, să solicit o cameră
și să mi se răspundă imediat — «se
poate» sau -«avem locuri». De regulă,
se răspunde sec : «nu avem nici un
loc» ! Mergi din hotel în hotel și
auzi aceleași vorbe. E adevărat că
foarte multi oameni ai muncii se
deplasează, în interes de serviciu, în
București. Totuși, ce e de făcut ?“
se întreabă, în scrisoarea adresată
redacției, Dumitru Rotaru din Iași.
Chiar atît de negativă să fie situa
ția, cum o zugrăvește coresponden
tul ? Pentru verificare, să ne punem
în situația lui. Deci...
FĂRĂ GREȘEALA ! ...Telefonăm
din redacție, dar spunem că sunăm
din... Hunedoara. Formăm 13 26 40.
Ne răspunde o voce amabilă :
— Hotei „Union". Așteptați, vă
rog...
N-avem de ales, așteptăm. Și aș
teptăm, timpul trece, dacă situația ar
fi reală, am fi cheltuit zeci de lei
numai pe... tăcere.
— Ce doriți ? — revine în sfîrșit
drăgălașa voce.
— Recepția 1 (un declic) Recepția ?
Sint... (dăm „numele, . prenumele,
adresa") și doresc să-mi rezervați...
— Telefonic nu rezervăm. Insistați
degeaba.
înțelegătoare persoană. închidem
și întrebăm la „Palas‘.‘ (16 70 99). Răs
puns : „Veniți dv. luni, la ora 12. și
vă rezervăm" ( !) Cei de la „Majes
tic" (16 21 74) ne copleșesc : „Stimate
domn, nu se face rezervare..." Stîrnim oarecare compasiune la „Ne-

alte 15 000 000 la acelea ale unităților de alimentație
publică ale I.T.H.R. Aprecierea eforturilor depuse de
cei 7 600 de oameni ai muncii din I.T.H.R. s-a materia
lizat de-a lungul anilor în numeroase diplome, medalii
și ordine, iar acum, în 1983, pentru a treia oară
consecutiv, în situarea pe locul I din întrecerea
socialistă desfășurată între unitățile de profil. Ceea ce
nu înseamnă că nu există, ca în orice domeniu și in
orice privință, loc pentru mai bine.
Am purces în căutarea acestor zone perfectibile
îndemnați de scrisoarea unui cititor.

nul, apoi cu pixul. Solicităm regis
trul și odată cu el ni se servește
și prima recunoaștere : „I.T.H.R.-ul
a reținut șase locuri pentru „proto
col", altă instituție — 21...“. Am des
coperit insă și alte locuri despre care
ni s-a explicat că ar fi....... ocupate cu
bagaje". Ale cui ? „Nu știu". Am
verificat și ne-am convins — în ca
merele 327 și 113, alese la întîmplare
— că respectivele locuri erau absolut
libere. Poate că mai erau și altele.
ȘI TOTUȘI. UN DISPECERAT
EXISTĂ. Dar nu In Gara de

Buna găzduire începe cu buna primire
PORNIND DE LA SEMNALAREA UNUI CITITOR, SUPUNEM ATENȚIEI O SUGESTIE MENITĂ
SA SPOREASCĂ APRECIERILE DE CARE SE BUCURĂ O ÎNTREPRINDERE HOTELIERĂ FRUNTAȘĂ
goiu" (15 52 50) : „Sîntem plini, deo
camdată e foarte problematică rezer
varea. încercați luni".
Concluzia ? Nimeni n-a vrut să ne
rețină o cameră, nici măcar un pat.
E musai să te prezinți personal, la
ora 12. Ce-ar însemna dacă, fix la
miezul zilei, toți delegații aflați în
București și-ar abandona brusc ocu
pațiile pentru care se află in Capi
tală ca să alerge pe la „recepții" ?
PĂCAT DE CELE 25 DE FISE DE
TELEFON ! Gara de Nord. Ca doi
călători, încercăm să găsim, rapid, o
indicație, o posibilitate de orientare
spre acel hotel dornic să ne găzdu
iască. Două panouri mari ne atrag
atenția : cu litere aurii, vizibile, pe
fond roșu, citim numele, adresa și —•
ceea ce este foarte important — nu
mărul de telefon al fiecăruia. Ce nu
am reușit „din provincie" încercăm
de la gară. Răspunsul sună invaria
bil : „Nu avem !“ L-am auzit de
21 de ori. Cu 4 excepții ; „Astoria",
„Tranzit", „Carpați", „Rahova", care
ne-au spus : „Da, avem. Grăbiți-vă
cit puteți !“.
Continuăm testul cu întrebarea :

„Nu cumva aveți o cameră ?“ pusă
direct la „recepția" hotelurilor.
CINE(-I)
CAUTĂ
GĂSEȘTE.
Timp de cinci ore, incognito, am
căutat locuri la toate hotelurile din
zonele centrală și ale Gării de Nord.
Fără succes.
Găsim însă și camere, și locuri...
atunci cînd renunțăm la „camuflaj".
A fost cazul cu Stocheciu Gabriel
de la „Muntenia". întîi — riscînd
să răgușească — ne-a repezit un
„n-avem" capabil să pună pe fugă pe
oricine. După care, chiar sub ochii
noștri, 11 fericește cu camera 304 pe
cetățeanul Andraș Petru. Ne mirăm,
bineînțeles, că, iată, 6e fac, totuși, re
zervări 1 „Dumnealui ne-a telefonat
din Brașov și a reținut cameră". Ca
să vezi I Doar și noi încercasem o
rezervare telefonică... După ce află
cine sîntem, primul gest al lui Sto
checiu este să-și prindă... ecusonul.
Apoi ne oferă o diagramă „vala
bilă la ora 12". O cerem pe cea de la
ora 20. „Tot asta este". O privim și
nu înțelegem nimic. Nu respectă le
genda, e plină de ștersături și de
semne de tot felul făcute cu creio-

Nord. Nu l-am văzut afișat nici
în
holul
vreunui
hotel.
Noi
l-am aflat prin amabilitatea unui
recepționer. Și l-am folosit. Este
ora 21. Formăm, deci, numărul
14 66 60. Solicităm, mai intîi, un loc
de bărbat. „Nu avem". Cerem și un
loc pentru o femeie. La „Minerva"
mai au un asemenea loc. în secunda
următoare sunăm la „Minerva". Se
ocupase între timp...
Curiozitatea ne-a împins — era
22,30 — să vedem cu ochii noștri dis
peceratul. Se află chiar în sediul
I.T.H.R. București, pe strada, „13 De
cembrie". Intrăm. Nu ne întreabă ni
meni cine sîntem. La capătul scării
— dacă vrem — putem semna și de
prezență : condicile stau la îndemîna
oricui, pe o măsuță. Urcăm la etaj și,
căutînd dispeceratul, dăm de ofițe
rul de serviciu. în acea seară —•
Gheorghe Țonea. De la ora 21 în sus,
acesta îndeplinește și funcția de dis
pecer. în față — aceeași listă, cu
aceleași numere de telefon pe care
le notasem în gară. Ele — și nimic
altceva — sînt „instrumentele" de lu
cru ale celor două dispecere care lu
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DEZVOLTAREA

Irigațiile, buna întreținere a culturilor

BAZEI ENERGETICE
Intrăm pe galeria de coastă a ori
zontului 607 de la întreprinderea
minieră Dilja și ne îndreptăm spre
sectorul I al minei. însoțitorul nos
tru. Ion Cornea, președintele co
mitetului sindicatului, ne vorbește
despre eficiența măsurilor aplicate in
temeiul hotăririlor adoptate la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria mi
nieră și geologie.
— O să vă convingeți, concret, fn
subteran, că activitatea se desfă
șoară in condiții mult mai bune decit
înainte de aplicarea noului program
de lucru — pre
cizează interlocu
torul. Munca in
abataje este mai
bine organizată,
aprovizionarea tu
turor locurilor de
muncă și întreți
nerea se fac in
condiții superioa
re. A dispărut
acel
du-te-vino
pe galerii. s-au
redus cu peste 60
la sută absentele
nemotivate. învo
irile. s-a întărit
ordinea si dis
ciplina.
Pe maistrul Mihal Cozma 11 întîlnim la un plan înclinat, unde se
manevrau cărucioarele cu materiale
pentru brigăzile de la sectorul I. Ne
explică modul în care este organi
zată aprovizionarea fronturilor de
lucru, în trei schimburi de cite
8 ore :
— Activitatea se desfășoară mai
bine ca înainte, adică așa cum este
necesar pentru creșterea producției
da cărbune. 'Patru oameni îi avem
Ia suprafață, în depozit, unde tre
buie să încarce 24 de cărucioare cu
.lemn și cherestea pentru schimbul
II. Cîte 5—6 oameni sint repartizați
pe fiecare schimb pentru aprovizio
narea pe galerii a fiecărei brigăzi
din subteran cu toate materialele și
piesele de schimb necesare. Aprovi
zionarea, cerință „cheie" a unei
producții ritmice, s-a îmbunătățit
substanțial după aplicarea noului
program de lucru.
Coborim circa 250 metri pentru a
ajunge la minerii din sectorul I.
Ne oprim pentru prima dată la bri
gada lui Constantin Crăciune, în
abatajul nr. 7 din stratul 3, blocul 2.
Minerii Eftiinie Marina, Gheorghe
Spîrleanu, Constantin Sandu și va
gonetarul Constantin Oprea ne răs
pund la salutul nostru cu „Noroc
bun !“, fără a se opri o clipă din lu-

cru. Efectuaseră pușcarea și lucrau
de zor la deversarea cărbunelui pe
crater. Așteptăm un timp și, în
citeva cuvinte, ni se explică că, in
aripa estică a abatajului nr. 7 se
curăță ultimele cantități de cărbune,
urmind a se deschide o altă aripă, cu
alt front in cărbune. Minerii cu care
discutăm apreciază utilitatea aplică
rii noului program de lucru în trei
schimburi de cîte 8 ore. Ciclul de
producție se poate încheia în cele
mai bune condiții, aprovizionarea se
face corespunzător, nu mai umblă
minerii pe galerii după materiale.
în partea vestică a abatajului, mi

condițiile organizării lucrului în trei
schimburi de 8 ore.
— Așa e normal să se lucreze, nu
mai așa poți să realizezi productivi
tăți mai mari în abataj — este de
părere Constantin Silion. în 6 ore,
înainte nu puteam face mare lucru.
Erau intrări și ieșiri multe în mină,
mijloacele de transport nu puteau fi
folosite integral, iar aprovizionarea
se realiza pe apucate. Nu întîmplător, deși se făcuseră mari investiții,
în multe locuri productivitatea pe
post în abataj scăzuse în loc să
crească. Acum muncim cu spor,
crește producția de cărbune, sporesc
și cîștigurile noas
tre.
în abatajul nr.
8. cel al brigăzii
conduse de mi
nerul Gheorghe
Matei, aceeași at
mosferă de mun
că rodnică. Un
miner din briga
dă semnalează la
u n moment dat
șefului de sector,
inginerul Dumi
tru Oprea, că
presiunea aeru
lui comprimat nu
este la nivelul
cerințelor. Se ia
imediat legătura cu dispeceratul și,
operativ, defecțiunea este remedia
tă. Apoi pornim împreună spre alte
locuri de muncă. Iată. în esență, ce
am aflat de la inginerul Dumitru
Oprea :
— Avem un program minuțios
pregătit. încă în această lună vom
deschide un nou abataj, în locul II,
stratul 3. în acest an vor intra în
producție încă cinci noi capacități de
producție. Calculul care ni l-am fă
cut cu conducerea minei este sim
plu : prin intrarea în funcțiune a
noilor abataje, organizarea superi
oară a muncii și respectarea ordinii
și disciplinei in toate schimburile, in
acest an, putem să extragem peste
268 000 tone cărbune energetic, cu
94 000 tone mai mult ca în anul trecut.
Care stat rezultatele ? De la tre
cerea la aplicarea noului program de
lucru, pe ansamblul întreprinderii
productivitatea muncii pe post a
sporit cu 1,8 tone, într-o zi extrăgîndu-se, în medie, cu 400 tone de
cărbune mai mult decît Înainte. în
ultimele zile producția minei e-a
situat peste nivelurile planificate,
ceea ce creează premise pentru re
cuperarea restanțelor, la producția
fizică acumulate la Începutul anului.

In abatajele minei Dilja, aplicarea
noului program de lucru asigură condiții pentru:
CREȘTEREA RANDAMENTULUI

-decisive în bătălia pentru recoltă
(Urmare din pag. I)

aceste porțiuni amenajate, chiar
dacă din loc în loc ne mai po
ticnim de unele defecțiuni la con
ducte. oarecum inerente probelor de
început. în lanurile de grîu ții orz,
echipe formate din 3—4 oameni
instalau ori supravegheau funcțio
narea aripilor de ploaie ale instala
țiilor de irigat. Cîmpul pare învio
rat. Oricum, ploaia artificială este
binefăcătoare pentru recoltă și, pe
anumite sole, aduce chiar și recoltă
în plus.
După cîțiva kilometri oprim. la
întîmplare, lingă un lan cu sfeclă
de zahăr al C.A.P. Dracea. Aripile
de ploaie erau întinse, dar nu func
ționau.
— Ce s-a întîmplat 1 — ÎI Între
băm pe inginerul Constantin Gheor
de irigații
ghe, șeful sistemului
Turnu Măgurele, aflat la fata locu
lui.

și orz, frumos crescute, dar care
parcă imploră ploaia. în stingă,
lanuri de porumb și floarea-soarelui
își etalează geometria tinără, ca un
răsfăț după rouă dimineții. De o
parte și de alta a drumului, sute și
sute de lucrători participă la lucră
rile de întreținere. Din loc în loc,
în solele cu legume, se aduce apă
cu butoaie încărcate în sacale, cis
terne și se udă firele încă gingașe
de roșii cu găleți și stropitori.
Deodată, ochii secretarului comi
tetului județean încep să strălu
cească, iar fața îi trădează bucuria :
— Ia uitați-vă în dreapta 1 De aici
intrăm parcă intr-o altă lume. Pină
aici au apucat constructorii siste
mului de irigații Viișoara să ajungă
cu lucrările. De azi dimineață am
început să irigăm cu toate forțele pe

LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE
nerul șef de schimb Constantin Silion, împreună cu ortacii săi Daniel
Lăcătușii și Nicolae Gicu armau ul
tima grindă, urmind să „curețe" aco
perișul de 15—20 tone cărbune și să
atace o fîșie de cărbune dintr-un
nou abataj. Șeful de schimb este șef
prin organigramă pentru că, de fapt,
el execută ce-i mai greu, ce-i mai
delicat. Se urcă sus, la cîțiva metri
pe o scară, și efectuează cea mai grea
operațiune — a fixării unui nou stîlp.
Lovește cu toată forța un stîlp gros
și înalt care avea să preia pe „ume
rii" săi presiunea zăcămîntului.
— Sint din Piatra Neamț, dar am
lucrat ca lăcătuș la Brașov — ne
spune Nicolae Gicu. Despre mi
nerii Văii Jiului am citit în presă,
am ascultat și văzut cîte ceva din
munca lor la radio și televiziune.
E o meserie frumoasă și cu adevărat
bărbătească. Nu degeaba au venit să
o învețe mulți tineri — lăcătuși,
electricieni și cu alte meserii. Iar
astăzi a face minerit înseamnă a
desfășura o activitate tehnică. Mă
gîndesc că tinerii trebuie să-și pună
întrebarea cu ce facem metal, cu ce
producem energie dacă nu extra
gem mai întîi cărbune ? Eu așa am
gindit cînd am venit la Dîlja 1
Ne interesăm cum decurge pro
cesul de extracție a cărbunelui. în

,

Sabin CERBU
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Cînd gîndesc, oamenii
găsesc soluții gospodărești

REDUCEREA IMPORTURILOR
Prezentăm pentru început cîteva
cifre care dau măsura impli
cării colectivelor de muncă din
unitățile industriale ale județului
Dîmbovița într-o acțiune de mare
însemnătate economică : reducerea
importurilor. în cei doi ani care au
trecut din acest cincinal au fost apli
cate în producție 130 tehnologii noi
și s-au asimilat peste 300 mașini,
utilaje șl instalații. Efectul : între
altele, cheltuielile destinate impor
tului au 1'ost cu circa 1 miliard lei
mai mici. Ce căi și modalități și-au
certificat pînă la ora actuală valoa
rea. care este stilul de lucru ce s-a
impus ? Ce mai trebuie perfecționat
în acest domeniu 1 Iată ce și-a pro
pus să scoată in evidență un schimb
de experiență pe această temă orga
nizat de Comitetul județean de
partid Dîmbovița la întreprinderea
de utilaj petrolier Tîrgoviște.

Un
nou
mod de a
gîndi și de
a evalua po
sibilitățile. Pî"

tehnice cu pregătire superioară și
de citeva ori mai multi maiștri, teh
nicieni și muncitori cu înaltă califi
care. Ce semnifică aceste cifre ? Din
unghiul de vedere al temei noastre
— însemnate forțe tehnice și uma
ne ce pot fi mobilizate în acțiunea
de reducere a importurilor.
„La întreprinderea de utilaj pe
trolier — spunea inginerul Aurel
Bălan — primele mașini-agregat
pentru prelucrarea simultană a flanșelor la armături industriale au fost
realizate la scurt timp după consti
tuirea unui atelier de proiectare și
organizarea primelor nuclee de pro
ducție pentru autoutilări. Pe parcurs,
colectivele respective s-au extins și
consolidat cu muncitori și specialiști
dintre cei mai buni, lucru ce ne-a
permis dezvoltarea activității și
abordarea unor obiective tot mai
pretențioase. O reușită de dată re

întreprinderea de utilaj petrolier au
realizat trei mărci de oțel inoxidabil
necesare acesteia din urmă pentru a
asimila noi tipuri de armături indus
triale. Enumerarea poate continua,
însă credem că faptele menționate
sint suficiente pentru a ilustra rolul
deosebit al colaborării strînse între
întreprinderi pentru reducerea im
porturilor. După cum s-a apreciat cu
acest prilej, trebuie întărită coope
rarea mai cu seamă între întreprin
derile din județ, pentru că posibili
tatea unei coordonări unitare esto
mai eficientă în ce privește infor
marea. urmărirea lucrărilor la furni
zori și reducerea cheltuielilor de
transport.

Mai multă preocupare
pentru reducerea consumu
rilor materiale. >-° sursâ importantă de redu
cere a importu
rilor este micșo
rarea consumuri
lor specifice de
materii prime și
materiale din im
port și gospodă
rirea lor cores
punzătoare". Cu
aceste
cuvinte
și-a început in
tervenția ing. Ma
rin Grigore de
la întreprinderea
mecanică de uti
laj
tehnologic
Moreni,
punînd
în
discuție o
preocupară esențială pentru cei de
față. în această privință, a adăugat
un alt specialist, celor care proiec
tează, conduc locuri de muncă, pre
lucrează sau gestionează materiale
trebuie să le fie clar un lucru: dacă
se rebutează o piesă din oțel aliat,
risipim, între altele, feroaliaje din
import, iar dacă un bec electric este
respins- la recepție se consumă în
plus alamă, nichel sau wolfram. As
pectele de acest gen sînt nenumă
rate ; înlăturarea lor echivalează cu
substanțiale economii de valută.
în anul 1982, în județ au fost re
condiționate 10 000 repere, economisindu-se peste 3 000 tone oțel aliat.
Mai sînt alte numeroase realizări
notabile, dar punctele de vedere for
mulate au fost și de această dată
critice. Iată cîteva cazuri concrete
aduse în discuție. Bunăoară, pe spe
cialiștii de la Combinatul de oțeluri
speciale nu-i poate lăsa indiferenți
faptul că a fost depășit consumul
specific la unele feroaliaje. Și un
aspect negativ în atenția celor de
la întreprinderea de strunguri Tîrgo
viște : la fiecare strung normal cu
diametrul de prelucrare de peste
900 mm s-au utilizat 1 000 kg oțel
mai mult, din care o parte a fost
oțel aliat.
Schimbul de experiență, care s-a
desfășurat sub genericul „De ce să
importăm cînd putem produce noi",
a avut meritul incontestabil de a
oferi participanților informații utile,
de a convinge asupra viabilității
unor căi și forme de acțiune eficace
și de a atrage atenția asupra unor
neajunsuri ce se mai manifestă.
Totodată, el a constituit cadrul în
care s-au perfectat noi colaborări.
Important este ca măsurile stabilite
să fie aplicate cu perseverență.

Prin investiție de inițiativă și spirit gospodăresc,
rezultate bune in?

ECONOMISIREA
FONDURILOR VALUTARI

nă acum cițiva
ani, întreprinde
rea textilă „Bucegi“
Pucioasa
vindea materiale
le secundare din.
bumbac rezultate
din procesul teh
nologic unor coo
perative meșteșugărești. Evident,
la un preț foarte mic. Prin ur
mare, acestea se „valorificau" și
atunci — dar este o diferență consi
derabilă intre practica actuală a
acestei întreprinderi de a pune în
valoare o materie primă din import
și cea veche. Despre ce este vorba ?
„O tonă de bumbac se vinde pe piața
mondială cu 1 500—2 000 dolari —
explică ing. Marin Rădulescu. Este,
deci, firesc sâ te frăminți și să
cauți să obții o eficiență ridicată din
valuta cheltuită. Noi am redus greu
tatea țesăturilor cu 6 grame pe mp.
Am diminuat, totodată, pierderile
tehnologice. Totuși, materiale secun
dare mai avem. Am hotărît să pro
ducem din ele, În amestec cu celo
fibră, fire groase pentru alte între
prinderi care, la rîndul lor, importă
bumbac. Cind s-a stabilit însă canti
tatea ce trebuie recuperată, unii din
tre noi s-au speriat. Adevărul este
că n-a fost deloc simplu, dar în cele
din urmă am depășit cifra planifi
cată. Dealtfel, pentru acest an am
prevăzut refolosirea a 450 tone ma
teriale, adică nivelul maxim".
Am consemnat mai pe larg acest
exemplu pentru că pune in lumină
un mod sănătos de a gîndi și acționa.
In întreprinderile județului Dîmbo
vița s-au produs, în ultimii ani, pen
tru a înlocui importurile, mașiniunelte și instalații, materiale și apa
ratură dintre cele mai diverse,
subansambluri și piese de schimb
pentru utilaje din metalurgie, con
strucții de mașini, electrotehnică șl
electronică. Toate acestea au la ori
gine spiritul de răspundere și iniția
tivă al unor cadre tehnice și munci
tori care, chiar cind s-au aflat în
fața unor sarcini de mare dificul
tate tehnică, nu s-au dat bătuți.

Cadru organizatoric adec
vat, obiective precise. In uni“
tățile industriale din județul Dîm
bovița lucrează peste 3 000 cadre

centă este finalizarea unei mașini de
expandat tablă. Am eliminat, de ase
menea, importul pe devize libere al
pieselor de schimb pentru utilaje".
Astfel de compartimente de con
cepție și execuție funcționează în
toate întreprinderile din județ. Pe
riodic, comitetul județean de partid
analizează, pe baza studiilor efectua
te de colective de specialiști anume
constituite, stadiul îndeplinirii aces
tor programe și adoptă sarcinile pen
tru etapa următoare, astfel că fiecare
întreprindere dispune de un plan
concret, eșalonat pe luni și trimestre.
Pentru a atrage în această activitate
cit mai mulți specialiști, inginerilor
și unui număr însemnat de maiștri,
tehnicieni și muncitori din proiec
tare, cercetare și secțiile de produc
ție li se încredințează spre rezolvare,
anual, una sau mai multe probleme
de natură tehnică, sau organizatorică
menite să contribuie Ia reducerea
importurilor. Există, în acest sens,
un sistem de urmărire pe baza unor
fișe personale. Iată bilanțul pe anul
1982 : 4 120 specialiști au înfăptuit
2 000 asemenea obiective.

Argumente pentru o mai
strinsă colaborare. RePrezentanții întreprinderii de aparataj elec
tric din Titu și întreprinderii de
lămpi electrice speciale „Steaua elec
trică" din Fieni au menționat, prin
tre preocupările lor din această pe
rioadă, asimilarea unor componente
pentru aceeași piesă : borna tripolară
pentru frigider, al cărei beneficiar
este tot o întreprindere din județ —
întreprinderea de frigidere din
Găești. Cazul nu este singular. Ace
eași unitate din Găești execută în
prezent anumite operații speciale de
prelucrare cu mașini-agregat produ
se de întreprinderea de strunguri
Tîrgoviște, iar nu de mult un grup de
proiectanți de tehnologii la cald de
la Combinatul de oteluri speciale și

Gheorghe MANEA
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— Nimic deosebit ! în cîteva mi
nute defecțiunea
apărută la
un
hidrant va fi înlăturată de echipa
de intervenție.
,
— Cum este organizată activitatea
de irigații ?
— în două schimburi continue.
Irigăm zi și noapte. De ieri am
trecut la irigarea culturilor de griu
și orz. Complexul nostru servește
peste 30 cooperative agricole, întinzîndu-se pe aproape 60 000 de
hectare.
— Ce ne puteți spune despre func-tionarea în acest moment a stațiilor
de pompare ?
— Dimineață, cînd am plecat pe
teren, totul funcționa normal. Pen
tru precizări de ultimă oră vă invit
la stația de repompare nr. 1. unde
dispecerul de serviciu vă va infor
ma exact despre funcționarea siste
mului.
Stația de repompare este o adevă
rată uzină, dotată cu utilaje de mare
complexitate, de la pompe de mare
capacitate, acționate de motoare pu
ternice. care ridică apa trimisă de
Dunăre la 40—50 de metri, la moder
ne calculatoare electronice. Dispece
rul de serviciu raportează : „Toate
pompele, toate stațiile funcționează
normal". Circa 30 de electromecanici,
organizați în echipe și pe schimburi,
asigură funcționarea complicatelor
instalații ale sistemului de irigații
cu o capacitate zilnică de udare da
4 500—5 000 hectare.
...La I.A.S. Turnu Măgurele ti lntîlnim pe directorul uni,tatii, ingine
rul Romulus Zaharia, abia întors
din cîmp, unde a controlat respecta
rea programului de udare. Intuind
scopul prezenței noastre, ne Întreabă:
— Vă interesați de irigații 1
Și fără să mai aștepte răspunsul,
își continuă ideea.
— Azi încheiem prima udare la
griu. Nu-i deloc bine că am aștep
tat atît. E drept că de 25 de ani de
cînd lucrez aici nu am udat griul
în nici o primăvară. Dar nici o pri
măvară atît de lipsită de precipitații
ca asta n-am mai apucat. Cred, to
tuși. că vom avea o recoltă bună.
Cât privește culturile de primăvară,
respectăm Întocmai programul da
udări. Vrem să obținem recolte su
perioare pe Întreaga suprafață. Aces
ta este obiectivul principal al între
gii noastre munci în câmp.

întreținerea culturilor la C.A.P. Furculești, județul Teleorman

I

Foto : D. Constantinescu

Ne abatem din șoseaua care Îna
intează spre Olt și urcăm pe un
platou întins pe zeci de mii de hec
tare. „Aici, pe terasă, este cel mai
bun pămint din județ" — ne spune
secretarul comitetului județean. în
sola de legume a cooperativei Uda
Clocociov, sute de oameni stăteau
aplecați, fixînd răsadurile de tomate
in brazdele abia udate. în drum
spre ei. două trăsuri înaintează ale
ne. sub povara răsadurilor ude și
încărcate cu pămînt. Intrăm în vor
bă cu cooperatorul Marin Tănase,
care ne spune : „Duc răsaduri proas
pete la sola de legume. Uitați-vă
la ei că își pun mina Streașină
să vadă dacă am ajuna. Zilnic
fac patru-cinci drumuri ou droaga

asta. Cind am aflat că nu e moto
rină. am propus soluția asta, și cind
a fost de cărat bălegar, și acum, cînd
trebuie să cărăm răsaduri. Și iaca,
ne descurcăm bine. Hai căluțule, hai
să mergem că ne așteaptă oamenii
cu răsaduri. Rămîneți cu bine".

Zi de zi se urmăresc
plantele, starea lor
de vegetație
Ne îndreptăm spre o altă unitate.
Din loc în loc. pe fâșii de cîteva sute
de metri, cîțiva nori s-au scuturat
puțin, prea puțin peste cîmpul înse
tat. Același peisaj cu lanuri de griu
și orz. aceiași oameni neostenit!
care impinzesc cîmpul, înșirând ari
pile de ploaie ale sistemelor de
irigații, plantind legume sau pră
șind floarea-soarelui, sfecla și po
rumbul.
La Plopii Slăvitești, trei-patru
tractoare discuiau un teren ce părea
abia semănat.
— A fost semănat cu sfeclă, în
urmă cu mai bine de o lună — ne
lămurește inginerul-șef al cooperati
vei agricole — dar în afară de pilcu
rile de pălămidă n-a mai rămas ni
mic. Vîntui puternic de acum o
săptămînă a retezat, pur și simplu,
sau a smuls firele fragede ce abia
ieșiseră la suprafață. Pe 70—80 de
hectare trebuie să retasămințăm
sfecla.
— Dar de ce discuiți din nou tot
terenul? — intervine secretarul comi
tetului județean. Opriți imediat discuirea și scoateți oamenii să taie
pălămidă. Așa o să economisiți o
importantă cantitate de motorină șl
o să terminați lucrarea mai devre
me. Intervenție eficientă, bine venită,
promptă, mal ales că lucrarea de
discuire abia începuse.
Aceeași indicație avea să fie dată
și intr-o altă unitate, la C.A.P. Beciu. Aici, președintele cooperativei,
Nicolae Mutu, părea cel mai opti
mist om din cîți am întîlnit în
drum. Și avea de ce 1 Cîmpul par
că rfdea sub razele soarelui. Cu o
noapte înainte plouase 10—15 litri pa
metru pătrat. Solele cu porumb șl
floarea-soarelui „sînt cele mai fru
moase din județ", după cum consta
ta secretarul comitetului județean.
De fapt, aveam să mai aflăm că cei
din Beciu sînt de cîțiva ani renumiți
pentru spiritul lor gospodăresc. Sin
gura lor grijă acum este urgentarea
lucrărilor pentru însămînțarea ore
zului,. principalele lucrări fiind În
cheiate.
...Seara, tîrziu. Ia comitetul jude
țean a avut loc o scurtă întâlnire pen
tru a analiza bilanțul zilei. Princi
palul obiectiv urmărit, același ca în
ședința de barou ds dimineață : iri
gațiile. „A fost o zi bună. S-a udat
aproape Întreaga suprafață planifi
cată — ne spune tovarășul Marin
Nisipașu. Neajunsurile constatate în
unitățile care nu s-au încadrat în
programul de udări stabilit — Lun
ca, Lisa, Piatra, Măgura ș.a. — au
fost înlăturate pînă la ora aceasta
sau vor fi înlăturate in cursul nop
ții. Mîine. sînt sigur, programul da
udări va fi realizat și depășit".

PENTRU REALIZAREA DE RECOLTE SPORITE ÎN ACEST AN

Agricultorii au nevoie acum-și nu mai tîrziude cantitățile de îngrășăminte chimice prevăzute
Este bine cunoscut faptul că
aplicarea la timp și in cantitățile
prevăzute a îngrășămintelor chimice
constituie una din cele mai impor
tante căi de sporire a randamentelor
la hectar. Tocmai de aceea se cere
— și pe bună dreptate unitățile
agricole pretind — ca întreprinde
rile industriale de profil să livreze
la timp cantitățile de îngrășăminte
chimice stabilite prin plan. în mai
multe intervenții ale ziarului nostru
pe această temă semnalam unele
neajunsuri serioase din activitatea
întreprinderilor furnizoare. înfățișînd consecințele păgubitoare ale
unui mod birocratic, arbitrar, de a
rezolva o problemă atit de impor
tantă pentru agricultură, și nu nu
mai pentru agricultură.
Din mai multe motive (unele ce
depășesc competența unităților fur
nizoare). cantitățile de îngrășăminte
chimice livrate agriculturii, de la
începutul anului și pînă în prezent,
sînt mai mici decit cele stabilite prin
graficele de livrare. Din cantitatea
totală de îngrășăminte azotoase pre
văzută a fi livrată agriculturii în
primul semestru al acestui an, com
binatele chimice au livrat pînă acum
doar 59 la sută. Și aceasta în condi
țiile în care unitățile ' agricole nu
și-au putut realiza integral, in
toamnă și în iarnă, programul de
fertilizare cu îngrășăminte chimice
tot din cauză că nu au primit ase
menea substanțe la timp și în
cantitățile prevăzute.
Mai mult decit în alți ani. în
această primăvară, atit de săracă în
precipitații, culturile au acum ne
voie de îngrășăminte azotoase pen
tru a putea beneficia de efectele po
zitive ale putinei rezerve de apă din
sol. Aceste îngrășăminte trebuie ad
ministrate foarte urgent, pentru a
grăbi pornirea în vegetație a plan( telor. Iată însă că în ultimele săptămîni am primit la redacție tot mai
multe semnale din județe prin care
ni se face cunoscut că. în ciuda an
gajamentelor repetate. întreprinderi
le furnizoare nu numai - că nu au
recuperat nimic din restantele pri
mului trimestru, dar nu și-au respec
tat integral nici măcar contractele
pe această lună, înregistrând alte
restanțe. Fapt este că multe județe

— și din păcate din cele cu pondere
mare in agricultura tării — au fost
obligate să însămînțeze mari su
prafețe pe care nu s-a administrat
pentru producția agricolă a acestui
an nici măcar un kilogram de îngră
șăminte. în județul Giurgiu, de
exemplu, abia s-a fertilizat 20 la
sută din suprafața cultivată cu po
rumb și. respectiv. 45 la sută din cea
însămînțată cu floarea-soarelui.
Cauzele care au dus la nerealizarea planului de livrare a îngrășă
mintelor chimice sînt mai multe, și
cam aceleași de mai multi ani Ia
rind. Există însă în acest ghem de
cauze unele manifestări de abuz
care, explică multe din neajunsurile
ce se petrec de mulți ani în siste
mul de distribuire a îngrășăminte
lor chimice. în legătură cu aceste
anomalii privind distribuirea pe ju
dețe a îngrășămintelor chimice. în
paginile ziarului nostru au fost fă
cute numeroase critici care vizează
direct factorii implicați în această
problemă, inclusiv cei din Ministe
rul Industriei Chimice și din cen
trala de resort a ministerului. Dar
acești factori nu numai că nu au
găsit de cuviință să dea explicații
de ce procedează așa. care sînt anu
me rațiunile pentru care unele ju
dețe sînt favorizate în detrimentul
altora, dar și în acest an continuă
să procedeze la fel. Adică, să tri
mită telex peste telex cu tot felul
de promisiuni de livrări de îngră
șăminte pe care, bineînțeles, nu le
respectă, iar cantitățile de îngrășă
minte (atâtea cîte livrează) le distri
buie unităților agricole după criterii
subiective. Să ne referim, de exem
plu. la ultimul telex prin care cen
trala de resort din Ministerul In
dustriei Chimice își face cunoscute
intențiile de a recupera o parte din
restanțele înregistrate pînă acum, în
acest semestru, în ce privește livra
rea îngrășămintelor chimice. Potrivit
acestui telex, în decada 21—30 apri
lie, combinatele producătoare de în
grășăminte urmau să livreze agri
culturii 30 000 tone Îngrășăminte
chimice azotoase, adică cîte 3 000 tone
pe zi. La cinci zile după emiterea
acestui telex, confruntăm cantitățile
din graficul stabilit cu realizările la
zi. Constatăm că în primele cinci zile

ale ultimei decade din această lună,
întreprinderile furnizoare au livrat
agriculturii o cantitate totală de în
grășăminte azotoase de 5 555 tone,
adică doar cu ceva mai mult de o
treime din ceea ce au promis. Pro
babil că există anumite motive, mai
mult sau mai puțin întemeiate, care
pun combinatele chimice în situația
să nu-si poată îndeplini obliga,ți'le
ce le au în ce privește livrarea can
tităților de îngrășăminte stabilite
pentru agricultură. Nu este căderea
noastră să apreciem dacă aceste mo
tive pot sau nu pot fi acceptate.
Ceea ce putem afirma este că re
colta țării poate fi diminuată simțitor
de pe urma lipsei acestor elemente
fertilizante. iar paguba nu poate fi
acoperită în nici un fel. oricît de
mari ar fi maldărele de justificări
făcute în acest sens. Dar, repetăm,
nu este de competența noastră să
apreciem dacă este bine că se pro
cedează așa sau nu. Se ridică însă
întrebarea : ce fel de disciplină exis
tă la unele din aceste combinate și
de cită seriozitate dau dovadă ca
drele de conducere din centrala de

resort' a acestora, dacă nici măcar o
zi-două nu-și respectă un angaja
ment ferm? Cui folosește jocul pro
misiunilor ? Considerăm că este mo
mentul ca factorii implicați în acest
„joc al promisiunilor" să mediteze
mai mult asupra ^consecințelor pa
care le generează.
Nu putem încheia această nouă
intervenție pe marginea livrării în
grășămintelor chimice pentru agri
cultură fără a readuce in discuție
gravele anomalii care continuă să se
manifeste în modul de distribuire a
acestora pe județe. N-am fi insistat
asupra acestei probleme dacă ano
maliile la care ne referim n-ar fi
dus la decalaje nepermise între ju
dețe și dacă aceste decalaje n-ar fi
defavorizat tocmai județe cu un pro
nunțat profil agricol și care sint
acum cele mai afectate de lipsa pre
cipitațiilor. în acest sens, ne referim
la situația livrării îngrășămintelor
azotoase și fosfatice pînă la data de
25 aprilie, exprimate în procente
față de cantitățile totale prevăzute a
fi livrate în primul semestru >

Cantitatea livrată (în procente)

Județul

Ialomița
Vrancea
Călărași
Brăila
Vaslui
Bacău
Brașov
Cluj
Mureș
Sint fapte și date ce nu au ne
voie de nici un comentariu. Ar fi
bine însă ca factorii direct implicați
să mediteze mai mult asupra lor și să
o facă cu toată răspunderea. Cu
toată claritatea trebuie să ee înțe
leagă că agricultura are nevoie acum
— si nu mai tîrziu — de cantitățile
de îngrășăminte chimice prevăzute
pentru culturile de primăvară. Pro
blema livrării si distribuirii îngrășă-

îngrășăminte
azotoase
42
44
46
49
71
72
72
- 76
91

îngrășăminte
fosfatice
50
58
51
53
56
56
86
67
76

mintelor chimice pe județe nu este
numai o problemă a combinatelor
chimice, ci o problemă care ne in
teresează în cel mai înalt grad pe
toți, pentru că este în interesul
nostru, al tuturor, ca fiecare palmă
din pămîntul fertil al țării Bă ro
dească la capacitatea maximă, șpra
a se realiza recolte sporite.

Iosif POP
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Muzeul de artă-scoală de educație
permanentă a publicului
r

O clădire albă, impună
toare, ridicată în inima
municipiului Ploiești adă
postește peste 2 000 de pie
se de pictură, sculptură,
grafică și arte decorative
aparținînd tezaurului cul
turii românești din secole
le XIX și XX. De la „pri
mitivii" picturii românești
la adevăratele poeme cro
matice create de Grigorescu, Andreescu sau Luchian și de la antologice
lucrări aparținînd artei in
terbelice românești la ad
mirabile lucrări de artă
contemporană
vizitatorul
poate admira aici exem
plare de reală calitate ar
tistică, orînduite după ri
guroase criterii științifice.
Dar nu numai atit. Muzeul,
și cu atit mai puțin Mu
zeul de artă din Ploiești,
nu este doar- un simplu re
ceptacul, un suport pentru
o prezentare austeră și re
ce a pieselor pe care le
conține. Este, dimpotrivă,
o instituție vie, organiza
toare a unor activități cul
turale complexe, a unor
variate manifestări de artă
care se adresează înțele
gerii unor oameni icu pro
filuri profesionale diferite.
Este o activitate care,
după cum sublinia tovară
șa Ruxandra Ionescu, di
rectoarea muzeului, vizea
ză variate modalități ale
întîlnirii cu publicul. Si
n-ar fi decit să amintim
expozițiile și serile muze
ale organizate (un exem
plu recent este expoziția
pictorului Tanasis Fappas,
care a prezentat peste 170
de lucrări din creația sa
recentă, ca și proiectul
unei viitoare expoziții în
soțite de dezbateri, expo
ziție cu lucrările unui ar
tist local — Vintilă Făcă-

ianu), evocări (cum au fost
acelea, de asemenea recen
te, dedicate unor persona
lități artistice de importan
ța lui Grigorescu și Luchian, cu participarea unor
cunoscuți critici de artă),
activitatea permanentă a
„Studioului de creație",
care se desfășoară în in
cinta muzeului și sub în
drumarea specialiștilor de
aici.
Cum poți readuce în con
știința
contemporanilor,
într-o modalitate de pre
zentare care să-i interese

>

J

lui de prestigioase exem
plare de artă prin inter
mediul unor concursuri or
ganizate pe principiul „cine
știe cîștigă". Organizate în
colaborare cu U.T.C. și
U.G.S.R., au avut loc pînă
acum cîteva astfel de con
cursuri axate pe un mate
rial documentar referitor
la istoria colecțiilor muze
ului și a lucrărilor aflate
în .expunerea permanentă,
cu participarea, de exem
plu, a unor echipâje de
la I.C.I.T.P.R. — Ploiești,
I.C.P.P.G. și Institutul de'

că arta poate fi un suport
real, deosebit de eficient
pentru o bună educație pa
triotică, estetică, așa cum
au arătat-o numeroasele
lectorate, desfășurate aici,
în incinta muzeului". Intradevăr, o bună colaborare
cu Societatea profesorilor
de desen a avut drept re
zultat organizarea a nu
meroase asemenea acțiuni.
Ar putea fi, de asemenea,
menționate lectoratele care
au avut loc la I.C.I.T.P.R.,
la Combinatul de la Brazi
sau la Liceul de filologieistorie „C. Dobrogeanu
Gherea".
Drumul accesibilității, al
înțelegerii trebuie să în
ceapă însă de la primele
vîrste. Este, fără îndoială,
o muncă grea dar capti
vantă prin rezultatele une
ori de-a dreptul spectacu
loase obținute — au pre
cizat muzeografele Ina Vișan și Marilena Marian,
care se ocupă de „Studioul
de arte plastice" ce-și des
fășoară activitatea pe lingă
muzeu. In consens cu pro
gramele analitice cores
punzătoare, elevi ai clase
lor I—IV dobîndesc aici,
cu regularitate, noțiuni de
teoria artei, de compoziție,
elemente ale unor variate
tehnici artistice.
Sînt începuturi care-și
vor arăta rodul în viitor ;
primi pași spre înțelegerea
bogatului și complexului
limbaj al artelor plastice.
Alături de celelalte forme
de apropiere a publicului
larg de importantele va
lori ale patrimoniului na
țional și universal desfășu
rate de Muzeul de artă din
Ploiești, ele își aduc con
tribuția la un important
proces nu doar informativ,
ci profund formativ.

vedere artistic „cînd te fi
xezi formal pe o anumită
condiție a accesibilității te
afli în fața urciorului cu
apă stătută", pentru că re
petarea „e reîntoarcere și
nu deschidere spre viitor".
Deschiderea artei spre
orizonturile vaste ale lu
mii contemporane este, de
fapt, una din primele con
diții ale accesibilității pen
tru că rolul artei în edu
carea maselor nu are, nu
poate avea o măsură pre
stabilită. Acest rol poate
deveni imens dacă ne gîn-

șwsș

ze, care să le facă apropi
ate exemplare de artă cla
sică ? Răspunsurile pot fi
multiple. Privite din per
spectivă muzeografică, im
portant este felul in care,
dintr-un patrimoniu deja
constituit, selectezi lucră
rile. De pildă, pentru o
expoziție cum va fi aceea
închinată evoluției portre
tului în pictura româneas
că de secol XIX, importan
tă este alegerea materialu
lui de la imaginile de tip
efigie ale începuturilor,
imagini reprezentative pen
tru starea socială a celui
portretizat, pînă la exem
plare dintre cele mai sem
nificative din arta unui
Grigorescu și Andreescu.
Un al doilea răspuns la
această utilă acțiune edu
cativă, furnizat de tovară
șii Vasile Cornea, progra
mator la Oficiul de calcul
al M.I.U.. și de Cornel Cubleșan, profesor la LilieștiBăicoi, vizează mai di
rect participarea publicu
lui. Este vorba de apro
pierea înțelegerii- publicu

proiectări Prahova. O pro
bă teoretică, dar și o expoziție-concuns, organizate
la nivel județean, au adus,
în cadrul unui alt concurs,
copiilor de la Liliești-Băicoi
trei importante premii.
Creația
contemporană,
prin cele mai de seamă re
zultate ale ei, stabilește ra
porturi complexe
între
fapte și experiențe actuale
și patrimoniul cultural, fi
lozofic, racordul făcîndu-se
în planul unor creații ca
pabile să transfere toate
aceste componente în sfe
ra experiențelor estetice.
Este o temă inepuizabilă,
așa cum a demonstrat-o o
însuflețită întîlnire cu pu
blicul, la care a participat
cu cîteva timp în urmă
pictorul Ion Sălișteanu.
Răspunzlnd unor variate
întrebări iscate de specta
colul atît de divers al ar
tei noastre contemporane,
pictorul, referindu-se la
raporturile
fundamentale
dintre natură și imaginea
de artă, a ținut dealtfel să
precizeze că din punct de

dim că zona prin care se
dovedește capabilă să in
fluențeze este aceea a sen
sibilității umane, la fel de
variată la receptor, ca și
la creator. In măsura în
care emoția declanșată în
creator, de aderența lui la
principalele probleme ale
epocii în care trăiește este
materializată în lucrări și
se transmite privitorului,
opera există la rîndul ei
ca o realitate autonomă.
Circuitul sensibil între ar
tist și lume trebuie stabi
lit, folosit în continuare ca
o importantă' pîrghie edu
cativă. Ce interesante ar
putea fi, de pildă, unele
lecții de dirigenție desfă
șurate în incinta muzeului,
ne sugera tov. prof Vero
nica Mănescu, directoarea
Școlii generale'nr. 8. Cit
de atractive și totodată cit
de instructive ar deveni
unele lecții dacă în locul
predării unor noțiuni ab
stracte s-ar recurge la exemplul viu al operei de
artă. „Cred, preciza in ca
drul aceleiași discuții tov,
ing. Luminița Radulescu,

Marina PREUTU

SIMPOZION
Consiliul județean Bacău de edu
cație politică și cultură socialistă și
Centrul de informare al O.N.U. pen
tru România au organizat la Bacău
simpozionul cu tema „Energia ato
mului în slujba umanității". Au luat
parte cercetători în domeniul știin
țelor social-politlce, fizicii, chimiei,
medicinii, agriculturii din mai multe
centre cultural-științifice ale țării,
precum și reprezentanți ai Centru
lui de Informare al O.N.U. pentru
România. In cadrul simpozionului au
fost relevate activitatea Organizației
Națiunilor Unite și colaborarea din
tre România și O.N.U. In sfera uti
lizării energiei atomice In scopuri
pașnice,
(Agerpres)

Corul liceului „C. D. Gherea" din Ploiești - laureat al Festivalului național „Cintarea României"
Foto : Ioan Popescu

trecutului sau o utopie.
Căci constrîngerea, dresa
jul firii — adică ultragie
rea naturii umane -r- con
stituie tema majoră a dra
matizării lui Wasserman. O
sugerează și titlul lucrării,
în același sens aș zice că
nu întîmplător rezonerul,
comentatorul acestei piese
este indianul Bromden —
uriașul care, fără a fi un
primitiv și un sălbatic, a

(Dale Harding — George
Mottoi). De asemeni : pier
derea simțului realității,
poate și sub șocul violen
tei războiului (Martini —
Valentin Plătăreanu) ; fra
gilitatea, delicatețea, lipsa
calităților necesare com
petiției sociale ori, dimpo
trivă. excesul de vitalitate
și personalitate (McMur
phy — Costel Constantin).
Este vorba, așadar, de de

abuzuluî, tiraniei discre
ționare a celui puternic
(sora-șefă) prin practici
democratice, încălcate sis
tematic ; cultivarea deper
sonalizării totale.
Distribuția de la Națio
nal include alături de ac
tori binecunoscuți
alții
mai puțin proeminenti :
oameni din generații, de
dotări și oarecum formații
diferite. Cu atît mai mult

0 piesă despre mecanismele

'

manipulării conștiinței
in lumea capitalului
„Zbor deasupra unui cuib de cuci"
la Teatrul Național din București

rămas cel mai aproape de
fecte de adaptare la socie
starea de natură, neperver
tate — societate reglată de
tit. O ilustrare a motivului
forța celui mai tare, a celui
„bunului sălbatic" 1 Cred
mai viclean, care nu-i to
că mai potrivită materiei
lerează, ci îi inhibă sau
lui Kesey-Wasserman este
„suprimă" el pe ceilalți; so
tema „lumii pe dos". Cine
cietate care pretinde su
sint pacienții pavilionului
punere. lipsă de atitudine,
de bolnavi mintal ? Cîțiva
de personalitate și gîndire.
sint, e drept, incurabili, ca
Gama surprinsă a „teraRuckly ori Matterson. Dar / peuticii"
(dictată de 'o
primul (C. Rauțki) era în
soră-șefă unui medic, nu
treg înainte de a fi suferit
se știe de ce obedient) e
o lobotomie. Unii sînt vevariată. Ea începe cu su
niți de bunăvoie pentru „o
pravegherea
permanentă,
directă și secretă, anularea
cură" (victime și ale cre
dinței eronate in tehnicile
oricărei libertăți de mișca
de tip sau sursă psihana
re, a oricărei inițiative. In
litică).
Simptomele
lor
clude . cultivarea delațiunii
„îngrijorătoare" pentru cei
reciproce ; punerea în dis
lalți : complexe de infe
cuție publică a unor as
rioritate. culpabilitate, ma
pecte intime, delicate, ceea
nifestate prin jenă, frică
ce strivește demnitatea,
ori chiar teroare față de
discreditează personalita
așteptările și exigențele
tea, Presupune bruierea,
mamei (Billy Bibbit-Claîmpiedicarea zgomotoasă a
udiu Bleonț) ori ale soției
comunicării,
mistificarea

Giurgiu. Sectia de propagan
dă a comitetului județean de partid

a organizat la Combinatul chimic
din Giurgiu o consfătuire cu carac
ter de schimb de experiență la care
au luat parte conducători de între
prinderi, ingineri, proiectanți, eco
nomiști. tehnicieni, maiștri și mun
citori fruntași. Tema consfătuirii :
„Rolul și locul propagandei tehnico-economice în mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea sarcini
lor de plan și introducerea opera
tivă în producție a cuceririlor știin
ței și tehnicii moderne". Bucurîndu-se de o largă participare,
consfătuirea a constituit o tribună
a schimbului de idei și inițiative

Amplă investigație științifică
în spiritul adevărului istoric
între aparițiile editoria
le remarcabile din ultimul
timp se înscrie și lucra
rea „Mișcarea muncito
rească, socialistă, demo
cratică, activitatea Parti
dului Comunist Român și
apărarea patriei la ro
mâni", tipărită la „Editu
ra militară", în redacta
rea unui prestigios colec
tiv de autori : general
colonel dr. Constantin Olteanu, general-locotenent
dr. Ilie Ceaușescu. colo
nel dr. Vasile Mocanu,
colonel dr. Florian Tucă.
Rod al unei exhaustive
cercetări, îndelungate și
fructuoase elaborări, fă
cute în lumina Progra
mului Partidului Comu
nist Român, a operei se
cretarului
general
al
partidului, al punerii în
valoare a ceea ce s-a rea
lizat pînă acum în dome
niul istoriografiei patriei,
lucrarea de fată este con
cepută sub forma unei
ample cronologii ce înre
gistrează principalele fap
te, date, evenimente isto
rice. incepind cu anul 1726
și pînă la 31 decembrie
1982. Printr-o metodolo
gie și manieră specifică
acestui gen de lucrări,
autorii au urmărit să
pună în relief reperele
principale ce au marcat
apariția și evoluția miș
cării muncitorești
din
țara noastră, formele de
organizare a acesteia în
diferite etape istorice,
greutățile cu care s-a
confruntat, reliefîn d mo
mentele legate de consti
tuirea, acum 90 de ani. a
Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din
România, apoi a Partidu
lui
Comunist
Român,
complexele probleme pe
care le-a ridicat snre re
zolvare viața, intre aceștea- numărindu-se' și
cele privitoare la apă

rarea cu hotărîre a in
tegrității patriei, a in
dependentei și suverani
tății ei.
Prin bogăția materia
lului abordat, prin inter
pretarea unor evenimen
te. ca și prin concluziile
formulate, lucrarea ridi
că o problemă cu totul
nouă frontului istorio
grafie. anume limitele de
început ale istoriei mo
derne. Parcurgind
re
perele cronologice pentru
secolul al XVIII-lea. se
desprinde concluzia că
tot mai multe sînt argu
mentele ce servesc de
monstrației că începu
turile istoriei moderne a
României se situează cu
multe decenii înainte de
secolul al XIX-lea, De
pășirea „pragurilor", a
lucrurilor
„prestabilite"
este indiscutabil rodul aplicării în viață.a con
cepției politice, științifi
ce a partidului nostru
despre istorie, eliberată
de. dogme și canoane,
concepție care are la bază
un singur comandament
— respectarea adevăru
lui. Un spațiu substanțial
este acordat oglindirii
luptelor sociale, amplelor
mișcări revoluționare din
perioada abordată, acțiu
nilor militare pentru cu
cerirea și apărarea inde
pendenței naționale, cu
momentele lor de virf :
1877—1878. 1916—1918, au
gust 1944 — mai 1945. în
cadrul cărora muncitori
mea. țărănimea, intelec
tualitatea
și-au
adus
partea lor de contribuție
alături și împreună cu
oștirea țării.
în demersul lor știin
țific, autorii nu au omis
„umbrele istoriei" din pe
rioada abordată, eveni
mentele și factorii care
au exercitat o influen
ță negativă în dezvol

tarea istorică a poporu
lui român, în lupta sa
neabătută pentru apăra
rea integrității teritoriale,
a independenței și suve
ranității naționale. Dar
și în cazul oglindirii acestor aspecte, evenimen
tele și faptele sînt redate
în mod riguros, conform
adevărului științific.
Cel mai mare spațiu
din volum este rezervat
înfățișării istoriei noastre,
începînd de la 23 August
1944 pînă la sfârșitul anu
lui 1982. în mod firesc,
glorioasa epocă inaugu
rată de Congresul al
IX-lea al Partidului Co
munist Român este plenar
reflectată în paginile vo
lumului. Autorii redau, cu
trăsătura caracteristică is
toricului, toate evenimen
tele ce definesc cea mai
bogată perioadă din is
toria poporului român,
denumită, prin măreția
marilor înfăptuiri de în
tregul
popor,
„Epoca
Ceaușescu". Sînt astfel
oglindite marile eveni
mente ce au determinat
profilul strategiei acestei
perioade marcate de Con
gresele al IX-Iea, al X-lea,
al XI-lea și al XII-lea,
de Conferințele Naționale
ale partidului, de plena
rele Comitetului Central
al P.C.R., de consfătuiri
le și vizitele de lucru ale
secretarului general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în lu
crare sint relevate pe
larg eforturile tuturor
cetățenilor țării, fără de
osebire de naționalitate,
pentru edificarea Româ
niei noi, socialiste.
Parcurgind cronologia
marilor înfăptuiri ale po
porului român din pe
rioada inaugurată de cel
de-al IX-lea Congres al
partidului și urmărind in

mod amănunțit ampla și
prodigioasa activitate des
fășurată pe plan interna
țional de președintele ță
rii, ca o continuare a mi
nunatelor tradiții de soli
daritate militantă ale cla
sei muncitoare, redate pe
o perioadă de timp de
peste un secol, se des
prind argumentele istoriei
care pun în evidență re
sorturile prestigiului in
ternațional al României
socialiste. De-a lungul
celor peste două seco
le și jumătate de istorie
sintetizate in paginile
cărții, sinteză care răs
punde cerinței puse de
secretarul
general
al
partidului
ia
Plenara
lărgită a C.C. al P.C.R.
din iunie 1982, autorii
prezintă și momentele in
care poporul român a ve
nit în contact cu vecinii
săi, relevînd de fiecare
dată ceea ce a unit lupta
lor pentru libertate și in
dependență,
deschizînd
largi premise pentru co
laborare și progres social.
Prin bogăția evenimen
telor redate, prin ine
ditul multor probleme
ti-atate intr-un mod uni
tar, cu aprecieri și con
cluzii nuanțate, pline de
sensuri majore și de în
vățăminte, lucrarea de
față — închinată jubileu
lui partidului clasei noas
tre muncitoare — repre
zintă un util instrument
de lucru atit pentru spe
cialiști. . cît și pentru
acei care studiază proble
me de istorie în învățămintul de partid, pentru
cadrele didactice, studenți și elevi, pentru
întregul sistem de învățămînt militar, pentru
iubitorii de istorie din
patria noastră,

Conf. univ. dr.
Ion ARDELEANU

Legea ca model de conduită civică

CRONICA TEATRALĂ
Printre produsele de suc
ces ale mișcării contestatare americane a anilor
1962 g-a numărat și cartea
unui tînăr de 27 de ani,
Ken Kesey : „Zbor deasu
pra unui cuib de cuci". A
urmat larga audientă a
unui film cu același titlu,
realizat de Milos Forman,
cu Jack Nicholson, pelicu
lă cu o forță de a înscena
suferința și opresiunea ie
șită din comun. Dramati
zarea romanului datorată
lui Dale Wasserman a
atras teatre din întreaga
lume, inclusiv — cum o
probează și o recentă pre
mieră — Naționalul bucureștean. Și trebuie să înce
pem prin a spune că re
ușita interpreților îndru
mați de regizorul Horea
Fopescu este remarcabilă.
...Ambiantă de sanatoriu
ultramodern, chiar elegant.
Dominantă e culoarea gri,
un gri deloc sumbru, chiar
delicat... Decorul (Horea
Popescu și Cristian Var
lam) nu propune doar spa
țiul de joc necesar, ci con
ține și susține — prin
nuanțe, prin arhitectură,
prin perspective — multe
din temele și accentele pie
sei. Este,rin mare, metaforă
aparențelor
neutre,
ori
chiar generoase, ale unei
mentalități feroce. Griul
acela perlat al decorurilor
trimite cu gîndul la „cea
ța". vălul opac țesut în ju
rul conștiințelor de care
vorbește Bromden. Beculețele verzi ce luminează
discontinuu sugerează ilu
zoriul speranței. Supradotarea — exprimă comple
xitatea, subtilitatea, mo
dernitatea instrumentației
de supraveghere a „pacienților". Peisajul vast,
vălurit, verde-ruginiu. ce
se zărește prin panourile
translucide amintește, poa
te, de preeria sau cascada
din care au fost gonite ru
dele indianului Bromden,
trimit cu gîndul la „sta
rea de natură" ce ră
mâne din ce în ce mai mult
condiție de domeniul

CARTEA SOCIAL-POLITICĂ

în domeniul propagandei tehnicoeconomice. (Petre Cristea).
Argeș
vederea generaliză
rii experienței înaintate privind
stilul și metodele de lucru cu co
misiile de propagandiști și agita
tori ale organelor și organizațiilor
de partid din întreprinderi și uni
tăți agricole, sub egida secției de
propagandă a Comitetului județean
Argeș al P.C.R. s-au organizat o
serie de instruiri, consfătuiri și
schimburi de experiență menite să
ducă la intensificarea muncii po
litice de masă. (Gh. Cirstea).
Buzău
cadrld etapei jude
țene a Festivalului național' „Cîn-

se cuvine lăudată deci omogenitatea atinsă : capa
citatea interpreților, (ani
mați de un spirit de echi
pă care le face cinste), de
a interpreta, cu variațiile
necesare evitării monoto
niei. o umanitate neliniști
tă, suferindă sau deja mu
tilată ; o lume care ' „nu
mai știe să rîdă", în care
sentimentul
atotdominant
este insecuritatea, frica,
spaima. Distingem în „Zbor
deasupra unui cuib de
cuci" compoziții minuțios
concepute, scene memora
bile — cum ar fi cea a
„rezistenței în. prin imagi
nar" (cînd „pacienții" con
tinuă să vadă meciul la te
levizor, deși sora Rachel a
scos aparatul din priză) ori
momentul nunții grotești
(dar atît de umane, față de
amenințările din jur) ori
scena finală, a gestului de
revoltă al lui Bromden.

tarea României", Ia galeriile de
artă din municipiul Buzău s-a
deschis expoziția județeană a
creatorilor de artă populară, plas
tică și fotografică. Ea cuprinde
2 000 de exponate, semnate de
peste 300 de artiști amatori, și se
bucură de un larg interes din par
tea publicului. (Stelian Chiper).

Botoșani, TimP de două zil8>
în organizarea comitetului munici
pal U.T.C. și a casei de cultură a mu
nicipiului, s-a desfășurat cea de-a
3-a ediție a festivalului-concurs de
muzică tînără „Țară de glorie, țară
de dor". Au participat peste 60 de

Urmărind spectacolul no
tăm dezinvoltura și pito
rescul stilizat al persona
jelor interpretate de Cezara Dafinescu și Vivian Alivizache, întruparea dată
unui „mort de viu" de
Constantin
Rauțki,
cea
conferită lui Scanlon. Mar
tini, Cheswick, Matterson,
pacienți cu idei și hobbyuri din cele mai felurite,
de către Alfred Demetriu,
Valentin Plătăreanu, Ma
rian Hudac, Mircea Cojan.
Reținem finețea cu care
Al. Drăgan conturează ciu
data inconsistentă, lipsa
de autoritate a doctorului.
Apreciem
expresivitatea
dată fragilității, neliniștii,
nesiguranței, angoasei de
către George Mottoi. ca și
strădania lui’ Claudiu Bleont de a realiza minuțios
compoziția dificilă a unui
adolescent dezechilibrat de
o imensă tristețe. Apre
ciem concizia mijloacelor
și pregnanta creației Olgăi
Delia Mateescu. Rolul lui
McMurphy constituie pen
tru Costel Constantin
(la
capătul unui efort de ela
borare pe care-1 presupu
nem amplu și dificil) o de
osebită reușită. Actorul
traversează o gamă de sen
timente amplă, de la in
conștiență la luciditate, de
la dezinvoltură și indife
rență la supunere, de la
brutalitate la gingășie, de
la întruchiparea vitalității
și demnității la acea masă
amorfă, împinsă pe rotile
— în finalul piesei.
Regăsim. într-o postură
gravă, de un patetism re
ținut. pe Florin Piersic,
care întruchipează emoțio
nant în personajul său atît
disimularea, cît și revolta
— ca forme ale supravie
țuirii ființei și demnității
umane. Mai ales în ultima
ipostază — personajul său
are o dimensiune de mo
numentalitate etică și con
tribuie la întărirea razei
de speranță, atît de palidă
în sumbra lucrare a lui
Kesey — Wasserman.

Natalia STANCU

interpret!
din județele Covasna,
Dîmbovița, Galați, Iași, Neamț, Olt,
Suceava, Tulcea, Vîlcea și Boto
șani. Trofeul festivalului a fost'
acordat interpretei Ana Toma din
Iași. (Silvestri Ailenei).
Sălaj. La cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și
politico-educativă a avut loc dez
baterea ideologică pe tema : „Or
ganizarea științifică a producției și
a muncii — condiție de bază pen

Ce sint legile? Ghiduri,
se spune deseori, menite
să-i ajute pe oameni să
se descurce in încrengătu
ra relațiilor sociale ; să le
arate ce au dreptul și ce
nu au dreptul să facă.
Pînă la un punct o ast
fel de judecată este corec
tă. Dar legile nu sînt nu
mai acte juridice. Ele sint
și acte politice. Și fără
îndoială că au impor
tant rol educativ-formativ. Pentru că textele de
lege, prin nominalizarea
valorilor pe care statul
nostru, societatea noastră
le promovează și le apără,
oferă adevărate modele
de comportament civic.
Acest al doilea aspect,
legat de rolul politicoeducativ al dreptului,
constituie principalul cri
teriu în alcătuirea unui
interesant și util volum
realizat sub egida Comi
tetului Central al U.T.C.,
apărut în Editura politi
că : „îndrumar juridic
pentru tineret". Atît din
„Cuvînt înainte", cît și
din textele selectate re
iese că autorii volumu
lui au pornit de la
importanta dreptului, a
cunoașterii legilor țării
în educarea tineretului.
Totodată, lucrarea își pro
pune să le fie de ajutor
tinerilor în - cunoașterea
reglementărilor
legale.

*) „îndrumar juridic
pentru tineret" — Edi
tura politică, 1982.

mai cu seamă a acelora
care se referă la munca
și la viata lor.
Autorii volumului ii
invită pe tineri la un dia
log deschis despre lege și
legalitate, cu intenția de
clarată de a-i introduce in
știința dreptului și in
practica juridică. Prezen
tarea succintă, dar clară
și sugestivă, a unor ele
mente de drept civil și de
drept penal, a relațiilor
juridice de familie și a
regimului juridic admi
nistrativ, accentul pus pe
raporturile juridice de
muncă și pe acelea care
privesc pregătirea pentru
muncă au un scop precis :
acela de a contribui la de
terminarea unei atitudini
înaintate a tinerilor față
de drept, fată de respec
tarea prevederilor legale.
Textele sînt astfel selec
tate îneît să ofere argu
mente în temeiul cărora
tinerii să înțeleagă și să-și
însușească adevărul că în
concepția partidului nos
tru. perfectionarea re
lațiilor sociale consti
tuie un proces ce nu se
poate desfășura la întimplare, ci numai pe baza
respectării unor norme
care să exprime cerințe
le dezvoltării societății.
Una dintre principalele
valori pe care legile țării
noastre o apără și o pro
movează este munca. în
mod firesc îndrumarul re
zervă, în cuprinsul său,
un spațiu larg problema

ticii raportului juridic de
muncă. Din lectura texte
lor cititorul tinăr desprin
de ideea fundamentală că
in societatea noastră mun
ca nu este numai o da
torie de onoare, ci . și o
obligație legală. Sint ex
trase citate din numeroa
se acte normative care,
odată
cu consfințirea
dreptului la muncă, a ga
rantării lui potrivit apti
tudinilor, pregătirii profe
sionale, aspirațiilor fie
cărui cetățean, înscrie și
îndatorirea fiecăruia de a
desfășura o muncă utilă
societății, care să-i asigu
re mijloacele de existență
și de dezvoltare spirituală.
Dar a munci este nu
mai o obligație elementa
ră. Volumul pe care 11
analizăm, definind statu
tul profesional, statutul
disciplinar, drepturile și
îndatoririle persoanei în
cadrate în muncă, conți
nutul
contractului
de
muncă, retribuirea, pro
movarea. timpul de lucru,
pregătirea
profesională
etc., subliniază ideea că
legile țării înscriu alte
numeroase obligații me
nite să ridice fără înceta
re eficienta socială a
muncii : respectarea ordi
nii și disciplinei, continua
ridicare a calificării, par
ticiparea activă Ia soluțio
narea problemelor gene
rale cu care se confruntă
întreprinderea, instituția
sau colectivul în care
tinărul este încadrat.

O serie întreagă de legi
organizează participarea
tinerilor la decizie, stabi
lesc modalitățile de acțiu
ne in acest sens, atribuții
le ce revin organizațiilor
' U.T.C. In temeiul definirii
locului și rolului tineretu
lui în
societate. le
gile tării asigură afir
marea competenței și ap
titudinilor tinerilor in
conducerea unităților eco
nomice și științifice, a in
stituțiilor de învățămint.
Redînd textele de lege
care prevăd aceste drep
turi acordate tineretului,
autorii volumului au se
lectat și acele norme juri
dice in care sint relevate
obligațiile ce revin tineri
lor. Pentru că nu este to
tul ca tinerilor să ii se
acorde drept de participa
re la conducerea unități
lor in care muncesc sau
învață ; lor li se cere să
aibă inițiativă, să facă
propuneri, dar mai ales
să fie primii care să
treacă la aplicarea în
practică a deciziilor adoptate.
Lucrarea, menită să
prezinte tinerilor acele
probleme ale lor care au
dobîndit consacrare juri
dică prin legi sau alte
acte normative, se înscrie
ca o contribuție la străda
nia societății noastre ca
legile să fie cunoscute,
însușite și aplicate exem
plar in viață.

Moralitatea gîndirii
Autor al unor intere
sante „discursuri despre
morală", Traian Gânju
nu se depărtează nici în
noua sa carte, sugestiv
intitulată
„Arta de a
gîndi", de tema lui pre
ferată : lumea morală.
Ideea pentru care pledea
ză autorul este aceea a
dinamismului si eficaci
tăți în promovarea unor
valori morale înaintate
care să se incorporeze in
conștiința
maselor. El
pornește. In susținerea
acestei idei, de la faptul
că morala, deși se dez
voltă ca rezultat al unor
determinări
obiective,
este într-o bună măsură
rodul unor direcționări
conștiente. Depinde, deci,
și de eficacitate, de dina
mismul cu care acționea
ză factorii educaționali ca
morala înaintată, morala
revoluționară să devină
un bun al oamenilor.
„Arta de a gîndi" este
o carte despre demnita
tea gîndirii. Nu, nu ne
*) Traian Gânju :
„Arta de a gindi", edi
tura „Albatros" — 1983.

găsim în fața unei lu*
crări didactice. Autorul
nu-și propune să „dea
lecții", să-și „învețe" ci
titorii cum să gîndească.
Dar el sugerează,' în pa
ginile cărții sale, direc
țiile în care este firesc,
este necesar, este bine să
se îndrepte gîndirea. Iar
sugestiile lui au ca temei
solid cadrul modelator al
moralei
revoluționare,
care incorporează senti
mentul interdependentei
destinului individual cu
cel colectiv.
în procesul moral, ara
tă autorul, oamenii sint
absolut
egali. Morala,
morala
revoluționară,
înaintată, nu ține seamă
de profesii. Ea nu este
una pentru strungar, alta
pentru medic, alta pen
tru inginer sau artist sau
profesor. Ea nu ține sea
mă nici de vîrste. Oame
nii. 1'ie ei tineri, fie în
vîrstă, au aceleași drep
turi și aceleași îndatoriri
morale. Normele morale
sînt aceleași pentru toți
oamenii, indiferent de po
ziția lor socială. A cu
noaște acest adevăr, a-1

tru trecerea la o nouă calitate In
activitatea economică. Preocupări
pe plan local și rezultate obținute
în activitatea de organizare știin
țifică a producției și a muncii".
Au fost prezentate cu acest prilej
7 referate. (Eugen Tcglaș).

Teleorman. Timp de trei zilela Casa de cultură din municipiul
Alexandria s-a desfășurat cea de
a XV-a ediție a festivalului-con
curs interjudețean
de muzică
ușoară „Ghiocelul de aur". Orga
nizată în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", mani
festarea, menită să descopere noi
talente, să impulsioneze mișcarea

respecta
este,
pentru
gîndirea umană, o ce
rință fundamentală. Pen
tru
că
orice gînd al
omului care ar face ab
stracție de această egali
tate absolută s-ar autoexclude din lumea morală.
El ar fi incompatibil cu
normele moralei .socialis
te. cu idealurile noii so
cietăți ce o făurim, în
care vechile mărci de
comportament, îndeosebi
egoismul și individualis
mul, disprețul față de
oameni, dispar treptat, in
timp ce noi valori mora
le. expresii ale unui mod
superior de viață, se în
rădăcinează în conștiințe.
Dar faptul că . oamenii
trebuie să-și gîndească
acțiunile pornind de la
deplina lor egalitate in
procesul moral nu se
identifică, în concepția
autorului, cu uniformiza
rea gîndirii. Dimpotrivă,
el pledează pentru gîndul
înaripat, cutezător, ce nu
poate izvorî decît din
tr-un spirit mereu în
căutarea noului, dintr-o
concepție înaintată des

artistică de amatori, a reunit ti
neri interpreți de muzică ușoară
românească din mai multe județe
ale țârii, printre care Iași, Con
stanța, Mehedinți,
Hunedoara,
Dîmbovița, Teleorman. (Stan Ște
fan).
Cluj. In stațiunea Fîntînele
s-a desfășurat , cel de-al XII-lea
colocviu de artă fotografică, orga
nizat de fotoclubul „Universita
tea" din Cluj-Napoca. După dez
bateri a urmat o excursie de lu
cru în împrejurimi, unde participanții au imortalizat pe pelicula
fotografică minunate peisaje din
Munții Apuseni. Totodată, la Mu

pre lume șl viață, înte
meiată pe o solidă pre
gătire politică, profesio
nală, culturală.
Modelul gîndirii îl pre
ocupă în mod deosebit
pe Traian Gânju. Unii
oameni pornesc, în con
struirea propriei lor gîndiri, de la modelele ofe
rite de marile personali
tăți ale trecutului, ale is
toriei. Alții își au ca mo
del personalități ale pre
zentului. Autorul cărții
despre care vorbim este
partizanul relației dialec
tice dintre trecut, pre
zent și viitor. Arta de a
gîndi, consideră el. este
viabilă numai in măsura
în care se racordează la
această unitate dialectică.
O conștiință înaintată,
revoluționară, proprie omului nou. constructor al
noii societăți, trebuie să
se întemeieze pe o gindire înaintată, revoluțio
nară. Această idee se
află la baza acestei cărți
a cărei temă principală
este moralitatea gîndirii.

Adrian VASILESCU

zeul de artă din Cluj-Napoca a
avut loc vernisajul celui de-al
6-lea salon de artă fotografică a
mai multor fotocluburi din invățămîn.tul superior. Cele mai bune
lucrări au fost premiate. (Alexan
dru Murcșan).
Prahova. Din lnitiativa Mu
zeului de istorie și arheologie al
județului Prahova, la Palatul cul
turii din Ploiești s-a deschis ex
poziția permanentă „Covorul româ
nesc". Aici se prezintă cele mai
importante creații populare
din
Muntenia, Oltenia și Moldova, adu
nate in decursul mai multor de
cenii. (C. Căpraru)
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B Constructorii de la T.C.M. Plo

Q Ca urmare a aplicării unor mă

iești au predat în acest an oame
nilor muncii 600 de noi apartamen
te, număr mai mare decît prevede
rile planului. Numai în acest cin
cinal s-au dat în folosință 8 000 noi
locuințe confortabile în Ploiești, Filipeștii de Pădure, Cîmpina, Văleni
de Munte, Mizil și Sinaia.
■ La întreprinderea mecanică Oradea a intrat în funcțiune o nouă
capacitate de producție. Aici se
realizează 2 150 tone piese forjate
pe an.
H Pentru oamenii muncii de la
Intieprinderea „Integrata" din Paș
cani s-a construit o nouă și moder
nă cantină. A început să se orga
nizeze și o gospodărie-anexă, abonații la cantină participînd acum
la plantarea de legume și zarza
vaturi.
■ Silvicultorii din județul Vaslui
au împădurit în această primăvară
aproape 1 000 de hectare de teren,
cu 150 hectare peste plan. De ase
menea, răchităriile proprii au sporit
cu încă 90 hectare.
H Peste 450 000 pui de o zi pro
duși in incubatoarele proprii de
Uniunea județeană a cooperativelor
de producție, achiziții și desfacerea
mărfurilor Vaslui și 1 500 iepuri
matcă au fost livrați în această pri' măvară populației. In acest an,
efectivele de păsări din gospodă
riile cooperatorilor vor crește numai
pe această cale cu 1,6 milioane lei.
B Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de rulmenți
din Bîrlad a economisit, de la în
ceputul anului și pînă în prezent,
aproape 640 tone metal și 14 tone
V de corpuri abrazive.

suri pentru îmbunătățirea calității
cărbunelui, minerii de la Șotînga au
sporit puterea calorifică a lignitu
lui cu 100 kilocalorii pe kilogram.
Datorită acestui fapt, uzina elec
trică Doicești a produs suplimen
tar 200 000 kWh energie electrică.
H De la începutul acestui an,
ferma zootehnică a Stațiunii cen
trale de cercetări Brăila a livrat su
plimentar la fondul de stat 1 615
hectolitri de lapte. In prezent, aici
se obțin zilnic, în medie, de la cele
550 vaci, cîte 16,5 litri de lapte și
există certitudinea că planul de li
vrare la fondul de stat în acest an
va fi substanțial depășit.
3 In comunele Ștefan cel Mare,
Letea Veche, Parava, Cleja și în
alte cinci localități din județul Ba
cău au fost construite și date în
exploatare, de la începutul anului
și pînă acum, noi brutării sătești.
La ora actuală, în comunele jude
țului funcționează 43 de brutării, iar
alte 27 se află în construcție și vor
fi date în folosință pînă la sfîrșitul anului.
H De la întreprinderea de vase
emailate din Focșani vor fi expe
diate spre magazine noi tipuri de
vase de capacități mici. Pentru rea
lizarea lor se vor folosi numai ma
terialele recuperabile rezultate din
procesul de fabricație.
M După trei luni de la adopta
rea inițiativei „Să lucrăm o zi pe
lună cu materii prime economisite",
consumurile de materii prime la
întreprinderile textila „Moldova", de
utilaje și piese de schimb și „In
tegrata" de in din Botoșani au scă
zut cu 5 la sută.

Miercuri după-amiază a părăsit
Capitala
președintele Partidului
Muncitoresc Norvegian, Gro Harlem
Brundtland, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., și Olimpia
Solomonescu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.
(Agerpres)

Vizita viceprim-ministrului și ministrul
afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt
Miercuri după-amiază a sosit la
București Kamal Hassan Aii, viceprim-ministru și ministrul afacerilor
externe al Republicii Arabe Egipt,
care, la invitația Guvernului Repu
blicii Socialiste România, efectuează
o vizită oficială in țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, de alte oficialități române.
Erau prezenți Ion Iosefide, amba
sadorul României la Cairo, și Moha

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Universul femeilor
11,50 Film serial : „Bulevardul Paulista“. Episodul 4
12,35 Desene animate : „Micuța Nell"
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Petroliștii
16.30 Studioul tineretului. 1 Mai, Ziua
muncii — 2 mai, Ziua tineretului
17,45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
20,20 Partid, stegar neînfrînt
20.30 Fotograme din realitate. Reporta

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 28 aprilie, ora 21 — 1 mai,
ora 21. In țară : Vremea va fl caldă, cu
cerul variabil. Ploi izolate, care vor
avea și caracter de aversă Însoțite de
descărcări electrice, vor cădea îndeo

med Wafik Hosny,
Egiptului la București.

ambasadorul

★
în aceeași zi au început convorbi
rile oficiale între ministrul afaceri
lor externe al României și viceprimministrul și ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, consacrate anali
zării relațiilor bilaterale și unor pro
bleme internaționale de interes co
mun.
(Agerpres)
je, interviuri, relatări, transmisiuni
directe, muzică
21.15 Film serial ; „Visuri destrămate".
Ultimul episod
21.45 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Opțiuni pentru o so
cietate mai dreaptă și mai bună
22,00 Tara în cîntec. Muzică ușoară ro
mânească
22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
26,20 Melodii îndrăgite
20.45 Actualitatea economică
21,00 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunii. Dirijor : Ludovic
Baci. în program lucrări de Mar
țian Negrea, Adrian Pop, Doru
Popovici, în pauză : Cronica muzi
cală
22,15 Telejurnal
sebi in nordul țării șl zonele de deal șl
de munte. Vlntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele
maxime între 18 șl 28 de grade, mai
coborîte pe litoral. Izolat, ceață slabă.
In București : Vremea va fl caldă și în
general frumoasă, cu cerul variabil.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
între 1 și 10 grade, iar maximele între
25 și 28 de grade. (Otilla Diaconu, me
teorolog de serviciu).

© SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

© SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

IERI, ÎN CAMPIONATUL DE RUGBI :

Scorul meciului România — Olan
da din preliminariile olimpice, 3—0
(2—0) pentru echipa noastră, poate
satisface din punctul de vedere al
clasamentului acestei grupe din care
mai fac parte formațiile Iugoslaviei
și Italiei. Reprezentativa noastră a
ciștigat două puncte, iar golaverajul
ei s-a echilibrat (4—4). ceea ce con
stituie o bază de plecare acceptabilă
tpentru următoarele patru meciuri
preliminare.
Partida de ieri, de la Rîmnicu Vîlcea, așa după cum au observat și te
lespectatorii. a fost dominată de for.-,
rnația noastră, care, pe lingă cele trei
goluri marcate de Văetuș (minutele
48 și 28) și Van Tiggelen (min. 79, in
ipropria-i poartă), a mai avut un șir
de ocazii prielnice, deosebindu-se ac
țiunea lui Movilă, încheiată cu o
minge puternic trimisă în bara la
terală.
Replica olandeză a fost in general
slabă, mult mai slabă decît ne aș
teptam, dat fiind faptul că și forma
ția adversă a fost alcătuită din ju
cători ai echipelor din prima divizie.
O formație improvizată, dar asta-i
privește pe olandezi, așa cum a fost
și a noastră în primul meci din pre
liminariile olimpice, de la Belgrad,
Față de acel meci, echipa olimpică
română a suferit citeva modificări
nominale, care au influențat jocul ei
mai mult pe planul combativității
decît in privința coeziunii tactice,
deci a calității fotbalului prestat.
Nici nu credem că se puteau petrece
altfel lucrurile, pentru că, deși au
intervenit destule schimbări de ju
cători după penibila partidă de la
Belgrad, totuși, această formație re
maniată n-a mai susținut de atunci
nici un meci „de verificare". A cistigat ieri, și încă la scor, dar acest „11“
nu s-a transformat încă într-o ade
vărată reprezentativă, cu pretenții de
calificare olimpică, realizare ce se
va putea obține printr-o selecție si
o pregătire foarte serioasă.
Hotărîrea F.I.F.A. de a diminua
considerabil restricția de participa
re la preliminariile olimpice, numai
la jucătorii care au evoluat în ul-

timul campionat mondial, a creat o
situație absolut nouă în grupele olimpice europene. Acestea, au deve
nit mult mai tari decît oricind în
trecut ; echipa Iugoslaviei am văzut-o ce si cit poate ; echipa Ita
liei a devenit și ea redutabilă în
noile condiții ; presupunem că și echipa Olandei își va modifica for
ța, după înfrîngerea usturătoare de
ieri (iar. meciul retur, de la 5 oc
tombrie. nu va fi o simplă forma
litate pentru echipa României). In
ce ne privește, cum spuneam la
început, avem acum o bază de ple
care acceptabilă pentru următoare
le patru partide și destul timp de
pregătire pînă la 5 octombrie. Cu
condiția să nu mai tratăm echipa
olimpică de pe poziția a treia in
ierarhia de priorități a fotbalului
nostru, ci să-i asigurăm cel mai
bun efectiv tactic și un calendar
pregătitor de cea mai bună calita
te. pe măsura obiectivului prevăzut,
sperăm că nu formal. în Programul
de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada
1981—1985.

V. MIRONESCU
I. STANCIU

Nicolae Rainea — arbitru
între Rossi și Hrubesch !
Finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, programată la 25 mai,
la Atena, intre formațiile Juventus
Torino și S. V. Hamburg, va fi con
dusă de binecunoscutul arbitru ro
mân Nicolae Rainea — se anunță de
la secretariatul Uniunii europene de
fotbal din Berna.

Victorie a juniorilor
La Galați s-a disputat meciul din
tre selecționatele României și Gre
ciei, din preliminariile campionatului
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori II. Fotbaliștii români
au obținut victoria cu scorul de 1—0
(0—0), prin golul înscris, în minutul
46, de Harșani.

ÎN C1TEVA RÎNDURI
• Cea de-a 25-a ediție a Campio
natelor europene de box se va des
fășura între 7 și 15 mai pe ringul
Palatului sporturilor din orașul
bulgar Varna. La întreceri și-au
anunțat participarea 190 de pugiliști,
reprezentînd 22 de țări. Deschiderea
'festivă a competiției va avea loc la
6 mai in sala Teatrului municipal
din localitate. în fiecare zi se vor
disputa cîte două gale, cu începere
de la orele 14 și 19. La 14 mai este
zi de odihnă, finalele urmind să se
dispute duminică, 15 mai, de la
ora 15.
• în vederea Campionatelor euro
pene, pugiliștii români își continuă
antrenamentele la Constanța, unde
vor participa la citeva reuniuni de
verificare. Din lotul selecționabililor
fac parte : D. Șchiopu (semimuscă) ;
C. Tițoiu (muscă) ; D. Cipere (co
coș) ; Titi Cercel (pană) ; V. Ioana
șl I. Stan (semiușoară) ; Ilie Dragomir (ușoară) ; M. Ciubotaru (semimijlocie) ; D. Maricescu (mijlo
cie) ; G. Donici (semigrea) ; P.

• COMBINAT DE
PRELUCRARE A CHIH
LIMBARULUI. Un nou zăcămint de chihlimbar a fost prost
pectat de către geologii din Ka
liningrad pentru a fi exploatat
de combinatul de prelucrare a
chihlimbarului din acest oraș,
întreprindere unică in felul ei
nu numai in Uniunea Sovietică,
ci și te întreaga lume. în sec
țiile lui, chihlimbarul, această
prețioasă rășină pietrificată,
este transformat în bijuterii și
într-o întreagă gamă de alte
produse. Explorările efectuate
la noul zăcămint demonstrează
că rezervele de care dispune
sînt suficiente pentru zece ani
de activitate a combinatului la
actuala sa capacitate.

Golumbeanu (grea), precum și al ți
boxeri.
• Pe stadionul Lujniki din Mos
cova, în prezența a peste 100 000 de
spectatori, s-a disputat meciul de
fotbal dintre echipele U.R.S.S. și
Portugaliei, contind pentru grupa a
2-a a campionatului european. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 5—0
(2—0) în favoarea fotbaliștilor so
vietici. autorii golurilor fiind Ceren
kov (2), Rodionov, Larionov, și De
mianenko.
• în Campionatul mondial de
hochei pe gheață (grupa A), la
Miinchen, selecționata Cehoslovaciei
a învins cu scorul de 11—0 (3—0,
4—0, 4—0) echipa Italiei, în alt joc,
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 5—3
(1—1, 4—2, 0—0) formația Suediei.
în clasament, pe primul loc se
află U.R.S.S. cu 14 puncte, urmată
de Canada — 10 puncte, Cehoslova
cia — 9 puncte, Suedia — 9 puncte,
R.F. Germania — 7 puncte, R.D.
Germană — 4 puncte, Finlanda — 3
puncte și Italia — zero puncte.

• SAHARA ÎNAIN
TEAZĂ. Aceasta este conclu
zia unor observații efectuate,
timp de mai multi ani. asupra
„comportării" celui mai mare
pustiu de pe planeta noastră de
către cercetători din mai multe
țări africane. Ele confirmă fap
tul că în ultimii 25 de ani limi
ta sudică a Saharei s-a deplasat
cu aproape 300 de km, ocupînd
noi teritorii. Viteza medie de
înaintare a deșertului este de
10 km pe an.

• ARBORI CU CREȘ
TERE ACCELERATĂ. In
Congo a fost obținută, după 12
ani de cercetări, cu ajutorul
metodelor ingineriei genetice, o
nouă varietate de eucalipt care

Dinamo — Sîeaua 21—16

,

România — Olanda 3-0

în rugbi, ca și în alte citeva spor
turi, meciurile directe dintre echipe
le cluburilor Steaua și Dinamo sînt
așteptate și urmărite cu legitim in
teres de publicul spectator, ca și de
specialiști. Așa a fost și ieri, pe te
renul din Parcul Copilului, unde
rugbiștii de la Steaua și Dinamo, în
mare majoritate internaționali, s-au
întîlnit în cadrul etapei a 22-a a
campionatului.
începutul furtunos al echipei
Steaua (la un moment dat a condus
cu 13—3) avea să fie destul de re
pede stopat de dinamoviști, care, pînă
la pauză, au redus la minimum
dezavantajul (13—12). în. partea a
doua a jocului, la cîrmă s-au aflat
aproape în permanență dinamoviștii,
victorioși în final cu scorul de 21—16,
grație, mai ales, unei splendide suite
de lovituri de pedeapsă reușite, de
la mare distanță și din unghiuri
dificile, de Ion Constantin.
— V-a plăcut acest derbi? — l-am
Întrebat pe antrenorul federal Valeriu Irimescu.
Răspuns succint, dar edificator :
„N-a prea fost un joc la nivelul ade-

vârâtelor derbiuri. Interesantă mi s-a
părut evoluția scorului. Dinamo a
ciștigat pe merit. I-am urmărit in
mod special pe jucătorii care fac
parte din lotul reprezentativ. Mi s-au
părut în formă relativ bună, dar nu
încă pe măsura solicitării ce o pre
supune partida din 15 mai cu for
mația U.R.S.S. ...“.
Prin victoria de ieri, Dinamo a re
dus distanța ce o separă de Steaua
la numai patru puncte. După cum a
jucat de această dată, Steaua af
putea avea serioase dificultăți pen
tru a cîștiga partidele următoare,
foarte dificile — cu Farul la Con
stanta, cu Grivița roșie pe terenul
acesteia.
.......

I. DUMITR1U

Alte rezultate : Farul Constanta —
Gloria P.T.T. Arad 104—4 (! !) ; Uni
versitatea Timișoara — Politehnica
16 Februarie Cluj-Napoca — 24—3 ;
C.S.M. Sibiu — Politehnica Iași 10—3;
Sportul studențesc — Știința CEMIN
Baia Mare 10—4.
în clasament conduce Steaua (62
puncte), urmată de Farul Constanța
(59 puncte) și Dinamo (58 puncte).

Nadia Comăneci și alte gimnaste românce
în turneu în Iordania
La inițiativa forurilor competente
din Iordania, ieri a plecat pe calea
aerului la Amman o delegație de
gimnaste românce, în frunte cu cele
bra noastră sportivă Nadia Coma
neci.
Gimnastele noastre vor participa Ia
mai multe concursuri demonstrative

în orașele iordaniene In perioada
28 aprilie — 3 mai.
Alături de Nadia Comăneci vor
lua parte la demonstrații alte bine
cunoscute sportive, cum sînt Rodica
Dunca și Cristina Grigoraș, precum
și citeva „speranțe", în rindurile că
rora se numără Lenuța Rus și Laura
Cutina.

EDMONTON — ALBERTA — CANADA
Pînă în prezent s-au înscris 3 500 sportivi
la Universiada '83
Organizatorii canadieni ne-au tri
mis la redacție „For your informa
tion" — „Pentru informarea dum
neavoastră" — buletin de știri des
pre Universiada ’83, din care aflăm
că, pînă în prezent, s-au înscris
3 500 studenți sportivi din 66 de țări
la ediția Jocurilor de la Edmonton
— provincia Alberta.

în același buletin se estimează că
numărul Înscrierilor va urca plnă la
4 500 sportivi din 80 de țări, ceea ce
va confirma prestigiul Universiadei
In calitatea ei de competiție mon
dială, situată imediat ca importanță
după Jocurile Olimpice.

Internazionale își pătează prestigiul sportiv ?
ROMA 27 (Agerpres). — După „afacerea pariurilor clandestine", fot
balul italian este confruntat cu un
nou caz de corupție în care sînt im
plicate formațiile Internazionale și
Genova. în meciul dintre aceste două
echipe, disputat la Genova, mila
nezii au ciștigat cu 3—2, deși exis
tase un acord tacit pentru un meci
nul, acord nerespectat de milanezi și,
în special, de Salvatore Bagni, au
torul golului decisiv, cu 6 minute
înainte de fluierul final. în urma

dezvăluirilor făcute de ziarul „La
gazzetta dello sport" (care nu ex
clude nici amestecul pariorilor clan
destini), a fost instituită o anchetă,
reținindu-se acuzația de „delict spor
tiv" Împotriva antrenorului genovez
Giorgio Vitali, a președintelui clubu
lui Internazionale, Ivanoe Fraizzoli
și a mai multor jucători. Cele două
echipe riscă suspendarea jucătorilor
implicați și penalizarea cu 3—5 punc
te în clasamentul campionatului.

„Smogul" contra Jocurilor Olimpice
Cunoscutul ziar londonez „Times"
a publicat un articol în care sînt fur
nizate date privind gradul de poluare
a Californiei. Astfel, se arată că în
atmosfera orașului Los Angeles —
gazda viitoarei ediții a Jocurilor
Olimpice de vară — elementele to-

crește intr-un an cu șapte me
tri. O plantație de un hectar,
pe care au fost sădiți 666 de
astfel de „superarbori". dă
anual pînă la 40 de metri cubi
de masă lemnoasă, de două ori
mai mult decit pot da eucalipții
obișnuiți. Specialiștii au calcu
lat că o plantație de 25 000 ha
cu noul eucalipt va asigura su
ficientă materie primă pentru
o fabrică cu o producție anuală
de 250 000 tone pentru industria
hârtiei.

• CERNEALA CARE...
ECONOMISEȘTE HÎRTIA.
Un grup de chimiști din Tokio
a creat o cerneală ai cărei pig
ment se descompune după 24
de ore din momentul utilizării
ei. Foaia de hirtie scrisă devine

OK

xice depășesc normele federale. Pro
blema „smogului" în Los Angeles a
fost examinată și de o comisie a Co
mitetului Internațional Olimpic. Se
preconizează măsuri pentru comba
terea acestui fenomen nociv în tim
pul J.O. din 1984.
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Dezvoltarea creatoare de către Partidul Comunist Român

muncitoare. Concepția tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretarul generai al partidului, despre statul
democrației muncitorești revoluționare
(Urmare din pag. I)
ridicarea proletariatului la rangul de
clasă muncitoare dominantă, este
cucerirea democrației". Ideea subli
niază, pe de o parte, necesitatea
forjării de către proletariat a unei
puteri de stat eficiente, capabile să
asigure transformarea societății, des
ființarea totalității formelor de ex
ploatare și alienare. Dar ea eviden
țiază, pe de altă parte, că statul so
cialist a fost conceput de Marx ca
expresia cuceririi democrației, că
aceasta a fost pentru Marx o latură
inseparabilă a exercitării puterii de
către clasa muncitoare.
Marx a văzut în dictatura prole
tariatului o putere de stat care evo
luează într-o direcție de largă des
chidere democratică, aceea a schim
bării raportului între formele de exer
citare a autorității și cele genera
toare de consens în favoarea apro
pierii acesteia de interesele membrilor
societății. Relevînd că statul socialist
trebuie să fie „o guvernare a po
porului de către popor", Marx a
subliniat, totodată, că el trebuie să
evolueze în direcția transformării
sale intr-un aparat al autoadministrării producătorilor. în această per
spectivă se situează concluzia lui
Marx privind dispariția treptată a
statului, a puterii politice.
Este incontestabil că modalitatea
în care principiile marxiste despre
puterea politică a clasei muncitoare
au fost dezvoltate și îmbogățite —
în condițiile concrete ale vremii
noastre, ale țării noastre — consti
tuie un merit istoric al Partidului
Comunist Român, reprezintă o con
tribuție de o valoare inestimabilă pe
care gindirea teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu o aduce la tezaurul
marxismului, la îmbogățirea teoriei
revoluționare a clasei muncitoare, a
socialismului științific, la elucidarea
și rezolvarea celor mai acute pro
bleme ale contemporaneității.
Problema puterii politice a clasei
muncitoare și a statului socialist este
abordată în tezele teoretice ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu pornind de
la corelația intrinsecă dintre legi
tățile generale ale construcției so
cialiste și realitățile concrete ale so
cietății românești, de la considerarea
statului drept o categorie istorică,
deci care nu are un caracter
imuabil, ci se transformă în raport și
pe măsura prefacerilor care au loc
în societate, atît în baza economicosocială, cit și in suprastructură. Așa
cum subliniază secretarul general al
partidului nostru, pentru înțelegerea
și stăpînirea fenomenelor din acest
domeniu este necesar să se ia în
considerare caracterul global al
transformărilor, faptul că ele anga
jează atît conținutul și esența statu
lui, cit și funcțiile acestuia, formele
concțețp prin care „statul șe manifestă
și acționează.
în acest cadru, o importantă capi
tală, teoretică și practică, prezintă,
firește, definirea esenței statului în
noua etapă de dezvoltare a societă
ții românești. Magistrala analiză în
treprinsă
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pornește de la faptul că,
„ținind seama de transformările pe
trecute in societatea noastră socia
listă, de noile forme democratice de
conducere, putem afirma fără teamă
de a greși că noțiunea de dictatură
a proletariatului nu mai corespunde
realităților sociale istorice actuale
din România".
Renunțarea la conceptul de dicta
tură a proletariatului se întemeiază
pe o serie de realități indiscutabile
ale României de azi. în primul rînd,
în societatea noastră nu mai există
proletariat ca atare, în înțelesul cla
sic al acestui termen, „de clasă ex
ploatată, lipsită de mijloace de pro
ducție", ci există o clasă muncitoa
re, care deține, împreună și în frun
tea celorlalte categorii de oameni ai
muncii, atît mijloacele de producție,
cit și puterea de stat. în al doilea
rînd, puterea de stat nu are actual
mente în țara noastră caracterul de
dictatură, de dominație a unei clase
asupra alteia sau a altor clase, căci
între clasele din România sînt relații
nu antagoniste, ci de prietenie și co
laborare. în sfîrșit, toate clasele și
categoriile sociale din societatea ro
mânească au trăsături socialiste, în
tre ele există o comunitate de in
terese care tind să le apropie și, cu
timpul, să le omogenizeze.
In aceste condiții, statul a devenit
la noi un organism de putere al tu
turor oamenilor muncii fără deose
bire de naționalitate, al națiunii so
cialiste, întregul popor participînd la
conducerea societății, exercitîndu-și
puterea în mod democratic, acționi-nd
pentru realizarea societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintarea
țării spre comunism. Acest stat în
truchipează dreptul suveran, inalie
nabil al poporului de a fi stăpîn pe
destinele sale, de a-și făuri viitorul
în deplină cunoștință de cauză.
Acesta este statul democrației mun
citorești, revoluționare, expresie a
puterii politice a clasei muncitoare
în perioada construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ex
presie, cum arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu, „a concordanței cores
punzătoare dintre dezvoltarea forțe
lor de producție ale societății socia
liste românești în general și cadrul
democratic de participare la condu
cere".
Din cele expuse rezultă — sper —
clar că adoptarea tezei statului de
mocrației muncitorești revoluționa
re, nu este doar o schimbare deno
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din nou albă, puțind fi refolosită. Originala cerneală care
economisește hîrtia își găsește
aplicare în primul rînd în indus
trie, unde cu ajutorul ei se scriu
datele fazelor intermediare ale
procesului de producție.

®JOAN MIRO LA 90
DE ANI. Cunoscutul pictor
suprarealist Joan Miro, consi
derat de numeroși critici de
artă ca fiind cel mal mare artist
spaniol în viață, și-a aniversat
împlinirea a 90 de ani. Cu acest
prilej, orașul natal al lui Miro

— Barcelona — a organizat o
săptămînă de festivități în
onoarea artistului.
Fundația
Miro din Barcelona a inaugurat
o expoziție cuprinzînd' lucrări
ale pictorului catalan realizate
incepted din anul 1920. Joan
Miro este cunoscut, de aseme
nea. ca sculptor, grafician șl
ceramist.

• FULGER GLOBU
LAR. în timpul desfășurării
unui meci de rugbi, asupra
stadionului din orașul austra
lian Hamilton s-a abătut un

minativă, ci este expresia unei nece
sități obiective, determinată în mod
legic de transformările profund re
voluționare ce au avut loc în Româ
nia în anii construcției socialismului.
De asemenea, trecerea de la dictatu
ra proletariatului la statul democra
ției muncitorești nu a fost și nici nu
putea să fie proclamată la o dată
fixă, pentru că, desigur, este vorba
de un proces de dezvoltare, de per
fecționare continuă. Aș dori să sub
liniez, in sfîrșit, că teza statului de
mocrației muncitorești are o mare
importanță teoretică și practică, nu
numai internă, ci și internațională,
pentru că ea oferă o nouă perspecti
vă, superioară, dezvoltării societății
omenești.
Cele trei laturi ale acestui concept :
caracterul democratic, caracterul
muncitoresc și caracterul revoluțio
nar alcătuiesc o unitate indestructi
bilă. Dar cum caracterul democratic
se poate realiza pe deplin numai in
condițiile în care munca este valoa
rea supremă în societate, puterea
aparține celor ce muncesc, iar în
treaga activitate socială este anima
tă de spirit dinamic, revoluționar, de
angajarea conștientă pentru nou și
împotriva vechiului, tot așa caracte
rul muncitoresc își dezvăluie toate
potențele creatoare numai în condi
țiile unei democrații largi și profun
de, străbătută de spirit revoluționar.
Iar același spirit revoluționar are
cale neîngrădită de manifestare nu
mai în cadrul unei democrații mun
citorești autentice.
Caracterul democratic al puterii
politice a clasei muncitoare din țara
noastră are, in concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o serie de trăsă
turi distincte, aflate intr-un proces
de continuă îmbogățire și aprofun
dare. Este vorba, în primul rind, de
asigurarea cadrului instituțional pen
tru o tot mai largă participare a ma
selor la conducerea treburilor publi
ce. Numeroși cetățeni, de toate na
ționalitățile, participă și activează în
cadrul organismelor puterii, centrale
și locale. Toate legile și hotărîrile
importante sint, înainte de a fi apro
bate, supuse dezbaterii largi a mase
lor de oameni ai muncii. Principiul
muncii colective, cu antrenarea celor
ce lucrează nemijlocit în producție
la activitatea de conducere, guver
nează întreg sistemul de organizare
a unităților economice. în vederea
adîncirii democrației economice, fără
de care in societatea socialistă este
de neconceput o adevărată democra
ție politică, din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost pus, la te
melia conducerii tuturor unităților
economico-sociale, principiul autoconducerii șl autogestiunii care, după
cum indică secretarul general al
partidului, „presupune ca fiecare
unitate, fiecare colectiv de oameni
ai ■ muncii ■ să poarte răspunderea
directă și nemijlocită pentru mijloa
cele și bunurile încredințate de so
cietate — parte a proprietății între
gului popor".
Caracteristice pentru democrația
noastră socialistă sînt instituirea și
realizarea unor forme de participare
directă a maselor la conducerea sta
tului, la întreaga viață socială, de la
adunările generale și consiliile oa
menilor muncii la congresele și con
ferințele naționale din domeniile
fundamentale de activitate economi
că, socială, științifică, culturală, po
litică. Frontul Democrației și Unității
Socialiste este organul pi-in care se
afirmă unitatea tuturor cetățenilor in
jurul partidului. „Toate acestea, arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu. alcătu
iesc un sistem democratic unic în
felul său, in care reprezentanții direcți ai maselor populare hotărăsc
asupra destinelor țării, asupra căilor
de înfăptuire neabătută a Programu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
spre comunism, asupra politicii inter
ne și externe, stabilesc măsurile pen
tru dezvoltarea continuă a patriei, în
tărirea unității și a forței sale mate
riale și spirituale, a suveranității și
Independenței României".
în concepția secretarului general al
partidului, dezvoltarea democrației,
participarea tot mai largă a maselor
de oameni ai muncii la conducerea
întregii activități sociale impun, tot
odată, creșterea răspunderii fiecărui
membru al societății in îndeplinirea
atribuțiilor și sarcinilor încredințate.
Extinderea cadrului democratic este,
astfel, organic legată de sporirea res
ponsabilității personale și, în acest
fel, de afirmarea plenară a persona
lității fiecărui membru al societății.
Caracterul muncitoresc al puterii
este fundamentat de ponderea tot
mai Însemnată a clasei muncitoare
în societate. Se știe că, drept rezultat
al politicii de industrializare socialis
tă, al transformărilor substanțiale in
tervenite în structura societății, as
tăzi clasa muncitoare cuprinde mai
mult de 50 la sută din populația ac
tivă a țării, fiind și din punct de ve
dere absolut clasa majoritară a so
cietății. Dar, In fapt, toate clasele so
cietății noastre sînt formate din oa
meni ai muncii. Democrația muncito
rească este. în esența ei, puterea în
tregului popor și, după cum singura
sursă a avuției este munca, unica
sursă a puterii este tot munca.
Caracterul revoluționar al demo
crației noastre socialiste constă in
faptul că esențialul conținut al exer
cițiului puterii este conferit de lupta
împotriva vechiului, pentru triumful
noului.

fulger globular, care l-a atins
pe jucători. Ca urmare, .un ju
cător a decedat, iar alți sportivi
au suferit arsuri grave.

• CA PE VREMEA
FARAONILOR. Un grup da
cercetători a reconstituit in
apropiere de Agen, te sud-vestul Franței, o navă din vremea
faraonilor, cu care vor încerca
să efectueze înconjurul Africii.
Plecarea ta cursă este prevăzu
tă pentru vara anului 1984, ex
pediția urmind să dureze 18—24
de luni. Insplrindu-se din isto
riile lui Herodot — potrivit că
rora egiptenii ar fi navigat in
jurul Africii cu circa 2 500 de
ani în urmă — constructorii au

Înălțat corabia după basorelie
furile de pe templul reginei
Hatehepsut. Ambarcațiunea are
o lungime de 21,50 m, o lățime
de 5,40 m și va fi dotată cu
trei pînze. S-a folosit ca ma
terial de construcție lemnul de
pin și acaju.

• PREA MULfl PO
RUMBEI LA MILANO. Un
electrician din Milano a găsit
soluția de a proteja clădirea
Domului din acest oraș, ca și
alte construcții monumentale,
de poluarea produsă prin pre
zenta pe acoperișul acestora a
unui mare număr de porumbei.
Clădirea Domului — construit
ta stil gotic în urmă cu 600 de

Un model exemplar al modalității
in care puterea participă la această
luptă este exprimat in desfășurarea
procesului dialectic pentru rezolvarea
contradicțiilor existente în societate,
în magistralul său raport la Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1982, analizind contradicțiile
și disproporțiile care s-au mai păs
trat sau au apărut în cursul evolu
ției
noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu subliniază, în concluzie,
tocmai rolul activ, revoluționar pe
care statul și toate organismele pu
terii trebuie să le aibă în această
problemă : „Este necesar să tragem
concluziile necesare din contradicțiile
care se manifestă în diferite domenii
în societatea noastră socialistă și șă
acționăm cu hotărîre în direcția înlă
turării lor rapide, restabilind un echi
libru și o concordanță cit mai de
pline între forțele de producție și re
lațiile de producție, între diferitele
sectoare de activitate economico-socială".
Schimbările fundamentale in con
ținutul și esența statului socialist ro
mân au determinat, firește, modifi
cări în funcțiile statului, al căror
conținut se dezvoltă și se adaptează
cu fiecare etapă a construcției socia
liste și care, desigur, trebuie înțelese
în dinamica și interdependența lor
dialectică, și nu privite izolat și sta
tic, Astfel, un conținut nou, mai larg
și mai eficient, au căpătat funcțiile
interne : funcția de organizare și
conducere a economiei, aceea socială,
cultural-educativă și ideologică, func
ția de apărare a proprietății socialis
te, a legalității, a drepturilor și inte
reselor legitime ale cetățenilor. Tot
odată, se constată o înnoire eficientă
și a funcțiilor externe : funcția de
dezvoltare a relațiilor de colaborare
cu toate țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare, cu statele capi
taliste, cu toate țările lumii, fără
deosebire de orînduire socială, func
ția de promovare și întărire a păcii
și securității internaționale, de apă
rare a țării.
Pentru a înțelege în ce măsură ca
racterul acestor funcții s-a schimbat,
e de ajuns — credem — să cităm două
exemple. în cadrul funcției econo
mice, accentul cade acum; bineînțe
les, pe întărirea proprietății socialis
to, Dar așa cum precizează tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in condițiile'
noastre, proprietatea socială a între
gului popor nu poate fi in nici un
caz identificată cu proprietatea de
stat, ci ea aparține oamenilor muncii]
în calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari ai avuției na
ționale, ceea ce determină conștiința
de proprietar, răspunderea oamenilor
muncii pentru buna gospodărire și
dezvoltare a avutului obștesc. De ase
menea, funcția de apărare a proprie
tății socialiste, a legalității, a dreptu
rilor și intereselor legitime ale cetă
țenilor nu trebuie confundată cu ve
chea funcție represivă, de reprimare
de clasa, care a devenit fără obiect
prin lichidarea claselor exploatatoare
și făurirea unității moral-politice a
întregului popor în jurul partidului!
De o mare importanță teoretică și
practică pentru configurarea caracte
rului puterii politice socialiste sînt
și precizările tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu privire la raportul dia
lectic dintre Partidul Comunist Ro
mân și statul socialist. Statul, orga
nele sale supreme legislative și
executive, arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu, reprezintă puterea su
premă în societatea noastră socia
listă. Legile țării și deciziile, In con
formitate cu legea, ale organelor de
stat sînt obligatorii pentru toți cetă
țenii țării.
Rolul conducător al partidului în
societatea noastră socialistă nu înlo
cuiește organele de stat, nu dimi
nuează și nu poate să diminueze sub
nici o formă răspunderea organelor
de stat în fața legilor și a poporului.
Este o concluzie care decurge din
caracterul unitar, global al democra
ției noastre socialiste, care are un
singur izvor : voința revoluționară a
întregului popor.
în perspectiva făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate și a
înaintării României spre comunism,
statul va suferi noi schimbări. Com
batted înțelegerea greșită a tezei pri
vind dispariția statului într-o anu
mită etapă de dezvoltare, in comu
nism. punct de vedere care ar putea
avea drept consecință minimalizarea
rolului statului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în Expunerea la Plenara
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
1982, sublinia că „...statul va continua,
și azi și într-o lungă perioadă de
timp, inclusiv în societatea comu
nistă, să aibă un rol important în or
ganizarea vieții sociale, in dezvol
tarea societății", adăugind însă că
„...se vor schimba formele de activi
tate, caracterul statului, în raport cu
dezvoltarea forțelor do producție și
a societății".
Sintetizînd magistral experiența
complexă a istoriei, dezvoltlnd cu o
mare pătrundere teoretică adevăru
rile fundamentale ale gîndiril mar
xiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
făurit o concepție unitară, armonioa
să și deschisă despre problemele
esențiale ale puterii politice a clasei
muncitoare. Această concepție con
stituie pentru partidul nostru, pentru
întregul nostru popor o călăuză si
gură în lupta pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru înaintarea spre comu
nism.

ani — se deteriora treptat, din
cauza gunoiului produs de pă
sări. Erau puse în primejdie în
special cele 3 200 de statul ce
ornează construcția. Pentru a
scăpa de prezența păsărilor, au
fost propuse mai multe soluții,
dar fără nici un rezultat. Elec
tricianul milanez a construit
Insă o rețea cu curent electric
de joasă tensiune, invizibilă da
la sol, cu ajutorul căreia porum
beii au fost Îndepărtați. Acum
păsările și-au făcut cuib in alte
clădiri din apropierea Domului.
Se prevede ca asemenea insta
lații să fie montate și pe clădi
rea teatrului „La Scala", pe cea
a palatului „Marino", sediul pri
măriei orașului, sau a hotelului
„Villa D’Este".

BEIJING

Sebimb de mesaje prietenești
intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășii Ho Yaoiiang si Zhao Zivang
BEIJING 27 — Trimisul Agerpres,
Neagu Udroiu, transmite :
Din partea tovarășului Nicolae
Ceăușescu, secretar general al Parti
dului. Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise tovarășului
Hu
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez. întregii conduceri de
partid și de stat chineze un cald
mesaj prietenesc și cele mai bune
urări de sănătate și succes în acti
vitatea ce o desfășoară pentru în
făptuirea hotărârilor celui de-al
XII-lea Congres al partidului, con
sacrate progresului multilateral al
tării, iar poporului chinez — urări
de prosperitate și fericire.
Tovarășul Hu Yaobang a mulțumit
cu deosebită căldură și a rugat, la
rindul său, să se transmită tovară
șului Nicolae Ceăușescu, celorlalți
conducători de partid și de stat un
cordial salut și cele mai bune urări
de sănătate, de succes deplin în
realizarea importantelor obiective
stabilite de Congresul al XII-lea al
Partidului Comunist Român, pentru
ridicarea României pe noi trepte de
progres și civilizație, iar poporului ro
mân — urări de prosperitate și pace.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul
general al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez a ambasadorului român
la Beijing. Angelo Miculescu.
în acest cadru, care a permis su
blinierea bunelor raporturi statorni
cite între Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist Chinez, intre
Republica Socialistă România
și
Republica Populară Chineză, tova
rășul Hu Yaobang a arătat că
așteaptă cu' deosebită plăcere apro
piata vizită în România și reîntîlnirea cu conducătorul partidului și
statului nostru, tovarășul Nicolae
Ceăușescu, văzînd în aceasta o nouă
posibilitate de amplificare și adîncire pe toate planurile a relațiilor

' Vernisajul expoziției „90 de ani
de la crearea P.S.D.M.R."
PHENIAN 27 (Agerpres). — La
Teatrul municipal din orașul Nampo, R.P.D. Coreeană, a avut loc
vernisajul expoziției de fotografii
„90 de ani de la crearea Partidului
Social-Democrat al Muncitorilor
din România".
Expoziția cuprinde un bogat ma
terial, ce prezintă tradițiile mișcă
rii muncitorești din România, sem
nificația istorică a creării P.S.D.M.R.
— primul partid politic al clasei
muncitoare din țara noastră. In
imagini sugestive sînt înfățișate
principalele momente din activita
tea și lupta clasei muncitoare din
România. Un loc important îl ocupă
aspectele referitoare la făurirea
Partidului Comunist Român, la
lupta maselor populare, sub condu
cerea partidului comunist, împotri
va pericolului fascist și a războiu
lui. Sint evidențiate semnificația
Congreselor al IX-lea, al X-lea, al
XI-lea și al XII-lea ale P.C.R., în
viața poporului român, precum și
preocupările majore ale partidului
și statului nostru privind industria
lizarea țării, dezvoltarea agricultu
rii, învățământului, artei și culturii.
O parte din exponate înfățișează

româno-chineze, în folosul ambelor
țări și popoare, al cauzei păcii și
colaborării internaționale.

★

în aceeași zi, tovarășul Zhao
Ziyang, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Chinez. premierul Consiliului
de Stat al Republicii Populare
Chineze, a primit în vizită de pre
zentare pe Angelo Miculescu. am
basadorul țării noastre la Beijing.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceăușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, premierului chinez
i-au fost transmise cele mai bune
urări de sănătate și noi succese în
întreaga activitate, dorința ca rela
țiile româno-chineze să se dezvolte,
în continuare. în folosul ambelor țări
și popoare, al păcii și colaborării în
lume.
Totodată, tovarășului Zhao Ziyang
i-a fost transmis un cald salut
din partea tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului român.
Mulțumind pentru urările adresate,
tovarășul Zhao Ziyang a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceăușescu călduroase urări de sănă
tate, deplin succes în îndeplinirea
programelor de dezvoltare multilate
rală a României. socialiste.
Premierul chinez a transmis, de
asemenea, salutul său călduros pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.
în cursul întrevederii au fost dis
cutate unele probleme ale relațiilor
economice dintre cele două țări, exprimîndu-se hotărârea comună de a
se realiza în bune condiții prevede
rile cuprinse în programele guverna
mentale. în același timp, a fost re
afirmată necesitatea de a se acționa
de ambele părți pentru găsirea în
oontinuare de noi posibilități și do
menii de colaborare și cooperare.

Intervenția șefului delegației române la Conferința internațională
de la Paris
PARIS 27 (Agerpres). — Corespon
dență de la Mircea Moarcăș : La Pa
latul UNESCO din Paris continuă
lucrările Conferinței internaționale
în sprijinul luptei poporului nami
bian pentru independență.
Luînd cuvîntul. șeful delegației ro
mâne. Dumitru Aninoiu. ambasado
rul țării noastre în Franța, a pre
zentat poziția fermă și consecventă a
României, a președintelui
Nicolae
Ceăușescu privind necesitatea urgen
tării accesului Namibiei Ia indepen
dență, pentru respectarea acestui
drept sacru și inviolabil al poporului
namibian. România — a arătat vor
bitorul — participă la această confe'tință cu sentimentul profund al res
ponsabilității pe care statele mem
bre, Națiunile Unite, întreaga comu
nitate internațională o au față de
popoarele aflate încă sub dominație
colonialistă și, în modul cel mai di
rect, față de poporul namibian, sub
liniind că se impun acțiuni hotărâte
pentru îndeplinirea angajamentului
solemn pe care Adunarea Generală
a O.N.U. și l-a asumat, cu peste
două decenii ân urmă, de a acorda

niul energetic, modul cum se înfăp
tuiesc măsurile și înțelegerile con
venite. fiind evocate, în același timp,
posibilitățile de dezvoltare și diversi
ficare a acestora în continuare.
La întrevedere a fost prezent
Angelo
Miculescu,
ambasadorul
României la Beijing.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
FESTIVAL AL FILMULUI. In
orașul vest-german Oberhausen a
avut loc cea de-a 29-a ediție a
Festivalului internațional al filmu
lui de scurt metraj. In. cadrul, ma
nifestării au fost prezentate filme
le românești „Cartea, privirilor" și
„Salt mortal", care s-aii'bucurat de
succes în rindul specialiștilor și
spectatorilor.

ȘOMAJ IN RINDUL TINERETU

LUI. Aproximativ o treime din cei

12,1 milioane de șomeri din țările
Pieței comune au sub 25 de ani —
relevă un buletin al Biroului de
statistică al Comisiei C.E.E., dat
publicității Ia Bruxelles. La sfîrșitul lunii martie 1983, în statele
membre ale C.E.E., unul din patru
•tineri nu avea de lucru. Situația
*cea mai dificilă o au tinerii din

Olanda, Italia, Danemarca și Bel
gia. în aceste patru țări, nivelul șo- ■
malului în rindurile tineretului
este de aproximativ 33 la sută din I
totalul forței de muncă nefolosite.

CONDAMNARE. Pilotul și copilotul unui avion de tipul „DC-8",
aparținând
companiei elvețiene
„Swissair", care a suferit un acci
dent pe aeroportul din Atena, în
octombrie 1979, soldat cu 14 morți
și 19 răniți, au fost condamnați de
un tribunal atenian la cîte cinci ani
și două luni și jumătate închisoare,
relatează agențiile France Presse
și Reuter. Tribunalul i-a acuzat de
omucidere și rănire prin impruden
ță, de neglijență și de nerespectarea procedurilor internaționale de
aterizare.

aspecte din activitatea internațio
nală a P.C.R. și coordonatele poli
ticii externe românești.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, Kim Cian Chiu, vicepre
ședinte al Comitetului popular mu
nicipal Nampo, și Constantin Iftodi,
ambasadorul român în R.P.D. Co
reeană, au subliniat semnificația
profundă a transformărilor revolu
ționare petrecute în viața poporu
lui român, îndeosebi în perioada de
după anul 1965, cind in fruntea
partidului și statului a fost ales
tovarășul Nicolae Ceăușescu, pe
rioada cea mai fertilă din istoria
României.
Au fost evocate, de asemenea,
bunele relații de prietenie și cola
borare dintre România și R.P.D.
Coreeană, relații care se dezvoltă
în spiritul înțelegerilor și documen
telor convenite la cel mai înalt
nivel.
La deschiderea expoziției au luat
parte Ham Bion Ho, director în Co
mitetul pentru relații culturale cu
străinătatea, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat,
un numeros public.

România sprijină ferm cauza dreaptă
a poporului namibian

Convorbiri româno-chineze
BEIJING 27 (Agerpres). — Tovară
șul Wan Li, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare
Chineze, l-a primit pe Trandafir
Cocârlă, ministrul energiei electrice,
aflat in vizită în R. P. Chineză.
Au fost examinate aspecte ale re
lațiilor de colaborare și cooperare
economică româno-chineză în dome

Apel la dezarmare
totală și controlată

R, P. D. COREEANĂ
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întregul său sprijin necesar poporu
lui namibian pentru obținerea auto
determinării și independenței.
Vorbitorul s-a referit pe larg la
preocupările și activitatea interna
țională a .președintelui
Nicolae
Ceăușescu, care, în întâlnirile avute
în Africa și la București cu șefi de
stat ai unor țări africane și cu con
ducerea S.W.A.P.O., a subliniat că
România va acorda, în continuare,
poporului namibian întregul său
sprijin politic, diplomatic, moral și
material în lupta dreaptă, desfășu
rată sub conducerea S.W.A.P.O., pen
tru eliberare națională, pentru reali
zarea neîntârziată a dreptului său de
a trăi într-o patrie liberă și inde
pendentă.
România — a subliniat • vorbitorul
— este ferm hotărîtă ca, în strînsă
colaborare cu țările africane, cu alte
țări nealiniate, cu toate statele ata
șate nobilelor scopuri ale Cartei
O.N.U., să acționeze în continuare
pentru ca Namibia să-și poată ocupa
locul ce i se cuvine la O.N.U. în rin
dul națiunilor libere ale lumii.

Sesiunea Uniunii Interparlamentare
Activități ale delegației române
HELSINKI 27 (Agerpres). — Erkki
Pystynen, președintele Parlamentului
finlandez, a primit delegația Grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare, condusă de Stan Soare,■; preșe
dintele grupului, care participă la
lucrările reuniunii de primăvară a
Uniunii Interparlamentare de la Hel
sinki.
în cadrul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție evoluția pozitivă
a raporturilor de prietenie și strînsă
colaborare dintre cele două țări și
popoare, subliniindu-se hotărârea
parlamentarilor români și finlandezi
de a-și aduce o contribuție sporită
la lărgirea și diversificarea pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre Româ
nia și Finlanda.
în continuarea lucrărilor reuniunii
parlamentare, în Comisia pentru pro

bleme economice și sociale au avut
loc dezbaterile privind contribuția
parlamentelor la adoptarea de • mă
suri concrete în cadrul celei de-a
VI-a Conferințe U.N.C.T.A.D;.’în ve
derea realizării de progrese pe calea
instaurării unui sistem economic in
ternațional echitabil.
în_ intervenția sa, șeful delegației
române a înfățișat poziția țării noas
tre în legătură cu implicațiile deose
bite ale perpetuării stării de sub
dezvoltare, ale prelungirii crizei eco
nomice mondiale, relevînd importan
ța și actualitatea propunerilor pre
ședintelui Nicolae Ceăușescu privind
căile de preîntîmpinare a destabiliză
rii economice, de depășire a crizei
economice mondiale, măsurile ce se
impun în vederea instaurării unei
noi ordini economice internaționale.

— adresat de președintele
Italiei
PARIS 27 (Agerpres). — „Trebuie
distruse toate armele atomice și fo
losită energia nucleară pentru a face
ca omenirea să înainteze pe calea
păcii" — a declarat, în cadrul Consi
liului Europei (occidentale), care își
desfășoară lucrările la Strassbourg,
președintele Italiei. Sandro Pertini.
El a lansat un apel la dezarmare
„totală. și controlată" — informează
agenția France Presse. „La umbra
rachetelor nu vom avea niciodată
pace" — a spus Sandro Pertini, menționînd, totodată, că tineretul „vrea
să trăiască și să nu piară într-un
război nuclear", precizează agenția.

Adunare festivă la Kabul
cu prilejul sărbătorii naționale
a R. D. Afganistan
KABUL 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul sărbătorii naționale a Republicii
Democratice Afganistan, a V-a ani
versare a Revoluției din aprilie, la
Kabul a avut loc o adunare festivă
la care au participat Babrak Karmal,
secretar general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din
Afganistan, președintele Consiliului
Revoluționar al R. D. Afganistan,
alți conducători de partid și de stat
afgani.
în cuvântarea rostită cu acest pri
lej, Babrak Karmal s-a referit pe
larg la realizările poporului afgan în
anii de după înfăptuirea Revoluției
din aprilie.

ORIENTUL MIJLOCIU
„Armata libaneză —
singura răspunzătoare
pentru securitatea tării"
— declară președintele
Amin Gemayel
BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
a reafirmat că „armata
națio
nală libaneză este unica răspun
zătoare de menținerea securită
ții în sudul Libanului, ca și pe
întreg teritoriul libanez". Potrivit
agențiilor internaționale de presă,
într-o alocuțiune rostită în cursul
unei reuniuni organizate la Palatul
prezidențial, la care au fost invitați
și ambasadorii statelor participante
la Forța multinațională din Liban
(Franța, S.U.A., Italia, Marea Britanie), Gemayel a arătat că „armata
libaneză este capabilă să se achite
de această misiune, întrucît se bucură
de sprijinul tuturor cetățenilor ță
rii". El a subliniat dorința Libanului
de a se ajunge la „o pace reală în
regiune".

★

O analiză efectuată de Banca
Mondială pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (B.I.R.D.) estimează că
economia Libanului — grav afectată
de distrugerile provocate ele război —
are nevoie de asistență internațio
nală urgentă în valoare de aproxima
tiv trei miliarde dolari în următorii
doi ani. în total, potrivit estimărilor
experților B.I.R.D.. ar fi necesare
circa 6 miliarde de dolari pentru re
construcția economiei libaneze.
Agenția Reuter amintește, pe de
altă parte, că președintele Libanului,
Amin Gemayel, a apreciat că țara
sa va trebui să mobilizeze fonduri in
terne și externe în valoare de 12 mi
liarde de dolari, în răstimp de 5—10
ani, pentru finanțarea activităților de
reconstrucție.

MAPUTO

Lucrările Congresului FRELIMO
Raportul Comitetului Central
MAPUTO 27 (Agerpres). — Samo
ra Moises Machel, președintele
Frontului de Eliberare din Mozambic și președintele Republicii Popu
lare Mozambic. a prezentat, la cel
de-al IV-lea Congres al FRELIMO,
care se desfășoară la Maputo, rapor
tul Comitetului Central al Frontului.
Raportul — relatează agențiile
A.I.M. și T.A.S.S. — a trecut în re
vistă realizările obținute de poporul
mozambican în cei șase ani care au
trecut de la congresul precedent, în
toate domeniile de activitate, ară
ți nd că produsul național brut a
crescut, in această perioadă, cu 11,6
la sută. Prin introducerea principi
ilor planificării, în economia națio
nală s-au produs modificări structu
rale. în prezent, 85 la sută din pro
ducția de mărfuri se realizează pe
bază de plan. Sectorul de stat se
dezvoltă continuu, astfel încât, astăzi,
70 la sută din producția de mărfuri
se obține prin activitatea acestuia.
Președintele Machel a relevat că,
deși în această perioadă creșterea
producției globale în agricultură a
fost de 8,8 la sută, datorată. în mare
parte, consolidării sectorului de stat
și extinderii suprafețelor agricole
colectivizate, „problema agrară este
astăzi una din chestiunile funda
mentale ale dezvoltării economice și
sociale, ale consolidării revoluției
mozambicane". Referitor la industrie,
președintele Machel a arătat că, în
perioada 1977-—1981, creșterea pro
ducției in acest sector a fost de
13,7 la sută, dar în 1982 s-a înregis
trat un declin de 2,2 la sută, în pri
mul rînd ca urmare a majorării pre
țurilor la utilajele importate. Vorbi
torul a subliniat progresele înregis
trate intr-o serie de ramuri indus

triale. care au atins un nivel al pro
ducției net superior celui din pe
rioada colonială. El a trecut în re
vistă rezultatele pozitive, dar și di
ficultățile care se cer înlăturate în
domeniul asistentei sanitare, ânvățămîntului și culturii. Reafirmând
opțiunea socialistă a R.P. Mozambic,
președintele Machel a subliniat. în
continuare, că relațiile de cooperare
cu statele socialiste constituie direc
ția principală a politicii externe a
tării sale, din convingerea că numai
socialismul poate asigura o indepen
dență economică deplină și pro
gresul social.
Abordind o serie de aspecte ale
situației internaționale actuale, ra
portorul a
reafirmat
hotărârea
FRELIMO de a continua lupta îm
potriva cursei înarmărilor, a apari
ției de noi focare de tensiune, a
amestecului in treburile interne ale
altor țări, avînd în vedere că acești
factori periclitează grav pacea mon
dială. Referindu-se la situația din
Africa, el a arătat că acest conti
nent continuă să constituie ținta
amestecului imperialist, al cărui
scop principal este instaurarea do
minației neocolonialiste în regiuni
importante din punct de vedere stra
tegic ale continentului. Președintele
Machel a condamnat regimul rasist
de la Pretoria, folosit în scopul des
tabilizării situației politice și econo
mice din țările africane independen
te din sudul continentului, a criticat
sever acțiunile agresive ale Africii
de Sud împotriva acestor țări și a
exprimat deplina solidaritate
FRELIMO cu lupta dreaptă a po
porului namibian pentru obținerea
independentei.

Dezvăluiri dramatice într-un raport al F.A.O.

Creșterea numărului de copii
subalimentali"
Există cataclisme na
turale în fața cărora
omul rămine neputin
cios — scrie revista
„Revolution Africaine".
Există insă altele pe
care civilizația umană
este în măsură să le
prevadă, prin urmare
să le evite. Nu vom
vorbi despre războaie,
ci despre ființele uma
ne, în primul rînd
despre cele mai vul
nerabile — copiii —
despre acei copii care
mor în fiecare an de
malnutriție . și față de
care se dă dovadă de
atita indiferență.
Intr-un raport amă
nunțit referitor la si
tuația copiilor în lume,
UNICEF trage sem
nalul de alarmă, anunțînd că numărul
absolut al copiilor subalimentați va crește cu

30 la sută in 1985 față
de 1982.Anul trecut, peste
40 000 de copii au
murit de malnutriție
și
boli infecțioase.
Fiecăruia dintre acești
copii i-au supraviețuit
6 alți copii, dar înfo
metați și cu o precară
stare a sănătății.
Potrivit unui raport
al Organizației O.N.U.
pentru Alimentație și
Agricultură, menține
rea actualelor tendințe
— lipsa unei alimen
tații corespunzătoare,
a' apei potabile, a în
grijirii medicale și a
educației'ar. provo
ca, pină în anul 2000,
„creșterea înspăimân
tătoare a numărului
de copii subalimentați
grav pini la 600—650
milioane".
Secretariatul Consi

liului
Mondial
al
Alimentației (C.M.A.)
sublinia, într-un studiu
elaborat in 1982 : „Nu
mărul oamenilor înfo
metați crește. Dacă se
dorește curmarea acestei tendințe pînă la
sfirșitul deceniului și
evitarea generalizării
foametei, este necesar
să se adopte mă
suri directe". Consiliul
Mondial al Alimenta
ției consideră că in
vestirea a 4 miliarde
de dolari anual, în ur
mătorii 15 ani.. ar
putea acoperi „venitu
rile și bunurile pro
ductive necesare, pen
tru a permite unei ju
mătăți de miliard de
locuitori ai planetei
să-și satisfacă necesi
tățile alimentare mi
nime pină la sfirșitul
secolului". (Agerpres)

Alegerile din Portugalia - un vot
în favoarea dezvoltării democratice
Forțele de stînga au înregistrat importante creșteri

Știința in slujba vieții, nu a distrugerii ei

ffi
Cuceririle științei — te
zaur al umanității. Civihzatla
contemporană este de neconceput
fără extinderea continuă a cuceriri
lor științei și tehnicii moderne în
practica vieții sociale. Referindu-se
la rolul și influenta științei în epoca
contemporană, tovarășul NICOLAE
CEĂUȘESCU arăta : „Asistăm, sub
directa înrîurire a științei, la modifi
carea continuă a condițiilor produc
ției materiale, la stăpinirea tainelor
materiei și valorificarea tot mai efi
cientă a bogățiilor naturii, la spo
rirea capacității creatoare a popoare
lor. Atît în sfera perfecționării for
țelor de producție ale societății, cit
și a gîndirii și creației spirituale,
nici o națiune nu se mai poate dez
volta fără aportul științei și tehnicii
moderne, viitorul omenirii nu mai
poate fi conceput in afara marilor
cuceriri ale gindirii științifice".
De la explorarea tainelor Cosmo
sului cu ajutorul sateliților artificiali
și sondelor spațiale la pătrunderea
în infinitul mic al particulelor subatomice și de la eradicarea unor ma
ladii cronice la concentrarea pe su
prafețe inimaginabil de mici a unor
cantități imense de informații — cer
cetarea științifică și tehnica de vîrf
au făcut progrese uriașe. Nu este
însă mai puțin adevărat dă. din pă
cate. știința, tehnica sînt adesea de
turnate de la rosturile lor firești.
Pentru că, precum realitatea o de
monstrează. mai mult de jumătate
din vastul potențial științific și teh
nic mondial în Ioc să fie folosit, așa
cum ar fi natural, spre asigurarea
progresului și dezvoltarea armonioa
să a tuturor popoarelor, este mobili
zat spre distrugerea umanității, în
scopul producerii unor noi șl noi
mijloace ultrasofisticate care îmbo
gățesc arsenalele militare.
După cum este bine cunoscut,
România socialistă și-a dobîndit un
loc de frunte pe plan internațional
și .prin promovarea consecventă a
conceptului potrivit căruia știința și
tehnica, oamenii de știință trebuie
să devină aliați de nădejde in îm
plinirea aspirațiilor de progres, pace
și înțelegere ale popoarelor. în acest
sens, o serie de inițiative românești
— așa cum a fost organizarea unor
ample reuniuni internaționale cu
participarea a numeroși reputați savanți și cercetători. în cursul cărora
au fost dezbătute aspecte privind
rolul științei, menirea oamenilor de
știință, influenta pozitivă pe care

■aceștia o pot exercita în vederea
in scopuri militare, unul din indica
creării unei atmosfere de colaborare
torii cei mai sensibili ai mecanismu
rodnică în folosul tuturor națiunilor,
lui competitiv al cursei înarmărilor,
pentru dezarmare. împotriva cursei
în prezent, după unele estimări, din
înarmărilor — s-au înscris drept
totalul fondurilor destinate înarmă
contribuții de certă valoare la spo
rilor. 10—15 la sută îl reprezintă cele
rirea responsabilității savanților și > destinate cercetărilor militare. în ve
cercetătorilor față de destinul con
derea utilizării celor mai noi cuceriri
temporan al umanității. O activitate
ale tehnicii în vederea sporirii capa
intensă, bogată in această direcție
cității distructive a armamentelor,
desfășoară Comitetul Național Ro
ceea ce însumează — pornind de la
mân „Oamenii de știință și pacea",
nivelul cheltuielilor efectuate în 1982
condus de tovarășa academician
pentru înarmări — circa 80 miliarde
doctor inginer Elena Ceăușescu, sa
dolari. Numai Statele Unite, de pildă,
vant de -renume mondial, prodigioa
și-au propus pentru noul exercițiu
să personalitate a vieții științifice
bugetar să cheltuiască 23,5 miliarde
internaționale.
dolari pentru cercetări militare, cu
într-o perioadă de grea cumpănă
4,8 miliarde mai mult decît în pe
pentru omenire, când cursa înarmă
rioada precedentă comparabilă.
rilor cunoaște o accelerare nemaiîn
în numai două decenii, cheltuielile
tâlnită. este mai necesar ca oricând
pentru cercetări militare au sporit
să se demonstreze un real spirit
în Anglia de 35 de ori, iar în S.U.A.
umanist de către toți oamenii de
de 56 de ori. S-a calculat că pentru
știință, astfel incit tezaurul cuceri
un nou produs militar mediu este
rilor științifice și tehnice să fie uti
nevoie de un volum de cercetări de
lizat exclusiv spre binele semenilor.
20 de ori mai mare decît pentru un
produs civil mijlociu. „Escaladarea
împotriva iraționalei aba
costurilor pentru cercetare, dezvol
tare, testare și evaluare — arată un
teri de la făgașul firesc. Men‘
studiu al S.I.P.R.I. — este rezultatul
tionind accelerarea cursei înarmări
direct al creșterii complexului de
lor din ultimii ani, studii date pu
tehnologii cerute pentru a atinge
blicității de S.I.P.R.I. evidențiază că
performanțe militare (de distruge
acest proces este însoțit de o com
re — n.n.) din cele mai ridicate".
petiție tot mai acerbă în ce privește
Cîteva date, în sprijinul acestei con
introducerea în domeniul militar a
cluzii. Potrivit studiului amintit, din
ultimelor cuceriri ale cercetărilor
1967 numărul rachetelor balistice in
științifice, ale aplicațiilor tehnice ale
tercontinentale americane a rămas
acestora. Aprecierea este confirmată
același, 1054. Au crescut însă de
de cîteva realități indubitabile.
cîteva ori puterea și numărul încăr
căturilor nucleare, precizia de lovire
în primul rînd este vorba de spo
a țintei. Așa-numita eroare circulară
rirea continuă a potențialului de in
probabilă — indice folosit pentru
teligentă — savanți. cercetători, ingi
calcularea exactității loviturilor — a
neri — care’ lucrează direct sau in
cunoscut reduceri spectaculoase, de
direct pentru noi proiecte militare
la circa. 1,5 km în 1960 la 10—100 m
sau la ameliorarea unor sisteme de
în 1982, chiar și pentru rachete ba
arme produse deja. 500 000 de oameni
de știință și cercetători, cifră care • listice intercontinentale, ca urmare a
introducerii unor noi sistema elec
reprezintă 50 la sută din totalul mon
tronice și optice de ghidare.
dial al acestor efective, își irosesc
materia cenușie pentru înarmări.
în timp ce două treimi din popu
Specialiștii au calculat că pentru fa
lația lumii suferă din cauza subdez
bricarea a 50 de rachete cu rază me
voltării, a lipsei de resurse materiale
die de acțiune se cer 19 000 de per
și de personal cu înaltă calificare în
soane, din care 5 000 ingineri și oa
vederea creșterii randamentului so
meni de știință, experți în domeniul
lului, explorării și exploatării bogă
fizicii și al dinamicii. Pe lista celor
țiilor naturale, creării unei industrii
proprii, concretizării unor mari pro
mai mari 500 de deținători de con
tracte pentru cercetări militare din
iecte de urbanizare, eradicării anal
fabetismului și dezvoltării învățăS.U.A. figurează prestigioase insti
mîntului, înfăptuirii unor rețele sa
tute de învățămînt și studii precum
nitare etc. — marile descoperiri ale
„Massachusetts Institute of Techno
științei și tehnicii sînt deturnate de
logy". „Columbia University". „Chi
la scopurile lor pașnice firești, fiind
cago University".
utilizate în iraționala cursă a înar
Apoi, se impune a fi relevat cos
mărilor. în prezent se cheltuiește
tul exorbitant al cercetării științifice

pentru dezvoltarea armelor de 8 ori
mai mult decît pentru cercetări în
domeniul materiilor prime și al unor
noi surse de energie. Cu numai o
parte a potențialului științific ocu
pat în studii și în introducerea unor
noi arme, numeroase probleme care
confruntă țările în curs de dezvol
tare — și nu numai pe acestea — ar
putea fi soluționate. Este o afirma
ție ce se întemeiază pe faptul că în
tregul efectiv al oamenilor de știință
și cercetătorilor din statele în curs
de dezvoltare reprezintă doar a 10-a
parte din numărul total al celor ce
lucrează în laboratoare pentru pu
nerea la punct a unor noi mijloace
de distrugere.

In culisele laboratoarelor
Secrete. cităm dintr-un alt studiu
al S.I.P.R.I. : „Participanții la cursa
înarmărilor își concentrează atenția
nu asupra armei ce o produce cea
laltă parte sau este gata să o pro
ducă, ci asupra dezvoltării viitoare
a ansamblului potențialului militar
al adversarului, adoptînd programe
pentru producerea unor arme de na
tură să compenseze aceste dezvoltări
anticipate". Cu alte cuvinte, labora
toarele pregătesc contra-lovituri pen
tru arme care încă nici nu au intrat
în arsenalele adversarului. în pre
zent se fac încercări de laborator
asupra unor arme din cele mai in
credibile — platforme cosmice pe
care să fie instalate dispozitive ca
pabile să distrugă rachetele inamice
chiar în momentul lansării, arme
chimice ultramoderne care să para
lizeze sistemul nervos al unor popu
lații întregi, avioane „invizibile", super-rapide, cu viteze de 10—20 de ori
mai mari ca a sunetului ș.a. în fază
avansată se află diferite experiențe
militare de control și modificare a
climei, de provocare a unor calami
tăți, ca inundații eau cutremure. Se
lucrează la fabricarea de roboți mi
litari dotați cu inteligență artificia
lă. „Robotului — arăta In acest sens
o revistă de specialitate — nu-i tre
buie curaj, el nu are simțul fricii
și teama de moarte, iminente fiecă
rui om, îndeplinind programul ordo
nat fără ezitare". Bomba cu neutroni,
sau „bomba curată", concepută pen
tru a ucide oamenii, viețuitoarele în
general și a conserva bunurile ma
teriale — iată un alt exemplu al fo
losirii științei nu în scopul bunăstă
rii ființei umane, al apărării și îm
bunătățirii vieții, ci al distru
gerii acesteia.

înalta răspundere a oa
menilor de știință. In actuale18
împrejurări, cind a crescut conside
rabil încordarea internațională, tinzind să se apropie de nivelul „răz
boiului rece" din perioada ime
diat postbelică, cind cursa înar
mărilor cunoaște ritmuri tot mai
frenetice, forțele sociale cele mai
largi, toți oamenii sînt chemați, ca
printr-o acțiune largă, convergentă
să determine o schimbare pozitivă a
climatului mondial. în concepția
României socialiste, a tovarășului
Nicolae Ceăușescu, un rol de seamă
pentru curmarea cursului atît de pe
riculos al situației internaționale ac
tuale revine oamenilor de știință,
cercetătorilor care au o uriașă răs
pundere față de prezentul și viito
rul omenirii. Este evident că oame
nii care și-au legat soarta de știință,
tehnică, progres în general, nu pot
fi decît de partea păcii, de partea
vieții. Tocmai de aceea, așa cum
subliniază secretarul general al par
tidului, președintele republicii, ei au
înalta îndatorire de a face totul pen
tru ca minunatele izbînzi ale crea
ției umane să nu mai slujească pro
ducerii armelor de nimicire, pregăti
rilor de război, politicii de forță și
dominație, ci, dimpotrivă, să slujeas
că omului, fericirii și bunăstării lui.
Omenirea are nevoie mai mult de
cît oricînd de canalizarea tuturor
energiilor și capacităților ei. a mij
loacelor științifice și tehnice de care
dispune pentru înlăturarea dificul
tăților economice și sociale din lume,
a marii prăpăstii care separă țările
bogate de cele sărace, pentru propă
șirea tuturor națiunilor, pentru sta
tornicirea unor raporturi de Încre
dere și conlucrare egală în drepturi
între popoare. Iar. în acest scop,
transformarea laboratoarelor milita
re în centre ale proliferării științei
in slujba omului, a bunului său su
prem — viata — a libertății și dem
nității sale se înscrie ca un impera
tiv arzător al asigurării păcii și pro
gresului.
Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, reafirmată în repeta
te rînduri de președintele ei, că acționînd uniți, alături de celelalte
forțe social-politice, de toți fiii pla
netei, oamenii de știință pot și tre
buie să-și sporească contribuția pen
tru a chezășui generației noastre și
generațiilor viitoare pacea, pro
gresul și libertatea.

Ioan TIMOFTE

Un vot în favoarea consolidării cînd s-a manifestat unitatea de
procesului democratic — astfel pot acțiune a acestora. După cum tot
fi apreciate rezultatele alegerilor forțelor stîngii li se datorește în
parlamentare anticipate desfășurate cea mai mare măsură mobilizarea’
luni in Portugalia. Potrivit rezul maselor in apărarea unora dintre
tatelor parțiale date publicității, cuceririle revoluționare în fata nu- ■
Partidul Socialist a obținut 99. de meroaselor tentative ale reactiunii
mandate, din totalul de 250. cu 25 de a-și redobîndi vechile poziții.
mai multe decît la precedentele ale
Cercurile politice portugheze a- .
geri din 1980. redevenind prima preciază că situația țării, proble
forță politică a tării. Totodată, mele ce se ridică după scrutin sînt
Partidul Comunist și Mișcarea De
de un grad de deosebită complexi
mocratică Portugheză, care s-au
tate. Fosta coaliție tripartită de
prezentat la alegeri în cadrul
centru-dreapta lasă în urma ei. pe
alianței „Poporul Unit", au înre
toate planurile, o situație grea.
gistrat un important avans, obți Despre deteriorarea vertiginoasă a
nând 44 de mandate parlamentare terenului economic vorbesc de la
— cu trei mai multe față de con
sine nivelul record al deficitului
sultarea electorală precedentă.
balanței de plăti (3 miliarde de do
Aceste rezultate reprezintă o ma lari, anul trecut, fată de 1 miliard
nifestare concludentă a opțiunii
în 1980), scăderea drastică a pro
politice a poporului portughez ducției principalelor sectoare, rata
pentru consolidarea și dezvoltarea
înaltă a inflației (23 la sută) și a
transformărilor democratice iniția
șomajului (circa 15 la sută din for
te prin revoluția de la 25 aprilie
ța de muncă). La acestea se adau
1974.
gă scăderea vertiginoasă a rezer
In consens cu traces t proces, re
velor valutare, probleme de ordin
zultatele scrutinului pun. totodată,
politico-militar legate de folosirea
în evidentă pierderea substanțială unor baze portugheze etc.
de voturi înregistrată de Centrul
întrucît nici unul dintre parti
Democratic și Social, partid cu de nu a obtinut majoritatea abso
orientare de dreapta, care în noul lută. alcătuirea noului cabinet,
parlament va avea doar 29 de de- consideră observatorii, va presu
putați, cu 15 mai puțin decît pină pune în actualele circumstanțe, o
în prezent. Deși in scădere și el. alianță între partide. Deși partide
Partidul Social-Democrat, celălalt le socialist și comunist ar deține,
partener al fostei coaliții guverna aritmetic, majoritatea parlamenta
mentale „Alianța Democratică",, ră. luări de poziție oficiale arată
rămîne o formațiune puternică,
că o asemenea perspectivă nici nu
dispunînd de 72 de locuri in par
este luată în considerare, orientă
lament. Alte zece partide partici rile din ultimii ani prevalînd in
pante la scrutin s-au situat sub continuare. Primele declarații de
unu la sută din numărul voturilor după scrutin ale liderilor politici
exprimate și ca atare nu vor fi re portughezi oferă anumite precizări.
prezentate in noul parlament.
Astfel, secretarul general al Parti
Dincolo de procentajul voturilor dului Socialist, Mario Soares, a
declarat că, punînd pe prim plan
și de repartizarea mandatelor par
lamentare, semnificația generală un program de austeritate, nu in
a rezultatelor electorale este aceea tenționează. să formeze un guvern
a opțiunii electoratului portughez minoritar, dată fiind „gravitatea
în favoarea forțelor politice care situației economice și financiare a
țării" și că va încerca să alcătu
s-au identificat cu apărarea și con
solidarea procesului democratic iască un cabinet de coaliție cu
inițiat în urmă cu nouă ani. Așa Partidul Social-Demoorat. adăugind
insă că orice negocieri în acest
cum se știe. în anii de după revo
luție. viata politică portugheză s-a sens se vor iniția de abia după
consultarea militanților partidului
angajat pe linia unei dezvoltări
democratice. După aproape cinci și după ce Banca Portugaliei va
decenii de dictatură fascistă, au prezenta un bilanț privind „ade
fost restabilite libertățile democra vărata situație".
Indiferent de formula ce va fi
tice, legalizate partidele politice,
create noi forme de organizare sin găsită pentru alcătuirea viitorului
guvern,
un lucru rămîne cert, și
dicală. comitete muncitorești in în
treprinderi. paralel cu naționaliza anume că gravele dificultăți, eco
rea băncilor și a principalelor în nomice și sociale ce confruntă
treprinderi industriale, trecerea Ia Portugalia reclamă colaborarea tu
înfăptuirea unei reforme agrare, ce turor forțelor interesate în depăși
urma să limiteze ponderea po- rea crizei. în dezvoltarea tării pe
litico-economică a latifundiarilor. calea independentei și democrației,
Or, toate aceste prefaceri au fost a păcii și progresului economicolegate de activitatea forțelor poli social.
Vasile OROS
tice de stînga — mai ales atunci
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