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Remarcabile fapte de muncă
în întrecerea socialistă

Investițiile
- exemplar 
realizate!

La recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniată din nou 
cu tărie necesitatea de a se 
aplica cu toată fermitatea mă
surile stabilite de conducerea 
partidului și statului în vederea 
îndeplinirii în bune condiții a 
planului de investiții din acest 
an, ca organele financiare să 
întreprindă, în colaborare cu 
ministerele, centralele și între
prinderile, măsuri cuprinzătoare 
pentru recuperarea restanțelor 
în domeniul investițiilor și de
vansarea intrării în producție a 
capacităților planificate. Aceas
tă sarcină economică primor
dială impune ca, pe șantiere, 
să se acționeze la nivelul ma
xim al posibilităților și potenția
lului existent pentru scurtarea 
duratelor de execuție a lucrări
lor, pentru înfăptuirea angaja
mentelor asumate în întrecere.

Este, desigur, pozitiv faptul 
că, în perioada, care a trecut din 
acest an, constructorii și mon- 
torii de pe o serie de șantiere 
au obținut o seamă de realizări 
concretizate în punerea în func
țiune. la termen și chiar mai 
devreme a unor mari obiective 
economice. Astfel, numai în 
primul trimestru al anului au 
fost predate beneficiarilor, în- 
cepînd să producă, peste 100 de 
obiective industriale și agrozoo
tehnice importante, iar în luna 
aprilie. în întrecerea desfășura
tă în cinstea zilei de 1 Mai. pe o 
serie de șantiere din industria 
energetică, industria chimică și 
industria ușoară, s-au realizat 
însemnate lucrări în avans, re- 
cuperîndu-se unele rămîneri în 
urmă.

Zeci de capacități noi, din 
ramura energiei electrice și in
dustria minieră, industria chi
mică, metalurgie și industria 
construcțiilor de mașini, dar și 
din agricultură și industria ali
mentară, la care se adaugă o 
serie de restanțe din lunile an
terioare, urmează să intre în 
producție în zilele și săptămî- 
nile următoare. Nu trebuie nici 
un moment omisă însemnătatea 
economică deosebită a tuturor 
acestor noi capacități, faptul că 
ele vor trebui să asigure creș
terea potențialului productiv 
într-o serie de ramuri impor
tante — mai ales în cele pro
ducătoare de materii prime . și 
resurse energetice — să reali
zeze o bună parte din produsele 
necesare pentru funcționarea 
normală a numeroase alte uni
tăți industriale. Iată, așadar, 
rațiunea pentru care pe toate 
șantierele, fără excepție, aceas
tă perioadă a anului este deci
sivă, iar punerea neintîrziată in 
funcțiune a tuturor noilor obiec
tive și capacități — o sarcină 
de deosebită însemnătate eco
nomică și de mare responsabi
litate profesională și politică.

Fiecare din zilele și săptămî- 
nile imediat următoare trebuie 
considerate ca hotărîtoare pen
tru îndeplinirea exemplară a 
programului de investiții și. de 
puneri în funcțiune din acest se
mestru și pe întregul an. Sînt 
destule șantierele unde este, ne
cesar- să se acționeze cu energie 
și răspundere, cu forțe sporite, 
în vederea recuperării rămîne- 
rilor în urmă și încadrării cu ra
piditate în graficele „la zi" ale 
lucrărilor. Nu vom intra în prea 
multe detalii. Dar nu se poale 
trece cu vederea că nu pretutin
deni au fost luate cu hotărîre și 
fermitate . măsurile cerute de 
punerea în funcțiune a obiecti
velor și capacităților cu termene 
programate în acest an.

Se impun efectuarea unor a- 
nalize riguroase, la fiecare o- 
biectiv în parte, adoptarea rapi
dă a unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și politico-educative 
menite să determine îmbunătă
țirea considerabilă a activității 
constructorilor și montorilor, im
pulsionarea livrărilor de utilaje 
și de materiale de construcții.

Cum trebuie acționat ? înainte 
de toate, prin organizarea cit 
mai judicioasă a lucrărilor, sta
bilirea unor programe precise 
de lucru, realiste și riguros eșa
lonate, în concordanță cu grafi
cele de execuție — atît la nivel 
de șantier, cit și pe fiecare 
echipă și lucrător. Orele și zilele 
rămase la dispoziția constructo
rilor. montorilor trebuie cîntă- 
rite cu atenție, prețuite și foloț 
site cu randament deplin. Fie
care muncitor să primească 
sarcini clare, să știe precis ce 
are de făcut în orice moment, să 
acționeze cu abnegație și . răs
pundere pentru . îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredin
țate. Evident, de mare impor
tanță sînt întronarea unui climat 
de ordine și disciplină exem-
(Continuarc în pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 4 LUNI
Industria județului Alba 42 de unități economice

Oamenii muncii din județul Alba raportează, în 
cinstea zilei de 1 Mai, îndeplinirea cu 3 zile mai de
vreme a planului pe patru luni, preliminînd reali
zarea unei producții-marfâ industriale suplimentare 
in valoare de 150 milioane lei și a unei producții nete 
valorind 100 milioane lei. Pe această bază industria 
județului va livra economiei naționale, peste preve
deri, importante cantități de produse fizice printre 
care : 30 tone utilaje tehnologice, 62 tone cupru în 
concentrate, 190 tone cupru de convertizor, 550 tone 
antidăunători, 150 tone sodă caustică, 3 600 tone ben- 
tonită, 280 MWh energie electrică. 1 000 mc cherestea, 
440 mii mp plăci fibrodemnoase, 360 mii perechi cio
rapi, articole de porțelan în valoare de peste 10 mi
lioane lei. Circa 70 la sută din sporul de producție a 
fost realizat pe seama productivității muncii. De ase
menea, ca -urmare a introducerii noului mecanism 
economico-financiar. ei au reușit să depășească pre
vederile de plan la beneficii pe trimestrul I cu 166 
milioane lei și să reducă cheltuielile de producție to
tale cu 69 milioane lei, iar pe cele materiale cu 54 
milioane lei.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean 
Alba al P.C.R., prin care raportează aceste succese, se 
spune, între altele : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, oamenii muncii din industria județu
lui Alba, înfăptuind neabătut indicațiile dumneavoas
tră. vor acționa cu și mai multă hotărîre și răspun
dere pentru îndeplinirea exemplară a planului pe în
tregul an, contribuind astfel, în și mai mare măsură, 
la progresul economiei noastre, la bunăstarea și pros
peritatea. întregii națiuni.

Industria județului Prahova

din județul Giurgiu
Desfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea zi

lei de 1 Mai, oamenii muncii din 42 unități indus
triale din județul Giurgiu raportează îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 4 luni. Printre aceste unități frun
tașe se numără Șantierul naval Giurgiu, întreprinderea 
de sere „30 Decembrie", întreprinderea chimică „Vic
toria" și altele. Pînă la această dată, s-a realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoare de peste 65 mi
lioane lei. De asemenea, pe primele 4 luni ale acestui 
an a fost depășit planul la investiții cu 8 la sută. (Pe
tre Cristea).

30 de unități economice 
din județul Buzău

Colectivele întreprinderilor industriale din județul 
Prahova, desfășurînd larg întrecerea socialistă în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, raportează îndeplinirea pla
nului producției-marfă pe primele patru luni ale anu
lui. întregul spor de producție a fost realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. Datorită avansului de 
timp cîștigat, pînă la finele lunii se vor produce su
plimentar peste 14 000 tone cărbune net. 1 360 tone în
grășăminte chimice. 2 500 tone polietilenă. 4 100 anve
lope, 850 tone utilaj pentru industria chimică și pe
trochimică, 810 tone otel brut, două instalații de 
foraj F—200 și alte produse în valoare de peste 500 
milioane lei. Ca urmare a unor cerințe exprimate de 
parteneri externi, mare parte din produsele realizate 
peste plan vor fi exportate. (C. Căpraru).

Oamenii muncii din 30 de unități economice din ju
dețul Buzău raportează îndeplinirea înainte de ter
men a planului la producția-marfă industrială pe pri
mele 4 luni ale anului, realizîndu-și în acest fel an
gajamentele asumate in cinstea zilei de 1 Mai. Avansul 
de timp cîștigat permite acestor harnice colective, 
printre care se numără cele de la întreprinderea de 
aparate cale, întreprinderea de tîmplărie metalică, în
treprinderea de materiale de construcții, Fabrica de 
zahăr, fabrica „Flacăra", Fabrica de ulei, întreprin
derea de tricotaje, să realizeze suplimentar o producție 
în valoare de peste 112 milioane lei. (Stelian Chiper).

25 de unități economice 
din județul Ialomița
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Colectivele muncitorești din. 25 unități economice 

ialomițene raportează realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate pe patru luni ale acestui, 
an. Se estimează că pînă la 30 aprilie se va realiza 
o producție suplimentara de aproape 150 milioane lei, 
concretizată în produse textile, țesături, tricotaje, ulei 
comestibil etc.

Concomitent cu realizarea sarcinilor și angajamen
telor asumate în producție, 10 unități din județul Ia
lomița și-au depășit substanțial planul la export. Va
loarea exportului realizat pe unitățile economice din 
județul Ialomița de la începutul anului și pină îh pre
zent este de 2,5 ori mai mare față de perioada simi
lară a anului trecut. (Mihai Vișoiu).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit joi. 28 aprilie, pe viceprim- 
ministrul și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt, 
Kamal Hassan Aii, care, la invitația 
guvernului, efectuează o vizită ofi
cială în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
■ Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A luat parte Gamal Eldin Mansour, 
adjunct al ministrului egiptean al 
afacerilor externe.

Au fost de față Ion Iosefide. am
basadorul României la Cairo, și Mo
hamed Wafik Hosny, ambasadorul 
Egiptului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, un mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
de sănătate și succes în activitatea 
de mare răspundere pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Arabe Egipt 

’ un salut călduros și cele mai bune 
urări de sănătate și succes în activi
tatea sa. .......

în cursul întrevederii a fost evocat 
cu deosebită satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor româno-egiptene. 
relevîndu-se contribuția decisivă, 
hotărîtoare, pe care au avut-o întîl- 
nirile și convorbirile la cel mai înalt 
nivel dintre cele două state, la am
plificarea și intensificarea raporturi
lor dintre ele. în acest cadru, a 
fost subliniată fructuoasa colaborare 
ce se dezvoltă între România și Egipt 
pe plan politic, economic, cultural și

în alte domenii de interes comun, de 
ambele părți evidențiindu-se exis
tența multiplelor căi și posibilități 
pentru extinderea și aprofundarea 
continuă a relațiilor dintre cele două 
țări în diverse sfere de activitate, 
spre binele reciproc al popoarelor 
român și egiptean prietene, în 
interesul cauzei păcii, destinderii și 
cooperării internaționale.

O atenție deosebită a fost acordată, 
în cursul convorbirii, probleme
lor din Orientul Mijlociu privind re
zolvarea justă și durabilă a situației 
din această zonă a lumii. De ambele 
părți s-a sublimat necesitatea re
tragerii trupelor israeliene din Li
ban. a tuturor trupelor străine din 
această tară, pentru a se asigura 
respectarea independentei și suvera
nității sale naționale, a integrității 
teritoriale, și s-a reliefat că prelun
girea actualei stări de lucruri gene
rează noi complicații atît în ceea ce 
privește situația Libanului, cit și 
pacea și securitatea în zonă.

Totodată. în cadrul convorbirilor 
s-a subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru a se ajunge la 
o soluție politică, la o reglementare 
globală, justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu, care să ducă la retragerea 
Israelului, din teritoriile' arabe ocu
pate în 1967, Ia soluționarea proble
mei poporului palestinian prin rea
lizarea dreptului său la autodetermi
nare si la crearea unui stat propriu, 
independent, la asigurarea indepen
denței și securității tuturor statelor 
și popoarelor din această parte a 
lumii. în acest scop, s-a subliniat 
necesitatea găsirii unui cadru orga
nizatoric care să permită să se a-* 
jungă, încă în cursul acestui an, la 
negocieri, la care să participe toate

părțile interesate, și. în orice caz. Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei și care să conducă la instaurarea 
păcii în zonă, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian.

în legătură cu alte aspecte 'ale 
actualității politice internaționale, a 
fost subliniată preocuparea României 
și Egiptului față de situația încorda
tă existentă în diferite zone ale glo
bului, evidențiindu-se importanța de 
a se acționa ferm pentru întărirea 
păcii, securității și cooperării inter
naționale, pentru trecerea la rezol
varea tuturor ^țărilor conflictuale 
numai și numai pe cale politică, prin 
tratative, cu participarea tuturor 
părților interesate.

în același timp, s-a reliefat nece
sitatea intensificării acțiunilor pen
tru a se determina trecerea la dezar
mare și. în primul rînd. la dezarma
re nucleară, subliniindu-se. totodată, 
că subdezvoltarea, adîncirea decala
jelor dintre țările bogate si țările 
sărace afectează și vor afecta tot mai 
mult viața internațională și că tre
buie să se acționeze pentru a se 
ajunge la soluționarea acestor pro
bleme prin negocieri între țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate.

S-a relevat că în actualele condi
ții internaționale se impune să fie 
tot mai mult concentrate eforturile 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
făurirea noii ordini economice inter
naționale. probleme fundamentale ale 
lumii contemporane, ale asigurării 
păcii, securității și stabilității poli
tice si economice, ale întăririi inde
pendenței naționale și dezvoltării 
neîngrădite a colaborării între state.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate- 
strălucită confirmare a teoriei științifice, revoluționare

secretarul general al Partidului
Edificarea societății socialiste mul

tilateral dezvoltate în România — 
strălucită confirmare a teoriei Știin
țifice revoluționare a clasei munci
toare, a gîndirii originale, creatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
reprezintă . sarcina politică funda
mentală a Partidului Comunist 
Român.

Baza strategiei conducerii întregii 
vieți sociale o constituie învățătura 
revoluționară a clasei muncitoare, 
gîndirea social-politică, demersul teo
retic și practic al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la progresul 
general al societății, concepția socia
lismului științific, experiența practică 
a construcției socialiste în România.

Conducerea de către partid a în
tregii activități de dezvoltare econo- 
mico-socială, interdependenta dintre 
progresul societății și programul 
partidului dau expresie principiului 
fundamental, verificat de evoluția 
contemporană a țării noastre creș
terea rolului Partidului Comunist 
Român ca forță politică conducătoare 
în stabilirea strategiei și tacticii re
voluționare cu privire la realizarea 
obiectivelor făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării spre comunism.

Promovind conducerea științifică a 
întregii activități politice și econo
mice, strîns ■ legată de practica so
cială, acțiunile revoluționare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu — arhi
tectul României moderne — s-au 
transformat întotdeauna în programe 
concrete de dezvoltare, de progres și 
civilizație a țării.

Pornind de la condițiile și cerințele 
social-istorice concrete ale României,

conducătorul partidului și statului 
nostru a adus, prin vasta și originala 
sa operă social-politică, o contribuție 
inestimabilă la fundamentarea și 
elaborarea de noi teze și concepte cu 
privire la numeroasele probleme de 
bază ale conducerii țării, ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism.

Documentele de importantă istori
că, hotărîtoare pentru destinele țării, 
adoptate în ultimii 18 ani, începînd 
cu Congresul al IX-lea al Partidului

Manea MÂNESCU,
membru al Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

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.

Comunist Român, reflectă legătura 
organică dintre concepția științifică 
de conducere și organizare a vieții 
sociale, viziunea originală a partidu
lui nostru cu privire la fizionomia 
societății socialiste și comuniste în 
Rotaânia. exprimă elocvent politica 
activă, revoluționară pentru crearea 
condițiilor materiale și spirituale ale 
făuririi, societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

Acționînd ca forță conducătoare a 
întregii națiuni, ca centru vital al 
societății noastre. Partidul Comunist 
Român își consacră toate eforturile 
amplului proces de perfecționare 
continuă a formelor și metodelor de 
conducere a întregii vieți economice 
și sociale, continuînd tradițiile revo
luționare ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, îmbogățind tezaurul 
cunoașterii umane.

Partidul Comunist Român a des
fășurat și desfășoară o amplă acti
vitate politică și organizatorică pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale procesului revoluționar al

Comunist Român
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. ale perfecționării 
conducerii vieții sociale. Revine un 
mare merit partidului nostru comu
nist și secretarului său general care 
au direcționat dezvoltarea prospecti
vă a societății românești, fundamen- 
tînd direcțiile principale ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate : „Realizarea acestui țel ma
jor de perspectivă al partidului nos
tru — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — presupune. în primul 
rînd, creșterea intensă a forțelor de 
producție, crearea unei economii 
avansate, a unei industrii și agricul
turi moderne, în stare să satisfacă 
cerințele mereu sporite ale societă
ții. în al doilea rînd, aceasta înseam
nă dezvoltarea susținută a științei, 

. învățămîntului și culturii — factori 
de bază ai progresului și civilizației. 
Aceasta cere, în al treilea rînd, 
crearea condițiilor în vederea ridică
rii bunăstării materiale și spirituale 
a tuturor oamenilor muncii. înfăptui
rea repartiției bunurilor produse de 
societate în spiritul dreptății și echi
tății socialiste. în al patrulea rînd, 
aceasta presupune perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție, a 
organizării societății, crearea cadru
lui organizatoric care să permită 
manifestarea în sfera vieții sociale 
a fiecărui cetățean, participarea tot 
mai activă a celor ce muncesc la 
conducerea treburilor țării, lărgirea 
libertăților, dezvoltarea democrației 
socialiste".

Procesul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate s-a 
materializat în progresul dinamic al 
forțelor de producție, în creșterea 
rapidă a celor două ramuri de bază 
ale dezvoltării sociale — industria și 
agricultura — în realizarea unei 
proporții judicioase între sectoarele

(Continuare în pag. a V-a)

Membrii Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe membrii Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La întrevedere au participat to
varășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., și general-colo- 
nel Constantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale.

în cadrul întrevederii, mareșalul 
Uniunii Sovietice, V. G. Kulikov, a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și cele mai 
cordiale urări din partea tovarășilor 
I. V. Andropov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, și N. A.

Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
conducătorilor de partid și șefilor de 
guverne ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia salutul său 
călduros și cele mai bune urări de 
succes în activitatea de construire a 
socialismului.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Președintele firmei „Farmland Eaton World Trade"
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, 28 aprilie, 
pe Robert Bergland, președintele 
firmei „Farmland Eaton World 
Trade" din S.U.A., și pe Charles 
Vanik, fost deputat.

La primire a participat Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare.

Cu acest prilej, au fost discutate 
aspecte privind colaborarea în do
meniul agriculturii și industriei a- 
limentare între România și S.U.A., 
între întreprinderile de profil din 
tara noastră și „Farmland Eaton 
World Trade".

în cursul convorbirii au fost tre
cute, de asemenea, în revistă o se

rie de aspecte ale vieții politice in
ternaționale, ale situației economice 
din lume, subliniindu-se necesitatea 
așezării raporturilor dintre state pe 
principiile egalității, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc:

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂV ARĂ

Toate forțele satelor — puternic concentrate 
la lucrările agricole de sezon!
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GRĂDINILE OFERĂ MARI CANTITĂȚI DE LEGUME
Cum se desfac în piețe, cum se valorifică
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La școala muncii
De ani și ani de zile de cind 

lucrează la întreprinderea mi
nieră Barza-Hunedoara, mi
nerul Florin Stănescu s-a făcut 
cunoscut și prețuit de toți orta
cii prin hărnicia și competenta 
sa profesională.

De ani și ani de zile de cind 
a preluat conducerea unei for
mații de mineri, echipa sa depă
șește lună de lună sarcinile de 
plan. Ba, mai mult, in rîndurile 
ortacilor săi nu s-a înregistrat 
niciodată nici o abatere de la 
disciplina muncii.

In acest timp, la Școala muncii 
in subteran, sub îndrumarea lui, 
au crescut sute și sute de mi
neri. Toți — oameni harnici și 
destoinici.

Vapoare și flori

I
I
I
I
I

Există și la Șantierul naval 
din Galați un atelier de sculă- 
rie. Dar nu un atelier ca orica
re. ci un atelier... grădină, in 
interior și la ferestrele sale se 
află tot felul de flori. După cum 
ne spunea inginerul Sergiu Bă
lan, șeful atelierului, florile au 
fost aduse și sint îngrijite de că
tre muncitorii de aici. Cei care 
țin, deopotrivă, și la flori si la 
prestigiul pe care și l-au ciștigat 
printre navaliști prin rezultate
le obținute in producție.

Și încă ceva : de cind au apă
rut florile, parcă și munca li se 
pare mai ușoară, mai spornică.

“ Unde era 
| paznicul ?

I
I
I

I

Optzeci și două de mii. șase 
sute patru lei șl patruzeci și 
unu de bani.

La atît se ridică, după cele 
mai riguroase calcule contabile 
șl expertize, valoarea țevilor de 
diferite tipuri și dimensiuni fu
rate de Gheorghe Marin Si Ste- 
lian Ioniță din comuna Brazi — 
Prahova, de la un depozit din 
Negoiești al întreprinderii „E- 
lectrocentrale" — Ploiești.

Cum au reușit cei doi să sus
tragă atita cantitate de țevi ? 
Procurorul Eugenia Chivulescu 
din Ploiești este convinsă că a- 
cest furt din avutul obștesc nu 
s-ar fi putut produce dacă depo
zitul cu pricina era asigurat cu- 
o pază atentă și dacă în gar
dul împrejmuitor nu existau 
atitea spărturi, dind impresia de 
curte vraiște.

Făptașii du fost condamnați la 
cite 5 ani închisoare. Cu preci
zarea că la pedeapsa lui Marin 
Gheorghe s-au mai adăugat 717 
zile rămase neexecutate dintr-o 
condamnare anterioară.

Năravul din fire

I
I
I

...n-are lecuire. Cel puțin in 
cazul lui Gligor Sașa din comu- 
na.Tristenii de Jos, județul Cluj. 
După ce a mai fost condamnat 
cu cițiva ani in urină și a ispășit 
pedeapsa cuvenită, s-a 
de muncă. Se părea 
punct apucăturilor 
lungă.

Pină intr-o zi cind 
cu ,,ochiul" un balot

că a 
de

apucat 
pus 

mină

făcut

I

I

i-a
_ „_____ ___  de moche
tă de la secția polimeri a între
prinderii de materiale de con
strucții din Turda. L-a luat și 
l-a ascuns intre niște anvelope 
aflate în autobasculanta pe care 
lucra. A fost oprit la poartă. 
Marfa a fost confiscată, iar el 
trimis în judecată. Instanța l-a 
condamnat la doi ani închisoare.

I
!

„Băiețelul"
de... 42 de ani!

I

„Băiețelul" despre care e vor
ba in rîndurile ce urmează a 
împlinit frageda virstă de... 42 
de ani. Este din Vatra Dornei. 
Este sănătos tun. Este apt de 
muncă, dar nu-i place munca. 
In schimb, bea de stinge 1

De unde bani ? Din pensia 
mamei. Dar mama lui Miron D. 
n-a mai putut să-și vadă odras
la fără nici un căpătîi și. căl- 
cindu-și pe inimă, s-a plîns au
torităților. Iar autoritățile l-au 
sfătuit pe... băiețel să se apuce 
grabnic de muncă. Altfel...

I

I
I

în ultima clipă
Ieșeanul Gheorghe Ioniță 

circula cu autoturismul perso
nal în zori de zi. Deodată, chiar 
in fața mașinii, a apărut, ca 
din pămînt, un copil. Cu o 
prezență de spirit extraordina
ră și cu o indeminare pe mă
sură, G.I. a virat brusc, evitind, 
milimetric, izbitura fatală.

Mașina s-a oprit intr-un 
stilp și s-a avariat.

Cu toate acestea, omul de la 
volan a fost felicitat, pentru 
că, efectiv, a salvat o viață de 
om !

I Pe scurt

I
© La întrebarea „De ce dormi 

în timpul serviciului ?“, pazni
cul Teodor Pop de la IJECOOP 
Sălaj a dat un răspuns de pomi
nă : „Doar n-ați vrea 
în timpul liber..."

să dorm

I

dintr-un 
din par- 
dln Iași,

I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I

I

I
I

I

in restaurante siJ prin conservare i

& Rupind ramuri 
frumos arbust înflorit 
cui Teatrului National 
Gh. Macarie și Elena Isachi au 
fost amendați 
cu care și-ar 
cite o sută de

pe loc. Amenzi 
fi putut cumpăra 
flori fiecare.

realizată deRubrică
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

I

I

■j

Ne aflăm în plin sezon al legumelor timpurii. Pro
ducțiile obținute în acest an sint mari. Această realitate 
corespunde intereselor alimentației sănătoase, cerințe
lor organismului uman la ieșirea din iarnă - iar pentru 
ca nimic să nu se piardă din recolta actuală, e nevoie 
ca roadele pămîntului să fie deplin valorificate, prin

piețe, în marile unități consumatoare : cantine, restau
rante, unități cu autoservire, iar surplusul să fie con
servat operativ.

Adăugăm anchetelor publicate în ultimele zile pe 
această temă, constatările făcute ieri de reporterii și 
corespondenții „Scînteii" pe „drumul" legumelor timpu
rii, al zarzavaturilor și verdețurilor, spre consumatori.

...Și abuzul are picioare seu

în piețe : abundența de 
produse sugerează și o... „a- 
bundență" a punctelor de 
desfacere <->bor — cea ma' mare 
piață a Capitalei. Discutăm cu to
varășa Pețria Dumitru, șefa celor 
nouă unități I.L.F. din incinta halei. 
..Deoarece au scăzut preturile, s-a 
ridicat mult vînzarea legumelor — 
ne informează ea. Zilnic vindem 
2 000 kg de spanac. 1 000 kg . ceapă 
verde, 4 000—5 000 de salate. 1 000 kg 
verdețuri".

S-ar putea vinde însă și mai mult, 
dacă... unitățile nu s-ar închide la 
ora 10,30. După ce-stau în lăzi apro
ximativ 6 ore, pină la redeschidere 
— ora 15 — multe se ofilesc. Soco
tim că în această perioadă cu tem
peraturi ridicate, cu afluență mare 
de cumpărători și cu mărfuri multe, 
magazinele de legume și fructe ar 
trebui să renunțe la acest program 
de funcționare, poate confortabil 
pentru unii, dar în mod cert neeco
nomic.

Piața Unirii. Abundența de legu
me ale sezonului se regăsește în 
abundenta de la unitățile I.L.F. și 
Gostat. Și aici, ca pretutindeni, ora 
de închidere este însă 10,30. Totuși 
îl găsim pe vînzătorul Constantin 
Ciobanu in fața unei tonete cu spa
nac. lobodă și salată. „Ar fi păcat să 
se piardă frumusețe de marfă din 
cauza orei de închidere" — ne spune 
bătrînul, care vinduse de dimineață 
peste 300 kg asemenea produse. De 
ce și-a prelungit programul atît el, 
cit și alți vînzători de la tonete 
aveam să aflăm de la tovarășul Con
stantin Țurca din conducerea pieței : 
„Leguma de primăvară își are un 
program al ei — drumul cel mai scurt 
spre beneficiar. Altfel, se usucă, își 
pierde calitatea. Iată de ce ne per
mitem să... încălcăm programul de 
pauză". N-ar putea fi oficializate 
asemenea „încălcări" ?

Neputînd reda în aceste coloane 
constatările făcute în toate piețele, 
conchidem, reproducînd citeva cifre 
de ultimă oră. Sint cantitățile expe
diate ieri de I.L.F. Berceni în maga
zinele celor trei sectoare pe care le 
aprovizionează : spanac — 40 Q00 kg, 
salată — 20 000 kg, ceapă verde 
15 000 kg, usturoi — 2 000 kg, ver
deață — 2 000 kg, castraveți verzi — 
30 000 kg.

în restaurante și cantine : 
spanacul și alte verdețuri 
sint încă oferite cu... lingu- 
j.jța In continuarea raidului între
prins, am căutat să ne convingem dacă

abundenta de produse vegetale se re
găsește în meniurile „marelui bene
ficiar" — unitățile de consum co
lectiv.

Cantina întreprinderii de mecanică 
fină e o veritabilă uzină de pre
parate vegetariene. Asemănător se 
petrec lucrurile la cantina între
prinderii „Autobuzul". Consumul de 
legume se ridică aici la aproximativ 
5 tone pe lună.

La unitatea cu autoservire „Pri
măvara" (I.A.P.L. Amzei) asistăm la 
o expoziție de mîncăruri bazate pe 
legume timpurii. Au fost preparate 
500 de porții în 50 de sortimente. 
Cine spune că legumele nu se vînd? 
în două ore n-a rămas nimic din ex
poziție. Tocmai de aceea, responsa
bilul, Vasile Constantin, a stabilit ca 
începînd de ieri — 28 aprilie — să 
aprovizioneze zilnic unitatea cu cel 
puțin 100 kg de legume proaspete 
pentru asemenea mîncăruri și pentru 
salațe. în clădire se. află și restau
rantul cu același nume, local care, de 
la începutul sezonului și pînă acum, 
nu a oferit însă consumatorilor nici 
măcar un fir de ceapă. De ce 7 Pen
tru că, ne informează Ilie Ionașiu, 
localul condus de el nu e profilat pe 
legume I

Cantități infime de crudități și pre
parate din legume și verdețuri gă
sim și la autoservirea „Litoral" 
(I.A.P.L. „Izvorul rece"), unde iau 
zilnic masa cel puțin 1 000 de consu
matori. Oferta ? 80 porții de... piure 
de spanac. Ca să nu mai vorbim des
pre restaurantul „Perla" (I.A.P.L. 
Amzei). unde legumele proaspete 
sint folosite și oferite cu... lingurița.

Un „salt" spre Călărași. Deși în 
județ sint cîmpuri pline cu spanac, 
salată, ceapă verde și alte legume de 
sezon, șefii de cantină, bucătarii, 
pregătesc încă mîncăruri de iarnă, 
cu ceapă uscată și spanac din... bor
cane ! La cantina întreprinderii de 
materiale de construcții, administra
torul Pompiliu Dionisie. care pînă în 
aceste zile n-a pus pe masa abona- 
ților nici măcar o salată verde, ori o 
ciorbă din zarzavaturi proaspete, se 
gindește abia de-acum încolo să 
treacă meniurile pe asemenea legu
me. Și, din păcate, nu e singurul. 
Pînă și la recent înființata cantină 
sezonieră a asociației legumicole Je- 
gălia (sublinierea noastră) singura 
legumă proaspătă era ceapa verde.

în fabricile de conserve : 
compararea rezultatelor de
notă că se pot industrializa 
mai multe produse de se- 
2qn La întreprinderea de prelu
crare și industrializare a legumelor

și fructelor din' municipiul Turnu 
Măgurele s-a trecut, cu aproape 
două săptămîni în avans față de anul 
trecut, la conservarea primelor can
tități de verdețuri din recolta aces
tui an. Zilnic sint prelucrate circa 
5 tone de spanac, pînă in ziua de 
28 aprilie realizîndu-se 16 tone din 
acest sortiment de conserve. în pe
rioada următoare vor fi industriali
zate în unitate circa 100 tone spanac.

întreprinderea de producere și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor Caracal a luat un start și mai 
bun : din cele 110 tone frunze de 
spanac, preluate pînă acum din fer
mele proprii și de la unitățile agri
cole, au rezultat 72 tone de conser
ve la borcan, iar procesul de indus
trializare continuă.

Fabricile de conserve din Buzău 
și Rimnicu Sărat vor realiza, la rin- 
dul lor. pînă la 5 mai peste 100 tone 
conserve de spanac.

La fabrica de conserve din cadrul 
întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fructe
lor Fetești discutăm cu tovarășii in
giner Mircea Breben, director teh- 
niț. și Gheorghe Țuțuianu. șef con
tabil. Reținem : © întreprinderea s-a 
oferit să realizeze în acest an 200 
tone conserve de spanac, dar nu a 
putut contracta decit 23 de tone con
serve, fapt pentru care însemnate 
cantități de spanac, ce puteau fi in
dustrializate, nu au intrat încă pe 
linia de fabricație ; © în fermele 
proprii ale I.P.I.L.F. Fetești au fost 
cultivate 86 hectare cu spanac, cu 
o producție de peste 800 tone de 
frunze, dar o bună parte din recol
tă se află în continuare în grădini ; 
O unitatea poate industrializa în 
următoarele zile 150 tone in : con
serve de spanac frunze, spanac piu
re și spanac cu orez, colectivul uni
tății angajîndu-se chiar să lucreze 
în 3 schimburi pentru valorificarea 
tuturor cantităților existente nu nu
mai în fermele proprii, dar și la cei
lalți producători din județ ; situația 
e similară și în ceea ce privește 
cantitățile de urzici ce pot fi pre
luate și industrializate. Se propune 
ca Direcția generală economică a 
horticulturii din M.A.I.A. să sprijine 
desfacerea conservelor realizate.

Fiind sezonul acestui tip de Pro
duse, recoltarea și valorificarea, pe 
toate căile, a verdețurilor și zarza
vaturilor timpurii, trebuie considera
tă problema numărul unu a auto- 
aprovizionării. Recolta e bună, se 
cere mai mult dinamism și interes 
în valorificarea ei.

Reporterii ți corespondenții „Scînteii"

într-una din zile s-a prezentat 
la redacția „Scînteii", în audiență, 
un ceferist, Liviu Divriceanu de la 
complexul C.F.R. Sa.tu Mare. Bă
tuse multe drumuri, apelase la or
gane locale de partid, la șefi ierar
hici de la Regionala C.F.R. Cluj, 
la servicii dig Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, sus- 
ținînd că e victima unor abuzuri.

Ce a reieșit din relatările lui 7 
în toamna anului 1980 i s-a repar
tizat un apartament — locuință de 
serviciu, intr-un imobil C.F.R., 
proaspăt construit în apropierea 
gării, unde s-a mutat cu soția și 
cei doi copii. La 11 mai 1982 a pri
mit insă din partea comisiei de 
locuințe C.F.R. Satu Mare adresa 
nr. 18 prin care era somat să pă
răsească locuința. întrunit n-a dat 
curs somației, după repetate și 
inumane încercări de evacuare, șe
ful stației C.F.R. Satu Mare îi in
terzice, pe baza unei telegrame din 
partea Regionalei C.F.R. Cluj, să se 
mai prezinte la serviciu.

Ne-am deplasat la fața locului, 
iar constatările de pe teren ne în
dreptățesc să arătăm că sesizările 
lui Liviu Divriceanu se confirmă. 
Mai mult, că e vorba de un 
abuz flagrant. Pur și sim
plu, comisia de locuințe a com
plexului C.F.R. Satu Mare, ca să 
rezolve cererea unei alte familii 
(Ionuț) a găsit soluția, vai. salva
toare, șă-1 evacueze pe Liviu Di
vriceanu pentru ca apoi să-i repar
tizeze apartamentul acesteia, Apoi, 
spre a-și legaliza „opera", sus-nu- 
mita comisie a bombardat cu adre
se și informări eronate cînd comi
sia de locuințe a Regionalei C.F.R., 
cînd serviciile de resort ale Minis
terului Transporturilor și Teleco
municațiilor, susținind : 1) că Di
vriceanu are proprietate personală 
în comuna Mădăras I 2) că r)-a lo
cuit permanent în apartament cu 
familia ; 3) că nu lucrează direct in

„siguranța circulației" și că nu avea 
dreptul la locuință de serviciu.

La refuzul constant al lui Divri
ceanu de a părăsi apartamentul 
pentru care avea contract,de închi
riere, aceeași comisie i-a propus o 
altă locuință de serviciu, amena
jată ad-hoc într-o... sală de aștep
tare și un fost birou de mișcare, 
pentru că „am judecat cu inimă", 
ne vor mărturisi șeful stației C.F.R. 
Satu Mare și președintele comisiei 
de locuințe, nu <țe alta, dar n-am 
vrut să purtăm omul pe drumuri...

Generoasă intenție 1
Ne punem însă o firească șl lo

gică întrebare elementară : dacă ar 
fi fost proprietar avea dreptul legal 
să mai dețină vreun fel de locuință 
de serviciu sau oricare alt spațiu 
cu chirie la stat 7.

Argumentele comisiei erau vădit 
șubrede : ca să ne convingă, a în
ceput să pistoneze. mai ales, pe 
„numeroasele reclamații" împotri
va lui Divriceanu, precum că. chi
purile, acesta n-ar mai locui în 
spațiul respectiv. De aceea ne-am 
permis un dialog cu Vasile Rafa, 
secretarul „comisiei cu pricina" :

— Cîți reclamanțr, practic, ați în
registrat 7

— Foarte mulți !
— Le putem citi reclamațiile 7
— Nu avem nici una scrisă ! Toa

te sînt verbale I
— Puteți să ne înlesniți o con

vorbire cu cițiva dintre aceștia 7
— 7 ! (a fost imposibil de aflat 

măcar un singur nume).
Și pentru a elucida și acest ca

pitol al așa-ziselor reclamații 
ne-am continuat investigațiile si 
la imobilul amintit. Aflăm cu stu
poare că nici măcar administrato
rului blocului (mecanic-ajutor, de 
locomotivă), Vasile Condrad, nu i s-a 
cerut părerea privind prezența sau 
absența lui Divriceanu din aparta
ment. Discuțiile și cu alți locatari 
au confirmat că susținerile secreta-

rului comisiei de lo 
întemeiate, că modu 
cedat comisia este ai

Incercind să fac;„. 
multă lurpină în go 
o convorbire și cu s «. > mu;
tetului de partid dă'J complexul 
C.F.R. Satu Mare, loan LUcaci. 
După o serie de explicații, mai 
mult sau mai puțin credibile, I. L. 
recunoaște in cele din urmă că au 
fost unele „scăpări" (!?) în acorda
rea locuințelor.

„Nu se ajungea la o astfel de 
situație — aprecia și ing. Ion 
Pițurcă, șeful serviciului Siguranța 
circulației din Regionala C.F.R. 
Cluj, venit în anchetarea aceluiași 
caz — dacă informațiile comisiei 
locale de locuințe . erau corecte !“

S-ar părea că, odată cu hotărirea 
instanței judecătorești de a nu fi 
evacuat și cu reprimirea sa in 
slujbă, cazul Divriceanu s-a înche
iat. S-ar părea, dacă am neglija 
unele implicații și consecințe. Nu 
poate fi trecută cu vederea super
ficialitatea și uneori chiar indife
rența cu care au fost tratate sesi
zările petiționarului Divriceanu 
despre care șeful stației C.F.R. 
Satu Mare mărturisea : „e un 
om corect, harnic, disciplinat". 
Și-atunci 7 Să sperăm că organiza
ția de partid din complexul C1F.R. 
Satu Mare, conducerea Regionalei 
C.F.R. Cluj, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor vor 
pune ordine in serviciile privind 
administrarea locuințelor, pentru 
ca abuzul și ilegalitatea să nu-și 
mai facă loq. Nu de alta, dar au 
picioare scurte.

întorși la București, la audiențele 
„Scînteii" se prezentase familia 
Ionuț despre care am amintit în 
ancheta prezentă. Să sperăm că și 
acest fapt va spune ceva forurilor 
de reșort.

Marta CUIBUȘ

Solicitudine cu imbolduri speciale?
Primim zeci de mii de scrisori pe an. în paginile ziarului și-au vă

zut scrise întîmplările și destinele zeci, sute de mii de oameni. Le-am 
publicat pentru că nu se poate să nu ne intereseze toate articulațiile 
vieții sociale, atîta vreme cit ele se răsfrîng direct asupra climatului în 
care ne desfășurăm activitatea. Bineînțeles că acest interes își are trep
tele și prioritățile lui. Credem că una dintre aceste priorități este felul 
cum se răspunde la apelurile oamenilor.

„Gospodina gospodinelor* este chiar...
9$

Unul dintre cele mai frecventate 
raioane ale marelui magazin alimen
tar de sub cupola halei din Piața 
Unirii este. fără nici o îndoială, 
„Gospodina". Nouă vitrine frigorifice 
expun o mare varietate de preparate 
și semipreparate culinare. Ieri, nu
mărul acestora se ridica Ia 32 —• 
exceptînd dulciurile, care se vînd la 
alt raion. Printre altele, se ofereau 
crochete de cașcaval, papanași, sar
male și ardei umpluți. preparate din 
pește. Foarte apetisante sînt toate 
cele 10 sortimente a căror materie 
primă sint legumele : piure de spa
nac cu ouă. pilaf de ciuperci, fasole 
în două variante — iahnie și bătută 
etc. Chiar in fata vitrinei cu legume 
stăm de vorbă cu Olga Pandelescu, 
din strada Sf. Ion Nou 26. care toc- 
ma'i îi sugera vînzătoarei să coman
de mai multă to
căniță de legume 
cu orez, din care 
cumpărase ulti
mele două case- 
role.

— Sînt clienta 
acestui raion de 
cind a luat fiin
ță. Cred că este 
dovada cea mai 
bună că sint mul
țumită de ceea ce/ 
oferă. Găsești. în 
general, ce vrei : 
și mîncăruri de legume simple sau 
cu carne, și preparate din carne — 
astăzi, de pildă, am remarcat cotle
tele de porc pane. Eu una sint o 
mare consumatoare de feluri din le
gume. iar oferta acestui magazin mă 
satisface. Desigur, varietatea s-ar 
mai putea îmbogăți și cu alte rețete.

O altă cumpărătoare — Magdalena 
Ciochină, din strada Ion Procopiu 8. 
lucrătoare la ICEMENERG — auzind 
care este subiectul discuției, a ținut 
să-i consemnăm opinia :

— Preparatele și semipreparatele 
sînt un sprijin real pentru noi. fe
meile cu serviciu. Găsești la „Gospo
dina" tot ce-ți trebuie pentru un 
meniu, de la primul fel de mîn- 
care. pînă la desert. Iar toate aces
tea fără efort, fără pierdere de 
timp. Aș propune totuși, o mai 
mare atenție pentru gustul produse
lor, astfel incit să concureze cu cele 
făcute „la mama acasă", cum se 
spune.

Șeful de raion, Dumitru Trăiloiu, 
ne informează că, dată fiind necesi
tatea ca oferta să fie mereu proaspă
tă, aprovizionarea de către labora
toarele I.C.S. Comaliment se face 
de două ori pe zi, iar in anumite zile 
chiar de trei ori. „începind de pe la 
ora 14 pînă la ora închiderii sîntem 
foarte solicitați. Majoritatea cliente
lei noastre o constituie femeile care 
muncesc ; în drumul lor spre casă 
își „prepară" meniul familiei la ra
ionul nostru. Asta și explică volu
mul important al vînzărilor zilnice, 
care ajunge în medie la 15 000 lei".

Deși mult mai mică, unitatea 
„Gospodina" din Calea Dorobanților

GOSPODINA*
»

172, aparținînd I.A.P.L. Amzei, 
are o clientelă numeroasă și la fel 
de constantă : cam 1 500 de cumpă
rători zilnic, după cum afirmă Virgil 
Crăciunescu, șeful unității. Nu e de 
mirare, în asemenea condiții, că pla
nul de desfacere pe 20 de zile din 
aprilie a fost depășit cu 10 la sută. 
Ieri — „zi de legume", afluența nu 
era mai mică, oeea ce arată că și 
produsele de acest tip, cind sint 
gustoase, au căutare.

în țară existau, anul trecut, 1398 
de unități tip „Gospodina", numărul 
lor urmînd să ajungă la 2 500. în 1983. 
Cea mai mare parte dintre ele func
ționează ca raioane în magazinele 
alimentare sau ca unități indepen- 
dente, iar aproximativ un sfert se 
află în cadrul bufetelor de incintă 
din întreprinderi și instituții, ceea

0 GAMĂ LARGĂ DE PREPARATE

Șl SEMIPREPARATE CULINARE, 0 MODALITATE 

MODERNĂ Șl ECONOMICĂ DE APROVIZIONARE

ce constituie o importantă Înlesnire 
pentru femei. Avîndu-se la îndemi- 
nă unitatea „Gospodina", se scutește 
mult din grija și osteneala gătitului 
mincărurilor pentru familie.

Interesul de care se bucură această 
categorie de mărfuri alimentare, din 
partea publicului cumpărător, a de
terminat Ministerul Comerțului In
terior să ia, recent, o serie de mă
suri pentru extinderea rețelei de 
unități „Gospodina". îndeosebi a 
celei din incinta întreprinderilor, 
precum și a volumului de preparate 
și semipreparate culinare.

— Avem in vedere, ne spunea to
varășul Gheorghe Boeru, director al 
Direcției generale comerciale de pro
fil, folosirea la maximum a capacită
ților de care dispunem. Marile bu
cătării ale restaurantelor și cantine- 
lor-restaurant vor lucra din plin, in 
două și trei schimburi, acolo unde 
este nevoie. Pentru a răspunde obser
vațiilor întemeiate ale cumpărătoa
relor, cu privire la calitatea produse
lor tip „Gospodina", am Încredințat 
prepararea lor celor mai buni bu
cătari și am luat măsuri de aprovi
zionare cu prioritate a laboratoarelor 
unde sînt ele pregătite. Am reflectat 
cu seriozitate și folos și asupra su
gestiilor de a îmbunătăți oferta zil
nică a „Gospodinelor" noastre : din 
cele 190 de sortimente prevăzute in 
nomenclatorul special întocmit, am 
stabilit ca, zilnic, să se găsească în 
unități minimum 30—35 de feluri, 
astfel încit, realmente, cumpărătorul 
să aibă de unde alege, fără a se re
peta mereu aceleași produse.

Industria alimentară dispune de un 
remarcabil potențial de producție, in

domeniul preparatelor și semiprepa- 
ratelor culinare congelate. Din păca
te. acest potențial nu se reflectă in 
oferta magazinelor. în afară de 2—3 
amestecuri crude pentru ciorbe nu 
se găsește nimic altceva produs în 
unitățile M.A.I.A.

— Intr-adevăr, între cele 18 sorti
mente, într-o cantitate de 27 mii de 
tone, contractate cu industria, nu se 
află nici o mîncare gătită. Dar nu am 
primit mai mult de 7—8. ne explică 
situația interlocutorul, uneori oferta 
scăzind la., două. De aceea, ele nu se 
prea văd, după cum, pe bună drep
tate, observă cumpărătoarele. Indus
tria alimentară dispune de capacități 
de producție, de specialiști cu înaltă 
calificare, într-un cuvînt, de toate 
condițiile pentru a promova produc

ția preparatelor 
și semipreparate- 
lor culinare, în
tr-o mult mai 
mare măsură. în 
ce ne privește 
pe noi. comerțul, 
sîntem dispuși să 
sporim la 30 000 
tone cantitatea 
de produse con
gelate contracta
tă. Cu condiția, 
desigur, a obți
nerii unei mult 

mai mari varietăți. O sinteză a pro
punerilor primite de la cetățeni ne 
arată că numărul sortimentelor ar 
putea urca la circa 60, din care un 
sfert mîncăruri gătite, două treimi 
semipreparate. un procent mai 
mic de legume și fructe congelate, 
ca atare. în felul acesta, industria ar 
contribui, într-o măsură importantă, 
la valorificarea mal bună a cantități
lor de legume și carne de care dis
punem și, totodată, la satisfacerea 
dorinței firești a cumpărătoarelor de 
a economisi timp și efort pentru 
aprovizionare și pregătirea meniuri
lor.

Și am adăuga noi — o modalitate 
civilizată, modernă de a comercializa 
preparatele și semipreparatele culi
nare. promovată în foarte multe țări.

Această scurtă incursiune în peri
metrul „Gospodinei" a demonstrat 
că publicul cumpărător apreciază — 
cifrele desfacerilor sint o dovadă în 
acest sens — preparatele și semi
preparatele culinare, proaspete sau 
congelate. Proporțional cu interesul 
constatat se dezvoltă rețeaua de uni
tăți. capacitățile de producție, se ob
servă eforturi și preocupări pen
tru îmbunătățirea calității și spori
rea diversității acestei categorii de 
produse. Totodată, rezultă limpede 
necesitatea ca industria alimentară 
să se alăture, cu mai multă convin
gere și eficientă, acestor eforturi, in 
concordantă cu indicațiile conducerii 
partidului, în conformitate cu pro
gramele de activitate stabilite.

Rodica ȘERBAN

0 Zaharciuc Grigore, din comuna 
Voluntari, a vrut să-și cumpere 
cărbuni pentru sobă. S-a dus la de
pozitul nr. 205, a plătit cit trebuie 
pentru 2 000 de kg și a așteptat 
mașina. Care i-a adus cu 700 kg 
mai ■ Puțini Furt .categoric. Omul
face cale întoarsă și reclamă. Ră- 
mine cu reclamația. Atunci scrie 
„Scînteii". Omul 
primește și res
tul cantității de 
cărbune cuvenite. 
Dar numai după 
intervenția ziaru
lui. Și, din păcate, 
se pare că vino
vății n-au pățit 
nimic. (Așa reiese 
din răspunsul nr.
30 223/19.03.1983). Și atunci să ne 
mirăm că proliferează actele de 
incorectitudine prin unele depozite 
de lemne ?

B La Școala profesională nr. 11 
din orașul Rimnicu Sărat, directorul 
adjunct, Adrian Călin, și Jean To- 
mulescu, șeful producției, au co
mis tot felul de matrapazlîcuri. 
Cazurile au fost sesizate secretaru
lui organizației de partid, maistrul 
Costică Purnavel. Fără nici un
efect. Au fost reclamați în alte
părți. In cele din urmă, s-a
scris „Scînteii". Ca urmare, a
fost întreprinsă o anchetă. Inspec
toratul școlar al județului Buzău 
ne răspunde că „șefului producției 
i s-a întocmit dosar penal" și că 
„directorul adjunct al școlii va fi 
destituit din funcție". De ce „va
fi"? — nu înțelegem. De ce n-a
fost destituit pe loc? Și cum se
face că inspectoratul școlar n-a
aflat că ani după ani directorul ad
junct „nu-și efectua orele la cla
să"? Și dacă nici inspectorul care 
răspundea de școala nr. 11 n-a pățit 
nimic, cum să nu prolifereze indi
ferentismul prin unele școli?

H Desigur, obținerea unei ade
verințe este o treabă — sau ar tre

Citeva cazuri 
rezolvate 

după intervenția 
„Scînteii”

bui să fie — ușoară. Și chiar este, 
dar... nu peste tot. Ca dovadă, iată 
ce ne răspunde Consiliul județean 
al sindicatelor Covasna : „Referi
tor la scrisoarea tovarășei Csere 
1. Ecaterina vă informăm că în 
urma intervenției făcute (adică 
după demersul ziarului) direcția 
comercială județeană a eliberat pe- 

tentei adeverința 
solicitată". Am... 
intervenit ca să 
se intervină să se 
obțină o... adeve
rință! Iar cel care 
n-a eliberat-o de 
prima dată n-a 
pățit nimic. Și 
atunci cum să nu 
prolifereze biro

cratismul prin unele instituții ?
B Sint cazuri cînd se trimit și 

răspunsuri dezinformatoare. Aurel 
Babus (București, str. Grigore Ale- 
xandrescu nr. 35) a vrut să-și re
pare casa. S-a adresat I.C.R.A.L. 
Herăstrău. I s-au fixat termene peste 
termene. N-au fost respectate. S-a 
decontat și s-a raportat nejustificat 
producție inexistentă... în valoare de 
34 202 lei. S-au plătit drepturi ne
cuvenite (8 282 lei) pentru manope
ră... neexecutată. Omul s-a plîns la 
I.C.R.A.L. Degeaba. A scris la 
D.G.D.A.L. Inutil. S-a adresat Radio- 
televiziunii. Căreia i se răspunde 
neadevărat (de către D.G.D.A.L.) : 
„Reparațiile prevăzute au fost exe
cutate". Exasperat, A. B. vine la 
„Scînteia". Urmează ancheta, impu
tarea sumelor încasate pe nedrept, 
fixarea unui nou termen : 20 martie 
1983 și... răspunsul. Care nu nu
mește pe lucrătorul D.G.D.A.L., pe 
cei ce au dat răspunsuri mincinoa
se. Iar dacă nu-i nominalizează și 
nu arată ce măsuri de sancționare 
s-au luat, atunci cum să nu proli
fereze asemenea practici 7

V-am prezentat patru cazuri de... necazuri. Cane s-au rezolvat..., 
dar abia după intervenția ziarului nostru. Așteptăm răspunsul la 
întrebarea de ce ?

Mircea BUNEA

PRIN CEAȚA NERECEPTIVITĂȚII 
NU SE VEDE POLUAREA?

Cititorul Ion Bașcan din Focșani ne scrie că, în mod frec
vent, una dintre centralele termice ale Combinatului de prelu
crare a lemnului din localitate degajă in atmosferă nori negri 
de fum care fac aerul de nerespirat. Deși această situație a fost 
criticată de mai multe ori pe plan local, nu s-au adoptat încă 
măsuri eficiente. Poate de această dată...

1

i

— Și ți-am spus doar să nu «mai zbori deasupra centralei ter
mice 1 Vrei ca din ouă de barză să iasă pui de cioară ?

Desen de Adrian ANDRONIC( u

Dialog cu cititorii
• Amenajări care... distrug pă- 

mîntul ? Cooperatorul Ștefan Butta 
din satul Asuajul de Jos, județul 
Maramureș, ne relatează că, la sfîr- 
șitul anului trecut, oficiul județean 
de îmbunătățiri funciare a efectuat 
lucrări de adincire și taluzare a 
rîului Asuaj, ridicînd de o parte și 
de alta mormane întinse de pămînt, 
care au afectat zeci de hectare de 
teren cultivabil. „La insistențele re
petate ale președintelui cooperati
vei, ing. Grigore Naghiu, oficiul a 
trimis în luna martie un buldozer 
care să netezească terenul. Dar 
care buldozer, din diferite motive, 
o zi lucra, zece stătea. A mal trimis 
și oficiul un buldozer, care îl aju
tă pe primul... să stea. „Așa îneît 
rîul n-a fost amenajat, iar noi 
n-avem nici un motiv să fim mulțu
miți de prețul prea mare pe care 
trebuie să-l plătim. E vorba de zeci 
de hectare pierdute. Și vă dațl sea
ma ce înseamnă asta în condițiile 
Maramureșului 1“ Da, noi ne dăm. 
Dar conducerea Oficiului de îmbu
nătățiri funciare Maramureș ?

• Ne bucură, tovarășe Victor 
Uleanu din Bocșa, preocuparea 
dumneavoastră de a-i categorisi 
cum trebuie pe cei care atentează 
la avutul obștesc. Dar, din păcate, 
o faceți numai teoretic. Cînd e 
vorba de cazurile concrete, despre 
care ne scrieți, propuneți... ocolirea 
legii. Cele „trei persoane tinere 
care au luat (furat I - n.n.) doar cite 
un sac de 40 kilograme de furaje 
concentrate de la ferma nr. 25 din 
Bocșa" sînt pasibile de pedeapsă, 
conform decretului nr, 30â din 1981 
art. 5. Iar legea trebuie aplicată I

• Ziarul nostru a publicat recent, 
tovarășe Mircea Dâscălescu, un 
articol despre atitudinea unor 
gestionari ploieșteni față de cum
părători. („Scînteia" nr. 12 693 din 
13 aprilie : „In ce calitate cereți 
«Jurnalul cumpărătorului»?") așa în
eît, nu mai revenim — deocamdată. 
Bineînțeles, direcția comercială, că
reia i-am adresat sesizarea dv„ tre
buie să ia măsuri împotriva atitu
dinii necuviincioase a gestionarului 
magazinului alimentar din cartierul 
Malu Roșu.

O „Direcțiunea stațiunii Tușnad 
ar putea rezerva o vilă în apropie
rea gării, pentru cazarea provizorie 
(contra cost) a celor sosiți în sta
țiune cu trenurile de noapte și nu 
găsesc locuri în hoteluri. N-ar fi 
rău dacă și celelalte stațiuni de 
odihnă și tratament ar face același 
lucru, dacă nu l-au făcut încă" - 
ne scrie tovarășul Nicolae Brîncuș 
din Reșița. Ar fi chiar foarte bine, 
adăugăm noi.

® Nu înțelegem, tovarășă Nata
lia Căpitănescu, din Ploiești, cauza 
pentru care la casierie vi s-a ce
rut să achitați o altă n’otă de plată 
decît cea pe numele dumneavoas
tră pentru consumul de energie 
electrică. Dacă așa stau lucrurile, 
este un act ilegal.

• „Oare cum se poate ca un 
om, care și-a închinat toată viața 
C.F.R.-ului să iasă la pensie fără o 
floare, fără o urare?" - se întreabă 
eleva Daniela Udrea din Drobeta- 
Turnu Severin. Este vorba de at
mosfera rece în care a ieșit la 
pensie casierul gării din municipiu, 
„nea Zănică". li răspundem tinerei 
și inimoasei noastre cititoare prin 
aceeași întrebare — Cum se poate ? 
- pe care o adresăm însă colecti
vului de feroviari din Drobeta- 
Turnu Severin.

© „Am plecat în baston și m-am 
întors fără" - ne scrie, fericit, 
țăranul Neculai Crețu, din satul 
Popeni, județul Vaslui. Omul ne 
roagă să transmitem mulțumirile 
sale cele mai călduroase colectivu
lui medical al stațiunii Amara pen
tru îngrijirile și tratamentul de care 
s-a bucurat. O facem cu plăcere.

Laurențiu DUȚA
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TOATE FORȚELE SATELOR-PUTERNIC CONCENTRATE 
LA LUCRĂRILE AGRICOLE DE SEZON!

tulcea : Sistemele de irigații dolj: La recoltarea furajelor - exemple de buni gospodari
Sancționează

în județul Tulcea, lipsa precipita
țiilor din iarnă și primăvară a fă
cut să scadă rezerva de apă din sol. 
Pentru ca și în aceste condiții să se 
obțină recolte mari, au fost luate 
măsuri în vederea funcționării, ziua 
și noaptea, â sistemelor de irigații. 
De cind s-a introdus apa în siste
mele de irigații, unitățile agricole 
din județul Tulcea au aplicat udări 
pe 44 000 hectare, cu 3 000 hectare 
mai mult decit s-a programat. în 
primele zile ale acestei săptămîni 
s-au irigat zilnic aproximativ 2 500 
hectare, față de 2 250 cît s-a pre
văzut în program.

Pentru a constata cum se desfă
șoară lucrările de irigații am pornit 
pe firul apei, de la sursă. în siste
mul Macin, cu o suprafață ame
najată de 20 000 hectare. De la 
început se impune aprecierea că 
toate utilajele au fost scoase 
in cîmp și se irigă ziua și noap
tea. La întreprinderea agricolă de 
stat Traian culturile păioase au 
fost irigate pe 2 100 hectare, din cele 
2 425 aflate în sistemul de irigat. „în 
două zile terminăm prima udare pe 
întreaga suprafață cu păioase, ne 
spunea Nicolae Dobre. inginerul-șef 
al întreprinderii. Totodată, am apli
cat cea de-a doua udare pe 40 la 
sută din suprafață". Următorul po
pas l-am făcut la una din fermele 
întreprinderii agricole de stat Ma
cin. Pe cîmp „aripile de ploaie" 
funcționau fără întrerupere. Și aici, 
față de un program de 600 de hecta
re, în ultimele două săptămîni s-au 
irigat 850 de hectare de griu și orz. 
Paul Becleanu, inginerul-șef al uni
tății. pe care l-am întîlnit in cîmp,

La I.A.S. Măldăești, județul Vrancea, se recolteazâ plantele de nutreț
Foto : N. Moldoveanu

zi și noapte
ne spunea că mai sint încă suprafețe 
mari unde plantele suferă din lipsa 
apei. Din cele 1 375 hectare cultiva
te cu grîu și orz în balta Măcinului, 
nu s-au irigat decit 170 hectare. Mo
tivul ? Cele 25 tone de motorină, 
repartizate întreprinderii în această 
lună, nu au asigurat funcționarea 
decît a 26 de motopompe din cele 43 
existente în unitate. Este adevărat, 
pe întreprindere, programul de udări 
s-a depășit. Dar suprafețele irigate 
în plus se află în zona sistemu
lui de irigații pus sub presiune de 
stațiile electrice, acolo unde defici
tul de apă este mai mic. Cea mai 
mare nevoie de apă este însă in 
zona îndiguită din balta Măcinului.

în sistemul de irigații Babadag, 
programul zilnic de udări nu s-a 
realizat decît în proporție de 80 la 
sută. „Nerealizările se înregistrează 
la I.A.S. Mihail Kogălniceanu și la 
C.A.P. Cataloi. ne spunea inginerul 
Puiu Catrinescu, șeful sistemului. în 
această săptămînă, zilnic în cele două 
unități se irigă cu cite 50—60 hecta
re mai puțin". Motivul ? Motopom- 
pele nu funcționează corespunzător. 
Cu toate că există motorină sufi
cientă, doar 80 la sută din moto
pompe se află în funcțiune. Cele 
mai multe nu pot. fi puse în func
țiune deoarece dispozitivul de por
nire mecanică cu resort s-a defec
tat". Organele de specialitate au 
datoria să ia măsuri energice pentru 
înlăturarea unor asemenea neajun
suri.

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scînteii"

De cîteva zile. în județul Dolj a în
ceput strîngerea primei recolte de fu
raje din acest an. Din cele aproape 
22 000 hectare-culturi de toamnă pen
tru masă verde, pînă în seara zilei de 
27 aprilie au fost recoltate 9 000 
hectare. Pînă la aceeași dată s-au 
însilozat 36 000 tone de furaje verzi, 
în amestec cu paie. „Pentru grăbirea 
lucrărilor au fost constituite formații 
de mecanizatori și cooperatori care 
recoltează, transportă și însilozează 
masă verde în fermele zootehnice — 
ne spune tovarășul Constantin Bulu- 
giu. directorul direcției agricole. Spe
cialiștii au stabilit suprafețele cu cul
turi de toamnă ce urmează să fie pă- 
șunate, față de cele destinate recoltă
rii si depozitării pentru iarnă. Pentru 
creșterea producției de lapte am in
dicat să fie scoase la pășunat și hră
nite suplimentar cu masă verde va
cile din toate fermele. în acest mod 
disponibilizăm mai multe mijloace 
mecanice necesare transportului fu
rajelor. Ca urmare, față de perioada 
corespunzătoare din anul trecut, pro
ducția de lapte a crescut, dar nivelul 
atins este încă sub posibilități".

Urmărim pe teren modul cum se 
aplică aceste măsuri de care depind 
atît creșterea producției de lapte, cît 
și asigurarea furajelor pentru iarnă. 
La Bîrca, întregul efectiv de peste 
1 000 de taurine a fost scos la pășu
nat. în decurs de o săptămînă pro
ducția de lapte pe vacă furajată a 
crescut cu 2 litri, ajungînd la aproa
pe 7 litri. Acum toate mijloacele me
canice și de transport sînt utilizate la 
strîngerea furajelor pentru iarnă. 
Aici, o formație de 40 de mecaniza
tori și cooperatori, sub conducerea 
șefei de fermă, ing. Adriana Stă- 
nescu, asigură fluxul neîntrerupt al 
lucrărilor de la recoltarea în cîmp 
pînă la silozuri. Transportul nutrețu
rilor se face cu 6 cupluri de remorci, 
prevăzute cu înălțătoare pentru a le 
mări capacitatea. La o singură cursă 
un mecanizator transportă cite 8—10 
tone de masă verde. în această uni
tate s-au însilozat pînă acum aproa
pe 1 000 tone de furaje.

Dar nu numai aici, ci și în alte 
unități agricole din consiliile agro
industriale Catane, Amărăști. Cala
fat ș.a.. oamenii se străduiesc să de
poziteze cît mai mțilte furaje pentru 
iarnă. „De cîteva zile am început 
recoltarea furajelor, însilozînd pri
mele sute de tone — ne spune to
varășa Elisabeta Cioroianu. președin
ta C.A.P. Goicea Mică. Dar după 5 
zile1 de la cositul masei verzi n-am 
putut să arăm și să însămînțăm te
renul cu a doua cultură, de fapt cul
tura principală din acest an. din 
cauza lipsei de motorină". Și în alte 
unități agricole zeci de hectare de 
pe care s-a recoltat masa verde, din 

lipsa motorinei, nu au fost încă arate 
și însămînțate cu cultura principală 
planificată.

Nu peste tot se folosesc din plin 
utilajele destinate recoltării furajelor. 
Ne referim la faptul că o parte din 
combinele autopropulsate de mare 
randament nu sint folosite la în
treaga capacitate sau deloc. în unită
țile consiliului agroindustrial Segar- 
cea, recoltarea masei verzi a început 
cu combinele tip C.S.U.. cu o lățime 
mică de lucru. în timp ce 9 combine 
autopropulsate și vindrovere nu in
traseră în culturile de toamnă pentru 
masă verde. în unele, unități nici n-a 
început recoltarea furajelor pentru 
iarnă. La cooperativa agricolă Cerăt, 
din cele 115 hectare cu masă verde 
nu s-au cosit decît cîteva pentru con
sumul zilnic al animalelor la iesle.

mureș : Prioritate întreținerii culturilor 
de sfeclă de zahăr

Pe ogoarele județului Mureș sînt 
concentrate ample mijloace mecani
ce și umane la lucrările de între
ținere a sfeclei de zahăr, cultură 
care ocupă o suprafață de 13 500 
hectare. Pînă în seara zilei de 26 
aprilie, prima prașilă manuală a 
fost executată pe 7 790 hectare — 
58 la sută din suprafața cultivată. 
Aceasta arată că lucrările de între
ținere a acestei valoroase plante 
tehnice au demarat, practic, în ma
joritatea unităților agricole.

La indicația comitetului județean 
de partid, specialiștii direcției agri
cole și din unitățile cultivatoare 
desfășoară o amplă acțiune de 
identificare a parcelelor pe care 
sfecla de zahăr nu a răsărit uniform, 
in vederea reînsămîntării. „La noi, 
pe unele suprafețe, sfecla de zahăr 
nu a răsărit uniform — ne spune 
Alexandru Bărbat, inginer-șef la 
cooperativa agricolă Șăulia de Cîm- 
pie. Dar nu ne dăm bătuți. Le-am 
reînsămînțat imediat cu sămînță 
monogermă. Vrem ca și în condițiile 
acestui an să realizăm, în medie, 
50 000 kilograme sfeclă de zahăr la 
hectar, cu 12 tone mai mult față de 
producția planificată". O primă con
statare : în această cooperativă a- 
gricolă, prima prașilă manuală a 
fost efectuată pe întreaga suprafa
ță de 230 hectare. Calitatea lucrări-, 
lor și producțiile obținute au dus 
faima mecanizatorilor și cooperato
rilor în întreg județul. Cît de avan

„N-avem motorină pentru recoltarea 
furajelor" — afirmă președintele uni
tății, Ion Florea. în timp ce ne expli
că dificultățile cauzate de lipsa de 
motorină, cițiva cooperatori cu căru
țele aduceau masa verde pentru a fi 
servită la iesle. De ce nu sint scoase 
toate animalele la pășunat pentru ca 
atelajele, atîtea cîtțe sint, să fie uti
lizate la transportul furajelor pentru 
iarnă ?

în județul Dolj sînt posibilități 
reale pentru a strînge și depozita 
mai multe furaje, pentru creșterea 
mai accentuată a producției de 
lapte. Este necesar însă ca munca 
la recoltarea acestora să fie temei
nic organizată, să se extindă pășu- 
natul.

C. BORDEIANU

transmise de corespondenții „Scmten

Prima prașilă la porumb. Miercuri- la cooperativa agricolă 
din Șeitin — Arad,- a început prima prașilă mecanică la porumb. 
Această unitate a fost printre primele din județ care, a încheiat semă
natul porumbului, iar acum plantele sint bine dezvoltate. Tot la Șeitin 
se execută prașila „oarbă" la soia. în județ, cele mai mari forțe — 
15 000 de oameni — sînt concentrate la întreținerea sfeclei de zahăr, 
lucrare executată pe 70 la sută din suprafață. Muncesc de zor oamenii, 
dar se și bucură mult văzind cît de frumos le cresc culturile. (Tristan

Buicești, de la 
prășeau miercuri

tajoasă este pentru unitate realiza
rea unor producții mari la hectar 
rezultă din următorul exemplu : in 
anul precedent, cooperativa a reali
zat. numai de la producția de sfeclă 
de zahăr, un venit de 6 milioane lei, 
2 000 tone borhot, a însilozat 1 500 
tone colete, asigurîndu-și peste 85 la 
sută din necesarul de suculente.

Și în cooperativele agricole din 
Band, Fînațe, Mădăraș. Grebeniș, 
Iclănzel. pe unde am trecut, sute de 
țărani cooperatori lucrau la prășitul 
sfeclei de zahăr. între ei. mulți na
vetiști și cei din personalul adminis
trativ din unități. „Prin întreținerea 
exemplară a acestei plante tehnice 
și asigurarea unei densități de 
100 000 plante la hectar, vrem să de
monstrăm că și în condiții de neiri- 
gare se pot realiza producții medii 
de peste 40 000 kilograme sfeclă de 
zahăr la hectar, ne spune Alexandru 
Nagy, președintele consiliului agro
industrial Band. Iată de ce, la lucră
rile de prășit am mobilizat toți locui
torii apți de muncă". Și în cooperati
va agricolă Emei, bătălia pentru re
colte mari a început sub bune auspi
cii. Pe cîmp. numeroși săteni prășeau 
manual ultimele suprafețe din cele 
130 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr. Exemplul acestor unități tre
buie urmat și de cele din consiliul 
agroindustrial Sovata, în care pră
șitul sfeclei de zahăr încă nu a 
început.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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dar se și bucură mult văzind cît de frumos le cresc 
Mihuța).

Pentru o densitate optimă. Pe tarlaua
C.A.P. Curtișoara — Olt, aproape 100 de cooperatori ,__ ,__ ...______
ultimele rinduri cu floarea-soarelui. Pină seara, lucrarea s-a încheiat 
pe 450 hectare. De joi, cooperatorii au trecut la prășitul porumbului. 
Specialiștii cooperativei verifică fiecare solă, iar odată cu prășitul 
completează golurile cu boabe înmuiate in apă pentru a grăbi răsări
rea.' In viitor — ne spune unul dintre ei — dacă mai descoperim goluri, 
vom aplica metoda- cooperatorilor din Scornicești, Negreni, Mbgoșești 
și Mărgineni : 'vom scoate fire de porumb de pe rindurile mai dese 
și le vom planta unde lipsesc. După cum se vede, experiența bună 
prinde și aici rădăcini. (Iancu Voicu).

Nu fac erbicidele ce fac sapele. Anul trecut, c.a.p. 
Pristol — Mehedinți a realizat 7 642 kg porumb boabe la hectar, cea 
mai mare producție pe județ. Pentru acest an insă, cooperatorii de 
aici au decis să realizeze o producție mai mare : 10 150 kg boabe la 
hectar pe întreaga suprafață de 715 hectare. Erbicidele fiind atîtea cîte 
pot fi, ei au hotărît ca toate cele trei prașile să le facă manual. De
altfel, prima prașilă au și executat-o pe 200 hectare. Cine 
trecere cu fruntașii recoltelor bogate din Pristol? (Virgil

se ia la in- 
_ _ Tâtaru).

Acum nu-i timp de pierdut 1 Cu ce se ocupa acum- duPă
ce au încheiat însămînțările, oamenii muncii de pe ogor 
Iași? Mulți dintre ei întrețin culturile, fac tot ce pot pent 
buruienile și pentru a menține apa în sol. Cooperatorii 
Verșeni, Todirești, Vatra sînt „la zi" cu prima prașilă a 
de mac și a altor plante medicinale, iar cei din Mircești, h 
și Miroslăvești au început prășitul sfeclei de zahăr. în alte 
însă apar semne că respectarea tehnologiilor începe să devină c 
tiune facultativă. în cooperativele agricole Cristești, Al. I. 
Aroneanu, Holboca, Osoi, Mădîrjac se tot amînă erbicidarea grîub 
orzului. Cît de binevenită ar fi pentru fiecare președinte de coc 
rativă întrebarea : „Ce aștepți, bădie, să-ți năpădească buruienile) la 
rile de grîu și de orz ?“ (Manole Corcaci).

Vecini, și totuși departe... ca rezultate. In C0°Pei 
vele agricole din Someș Odorhei și Românași, din consiliul agroind 
trial Jibou, județul Sălaj, s-a încheiat prima prașilă la sfecla de zal 
Lucrarea s-a executat în numai 2—3 zile. Cum? Prin buna organiz 
a muncii și participarea la lucrări a tuturor locuitorilor. La Româi 
s-au încheiat erbicidarea și prășitul cepei pe cele 50 de hectare. A* 
fapt a permis cooperatorilor să treacă și la plivitul manual al păio; 
lor pe anumite terenuri. în schimb, în unitățile agricole din cons: 
agroindustrial Surduc, vecin cu primul, întreținerea culturilor ab: 
început. Pînă miercuri, sfecla furajeră nu era prășită decît pe 17 I 
tare din 192 hectare, sfecla de zahăr — pe 13 din 250 hectare și cc 
pe 10 din 70 hectare. La întrebările blajine ce li s-au mai pus 
acum de cei care răspund de agricultura județului, conducătorii i 
unități au răspuns că plantele nu-s dezvoltate destul, alții că p 
au împiedicat lucrul în cimp. Adevărul este că la Surduc n-a pi 
mai mult decît la vecini, iar plantele n-au crescut mai încet. Spi 
de răspundere e mai puțin dezvoltat. (Eugen Teglaș).

i

PRODUCȚIA FIZICĂ: realizată ritmic și integral 
în fiecare întreprindere, la fiecare sortiment!

Azi, în obiectivul anchetei „Scînteii": MOTOARELE ELECTRICE
Producția de motoare electrice ocupă în prezent 

un loc deosebit de important în ansamblul cerin
țelor economiei naționale. După cum se știe, in
stalațiile și utilajele tehnologice din industria 
constructoare de mașini, metalurgie, industria 
chimică, minieră, petrolieră sînt acționate de 
motoare electrice. Pentru punerea în funcțiune

a noilor capacități de producție. întreținerea și 
repararea utilajelor din aceste sectoare de activi
tate sint necesare, evident, cantități tot mai mari 
de motoare electrice. în același timp, motoarele 
electrice românești s-au impus prin calitatea lor 
superioară și pe numeroase piețe externe. Iată 
deci tot atîtea argumente care pledează pentru

realizarea ritmică, integrală, la toate sortimentele, 
a planului la producția fizică de motoare elec
trice. Acestea sînt și motivele pentru care în 
ancheta de azi am urmărit în cîteva din princi
palele întreprinderi producătoare stadiul îndepli
nirii planului de motoare electrice.

întreprinderea „Electromotor" - Timișoara
0 certitudine: planul poate fi depășit substanțial

Mobilizîndu-se exemplar. _ munci
torii și specialiștii de la întreprin
derea „Electromotor" din Timișoara 
au reușit să îndeplinească înainte de 
termen sarcinile de plan pe primele 
patru luni ale anului. Volumul total 
al producției fizice realizate peste 
prevederi însumează 29 800 kilowați, 
planul la export fiind depășit cu 7 
la sută. De menționat că acest spor 
de producție a fost obținut în con
dițiile înnoirii și diversificării gamei 
de produse. între altele, au fost in
troduse în fabricație patru tipuri noi 
de motoare cu două turații, destinate 
exportului, trei tipuri de motoare 
pentru macarale ș.a. Sint de consem
nat și alte realizări ale acestui des
toinic și harnic colectiv muncitoresc. 
Astfel, pentru beneficiarii interni 
s-au realizat, peste prevederi, pro
duse electrotehnice de uz casnic în 
valoare de 1,2 milioane lei. Prin re
ducerea continuă a consumurilor 
specifice dă materii prime și mate
riale, cheltuielile materiale au fost' 
diminuate cu 2.5 milioane lei. înre- 
gistrîndu-se beneficii suplimentare 
de 3,3 milioane lei.

întreprinderea de mașini electrice București
Furnizorii de metal să urgenteze livrările

Judecind situația după indicatorul 
pe baza căruia se raportează rezul
tatele — adică producția de motoare 
electrice exprimată în MW — se poa
te afirma că la întreprinderea de 
mașini electrice București lucrurile 
stau bine. în primul trimestru al 
anului, planul a fost depășit cu 
1,8 MW, iar pe baza realizărilor 
de pină ieri, 28 aprilie, se pre
limina că planul va fi îndeplinit 
Și în această lună. Muncitorii și 
specialiștii din întreprindere știu 
însă că producție fizică înseamnă în 
primul rind numărul de motoare fa
bricate.

— Este normal să fie așa, deoarece 
fiecare motor are o destinație pre
cisă. ne spune inginerul Constantin 
Sederiaș, directorul unității. Iată de 
ce. ’ deși planul, așa cum se urmă
rește statistic, a fost îndeplinit și 
chiar depășit, ca urmare a fabri
cării unor motoare de puteri mai 
mari solicitate la export, totuși nu ne

— Rezultatele obținute, deși bune 
în ansamblu, ne spune inginerul 
Dorin Goția, directorul întreprinde
rii, nu ne satisfac pe deplin, deoare
ce nu am reușit să ne îndeplinim in
tegral sarcinile la unele sortimente 
de motoare speciale. Colectivul nos
tru are capacitatea profesională și 
puterea de muncă de a recupera 
toate aceste nerealizări. onorîndu-și 
integral obligațiile contractuale. în 
acest scop, am întocmit grafice cu 
termene reactualizate atît pentru 
realizarea sarcinilor de producție cu
rente, cît și pentru recuperarea res
tanțelor la sortimentele amintite. 
Solicităm însă sprijinul colectivelor 
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de conductori electrici Zalău, 
întreprinderea de cabluri și materia
le electroizolante București pentru 
a ne livra la termen conductorii de 
bobinaj și materialele electroizolante 
comandate. Un apel special adresăm 
colectivului de la Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște. care are 
restanțe în livrarea benzii silicioase 
laminate la rece, material indispen
sabil în fabricația de motoare elec
trice.

putem declara mulțumiți. Și aceasta 
deoarece, fată de programele întoc
mite, în primul trimestru se înre
gistrează o restanță de 2 387 mo
toare. iar luna aprilie se va încheia 
cu un minus de circa 500 bucăți.

— Care sînt cauzele acestor res
tante ?

— Nu as vrea să se înțeleagă că 
dau vina pe alții, dar greutățile în- 
tîmpinate în aprovizionarea cu ta
blă silicioasă de la Combinatul de 
oteluri speciale din Tîrgoviște ne-au 
dereglat pur și simplu fluxul de fa
bricație. în primul trimestru am pri
mit numai 1 700 tone tablă silicioa
să. din cele 2 900 tone contractate, 
iar în luna aprilie 500 tone, din 900 
tone. în aceste condiții, odată cu 
terminarea stocului de tablă silicioa
să, nu am putut realiza integral nici 
motoarele prevăzute în programele 
prioritare. Iată, concret, situația 
realizării motoarelor destinate sec

torului minier. în luna ianuarie, 
cînd am avut tablă silicioasă în 
stoc, s-au fabricat 285 motoare, 
față de 236 bucăți prevăzute. Apoi, 
realizările au fost tot mai mici, 
în această lună s-au fabricat numai 
97 motoare, dar la 21 aprilie s-a 
primit o cantitate de tablă sili
cioasă și în aceste zile se lucrează

întreprinderea „Electroprecizia" — Sâcele

Organizarea exemplară se îmbină cu răspunderea 
pentru calitate

Colectivul întreprinderii „Electro- 
precizia" din Săcele a încheiat pri
mul trimestru al anului' cu planul 
îndeplinit la producția de motoare 
electrice asincrone. Față de un plan 
de 90 megawați s-au realizat 122,4 
megawați, prevederile fiind depășite 
și la numărul de motoare cu 1800 
bucăți. Totodată, se prelimina că 
planul va fi depășit și în luna apri
lie cu 32 megawați și 4 800 motoare. 
Un rezultat bun, fără îndoială, pen
tru obținerea căruia, așa cum ne-a 
relatat inginerul Alexandru Zaha- 
rescu, șeful serviciului plan-dezvol- 
tare, s-a acționat cu multă perseve
rență atît în direcția asigurării ba
zei tehnico-materiale, cît și pentru 
organizarea cît mai bună a activi
tății productive:

— Deoarece secția noastră nu dis
pune de suficientă forță de muncă, 
ne-a spus tovarășul Ion Caloinescu, 
șeful secției motoare electrice, a tre
buit să luăm o serie de măsuri or
ganizatorice, care să ne permită rea
lizarea planului cu efectivul pe care-1 
avem. Concret : unii dintre cei mai 
bine pregătiți muncitori au început 
să lucreze la cîte două agregate. De 
asemenea, la unele locuri de muncă 
și utilaje se lucrează în schimburi 
prelungite, trecînd totodată perso
nalul TESA — și în primul rînd re
gion! — să lucreze direct Ia mașini.

Punctul de vedere al centralei industriale 
în centrul preocupărilor—ridicarea performanțelor

tehnice și gospodărirea
în legătură cu acțiunile ce se în

treprind pentru realizarea în condi
ții cît mai bune a planului la pro- 

intens. Toți oamenii muncii din în
treprindere sînt puternic mobilizați 
pentru realizarea motoarelor electri
ce destinate unor sectoare vitale ale 
economiei naționale.

Se așteaptă deci răspunsul prin 
fapte al muncitorilor și specialiștilor 
de la Combinatul de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște.

O altă direcție în care s-a acțio
nat și care a constituit un factor ho- 
tăritor în asigurarea comenzilor a 
constituit-o realizarea produselor la 
un nivel calitativ ireproșabil. Un 
exemplu : unul din partenerii externi 
a lansat o comandă pentru acest an 
și, fiind satisfăcut de calitatea înal
tă a produselor, a anunțat întreprin
derea că intenționează să facă o nouă 
comandă. în condițiile în care între
prinderea nu a avut asigurate de la 
începutul anului contracte la nive
lul planului, s-a recurs și la o altă 
soluție : asimilarea unor produse 
noi, cum ar fi polizoarele, care nu 
sînt altceva decit motoarele electri
ce cu pietre abrazive montate la ca
petele rotorului. în trimestrul I, în
treprinderea a produs și livrat unor 
parteneri externi 13 500 polizoare.

Cu toate rezultatele pozitive înre
gistrate de la începutul anului de 
colectivul întreprinderii din Săcele, 
problema asigurării comenzilor de 
motoare electrice continuă să fie ac
tuală. Se impune deci ca atît centra
la industrială de specialitate, cît și 
întreprinderea de comerț exterior 
„Electroexportimport" să intensifi
ce activitatea de prospectare a pieței 
și de asigurare a noi contracte.

chibzuită a materialelor
ducția de motoare electrice, am so
licitat tovarășului PETRE MATEES- 
CU, director economic al Centralei 

industriale de motoare și materiale 
electrotehnice, să facă unele preci
zări.

— Evident, problema nr. 1 o re
prezintă asigurarea, gospodărirea cit 
mai rațională a resurselor de mate
rii prime și materiale, în special a 
tablei silicioase și a conductorilor de 
bobinaj. Chiar și în cazul întreprin
derii „Electroprecizia" din Săcele, 
pentru folosirea completă a capaci
tăților de producție este necesar în 
primul rînd să se asigure baza de 
materii prime. în primul trimestru, 
planul pe ansamblul centralei la pro
ducția de motoare electrice de 0,25 
kW și peste a fost depășit cu 69 MW, 
iar cel de. motoare sub 0,25 kW cu 
7 100 bucăți. Realizările sînt mai puțin 
bune după două decade din luna 
aprilie, perioadă în care la motoare
le de sub 0,25 kW planul a fost de
pășit cu 2 100 bucăți, dar s-a acu
mulat o restanță de 6 400 bucăți la 
motoarele de 0,25 kW și peste. în 
condițiile în care o serie de materii 
prime au lipsit, materialele existen
te au fost repartizate, în mod nor
mal, pentru fabricarea motoarelor 
cuprinse in programele prioritare. 
Totuși, procedînd chiar și în acest 
fel, primul trimestru s-a încheiat cu 
o restanță de l 430 bucăți la motoa
rele din această categorie.

— De unde și concluzia că se im
pun acțiuni mai ferme pentru redu
cerea consumurilor specifice, pentru 
mai buna gospodărire a materialelor 
existente. Ce măsuri s-au luat în 
acest sens ?

— într-adevăr, economisirea mate
riilor prime constituie una din prin
cipalele preocupări ale specialiștilor 
din sectorul producției de motoare 
electrice și materiale electrotehnice, 
o cale care trebuie tot mai susținut 
urmată pentru satisfacerea în con
diții cît mai bune a nevoilor produc
ției. în acest sens, s-au luat măsuri 
pentru reproiectarea constructivă a 
unor produse, introducerea de noi 
tehnologii de fabricație, recuperarea 
și valorificarea materialelor refolo- 
sibile. în acest an, ca urmare a mă
surilor luate se prevede să se eco
nomisească 1 062 tone laminate finite 
pline din oțel, din care 800 tone ta
blă silicioasă, 155 tone cupru, 116 
tone aluminiu. Economiile realizate 
in primul trimestru al anului însu
mează 278 tone laminate finite pline 
din oțel, din care 196 tone tablă si
licioasă, 40 tone cupru, 38 tone alu
miniu. în continuare, se vor lua și 
alte măsuri. Economisirea, reducerea 
cosumurilor specifice de materii pri
me reprezintă, așadar, o direcție de 
acțiune principală, care este și va fi 
urmărită cu perseverență în toate 
întreprinderile.

Grupaj realizat de 
Ion TEODOR 
Nicolae MOCANU 
Cezar IOANA

Întreprinderea de mașini electrice București : Un nou lot de motoar 
gata pentru a fi expediat beneficiarilor 
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Recondiționarea 
lingotierelor

Crăpăturile și arsurile apărute în 
pereții lingotierelor folosite pentru 
turnarea oțelurilor constituie cele 
mai frecvente deteriorări care deter
mină, în final, scoaterea lor din uz. 
Pentru repunerea acestora în circu
lație, specialiștii din Centrul de cer
cetare și proiectare pentru industria 
siderurgică din Hunedoara au reali
zat un sistem eficient de recondițio- 
nare și curățire, lucru ce permite fo
losirea lingotierelor. în medie, la 
încă 15 turnări. Noua soluție, față de 
altele utilizate pînă în prezent) pre
zintă următoarele două mari avan
taje : nu necesită prelucrarea lingo
tierelor pe mașini-unelte înainte de 
recondiționare și, deoarece procedeul 
nu implică sudură, nu este necesară 
încălzirea la 500—600°C, ceea ce -în
seamnă importante economii de re
surse energetice.

în anul trecut au fost recondițio
nate prin acest procedeu 560 lingo- 
tiere, urmînd ca în anul 1983 el să 
se extindă la toate lingotierele folo
site la oțelăriile Combinatului side
rurgic Hunedoara.

Metale rare din carburi 
metalice

Specialiști de la Institutul de cer
cetări metalurgice, în colaborare cu 
cei de la catedra de metalurgia me
talelor neferoase din cadrul Institu
tului politehnic din București, au 
conceput o tehnologie originală, de 
recuperare a materialelor refolosibile 
din carburi metalice sinterizate. 
Randamentul de recuperare a com
ponentelor metalice din astfel de 
carburi este de minimum 95 la sută 
— superior altor procedee folosite în 
prezent — iar consumul energetic 
este mult diminuat.

Prin prelucrarea de materiale re
folosibile din carburi metalice sinte
rizate se obțin economii valutare im
portante, reintrodueîndu-se în circui
tul economic materiale valoroase : 
cobalt, carburi de wolfram, carbură 
de tantal etc.

Masa lemno
— integral uti

Un procedeu tehnic ori 
lorificare a crăcilor și • 
rușinoase a fost elabora 
liști din Institutul de 
proiectări pentru celule 
din Brăila. Ca urmare, 
riale vor putea fi utiliza' 
zultate la fabricarea ce.' 
loza provenită din crăci 
amestec (25 la sută) cu 
din trunchiuri de rășir ci
maculatura se poate ut 
carea unor ■ sortimente 
hîrtie (ambalaj rezister 
tru carton ondulat etc.)

Tot în cadrul acelui 
fost concepută o soluți' 
nerea de metanol, cu 
90 la sută, din solvent 
fabricarea furfurolului 
fost testat ca atare în 
ardere internă de ci '
național de motoare t .r,
amestec cu benzină, la • :■
județeană de transpoi 
zultatul : poate înlo< 
parțial acest carburi

Reziduuri 
din ape

Colectarea și concei 
rilor din apele tehno 
țin fire de azbest și 
ment parțial hidra' 
tema de cercetare a 
specialiști din Insti 
țări și proiectări 
lianților și azbocim' 
borare cu cadre did 
tutui politehnic Bu 
rea a avut drept n 
unei instalații mode

Șlamul (amestec 
și ciment) rezultat • 
introdus în masa de 
ca acesta să influe 
gativ indicii de ca 
sau tuburilor de azbocn îi-eiiu 
cate. Procedeul și instalația se 
utiliza în toate fabricile de azbo
ciment din țară.

Vlalcu RADU 
______________ y
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ÎNALTA MORALĂ A PATRIOTISMULUI LUCEAFĂRUL
Am recitit zilele acestea „Românii 

supt Mihai-Voievod viteazul11 de Ni
colae Bălcescu, o carte de căpătîi din 
mai multe puncte de vedere și, nu 
in ultimul rînd, din unghiul atitudi- . 
nii față de istorie și al modului cum 
îi invocăm pe iluștrii ei exponenți. 
Iată cum se apropie istoricul și pa
triotul ardent de mărețele umbre ale 
trecutului nostru eroic : „Deschid 
sfînta carte unde se află înscrisă glo
ria României, ca să pun înaintea 
ochilor fiilor ei cîteva pagine din 
viața eroică a părinților lor. Voi 
arăta acele lupte urieșe pentru li
bertatea și unitatea națională cu 
care românii, supt povața celui mai 
vestit și mai mare din voievozii lor, 
incheiară veacul al XVI-lea I...J. 
Moștenitori a drepturilor pentru păs
trarea cărora părinții noștri au 
luptat atita în veacurile trecute, fie 
ca aducerea-aminte a acelor timpuri 
eroice să deștepte în noi sentimen
tul datorinței ce avem d-a păstra șl 
d-a mări pentru viitorime această 
prețioasă moștenire".

Cită gravă solemnitate și cită dem
nitate impresionantă în acest sacru 
gest al „deschiderii11 marii cărți a 
trecutului nostru; și ce grijă a ilus
trului istoric și scriitor de a nu 
stînjeni cu un sunet nepotrivit, cu 
o invocare inadecvată amintirea 
eroilor ! Ca ei să poată fi auziți și 
pentru a deștepta în mintea și sufle
tul nostru „sentimentul datorinței ce 
avem11, scriitorul se apropie cu sfia
lă și emoție de faptele lor mărețe 
evitînd de a-și înfășură statura în 
mantia lor glorioasă și chiar scăzîn- 
du-și glasul pînă la șoapta învăluită 
de evlavie : o pildă mereu vie de 
respect și considerație față de isto
rie, față de marile ei personalități a 
căror viață și luptă ne stau deschise 
în „sfînta carte11 ca o lecție pururi 
proaspătă și plină de' învățăminte. 
In fond, este cuprinsă aici nu numai 
o lecție de istorie, dar și o morală 
a patriotismului : o normă de con
duită, un model de atitudine în fața 
istoriei și a celor ce au înfăptuit-o. 
Actualitatea mesajului marelui isto
ric este indiscutabilă. O atestă locul 
ocupat — mai bine zis, reocupat — 
de istorie, de faptele trecutului, de 
luptele înaintașilor în viața noastră 
spirituală de azi, în biografia cultu
rală a generațiilor actuale, fericite 
să-și cunoască părinții, moșii șl stră
moșii, în lumina adevărului, a fap
telor, așa cum s-au petrecut. Este 
concepția materialist-dialectică asu
pra istoriei a partidului nostru, a_se- 
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care în atîtea și 
atîtea rînduri a deschis cu adevărat, 
reînnoind gestul marelui istoric, 
marea _
noi toți să-i citim, nestîjeniți,

regăsește deopotrivă la înaintași și 
contemporani căci el constituie o di
mensiune esențială a omului și, tot
odată, indicele sufletesc al raportu
lui permanent și fierbinte pe care 
creatorul îl întreține cu comunita
tea din care face parte. Acest lucru 
îl știu creatorii autentici de oriun
de : „Cînd de legende o țară se des
parte / Să moară osindită-n frig va 
fi" — scria poetul francez La Tour 
du Pin. Aceeași credință în perma
nența istoriei și a patriotismului o 
vom întîlni de-a lungul întregii lite
raturi române, pină în zilele noastre. 
„Realitatea spirituală a unei națiuni 
— scria, de pildă, poetul Ștefan Au
gustin Doinaș — este vie atita timp 
cit poporul ce-o întruchipează crede 
in miturile, actele de eroism și idea
lurile care-i călăuzesc istoria. Poetul 
cetățean este sacerdotul acestui cult. 
Și nu există mai măre izbîndă artisti
că decit opera in care năzuințele con
crete ale unui popor, interesele lui 
de veacuri și de fiecare zi, viața lui 
obișnuită capătă transfigurarea nece
sară pentru a face din ele embleme 
ale umanității însăși, comportamente 
general-umane exemplare. Marii 
poeți ai omenirii nu au fost — șl nici 
nu vor fi — scribii care compun poe
me in formă de păsări și de animale, 
ci sufletele învăpăiate de dragoste 
pentru semenii lor, ale căror poezii 
sînt modelate pe dinlăuntru de chi-

clarativism, ruinate de grandiloc
vență. De regulă, în atari cazuri este 
vorba despre confecționarea la repe
zeală a unei haine prea strimte pen
tru a încăpea marile sentimente, des
pre simple confesiuni sentimentale 
netransfigurate, ce rămîn la un re
torism de factură desuetă, neviabil 
(cum, din contră, nu se întîmplă în
tr-o importantă secțiune a poeziei 
patriotice, retorice și declamative, a 
unor mari poeți români din secolul 
trecut, ca și a unor importanți autori 
contemporani). Firește, în atari ca
zuri poate fi vorba despre o inadec- 
vare structurală între autor și for
mula, modalitatea poetică aleasă, 
ceea ce conduce la versuri netransfi
gurate artistic, fără adîncime și pon
dere lirică.

Desigur, fiecare autor are în
dreptățirea să dea expresie senti
mentelor sale. Dar aprecierea măsurii 
în care asemenea sentimente sînt du
blate de un gir artistic autentic, tre
buie făcută de responsabilii fie
cărei publicații, ai fiecărei edituri, ai 
tuturor instituțiilor culturale, de cri
tica literar-artistică. Iar în ultimă 
instanță, de cititori.

Cu atît mai mult se cuvine să ne 
preocupe faptul că în unele mate
riale publicistice, netransfigurate și 
nesusținute de o expresie memorabilă, 
idei Și sentimente scumpe tuturor 
iau forme total inadecvate. Exemplele

RĂSPUNDERE Șl RESPECT 
FATĂ DE UN NOBIL SENTIMENT

carte a istoriei pentru ca 
............. __ . -i::..., . cu 
respect și considerație, faptele de 
glorie, adevăratele-i dimensiuni ca
pabile să ne redea demnitatea națio
nală și mîndria firească de popor 
străvechi, cu adînci rădăcini în solul 
patriei. Scriitorii, pictorii, muzicie
nii, autorii de filme, dramaturgii, în
tr-un cuvint, toți creatorii de azi au 

■ ‘ " de aur ale
,se află în-

____  o___  _______spre 
sorbi de acolo unul din izvoarele 
fundamentale și eterne ale artei lor,- 
pentru a dura din trecutul eroic 
opere pentru prezentul măreț, socia
list, lucrări destinate educării patrio
tice a celor de azi, formării conștiin
ței lor socialiste. Căci, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu 
§a poete concepe educația'patriotică 
fără o bună cunoaștere a istoriei, 
fără deșteptarea în conștiința noilor 
generații a sentimentului" acelei no
bile „datorințe ce avem d-a păstra 
și d-a mări pentru viitorime această 
prețioasă moștenire". Aceasta este 
concepția actuală despre rolul isto
riei, despre patriotismul militant cu 
adînci rădăcini jn trecut și în marile 
înfăptuiri ale acestor decenii ale liber
tății socialiste. Am putea cita, iar ci
titorii le știu, le prețuiesc și le aș
teaptă în continuare, multe scrieri 
literare, piese de teatru, cîntece, fil
me. opere de artă care reînvie pa
gini glorioase din trecut, opere ce 
demonstrează, prin înalta lor valoa
re, respectul și considerația prezen
tului față de cei ai căror moștenitori 
sîntem. Am putea cita, de asemenea, 
nenumărate articole, în presa scrisă 
și vorbită, la radio și televiziune, 
măturii emoționante despre istorie, 
despre respectul datorat marilor 
înaintași : profesiuni _ de credință 
care exprimă, în esență, adeziunea 
deplină la principiile ce guvernează 
concepția despre rolul istoriei, emo
ția și respectul cu care participăm, 
în pagini de carte. în piese de tea
tru. în publicistică, în evocări încre
dințate ziarelor și revistelor, la re
învierea marilor momente ale țării, 
a figurilor legendare din istoria pa
triei.

Sentimentul patriotic, permanență 
a marii literaturi, a artei durabile se

deschis astfel paginile 
istoriei patriei unde „i 
scrisă gloria României11 a

pul patriei pe care o celebrează". 
Iată o profesiune de credință la care 
poate, subscrie orice creator auten
tic, expresia aceleiași năzuințe înal
te care unește într-o vibrare comună 
opera marelui Eminescu cu scrierea 
celor mai tineri și mai valoroși poeți 
contemporani : toți se regăsesc în 
căldura eternă a unui sentiment 
fundamental, patriotismul, dragos
tea față de trecutul și prezentul 
tării pe care o făurim. Noi opere, 
noi lucrări de artă realizate în 
stilul propriu fiecărui creator imbo- 
gățesc zestrea considerabilă a cre
ației patriotice, demonstrînd. totoda
tă, cit de generoasă, de „neexclusi- 
vistă" și inepuizabilă este creația de 
acest fel : cu condiția de a nu ră- 
mîne la nivelul unei cronici rimate a 
epocii, al unei „dări de seamă11 su
perficiale asupra evenimentelor, ci 
de a cobori la înțelesurile adinei ale 
istoriei, de a cerceta cu înțelegerea 
și respectul cuvenit semnificațiile ei 
majore. Spre a deveni glasul 
popor întreg, lirismul patriotic pre
supune conjugarea rinei mari con
științe naționale cu un mare ta
lent artistic. Cele mai bune crea
ții de azi dovedesc că aceasta 
este calea, grea, plină de răspundere 
a creatorului demn de acest nume. 
Aceasta este, oricum, o aspirație a 
tuturor scriitorilor și artiștilor de 
azi, o năzuință dublată de înaltă 
conștiință artistică și 
izvorâtă din sentimentul 
de a îmbogăți patrimoniul! culturii și 
artei naționale, de a oferi cititorilor, 
publicului larg opere durabile. Iată 
ceea ce, credem, explică în cea mai 
mare măsură și o vie activitate pu
blicistică . a creatorilor, scriitorilor, 
pictorilor,'muzicienilor : ei își expri
mă și își clarifică astfel1 în fata Citi
torilor opțiunile, idealul de a sur
prinde viața patriei declarindu-și, în 
articole și confesiuni, apartenență la 
patriotism și cultivînd în rîndul ma
selor sentimente patriotice, dragostea 
și respectul față de istoria tării.

Este demn de remarcat faptul că, 
urmînd generoasele îndemnuri adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
scriitorii țării — români, maghiari, 
germani, sîrbi, de alte naționalități — 
din generațiile mature sau din cele 
mai tinere generații și-au făcut un 
titlu de onoare din a omagia istoria 
eroică a patriei, pe marii înaintași, 
din a preamări — în opere de lu
minoasă expresivitate,, de pregnantă 
originalitate — prezentul socialist, 
înnoitor, aducînd prin aceasta măr
turii elocvente ale vibrantului, pro
fundului patriotism ce-i animă.

Din perspectiva unei asemenea 
edificatoare realități spirituale, se 
cuvin exprimate legitime exigențe 
față de inadecvarea uneori a moda
lităților de expresie la înălțimea 
unor subiecte esențiale pentru du
rabilitatea operei de artă, față de 
comoditatea de gîndire, neocolirea 
locurilor banale, inexpresive din 
unele lucrări literare sau publicisti
ce. Cum poate fi observat, mai 
apar uneori, în volume, în cărți 
de poezie, în publicistică și unele 
expresii facile, ce rămîn cu mult 
în urma marilor sentimente pe 
care vor să le evoce, minate de de-

unui

patriotică : 
necesității

pe care le dăm — dealtfel puține în 
peisajul publicisticii noastre — au 
rostul de a fi un îndemn la rigoare, la 
acea bunăcuviință și decență care să 
ne ferească de a compromite involun
tar noțiuni și idei scumpe tuturor, 
nume și fapte înscrise cu majuscule in 
memoria noastră culturală și istorică. 
Cum să privim, de pildă, faptul că 
bucuria unanimă și firească în urma 
ciștigării de către echipa României 
a unui meci de fotbal cu puternica 
echipă a Italiei devine, in limbajul 
excesiv, exaltat al unor comentatori 
sportivi o satisfacție, vai, „istorică11 
de nu chiar o „răzbunare11 de tip si
cilian după un bun număr de secole, 
a dacilor asupra romanilor?!? Care 
„daci11 și care „romani11 ?! Dar iată ce 
scrie, negru pe alb, autorul articolu
lui „Au învins ...dacii 1“ (!?) din zia
rul „Sportul11 : „în încleștarea aceea 
teribilă pe care o priveam cu sufle
tul la gură, am avut nu o dată un 
acut sentiment al istoriei neamului : 
parcă jos, pe cîmpul de bătălie, se 
înfruntau dacii noștri (adică... NOI, 
cu toată ființa noastră, strînsă in 
pieptul fiecăruia, unde am adunat — 
de copii — sfințenia acestui neam, 
curajul de la strămoși, neaiplecarea 
în. fata nimănui, cinstea pînă la 
moarte, apărarea pînă la jertfa su
premă a gliei noastre) cu invincibilii 
romani11. Nepărîndu-i-se suficient să 
coboare istoria pe gazon, autorul își 
continuă involuntara lui parodie : 
„Cum am învățat noi. de tineri, din 
cărțile adevărate de istorie-a neamu
lui, scrise de mari români ca Nicolae 
Iorga și Mihai Eminescu, așa s-au 
bătut dacii noștri sîmbătă...11 (!). La 
radio am putut auzi această surprin
zătoare exclamație de. vezi bine, 
„bucurie" : „Decebal, ai fost răz
bunat !“ !?! Nu ne îndoim că in 
mintea autorilor unor asemenea 
exclamații se v<K fi produs nis
caiva asocieri insolite de , vreme 
ce nu-i pot disocia nici pînă azi pe 
italieni de romanii de pe vremea da
cilor ! Lăsînd gjuma la o parte, căci 
nu prea poate fi vorba despre lucruri 
cu care putem glumi : o astfel de 
expresie este total inadecvată, acul- 
turală.

A exprima fără rigoare și răspun
dere, într-un mod superficial un sen
timent, o stare de spirit, fie ea în 
esență pozitivă, poate duce la com
promiterea unor lucruri și nume me
morabile, simboluri solemne ale glo
rioasei noastre istorii și apartenenței 
noastre la ea, pe care se cade să le 
invocăm și să le folosim cu grijă, în 
ocaziile proprii conținutului lor adine. 
Or. ce legătură poate fi între marile 
noastre simboluri istorice și utiliza
rea lor, cel puțin imprudentă, ca să 
nu spunem mai mult, intr-o atmos
feră de chermeză populară sau de 
petrecere juvenilă cu lăutari ? ! Ne 
gindim astfel la faptul că însăși 
arborarea drapelului patriei trebuie 
să se facă, fără nici o excepție, 
potrivit normelor sacre ale țării, in 
cadru și la momente adecvate ; că 
euforia unor suporteri ai unei echipe 
de fotbal se poate exprima și fără a 
însoți „strigătele partizane11 cu flu
turarea, pe străzi, în mijloace de 
transport, a drapelului țării. Din acest 
punct de vedere este firesc, este

necesar să se vegheze eu toată aten
ția și responsabilitatea ca nu în orice 
condiții să fie folosit drapelul țării, 
ca nu la orice manifestare cultu
rală sau acțiune sportivă improvizate, 
nu oricine, în orice stare să-și aso
cieze prezenței sale acest sacru sim
bol al patriei. Sentimentele, inclusiv 
sau mai ales patriotismul, se cade 
să ia forma cea mai adecvată, pro
prie însuși conținutului lor. Cu cit ele 
sînt mai „vechi11, cu atît inima și ra
țiunea omenească le-au croit un 
limbaj cultural mai cizelat, de o 
mare elevație spirituală.

Cultura sentimentelor este acea 
parte a educației noastre prin care 
noi, oamenii, sintem ceea ce sîntem. 
Moștenim, pe de altă parte, nu nu
mai o istorie, dar și normele de con
duită în raportul nostru permanent 
cu această istorie : însușirea organi
că. sau nu, a acestor norme este un 
indice de civilizație. De aceea nu pu
tem accepta să invocăm oriunde și 
oricum, indiferent de prilej și de loc, 
ceea ce păstrăm, ceea ce se cade a 
păstra, cu infinit respect, cu sfințenie 
chiar, în lumina înaltă a conștiinței.

Iată de ce considerăm că pentru 
exagerări de felul celor din articolul 
găzduit în ziarul „Sportul11 o răs
pundere însemnată revine însăși 
conducerii C.N.E.F.S., care va trebui 
să vegheze cu mai multă atenție, cu 
mai mult discernământ la conținutul 
și calitatea materialelor din publica
ția căreia îi este editor. Dealtfel, este 
o îndatorire de mare răspundere pen* 
tru conducerile publicațiilor cultura
le, ale presei în general, pentru con
ducerile de edituri, pentru toate or
ganismele culturale, să- determine o 
maximă exigență în promovarea unei 
literaturi, unei creații publicistice 
care — prin calitate și putere de con
vingere — să se ridice la înălțimea 
și noblețea sentimentului suprem al 
tuturor cetățenilor țării — dragostea 
de patrie. După cum este de așteptat 
ca la 
tivarea 
iubirii de țară să-și afle, în emi
siuni valoroase, originale, o superi
oară expresivitate, demonstrînd și 
prin aceasta că nici un sentiment nu 
poate fi mai înălțător, mai presus 
decit patriotismul socialist, decit vo
ința ardentă de a sluji prin faptă și 
atitudine patria căreia îi aparții cu 
întreaga ființă. Pe <-'toate căile, 
prin toate formele, inclusiv prin-. 
tr-o tnai mare atenție a editori
lor de cărți, reviste, ziare față 
de calitatea și civilizația scrisului și 
a comportării, trebuie să cultțv&m 
respectul neabătut față de marile re
pere ale istoriei noastre, deschizind 
mai des marea carte unde „se află 
înscrisă gloria României" și învă- 
țînd mai bine modelul de atitudine 
față de istorie, care, cu gravitate și 
solemnitate pururi actuale, a fost 
definit în “ magistralele idei, de vi
brant patriotism, ale secretarului ge
neral al partidului nostru, la Plenara 
din iunie și la Conferința Națională 
a partidului.

t

radio și televiziune cul- 
sentimentului sacru al

M. COSTEA

T

A apărut, recent, o nouă 
ediție a romanului Groapa, 
devenit clasic prin excelen
ța execuției artistice. Tipă
rită pentru întiia oară în 
1957, cartea lui Eugen 
Barbu devine unul din re
perele artistice permanente 
ale literaturii noastre, p ro
bind talentul cu totul ex
cepțional al unui prozator 
ce va adăuga palmaresului 
său și alte opere cu totul 
remarcabile.

Noua ediție a romanului 
Groapa este, cum se preci- 

■ zează, desigur, la dorința , 
expresă a autorului, defini
tivă și de aceea consemna
rea apariției sale se impu
ne. Așa cum era de aștep
tat încă de la ediția prin- 
ceps, cartea, elaborată in 
interval de un deceniu, 
1946—1956, are o vigoare 
arhitectonică, o densitate 
epică și o expresivitate a 
stilului fără fisuri, astfel 
încît excesul de modificări, 
revizuiri, ameliorări era 
contraindicat. Mai ales că, 
în istoria literaturilor, in
clusiv a celei românești, 
există numeroși autori care, 
tot modificînd textul de la 
o ediție la alta, creează 
multe dificultăți cititorilor. 
Sînt autori care-și strică 
textul inițial. De regulă, 
inferioritatea noilor ver
siuni se datorează unor 
lungimi inutile, care dău
nează concentrării inițiale, 
diluînd textele. Altminteri 
incerte ameliorări stilistice 
de la o ediție la alta sint 
nu numai inevitabile, dar, 
nu o dată, oportune. Ase
menea intervenții n-am.

■ constatat mai mult de 
15—20 într-o carte de 500 de

Eugen Barbu: „GROAPA11,

pagini, totuși, există și în 
ediția cea mai recentă a 
Gropii, mai ales în desfă
șurarea concordanței ver
belor în frază ori în renun
țarea la unele determinări 
pe care autorul 
derat superflue.

Dar mijlocul 
romancierului, 
stilistică ce dă textelor din 
carte o salutară 
vență, se 
constata 
integrală 
pitol, in 
ediție cu care 
pe cea de azi. Este vorba 
de diviziunea de circa 35 
de pagini intitulată Truda, 
unul din cele 
tinse capitole 
manului, rămas 
definitivă la 24. 
du-ne asupra 
probabile, căci pe cele si
gure n-avem de unde să le 
știm, bănuim că acest frag
ment, fără o legătură de
terminantă și organică cu 
destinul protagoniștilor și 
di’Stonînd puțin, printr-un 
lirism sui-generis de aspri
mea și virilitatea stilistică 
a celorlalte capitole, i se va 
fi părut parazitar. Ceea ce, 
măcar parțial, ni sza părut 
și nouă, astfel încît elimi
narea este oportună. Ca și 
faptul de a nu fi fost înlo
cuit cu un altul sau chiar 
cu mai multe, cum se în
tîmplă adesea în cazul unor 
revizuiri, al unor ediții de
finitive.

Odată stabilite citeva 
ameliorări structurale pe 
care le conține ediția defi
nitivă a romanului, vom în
cerca în continuare să 
reamintim cîteva dintre 
virtuțile artistice ale cărții, 
a cărei valoare sporește 
odată cu trecerea timpului,

le-a consi-

preferat al 
abrevierea

breviloc- 
poate mai limpede 
prin eliminarea 

a unui întreg ca- 
raport cu aceeași 

comparăm

ma; în- 
ale ro- 
în ediția 
întrebîn- 
motivelor

programul i
16,00 Telex
16,05 Consultații pentru admiterea in în- 

vățămîntul superior tehnk>, Fizică.
15,25 Emisiune în limba germană
17,15 Panoramic japonez
17,35 Tragerea Loto
17,40 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Actualitatea economică

ceea ce ni se pare un in
diciu cert al durabilității 
ei. Recitită, de fiecare dată. 
Groapa produce impresia 
unei cărți captivante. îna
inte de orice prin senzația 
de viață pe care o provoa
că. Ea rezistă la lectură cu 
aceeași îneîntare ca in 
urmă cu aproape trei de- 

/cenii cînd a apărut prima 
ediție, numărindu-se. ală-

a fost I. Peltz prin romanul 
Calea Văcărești. în ace
lași interviu, făcînd o diso
ciere între Maidanul cu 
dragoste și Groapa, își de
limitează propriul roman 
de melodramatismul și sen
timentalismul lui G. M. 
Zamfirescu și. întrebat ce 
datorează, ca om și ca scrii* 
tor, mahalalei bucureștene. 
Eugen Barbu face o mărtu-

CRONICA LITERARA

100 DE ANI
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Trecerea timpului nu 
înseamnă în natură decit 
o alergare de la obîrșii 
înspre sfirșit. înspre bă- 
trînețe și veștejire. In 
artă, numărătoarea anilor 
nu face altceva decit să 
șlefuiască tenace durabila 
gemă a capodoperei, fă- 
cind-o să seînteie mai de
plin din infinitele-i fețe.

Cum spunea Maiorescu 
odată, contemplind o 
sculptură antică și compa- 
rînd-o cu un moment 
foarte agitat din realita
tea contemporană : „...for
ma ei trecea neatinsă 
peste valurile timpului t 
păstrată în trecut, sigură 
de viitor, ea își purta îna
intea noastră, cu o liniște 
supranaturală, viața-i e- 
ternă".

Sigur că fată de o 
sculptură antică, Lucea
fărul, la o sută de ani, 
pare abia să înceapă via
ța sa în macrotimp, în du
rata eternă. Atributele 
fundamentale îi trădează 
insă vocațig la eternitate 
și, dintre ele, mai cu sea
mă acela al liniștii „su
pranaturale", al calmului 
valorilor supreme la care 
participă. Structura de 
perfecțiune simplă a poe
mului, unitatea severă și 
înaltă a întregului, rezo
nanța de verb resacralizat 
a cuvîntului in vers sint 
numai citeva din semnele 
apartenenței acestei opere 
la o ordine superioară in 
care se celebrează necon
tenit frumusețea.

Pe de altă parte, ca

toate cele chemate 
veșnicie, poemul oferă o 
accesibilitate in 
te, dăruind 
bucuria unei 
geri. Și țin să 
tez în acest sens o 
plare edificatoare, 
de șase-șapte decenii, 
unui grup de studenti la 
geografie conduși de pro
fesorul Vilsan. Intr-o 
excursie în Munții Vran- 
cei, aceștia au găsit la o 
stînă un cioban care tinea 
in cojoc o ediție hărtănită 
a poeziilor eminesciene și 
citea in ceasurile de ră
gaz numai luceafărul, ca 
pe un basm în sine, legat 
de Steaua ciobanului.

Pe cele mai înalte trep
te, critigli și exegeta de 
astăzi încearcă să extragă 
cele mai adînci. tilcurl din 
poem, biografice, alegori
ce, mitice, filosofice, prin 
mijloacele puse la înde
mînă de noua critică, Așa 
incit, în ultimii douăzeci 
de ani,' s-au scris mai 
multe studii despre Emi
nescu și despre Luceafăr 
decit în răstimpul celor
lalți optzeci, cu o enormă 
sete de descifrare, de pă
trundere în zonele maxi
mei profunzimi. Căci fie
care etapă de cultură și 
fiecare generație vrea si 
trebuie să aibă propriile 
explicații, propriile inter
pretări la operele repre
zentative, în confruntări 
de viziune cit mai apro
piate, cit mai personale, 
cit mai pe măsura inteli-

trep- 
orictii 

înțele- 
rela- 

întim- 
veche 

a

Ilustrație de LIGIA MACOVEI

genței critice a receptori
lor.

Și totuși, viața capodo
perei este una care ne ră- 
mîne necunoscută. Noi, 
oricare dintre primitorii 
mesajului.ei, nu percepem 
decit străfulgerările ei in 
mediul refringent al sen
sibilității și inteligentei 
generațiilor succesive, în 
comentariile criticilor, oa
menilor de cultură. Viața 
Luceafărului, criptică ale
gorie a geniului, se desfă
șoară solemnă și gravă in 
adincimile-i încă nereve
late, exercitind asupra 
noastră doar atracția fas
cinantă, irezistibilă a ce
lor sacre, frumusețea,

fiind, cum s-a spus de 
Schiller la Holderlin si 
Rilke, pragul ultim înspre 
absolut. Aflat in acest 
prag, poemul — culme a 
operei eminesciene. întru
pare a geniului național — 
a dobîndit autonomia ace
lor capodopere care, des- 
făcîndu-se parcă de orice 
zgură circumstanțială, ca
pătă un statut cert al u- 
niversalității, izbutind să 
se adreseze oricui, din 
orice vreme, în chipuri 
egal valabile, antologabi
le intre ele.

Deși Luceafărul n-a îm
plinit decit o sută de ani, 
este „păstrat in trecut, si
gur in viitor".

O nouă lucrare în sprijinul activității 
politico-educative teatre

apărut volumulZilele acestea a .
„în sprijinul activității politico- 
educative din cadrul gărzilor pa
triotice", editat de Secția de pro
pagandă a C.C. al P.C.R. șl de Sta
tul major al gărzilor patriotice. 
Materialele incluse în sumar abor
dează principalele teme care vor 
fi prezentate sub formă de expu
neri la activitățile politico-educa
tive cu luptătorii gărzilor patrio
tice în perioada anilor 1983—1985. 
Prin întregul lor conținut, ele își 
propun să contribuie la cultivarea

unor puternice convingeri patrio
tice, revoluționare la membrii găr
zilor patriotice. Elaborat cu con- 

, cursul nemijlocit al unor autori cu 
o bogată experiență în munca 
politico-edncativă, volumul pune la 
îndemînă factorilor cu atribuții 
educaționale pe linia gărzilor patrio
tice un material instructiv, se 
constituie într-un instrument de 
perfecționare a activității educative 
generale desfășurate în rîndul 
acestui important detașament, in 
concordanță cu exigențele actuale.

20,24 Tradiții de eroică luptă revoluțio
nară a clasei. muncitoare. Pagini 
din cronica sărbătoririi zilei de 1 
Mai In Romflnia

20,S3 Sub fjamurile clasei muncitoare. 
Spectacol muzicaEeoregrafie-literar

21,20 cadran mondial
21,45 înfrățiți în cînt șl joc — cîntece 

și dansuri populare
■ K;MTrtnjurrrar—--------------------------------

PROGRAMUL 2
46,00 Telex
16,05 Film artistic : „Proprietarii'1. Pro

ducție a Casei de Filme Trei. Cu : 
George Constantin, Ștefan Ior- 
dache, Amza Peltea, Octavian Co- 
tescu, Toma Caragiu, Ștefan Mi- 
hăilescu-Brălla, Carmen Galln.

Regia : Șerban Creangă. Scenariul: 
M. Creangă, Șerban Creangă.

16,35 Blocnotes — informații utilitare
16,55 Stadion
17,50 1001 de seri
10,00 Inohiderea programului
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Dezbateri culturale. In ce măsură 
__ ... nrnhlpmntinn romanului de azi 

consolidează proza românească? 
(II)

21,00 Corcertul Filarmonicii „G. Enes- 
cu". In program : Mircea Istrate, 
Paul Constantinescu, Doru Po
povic!

22,00 Generația deceniului IX. Spirit 
muncitoresc revoluționar — repor
taj

22,15 Telejurnal

ROMÂNIA-FILM prezintă: „VIRAJ PERICULOS"
O producție a Casei de filme nr. 3. 
Scenariul ; Liviu Gheorghiu, Gheor- 
ghe Ene ; costume : Gabriela MoIt 
dovan ; decoruri : Ștefan Antones
cu ; montajul : Gabriela Nasta ; co
loana sonoră : ing. A Salamanian ; 
camera : Marian Stanciu ; imagi
nea : Nicolae Girardi ; regia : Ser
giu Nicolaescu. Cu : Ion Besoru, 
Ioana Pavelescu, Sergiu Nicolaescu, 
Ovidiu luliu Moldovan, Mircea Al- 
bulescu, Anca Szonyi, lurie Darie, 
Vasile Muraru. Film realizat în stu
diourile Centrului de producție ci

nematografică „București"

mult din caracterul meu 
bătăios s-a format acolo, în 
Cuțarida, unde am locuit o 
jumătate din viața mea de 
pină acum11,

Prin Groapa, autorul s-a 
impus drept un veritabil 
meșteșugar, un artizan su
perior, un stilist de o ex
presivitate rară. Ceea ce 
nu este deloc puțin, mai 
ales într-o epocă de ne-

t

pildă, pe Lina, delicată șl 
sentimentală odraslă a 
vrednicului dulgher Marin 
Roșioară, floare rară a uli
ței in care trăiește, îndră
gostită de un tânăr, ca și ea, 
delicat Și sentimental, peți- 
tă insă de eîreiumarul Ste
re, neglijent, hîrșit de 
muncă, deșirat, neavind ha
bar de felul în care tre
buie să se poarte cu o dom-

Romanul,
ca viziune stenică a vieții

turi de Bietul Ioanide și 
Moromeții, printre marile 
izbînzi ale unei epoci de 
descurajare a valorilor.

Tematic, exegeza a așe
zat Groapa in familia ro
manelor despre periferia 
bucureșteană, alături de 
ciclul Bariera al lui G. M. 
Zamfirescu, și în primul 
rînd de Maidanul cu dra
goste și Sfînta Mare Neru
șinare. S-au făcut asocieri 
si cu Craii de Curtea veche, 
într-un interviu acordat 
poetului și publicistului 
Corneliu Vadim-Tudor, pe 
care-1 aflăm la sfirșitul 
ediției, romancierul decla
ră că și-a început 
înainte de a-1 fi citit 
G. M. Zamfirescu și că 
torul care i-a sugerat, efec
tiv. opțiunea pentru 
mea periferiei Bucureștilor

cartea 
pe 

au-
lu-

risire semnificativă, de care 
viitorii exegeți vor ține 
seama, desigur. Cităm :

O viziune bărbătească 
asupra vieții. Unii au de
scris aceste mahalale nu
mai ca pe un fel de para
dis, cu naivi, cu oameni 
care trăiau, e drept, în lip
suri, dar mai și petreceau, 
prin asta înțelegîndu-se : 
nunțile, botezurile și, para
doxal, chiar înmormîntări- 
le, parastasele în care
posatul era uitat și se tre
cea la cele lumești. Nu lip
seau văduvele ce-și refă
ceau viața pînă cînd mor
tul nu se răcise de tot. Re
alitatea însă nu era siro
poasă ca în unele romane 
antebelice, avea o duritate 
ce năștea în cei ce trăiau în 
acel mediu un fel de sete 
de revanșă. Probabil că

ra-

glijență stilistică, de degra
dare a meșteșugului și de 
fetișizare a talentului ne
însoțit de efortul elaborării. 
Dar performanțele roma
nului, cromatica și expre
sivitatea cu nimic mai pre
jos decit ale marelui Ma- 
teiu Caragiale, sînt departe' 
de a releva adevărata va
loare a romanului lui Eu
gen Barbu. Excepțional este 
tactul său artistic, în ca-. 
re-și~ depășește. cu siguran
ță. predecesorii și emulii. 
El ne apare, în această car
te. scrisă în jurul vînștei de 
25—30 ani, un prozator per
fect matur, care știe să-și 
reprime tentația melodra
maticului, ce a ispitit atî- 
ția autori, chiar dintre cei 
mari. Și, pentru a proba 
observația, să ne referim la 
citeva exemple. Iat-o. de

pișoară, dar pus pe procop- 
seală, după ce părăsise sa
tul lui oltenesc. Prilej pen
tru autor, bănuiam, să facă 
din Lina o revoltată sau o 
victimă a unor mentalități 
reprobabile, o altă domni
șoară Nastasia sau o altă 
domnișoară din strada Nep- 
tun a lui Aderca. Era cel 
mai simplu și mai la în- 
demînă lucru. Dar această 
fiică . a mahalalei, după 
inevitabile proteste, devine 
destul de repede vrednica- 
nevastă a asprului circiu- 
mar din Cuțarida. agoni
sind împreună o avere con
siderabilă. Anumite nostal
gii nu dispăruseră, desigur, 
căci femeile rămîn toată 
viața sentimentale. Și scrii
torul ne întinde o nouă 
cursă, ceva mai tîrziu, cu 
tentativa unui lăptar din.

Bolintin de a o duce acasă 
la el și a-i oferi nu numai 
tot ceea ce-și dorește, de-a 
gata; dac- mai-ales dragos
tea lui pasionată și profun
dă. Un moment ne încear
că bănuiala că scriitorul ar 
putea introduce un episod 
tare, disputarea unei fe
mei peptru care dealtmin- 
teri merita- să se producă 
un nou „război troian1’ mu
tat in Cuțari-da. Totul se 
rezolvă însă printr-o teri- 
bjlă amenințare a neîndu
plecatului Stere, care sim
te flirtul și picioarele sen
timentalului lăptar n-au 
mai călcat pragul crișmei 
din mahala. Disputa dintre 
Bozoncea și Parjaschiv pen
tru Didina era potrivită 
pentru ambianța cuțitariior, 
dar oamenii gospodari.. rea 
zolvă altfel asemenea con
flicte cu demonul ispitei. 
Nu altfel se întîmplă cu 
Stere. care, jn putere și cu 
hani., trăiește Citeva mo
mente' de amor voluptos în 
brațele focoasei Volca din 
Drăgășani. Lucrurile' nu 
merg însă prea departe, 
căci romancierul are desă- 
vîrșita intuiție a liniilor ca
racterologice fundamentale. 
Eroul, ca și Dinu Păturică, 
și-a concentrat întreaga 
energie în direcția scopu
lui esențial. îmbogățirea, 
neingăduindu-și să se risi
pească în direcții inutile, 
ca un desăvîrșit strateg 
care nu se gînriește decit 
la obiectivul ce trebuie 
cucerit. Stere Drăgănoiu, 
venit de la 12 ani dintr-un 
obscur sat oltenesc, ne apa
re. în momentul în care 
se oprește fascinat asupra 
clădirilor cu caturi lumina
te ale Capitalei, gîndind 
desigur, în sinea lui. să cu
cerească metropola, un a-

valah.
__ celebra

„între noi doi
devărat Rastignac 
Nu lipsește _ decit 
sfidare : 
acum.11.

Eugen Barbu este un for
midabil creator de viață. 
Totul, ineepind de la de
scrierea unui ■ — -
țarida, cind 
ivește firul 
aglomerarea 
umană, cu descrierea pe
trecerilor, momente de ex
plozie a unor energii ului-1 
toare : Nunta. Balul aie- 
seriașilor, continuind cu 
temperamentul oamenilor, 
între care Paraschiv. Didi
na, Stere, Voica. Veta, nu
mită și „aia mică11 și toată 
banda lui Bozoncea. Sint 
tipuri memorabile care ex
primă o mare voluptate a 
existenței, o l'orță aproape 
stihinică, adesea imposibil 
de supravegheat. Ucenicul, 
devenit Stăpînul, adică 
Paraschiv, este poate cea 
mai telurică întruchipare 
din proza românească mo
dernă. Evoluția cartierului 
Cuțarida însăși este 
verită. Dintr-un loc 
aproape mort ocolit 
meni, acest cartier 
o aglomerare umană de un 
dinamism contagios. Peste 
gunoaiele străvechi ale gro
pii a triumfat viața. Lite
ratura, mijloc de ordonare 
a haosului prin cuvint, a 
înregistrat, prin 
iui Eugen Barbu, 
ediție definitivă a 
părită nu demult 
tura Eminescu, un 
triumf. Prin Groapa, Prin
cipele și Săptămîna nebu
nilor, Eugen Barbu s-a în
scris, deja. în rîndul mari
lor artiști ai cuvîntului 
românesc.

Pompiliu MARCEA

colț din Cu- 
de-abia se 

de iarbă, cu 
și forfota

eloc- 
pustiu, 
de oa- 
devine

romanul 
a cărui 
fost ti- 
la Edi- 
strălucit

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30; 
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19; (sala Giulești) : Gaițele — 
19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 69 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor î Cristian Brâncuși. 
Solist : Miklos Perenyi — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Me
najeria de sticlă — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigoților — 
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli
tica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19,30; (la 
sala mare a Palatului) : Pețitoarea —
18.30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03; sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dumneavoastră — 19,30.
■0 Ansambkd „Rapsodia română44 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
- 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Și dacă se tnvîrteștc — 19.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Boroboață — 10; întîlniri muzicale —
18.30.
0 Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
• Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu44 (14 26 10) ; Recital in
strumental. Dana Rogozea — vioară 
Rodica Iancu — vioară — 16; Concer
tul clasei de compoziție conf. univ. 
Anatol Vieru — 19.

cinema
• Viraj periculos : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FE
ROVIAR (50 5140) — 9; 11,15; 13,30;
16,45; 18; 20, MELODIA (12 06 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 B.D. intră în acțiune : VICTORIA 
(16 28 79) — 9.30 ; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Taro, fiul dragonului : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15,
• La capătul liniei : DOINA — 15;
19,15 VIITORUL (11 48 03) — 17,30;
19,30.
• Vrăjitorul din Oz : VIITORUL — 
14; 15.30.
• întunericul alb : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar — 15,30; 17,30; 
Țapinarii — 19,30 : LIRA (317171).
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
DRUMUL SÂRLI (3128 13) — 15,30;
17,30; 19,30,
0 Buletin de București : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,39,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30,
POPULAR — 11.
• Avalanșa : POPULAR (35 15 17) — 
15; 18,30.
• Prăpastia de aur : FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ceață pe muntele zînelor : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Comoara — 15.30; 17,15, Kagemusha
— 10; 12,45; 19,15: STUDIO (59 53 15)
• Sindromul — 9; 11,30; 14; Casa vi
surilor — 16,16; 18; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
• Vraciul: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Rugina : BUZEȘTI (50 43 58) -
15,30; 17,30; 19,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; LI,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Călărețul fără cap : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Familia trăsnită : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
G Un comando pentru apa grea : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,45; 14,30;
17.15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,45; 11.30; 14,15; 17,15; 19,45. FAVO
RIT (45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 
19,45.
• Pierdut șl regăsit : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9* 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Piedone africanul : DACIA (50 35 94)
— 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
• Micul lord : UNION (13 49 04) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, COSMOS 
(27 5ț4 95) — 9,30; 14,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) -- 9;
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Marea evadare : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 19.
• Tess : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
12,15; 15,30; 19.
0 Roberto Carlos si diamantul roz : 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; H.15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15.
0 Războiul stelelor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 Desene animate — 9; Bunul meu 
vecin Sam — 10,15; 13; 16; 19 : ARTA 
(21 31 86).
0 Despărțire temporară : PROGRE
SUL (23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.
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Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii...Socialiste .România,. a' primit, 
joi dimineața, pe noul ambasador al 
Republicii Populare Chineze . la 
București, Li Zewang, în vizită de 
prezentare.

în aceeași zi, primul ministru al

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei, joi după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală, 
organjzștă de Institutul. român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie România— 
Japonia, în cadrul căreia ziaristul 
Paul Diaconu a împărtășit impresii 
de călătorie din această țară. în 
continuare a fost prezentat un pro
gram de filme documentare japo
neze.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie România—Japonia, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de .cult,ură..și. artă. un 
numeros public.

Au fost prezenți Takaaki Hase
gawa, ambasadorul Japoniei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul împlinirii virstci de 

90 de ani de către scriitorul de limbă 
maghiară Endre Karoly, la Timișoara 
a fost organizată o întîlnlre. literară, 
în cadrul căreia membrj ai . condu
cerii Uniunii scriitorilor din Româ
nia și ai asociației scriitorilor timi
șoreni âu omagiat viața șl opera 
celui sărbătorit.

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă aslguraților să fo
losească ca formă de plată a pri
melor de asigurare „consimțămin- 
tul scris". Acesta constă în împu
ternicirea ce se dă de către asigu
rați plătitorilor de retribuții de a 
achita Administrației Asigurărilor

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT @ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI" 

-LA UN NIVEL SUPERIOR!
Obiectivul fundamental al marii 

competiții sportive naționale „Da- 
ciada" este — cum a subliniat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Me
sajul adresat Conferinței pe țară 
a mișcării sportive din luna martie 
1982 — să cuprindă practic întregul 
tineret al patriei, să se afirme tot 
mai puternic ca o uriașă mișcare de 
masă, care să asigure participarea 
celor mai largi categorii de oameni 
âi muncii de la orașe și sate la 
practicarea organizată și sistematică 
â exercițiilor fizice, sportului Și tu
rismului.

îndeplinirea acestui obiectiv, apli
carea regulamentului „Daciadei", 
desfășurarea unei game largi de 
activități de educație fizică, sportive 
și turistice, în fiecare ediție și 
etapă a competiției, valorificarea 
tuturor posibilităților existente în 
acest scop constituie o îndatorire 
și o obligație de mare răspundere a 
organelor sportive, sindicatelor, or
ganizațiilor de copii și tineret, a 
conducerilor unităților de învățămînt 
și a tuturor factorilor cu atribuții și 
răspunderi în sport. Aceasta se im
pune cu atît mai mult cu cît, deși 
pînă în prezent s-au înregistrat pro
grese evidente în educația fizică și 
sportul de masă, realizările continuă 
să se situeze sub nivelul indicatori
lor din programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și sport. 
Se constată, astfel, că educația 
fizică, sportul, mișcarea în aer 
liber ocupă încă un loc redus 
sau nici nu intră în regimul de 
viață al multor tineri și adulți. în 
numeroase locuri, activitatea spor
tivă nu a depășit barierele obișnui
tului, preocupările în domeniul spor
tiv nu au căpătat intensitate la ni
velul posibilităților existente.

Tocmai de aceea. în această 
etapă a „Daciadei" — etapa de vară 
a celei de-a IlI-a ediții — așa cum 
a stabilit Comisia centrală de 
organizare, în fiecare asociație spor
tivă este necesar să se adopte pro
grame cuprinzînd activități de edu
cație fizică, sportive și turistice de 
masă, cu frecvență săptămînală și 
chiar zilnică, prin care cetățenii de 
toate vîrstele 6ă își găsească satis
facerea preferințelor (în limita 
timpului disponibil) și să se desfă
șoare peste tot o acțiune consecventă 
pentru înfăptuirea acestor programe 
cu rezultate bune și foarte bune. 
Aceasta impune deplasarea centrului 
de greutate al muncii sportive de 
masă tot mai mult în unitățile de 
bază — școli, facultăți, întreprinderi, 
instituții, unități cooperatiste, comu
ne, începînd de la nivel de clase, 
ani de studiu, ateliere, secții, sate 
etc.

Nu mai este vorba deci de a ne 
mărgini la calendarul oficial primit 
de la centru, de a ne limita la 
cîteva forme competiționale și 
excursii, de o campanie la început 
de nouă etapă a „Daciadei". Ceea ce 
se cere să realizăm pretutindeni, în 
această perioadă, este creșterea ma
sivă a sferei de cuprindere a popu
lației intr-un proces organizat și 
permanent de educație fizică, prin 
promovarea practicării pe scară lar
gă a formelor simple și acce
sibile tuturor cetățenilor, indiferent 
de vîrstă și sex, cum sînt : gimnas
tica (in școli, internate, cămine, la

Campionatul european de fotbal
PARIS 28 (Agerpres). — Orga

nizatorii turneului final al cam
pionatului european de fotbal, ce 
se va desfășura anul viitor în 
Franța, au anunțat formula defini
tivă de disputare a competiției. Cele 
opt echipe participante (cîștigătoa- 
rele grupelor preliminare, plus for
mația țării-gazdă) vor fi împărțite în 
două grupe a cîte 4 fiecare. în pri
ma grupă, meciurile se vor disputa 
la 13, 16 și 19 iunie pe stadioanele 
orașelor Lens, Nantes, Lyon. St. 
Etienne și Strasbourg, iar cele din 
grupa a doua vor avea loc la 14, 17 
și 20 iunie la Strasbourg, Lens. Mar
silia, St. Etienne, Nantes și Paris. în 
semifinale, cîștigătoarea grupei A se 
va întâlni la 23 iunie, la Lyon, cu 
echipa clasată pe locul doi în seria B, 

guvernului a primit pe ambasadorul 
Franței la București, Marcel Beaux, 
în., legătură. cu încheierea misiunii 
sale în țara noastră.

. Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Sala „Dales" din Capitală găz
duiește, începînd de joi, expoziția 
retrospectivă Viorel Mărginean. Des
chisă sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, expoziția 
reunește 250 de picturi și desene se
lecționate din bogata creație reali
zată de artist în peste două decenii 
de activitate.

Specificul operei artistului, locul 
pe care îl ocupă in arta plastică ac
tuală creația sa, contribuția lui la 
îmbogățirea patrimoniului artistic 
național cu lucrări valoroase au fost 
relevate la vernisaj în alocuțiunea 
rostită de criticul de artă Dan 
Hă.ulica. La vernisaj au participat 
acad. Ion Jalea, președinte de onoare 
al Uniunii artiștilor plastici. Ion 
Irimescu, președintele U.A.P., perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
artistice, numeroși iubitori al arte
lor plastice.

De la TAROM
Compania aviatică TAROM infor

mează că, pentru zilele de 1 și 2 
mâi, cursele externe se vor efectua 
normal ; cursele interne sînt suspen
date. (Agerpres)

ADAS
de Stat, din drepturile lor, primele, 
atât pentru asigurările în curs, cit 
și pentru cele pe care Ie vor în
cheia sau reînnoi. în acest mod, 
prin plata la termen a primelor, 
asigurați! beneficiază neîntrerupt 
de drepturile ce decurg din asigu
rare.

locurile de muncă, la domiciliu) ; 
alergările în aer liber ; mersul pe 
bicicletă ; excursiile, îndeosebi prin 
drumeție.; extinderea serviciilor spor
tive pentru populație, prin centre de 
practicare a diferitelor sporturi de 
mare interes (tenis, tenis de masă, 
înot, jocuri sportive) ; organizarea 
activităților sportiv-recreative în car
tierele de locuințe, la zonele de agre
ment; sporirea numărului de compe
tiții pe plan local, îndeosebi prin 
campionatele asociațiilor și perma
nentizarea acestora pe perioade cit 
mai îndelungate de timp în cursul 
anului ; alte forme de practicare a 
exercițiilor fizice în mod organizat 
(individual, cu familia și cu grupuri 
de prieteni), care sînt de mare im
portanță în întreținerea sănătății și 
refacerea organismului după activi
tatea profesională.

în educația fizică a poporului nos
tru o foarte mare atenție se acordă 
tineretului. în acest spirit, se im
pune ca prin competiția „Daciada" 
să se acorde o atenție prioritară 
intensificării activității pentru atra
gerea capiilor și tinerilor. Asociațiilor 
sportive ale elevilor, organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri le revine prin 
urmare sarcina de a acționa mai 
stăruitor pentru organizarea în 
fiecare școală a unui program care 
să completeze orele de educație fizică 
din procesul de învățămînt prin ac
țiuni desfășurate săptămînal cu 
întreaga masă a elevilor în timpul 
liber al acestora ; de a atrage într-o 
măsură mai mare tinerii pentru a 
iniția, organiza și conduce propria 
lor activitate sportivă și turistică.

Perfecționarea organizării și des
fășurării „Daciadei" impune și alte 
acțiuni privind: întărirea rolului or
ganizațiilor sportive în conducerea și 
organizarea activității de educație 
fizică și sportive de masă, formarea 
instructorilor, organizatorilor și ar
bitrilor necesari, realizarea unei 
propagande mai active și eficiente, 
generalizarea experiențelor valoroa
se, buna întreținere și amenajarea 
de noi baze sportive, asigurarea in 
cantități corespunzătoare și de bună 
calitate a materialelor sportive, con
comitent cu participarea și cu con
tribuția (tot mai însemnate I) a 
tuturor factorilor în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în acest 
domeniu. Este necesar, în acest sens, 
ca fiecare organ și activist sportiv 
să se declare mereu nemulțumit de 
nivelul atins, de rezultatele obținute, 
organizând în consecință acțiuni 
energice pentru lichidarea neajun
surilor și a manifestărilor de super
ficialitate ce se mai fac simțite în 
munca sportivă, sporind în perma
nență efortul de autodepășire.

Saltul cantitativ și calitativ, aș
teptat în anul 1983 în domeniul ac- 

• tivității de educație fizică și sport, 
este posibil numai prin mai multă 
inițiativă și perseverență, prin pu
nerea deplină în valoare a compe
tenței și experienței, prin ridicarea 
pretutindeni a calității și eficienței. 
Este un efort care se cere tuturor 
organizațiilor și organismelor înves
tite de conducerea partidului si sta
tului cu atribuții și răspunderi în 
activitatea sportivă.

Gheorghe VLĂDICA 
șeful secției Sport de masă 
din C.N.E.F.S.

iar învingătoarea din grupa B va 
juca la 24 iunie, la Marsilia, cu 
echipa situată pe locul secund în 
grupa A. Finala campionatului este 
programată la 27 iunie pe stadionul 
„Parc des Princes" din Paris.

★
într-o partidă din campionatul eu

ropean de fotbal pentru echipele de 
tineret, selecționata Italiei a învins, 
pe teren propriu, cu scorul de 2—1 
(2—0), formația Cehoslovaciei. Golu
rile au fost marcate de Giordano (2), 
respectiv, Jeslinek.

în clasamentul grupei a.V-a. con
duce Cehoslovacia — 6 puncte, ur
mată de Italia — 6 puncte (ambele 
din cîte 4 jocuri). România — 2 
puncte (din 2 partide) și Cipru — 
zero puncte (din 4 meciuri).

Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului Militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în perioada 26—28 aprilie 1983, în 
capitala Republicii Socialiste Româ
nia — București, sub președinția co- 
mandantului-șef al Forțelor Arma
te Unite,’ mareșal al Uniunii Sovie
tice. V. G. Kulikov, a avut loc șe
dința ordinară a Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La lucrările Consiliului Militar au 
luat parte membrii Consiliului Mi
litar și delegațiile — conduse de că
tre aceștia — ale Armatei popu
lare bulgare. Armatei populare ce
hoslovace, Armatei populare națio
nale a Republicii Democrate Ger
mane, Armatei poloneze. Armatei

INVESTIȚIILE - EXEMPLAR REALIZATE!
(Urmare din pag. I)
plare în munca pe șantiere, concen
trarea și mobilizarea forțelor în 
punctele de lucru cele mai „fierbinți" 
ale șantierelor.

Cu certitudine, cuvîntul hotărîtor 
în activitatea de pe numeroase șan
tiere, cum sînt cele ale combinatelor 
petrochimice din Midia-Năvodari, 
Teleajen, Arad. Fabricii de ciment 
Aleșd și altele, îl au acum montorii. 
Lor le revine datoria să-și. exami
neze cu realism posibilitățile de care 
dispun, să întocmească programe 
mobilizatoare de montaj, să adopte 
măsuri hotărite pentru introducerea 
lucrului în două schimburi, în sfirșit 
să promoveze metode de lucru efi
ciente, gapabile să determine scurta
rea substanțială a ciclurilor de mon
taj, deci să diminueze masiv și fără 
întârziere stocurile actuale de utilaje 
aflate pe șantiere.

Dar eforturile lor nu pot fi des
prinse de activitatea celorlalți factori 
— constructori și beneficiari, furni
zori de utilaje tehnologice și produ
cători de materiale de construcții. 
Fiecare dintre factorii menționați are 
un rol bine definit, sarcini precis sta
bilite în terminarea lucrărilor și, în 
concluzie, orice verigă slăbită în

DE 1 ȘI 2 MAI

Numeroase manifestări sportive de masă 
pe stadioanele din Capitală

• Competiții pe majoritatea bazelor sportive din sectoarele Capita
lei O La întreceri sînt invitați tineri, oameni ai muncii din toate 
cartierele bucureștene • In Parcul Tineretului, finalele fazei munici
pale a „Crosului Pionierilor" și „Crosului Tineretului" • Serbări cultu

ral-sportive la stadionul Tineretului și în parcul sportiv Progresul
Mișcarea sportivă bucureșteană 

realizează în această perioadă nu
meroase acțiuni cultural-sportive 
care cinstesc ziua de 1 Mai, toate 
acestea desfășurindu-se sub gene
ricul „Daciadei". Concomitent cu a- 
ceste competiții de masă, pe bazele 
sportive ale Capitalei au avut sau 
au loc activități de muncă patrioti
că pentru repararea, înfrumusețarea 
și amenajarea spațiilor și instalații
lor sportive. La toate aceste acțiuni 
iau parte peste 15 000 de oameni ai 
muncii de diferite vîrste, în majo
ritate tineri din întreprinderi ca „E- 
lectronica", F.R.B., „23 August",
„Flacăra roșie", „Timpuri noi", 
I.M.G.B., „Electromagnetica", „Auto
buzul", „Semănătoarea" Combinatul 
poligrafic București, P.T.T., URBIS și 
altele.

Din bogatul program de manifes
tări sportive alcătuit în cinstea lui 
1 Mai și a zilei de 2 mai — „Ziua 
tineretului", reținem, spre exemplu, 
cele ce vor avea loc în ziua de 
1 Mai la bazele sportive „Cireșarii", 
„Străulești", P.T.T., '„Locomotiva" și 
„Laromet" (din sectorul 1), la baza 
sportivă Tei-Toboc, pădurea Pustni
cul, F.R.B., „Electronica" (din sec
torul 2), „Voinicelul", „Metalul" (din 
sectorul 3), „Oltenița", „Temerarii", 
„Automecanica", I.M.G.B. (din sec- 

' torul 4). I.C.A.R. și „Electromagneti
ca" (din sectorul 5), URBIS (din 
sectorul 6), precum și la baza spor
tivă din Buftea (sectorul agricol 
Ilfov). înțrecerile — cu sportivi din 
sectoarele' respective, dar la care sînt 
invitați oameni ai muncii și tineri și 
din alte cartiere bucureștene — se 
vor desfășura în cursul dimineții, în
tre orele 8—13. la sporturi dintre cele 
mai îndrăgite : fotbal, handbal, volei, 
baschet, canotaj, șah. tenis de masă 
și tenis de cîmp, atletism (alergări, 
sărituri, cros).

în ziua de 2 mai. în Parcul Tine-

LA SNAGOV:

Balcaniada de caiac-canoe
Pe lacul Snagov a început joi a 

8-a ediție a campionatului balcanic 
de caiac-canoe, în prima zi desfășu- 
rindu-se întrecerile pe distanțele 
lungi — 1 000 m. în proba de canoe 
simplu, Costică Olaru a reușit să-1 
întreacă pe cunoscutul canoist iugo
slav Matija Liubek, iar în proba si
milară a caiacelor, Ion Geantă a 
trecut primul linia de sosire, fiind 
urmat de Milan Janici (Iugoslavia).

..................... !--------------------------------------------------------------------- -

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Tokio au început întrecerile 

celei de-a 37-a ediții a Campiona
telor mondiale de tenis de masă, 
competiție la care participă aproape 
500 de jucători și jucătoare din 83 
de țări. în prima parte a campiona
telor se desfășoară concursurile pe 
echipe. Iată primele rezultate : fe
minin: R. P. Chineză — Olanda 3—0; 
R.P.D. Coreeană — Franța 3—0 ; 
R. F. Germania — Iugoslavia 3—2; 
Cehoslovacia — Ungaria 3—1 ; An
glia — România 3—1 ; Coreea de 
Sud — Austria 3—0; Japonia — Sue
dia 3—0 ; U.R.S.S. — Finlanda 3—0; 
Coreea de Sud — România 3—1; 
U.R.S.S. — Suedia 3—0; R. P. Chi
neză — Franța 3—0 ; masculin : 
R. P. Chineză — S.U.A. 5—0; Ceho
slovacia — R. F. Germania 5—3; 
Suedia — Franța 5—1; Ungaria — 
Danemarca 5—0; Japonia — U.R.S.S. 
5—0; R.P.D. Coreeană — Polonia 
5—3.
• în orașul olandez Utrecht s-a ju

cat meciul amical dintre reprezen
tativele de fotbal ale Olandei și Sue
diei. Jucînd foarte bine, fotbaliștii 
suedezi au obținut o victorie clară, 
cu scorul de 3—0 (2—0). în vervă 
deosebită, Corneliusson a înscris 
două goluri. în minutele 12 și 68, cel 
de-al treilea gol fiind marcat în mi
nutul 24 de Pritz, din lovitură de 
la 11 m.

Selecționata Suediei, rivală a echi

Republicii Socialiste România, Ar
matei populare ungare. Forțelor ar
mate ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Consiliul Militar a analizat une
le probleme ale activității curente a 
Forțelor Armate Unite în lumina 
hotărârilor consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ și ale ședinței Co
mitetului miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care au avut loc la Pra- 
ga în anul 1983. și a adoptat re
comandări corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, în spiritul prie
teniei și înțelegerii reciproce.

acest „lanț" de responsabilități poate 
compromite eforturile consacrate pu
nerii în funcțiune a obiectivelor pre
văzute. Iată de ce, acum, cînd fiecare 
ceas bun de lucru are o valoare ines
timabilă, bătălia cu timpul, efortul 
pentru comprimarea duratelor de 
montaj impun corelarea strînsă a 
eforturilor depuse în comun, întări
rea spiritului de echipă — altfel 
spus. întronarea unei ferme disci
pline de plan în domeniul investiții
lor. x

O mare răspundere revine, în acest 
sens, organelor și organizațiilor de 
partid de pe șantiere și din unitățile 
furnizoare, chemate să acționeze per
manent,«.prin toate formele muncii 
politice, dar cu precădere prin mun
ca de la om la om, în vederea creării 
pretutindeni a unui climat de înaltă 
responsabilitate, disciplină fermă, 
comunistă, în realizarea sarcinilor. 
Numai în măsura în care fiecare 
muncitor, fiecare comunist înțelege 
și demonstrează prin fapte acest 
lucru se poate spune că organizațiile 
de partid și-au făcut datoria, iar 
economia națională are garanția că 
va dispune, la termenele prevăzute, 
de noile obiective și capacități de 
producție.

retului sînt programate finalele pe 
Capitală ale „Crosului Tineretului" 
(primul start la ora 10), cu partici
parea a pește 5 000 de pionieri, elevi, 
tineri muncitori și studenți calificați 
din fazele anterioare ale respective
lor competiții, precum și demonstra
ții de box, lupte, scrimă cu con
cursul sportivilor din secțiile de per
formanță ale cluburilor bucureștene. 
Deosebit de interesantă se anunță, de 
asemenea, serbarea cultural-sportivă 
de pe stadionul Tineretului (între 
orele 10—12), în cadrul căreia parti- 
cipanții se vor întrece la cros, jocuri 
sportive, dar vor avea și prilejul să 
asiste la un program cultural sus
ținut de artiști ai Ansamblului „Rap
sodia" și Teatrului „C. Tănase", Un 
spectacol inedit, pe arena centrală de 
tenis din parcul sportiv „Progresul", 
unde, de la ora 10, vor evolua artiști 
profesioniști din Capitală care au 
practicat sportul de performanță.

„Crosul 1 Mai” Ia Craiova
în zona centrală a Craiovei a avut 

loc. joi după-amiază, o impresionan
tă întrecere sportivă de masă : „Cro
sul 1 Mai". Organizată de Comitetul 
municipal Craiova al U.T.C., în co
laborare cu Consiliul municipal al 
sindicatelor. Inspectoratul școlar ju
dețean și Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor, in cadrul ac
tualei ediții a „Daciadei", la ștart 
s-au aliniat peste 6 000 de concu- 
renți.

Primii care au trecut linia de șo- 
sire, pe categorii de vîrstă, au fost 
următorii : Nina Banea (Șc. gen. 32), 
Paul Sandu (Șc. gen. 24), Viorica 
Tomiță (Liceul pedagogic), Marian 
Predatu (Șc. gen. 9), Maria Ene (Li
ceul „N. Bălcescu"), Gheorghe Gio- 
nea (Liceul „T. Vladimirescu"), Ioa
na Logofătu (muncitoare la Regiona
la de căi ferate Craiova) -și Traian 
Ozunu (muncitor la întreprinderea 
metal-lemn).

Iată ceilalți cîștigători : caîao-2 : 
Nicolae Feodosei, Ionel Lețcaie 
(România); canoe-2 : Dobre Nenciu, 
Nichita Sergan (România) ; canoe-4: 
România ; caiac-1 (500 m) fete: A- 
gafia Buhaev (România); caiac-2 
(500 m) fete: Agafia Buhaev, Maria 
Ștefan.

Competiția se încheie astăzi cu 
probele pe 500 m.

pei României în preliminariile cam
pionatului european, a aliniat urmă
toarea formație : Ravelli, Erlandsson, 
Hisen, Dahlqvist,, Fredrikson (Ram- 
berg). Eriksson. Pritz, Stromberg, 
Sandberg, Corneliusson și Holmgren, 
A fost deci prezent și „portughezul" 
Stromberg...
• La Miinchen, în campionatul 

mondial de hochei pe gheată (gru
pa A) s-au disputat două meciuri 
din cadrul turneului pentru locu
rile 5—8 : R.F. Germania — Italia 
5—4 (1—1, 2—2, 2—1) ; R.D. Ger
mană — Finlanda 6—2 (1—0. 1—1, 
4—1).
• în turneul masculin de califi

care pentru campionatul european 
de volei de la Atena, echipa Iugo
slaviei a învins cu 3—0 pe cea a 
Belgiei, iar selecționata Finlandei a 
întrecut cu 3—0 echipa Turciei. în 
clasament conduce echipa Iugosla
viei cu 6 puncte, urmată de forma
țiile Greciei. Finlandei, cu cîte 5 
puncte.

★
• La Viena. în turneul feminin 

de volei din preliminariile campio
natului european au fost înregis
trate următoarele rezultate : Fran
ța — Iugoslavia 3—1 ; Italia — El
veția 3—0. Pe primul loc în clasa
ment se află Italia — 6 puncte, ur
mată de Austria — 4 puncte.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate- 
strălucită confirmare a teoriei științifice, revoluționare 

a clasei muncitoare, a gmdirii social-politice 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

secretarul general al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I) 

producătoare de mijloace de produc
ție și cele de bunuri de consum.

S-a accelerat creșterea ramurilor 
moderne ale industriei, s-a inten
sificat activitatea de cercetare știin
țifică și de introducere a progresu
lui tehnic în toate sectoarele de ac
tivitate. care asigură valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
de muncă ale tării, extinderea 
schimburilor economice internațio
nale.

Desfășurarea largă a noii revoluții 
agrare vâ determina modernizarea 
profundă a bazei tehnico-materiale, 
accentuarea caracterului intensiv al 
agriculturii, ceea ce va asigura creș
terea puternică a producției agricole 
vegetale și animale, afirmarea aces
tei ramuri de bază a economiei 
noastre naționale ca un puternic fac
tor de progres și prosperitate.

Politica realistă cu privire la uti
lizarea venitului național prin re
partizarea unei rate judicioase pen
tru fondul de dezvoltare — opțiune 
politică fundamentală adoptată de 
Partidul Comunist Român — a 
permis înfăptuirea unor ample pro
grame de investiții, orientate con
secvent spre creșterea și moderniza
rea potențialului productiv, ampla
sarea armonioasă pe întreg teritoriul 
țării a forțelor de producție, extin
derea tuturor activităților sociale.

Succesele remarcabile obținute în 
acești ani rodnici sînt deosebit de 
expresiv ilustrate de principalii in
dicatori care caracterizează dezvol
tarea economico-socială a tării ; în 
perioada 1965—1982 venitul național 
a sporit de 3,7 ori, producția indus
trială de circa 5,3 ori, iar producția 
agricolă de aproape 2 ori. în 1982, 

„veniturile reale totale ale populației 
au fost de 2,5 ori mai mari decît in 
anul 1965. România s-a transformat 
în acești ani într-o țară cu o econo
mie industrial-agrară puternică. a 
cărei bază tehnico-mâterială este ca
pabilă să asigure în continuare o 
creștere economică dinamică și 
eficientă.

Dezvoltarea rapidă a producției 
materiale, ridicarea continuă a pro
ductivității și eficienței muncii so
ciale au determinat creșterea mai 
accelerată a venitului național ; pe 
această bază s-au asigurat sporirea 
veniturilor oamenilor muncii, pro
gresul instrucției publice. înflorirea 
culturii, îmbunătățirea ocrotirii să
nătății populației. intensificarea 
construcției de locuințe, ridicarea 
generală a avuției naționale, a 
bunăstării întregului nostru popor.

în contextul procesului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre co
munism. strategia politică și econo
mică elaborată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întruchipează o mare 
forță prospectivă și o deosebită 
mobilitate dialectică de progres și 
bunăstare ale României socialiste. 
Mult stimatul nostru președinte este 
făuritorul planurilor cincinale, din 
inițiativa și sub conducerea sa 
directă s-au elaborat programe de 
dezvoltare economico-socială a țării 
la orizontul anilor 1990 și 2000. Româ
nia dispune pentru prima dată în is
toria sa de o politică de stat progra
matică în domeniul cercetării ști
ințifice. Sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei academician doctor inginer

■ a i a i ■ i

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 29 

aprilie, ora 21 — 2 mai, ora 21. In tară: 
Vremea va fi în general instabilă în ju
mătatea de nord a tării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea șl caracter de aversă și

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea 

la sorți pentru trimestrul I 1983

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Cîștiguriîe obținute 
(în ordinea valorii)

Valoarea 
ciștiguîui

1. 432-201-1 U.R.S.S. 9 700
2. 441-1-226 9 700
3. 436-212-335 9 700
4. 466-1-1347 9 700
5. 459-1-5454 9 700
6. 407-139-14 9 700
7. 402-218-71 9 000
8. 409-1-1526 9 000
9. 415-1-569 9 000

10. 417-205-36 9 000
11. 427-201-55 9 000
12. 436-202-348 9 000
13. 452-1-879 9 000
14. 431-111-175 9 000
15. 461-201-167 9 000
16. 434-103-1803 9 000
17. 459-1-3778 9 000
18. 460-1-1919 9 000
19. 403-203-57 R. D. Germană 7 400
20. 408-215-88 7 400
21. . 416-215-212 7 400
22. 419-205-69 7 400
23. 434-1-435 7 400
24. 422-1-77 7 400
25. 439-1-242 7 400
26. 461-205-1354 7 400
27. 462-207-735 7 400
28. 464-203-319 7 400
29. 459-205-114 7 400
30. 436-1-829 7 400
31. 432-1-607 R. S. Cehoslovacă 6 900
32. 410-1-462 6 900
33. 424-601-91 6 900
34. 411-205-29 6 900
35. 446-1-220 6 900
36. 447-1-410 6 900
37. 439-268-1 6 900
38. 461-208-134 6 900
39. 462-210-472 6 900

. 40. 464-208-538 6 900
41. 438-103-590 6 900
42. 460-1-2618 •• ( 6 900
TOTAL 42 excursii în valoare de lei 337 800

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

Elena Ceaușescu — ilustru om de 
știință, savant de prestigiu mondial 
— s-a elaborat Programul-directivă 
de cercetare științifică pe perioada 
anilor 1981—1990 și pînă în anul 2000, 
care reprezintă programul revoluției 
tehnico-științifice în țara noastră.

Sarcinile din expunerile strălucite, 
originale și novatoare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prognozele, 
planurile cincinale și anuale consti
tuie un tot unitar în cadrul căruia 
partidul și statul, clasa muncitoare, 
întregul popor acționează cu fer
mitate pentru ridicarea țării noastre 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție. Programele de dezvoltare dau 
expresie unității de voință și acțiune 
a întregii națiuni. în frunte cu clasa 
muncitoare, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, determină dez
voltarea economico-socială potrivit 
voinței proprii a poporului român.

Conducerea activității economico- 
Bociale a patriei noastre. strategia 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate sînt prerogative fun
damentale ale partidului și statului 
nostru ca reprezentanți ai voinței 
naționale, al voinței întregului po
por. prerogative fundamentale ale 
independentei și suveranității națio
nale a României socialiste.

în perspectiva transpunerii inte
grale în viață a hotărârilor Congre
sului al XII-lea al partidului, ale 
Conferinței Naționale, forțele de 
producție vor cunoaște un nou și 
puternic avînt, ceea ce va conferi o 
șl mai puternică trăinicie bazei teh
nico-materiale a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Un accent 
deosebit pe va pune pe creșterea 
într-un ritm accelerat a productivi
tății muncii, pe valorificarea supe
rioară a materiilor prime și energe
tice. pe utilizarea intensivă a fon
durilor fixe ; exigentele noii cali
tăți în activitatea economică impun 
preocupări tot mai stăruitoare pen
tru reducerea substanțială a cheltu
ielilor materiale, remunerarea stric
tă după cantitatea și calitatea mun
cii depuse, ridicarea în continuare 
a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea întregii efi
ciente a economiei, ceea ce va asi
gura creșterea mai accentuată a ve
nitului național, condiție hotărâtoare 
pentru satisfacerea mai deplină a 
nevoilor materiale și spirituale ale 
întregului popor. Se vor crea astfel 
condițiile necesare ca România să 
depășească, la sfîrșitul acestui cin
cinal, stadiul de țară în curs de dez
voltare, înscriindu-se în rândul sta
telor cu nivel economic mediu, ceea 
ce va reprezenta o nouă etapă cali
tativă în realizarea Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în procesul complex de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate s-a acționat permanent pen
tru lărgirea democrației socialiste, 
atragerea maselor la adoptarea de
ciziilor care privesc prezentul și 
viitorul tării, ceea ce a condus la 
perfectionarea conducerii, organiză
rii și planificării vieții economice și 
sociale, ța nivelul unităților econo- 
mico-sociâle, al orașelor și comune
lor la nivel național, s-a creat un 
cadru organizatoric deschis, capabil 
să stimuleze puternic participarea 
tuturor oamenilor muncii la condu
cerea vieții sociale, la făurirea viito-
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se vor semnala descărcări electrice, în
deosebi după-amiaza, mai frecvent în 
zonele de deal și de munte. In rest, 
vremea va fi relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Izolat, se vor semnala averse 
de ploaie și descărcări electrice. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la moderat cu 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele vor 
înregistra o scădere ușoară, fiind cu
prinse între 16 și 26 de grade, mal Ti

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, cîștigu- 
rile se plătesc în numerar. 

rului fericit al patriei noastre — 
România socialistă.

Concepția politică științifică a to
varășului Nicolae Ceaușescu asupra 
funcțiilor, principiilor, formelor și 
metodelor de conducere și planifica
re și-a găsit o expresivă concreti
zare în ansamblul de măsuri adoptat 
pentru perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, pentru îmbina
rea autoconducerii și autogestiunii 
economice a întreprinderilor cu con
ducerea unitară a economiei pe baza 
planului național unic, condiție ho- 
tărîtoare care asigură valorificarea 
mai bună a avantajelor orinduirii 
noastre socialiste, concentrarea efor
turilor în direcțiile hotărâtoare ale 
progresului economico-social al tării.

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate determină pro
funde schimbări în concepția. în 
nivelul de conștiință socială și po
litică al oamenilor muncii, al maselor 
largi populare. Rolul hotăritor în 
formarea omului nou îl are uriașa 
activitate teoretică, ideologică și po- 
litico-educativă desfășurată de Parti
dul Comunist Român, pentru inte
grarea plenară î,n viata socială a 
valorilor politice și etice ale socia
lismului. Această activitate a con
tribuit la ridicarea nivelului general 
de cunoștințe ale oamenilor muncii, 
la lărgirea orizontului lor cultural, 
la crearea unui înalt spirit de răs
pundere fată de interesele generale 
ale societății.

Pe fondul succeselor strălucite 
obținute în dezvoltarea economiei, a 
științei, învătămîntului și culturii. în 
ridicarea bunăstării poporului, s-au 
înregistrat adinei prefaceri în struc
tura societății românești, s-a inten
sificat în toate compartimentele de 
activitate dialogul fructuos cu oa
menii muncii, s-au realizat progrese 
deosebite în făurirea conștiinței noi, 
socialiste. în dimensiunile umanis
mului revoluționar.

Ridicarea continuă a gradului de 
dezvoltare economico-socială a tu
turor județelor consolidează baza 
materială a egalității sociale și na
ționale, contribuie la întărirea uni
tății politico-morale și a prieteniei 
frățești a tuturor fiilor țării în mun
ca și lupta pentru înflorirea patriei 
comune. România socialistă.

România deceniului 9 va prezen
ta tabloul unei țări prospere, cu o 
structură economică modernă, în 
care întreaga populație va beneficia 
de un nivel de trai material și spi
ritual superior, corespunzător etapei 
istorice a .socialismului multilateral 
dezvoltat pe care-1 edificăm în pa
tria noastră.

Partidul, țara și poporul au un 
măreț program de dezvoltare eco
nomico-socială, trasat de cel de-al 
XII-lea Congres, care mobilizează 
forța și capacitatea creatoare a ma
selor populare, în frunte cu clasa 
muncitoare, pentru progresul și bu
năstarea națiunii, pentru libertatea, 
independenta și suveranitatea patriei 
noastre socialiste.

într-o unitate de neclintit, puter
nic angajat în jurul gloriosului nos
tru partid și al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român va obține noi și 
strălticite victorii în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. în înflorirea civilizației mate
riale și spirituale a națiunii noastre 
socialiste.

dicate în sudul țârii. în București s 
Vremea va fi relativ frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
averse șl descărcărilor electrice, îndeo
sebi după-amiaza. Vintul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 10 grade, cele 
maxime vor oscila între 23 și 26 de gra
de, mai ridicate la începutul interva
lului. (Otilla Diaconu, meteorolog de 
serviciu).

LISTĂ OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
cîștigătoare la tragerea la sorti pen

tru trimestrul I 1983

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștiguîui

1. 918-615-160 10 000
2. 919-610-84 5 000
3. 902-612-203 5 000
4. 917-218-78 5 000
5. 939-293-57 5 000

5 cîștiguri în valoare totală
de Iei 30 000

Titularii libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare trebuie să șe pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procură
rii materialelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimes

trul I 1983

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștiguîui

1. 860-201-488 15 000
2. 816-1-1598 10 000
3. 833-201-143 10 000
4. 862-1-1111 10 000
5. 815-1-1399 10 000

5 cîștiguri în valoare totală
de lei 55 000

Plata cîștlgurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa
re pot folosi cîstlgurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.



înaltă apreciere fată de sprijinul 
consecvent si deplin acordat de România, 

de președintele Nicolae Ceausescu 
luptei Miîe a poporului namibian

O declarație a președintelui Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

PARIS 28 (Agerpres). Corespondență de la Mircea Moarcăș : După 
prezentarea poziției României, a președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea urgentării accesului Namibiei la independență, pentru 
respectarea acestui drept sacru și inviolabil al poporului namibian, pozi
ție expusă in cadrul ședinței de miercuri a Conferinței internaționale in 
sprijinul luptei poporului namibian pentru independență de șeful delega
ției române, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a declarat pentru presă :

Doresc din toată inima ca, prin 
intermediul presei, să transmit 
României, personal președintelui 
Nicolae Ceaușescu, marele nostru 
prieten, cele mai fierbinți mulțu
miri pentru sprijinul consecvent și 
deplin pe care poporul român l-a 
acordat și îl acordă luptei nobile a 
poporului namibian pentru înfăp
tuirea idealurilor sale legitime de 
libertate și independență. Sprijinul 
României a fost permanent, de la 
începerea acestei lupte, un spri
jin politic, diplomatic, material și 
moral. Acesta a constituit și con
stituie un ajutor direct dat lup
tei noastre drepte. Aș vrea, tot
odată. să subliniez și faptul că 
România, ca membră deosebit de 
activă a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia, participă nemijlocit la 
eforturile reale pe care majoritatea 
statelor membre ale Națiunilor 
Unite le depun pentru înlăturarea 
dominației coloniale și asigurarea 
accesului Namibiei la o indepen
dență reală. Dealtfel, însăși inter
venția delegației române la această 
importantă conferință internațio
nală, desfășurată sub înalta egidă a 
O.N.U., pentru care țin să exprim 
recunoștința noastră României, per
sonal conducătorului partidului și 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poziția clar și ferm ex
primată și cu acest prilej de țara 
dumneavoastră, vin să confirme 
încă o dată relațiile foarte strînse 
care unesc România de Namibia 
luptătoare.

Are perfectă dreptate președin
tele Nicolae Ceaușescu — a subli
niat în continuare Sam Nujoma —

I----

ggAGEIUȚIILE de presa 
pe scurt

TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA CASABLANCA. La 28 aprilie s-a 
deschiși Tîrgul internațional de la Casablanca, manifestare la care parti
cipă un număr de 27 de țări. România este prezentă cu un pavilion în 
care sînt expuse mostre și panouri reprezentînd realizările economiei 
noastre naționale în domeniile industriei construcțiilor de mașini, ener
getic, chimic, al materialelor de construcții, industriei ușoare etc. Pavi
lionul țării noastre a fost vizitat de prințul Moulay Rachid, însoțit de 
membri ai guvernului, precum și de alte oficialități marocane.

REUNIUNEA COMITETULUI 
COMUN PENTRU DEZVOLTARE 
al Fondului Monetar Internațional 
și al Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare s-a 
deschis ieri’ la Washington. Prin
tre problemele ce vor fi discutate 
se numără problemele datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare. precum și dificultățile cu 
care s-au confruntat unele țări în 
anul trecut, legăturile pentru co
merț și promovarea dezvoltării. 
Din partea țării noastre participă 
o delegație condusă de Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

MINIȘTRII DE EXTERNE AI
,__ GRECIEI ȘI TURCIEI, Ioannis Ha-

.... ——\
ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

SE EXTINDE MIȘCAREA PENTRU CREAREA 
UNEI ZONE DENUCLEARIZATE IN NORDUL EUROPEI

Telegramele agențiilor de presă consemnează zilnic noi și noi acțiuni, 
noi și ample demonstrații și manifestări ale mișcărilor pentru pace din 
Europa, din S.U.A. și din alte regiuni ale globului, care se ridică cu 
fermitate împotriva planurilor de amplasare a noilor rachete nucleare pe 
continentul european, militează tot mai hotărît pentru a împiedica dezlăn
țuirea unei conflagrații mondiale cu consecințe incalculabile.

Ziarul nostru își propune ca, într-un ciclu de articole, să înfățișeze 
amploarea acestor mișcări, care cuprind mase populare din cele mai largi, 
cercuri social-politice din cele mai diverse - acționînd de pe platforma 
comună a răspunderii pentru destinele păcii în lume.

In numărul de astăzi - despre intensificarea acțiunilor militanților 
pentru pace din țările nordice.

Cît de amplă și cît de • profund 
ancorată în năzuințele popoarelor 
din nordul Europei este mișcarea 
pentru dezarmare și pace? încer- 
cind să formuleze un răspuns la 
această întrebare, institute de spe
cialitate din Oslo, Stockholm sau 
Helsinki recurg periodic la sondaje 
de opinie în țările scandinave. Re
zultatele anchetelor efectuate evi
dențiază o creștere a preocupării 
față de primejdia declanșării unei 
conflagrații mondiale, cu folosirea 
inevitabilă a armelor nucleare, o 
sporire considerabilă a numărului 
celor care se pronunță pentru 
denuclearizarea nordului Europei, a 
altor regiuni ale continentului.

„Deteriorarea climatului interna
țional, recrudescența politicii de 
confruntare și escalada cursei înar
mărilor amplifică pericolul declan
șării unei conflagrații nucleare pus
tiitoare" — au apreciat participan
ts la recenta conferință internațio
nală, desfășurată la Oslo, cu tema 
„Confruntare sau noi alternative?". 
Au luat, parte la această reuniune 
personalități politice și obștești 
dintr-o serie de țări din vestul și 
nordul Europei și din S.U.A.

Ceea ce se impune atenției în 
mod special esțe largul evantai al 
grupărilor ce s-au angajat activ în 
lupta pentru pace și dezarmare în 
țările nordice. Institutul pentru 
sondarea opiniei publice (S.I.F.O.) 

y^din Stockholm a constatat că în- 

atunci cînd declară că lupta eroică 
a poporului namibian pentru înfăp
tuirea drepturilor sale inalienabile 
la autodeterminare și independență 
se desfășoară în condiții interna
ționale deosebit de complexe și con
tradictorii, de maximă tensiune în 
lume. Și cred că nu greșesc cu ni
mic atunci cînd afirm că astăzi A- 
frica australă și, în acest context, 
problema namibiană sînt situate în
tr-o zonă intens explozivă a lumii, 
pentru că situația critică din Africa, 
australă este serios agravată de 
menținerea stării de ocupație colo
nială a Namibiei de către regimul 
de la Pretoria, de obstacolele con
tinue puse în calea realizării drep
tului Namibiei la independență, ca 
și de actele agresive repetate ale 
autorităților rasiste sud-africane 
împotriva statelor africane vecine 
independente, punînd tot mai mult 
în pericol securitatea și pacea pe 
continentul african și în întreaga 
lume. De aceea, astăzi lupta po
porului namibian pentru libertate și 
independență depășește cu mult ca
racterul unei lupte legitime cu ca
racter național, ea dobîndește di
mensiunile unei lupte unite a tu
turor popoarelor lumii, a tuturor 
forțelor progresiste de pe toate con
tinentele pentru afirmarea dreptu
rilor majore ale tuturor națiunilor : 
dreptul la viață, la libertate, la in
dependență și demnitate națională. 
Aceasta cred 'că este, dealtfel, și 
ideea dominantă pe care importanta 
conferință internațională la care 
participăm o transmite de aici, de 
la Paris, întregii lumi.

ralambopoulos, și, respectiv, Uter 
Turkmen, au avut joi o întrevede
re la Strasbourg, in încercarea de 
a stabili modalitățile unei reluări a 
dialogului dintre cele două țări. 
Agenția France Presse remarcă fap
tul că este primul contact neoficial 
dintre cei doi miniștri, de la între
vederea lor din octombrie trecut, 
de la Ottawa.

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE
și-a deschis lucrările la Addis Abeba. Sînt prezenți Javier Perez de Cuellar, 
secretarul general al O.N.U., și Daniel Arap Moi, președintele în exercițiu 
al O.U.A. in cursul sesiunii vor fi abordate probleme privind dezvoltarea 
social-economică a Africii, planurile de dezvoltare a țărilor africane pe 
următorii 25 ani. Sesiunea a fost deschisă de Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu din Etiopia.

tr-un grup de 100 demonstranți 
suedezi 55 erau social-democrați, 16 
conservatori, 10 membri ai Parti
dului de centru, 8 liberali, 6 comu
niști și 5 ai altor partide mai mici.

„Oamenii trebuie să înțeleagă 
faptul că proliferarea armamentelor 
nu le sporește securitatea, ci, dim
potrivă, amenință cu dispariția 
vieții pe Pămînt", a subliniat în- 
tr-un interviu de presă primul mi
nistru suedez Olof Palme, apreciind 
că mișcările pentru pace au un rol 
însemnat în acest amplu proces de 
conștientizare a opiniei publice.

Un obiectiv specific de luptă al 
mișcărilor pentru pace din țările 
nordice rămîne crearea unei zone 
denuclearizate în această parte a 
Europei. După cum aprecia nu de 
mult președintele Finlandei; Mauno 
Koivisto. țară inițiatoare a acestei 
propuneri, constituirea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei 
corespunde atît intereselor Finlan
dei, cît și ale celorlalte țări nordice. 
Transpunerea cît mai grabnică în 
fapt a unei astfel de inițiative s-a 
aflat în centrul atenției Parla
mentului opiniei publice pentru 
dezarmare", forum larg de dezba
tere, desfășurat la Helsinki, cu spri
jinul a peste 160 organizații obștești 
din Finlanda.

în Danemarca, o rezoluție adop
tată cu majoritate de voturi în 
Folketing (parlament) solicită efor
turi din partea guvernului în spri-

Președintele Columbiei l-a primit pe 
ambasadorul României

BOGOTA 28 (Agerpres) — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise pre
ședintelui Republicii Columbia. Be- 
lisario Betancour Cuartas, un cordial 
mesaj de salut. împreună cu urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului columbian — urări de pro
gres și prosperitate.

Exprimînd mulțumirile sale deo
sebite pentru mesajul adresat, pre
ședintele Belisario Betancour Cuar
tas a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros 
mesaj de salut, însoțit de cele mai 
bune urări de sănătate, și fericire 
personală, iar poporului român —

întărirea securității și cooperării în Europa
- necesitate vitală

Cuvîntarea șefului delegației române la reuniunea 
general-europeană de la Madrid

MADRID 28 (Agerpres). — La Ma
drid a avut loc o nouă ședință ple
nară a reuniunii general-europene, în 
cadrul căreia au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor Austriei, Iugoslaviei, 
Finlandei, Maltei, Norvegiei, Cipru
lui, Suediei. San Marino. U.R.S.S., 
României. Angliei, Belgiei. R. D. Ger
mane și Elveției. Evidențiind faptul 
că ziua de 27 aprilie a fost propusă 
de țările neutre și nealiniate ca dată 
pentru încheierea reuniunii general- 
europene de la Madrid, șefii delega
țiilor acestor țări au exprimat îngri
jorarea că acest obiectiv nu a putut 
fi atins, lipsind voința politică nece
sară.

Vorbitorii au subliniat necesitatea 
și urgența încheierii cu rezultate po
zitive a reuniunii de la Madrid prin 
adoptarea în perioada imediat urmă
toare a unui document final substan
țial și echilibrat.

S-a apreciat că proiectul de docu
ment final prezentat de 8 țări neutre 
și nealiniate la 15 martie oferă o 
bază bună pentru finalizarea nego
cierilor și încheierea reuniunii de la 
Madrid cu rezultate pozitive.

Totodată, mai multe delegații au 
arătat că acest proiect nu reflectă în 
mod adecvat pozițiile și interesele ță-

ÎNTÎLNIREA MINIȘTRILOR A- 1
GRICULTURII DIN ȚĂRILE .
MEMBRE ALE C.E.E., -desfășurată 
la Luxemburg, a reprezentat un I
nou eșec în ce privește fixarea 
prețurilor agricole pentru perioada 
1983—1984. Impasul este total, re- |
levă agenția France Presse, preci- 
zînd că miniștrii au convenit să se i
întîlnească din nou îp zilele de 16 
și 17 mai.

CONFERINȚA SPECIALĂ A I
PARLAMENTULUI (VEST-)EURO- I
PEAN — organul consultativ al 
C.E.E. — și-a încheiat, joi, lucrări- I 
le, la Bruxelles, prin adoptdrea | 
unui apel adresat șefilor de stat și 
de guvern ai celor zece țări mem- . 
bre ale Pieței comune pentru a ac
ționa eficient în vederea combaterii 1 
șomajului. Participanta la discuții 
au subliniat necesitatea unor mă
suri' susținute în special in ceea ce | 
privește diminuarea șomajului în 
rîndul tinerilor. După cum s-a mai i 
anunțat, în Piața comună șomează 
în prezent peste 12 ()00 000 de per
soane, din care aproape 40 la sută 
sînt tineri sub 25 de ani.

A O.N.U. PENTRU AFRICA (C.E.A.)

jinul creării unei zone denucleari
zate în Europa și a oricăror mă
suri realiste în problema dezarmă
rii. Presa din Copenhaga a consi
derat că acest document concreti
zează, pe plan parlamentar, voința 
celor peste 260 000 de danezi care 
au semnat un apel adresat autori
tăților centrale de a se opune am
plasării de arme nucleare pe teri
toriul țării în timp de pace.

Sprijinul larg acordat de opinia 
publică din Scandinavia ideii unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei se îmbină cu o permanentă pre
ocupare pentru evoluția situației pe 
ansamblul continentului, luîndu-se 
în considerație aspectele vitale ale 
securității, întrucît sporirea arsena
lelor nucleare, indiferent unde sînt 
amplasate, pune în pericol exis
tența tuturor popoarelor europene. 
„Cea mai importantă și urgentă 
sarcină a luptei pentru pace — nota 
Hilkki Pietil, militant finlandez 
pentru dezarmare — este preîntim- 
pinarea folosirii armei nucleare, în
cetarea producerii și perfecționării 
ei, distrugerea actualelor stocuri 
nucleare".

în același cadru de preocupări 
s-a desfășurat recent în capitala 
Suediei un seminar care a reunit 
peste 600 de cadre didactice și stu- 
denți de la Institutul Karolinska 
din Stockholm. în opinia generală 
a participanților, numai împiedica
rea unui conflict nuclear prin mă
suri eficiente de dezarmare poate 
reprezenta un aport concret la cauza 
păcii și destinderii internaționale, 
în consecință, profesorii și studen
ții au cerut înghețarea și reducerea 
arsenalelor nucleare, precum și a 
forțelor militare și armamentelor 
convenționale.

După cum este bine cunoscut, în 
Suedia, guvernul este profund pre
ocupat de problemele dezarmării, 
în declarațiile publice ale repre
zentanților săi, guvernul a anunțat 
că va continua să acționeze pentru 
lichidarea armelor nucleare de pe 

urări de noi și remarcabile succese 
în dezvoltarea economică și socială 
a patriei sale.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Columbiei a ambasadorului 
României la Bogota, Gheorghe 
Dobra. în cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la stadiul relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri. îndeosebi în do
meniul economic. A fost exprimată 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor româno-columbiene și 
au fost examinate unele măsuri în 
vederea extinderii și diversificării 
colaborării și cooperării dintre cele 
două țări.

rilor lor și au anunțat că au unele 
observații și propuneri de modificare 
a acestui proiect pe care urmează 
să le facă cunoscute în zilele urmă
toare. Numeroși șefi de delegații au 
subliniat în intervențiile lor necesi
tatea ca în această fază finală a re
uniunii să se manifeste flexibilitate 
și spirit constructiv, să se intensifice 
eforturile pentru rezolvarea proble
melor deschise și ajungerea în cel 
mai scurt timp la un document final 
de natură să contribuie la întărirea 
destinderii, securității și cooperării 
pe continentul european.

Luînd cuvîntul în ședința plenară, 
șeful delegației române, ambasa
dorul Vasile Șandru, a prezen
tat răspunsul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, la apelul unor 
țări neutre și nealiniate privind fina
lizarea lucrărilor reuniunii de la Ma
drid, aprecierea pozitivă dată efor
turilor și inițiativei statelor neutre și 
nealiniate, inclusiv proiectului revi
zuit de document final prezentat, 
care prevede, între altele, convocarea 
unei conferințe pentru măsuri de în
credere și dezarmare în Europa, pre
cum și asigurarea continuității pro
cesului C.S.C.E. Apreciind că pro
iectul revizuit poate servi în general 
ca bază pentru un acord, dacă inte
resele legitime ale tuturor statelor 
participante la reuniune vor fi luate 
în considerație, șeful delegației ro
mâne a arătat că, asemenea altor 
țări. România consideră că sînt 
încă necesare unele îmbunătă
țiri și precizări ale acestui pro
iect și se pronunță pentru re
luarea, fără nici o întîrziere, a ne
gocierilor, astfel îneît să poată fi pre
zentate și examinate propunerile 
concrete vizînd îmbunătățirea proiec
tului documentului final al reuniunii, 
în același spirit, a arătat el, deși 
contactele și consultările neoficiale 
au fost și sînt firești și necesare, 
acestea nu trebuie să înlocuiască sau 
să întîrzie negocierile propriu-zise, 
deschise participării tuturor delega
țiilor țărilor participante la C.S.C.E. 
Șeful delegației române a exprimat 
convingerea țării noastre că. dacă se 
va da dovadă de spirit constructiv și 
de colaborare, prin eforturi susținute 
și conjugate, s-ar putea ajunge rapid 
la încheierea reuniunii de Ia Madrid 
cu rezultate pozitive și substanțiale.

Referindu-se la obiectivele funda
mentale ale participării țării noastre 
la lucrările forumului general-euro- 
pean de la Madrid, șeful delegației 
române a evidențiat aplicarea strictă 
a principiilor înscrise în Actul final, 
adoptarea hotărîrii privind convo
carea conferinței pentru încredere și 
dezarmare în Europa, întărirea și 
dezvoltarea relațiilor dintre, statele 
participante, reluarea destinderii și 
asigurarea continuității procesului 
C.S.C.E., România fiind gata să găz
duiască, la Bijcurești, următoarea 
reuniune general-europeană.

continentul european, pentru crea
rea de zone denuclearizate în aceas
tă regiune a planetei noastre, mili- 
tînd, totodată, pentru încheierea 
unui acord internațional ‘ care să 
prevadă interzicerea folosirii și 
producerii de arme chimice. Conco
mitent, în țară se desfășoară cu 
succes acțiunea de colectare a sem
năturilor pe o petiție în favoarea 
dezarmării și păcii, care a întrunit 
pînă acum adeziunea a 900 000 
suedezi. începută în octombrie 1982, 
această campanie precede deschi
derea conferinței internaționale de 
la Upsala, organizată sub deviza 
„VIAȚA ȘI PACE", în dorința de 
conjugare a eforturilor în lupta 
pentru dezarmare, pentru elimina
rea primejdiei unei conflagrații 
nucleare. •

Asocierea mișcărilor și organiza
țiilor militante pentru pace din 

'țările nordice în acțiuni comune, 
care depășesc cadrul regional strict 
geografic, demonstrează creșterea 
audienței argumentelor prezentate 
în sprijinul revendicărilor si aspi
rațiilor lor, foarte apropiate și de 
cele mai multe ori identice cu ale 
tuturor popoarelor din Europa. O 
caracteristică a acestor acțiuni, re
marcată de presa internațională, 
este optimismul organizațiilor și 
militanților pentru pace, încrederea 
în succesul demersului lor. Semni
ficativă în acest sens este concluzia 
Ia care au ajuns participanții la 
Conferința internațională pentru 
pace de la Oslo. Ei și-au exprimat 
speranța că, prin unirea eforturi
lor forțelor din Europa și din în
treaga lume care militează pentru 
destindere, dezarmare și pace, se 
va putea ajunge la îmbunătățirea 
climatului mondial, la oprirea 
cursei înarmărilor și începerea unor 
negocieri eficiente de dezarmare, 
menite să ducă la întărirea secu
rității popoarelor.

Petre STĂNCESCU

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru așezările umane 
Intervenția reprezentantului 

României
HELSINKI 28 (Agerpres). — în șe

dința plenară a celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei O.N.U. pentru așe
zările umane a luat cuvîntul șeful 
delegației române, ambasadorul Ma
ria Stănescu. care a prezentat preo
cupările și realizările României so
cialiste în domeniul organizării teri
toriului și al construcției de locuințe.

Reprezentantul român a scos în 
evidentă faptul că în centrul politicii 
de sistematizare și de construcții, 
elaborată sub directa îndrumare a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se află omul, sa
tisfacerea plenară a . cerințelor sale 
de viată în continuă creștere și di
versificare. afirmarea deplină a per
sonalității umane. îmbinarea armo
nioasă a intereselor personale cu. 
aspirațiile generale ale întregii so-' 
cietăți.

Reuniunea 
de primăvară 

a Uniunii 
interparlamentare

HELSINKI 28 (Agenșres). — în 
cadrul lucrărilor reuniunii de primă
vară a Uniunii interparlamentare 
s-au încheiat dezbaterile în Comisia 
pentru educație, știință, cultură și 
mediu înconjurător, care a abordat 
problematica încadrării în muncă a 
tineretului. în special în țările în 
curs de dezvoltare, rolul învățămîn- 
tului și pregătirii cadrelor.

în intervenția sa, președintele 
grupului român al Uniunii interpar
lamentare s-a referit la atenția deo
sebită care se acordă în țara noas
tră tinerei generații, creșterii și edu
cării tineretului în spiritul datoriei 
fată de patrie, al ideilor nobile ale 
păcii și prieteniei între popoare. El 
a relevat, totodată. însemnătatea ini
țiativei României care a dus la de
clararea de către O.N.U. a anului 
1985 drept „An internațional al tine
retului" sub deviza „Participare, 
dezvoltare pace". Parlamentele, a 
spus el. sînt chemate să inițieze pro
grame naționale în vederea soluțio
nării problemelor complexe ale tine
retului și să sprijine pregătirea și 
desfășurarea cu succes a acțiunilor 
preconizate a avea loc în cadrul 
„Anului internațional al tineretului".

Consultări în vederea 
formării noului guvern 

portughez
LISABONA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, l-a primit, joi, pe se
cretarul general al Partidului Socia
list Portughez, Mario Soares, pentru 
a discuta probleme legate de for
marea unui nou guvern, după alege
rile.'legislative anticipate de la 25 
aprilie. La sfîrșitul întîlnirii. Mario 
Soares a declarat ziariștilor că nu va 
începe negocieri în vederea alcătui
rii unui nou cabinet decît după în
trunirea de la 7 mai a conducerii 
P.S.P., cînd va fi examinată proble
ma alegerii partenerului de coali
ție.

Partidul Comunist Portughez a 
propus Partidului Socialist Portughez 
începerea de negocieri între condu
cerile celor două formațiuni politice 
pentru găsirea unei soluții democra
tice formării noului guvern al Por
tugaliei.

într-o scrisoare adresată P.S.P., 
secretarul general al P.C.P., Alvaro 
Cunhal, arată că rezultatele alegeri
lor legislative anticipate desfășurate, 
luni, în Portugalia deschid „o cale 
instituțională și obiectivă formării 
unui guvern democratic".

într-un comunicat de presă, Parti
dul Socialist Portughez a respins 
propunerea privind angajarea de ne
gocieri avansată de Partidul Comu
nist.

Premierul Indiei despre 
dialogul Nord-Sud

ROMA 28 (Agerpres). — într-un ( 
interviu acordat cotidianului italian 
„La Reppubblica" și citat de agenția 
A.N.S.A., primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, s-a referit la o serie 
de probleme economico-sociale cu 
care este confruntată omenirea în 
general și statele în curs de dezvol
tare în special, la importanța și 
perspectivele dialogului Nord-Sud. 
„Pentru noi, dar și pentru un număr 
crescînd de țări, chiar europene, tra
gedia o constituie faptul că, din 
punct de vedere tehnologic și eco
nomic, omenirea este în măsură să 
evite foametea, și totuși foametea 
rămîne o problemă" — a spus ea. 
„Fiecare cetățean din statele dezvol
tate consumă de 20 de ori mai 
multe resurse decît unul care trăieș
te într-o țară în curs de dez
voltare. Dacă statele industriali
zate ar ajuta pe cei mai puțin 
bogați să-și sporească puterea de 
cumpărare, ele ar avea posibilitatea 
să desfacă un număr mai mare de 
bunuri pe imensele noastre piețe. 
Este, tocmai lucrul de care are nevoie 
Occidentul pentru combaterea infla
ției. în fond, pentru țările industria
lizate problema se pune în planul 
redresării, pentru noi este vorba de 
a supraviețui : interdependența este 
evidentă" — a remarcat premierul 
indian.

împotriva imixtiunilor in treburile interne ale popoarelor
MADRID 28 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor reu
niunii pentru promovarea procese
lor democratice din America Latină. 
Spania și Portugalia — la care iau 
parte peste 100 de personalități po
litice din 23 de țări latino-americane, 
Spania și Portugalia — Eduardo Ga- 
leano. proeminent reprezentant al 
vieții culturale și politice uruguaye- 
ne. s-a pronunțat pentru respectarea 
stricta' a originalității și particulari
tăților specifice ale proceselor demo
cratice de dezvoltare din America 
Latină, Spania și Portugalia — trans
mite agenția I.P.S. El a arătat că 
fiecare stat, fiecare popor trăiește și 
evoluează în conformitate cu condi-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

Aniversarea Zilei dumneavoastră de naștere — sărbătoarea națională a 
Japoniei — im; oferă ocazia plăcută de a vă felicita călduros, exprimîn- 
du-vă urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru 
poporul japonez prieten.

Exprim încrederea că raporturile dintre statele noastre vor cunoaște o
dezvoltare continua, in interesul 
țelegerii și securității internaționale.

TELE
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
transmis lui Yasuhiro Nakasone, 
prim-ministru al Japoniei. în nu-

„Sakura", floarea de cireș, repre
zintă în Japonia un adevărat sim
bol național, expresie a dragostei 
locuitorilor arhipelagului nipon 
față de natura în veșnică înnoire. 
Și, printr-o fericită coincidență, 
luna în care înfloresc cireșii este și 
luna în care se marchează sărbă
toarea națională a Japoniei.

Admirația pentru gingășia florilor 
de cireș într-o țară a tehnicii îna
intate, prețuirea pentru ceea ce este 
simplu și omenesc se înscriu, ală
turi de hărnicie, tenacitate și price
pere, printre calitățile de seamă ale 
poporului japonez, care a făcut din 
„Tara soarelui răsare" una din ma
rile puteri industriale ale lumii.

Ilustrative pentru progresul eco
nomiei nipone sînt două din princi
palele zone industriale ale țării : 
Tokio — Kawasaki — Yokohama si 
Osaka — Kobe — Kyoto — Nara. 
Prima reprezintă un megalopolis în 
care trăiesc peste 27 milioane lo
cuitori (urmînd să atingă >35 mili
oane în anul 2000), cea de-a doua 
— o aglomerare urbană aproape tot 
atît de impozantă, adăpostind circa 
21 milioane locuitori. Aci se reali
zează mai bine de jumătate din ro
boții industriali existenți azi in 
lume ; în aceste două mari zone 
sînt create ultimele noutăți în ma
terie de miniaturizare electronică și 
tot aci se dezvoltă. între altele, o 
industrie a construcțiilor de auto
mobile care concurează cu cea a ță

CONGRESUL PARTIDULUI FRELIMO

Salutul adresat de reprezentantul P.C.R.
MAPUTO 28 (Agerpres) — în ca

drul lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului FRELIMO, 
care se desfășoară la Maputo, to
varășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., reprezentantul 
partidului nostru la congres, a adre
sat participanților, în numele Parti
dului Comunist Român, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al oamenilor muncii din 
România, un cordial salut și cele 
mai bune urări, împreună cu ex
presia sentimentelor de caldă priete
nie frățească.

Vorbitorul a relevat cu satisfacție 
că, în spiritul înțelegerilor și al do
cumentelor semnate de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Samora Moi
ses Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, legăturile de 
prietenie, stabilite încă din timpul 
luptei de eliberare a poporului mo- 
zambican, au cunoscut an de an o 
puternică dezvoltare și întărire. Con- 
lucrînd rodnic — a subliniat vorbi
torul — țările noastre au inițiat și 
realizat împreună o serie de acțiuni 
de cooperare în diverse domenii, 
existînd premise favorabile pentru 
a se conferi dimensiuni și mai largi 
colaborării economice româno-mo- 
zambicane, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

în continuare, reprezentantul 
P.C.R. s-a referit la realizările po
porului nostru în construirea socia
lismului, la unele preocupări ale 
partidului și statului nostru pe plan 
intern și extern.

în acest cadru, el a relevat că în 
actuala situație internațională. 
Partidul Comunist Român. România 
socialistă consideră necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
unirea tuturor forțelor progresiste 
și antiimperialiste. a tuturor po
poarelor, în vederea reducerii și eli
minării pericolului unui război nimi
citor și promovării unei politici noi, 
care să asigure fiecărui popor dez
voltarea economico-socială inde
pendentă. o colaborare egală între 
toate națiunile lumii, triumful păcii 
și cooperării internaționale. Repre
zentantul P.C.R. a expus poziția 
României, ca țară europeană, potri
vit căreia este necesară intensifi
carea eforturilor pentru Încheierea 
cu succes, în cel mai scurt timp, a

In sprijinul dreptului inalienabil al poporului 
palestinian

ABU DHABI 28 (Agerpres) — La 
Sharjah, în Emiratele Arabe Unite, 
s-au încheiat joi lucrările unei con
ferințe regionale consacrate proble
mei palestiniene și statutului Ieru
salimului. Au participat reprezen- 

țiile concrete, cu cadrul național 
istorico-social și politico-economic 
specific, ceea ce face cu atît mai ne
cesară respingerea tendințelor de 
imixtiune în treburile interne, a în
cercărilor de a se transfera și in
troduce forțat modelele străine în 
structuri incompatibile cu acestea. 
„Nu ajută cu nimic, cu atît mai 
puțin la cunoașterea reciprocă, apli
carea de etichete europene procese
lor de dezvoltare din America Lati
nă, procese care au rădăcini și tra
diții proorii, specifice și complexe, 
și care se dezvoltă în contextul unor 
realități concrete diferite", a spus de
legatul Uruguayan.

doua națiuni, al pacn, destinderii, m-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RAMĂ
mele guvernului român și al său 
personal, felicitări sincere, calde 
urări de sănătate și fericire, succes 
deplin în activitatea de mare răs
pundere ce o desfășoară.

rilor avînd o mult mai îndelungată 
tradiție în acest domeniu. Dezvol
tarea industrială rapidă explică vi
teza cu care apar, peste noapte, 
zgîrîie-nori și supermagazine mo
derne, alături de construcții în sti
lul tradițional japonez, înconjurate 
de vestitele grădini nipone, această 
alternanță între modernitate și tra
diție constituind una din trăsăturile 
caracteristice Japoniei actuale.

Deși despărțite de mari distanțe, 
România și Japonia au stabilit re
lații fructuoase de colaborare, care 
se dezvoltă și se adîncesc continuu. 
Fără îndoială că un rol esențial în 
promovarea acestui curs l-au avut 
vizita efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu,-,., împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Japo
nia, dialogul la nivel înalt purtat cu 
împăratul Hirohito și cu primul mi
nistru nipon, ca și vizita în Româ
nia, ca reprezentant al împăratului 
nipon, a prințului moștenitor al Ja
poniei. Akihito, împreună cu prin
țesa Michiko. Desfășurate într-o 
ambianță de caldă prietenie, con
vorbirile ce au avut loc cu aceste 
prilejuri au pus în evidență voința 
reciproc împărtășită de a întări co
laborarea pe plan economic, teh- 
nico-științific, cultural, ca și pe tă- 
rîmul vieții internaționale, pentru 
afirmarea dezideratelor de pace ale 
întregii omeniri, pentru rezolvarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană.

reuniunii de la Madrid, pentru con
vocarea unei conferințe de încre
dere și dezarmare în Europa, pentru 
unirea eforturilor tuturor' statelor 
continentului în vederea opririi am
plasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune, precum și retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru 
formarea de zone denuclearizate în 
Europa. El a reafirmat sprijinul ferm 
al țării noastre acordat eforturilor 
popoarelor africane de lichidare to
tală a politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, pentru eradi
carea subdezvoltării și consolidarea 
independenței naționale, pentru rea
lizarea noii ordini economice și po
litice internaționale. Considerăm — 
a spus reprezentantul P.C.R. — că 
este necesar ca țările în curs de dez
voltare să se întrunească și să-șî 
stabilească strategia comună atît în 
ce privește colaborarea între ele. cît 
și desfășurarea tratativelor cu țările 
dezvoltate.

în încheiere, reprezentantul parti
dului nostru a reafirmat dorință 
P.C.R. de a dezvolta și în viitor re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul FRELIMO, dintre România șl 
Mozambic, dintre popoarele noastre 
•și a urat succes deplin în desfășura- 
rea lucrărilor congresului, în apli
carea hotărîrilor ce vor fi adoptate, 
în activitatea viitoare a partidului, 
consacrată apărării cuceririlor revo
luționare și înfăptuirii aspirațiilor 
oamenilor muncii din Mozambic de 
a trăi în libertate, demnitate și pros
peritate, într-o lume a păcii și co
laborării internaționale.

Cuvîntul de salut a fost primit cu 
deosebită căldură și aplaudat în re
petate rînduri de către participanți.

Mulțumind pentru conținutul deo
sebit de bogat în idei al mesajului, 
tovarășul Samora MoTses Machel, 
președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut cordial, 
împreună cu sentimentele sale de 
recunoștință pentru manifestările 
concrete de solidaritate militantă, 
care datează încă din perioada lup
tei de eliberare națională a poporu
lui mozambican. El a exprimat, de 
asemenea, convingerea că relațiile 
dintre cele două partide și popoare 
se vor dezvolta continuu, spre binele 
lor, ,al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

tanții a 13 țări arabe, ai Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, ai 
unor organizații internaționale și 
regionale, informează agenția de 
presă W.A.M.

Conferința — se menționează în 
comunicatul final dat publicității — 
a reafirmat recunoașterea O.E.P. 
drept unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian și a subliniat 
dreptul său deplin de a participa cu 
drepturi egale la toate întîlnirile in
ternaționale consacrate problemei 
palestiniene. Participanții s-ău pro
nunțat pentru recunoașterea dreptu
lui inalienabil al poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv a 
dreptului la un stat propriu, inde
pendent și suveran.

Conferința a sprijinit planul adop
tat la reuniunea arabă la nivel înalt 
de Ia Fes, apreciindu-1 drept „o 
contribuție constructivă la eforturile 
pentru'o reglementare justă, cuprin
zătoare și durabilă a conflictului din 
Orientul Mijlociu", conformă cu re
zoluțiile O.N.U. privind soluționarea 
problemei palestiniene.
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