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MUREȘ:

Suplimentar materiale 
de construcții 

pentru 200 
de apartamente

Angajați să întîmpine cu noi 
fapte de muncă ziua de 1 Mai, 
oamenii muncii din industria 
județului Mureș depun efor
turi susținute pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Astfel, 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului, ei au realizat 
între altele; peste sarcinile de 
plan, 6 739 mc agregate mine
rale de carieră și balastieră. 
2 050 mc cherestea, 3,8 milioane 
bucăți cărămizi și blocuri ce
ramice, 11 151 mp PAL, 11 200 
mp uși și ferestre dirj lemn, 
precum și alte materiale de 
construcții suficiente pentru 
înălțarea a paste 200 aparta
mente cu două și trei camere. 
Printre unitățile care și-au în
scris numele . la panoul de 
onoare al fruntașilor se nu
mără întreprinderea de pro
duse ceramice Sighișoara, 
I.F.E.T. Mureș-Reghin și între
prinderea de prefabricate Un
gheni. (Gh. Giurgiu).

SIBIU :

Livrări peste prevederi 
la export

.La realizările de seamă do- 
'bindife - în întinipinarea, marii 
sărbători de la 1 Mai de colec
tivele de oameni ai muncii de 
pe platforma industrială din 
Copșa Mică — printre acestea, 
îndeplinirea cu 5 și respectiv 
10 zile mai devreme a planului 
pe patru luni la producția-mar- 
fă industrială de către între
prinderea metalurgică de metale 
neferoase și „Carbosin" — se 
adaugă un nou succes : între
prinderea „Carbosin" a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
la export pe semestrul I al 
acestui an. Prin avansul cîști- 
gat, ca șl prin măsurile între
prinse pentru asigurarea func
ționării ireproșabile a instalații
lor tehnologice, .se vor realiza 
suplimentar pînă la finele aces
tui semestru produse pentru ex
port în valoare de 27,7 milioa
ne lei. (Nicolae Brujan). „

HARGHITA :

Economii 
de materii prime 

și energie electrică
Oamenii muncii din unitățile 

industriale ale județului Harghi
ta au obținut, în cinstea zilei de 
1 Mai, importante economii de 
materii prime și materiale, de 
combustibil și energie electrică. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, prin măsuri tehnico- 
organizatorice judicioase apli
cate la fiecare loc de muncă au 
fost economisite 626 tone metal. 
4 606 tone combustibil conven
țional, 2 677 000 mc gaz metan 
și 132 MWh energie electrică. 
Cu rezultatele cele mai bune în 
această importantă acțiune se 
înscriu întreprinderea de pro
ducție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea- 
Ciuc. întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Gheorgheni, 
întreprinderea tehno-utilaj O- 
dorheiu Secuiesc, întreprinde
rea mecanică Gheorgheni și 
întreprinderea minieră Bălan. 
(I. D. Kiss).

TIMIȘ :

Utilaje noi 
realizate în avans

De la benzile de montaj ale 
întreprinderii „Electrotimiș" 
din Timișoara au ieșit, mai de
vreme decît era prevăzut, două 
noi utilaje destinate echipării 
sectorului de ' fabricare a lan
țurilor pentru industria mi
nieră de la întreprinderea me
talurgică „Ciocanul“-Nădrag. 
Cu acestea, numărul mașinilor 
și utilajelor noi realizate aici 
de la începutul anului a ajuns 
la 43. De la începutul anului și 
pină acum, colectivul între
prinderii timișorene a livrat 
suplimentar beneficiarilor săi 
din industriile minieră, energe
tică, metalurgică, electronică 
și electrotehnică mașini-unelte, 
utilaje tehnologice, produse de 
mecanică fină și optică în va
loare de 2,1 milioane lei. (Ce
zar Ioana).

prin decret prezidențial a unor înalte distincții 
ale Republicii Socialiste România pentru rezultate deosebite 

în activitatea productivă, de cercetare științifică 
și cultural-artistică

Prin decret prezidențial au fost conferite 6 487 ti
tluri, ordine și medalii ale Republicii Socialiste Româ
nia unor muncitori, maiștri, ingineri, țărani cooperatori, 
cercetători și proiectanți, cadre didactice, medici, oa
meni de artă și cultură, activiști de partid și de stat, 

^ai organizațiilor de masă și obștești, pentru contri-

buția adusă fa înfăptuirea
lui de făurire a societății
voltate în patria noastră și rezultatele deosebite ob- 

j ținute în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1982. 

politicii partidului și statu- 
socialiste multilateral dez-

împliniri ale muncii rodnice
Mai bună organizare — cărbune mai mult

I-am așteptat la ieșirea 
din șut. Urcă toți trei cu 
aceeași colivie. Chipurile 
lor nu exprimă nici o 
vîrstă. Acoperite cu praf 
de cărbune, par niște 
măști prin care răzbesc 
privirile pătrunzătoare și 
bucuroase de lumina so
lară.

— A fost un schimb 
bun ?

— Chiar foarte bun, îmi 
răspunde unul dintre ei, 
ca mai toate de la intro
ducerea noului program 
de muncă încoace, pro
gram, de 8 ore, cu două 
zile libere pe săptămînă.

Intră la baie. După ju
mătate de oră, cînd rea
par, deveniseră de nere
cunoscut,

— Din cite știu, tova
rășe Kqyacs Francișc, „lu
crați aici în subteran ' la 
mina Petrila de peste 
douăzeci de ani. Cu toate 
acestea v-ați păstrat sur
prinzător de bine tinere
țea. Care vă este secretul ?

— Lucrez, ce-i drept, 
din 1961 în subteran, iar 
din 1970 conduc o brigadă 
de înaintări. Cu ani in 
urmă, intr-adevăr munca 
în mină era grea ; nici 
acum nu e ușoară, dar 
oricum nu suferă com
parație. Pătrunderea me
canizării in minerit a re
voluționat activitatea în 
acest sector, atit in sensul 
creșterii productivității 
muncii și implicit a ciști- 
gurilor, cit și a reducerii 
efortului fizic. Cred că și 
ortacii de față sint de a- 
ceeași părere că astăzi nu 
se mai poate vorbi de 
acea diferență clară care 
separa munca din subte
ran de cea de la supra
față.

Șefi de brigăzi fruntașe din Petrila 
își prezintă experiența și realizările

— Ce fel de reguli aveți 
în vedere ?

— Mă refer la regulile 
regimului de viață. Mulți 
apreciază longevitatea 
mea în sectorul de înain
tări, sănătatea și Rigoarea 
mea, dar poate mai puțini 
sint aceia care știu că 
după ieșirea din șut eu 
mă odihnesc cum scrie la 
carte, îngrijesc de gospo
dărie, merg cu familia la 
spectacole, mă ocup de cei 
doi copii pe care îi avem, 
nu fac abuz de băutură și 
nopți nedormite. In con
cediile de odihnă cutreier 
țara cu# mașina, împreună 
cu soția și copiii, mergem 
și în stațiuni, am fost și 
în străinătate, adică imi 
întrețin echilibrul și opti

mismul. în rest, ce „se
crete" să am ?

Așa și e. Munca și viața 
disciplinată, spiritul de 
ordine, deprinse în abata
jele în care și-a petrecut 
atiția ani de viață,, explică 
nu numai „secretul" for
mei bune a lui Kovacs 
Francișc, dar și perfor
manțele sale, ale mineri
lor pe care îi conduce, 
acolo în adîncurile pă- 
mintului, unde se hotărăș
te soarta cărbunelui. Pen
tru că, așa cum aveam să 
aflu de la tovarășul Gri- 
gore Grăjdan, ingineriil- 
șef. al. întrepjrinjderi.i. țai- 
niere Petrila, cele trei 
brigăzi pe care le condu
ce Kovacs în sectorul IV 
și în care lucrează comu

niști ca Aurel Negoiu, Io
sif Fabian, Siclodj Arpad, 
Constantin Vișan se nu
mără, prin viteza lor de 
înaintare, printre cele mai 
bune brigăzi din bazinul 
Văii Jiului. Acum, de pil
dă, în cinstea Zilei de 
1 Mai și a aniversării 
partidului aceste brigăzi 
raportează depășirea sar
cinilor la zi cu peste 20 la 
sută.

— Care este media Cîș- 
tigului oamenilor din for
mația dumneavoastră ?

— între 7 și 8 mii de 
lei.

' Cifre- care oglindesc și 
ele, convingător, pricepe
rea profesională, buna or
ganizare. ordinea, disci
plina și nu mai puțin 
rîvna și răspunderea mun
citorească. : ,..

Romulus LAL
(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine de pe Șantierul naval Galați

Spiritul dialectic marxist in politica PrtiWiii 
Comunist Român, după Congresul al IX-lea

Constituie un loc comun faptul că 
dialectica este sufletul marxismului 
și că, în absența acesteia, ideile so
cialiste își pierd caracterul revolu
ționar, se transformă în dogmă. Om 
de vastă cultură, pătrunzînd în 
chintesența gîndirii sociale de pînă 
la sine, spirit critic incisiv, demiti- 
zator a tot ce părea sacrosanct, în
cheiat definitiv în patrimoniul de 
idei al trecutului și al veacului său, 
Marx a supus totul focului necruță
tor al minții, preluind din diversele 
școli teoretice sîmburele rațional și 
dezvoltîndu-1 într-o corelație nouă, 
omogenă, superioară. La baza aces
tei operații, cu adevărat demiur- 
gice, a stat nu numai inteligența sa 
neobișnuită, ci și interesul pentru 
investigarea practicii sociale a tim
pului. Rupîndu-se de filozofia sis
temelor închise, insensibile la real, 
Marx orientează teoria spre viață, 
oferindu-i o problematică nouă, ar
zătoare și conferindu-i finalitate, 
adică forță transformatoare. îmbi- 
nînd organic materialismul cu dia
lectica, punînd la baza determinis
mului istoric legea contrariilor, 
Marx a creat o excepțională pîrghie 
de cunoaștere și acțiune revoluțio
nară.

Dialectica marxistă a proliferat 
cu rapiditate uimitoare din chiar zi
lele nașterii sale, germinînd un vi
guros. curent revoluționar mondial. 
Istoria ultimului secol a înregistrat, 
aproape în fiecare țară, în aceeași 
măsură și în România, o largă ple
iadă de dialecticieni remarcabili. 
Și-au zis însă marxiști și oameni 
care, neputînd, dintr-un motiv sau 
altul, analiza și judeca faptele sau 
noțiunile în mod dialectic, s-au 
pretat la penibile echilibristici cu 
principii depășite ca să ascundă di
vorțul lor cu realitatea, au siluit 
viața pentru a o face să intre în- 
tr-un tipar îngust, s-au înhumat în 
vorbe moarte ieșind din cursul fre
netic și contradictoriu al istoriei.

Deci nu prin simpla adoptare a

emblemei, făcută chiar sub cele mai 
bune auspicii, se poate ajunge la 
condiția de marxist. Mulți factori se 
pot interpune între esență și apa
rență, împiedicînd ca prima să se 
exprime automat în cealaltă. Ici, 
colo au anăruț interese conjunctu- 
rale servite nu de spiritul critic 
marxist, neconcesiv cu aranjamen
tele teoretice, ci de cutare sau cu
tare citat, mai mult sau mai puțin 
concludent, dar bine flancat de co
mentarii și interpretări sugerînd în
rudirea cu Marx. într-o anumită pe
rioadă, conducerea dintr-un centru

Dumitru POPESCU, 
membru al Comitetului Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul Academiei 

„Ștefan Gheorghiu"

Comunicare prezentată în 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.

supranational a activității revoluțio
nare naționale, atit de diversă, era 
fatal să împingă nu numai la o ca
nonizare a marxismului, dar și a 
tacticii de luptă. La rîndul ei, teo
ria „modelului unic" dădea grele 
lovituri receptivității la dialectica 
vieții, studiului condițiilor date, a- 
bordării generalului prin particular.

Asemenea împrejurări concurau 
în a face din marxism o „tablă de 
legi" etern și universal ■ valabilă, 
deci absolută, o mitologie, adică 
tocmai ce disprețuia și ura mai mult 
Marx, opusul filozofiei lui militante 
care a deschis cîmp liber minții 
scormonitoare, atente la schimbare, 
la nou, avidă să cunoască și să 
transforme. Apăruse și o categorie 
de marxiști, inclusiv în partidul 
nostru, ce-șl arogau rolul de paznici 
ai formulelor „originare", ai purită
ții definițiilor și expresiilor, apărind 
litera moartă dar „autentică", împo
triva spiritului viu. în asemenea 
condiții nu puțini se cramponau de 
fraze stereotipe din teama de a nu 
fi etichetați, de a nu greși față de 
textul „sfînt" și, nu în cele din 
urmă, din simplă comoditate. De 
unde se vede că Marx este prea in
transigent pentru compromisuri de 
moment, prea complex pentru minți

obtuze, prea greu pentru superfi
ciali dispuși să înghită lucruri gata 
mestecate.

Iată de ce, a acționa cu adevărat 
în spiritul lui Marx presupune une
ori curajul de a depăși partea peri
sabilă a operei sale. Și în orice caz 
de a refuza glosările împietrite pe 
marginea ideilor lui de largă per
spectivă. Un asemenea curaj a dove
dit partidul nostru într-o perioadă 
decisivă pentru evoluția socialismu
lui românesc, cînd apăruse dilema 
de a rămîne credincios unor teze 
caduce bătînd pasul pe loc, sau de 
a rupe cu dogma pentru a merge 
înainte.

La baza marilor schimbări înnoi
toare inaugurate de Congresul al 
IX-lea în gîndirea social-politică și 
în practica revoluționară a partidului 
nostru, și al căror promotor a fost și 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
află o nouă reprezentare a dialecticii 
dezvoltării sociale, a dinamicii socia
lismului. a intercondiționărilor lumii 
contemporane. în politica Partidului 
Comunist Român acest moment a 
avut caracterul unui salt calitativ re
voluționar. S-a. părăsit o viziune sim
plistă, liniară și statică asupra lumii, 
în care socialismul era scutit de orice 
contradicții și conflicte, insensibil la 
influență exterioară, intangibil la 
perturbările mondiale, suficient sieși 
cu piața sa izolată, cu sistemul său 
închis, invulnerabil într-o securitate 
militară deplină, iar capitalismul de
crepit, zgîlțîit fără incetare de fri
soanele morții apropiate, ostil orică
rui progres, inclusiv de ordin tehnic, 
părea gata să se prăbușească din mi
nut în minut sub loviturile mișcării 
impetuoase a propriilor popoare, O 
viziune maniheistă în care tot ce era 
alb și pur aparținea orînduirii noi, 
iar tot ce era negru, odios, retrograd 
și abominabil statelor burgheze.

Din toată această panoramă ce se 
considera marxistă lipsea tocmai su
fletul viu al dialecticii, puterea de a 
înțelege și accepta teza unității și 
luptei contrariilor — piatră de în
cercare a socialismului științific. Nu 
a fost oare nevoie de curaj revolu
ționar pentru a recunoaște acest lu
cru și a construi încetul cu încetul
(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, în impasul în 
care se află procesul de pace 
din Orientul Mijlociu, după ce 
Israelul a refuzat orice inițiati
vă de pace iar Statele Unite ale 
America nu admit nici o altă 
soluție in afara planului Rea
gan, propunerea dumneavoastră 
de a se ține o conferință inter
națională de pace prezintă un 
interes tot mai mare. Ce ne pu
teți spune despre această pro
punere ? Se vorbește, de ase
menea, și despre alte inițiative 
personale ale dumneavoastră. 
Care sint acțiunile pe care le 
aveți in vedere ? Există o legă
tură intre acestea și vizita in 
România a ministrului egiptean 
de externe, Kamal Hassan Aii? 
Din lectura comunicatului dat 
publicității după primirea mi
nistrului egiptean de externe 
am înțeles că dumneavoastră ce
reți Statelor Unite ale Americii 
să recunoască dreptul la auto
determinare al poporului pales
tinian, ceea ce reprezintă o pro
punere și o atitudine deosebit 
de pozitivă.

RĂSPUNS : Situația din Orientul 
Mijlociu continuă să fie deosebit de 
gravă. După acțiunile militare ale Is
raelului în Liban, procesul de pace a 
suferit mult, iar menținerea în con
tinuare a ocupării Libanului creează 
pericolul pentru noi complicații, care 
ar putea avea consecințe deosebit de 
grave pentru Orientul Mijlociu, pen
tru pace în general.

De aceea. România consideră că 
este necesar să se facă totul pentru 
retragerea cît mai neîntîrziată a tru
pelor israeliene din Liban, pentru 
asigurarea independentei și suvera
nității Libanului.

în același timp, este imperios ne
cesar să se ajungă la tratative în 
vederea realizării unei păci globale 
— pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967. — 
și. în primul rind. la soluționarea 
problemei palestiniene, prin recu
noașterea dreptului său la autodeter
minare. inclusiv crearea unui stat 
palestinian independent.

Acordăm o mare însemnătate în 
această privință propunerilor și ho- 
tărîrilor țărilor arabe, de la Fes, 
care — pentru prima dată — au re
cunoscut necesitatea unei soluții po
litice. pe calea tratativelor, a pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

Există. într-adevăr. și propunerea 
președintelui Reagan. Sint și alte 
propuneri care pot oferi posibilități 
de a ,se găsi o soluție negociată în 
problemele din Orientul 
Considerăm însă că este 
o anumită îmbunătățire a 
rilor existente, inclusiv a 
rilor americane. în sensul 
recunoaște necesitatea participării la 
negocieri a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, ca reprezentant 
unic al poporului palestinian, de a 
se găsi un cadru corespunzător, una
nim acceptabil, pentru desfășurarea 
negocierilor.

Este, de asemenea, necesar să fie 
determinat Israelul șă renunțe la po
zițiile sale intransigente și să se așe
ze la masa tratativelor, la care să 
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în acest context, se pare că reali
zarea unei conferințe internaționale 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite ar oferi o posibilitate accepta
bilă pentru toate părțile de a' se 
desfășura tratativele în vederea unei 
păci globale. Ținînd seama de com
plicațiile care s-au produs în Orien
tul Mijlociu după acțiunile militare 
din Liban, este cu atît mai necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea în 
vederea organizării unei reuniuni in
ternaționale, să se asigure partici- 

. parea la tratative — repet — a tu
turor țărilor interesate, inclusiv a 
organizației palestiniene, Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
dar și a Statelor Unite ale Americii 
și a Uniunii Sovietice, a altor țări 
care pot aduce o contribuție 
luționarea politică, precum și 
ganizației Națiunilor Unite.

România se pronunță și 
nează, în relațiile sale cu țările im
plicate, pentru a determina găsirea 
unui cadru corespunzător în vederea 
începerii negocierilor. Este neapă
rat necesar ca Statele Unite ale A- 
mericii să înțeleagă că fără partici- 

Organizației pentru Elibe- 
Palestinei la tratative nu se 
realiza nici un progres.
convorbirile cu ministrul de 

egiptean, am făcut 
de păreri despre 

și ale Egiptului,

Mijlociu. 
necesară 
propune- 
propune- 
de a se

la so- 
a Or-

acțio-

un

parea 
rarea 
poate

în
externe 
schimb de păreri despre pozițiile 
României și ale Egiptului, poziții 
care sint în unele probleme iden
tice, iar în altele foarte apropiate 
și care pornesc, de fapt, de la nece-

sitatea de 
nic la o . 
narea problemei palestiniene, inclu
siv la realizarea unui stat palesti
nian independent.

ÎNTREBARE : In discuția cu 
ministrul de externe egiptean 
ați subliniat importanța „facto
rului timp" pentru pace. Este 
poziția pe care, dealtfel, o are 
și președintele Mubarak. Ați 
putea să ne oferiți unele lă
muriri suplimentare in legătură 
cu importanța „factorului 
timp" ?

RĂSPUNS : Am discutat această 
problemă cu președintele Mubarak 
— cu prilejul vizitei sale în Româ
nia, în cea de-a doua parte a anului 
trecut — și, de comun acord, am 
ajuns la concluzia că trebuie făcut 
totul ca în anul 1983 să se poată 
obține rezultate reale în soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu și, 
în orice caz, cel puțin să se poată 
începe negocierile, avînd în vedere 
că timpul este destul de scurt. Din 
experiența de pînă acum, prelungi
rea actualei stări de lucruri poate 
duce la apariția de noi complicații 
pe plan mondial, pot apărea noi' pro
bleme ; de asemenea, din practica de 
pînă acum. în anul alegerilor din 
Statele Unite ale Americii, care au 
loc în 1984, este greu să se aștepte 
la acțiuni prea deosebite în direcția 
aceasta ceea ce ar însemna o amî- 
nare pe mai multi ani a soluționării 
problemelor din Orientul Mijlociu.

De aceea, și România, și Egiptul — 
acest lucru fiind afirmat și în cursul 
convorbirilor cu ministrul de exter
ne egiptean — consideră că trebuie 
să se facă totul pentru ca în acest 
an să se obțină pași reali în direcția 
unei soluționări depline a proble
melor din această zonă a lumii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați adresat un mesaj 
președintelui Mubarak și cu
noaștem că aveți intenția să 
efectuați o vizită în Egipt. Ne 
puteți spune ceva despre con
ținutul mesajului adresat și 
despre perioada cînd intenționați 
să vizitați Egiptul ?

RĂSPUNS : Este vorba despre un 
schimb de mesaje — care a devenit 
dealtfel o practică în relațiile din
tre România și Egipt, dintre mine și 
președintele Mubarak — care se re
feră atît la relațiile bilaterale, cît și 
la problemele din Orientul Mijlociu 
și Ia alte probleme Internationale.

Există o invitație de a vizita Egip
tul, lansată cu prilejul vizitei din 
toamnă a președintelui Mubarak, 
care a fost reluată în mesajul trans
mis prin ministrul egiptean de ex
terne. Am acceptat-o cu multă plă
cere și cred că această vizită. se va 
realiza în cursul acestui an. Nu am 
stabilit, încă, o dată precisă, dar do
resc mult să realizez această vizită, 
să continuu convorbirile cu președin
tele Mubarak, să găsim noi căi pen
tru dezvoltarea colaborării dintre ță
rile noastre, cît și în vederea conlu
crării în soluționarea problemelor 
complexe din Orientul Mijlociu, pre
cum și a altor probleme internațio
nale.

ÎNTREBARE : Intenționați să 
efectuați această vizită în cursul 
acestei veri ?

RĂSPUNS : Există și o asemenea 
posibilitate.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
Excelență, 
Unite ale
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și de a-i nega rolul de 
reprezentant al palestinienilor ? 
Vă intreb pentru că ați fost pri
mul șef de stat european care a 
recunoscut Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei ca repre
zentant unic și legitim al po
porului palestinian șl a acordat 
biroului O.E.P. statut diploma
tic. Cum vedeți rolul O.E.P. în 
soluționarea globală a conflictu
lui din zonă ?

RĂSPUNS : Faptul că Statele 
Unite ale Americii nu recunosc ofi
cial Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și neagă, într-un anumit 
fel, rolul acesteia ca reprezentant 
unic al palestinienilor creează un 
obstacol foarte serios in calea 
negocierilor și soluționării proble
melor din Orientul Mijlociu. Este 
de neînțeles acest lucru, pen
tru că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei are deja un statut in
ternațional recunoscut, participă la 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite și a altor organisme interna
ționale.

în același timp, în nenumărate 
rînduri au avut loc contacte la dife
rite niveluri între reprezentanții Sta
telor Unite ale Americii și cei' ai

ă se ajunge cît mai grab
pace globală, la soluțio-

încercările Statelor 
America de a izola

%

Pa-Organizației pentru Eliberarea 
lestinei.

România consideră că nu se 
aborda problemele din Orientul 
lociu, ale realizării unei păci globale 
fără a se asigura participarea directă 
la tratative a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezen
tant unic al poporului palestinian. 
Consider că — pînă la urmă — se 
va ajunge la o soluție acceptabilă, 
care să asigure Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei rolul decisiv pe 
care îl are în soluționarea problemei 
palestiniene. Cu cît se va înțelege 
mai repede aceasta, cu atît se vor 
putea întreprinde acțiuni 
vederea realizării păcii în 
Mijlociu.

România a susținut și susține 
ferm poporul palestinian, Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei în 
întreaga sa activitate, considerînd că 
realizarea unui stat palestinian in
dependent constituie singura cale 
pentru a se asigura o pace trainică 
și justă în Orientul Mijlociu.

Desigur — așa cum am menționat 
în mai multe rînduri — este necesar, 
totodată, să se asigure și integritatea 
și existența Israelului. Pacea din 
Orientul Mijlociu trebuie să se ba
zeze pe existența atît a unui stat 
palestinian, cît și a statului Israel — 
care trebuie să stabilească relații și 
să conlucreze într-o bună vecinătate. 
Aceasta este în interesul celor două 
popoare, al tuturor statelor din Ori
entul Mijlociu, dar și al cauzei păcii 
în general.

pot 
Mij-

reale in
Orientul

general.
ÎNTREBARE : Săptămâna tre

cută ați adresat un mesaj con
ducerii Israelului, care — după 
cite se pare — v-a adresat invi
tația de a efectua o vizită in 
Israel; invitație pe care, după 
cite cunoaștem, nu ați acceptat-o 
atita vreme cît Israelul ține sub 
ocupație teritorii arabe. Care 
este natura contactelor actuale 
pe care le aveți cu Israelul ?

RĂSPUNS : România întreține re
lații diplomatice, a avut și continuă 
să aibă contacte pe multiple planuri 
cu Israelul.

Ne-am preocupat întotdeauna de 
găsirea unei soluții și. în acest spirit, 
continuăm să acționăm și în prezent, 
tocmai în actualele împrejurări com
plicate din Orientul Mijlociu.

într-adevăr, am o invitație mai 
veche de a vizita Israelul și am de
clarat că,voi Realiza vizita în această
țară după încheierea păcii și solu
ționarea problemei palestiniene. Am 
declarat chiar recent unui cercetă
tor și publicist israelian că aș dori 
să pot realiza cît mai curind această 
vizită, dar aceasta presupune soluțio
narea deplină a problemelor din 
Orientul Mijlociu, și în primul rind 
a problemei poporului palestinian.

ÎNTREBARE : Am dori să fim 
împreună cu dumneavoastră in 
Israel, după retragerea acestei 
țări din teritoriile arabe și după 
soluționarea problemei palesti
niene...

RĂSPUNS:
realiza aceasta intr-o perioadă 
prea îndepărtată.

Sper că vom putea 
nu

ÎNTREBARE : Domnule pre-
pre-ședinte, vă rugăm să ne 

zentați opinia dumneavoastră in 
legătură cu implantările israe
liene in Cisiordania și Ghaza și 
refuzul Israelului de a se retrage 
din Liban. Nu considerați un 
pericol prezența americană in 
zonă — de exemplu, forțele de 
menținere a păcii in Liban, for
țele de intervenție rapidă ?

RĂSPUNS : Am menționat că ac
țiunile militare ale Israelului din 
Liban și ocuparea Libanului conti
nuă să reprezinte un grav pericol, 
pot duce la o nouă agravare a situa
ției, la un nou conflict, 
considerăm că trebuie 
pentru ca Israelul să 
mai rapid din Liban.

După cîte se pare, 
anumite înțelegeri în _____  ___
ție. Noi am dori să fie depășite ob
stacolele care continuă să mai exis
te, pentru a se trece la retragerea 
cît mai rapidă din Liban a trupelor 
israeliene, pentru a se respecta — 
repet — suveranitatea și integritatea 
Libanului.

în ceea ce privește implantările 
Israelului în Cisiordania și Ghaza, 
ele constituie o încălcare a rezolu
țiilor Organizației Națiunilor Unite, 
a principiilor dreptului internațional 
și, fără nici o îndoială, urmăresc să 
producă anumite schimbări în struc
tura populației din teritoriile ocu
pate. De aceea, considerăm că este 
necesar ca Israelul să pună capăt 
acestor implantări, care nu pot decit

se
De aceea, 

făcut totul 
retragă cit

s-au realizat 
această direc-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Municipiul Tîrgoviște, ca dealtfel toate localitățile patriei, a cunoscut in anii socialismului o puternică dezvoltare. 
In fotografie : din noile construcții de locuințe ale orașului
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Munca bine făcută
munca pe care o cinstim

Mă gîndesc. uneori, la 
experiența dobindită în 
anii de construcție socia
listă ; la drumul parcurs 
de la acel avîntat hei rup! 
la înalta specializare. Au 
trecut ceva ani, putem 
spune 
cu istoria 
mi tem 
pentru mai bine de o ju
mătate 
Prima 
cred eu, că anii aceștia 
nu s-au pierdut în hăți
șuri, pentru fiecare din
tre ei, noi avînd dovezi 
că au fost marcați de e- 
fortul spre civilizație și 
progres. Cu acel hei rup I 
s-au putut săpa fundații, 
tunele prin munți, s-au 
putut construi terasa- 
mente de cale ferată, po
duri și conducte — însă 
tehnica de vîrf, cu mese
riile ei pretențioase, des
pre care in anii brigadie- 
ratului nu 
nici nu

ceva . .
puțini, în raport 

altfel, să ad- 
că s-au adunat cit

de viață de om. 
satisfacție ar fi,

pricepere și forță, șl apti
tudini, nu doar pentru 
lucrarea 
în egală măsură, pentru 
tehnică.
pînă de curînd, pînă ce a 
intervenit o necesară e- 
chilibrare a situației, 
ne-au atras într-atîta me
seriile — și orașul. în loc 
să facem orașe din 
— incit unii dintre 
au uitat de sat. de 
ce a fost șl încă mai 
baza noastră de lansa
re...).

Despre o tradiție teh
nică românească pe scară 
largă se poate vorbi doar 
în această etapă a con
strucției socialiste. La 
închegarea și definirea 
ei și-au adus contribuția.

pămîntului. ci.
(Ba. poate că

sate 
noi 

ceea 
este

tineri 
bunicul meu 

fost muncitor. Cine 
cetează măcar unele 
pecte ale procesului 
formare a cadrelor 
cesare industriei — de la 
hei rup ! la specializarea 
în electronică. mașini 
grele, utilaj chimic etc. 
— va trebui să admită că 
a fost un efort titanic din 
partea învățăceilor, dar și 
a celor ce i-au instruit cu 
răbdare și înaltă exigen
tă. Numai că acest efort 
și acest proces spectacu
los. în ansamblu — re
pet. una dintre cele mai 
importante realizări, nu 
e întotdeauna văzut la 
dimensiunile sale reale : 
e firesc, aud, ca oamenii

citorii 
spune :

care pot 
a 

cer- 
as- 
de 

ne-

Insemnâri de Nicolae ȚIC

se pomenea, 
se prea știa, a 

pretins știință multă, a- 
cumulată în timp : mai 
cred, de aceea, că una 
dintre cuceririle noastre 
spectaculoase de necon
testat este formarea ca
drelor de muncitori, teh
nicieni și specialiști pen
tru toate ramurile indus
triei. Poate fi pusă în 
discuție vechea afirmație 
că am fi fost o țară „emi
namente agrară". Am 
sărbătorit de curînd 90 de 
ani de la crearea Parti
dului Social-Democrat al 
Muncitorilor din Româ
nia — deci aveam și a- 
tunci un peisaj industrial, 
cit de modest, iar după 
primul război mondial 
rețeaua de fabrici a 
noscut o extindere, 
cînd la o creștere a 
mărului de lucrători, 
fi la accentuarea exploa
tării, a constrângerilor de 
tot felul. Existenta aces
tui peisaj industrial. în
tr-un amplu, dominant 
context agrar, nu a reu
șit să determine o tradi
ție tehnică românească 
de amploare. Totuși, țin 

..minte că despre absol
venții vechilor școli da 
arte și meserii multa vre- 

■>me s-a vorbit de bine, iar 
meșterii în vîrstă confir
mă că se-nvăța și carte 
și meserie în acele școli. 
Cert este că am avut me
seriași de elită. A fost un 
început, o probă de foc, 
în condiții grele : s-a do
vedit încă de pe atunci

cu-

dar

de-a lungul a peste trei
zeci de ani. milioane 
muncitori — și poate 
nu sint prea departe 
adevăr afirmînd că 
puțin jumătate dintre 
ceștia au fost luați (in
vitați I) de la 
plugului să facă 
trie.
oară o 
ren pe 
struită 
neau 
chiar 
fizică 
carte.
— pe 
care mulți nici nu 
știau unde are să-i ducă. 
De Ii s-ar fi spus' că 
după cinci, zece, cinci
sprezece 
dintre ei . ..
muncitori specialiști, teh
nicieni și 
proape 
crezut șfichiuiți de iro
nie. Copiii lor au învă
țat carte serioasă, mese
rii moderne, au pus umă
rul alături de „bătrâni", 
au preluat ștafeta, acum 
au ei copii — muncitori 
industriali. Experiența 
s-a transmis de la o ge
nerație la alta, cu în
demnul de a se face mai 
mult. Tehnica a început 
să fie deprinsă încă din 
copilărie, de la părinți, 
în cadrul cercurilor de 
inițiere. Așa s-a trezit 
curiozitatea șl s-au năs
cut marile ambiții...

Azi sint numeroși mun-

de 
că 
de 
cel 
a-

coarnele 
indus- 

Ei vedeau prima 
uzină ori un te- 
care trebuia con- 
o uzină. Ei ve- 
cu bunăvoință, 
interes, cu forță 

și puțină știință de 
De-aici au pornit 

un drum despre 
prea

ani numeroși 
au s-ajungă

ingineri, e a- 
sigur că s-ar fi

să învețe ; fiecare învață 
singur, cit poate, la școa
lă, la uzină, acasă... Se 
cuvine însă meditat la 
impresionanta creștere 
cantitativă și calitativă a 
clasei noastre muncitoa
re. printr-un amplu și e- 
roic efort colectiv, spre a 
obține intr-adevăr ima
ginea a ceea ce s-a pe
trecut, în anii aceștia cu 
noi. pînă 6ă putem face 
fată unei industrii mo
deme, extinsă pe tot cu
prinsul tării, nu doar în 
citeva centre. Tot așa, 
cite unii trec ușor peste 
rezultatele muncii noas
tre. de parcă ne-ar fi 
fost aduse în dar. ori 
le-am fi moștenit — și 
mai cu tragere de inimă 
ne gîndim la greutățile cu 
care sîntem confruntați, 
nimic de zis. și ele reale 
— unele provenind din 
neajunsurile muncii noas
tre.

Un cartier nou, un ora? 
refăcut din temelii nu 
mai impresionează în 
mod deosebit nici măcar 
pe constructori, cit des
pre copilandri — lor ni
mic nu li se pare mai fi
resc decît să apară car
tiere si orașe noi. imul 
după altul. Dar gîndul mă 
duce la un tînăr de vreo 
28 de ani. cu diplome ob
ținute pe merit, a fost 
mereu printre primii : el 
îmi povestește cum „o- 
moară timpul", bineînțe
les. contra unei retribu-

ții onorabile. Și de ce nu 
vrei să muncești 7, în
treb. N-are, răspunde el, 
stimulent din pricina 
greutăților prin care tre
cem, a nepriceperii uno
ra, a formalismului... 
întîi, mai zice el, să 
meargă toate ca lumea. 
Cum așa 7, fără ajutorul 
dumitale 7 Cine să le facă 
pe toate să meargă bine? 
Și iată că într-o zi și-a 
rostit părerea pînă la 
capăt : „Știu, dumnea
voastră cei din generația 
mai vîrstnică ați pornit 
de la puțin și ați moder
nizat o țară, nu contest 
nimic, însă eu mă aș
teptam la altceva : cre
deam că dacă ne-am luat 
avînt...". Și nici măcar 
bunăvoința să constate 
că acest avînt continuă 
n-o mai avea (fiind co
pleșit, am înțeles, de ne
mulțumiri extraprofe- 
sionale, de înfumurări 
ce prevestesc ratarea) — 
continuă și prin strădania 
a milioane de tineri, ca și 
a celor mai puțin tineri, 
care au înțeles că singura 
noastră șansă de noi îm
pliniri este munca bine 
făcută. Ce s-ar fi întîm- 
plat cu noi dacă, de-a 
lungul anilor, din prici
na atîtor greutăți și ne
ajunsuri, căci pe roze 
n-am dus-o, constructorii 
ar fi cedat angoasați, 
strepeziți, așteptînd 
lucreze alții pentru 
(cine 7) — nu-i greu 
imaginat, de înțeles...

Tocmai încrederea 
reușită, marea stăruință, 
experiența și unitatea, și 
conlucrarea între genera
ții ne-au ținut și ne-au 
ajutat să mergem mai 
departe. Nu cunoaștem, 
și cred că nici nu există, 
așa cum se subliniază 
permanent în documente
le de partid, în cuvântă
rile secretarului general, 
o altă soluție pentru rea
lizarea a tot ceea ce 
ne-am propus decît mun
ca cea de fiecare zi, la 
nivelul cerut, corespun
zând unor exigente nor
me profesionale, dar și 
morale.- Este și condi
ția realizării individuale. 
Pentru această muncă 
ne-am pregătit toți, și ti
neri șl mai puțin tineri, 
într-un permanent proces 
de formare, și 
muncă o cinstim.

să 
ei 
de

tn

această

Fereastră spre sărbătoare
Pana din mină Ișî în

cepe drumul, 
oprește, străbate în 
hirtia albă, în drumul 
său, liniștea și nenumăra
te voci ; cuvinte, ciripit 
de păsări, zgomot de ma
șină, șoapta florilor — 
tot ce aud. ce deslușesc 
din aceste voci.

Copiii aleargă sub gea
mul meu. în ghiozdanele 
lor saltă caietele și cărți
le ; în ele, numere și re
guli ; cineva le-a notat 
acolo, a stat lingă masă 
și a scris în ele poezii, 
sau poate nici nu 
șeris. ci doar le-a 
nat din fluier, le-a 
la durere și bucurie, 
te in timp ce ara. intor-

se mai
lat

le-a 
ângî- 
oftat 
poa-

cea brazda și pămîntul 
cădea reavăn sau poate 
pînă cînd tăia pomul tre
buincios pentru creioane 
și penare ; și aud si zgo
motul din penare, cum se

spune- altceva despre pri
ma zi din mai decît ceea 
ce există in jurul meu, 
decît ceea ce dictează 
penei mele liniștea, iar 
in această liniște deslu-

însemnări de LETAY Lajos

mai lovesc lucrurile puse 
în ei. Nici nu trebuia să 
mă uit pe fereastră, frea
mătul lumii pătrunde 
pînă la mine, aud sune
tele străzii, ale drumuri
lor ce' străbat orașele, 
țara.

Ce aș putea spune des
pre luna mai. ce aș putea

șese toate aceste voci ale 
primăverii, ale muncii/ 
Intr-un cuvînt. viața...

Aud — însoțite de atî- 
tea amintiri — sunetele 
vesele ale zilelor de 1 
Mai, văd aversele de 
flori. - steagurile fîlfîind 
in vînt. Prin mătasea lor 
soarele își aruncă razele.

fețele împrumută 
ța lor. frunțile se 
acum la sărbătorile noas
tre...

Mă opresc pentru un 
minut. Și eu hotărăsc, eu 
pot să hotărăsc cînd. și 
de aceea mă opresc doar 
pentru un minut... De 1 
Mai 
muncii, 
deslușesc legănatul 
toarelor 
incandescent 
forme, și o 
naște pe albul hîrtiei.

Unul din poeți a găsit 
o formulă fericită nu
mind munca zămislitoare, 
mama vieții. Am muncit. 
Muncim — trăim.

roșea- 
înalță

ascult zgomotul 
în acest vuiet 

vli- 
spice. metalul 

turnat 
poezie

1

*

Patria își rostește toate cuvintele limbii 
așa cum o pădure își repetă frunzele

«V

$

Patria visează în Hori și în arbori 
așa cum metaforele într-un vers. 
Patria rîde în copii și în zori 
așa cum primăvara în muguri și-n păsări.

De aceea, acest cîntec al meu se aude 
în toate zilele ca în ziua de Mai.

în Mai

n

Capitala - cu noile sale construcții rod al împlinirilor noastre socialiste Foto : Sandu Cristian

Oamenii visează Ia iructul semințelor 
așa cum petalele o caldă zăpadă. 
Oamenii modelează imnuri cu brațele 
așa cum cerul se arcuiește pe munți,

De aceea, acest poem al meu dobîndește chip 
în toate diminețile ca în dimineața de Mai

Oamenii vor înălța, iiecare, un gînd 
așa cum iiecare stea măcar o singură ardere 

De aceea, acest gînd al meu va înflori 
în iiecare zi ca în anotimpul lui Mai

Eu visez despre flori și despre arbori, 
Tu năzuiești spre rodirea semințelor 
împreună cinstim cuvintele toate 
așa cum, zilnic, ne aprindem în zidirile noastre

Pentru acestea toate, patria va ii totdeauna senină 
Patria va fi totdeauna liberă 
Ca în zilele, ca în anotimpul Iui Mai

Pasiune de-o viață
Cînd l-am întrebat 

de cînd este legat de 
răspunderea unui anu
mit loc de muncă, a 
spus : „în primăvara 
aceasta am împlinit 40 
de ani la «1 Mai» Plo
iești. însă am lucrat și 
în petrol, pe urmele 
tatălui meu, care a 
fost maistru sondor la 
Gura Ocniței. In total, 
pînă în prezent, am 62 
de ani de muncă. Dar 
ar mai fi unele treburi 
de făcut, unele idei de 
dat la iveală..."

A acoperit deci, 
muncind, o perioadă 
de timp la căpătui că
reia orice om benefi
ciază la noi de o bi
nemeritată odihnă; to
tuși, el, maistrul Iosif 
Lisovschi, mai are „u- 
nele treburi, unele 
idei"... Așa se și ex
plică faptul că l-am 
intîlnit lingă planșetă, 
intr-un atelier destinat 
problemelor de cerce
tare și producție in do
meniul mașinilor-u- 
nelta și autoutilării.

din cadrul renumitei 
întreprinderi ploiește- 
ne de utilaj petrolier 
și minier. în renumele 
marii cetăți industria
le „1 Mai" se cuprin
de și renumele mais
trului Iosif LAsovschi, 
laureat al Premiului 
de Stat, autor al unor 
invenții și inovații de 
însemnată eficientă e- 
conomică.

De , pensionat, s-a 
pensionat prin 1968. 
Doar că, practic, n-a 
părăsit nici o clipă u- 
zlna și mai ales preo
cupările privind unele 
posibile înnoiri în do
meniul construcției de 
utilaj petrolier. De o 
surprinzătoare tinerețe 
la cei 76 de ani ai săi, 
maistrul se numără și 
tn momentul de față 
printre participanta 
efectivi la marea acțiu
ne de modernizare. Lu
crarea la care pare să 
țină cel mai mult este 
o „mașină de danturat 
angrenaje conice pen- 

rotative".

ORAȘUL-INIMĂ
concepută după înde
lungi căutări, urmărită 
atent in faza de pro
iect, execuție și probe. 
Exprimindu-și satis
facția in legătură cu 
această reușită, stăruie 
îndeosebi asupra fap
tului că angrenajele 
realizate la noi sint 
printre cele mai bune 
din lume, că, așa cum 
în repetate rînduri a 
indicat secretarul ge
neral al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, putem ob
ține noi performanțe 
pe drumul calității și 
competitivității.,

Participarea sa ne
ostenită pornește din- 
tr-un autentic roman
tism al pasiunii pen
tru tehnică. Și dacă 
e de părere că nu poți 
pretinde tuturor să ai
bă vocație inventivă, 
consideră că mult mai 
mulți se pot dovedi 
utili in condițiile unei 
susținute antrenări în 
activitatea 
masă.

Printr-o 
fericită in 
privește, 
maistru, nu numai ■ că 
se află, la propriu și 
la figurat, cu întreaga 
ți rodnica sa activitate 
sub sărbătorescul semn 
al muncii, dar își are 
și ziua de naștere tot 
la 1 Mai. tn prețuirea 
muncii a trăit si 'tră
iește de cînd se știe, 
în acest climat s-au 
format copiii săi, așa 
îi cresc nepoții și stră
nepoții...

tehnică de

N-am scris pînă as
tăzi nimic despre ora
șul care 
pentru mine

te lovea sentimentul 
de periferie, străzi în
guste, case mici așe
zate dezordonat, după 
fantezia „apropitari- 
lor", și cîrciumi fume- 
goase recompunînd at
mosfera unui Far West 
autohton.

Ce a devenit Colen
tina, de-o parte și de 
alta a „magistralei al-

înseamnă 
.____  __ _ aproape
douăzeci de ani din 
viață, un al doilea loc 
al nașterii, prin învă
țătură, prin cunoaște
re, prin întîmplări și 
griji și speranțe. Poate 
mi s-a obișnuit prea 
mult 
te a 
prea 
mine 
serv
niște .. .......
lui, speciale. îmi dau 
astăzi seama cu un 
fel de uimire că 
are în "stema ■ lui 
mai multe orașe, fie
care cu viața sa, cu 
frumusețile sale. Balta 
Albă cu bulevarde de
venite deja artere cla
sice, străjuite de ar
bori care acoperă ca o 
pleoapă de frunze in
trările blocurilor, la
cul și parcurile ce nu 
erau in urmă cu două 
decenii decît pămînt 
răscolit febril, șantier 
total căutînd forme, 
senzația de margine, 
dar și început de lu
me. Apoi Colentina, 
coastă în legenda ma
halalelor, cu faimă rea 
și zănatică. Prima 
mea locuință in, pe 
vremea aceea, ultimul 
bloc de pe Colentina, 
nume de descînt Nada 
Florilor, dar dincolo

ochiul cu el, poa- 
început să facă 
mult parte din 
ca să-i mai ob- 
schimbărlle, ca 
anotimpuri ale

însemnări de 
Nicolae Dan 
FRUNTELATĂ

mult 
scris 

locuri

coincidență 
ceea ce îl 

reputatul

Corneliu SERBAM

bastre", cum a invadat 
ea într-un ritm uluitor 
ieșirea spre mare, știe 
orice 
orice 
oraș 
talei.

Am plecat 
in zona Cociocului, era 
acolo un pilc de șase 
blocuri in fața magni
ficei săli a sporturilor 
și culturii și. la 
un aer că trebuie să 
se continue ceva 
lupta cu orașul vechi, 
cu periferiile lui de
senate haotic și orien
tal peste timpuri.

Bucureștiul s-a con
struit pe sine in acești 
ani, s-a împlinit in le
gea lui de oraș mo
dern, a primit oameni

bucureștean si 
călător 

de sud
in 
al

ve

ITINERAR EPISTOLAR

acest 
Capi-

urmă.

fel.
in

și a făcut oameni, a 
sădit pomi și flori, a 
crescut deprinderi noi, 
pe scurt, și-a trăit 
destinul de capitală a 
unei țări in care zidi
rea a găsit suprema 
rațiune de a fi.

Am umblat 
prin țară, am 
despre diferite
din țară, despre oa
meni cunoscuți de o zi 
sau două ori reintilniți 
după mult timp. Simt 
și știu că despre două 
locuri nu se poate să 
serțu așa, ca despre o 
realitate prin care 
treci și o judeci cu 
ochiul, Despre satul 
din cimpia Mehedinți
lor în care m-am năs
cut și căruia îi voi a- 
parține mereu și des
pre București, orașul 
în care trăiesc și 
care, 
vesti 
pot 
viața 
insă 
sau alta, el este meta
fora prin care se poa
te privi țara, așa cum 
a fost, așa cum a de
venit. tntr-o schimba
re perpetuă, intr-o re
descoperire perpetuă.

Pentru că el este — 
și-a cucerit acest 
drept și se legitimează 
cu el in fața istoriei 
românești contempo
rane — orașul-inimă.

pe 
iată, îl pot po- 
cu viata mea. îl 
recunoaște prin 

mea. Dincolo 
de o biografie

i

De la oameni,

Clasa purtătoare de cuvînt a istoriei
spre bucuria oamenilor

de corespondențe care sosesc ' zilnic la redacție, ne 
numeroase scrisori care vorbesc despre locuri in care

e obicei, un produs se Înde
părtează de uzina unde s-a 
născut ; vreau să spun, fizic: 
pleacă de acolo pentru a 

ajunge — cum se întâmplă în atîtea 
și atitea rînduri — chiar și la anti
pozi. Ei bine, un produs — și anu
me, un produs important — fabri
cat la întreprinderea de mașini 
electrice București, departe de a 
se... depărta, dimpotrivă, se va 
apropia nu peste mult timp și va 
rămîne în apropierea uzinei. Este 
vorba de motoarele 
bucureștean, concepute, proiectate 
și fabricate aici. Peste ..........
timp, noua stație de metrou Poli
tehnica va fi dată în funcțiune și. 
în felul acesta, metroul va trece la 
citeva sute de metri de fabrica 
unde s-au născut motoarele lui.

Aveam să aflu, stînd de vorbă cu 
mai mulți muncitori de la I.M.E.B., 
înțelesul unor cuvinte ce reveneau 
des în spusele lor : „f 
cu răspundere sporită". Nu era o 
laudă, cei ce muncesc nu se laudă, 
constată ; era oglindirea unei reali
tăți care, în aceste zile de ajun de 
sărbătoare, se constituie ca reali
tate definitorie a clasei noastre 
muncitoare.

— Secrete 7 — a întrebat, la rân
dul său, maistrul Nicolae Preda, 
după o întrebare a noastră. Nici 
unul deosebit ; sau. mai corect 
spus, nimic care să fie ținut secret. 
Vedeți, munca de bobinator este 
foarte pretențioasă Nu oricine o 
poate face, ea mai cere și o înde- 
mînare. o abilitate specială, cere 
gindire, cere cultură, cere estetică I

— Asta e mai greu de înțeles. 
Cum adică — estetică 7

— Un simț artistic deosebit. Un 
motor bobinat cu încrucișări multe 
este și urît și mai puțin fiabil și 
consumator lacom de materiale. Un 
motor bobinat frumos este fiabil, 
eficient, economicos. Pe noi ne 
ajută foarte mult faptul că în pro
porție de aproape 90 la sută mun
citorii din atelierul nostru de bobi
na] au bacalaureatul.

metroului
nu mult

,Se muncește

— Media de vîrstă scăzută și șco
larizarea la un nivel înalt sint, in 
general, o caracteristică a întreprin
derii dumneavoastră — și. aș șpune, 
o trăsătură nouă, definitorie pentru 
o bună parte din clasa noastră 
muncitoare.

— Așa este — și atelierul nostru 
poate sluji drept argument ; media 
de vîrstă este, și ea. de 24—25 ani.

I-am cunoscut pe cîțiva din
tre cei care stau chiar la 
„izvoarele" motoarelor elec
trice. Ștefan Horea, adoles

centul cu ochelari cu rame moder
ne, căruia îi urmărești degetele mi-

foarte important, vă rog să reți
neți — odată realizate le eviden
țiem în fișa tehnologică și modifi
căm normele de consum ; în conti
nuare, ele nu vor mai apărea. Nu 
ne furăm singuri căciula.

.— Important — opina Matei Vlă- 
deanu. inginerul-șef al întreprinde
rii — este să știm în fiecare zi 
unde sîntem și ce avem de făcut. 
Tocmai pentru a putea face totul 
bine și la timp. Cu răspundere de 
proprietar, producător și benefi
ciar. Dealtfel, aceasta și este 
esența democrației noastre so
cialiste, a autoconducerii muncito
rești pe care comuniștii se strădu-

așa că 
inima

șl eu cred că 
uzinei. Noi 

frezori, ajus- 
mai înaltă

importantă — 
sculăria este 
avem aici strungari, 
tori, modelori de cea 
calificare, pentru că tipul nostru de
producție — unicate, serii mici, 
microproducție — cere unelte si 
agregate mereu altele, mereu în 
schimbare. Oamenii gîndesc, sint 
mobili. La noi cuvintele „gindire 
creatoare" nu sint doar un dezide
rat, sint realitatea de fiecare zi 
fără de care secția n-ar putea 
exista.

— Aveți mulți absolvenți de li
ceu 7

— Absolvenți de liceu 7 Majori-

Dialoguri într-o mare uzină bucureșteană despre spiritul revoluționar, muncitoresc de
se

rîndu-te de agilitatea lor, este de
parte de a fi cum pare : are 27 de 
ani, este în al nouălea an de me
serie și este tatăl a doi copii.

— Cum ziceam, continuă maistrul 
Nicolae Preda, este foarte impor
tant faptul că majoritatea munci
torilor au absolvit liceul. Ei au un 
orizont mai cuprinzător, gîndesc 
mai profund, mai exact.

— înainte — Intervine maistrul 
Alexandru Radu — practicanțli 
sau muncitorii tineri veneau la 
tine să te întrebe cum să taie un 
reper ; acum vin și zic „meștere, 
nu mă descurc cu diferențiala sau 
cu integrala asta !“ — și-i arăți, că 
altfel... ce autoritate mai poți 
avea 7 E bine ; e bine că oamenii 
gîndesc.

— Un exemplu — reia maistrul 
Nicolae Preda. La noi materia pri
mă este cuprul, 
importat. Avem, 
uzină, economii importante, 
prin gîndirea și regindirea fiecărei 
operații de către fiecare muncitor 
noi am reușit să facem economii 
de peste un milion de lei doar în 
1982. Economii pe care — asta este

material scump, 
în general, pe 

' ' Ei,

iese să o imprime pînă la ultimul 
loc de muncă din uzină. La toate 
nivelurile, de la muncitorul necali
ficat și pînă la consiliul oamenilor 
muncii. Important este să fii tot 
timpul „pe fază“ și să acționezi in 
acest sens pentru rezolvarea pro
blemelor.

— Și nu doar in legătură cu pro
ducția — continuă inginerul Iuliu 
Hosu. De o importanță deosebită 
este cunoașterea oamenilor, a co
laboratorilor. O bună parte dintre 
problemele tehnice sint probleme 
umane. Pe locul întîi se află bătă
lia pentru calitate, care este. în 
fond, examenul de maturitate al 
clasei noastre muncitoare ; nu pu
tem, nici vorbă, rezolva toate pro
blemele pe care le ridică trecerea 
la o nouă calitate în producție fără 
bătălia pentru calitatea umană in 
general, fără o gindire economică 
și tehnică de masă.

lui

Ne-a exemplificat acest lucru 
loan Radu, șef de atelier la 
sculărie.

— Fiecare crede că secția 
este cea mai grea și cea mai

tatea... Dar avem aproape 50 de 
maiștri șl de subinglneri, cu diplo
mele respective, care continuă să 
lucreze ca muncitori.

— Ca muncitori 7
— Exact : lăcătuși, strungari — 

fiecare în meseria lui. Vă da ți sea
ma că alta e calitatea muncii lor.

Am stat de vorbă cu lăcătușul 
Rodica Martinescu. Nu este veche 
în meserie, a absolvit acum patru 
ani liceul „Spiru Haret" și s-a în
cadrat aici, la I.M.E.B, Lăcătușul 
fruntaș Rodica Martinescu este 
studentă in anul III, seral, la Poli
tehnică, la Tehnologia construcții
lor de mașini.

— Ceea ce invăț la facultate imi 
folosește foarte mult în producție ; 
și ceea ce învăț in producție, în 
genere, întreaga activitate din 
uzină îmi 
facultate.

— Vase
— Dacă
— Intre ................

spune Gheorghe Nica, adjunct al 
secretarului comitetului de partid 
al uzinei — există, în felul acesta, 
un schimb permanent. Mă uit la in-

întreaga
. folosește foarte mult la
comunicante 7 
vreți...
uzină și școală ne

ginerii care ne-au venit în ultimii 
ani : intr-adevăr, de nota zece 1 
N-au astîmpăr, vor să creeze, să se 
afirme, rezolvă o mulțime de pro
bleme. Așa da I ț

ț- ntr-una din zilele acestei 
I splendide primăveri, ingine- 
I rul Constantin Sederiaș, di

rectorul întreprinderii de 
mașini electrice București, a trecut 
printr-una din halele de bobinaj. A 
privit legăturile de sîrmă de' cupru 
— le mai privise de sute, poate de 
mii de ori — și a întrebat:

— Cu ce le legați 7
— Cum adică 7 — a întrebat meș

terul (și a gîndit, poate : „Nu se 
vede ?“). Cu sîrmă...

— De cupru...
Era oul lui Columb. Sîrmă 

cupru — cu care dintotdeauna
lega sîrmă de cupru — s-a înlocuit 
cu cele mai banale panglici de pîn- 
ză. Din sîrmă astfel economisită se 
bobinează la fiecare două zile un 
motor...

— Important — conchide înțelept 
Nicolae Preda — este să ai privirea 
mereu proaspătă. Noul nu cade din 
cer, noul este totdeauna aici, lingă 
tine. Totul este să știi să-1 vezi.

întocmai ! Noul Înseamnă gîn
direa colectivă a clasei noastre 
muncitoare ; noul este creația con
tinuă a celor care, stăpîni pe mij
loacele de producție, producători și 
beneficiari 
care este 
membri ai 
muncitoare 
a acestui timp eroic.

Purtătorii de cuvînt ai Istoriei, 
muncitorii, se află in fruntea bătă
liei pentru mersul inainte al pa
triei socialiste, pentru progres și 
civilizație, pentru înflorire și bună-: 
stare. în uriașul efort al întregului 
popor pentru a conferi noi și noi 
valențe realității noastre, clasa 
noastră muncitoare se află, ca în
totdeauna, în frunte.

in giganticul angrenaj 
industria românească, 
eroicei noastre clase 
dau întreaga măsură

GeorqeRadu CHIROV1CI

Printre sutele 
bucură să găsim 
domnește spiritul gospodăresc, dorința de competitivitate, strădania șl 
efortul de devansare de la bine spre mai bine.

Vă propunem, așadar, un 
corespondențe.

Dialog la C.A.P. 
Roșiori de Vede

Petre Bloju din comuna Butoiești, 
Mehedinți, dînd o raită pe la sediul 
C.A.P. Roșiori de Vede, județul Te
leorman, conchide în scrisoarea sa : 
„Birourile sint închise ca de sărbă
toare". Și e firesc să fie așa. în 
plină campanie oamenii sint cu tre
buri pe cîmp sau la fermă, toți, de 
la președinte la ultimul cooperator, 
îl urmăm, cu voia dumneavoastră, 
și ne asociem bucuriei șale de a 
găsi o unitate agricolă al cărei 
sediu e flancat de pomi fructiferi, 
de alei pietruite și unde, de la in
trarea pe poartă, se vede mina 
adevăratului gospodar.

Interesat în mod special de 
sectorul zootehnic. Petre Bloju îl 
caută pe șeful fermei pe care 11 
găsește „dînd la cazma ca-n pro- 
pria-i grădină", alături de șeful de 
echipă Tudor Lungu. Iată-ne dar 
martori și participanți la o convor
bire lapidară între corespondent și 
Constantin Bunea, șeful fermei.

— Care este planul dv. anual și 
ce realizări consemnați 
trimestru 7

— Anual 950 tone 
berbecuți, din care 
137 de tone.

— Și la porcine 7
— 400 tone carne 

livrat deja 35 de tone, iar în curs 
de livrare alte 22.

— Noutăți în ferma dv. 7
— O inițiativă lăudabilă : în 

cursul acestei luni vom popula 
ferma și cu iepuri. Un motiv în 
plus de încredere în ce privește 
îndeplinirea și depășirea planului 
de came planificată la toți indica
torii.

Limbajul e frust, ca între oameni

itinerar in lumea a două dintre

in acest

aceste

Impor- 
semnul 

Ro
grăbiți, presați de timp, 
tantă este încrederea sub 
căreia oamenii de la C.A.P. 
șiori de Vede țin pasul cu pre
zentul, ca 
tudine cu

și sentimentul de certi- 
care privesc viitorul.

de
am

din

carne la
realizat

care am

Mai în vîrstă cu 12 zile
...Și vă mai propunem să dăm 

curs invitației de a rămîne cîteva 
clipe la Bocșa, Caraș-Severin, 
unde, după corespondența lui loan 
Rotărescu, împăduririle s-au reali
zat pe 95 ha. cu 12 zile înainte de 
termen. Deci, pădurea va fi cu 
12 zile mai în vîrstă decît fusese 
prevăzut inițial. Un fapt demn de 
laudă. Și ce poate fi mai plăcut 
decît să-i cunoști la ei acasă pe 
cei care au contribuit la împăduri
rea cu molid a dealurilor din 
jurul Bocșei 7 Prin intermediul 
corespondentului nostru, facem cu
noștință cu . ing. George Rotaru, 
șeful Ocolului silvic Bocșa, care ne 
prezintă, la rîndu-i, pe cîțiva oa
meni destoinici ai pădurilor : bri
gadierul silvic loan Ștefan, pădu
rarii Iacob Damian, Ion Năsăleanu, 
Ioan Cimpoeru, Ioan Pau. Datorită 
lor, împădurirea s-a efectuat cu 
specii valoroase din punct de ve
dere economic: nuc, frasin, paltin, 
molid. 95 hectare de pe care emană 
ozonul, sănătatea. Să ne grăbim să 
profităm de aceste daruri făcute 
de oameni, nouă, oamenilor.

★
Ne oprim deocamdată 

speranța că multi 
veți propune alte, 
nerare ale faptelor 
tot mai ispititoare,
gură, mai captivante.

aici, 
dintre dv. 

noi și noi 
notabile, poate
mai de anver-

tn
ne 

iti-

Marta CUIBUȘ
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Cu deplină ‘încredere în
forțele proprii ale colectivului

Pe la începutul aces
tui an. asigurarea cu 
broșe (sculă aschietoa- 
re) a fabricației de tur- 
bosuflante TS-4 pen
tru supraalimentarea 
motoarelor locomoti
velor diesel electrice 
devenise una din pro
blemele cele mai pre
sante pentru colecti
vul întreprinderii „Hi
dromecanica" din Bra
șov. Practic, de una 
din aceste broșe. de
numită „con de brad"; 
depindea realizarea 
planului la acest pro
dus pe lunile martie 
și aprilie.

Altă broșă de acest 
gen nu 
importul 
set. format 
broșe. ar fi 
circa 100 000 
„Singura alternativă 
— ne spunea Vladimir 
Gnasenko, inginer-șef 
al întreprinderii, era 
aceea de a se executa 
o asemenea broșă în 
întreprindere. La uni
tățile specializate nu 
se putea apela. Ni
meni nu mai executa
se o asemenea broșă
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exista, iar 
întregului 

din 4 
costat 
dolari.

în tară, datorită com
plexității ei".

Și. totuși, problema 
trebuia rezolvată. Con
ducerea întreprinderii 
a încredințat această 
sarcină dificilă unor 
oameni cu o bogată 
experiență : inginerul 
proiectant Tudor Vasu 
și rectificatorul de 
înaltă calificare. Ște
fan Molnar.

Ce a însemnat a- 
ceastă sarcină, ne 
mărturisește chiar in
ginerul T. Vasu : 
„Eram conștienti de 
răspunderea încredin
țată. Ne-am zis: «Hai 
să încercăm, dacă iese, 
e bine, dacă nu...». De 
la început trebuia — 
și așa am procedat — 
să plecăm hotărîți să 
rezolvăm problema, să 
executăm scula res
pectivă !“

După zile sl nopți 
de nesomn, de mun
că fără preget, ingine
rul Vasu și rectifica
torul Molnar au reu
șit ca. în condițiile de 
dotare ale întreprinde
rii. să execute 
..salvînd" astfel

broșa,
pro-

ductia de turbosuflan- 
te TS-4.

— Ce sentimente nu
triți în urma acestui 
succes ? — l-am între
bat pe inginerul Vasu.

— încă nu v-aș pu
tea răspunde.

— De ce ?
— Pentru că. in 

timp ce lucram la a- 
ceastă broșa, ne-au 
venit idei noi. care 
ne-au determinat să 
executăm o nouă bre
șă mai perfecționată, 
o broșa care va avea o 
durabilitate de trei ori 
mai mare decît cele 
ce se importau. Broșa 
este, practic, termina
tă, iar în două zile o 
oferim fabricației.

— Și încă ceva — 
l-a completat rectifi
catorul Molnar.. Poves
tea broșelor nu s-a 
terminat. Intenționăm 
acum să perfecționăm 
întregul set. în așa fel 
încît să executăm ca- 
nelura discului paletei 
nu cu patru broșe, ci 
numai cu trei.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

Echipa celei mai mari
productivități

Numeroase sînt în 
Brăila zonele în care 
se construiesc locuin
țe : pe strada Călăra
șilor, in cartierele Vi
zirii, Radu Negru', 
Obor. Mai intens însă 
decît oriunde se lu
crează în partea de 
nord a orașului unde 
se Împlinește- un nou 
cartier : „Progresul". 
Numai șantierul nr. 1 
al întreprinderii jude
țene de. construcții 
montaj va ridica aici 
în următoarele 6 luni 
650 de apartamente.

La bloaui B 11, cu 
■57 de apartamente,

Lulea a scurtat pauza 
de prînz la jumătate. 
Motivul aveam să-l 
aflăm de la șeful șan
tierului, inginerul A- 
drian Mateciuc : „Este 
una din cele mai am
bițioase echipe 
unității noastre, 
meseriași buni și har
nici. împreună cu ce
lelalte 6 echipe care 
lucrează la acest bloc 
s-au angajat să fina
lizeze principalele lu-

ale
cu

crări în cinstea zilei 
de 1 Mai. Și iată, an
gajamentul lor este 
,pe cale de a se reali
za : li s-au deschis 
fronturi de lucru tîm- 
plarilor, mozaicarilor 
•și zugravilor, care au 
început finisările. Ast
fel, în jurul datei de 
15 mai blocul va fi 
predat la cheie";

Despre el, Ion Lulea 
vorbește puțin. însă 
șantierul 
menii toți 
respectă 
iese. - Și pentru faptul 
că în .1982, ca si : în 
alți ani, a fost fruntaș 
în întrecerea socialistă 
și pentru că a reușit, 
între primii, să impu
nă sistemul autoeo- 
frantelor, prin care 
numărul operațiilor de 
descărcare s-a redus 
de la 4 la 1, iar pro
ductivitatea muncii a 
crescut cu 30 la sută. 
Echipa sa constituie o 
formație complexă. 
Concret, ce înseamnă 
aceasta ? Din cei 19 
muncitori citi numără 
echipa, cei mai mulți

întreg, oa- 
îl cunosc, îl 
și-1 prețu-

sînt policalificati. Ei, 
știu să facă și monta
je de elemente prefa
bricate și sudură, și 
turnări de betoane, și 
montaje de confecții 
metalice. Ne-am con
vins urmărindu-i la 
lucru pe Anghel Lu
lea (fratele lui lo.n 
Lulea), pe Dumitru 
Anghel și Ion Bîlea. 
Se lucrează în flux, 
ca pe bandă rulantă. 
Pereții și apartamen
tele se încheagă vă- 
zînd cu ochii. Aceas
tă echipă complexă 
elimină, prin., modali-, 
tatea de lucru, orice, 
gol de producție.

în cartierul -de lo
cuințe „Progresul" 
din Brăila, care s-a 
născut la indicația 
secretarului general . 
al ’ partidului, pentru 
oamenii muncii de la 
această întreprindere 
constructoare de uti
laje grele, blocurile 
cresc văzînd cu ochii.
Corneliu IFR1M 
corespondentul 
„Scînteii"

Prin produse noi, spre noua 
tinerețe a uzinei

Sini întreprinderi 
vechi, care rămîn, ani 
în șir, aureolate de 
tradiție, de istoria pe 
care și-au scris-o prin 
muncă și luptă. Și ele 
rămîn, de multe ori. în 
conștiința 
cu nume 
mult peste 
de azi : fabrica de șu
ruburi, fabrica de cuie, 
fabrica de .dulapuri...

Așa era cunoscută și 
întreprinderea „Isiaz“ 
din Alexandria. cea 
mai veche unitate in
dustrială din acest 
oraș. Aici se fabrica 
mobilier pentru indus
tria ușoară. Dar în ul
timii doi ani am asis
tat la o radicală 
schimbare de profil, 
unitatea, trecînd la fa
bricația de piese de 
schimb, subansamble 
și utilaje de mare 
complexitate pentru 
diferite sectoare ale e- 
conomiei naționale. 
Pulsul muncii este pu
ternic în aceste zile 
din preajma lui 1 Mai. 
pretutindeni în între
prindere. In secții și 
ateliere sutele de uti
laje modeme sînt mî- 
nuite de oameni cu 
înaltă calificare, iar 
precizia pieselor pre
lucrate se măsoară, de

oamenilor 
întirziate 
realitatea

regulă, în microni. In
tre succesele de frunte 
din ultima perioadă se 
înscrie asimilarea în 
fabricație a hederelor 
pentru combinele au
topropulsate '
subansamble 
execută in 
riante — de 
4 m lungime.

Cînd s-a decis aceas
tă schimbare de pro
fil. în sufletul multor 
muncitori și specialiști 
își făcuseră’loc deopo
trivă sentimentul de 
mîndrie profesională, 
dar și de oarecare în
grijorare, dată fiind 
complexitatea noului 
produs, în componen
ta căruia intră 600 de 
repere. începutul a 
fost mai timid, pentru 
ca azi ritmul de pro
ducție să devină de-a 
dreptul impresionant : 
în prezent, lunar în în
treprinderea 
dreană se 
peste 500 de 
parametri 
funcționali 
Iar pentru a-și conso
lida poziția' cîstigată, 
muncitorii și specia
liștii întreprinderii 
modernizează continuu 
fabricația, urmăresc ca 
fiecare produs să răs
pundă unor înalte exi
gențe de calitate. Si 
pregătesc, totodată, cu

CU-14, 
ce ' se 

două va- 
4,2 m și

alexăn- 
realizează 
hedere cu 

tehnico- 
superiori.

maximă atenție viitoa
rele premiere tehnice. 
Acum în actualitate se 
află trecerea la fabri
cația de serie a eleva
toarelor pentru aceeași 
combină.

La ' întreprinderea 
„Islaz" Alexandria' în
trecerea pentru reali
zarea planului și a an
gajamentelor este in 
plină desfășurare. 
Două cifre edificatoa
re : in perioada care a 
trecut din acest an 
planul producției-mar- 
fă a fost depășit cu 
18 la sută, iar al pro
ducției nete cu 9 la 
sută. Semne certe de 
prospețime și vigoare 
tinerească în vechea 
uzină din Alexandria.

Iar din șirul de evi- 
dențiați în întrecerea 
socialistă,, care numără 
zeci și sute de munci
tori, maiștri, cadre teh
nice am reținut hume
le cîtorva oameni sur
prinși de 
aparatului
grafiat la locul , lor 
de muncă (fotografiile 
din dreapta): Gheorghe 
Zalana, Petre Putinea- 
nu. Gheorghe Scum- 
pieru. Elena Bitică și 
Dumitru Nuță.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul 
„Scînteii"

obiectivul 
de foto-

onoore al între- 
ai întreprinde-

La panoul 
cerii -

rii „Islaz" din Alexandria
Foto : Sandu Cristian

Mai bună organizare, cărbune mai mult
(Urmare din pag. I)

Alături, pășesc alți doi 
șefi de brigadă : Ștefan 
Alba, din sectorul IV, și 
Nicolae Dinescu. din sec
torul VI. Cel dinții e tinăr, 
a preluat brigada lui Eu
gen Voicu, la ieșirea aces
tuia la pensie, o brigadă 
cu cel mai bun renume în 
Petrila și care avea la ac
tivul său cîteva recorduri 
de producție.

— îmi revenea dificila 
sarcină să mențin presti
giul formației noastre de 
lucru, ba chiar să-1 spo
resc, printr-o activitate 
exemplară, prin produc
ții de cărbune mereu mai 
mari, se destăinuie Ște
fan Alba. Și. cu ajutorul 
ortacilor am reușit,

— Vorbi ți-mi despre 
noua tehnologie pe care 
ați introdus-o în abataje.

— Este vorba despre teh
nologia abatajelor frontale 
cu tavan cu rezistență, 
generalizată deja în mai 
multe sectoare. Lucrează 
cu această tehnologie bri
găzile lui Gavrilă Jurcan, 
Vasile Glișcă, Alexandru 
Lazov și multe altele. A- 
vantajele sînt de netăgă
duit. Tavanele cu rezis
tență asigură o deplină 
securitate a locului de 
muncă și o productivitate 
mult sporită, mai exact cu 
900 kg cărbune pe post. în 
același timp, se elimină 
aproape complet folosirea 
lemnului de mină, așadar 
obținem o substanțială di
minuare a costurilor de 
producție.

Intervine în discuție Ni
colae Dinescu :

— Lucrăm și noi după 
această tehnică. Și aș vrea 
să mai adaug la cele spu

se. că noua metodă per
mite o organizare perfectă 
a locului de muncă, pre
cum și folosirea integrală 
a timpului și utilajelor. 
Pentru că. una e să lu
crezi cu plasa de sîrmă și 
alta e să-ți aglomerezi a- 
batajul cu bușteni și să-i 
minuiești intr-un loc atit 
de strimt. Economia de 
manoperă se regăsește în 
producția, de cărbune, 
care, în abatajul nostru a 
crescut cu 9 la sută.

Interlocutorul nostru are 
pregătire de maistru. Lu
cra într-un post în care 
cîștiga foarte bine, dar ca 
un adevărat și exemplar 
comunist n-a șovăit să 
preia o formație de lucru 
care nu-și realiza nicio
dată planul, înregistrînd 
lună de lună restanțe. A 
riscat, dar așa cum singur 
afirmă, fără risc nu poți

obține nimic deosebit. Iar 
el a obținut. Deși a pre
luat această brigadă abia 
în luna noiembrie, nu nu
mai că a aliniat-o în rin
dul celor fruntașe pe sec
tor, dar a și reușit să re
cupereze toate restanțele 
care se acumulaseră în 
anul trecut.

Acum, în- cinstea Zilei 
internaționale a muncii 
brigada lui Nicolae Di
nescu, la fel ca brigăzile 
conduse de Ștefan Alba, 
Alexandru Lazov și Va
sile Glișcă afișează la pa
noul succeselor în între
cerea socialistă depășirea 
zilnică, cu cel puțin 10 la 
sută a planului de extrac
ție a cărbunelui. Depășiri 
care se regăsesc în cele 
11 000 tone de cărbune 
date suplimentar de către 
colectivul minei de la în
ceputul acestui an.

(RĂSPUNS HOTĂRÎT PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI^I
ENERGETICE ȘI DE MATERII PRIME A ECONOMIEI

PETROL
ÎN PERIOADA 1 IANUARIE — 28 APRILIE 1983

NE
PRODUCȚIA REALIZATĂ ÎN PERIOADA

1 IANUARIE — 28 APRILIE

PRODUCȚIA ZILNICĂ 
DE ȚIȚEI 
A CRESCUT CU

tone

In cinstea zilei de 1 Mai, cele mai mari cantități de cărbune peste 
plan le-au realizat : 97 600 tone Combinatul minier Motru, 90 000 tone 
- Combinatul minier Ploiești, 26 200 tone - întreprinderea minieră Horezu, 
23 400 tone - Combinatul minier Valea Jiului.

Realizări deosebite în sporirea producției de țiței au obținut colecti
vele schelelor de producție petrolieră Titu, Moșoaia, Valea Mare-Găești, 
Zemeș care raportează în cinstea zilei de 1 Mai depășirea sarcinilor 
de plan.

C A M P Ă NIA AGRICOLĂ PB■' P Bl MĂ V ARĂ

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Pentru recolte mari, fiecare zi, fiecare oră să fie folosite din plin!
VASLUI: Mii de cooperatori în cîmp,

la prășit
In majoritatea unităților agricole 

de stat și cooperatiste din județul 
Vaslui și îndeosebi în cele din con
siliile agroindustriale Fălciu, Mur- 
geni, Bîrlad. Huși. Crasna, Dimitrie 
Cantemir, Zorleni, Banca, Tătăfăni, 

’ practic "peste tot unde starea de vâ- 
"' get'ăție' a..' culturilor 0 .' cere. I 'au fbșt ’ m. terjpj 

declanșate lucrările de întreținere a de, lucn 
culturilor. Așa cum a indicat coman
damentul județean pentru agricultu
ră, au fost mobilizate în acest scop 
importante forțe umane și mecanice.

— Este acum rindul cooperatorilor 
să-și probeze destoinicia — ne 
spune Leon Faraoanu, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Bîrlad. 
Concomitent cu sapele rotative și 
cuplurile de grape, acționăm masiv 
în aceste zile la prășit mai ales cu 
tradiționala sapă. Odată cu prașila 
manuală noi completăm și golurile.

Ne deplasăm împreună pe ogoa
rele C.A.P. Grivița. Printre cei 600 
de cooperatori care prășeau de zor 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui și 
porumbul îl găsim pe inginerul-șef 
al cooperativei. Laurențiu Armen- 
cea, care ne. oferă detalii : „Am 
trecut la prima prașilă manuală. 
Plantele sînt bine dezvoltate fiindcă 
au fost semănate de timpuriu. 
Lucrăm repede, trebuie să păs
trăm neapărat rezerva de apă din 
sol. în fermele Trestiana, Odaia 
Bursucam și Grivița lucrarea a fost 
executată pe 45 din cele 60 hectare 

^cu sfeclă de zahăr. 120 din cele 280

hectare cu floarea-soarelui si o trei
me din cele 730 hectare cu porumb".

O amplă mobilizare a forțelor sa
telor și o bună organizare la prășit 
se constată și la. cooperativele agri-, 
cole' Ppchidiâ, Ivești, la. asociația. ■ 
economică Fruntișeni și cu deosebire- 

jele, I.A.Ș.^ Numai îi) trei zile 
lucru,'în acest consiliu au fost 

prășite manual peste 620 ha.
De la revărsatul zorilor 

seara se lucrează din plin și 
tățile agricole din consiliul 
dustrial Crasna. La Deleni 
tești, două cooperative cu cele mai 
bune producții din județ anul trecut, 
satele s-au mutat în cîmp. „Prășitul 
este în toi și în cooperativele Ro- 
șiești, Albești și Vutcani — ne in
formează Alexandru Apostol, pre
ședintele consiliului agroindustrial. 
Mobilizarea tuturor cooperatorilor și 
mecanizatorilor la muncă constituie 
acum principala sarcină a comite
telor comunale de partid și primări
ilor. Peste 3 000 de cooperatori sînt 
prezenti zilnic pe cîmp. Prășim me
canic cu cele 37 cupluri de cultiva
toare prevăzute cu fertilizatoare, 
dar mai cu seamă manual. Și aceasta 
deoarece n-am avut la timp erbici- 
dele necesare și am semănat o su
prafață cu mult peste cea planifi
cată cu fasole intercalată". Și în 
multe alte unități agricole se lucrea
ză cu spor.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

șî pînă 
în uni- 
agroin- 
șl Cos-

SATU MARE: Răspundere și exigență 
pentru calitatea lucrărilor

Pînă joi seara, în județul Satu 
Mare s-a efectuat prima prașilă la 
sfecla de zahăr pe o suprafață de 
3 200 hectare din cele 6 000 hectare, 
cultivate in unitățile agricole. Se 
lucrează din plin și la prășitul car- 
tofilor;- - al legumelor și plantelor 
medicinale. Timpul cald și însorit 
din ultimele zile a 'favorizat dezvol
tarea plantelor, astfel încît în 2—3 
zile se va trece, în anumite unități, 
și la executarea prașilei la porumb.

în raidul întreprins, am urmărit 
cum se desfășoară lucrările de în
treținere a culturilor in cîteva uni
tăți. în cooperativele agricole din 
Tiream, Căuaș. Ghenci, Andrid, Ve- 
zendiu și Dinești, din consiliul agro
industrial Tiream, sute de coopera
tori, organizați în formații de lu
cru în acord global, munceau la 
prășitul sfeclei de zahăr. După cum 
ne spunea tovarășul Gheorghe Ca- 
dar, președintele consiliului agroin
dustrial, pe toate suprafețele culti
vate cu sfeclă de zahăr se lucrează 
de dimineață pînă spre seară, acor- 
dindu-se maximă atenție menține
rii densității de 100 000 plante la 
hectar, întrucit se urmărește obți
nerea unei producții de 60 000 kg la 
hectar. Șefii de fermă controlează 
permanent calitatea lucrărilor și 
intervin operativ ori de cite ori ob
servă din partea unor cooperatori 
grabă și superficialitate. Se apre
ciază că toate cele 1 270 hectare cu 
sfeclă vor fi prășite în cîteva zile.

In cooperativa agricolă Pișcolt, 
din consiliul agroindustrial Cărei, in 
fiecare din cele patru ferme lucrea
ză la prășitul sfeclei de zahăr cite 
trei sute de cooperatori. Am reținut I 
îiisă' intervenția pe ‘care primarul i 
comunei, ' Gheorghe Tihoran, a a- 
vut-o în cursul deplasării sale lâ I 
fermă• Besighea â acestei coopera
tive, în sensul unei mai riguroase 
respectări a calității lucrărilor. Ob- 
servind că o cooperatoare execută 
prașila mai neglijent, tăind și cite 
un șir de sfeclă mai puțin răsărită, 
primarul i-a arătat pe loc greșeala, 
executînd apoi demonstrativ, el per
sonal, o porțiune din lucrare : el i-a 
explicat cooperatoarei că sub crusta 
de pămint de la suprafață mai sînt 
plante în curs de răsărire, care tre
buie pentru moment ferite, fiind 
necesar doar să smulgă cu mina bu
ruienile din jur,

în timp ce în unele unități pră
șitul sfeclei de zahăr se apropie de 
sfîrșit, in altele, bunăoară la coope
rativa agricolă Odoreu, se mai aș
teaptă, invocindu-se existenta unei 
cruste la suprafața solului, formată 
după ploi. Practic, în mai toate uni
tățile există condiții bune de prășit, 
dacă nu pe întreaga suprafață, cel 
puțin pe unele parcele. Dar pentru 
a fi identificate și a se trece imediat 
la lucru, specialiștii trebuie să se 
afle zilnic pe teren.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

„Vrem să ne intrecem, în primul rînd, pe noi"

De șapte ori, întreprinderii agricole de stat 
Prejmer, județul Brașov, i s-a acordat 
„Ordinul Muncii" clasa I. Ocupind patru 

ani consecutiv locul întîi în întrecere, întreprin
derii i-a fost decernat recent cel de-al doilea 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Mulți, foar
te mulți cunosc realizările de prestigiu ale aces
tei unități fruntașe a agriculturii românești, re
alizări care se măsoară anual în mii de tone 
de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, carne, in 
mii de hectolitri de lapte, în milioanele de lei 
beneficii care intră în vistieria statului. în presă 
s-a scris mult despre aceste realizări, despre oa
menii care au contribuit prin muncă și pricepere 
la înfăptuirea1 lor. De data aceasta, împreună cu 
directorul întreprinderii, tovarășul Ioan Toma, 
cu specialiști și muncitori din această unitate, 
am căutat să descifrăm cîteva elemente care 
au stat la baza rezultatelor pentru care colec
tivul întreprinderii a primit atitea distincții.

De bună seamă, ceea ce s-a realizat la Prej
mer nu-i un miracol, nu constituie nicidecum 
rezultatul unor condiții naturale deosebite. Din 
contră, pămînturile de pe care se obțin astăzi 
recolte record aveau altădată o fertilitate scă
zută. Directorul întreprinderii iși amintește că 
pe locurile din apropierea sediului se Întindeau 
foarte multe smircuri și ochiuri de apă 
in care vara se bălăceau copiii satului. Acestora 
le-a părut rău cînd au început lucrările de îm
bunătățiri funciare pentru desecarea terenuri
lor. Nu avem la îndemină suficient spațiu ca 
să descriem cum au fost transformate aceste 
pămînturi, să redăm înfățișarea lor actuală. 
Pentru ca cititorul să-și facă o imagine despre 
aspectul general al acestei întreprinderi, cu 
toate acareturile sale, este suficient să arătăm 
că un vizitator a făcut următoarea remarcă : 
„Aici, la voi, este ca în Elveția". Directorul i-a 
răspuns cu mîndrie : „Nu, in Elveția este ca 
la noi". Aceste cuvinte nu denotă deloc lipsă 
de modestie, ci semnifică elocvent înfăptuirile 
ce fac cinste acestui colectiv.

Drumul nu a fost ușor și bilanțul fiecărui an 
pune in evidență în mod pregnant că aici mun
cește un colectiv harnic, priceput, cu inițiativă 
și spirit gospodăresc. Chiar și numai rezultatele 
de anul trecut, exprimate sintetic prin cîteva 
cifre, sînt deosebit de concludente. întreprin
derea a livrat la fondul de stat 22 000 tone car
tofi, 7 000 tone cereale, 130 000 hectolitri lapte, 
1 500 tone carne, precum și 700 animale tine
re pentru reproducție, destinate altor unități. 
Veniturile realizate au fost de 270 milioane lei, 
față de 224 milioane cît fusese planificat, bene
ficiile prevăzute fiind depășite cu 12 milioane lei.

Sînt rezultate care au la bază recoltele su
perioare obținute la hectar și dezvoltarea unui 
puternic sector zootehnic. Pe cele 650 hectare

cu cartofi s-au obținut, anul trecut, în medie 
la hectar. 37 000 kg tuberculi pentru sămînță. 
La sfecla de zahăr s-au realizat cite 47 000 kg 
pe 200 hectare, la sfecla furajeră — 140 000 kg, 
iar la guliile furajere — 90 000 kg. Producția 
de orz și orzoaica pe cele 2 000 hectare a fost, 
în medie, de peste 5 000 kg la hectar. în cele 
șapte ferme de taurine ale unității sînt crescute 
aproape 9 000 bovine, din care 5 200 vaci și ju- 
ninci. Anul trecut, de la un efectiv de peste 
4 000 vaci, întreprinderea a realizat o producție 
medie de peste 3 700 litri lapte. Meriță relevat,
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totodată, că au fost dezvoltate o serie de acti
vități așa-zis auxiliare — o crescătorie de nurci, 
o păstrăvărie pe cinci hectare, iar o parte din 
produsele obținute — carne și lapte — se pre
lucrează în. cadrul întreprinderii. Directorul 
unității apreciază că această: structură a cultu
rilor, a speciilor de animale și a diferitelor ac
tivități industriale ar putea constitui o „rețetă" 
pentru multe unități agricole din Transilvania 
și zona subcarpatică. Experiența acestei între
prinderi demonstrează că recolte mari nu se pot 
obține fără un sector zootehnic dezvoltat, care 
să asigure îngrășămintele necesare fertilizării 
terenurilor. Dealtfel, anual, aici se fertilizează 
cu gunoi de grajd bine fermentat cel puțin 
1 000 hectare.

Din discuțiile cu directorul și cu alți specia
liști ai întreprinderii am reținut un alt aspect al 
activității, cel care se referă la aplicarea teh
nologiilor. „Noi nu sîntem conformiști — afir
mă directorul. Nu am copiat și nu copiem pe 
alții. Am studiat și studiem cum este mai bine 
să cultivi pămîntul și să îngrijești animalele, 
iar rezultatele le aplicăm în condițiile noastre. 
La cartofi, de exemplu, nu se pot obține pro

ducții mari fără o fertilizare corespunzătoare a 
terenurilor cu îngrășăminte naturale și chimice, 
fără aplicarea tratamentelor necesare, fără în
treținerea la timp a culturii. Voi demonstra cu 
un exemplu critic. Unul din șefii noștri de fer
mă a neglijat cultura cartofului tocmai în pe
rioada efectuării lucrărilor de întreținere. Dacă 
și această fermă ar fi realizat recolte la nivelul 
celorlalte două, Întreprinderea ar fi realizat 
40 000 kg cartofi la hectar. Bineînțeles, abaterile 
nu sint trecute cu vederea".

Și in domeniul zootehniei, întreprinderea are 
„rețetele" ei proprii. Baza furajeră o constituie 
finul de trifoliene. în total se asigură anual cite 
6 000 tone de fin — principala sursă de proteină. 
Și merită relevat că o asemenea recoltă se ob
ține într-o zonă ploioasă, unde finul se usucă 
printre „ferestrele" cu timp frumos. Și încă ceva. 
De la 1 mai și pînă în noiembrie, întregul efec
tiv de bovine este scos la pășunat. în acest scop 
pășunile au fost ameliorate prin însămînțarea 
lor cu amestecuri de trifoliene și graminee pe
rene. Ponderea ridicată a finului în rația ani
malelor a asigurat o natalitate ridicată la vaci 
— 90 la sută pe întreprindere, iar la două fer
me — Bîrsa și Feldioara — 93,7 și, respectiv, 
94.6 la sută.

Nu putem încheia aceste rinduri fără să ne 
referim la activitatea de conducere, la stilul 
de muncă, pe care directorul întreprinderii le-a 
sintetizat în cîteva cuvinte : „Organizarea pro
cesului de producție constituie unul din factorii 
care determină succesul. Ceea ce stabilim în 
ședințele de lucru, la început de săptămină se 
aplică întocmai de către șefii de fermă, de în
tregul colectiv de muncitori. Fiecare dintre ei 
se simte direct implicat și răspunzător de bu
nul mers al producției". Și din rindul acestui 
colectiv destoinic se detașează, prin rezultatele 
muncii lor, șefii de fermă Gh. Dragomir și Du
mitru Zătica de la cultura cartofului, Simion 
Popa de la ferma de vaci, Nicolae Păstîrnac, de 
la ferma de nurci, și mulți alții din cei 700 lu
crători ai întreprinderii.

„Mulți vor să ne întreacă — ne-a spus la 
sfîrșit directorul întreprinderii. Dar noi vrem 
să ne întrecem, în primul rînd, pe noi". Intr-a- 
devăr, puternic stimulați de distincțiile acorda
te, oamenii muncii din această întreprindere sînt 
ferm hotărîți ca în;acest an să obțină rezultate 
și mai mari. Dovadă sînt realizările din primul 
trimestru : planul a fost depășit la producția 
de lapte și carne, la efectivele de animale și 
la beneficii. Sînt doar cîteva rezultate care de
monstrează că întregul colectiv este decis să 
ocupe și în 1983 un loc fruntaș în întrecere.

loan HERȚEG 
M. NICOLAE



PAGINA 4 SClNTEIA - simbătă 30 aprilie 1983

Spiriwl dialectic marxist in politica P.C.B., 
tiuită Congresul al IX-lea

(Urmare din pag. I)

o nouă Imagine a realității, un nou 
contur al adevărului social 7 A fost 
de ajuns să se spună A în alfabetul 
dialecticii, pentru ca să devină ne
cesar să se pronunțe toate literele. 
Am înțeles astfel că legitățile dez
voltării sociale urmează un drum si
nuos și că lumea se intercondițio- 
nează în toate părțile ei componente. 
Socialismul ne-a apărut ca o operă 
mult mai dificilă, mal multilaterală 
ți mai nuanțată decît o vedeam îna
inte. Ne-am dat seama cu toții că 
triumfalismul. Idilismul sint nu 
numai manifestări de infantilism, 
dar ne împiedicau să examinăm 
realitatea lucid și obiectiv, să elabo
răm strategiile și tacticile revoluțio
nare cu adevărat necesare, să mobili
zăm forțele sociale pentru depășirea 
decalajelor, pentru înfrângerea greu
tăților. Am ajuns la concluzia că so
cialismul are atît lumini, cît șl um
bre, poate înregistra atît succese, cît 
ți eșecuri, poate greși și plăti scump 
greșelile comise.

Am convenit că noua orânduire nu 
poate trăi izolată de restul lumii, că 
în cadrul coexistenței sistemelor, so
cialismul trebuie să colaboreze cu în
treaga comunitate a popoarelor, că 
există o economie mondială unică ale 
cărei crize ne afectează și pe noi și 
de aceea sîntem interesați să conlu
crăm pentru găsirea unor soluții de 
interes general. Am căzut de acord 
că societatea capitalistă e departe de 
a-și fi epuizat resursele progresului 
material, științific, tehnic și că nu ne 
putem aștepta la prăbușirea el imi
nentă sub presiunea mișcării revolu
ționare care. în unele țări, din cauza 
unui complex de factori ce nu e po
sibil să-1 descifrăm aid, e încă 
anemică. Viața ne-a mai învățat că 
în lumea de azi, alături de contra
dicția clasică dintre socialism și ca
pitalism, la scară mondială se mani
festă cu o intensitate mereu crescîn- 
dă. ocupînd uneori chiar primul loc 
al arenei istorice, conflictul dintre ță
rile dezvoltate și cele rămase in 
urmă. Se confirmă prindpiul lui 
Marx că lupta de clasă dintre bogați 
și săraci rămîne. firul roșu al istoriei, 
cu deosebire că în noile condiții ea 
nu se oprește la granițele naționale, 
ci se extinde la perimetrul planetar, 
exprimîndu-se și în raporturile din
tre mari grupe de națiuni.

Toate aceste reprezentări noi s-au 
constituit ca un aport remarcabil al 
partidului nostru la îmbogățirea pa
trimoniului gîndirii revoluționare 
contemporane. Totodată, pe baza lor 
g-au operat schimbări radicale, dia
lectice, în strategia construcției so
cialismului în România. Evidențierea 
direcțiilor acestui demers politic im
presionant ar necesita un studiu la
borios și vast. Ne vom rezuma, cum 
e și firesc într-un asemenea cadru, 
să sugerăm doar cîteva dintre ele.

Din capul locului se impune aten
ției reconsiderarea, după Congresul 
al IX-lea, a unor orientări, opțiuni, 
teze da cea mai mare importanță 
pentru fizionomia societății noastre 
socialiste, plecîndu-se. de la.-realită
țile naționale Lșperifipe.i, JS-a, inlocuiț..... 
o mentalitate a suficienței în care se 
îmbinau psihologia succesului supra
dimensionat și pudoarea față de 
greutățile obiective și neajunsurile 
subiective — lăsînd impresia că s-a 
depășit capitalismul pe toate frontu
rile —, cu o comensurare corectă a 
situației de fapt. S-a făcut o radio
grafie științifică a progresului înre
gistrat, ca și a golurilor existente, 
trăgîndu-se concluzia că, pe ansam
blu, ritmul înaintării era nesatisfă
cător, riscînd nu numai să nu micșo
reze decalajele față de țările avan
sate, dar chiar să le adîncească. 
Comparindu-se nivelul forțelor noas
tre de producție, dotarea tehnologică, 
pregătirea muncii, venitul național, 
cu cele ale diferitelor categorii de 
state, s-a apreciat că România apar
ține țărilor în curs de dezvoltare. O 
asemenea autodefinire a produs 
unora surpriză, dar beneficiul obți
nut a constat în aceea că ne-a situat, 
în sfîrșit, pe un teren realist. S-a 
pornit de la esența dialectică a de
terminismului istoric al lui Marx, 
potrivit căruia oamenii își schimbă 
modul de existență și relațiile sociale 
în raport cu forțele productive de 
care dispun și că o civilizație mai 
înaltă nu este o chestiune de bune 
intenții, ci de mijloace materiale. 
Partidul, prin gura celui mai autori
zat exponent al său, a apreciat lucid 
că trecerea la socialism nu înlătură 
de la sine rămîrieri în urmă secu
lare. că soluționarea unor importante 
probleme sociale — respectiv stan
dardul de viață, nivelul cultural, ști
ința, instrucția publică —, este con
diționată de baza tehnico-materială a 
societății, că socialismul în sărăcie 
este o absurditate, un nonsens. S-a 
cristalizat astfel conceptul programa
tic distinct al construirii societății so
cialiste în condițiile unei dezvoltări 
economice submedii, avînd în centru 
progresul forțelor de producție.

De aici a derivat un nou curs al po
liticii interne, accentul principal pu- 
nîndu-se pe efortul de acumulare, pe 
dinamismul și modernitatea indus
trializării, fără de care apropierea de 
țările dezvoltate rămînea o simplă 
utopie. Se știe că cvasitotalitatea 
fondurilor fixe perfecționate ale eco

t V
Programul I

11,00 Elogiul muncii In literatură
11,20 Film serial „Visuri destrămate" — 

ultimul episod
11,50 Tragerea de amortizare ADAS
12,00 Bun sosit, frumoasă zi de mai — 

emisiune muzical-coregraflcă
12,40 Secvențe olandeze
13,00 La sfîrșit de săptămînă 0 Telex

teatre
0 Teatrul Național (14.7171, (sala 
Atelier) : Inocentul — 19,30: (sala 
Ciulești) : Gimnastică sentimentală — 
19; (sala Batistei) : Intre patru ochi — 
19.
0 Opera Română (13 18 57) : Rigolctto 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 15; Mobilă șl durere 
— 19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Tartuffe — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul dumnezeu — 18,30. 

nomiei românești sint rezultatul in
vestițiilor din ultimii 18 ani.

Opțiunea dezvoltării a impus o po
ziție dialectică șl față de știință, le- 
pădîndu-se sloganul stupid despre 
așa-zisele științe reacționare — im 
fel de variantă a vechii enormități 
proletcultiste privind distrugerea 
forțelor de producție pe motiv că fu
seseră create de burghezie. Acest 
slogan a lipsit socialismul, intr-un 
moment esențial al progresului mon
dial postbelic, de mari descoperiri 
ale geniului uman. Sarcina se im
punea de la sine : asimilarea noului 
existent în lume în toate ramurile 
științifice, dar și stimularea resurse
lor și ambiției creatoare naționale, 
constituindu-se în acest scop o rețea 
vastă de institute de cercetare, am- 
plificîndu-se corpul de specialiști, 
dîndu-se învățâmîntului public tenta 
adecvată. Totodată, s-a extins sfera 
de aplicabilitate a științei la orga
nizarea și conducerea societății, con- 
ferindu-i-se. alături de rolul de forță 
de producție, acela de temelie mo
dernă a socialismului. Unirea socia
lismului cu știința se învedera astfel 
ca un proces permanent, nerezumîn- 
du-se doar la faza istorică a conto
pirii mișcării muncitorești cu teoria 
revoluționară.

In lumina conceptului dialectic al 
concordanței dintre forțele produc
tive și relațiile sociale, s-a impus 
analiza critică a structurii și funcții
lor sistemului politic. Partidul a con
statat o prelungire excesivă, nejusti
ficată, extinsă abuziv, a funcției re
presive a puterii. S-a dezvăluit pu
blic caracterul artificial și nociv al 
mentalității suspiciunii politice, s-au 
combătut abuzurile, ilegalitățile, re
primarea spiritului critic ce fusese 
confundat cu ostilitatea față de re
gim, în realitate de esență con
structivă, socialistă, inspirat de do
rința și nevoia perfecționării socia
lismului. S-a dat drept de cetate cri
ticii maselor, invitate să-și exprime 
opinia, consultate, atrase tot mai 
mult spre decizie prin democrati
zarea sistemului politic. Nu putem 
sublinia de ajuns marele merit al 
secretarului general al partidului 
nostru, după Congresul al IX-lea, 
în lichidarea elementului de tea
mă și neîncredere. Chiar atunci 
când apar nemulțumiri — și există 
motive, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ultima plenară 
— oamenii nu se mai sfieșc să le facă 
auzite, eliberați de trauma fricii de 
consecințe. Prin aceasta sistemul 
politic nu se mai impune ca o forță 
străină, coercitivă, nu mai creează 
complexe, nu mai inhibă, ci apare 
ca egal maselor aparținându-le, 
subordonat lor. Democrația se ma
nifestă ca libertate a opiniei — 
premisă a dreptului la decizie. în 
acest context se plasează și orien
tarea spre împlinirea cunoscutului 
deziderat al lui Marx privind dez
voltarea , multilaterală a persona
lității umane, ca țel suprem al co
munismului. Acuza de oprimare po
litică adusă din afară, de către duș
mani. dar din păcate și de unele for
țe sociale progresiste, societății noas
tre, nu' mai este decît expresia unei 
inerții propagandistice, a relei voințe 
sau a comodității de a cerceta schim
bările.

în strinsă legătură cu orientarea 
dialectică a partidului față de feno
menele sociale, spirituale și morale, 
și în raport direct cu libertățile de
mocratice generale, s-a schimbat ra
dical atitudinea față de cultură. 
Mentalitățile și practicile rigide, di
dactice, limitative, discreționare au 
fost înlocuite de mult cu conceptul 
diversității stilurilor, al libertății 
manierelor artistice. Partidul nu-și 
mai manifestă pretenția — așa cum 
a spus de atîtea ori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de a-i învăța 
pe artiști cum să scrie, să picteze 
sau să compună, ci își exercită rolul 
pe calea înrâuririi filozofice, culti- 
vînd gîndirea dialectică marxistă, 
viziunea istoric-materialistă asupra 
lumii. Efectul ? România cunoaște 
astăzi o eflorescentă fără precedent 
a artelor, atacînd, în cele mai va
riate curente, dar într-un timbru 
grav, marile frămîntări și aspirații 
naționale și universale ale omului 
acestui dramatic final de mileniu.

Concomitent cu pregătirea și să- 
vîrșirea atîtor mari prefaceri, în so
cietatea românească s-a deschis un 
vast orizont problematic științelor 
sociale, solicitate nu numai să gene
ralizeze a posteriori experiența prac
tică, ci să participe la defrișarea 
drumului spre nou, la enunțarea de 
ipoteze optime, soluții și opțiuni 
pentru progresul material, politic și 
spiritual al societății. Prima și cea 
mai adîncă breșă în magma defini
țiilor și clasificărilor osificate a fă
cut-o secretarul general al partidu
lui, neșovăind să dărâme, după mo
delul lui Marx. prejudecăți adînc în
rădăcinate. cimentate prin manuale 
sau în istoriografia socialistă. în- 
demnîndu-i pe filozofi, economiști, 
sociologi să cuteze să gîndească, să 
abandoneze șabloanele și să împros
păteze apele stătute ale disciplinelor 
din izvorul tumultuos al vieții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu n-a exclus 
nici posibilitatea erorii în cercetare, 
luind apărarea oamenilor de știință 
împotriva blamului pentru greșeală. 
Doar, s-a arătat, la marile adevăruri

• „Privindu-ne țara, prlvlndu-1 
pe oamenii ei" • „Sărbătoare de 
Mai" — moment muzlcal-poetic 
0 Gala desenului animat 0 Cîn- 
tece și dansuri de pretutindeni 
O Telesport

13.30 Aprilie — cronica evenimentelor 
politice

10,50 1 001 de seri
13,00 Telejurnal 0 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.30 Teleenciclopedia
20,00 Laureați ai muncii — reportai 
20,15 1 Mai muncitoresc — spectacol H- 

terar-muzical-coregrafic
21,00 Varietăți... varietăți — spectacol 

m uzical-dlstractiv

0 Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) i 
N-am timp — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Calandria — 19,30; (sala 
Studio) : Sentimente șl naftalină — 
19.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Escapada — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-Iea — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65): 
Funcționarul de Ia Domenii — 19,30. 
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntec 
— 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70); 
Cîntărețul tristeții sale — 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) 2 
Făt-Frumos din lacrimă — 17. 

s-a ajuna printr-o succesiune de 
erori depășite, totul corectîndu-se și 
perfecționîndu-se în focul dezbaterii, 
al schimbului liber de păreri, fără 
de care nu poate exista progres în 
sfera cunoașterii. Că nu toți cerce
tătorii își exercită acest mandat și 
fac uz de acest statut, unii rămînînd 
datori pe planul îndrăznelii, noutății 
și originalității investigației, și mai 
ales al rezultatelor, acesta este un 
alt adevăr, în fond și el o expresie 
a inerției dogmei, a comodității sau 
neputinței de a accede la ascuțișul 
dialecticii lui Marx. Dealtfel, con
statarea nu este valabilă numai pen
tru cercetarea din domeniul științe
lor sociale, ci și pentru alte ramuri 
ale cunoașterii, ca și pentru unii mi- 
litanți sociali, fie ei activiști de 
partid, lucrători de stat, conducători 
de întreprinderi sau specialiști în 
producție.

Și astăzi, ca întotdeauna, se mani
festă atitudini extremiste față de 
Marx. Pe de o parte, școlile burghe
ze — nevoite totuși să-i consacre 
atenție ca principal termen de „dia
log" — îl neagă, pe considerentul că 
unele prezumții ale sale n-au fost 
certificate de viață, că o serie de pro
cese, sociale l-au dezmințit. Ca atare, 
ele declară marxismul perimat, re- 
ducîndu-1 la rolul de relicvă, de pie
să de muzeu. Pe de altă parte, unii 
din cei ce se revendică de la Marx, 
socotind de datoria lor să-i ia apă
rarea. declară ritos că tot ce s-a în- 
tîmplat și se întîmplă în lume nu 
face decît să confirme punct cu 
punct previziunea marxistă, că ope
ra marelui gînditor este intangibilă, 
că afirmațiile sale sînt nemuritoare, 
că marxismul trebuie apărat de ori
ce „așa-zisă împrospătare sau în
noire". Cît de străini sînt și unii, și 
alții de Marx ! Ironizînd mania lui 
Proudhon de a reduce realitatea la 
categorii logice neclintite. Marx își 
precizează în modul cel mai edifica
tor poziția față de natura și durata 
ideilor. „Aceiași oameni care stabi
lesc relațiile sociale corespunzătoare 
dezvoltării producției lor materiale, 
scrie el, produc și principiile, ideile, 
categoriile corespunzătoare relațiilor 
lor sociale. Aceste idei, aceste ca
tegorii sînt, prin urmare, tot atît de 
puțin eterne ca și relațiile pe care 
le exprimă. Ele sînt produse istorice 
trecătoare". A reproșa ideilor că 
nu se dovedesc eterne, ca șl a 
susține, cu o fanatică „fidelitate", că 
totuși sînt eterne, iată cele două fețe 
ale medaliei antidialectice ! Viața se 
schimbă vertiginos, iar teoria nere
înnoită prin afluxul gîndirii creatoa
re libere îmbătrînește, și bătrânețea, 
oricît de venerabilă, este însoțită de 
scleroză, de senilitate. Marx primul 
ar considera cel mai firesc lucru că 
lumea arată altfel decît acum o sută 
de ani, și primul s-ar apuca să o 
studieze cu râvnă, fără nici un fel de 
prejudecăți, depășindu-și propriile 
aprecieri și concluzii, pentru a înțe
lege noua realitate și a da răspuns 
ecuațiilor ei atît de complicate, de 
stringente.

Replicînd celor ce refuză să jude
ce, cu capul propriu contemporanei
tatea, se cramponează de ideile 
vechi,: elaborate în cu totul alte con
diții social-istorice, se înspăimân
tă la gîndul înnoirii și întorc spatele 
noului, secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostea memorabilele cu
vinte : „Oare, pentru a rezolva com
plicatele probleme ale zilei de azi 
trebuie să ne întoarcem înapoi, la 
vremea cînd au gîndit, au acționat și 
au scris Marx șî Lenin ? Cred că nu 
se poate pune astfel problema... Acei 
care vor privi înapoi vor păți ca 
Făt-Frumos din poveste, care, pără
sind țara tinereții fără bătrînețe, pe 
măsură ce se apropia de trecut a îm- 
bătrînit și a murit". Intr-adevăr, 
numai fixismul, dogma pot omorî 
marxismul, precum numai dialectica 
ideii, ca reflectare a dialecticii vieții, 
îl păstrează viu. Această convingere 
a prezidat o intensă muncă de cu
noaștere, definire teoretică și verifi
care practică desfășurată de parti
dul nostru în ultimele două decenii, 
și al cărei suflet ardent a fost însuși 
autorul cuvintelor citate mai sus. 
Roadele se întruchipează într-o im
presionantă operă materială și spiri
tuală. precum și într-un bogat tezaur 
de idei noi care fac cinste nu numai 
partidului și poporului nostru, ci și 
mișcării muncitorești mondiale.

Dacă în ansamblul societății par
tidul promovează o gîndire și o po
litică dialectică, dirijînd rațional 
forțele în înfruntarea dintre nou și 
vechi. înțelegerea legii mișcării, din 
care derivă legea progresului, este 
imperios necesară la fiecare eșa
lon al organismului social, în fie
care compartiment. în fiecare ce
lulă a societății. Fără aceasta, orien
tarea generală, oricît de suplă, 
de nuanțată, de adecvată momen
tului, se va lovi de opoziția for
melor înghețate care sufocă spiritul 
dialectic, întrețin rutina și conser
vatorismul. A gîndi și acționa de pe 
pozițiile flexibile și dinamice ale 
dialecticii marxiste nu poate fi doar 
un atribut al conducerii partidului, 
aceasta este îndatorirea primordia
lă, legea existenței tuturor comuniș
tilor, a întregului partid, șl pînă la 
urmă, a fiecărui cetățean cu o con
știință politică Și socială clară, ac
tivă.

22.10 Telejurnal
22,20 Discorama. Premiul Eurovlzlunll 

1983
23.10 Dragi mi-s cîntecele mele

programul a

19,00 Telejurnal
19,30 Cîntarea României
20.10 înfrățiți în cînt și joo
20,40 Sărbătoarea florilor — reportaj
20,55 Invitat în studioul nostru — teno

rul Valentin Teodorlan
21,35 Răspuns chemării la întrecere
21,45 Bijuterii muzicale
22.10 Telejurnal
22,20 Muzică de jaz

0 Circul București (11 01 20) : Incre
dibil, dar.,, adevărat — 16; 19.30.

cinema
• Viraj periculos : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Taro, fiu! 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.

Emlnescu consonă cu în
treaga sensibilitate con
temporană și se răsfrlnge 
integral în apele adinei șl 
clare ale conștiinței noas
tre românești. El va fi 
totdeauna simbolul înalt 
al omului însetat de cu
noaștere, doritor de a tre
ce limitele pentru a scruta 
viitorul, pentru a ști. 
Structurile sale spirituale 
se dilată la infinit în în
cercarea de a depăși con
diția umană în cea mai 
arzătoare rană a sa. tem- 
poralitatea. Mai mult de
cît alțl mari romantici, el 
este călătorul neabătut pe 
itinerarul de taină al artei 
în căutarea nestematei 
unice a verbului, iar în 
centrul luminos al medi
tațiilor sale se răsfringe 
totdeauna și celălalt reflex 
prismatic, aspirația și cău
tarea ultimă a adevărului. 
Noi nu-i vom putea recu
noaște efigia exclusivă de 
poet al pădurii și izvoare
lor ca unii exegeți străini, 
ci îl vom considera ca pe 
un complex, neliniștit 
scriitor care-și pune pro
blema primordială a uma
nității, rezolvînd-o genial, 
prin artă, a relațiilor între 
existența temporală și 
eternitate. O exegetă de
votată a operei eminescie
ne, profesoara Rosa del 
Conte, a concentrat sute 
de pagini elevate în jurul 
echivalenței între poetul 
român și absolut. Metapoe- 
tica pe care a încercat s-o 
reconstituie din tropii ar
tistici, din metafore și sim
boluri specifice este o 
demonstrație a acestei 
echivalențe, dar mai ales 
a imensului travaliu de 
artă, de cizelare a verbu
lui care a recepționat. în 
armonii de cristal și de 
bronzuri. cuvîntul româ
nesc la starea cea mai 
înaltă a valențelor sale. 
Spiritualitatea lui Emi- 
nescu este înrădăcinată 
pînă In străfundurile hu
musului fertil românesc, 
iar seva care pulsează în 
tulpina lui infinită curge de 
la fîntînile perene ale îna
intașilor în poezie. înce-

Mii și mii de turiști din Bucu
rești și din toată țara — unii sosiți 
de ieri, alții urmînd să vină astăzi 
și mîine în excursii special orga
nizate cu prilejul sărbătorii Întîiu- 
lui de Mai — au fost întîmpinați 
în frumoasele stațiuni ale litora
lului. de la Mamaia pînă la Man
galia, cu același tradițional și căl
duros „Bun venit !“. în vederea 
asigurării unui sejur cît mai agrea
bil și reconfortabil. Centrala 
O.N.T. „Litoral" a luat din timp 
măsuri pentru ca toate hotelurile 
și vilele, campingurile și popasu
rile turistice, unitățile de alimen
tație și zonele de agrement să fie 
pregătite mai din timp și mai bine 
ca niciodată. Lucru de care ne-am 
convins și noi, la fața locului, așa 
cum am și relatat, dealtfel. în zia
rul nostru, în urma unui tur al li
toralului organizat de întreprinde
rea de turism, hoteluri și restau
rante București, ca și despre nou
tățile de sezon prezentate de con
ducerile stațiunilor Neptun— 
Olimp, Eforie-Nord și Eforie-Sud.

Astăzi aducem în atenția citito
rilor cîteva date despre întreprin
derea de hoteluri și restaurante 
Mangalia, cea mai mare întreprin
dere de acest fel a litoralului nos
tru, al cărei director, tovarășul 
Vasile Trandafir, ne-a spus :

— întreprinderea noastră reuneș
te stațiunile Jupiter, Cap Aurora, 
Venus, Saturn, Mangalia. în ho
teluri și vile. în campinguri și po
pasuri turistice dispunem de 
aproape 37 000 de locuri de cazare, 
număr aproximativ egal cu cel al 
locuitorilor orașului Mangalia. Dar 
ca să aveți o imagine și mai su
gestivă, pot să vă spun că în fie
care vară de serviciile întreprin
derii noastre beneficiază peste 
400 000 de turiști cu un total de 
circa 4 000 000 zile de sejur.

— Cu ce noutăți sînt întîmpinați, 
tovarășe director, zecile de mii de 
oaspeți în acest sezon estival ?

— Pentru a asigura condiții 
dintre cele mai bune tuturor celor 
care optează pentru una sau alta 
din stațiunile noastre, ne-am în
grijit atît de aspectul exterior al 
acestora, cît și de interioarele din

• Vrăjitorul din Oz s 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 SĂRII (31 23 13) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Buletin de București î PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15: 19,30,
POPULAR — 11.
• Avalanșa : POPULAR (35 1517) — 
15; 18,30.
• Prăpastia de aur : FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ceață pe muntele 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)

ptnd cu incantația apelor 
vii ale Mioriței. Dar Emi- 
nescu a avut și un nemăr
ginit orizont cultural. Cind 
va fi publicată Opera 
omnia nu se va putea îm
piedica nimeni fată de 
trăirea atît de intensă, în 
atît de puțini ani, de arde
re mistuitoare, de atîta 
fervoare de meditație pro
fundă. de căutări, de in
vestigare, de sete de cu
noaștere. Cînd vor fi pu
blicate integral miile de

iască Întregului popor ro
mân paginile integrale ale 
aceluia care Ii simbolizea
ză elevația conștiinței. 
Volumul al patruspreze
celea cuprinde traducerile 
filozofice, istorice și știin
țifice pe care le-a între
prins marele poet, demon
strând extraordinara sa 
cultură, voința de a cu
noaște șl de a-și crea un 
vast laborator, un atelier 
de creație în care se află 
instrumentele de lucru ale

Nemărginitul 
orizont cultural 
al lui Eminescu
ÎNSEMNĂRI despre VOLUMUL XIV 

DIN „OPERE" DE M. EMINESCU
-------------------- Alexandru

pagini ale manuscriselor 
se va putea vedea cît de 
imensă este această mină 
secretă ale cărei filoane 
bogate în minereu erau 
săpate necontenit pentru a 
topi metalul prețios al 
artei. Caietele poetului 
semnifică o lungă și aspră 
pregătire pentru . ascensiu
nea către cele mai înalte 
și luminoase creste ale 
artei versului românesc.

Toate aceste notații im
presioniste, rapide, sînt 
generate de apariția celui 
de-al patrusprezecelea vo
lum al Operelor lui Emi
nescu. publicate sub egida 
Academiei române și a 
Muzeului literaturii ro
mâne. în această tabletă, 
care își propune numai 
semnalarea acestui mare 
act cultural, nu ne putem 
împiedica cuvintele de ad
mirație sinceră pentru no
bila strădanie a admira
bilului colectiv de editori 
care și-a propus să dăru-

BALACI --------------------

unul creator șl obiectele 
meditației pentru plăs
muiri spirituale viitoare. 
Volumul traducerilor emi
nesciene e un moment de 
emulație, o altă manifes
tare a voinței de a sluji 
patria și cultura ei prin 
traduceri utile pentru flu
xul spiritualității, pentru 
acel impuls de a asimila 
tot ce este mai prețios 
din patrimoniul universal. 
Traducînd Fragmentele din 
istoria românilor de Hur- 
muzaki, o lucrare profund 
patriotică, poetul a căutat 
să pună la îndemîna celor 
multi o operă de înțele
gere a istoriei naționale, 
căutînd, prin bogăția unui 
trecut de glorie, să pună 
în contrast involuția pre
zentului său și să îndemne 
pe cei ce-i erau contem
porani către studiul exem
plificator al istoriei. El 
ilumina trecutul național 
pentru a redeștepta intere
sul poporului pentru exis-

hoteluri, vile, popasuri turistice. 
Grădinilor, parcurilor și zonelor 
verzi le-am conferit un plus de 
frumusețe și reconfortare prin 
plantarea a zeci de mii de flori și 
arbuști ornamentali, iar în locul 
plopilor bătrini și aproape uscați 
am pus nuci, duzi, pini, brazi ar
gintii. într-o serie de hoteluri și 
vile a fost ridicat gradul de con
fort și s-au făcut dotări cu mobi
lier nou, iar în hotelurile „Silvia", 
„Lidia", „Felicia" și „Carmen" din 
stațiunea Venus dușurile au fost 
înlocuite cu băi. Am efectuat o 
serie de amenajări, compartimen
tări și dotări, pentru a crea în res
taurante și pensiuni o atmosferă 
mai intimă, aș zice chiar familiară, 
am asigurat în fiecare stațiune lo
caluri de mare atracție cu pro
gram folcloric și preparate culina
re specifice bucătăriei românești, 
iar altele le-am profilat pe „spe
cialități ale casei", unde se pot 
servi fie ciorbă de burtă sau ciolan 
cu fasole, fie numai produse de 
pescărie, fie numai rată sau gîscă 
pe varză. în afară de restaurantele 
cu muzică și dans, de barurile de 
zi și de noapte, de discoteci și 
programe zilnice speciale pentru 
copii cu vizionarea de filme de 
desene animate și artistice potri
vite vîrstei lor, vom găzdui presti
gioase ansambluri de. cîntece și 
dansuri, între care „Rapsodia 
română", „Banatul" din Timișoara 
și „Ciprian Porumbescu" din Su
ceava. întregul personal a fost in
struit în cursuri special organizate 
la București și Mamaia, dar și în 
cadrul întreprinderii noastre. Dorim 
ca, începînd din acest sezon, care, 
practic, a și început. întreprinde
rea noastră — ca dealtfel și cele
lalte de pe litoral — să presteze 
servicii de calitate. !ntr-o ambian
ță de destindere, plăcută, civilizată.

Dar Mangalia, cea mai sudică 
stațiune de pe litoralul Mării 
Negre, ridicată pe locurile unde, 
cu cîteva secole înaintea erei noas
tre, se întindea înfloritoarea cetate 
Callatis, situată pe aceeași latitu
dine cu renumitele stațiuni Mona
co, Nisa și San Remo, este cunos

® Sindromul — 9; 11,30; 14; Casa vi
surilor — 16,15; 18; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
• Vraciul: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Rugina : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
O Ulzana, căpetenia apașilor : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 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.
® 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 și regăsit : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9? 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20. 

tenta sa Istorică, pentru a 
găsi acolo exemple, puteri 
anteice, regeneratoare. Și 
celelalte lucrări traduse 
corespund unor necesități 
culturale, demonstrând op
țiunea totdeauna umanistă 
a marelui poet pentru va
loarea spirituală a lumii și 
a cunoașterii.

Traducînd din limba ger
mană. pe care o cunoștea 
structural, el a aflat o se
rie strălucită de echiva
lențe românești, inovînd 
lexicul cînd a fost vorba 
de traducerea unor ter
meni pentru care nu exis
tau corespondente. îndeo
sebi în aria filozofiei și 
științei. El demonstrează 
în traducerile sale o ma
gistrală stăpînire și mî- 
nuire a limbii române. în 
evoluția continuă a feno
menului lingvistic, a lim
bii care exprimă cultura 
unui popor și nivelul civi
lizației sale, traducerile 
lui Emlnescu sînt o treap
tă necesară, limba lor ro
mânească dovedindu-se 
extrem de complexă, cu 
forță expresivă, cu un 
lexic preponderent latin.

Ediția critică a Operelor 
lui Emlnescu. care conti
nuă travaliul de benedictin 
al marelui editor Perpessi- 
cius, este îngrijită de un 
colectiv de cercetători de 
la Muzeul literaturii ro
mâne dintre care pe pagi
na de gardă a. celui de-al 
patrusprezecelea volum, al 
Traducerilor, se află nu
mele lui Petru Creția. Au
relia Crețla, Dimitrie Va- 
tamaniuc. Anca Costa- 
Foru, iar Gheorghe Mihăilă 
și Amita Bhose drept co
laboratori externi. Coor
donatorul ediției este Al. 
Oprea, care semnează și 
vastul studiu introductiv 
intitulat Biografia intelec
tuală a lui M. Eminescu. 
Către ei toți se îndreaptă 
cu cele mai sincere felici
tări pentru acuratețea im
pecabilă cu care au pre
zentat acest nou volum 
eminescian, un nou bloc 
de construcție a marelui 
său monument spiritual.
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Buchetul 
de garoafe

Printre oamenii muncii de la 
întreprinderea mecanică din Cu- 
gir care au ieșit în ultimul timp 
la pensie, după o îndelungată și 
neîntreruptă activitate în aceeași 
unitate, se numără și regional 
loan Lupuț (după 40 de ani de 
muncă) și maistrul loan Berian 
(după 42 de ani).

Zilele acestea a primit bu
chetul cu garoafe de... proaspăt 
pensionar și inginerul Clement 
Lupșa, după 45 de ani de mun
că în întreprindere !

Mai întîi ca desenator, 
tehnician, apoi inginer, 
mereu in ascensiune.

Părăsind planșeta, 
Clement Lupșa a fost ______
de proiectele lui de viitor.

— Este prima temă de proiec
tare la care cunosc răspunsul 
exact : nu voi uita niciodată 
planșeta, nici pe oamenii minu
nați de aici, cu care am lucrat 
Și în mijlocul cărora m-am sim
țit ca într-o puternică și foarte 
dragă familie.

apoi 
Un drum

inginerul 
întrebat

1
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I Tinichea curata
I

I
I
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I
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Nici n-a apucat bine să se 
bucure de... bucuria rudei sale 
din Ploiești la care venise in 
ospeție, că Petre'Ianoș din Oha
ba Lungă, județul Timiș, 
plecat prin oraș.

Dar nu la plimbare, 
căutarea unor amatori de 
pir. Chiar așa i-a spus și P.I. lui 
V.S. din Ploiești :

— Ce te mai gindești, omule? 
Chilipir curat. Nu vezi că e aur 
marcat si garantat ?

Chilipirgiul V.G. nu prea se 
pricepea cum devine cu marca
tul și, cu atît mai puțin, cu ga
rantatul. Așa că, bucuros de 
chilipir, a băgat mina in chimir 
și a scos zece mii de lei.

Cind și-a dat seama că „aurul 
garantat" era tinichea curată, 
mai ia-l pe escroc de unde nu-i. 
Intre timp, îl luase miliția. 
După ‘cum ne scrie procurorul 
Eugenia Chivulescu din Ploiești, 
P.I., recidivist, a fost condamnat 
la un an închisoare.

a și

ci în 
chili-

I
I
I
I

I

De la o 
improvizație

La cumpăna nopții, vecinii fa
miliei lui C.V. din Criscior, ju
dețul Hunedoara, au fost treziți 
din somn de o puternică explo
zie. Pînă să se dumirească ei ce 
se petrece au și văzut gospodă
ria vecinului lor cuprinsă de 
flăcări.

Ce se întîmplase 7 Explozia 
fusese provocată de o butelie de 
aragaz improvizată. Cu toată 
intervenția promptă a oamenilor 
și a pompierilor, casa vecinului 
lor a ars aproape în întregime. 
Și, din nefericire, nici el. nici 
soția n-au mai putut fi salvați.

I
I

I
I
I
I
I
I

I
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I
I

cută și apreciată șl ca o puternică 
și modernă bază de tratament, cu 
program permanent, în tot cursul 
anului. împreună cu medicul-diree- 
tor al Sanatoriului balnear Manga
lia, Octavian Stănescu, vizităm 
baza de tratament și cură balneară 
din complexul cu același nume, 
„Mangalia", al cărui hotel dispune 
de peste 500 de locuri de cazare. 
Amabil, volubil, o competență în 
materie, lucrând de peste 20 de ani 
numai aici și etalînd un optimism 
robust, molipsitor, ne arată cu mîn- 
drie declarată modernele și eficien
tele instalații complexe și aparaturi 
din dotare pentru tratament cu 
apă mezotermală sulfuroasă, îm
pachetări cu nămol cald, electrote- 
rapie, kinetoterapie și hidrotera- 
pie, pentru băi cu bioxid de car
bon, galvanice și de plante, pentru 
dușuri subacvatice și masaj. Vizi
tăm piscina cu apă de mare încăl
zită. laboratoarele de analiză și ex
plorări funcționale, sălile de gim
nastică și cabinetele de geriatrie. 
Aici se tratează numeroase afec
țiuni, între care cele reumatismale 
degenerative, inflamatorii și abar- 
ticulare, afecțiuni posttraumatice 
și neurologice periferice, precum și 
afecțiuni asociate — cardiovascu
lare. respiratorii, endocrine, meta
bolice, dermatologice, de nutriție 
și altele. Se desfășoară activități 
medicale complexe preventive, cu
rative și de recuperare bazate, in 
primul rind, pe eficiența salutară a 
factorilor naturali.

Ieri, șeful dispeceratului între
prinderii de hoteluri și restauran
te Mangalia, Paul Tănase, ca și 
colegii lui de la Neptun—Olimo șl 
Mamaia, de la Eforie-Nord și Efo
rie-Sud, au avut o zi „cu foc con
tinuu", în care mii de turiști sosiți 
prin I.T.H.R. București, prin ofi
ciile județene de turism și prin 
alți organizatori ai excursiilor și 
vacantelor noastre au sosit pe li
toral și au constatat, cu bucurie, că 
prefața sezonului estival a fost 
semnată anul acesta de oameni mai 
gospodari și mai ospitalieri ca 
orieînd.

Petre POPA

I
I

Isprava 
lui Joacăbine I

I
I
I
I

Așa îl cheamă — Vasile Joa
căbine.

Il cheamă pe el Joacăbine, dar 
se joacă și cu focul. Venind din 
Viișoara-Vdslui, de unde e de 
fel, prin Birlad, a intrat într-o 
cofetărie. Pîndind momentul 
cînd gestionara era ocupată cu 
cîțiva clienți, Joacăbine s-a dus 
glonț și a înșfăcat cutia în care 
se aflau toți banii din încasări
le provenite pînă atunci din vîn- 
zări și a încercat s-o zbugheas
că pe ușă. A fost prins de ciți- 
va cetățeni și dat pe mina mi
liției. Fiind recidivist, Joacăbi
ne a intrat din nou in... 
De jucat o să joace cum 
îi „cintă" legea.

horă. 
și cit
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Potecuța 
cu... amenda

intre

I
I

I

I

I
I
I

După mai multe certuri 
vecinii V.M.S. și C.P. din Su
ceava, și după expertiza la fața 
locului, a fost pronunțată o ho- 
tărire judecătorească. Hotărîre 
prin care se stabilea ca „V.M.S. 
să-i permită vecinului său C.P. 
să folosească o potecuță de lin
gă un gard al primului. Cum 
primul, adică V.M.S., a ținut cu 
tot dinadinsul să aibă el, și nu 
legea, ultimul cuvînt, s-a apucat 
și a închis potecuța cu o poartă 
masivă, la poartă a pus un la
căt, iar in fața ei un dulău. Cum 
C.P. nu putea practica sportul 
„săritură peste garduri" șl cum 
dulăul il ținea la... respect, s-a 
adresat din nou instanței de ju
decată. V.M.S. s-a ales cu o 
amendă penală de 3 000 de lei.

Scump, dar ce nu face omul 
pentru ambiția lui ?!

I
I
I
I
I
I

I I
I

• 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 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Marea evadare : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 19.
• Tess : FLOREASCA (S3 29 71) — 9; 
12,15; 15,30; 19.
• Roberto Carlos și 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; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15.
• Războiul stelelor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
• Desene animate — 9; Bunul meu 
vecin Sam — 10,15; 13; 16; 19 : ARTA 
(21 31 86).
• Despărțire temporară : PROGRE
SUL (23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

I

I
I
I
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Oprit la timp
De necrezut, și totuși întîm- 

plarea s-a petrecut aevea. La o 
oră de virf in transportul în 
comun din Timișoara circula și 
troleibuzul condus de V. Tăbuc. 
Dar Tăbuc n-a avut altceva mai 
bun de făcut decît să încredin
țeze conducerea troleibuzului 
unui puști de... 13 ani. Panică 
firească stîrnită in rîndul zeci
lor de călători din troleibuz. Nici 
lucrătorilor de miliție, care au 
văzut băiețelul la volan, nu le-a 
venit să-și 
imediat au 
cina. Dacă 
timp, cine 
tîmplat...

creadă ochilor. Dar 
stopat mașina cu pri- 

nu interveneau 
știe ce s-ar fi

la 
în

Rubrică realizată de
P. PETRE 
cu sprijinul 
corespondenților „Sctnteîi

I
I

I
I

D
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A apărut în limbile maghiară și germană : Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința comună a consiliilor oamenilor 

muncii de naționalitate maghiară și germană 
j 31 martie 1983 EDITURA POLITICA

întrevedere la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
egiipteană de cooperare economică și 
tehnică, a avut, vineri, o întrevedere 
cu Kamal Hassan Aii,' viceprim-mi
nistru și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Arabe Egipt, aflat în 
vizită oficială în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost re
liefate rezultatele obținute în dezvol
tarea continuă a raporturilor româ
no-egiptene. subliniindu-se contri
buția determinantă pe care o au în
tâlnirile și convorbirile dintre pre
ședinții Nicblae Ceaușescu si Moha
med Hosni Mubarak pentru evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor pe

multiiple .planuri dintre țara noastră 
și Egipt. In acest context, a fost re
levat rolul ce revine Comisiei mixte 
guvernamentale româno-egiptene în 
direcția intensificării schimburilor 
comerciale și dezvoltării favorabile a 
cooperării industriale și tehnice, ex- 
primîndu-se dorința comună de a se 
întreprinde noi acțiuni și în cadrul 
apropiatei sesiuni a comisiei. în ve
derea sporirii volumului și contribu
ției schimburilor în aceste domenii.

Au luat parte loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
șini, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion 
basadorul României la 
hamed Wafik Hosny, 
Egiptului la București.

Iosefide.
Cairo, și 
ambasadorul

ma-

Cu prilejul Zilei naționale a Ja
poniei, ambasadorul acestei țări la 
București, Takaaki Hasegawa, a o- 
ferit, vineri la amiază, o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au participat Alexandru Necula, 
ministrul industriei de mașini-unel- 
te, electrotehnică și electronică. Ion 
Lăzărescu. ministrul minelor. Ale
xandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale, personalități ale vieții știin
țifice și cultural-artistice, generali 
și ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In perioada 25—29 aprilie, o dele

gație a Colegiului 
din Thailanda s-a 
tă în țara noastră.

Oaspeții au avut 
nisterul Afacerilor 
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ministerul 
Apărării Naționale. Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale, au vizitat Academia mili
tară, Muzeul de istorie ai Republicii 
Socialiste România, Muzeul militar 
central și întreprinderea „Semănă
toarea".

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

apărării naționale 
aflat într-o vizi-
convorbiri la Mi- 
Exteme. Ministe-

Vineri la prinz a avut loc la Amba
sada Republicii Populare Democrate 
Coreene din București o conferință 
de presă în cadrul căreia Sin In Ha, 
ambasadorul acestei țări la București, 
a prezentat Memorandumul Ministe
rului Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene din 21 aprilie 1983, în care 
este expusă poziția tării sale cu pri
vire la planurile privind cooperarea 
militară dintre Statele Unite ale 
Americii, Japonia și Coreea de Sud.

în cuvântul său. Sin In Ha a mul
țumit poporului, partidului și guver
nului român pentru poziția lor con

secventă față de cauza reunificării 
Coreei, față de propunerile tovarășu
lui Kite Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, privind 

. reunificarea pașnică și independentă 
a țării.

La conferința de presă au partici
pat reprezentanți ai ziarelor centrale 
și radioteleviziunii. Agenției 
de presă — Ageripres.Au fost 
reprezbntanți ai Ministerului 
rilor Externe, corespondenți 
sei străine acreditați în țara noastră.

române 
de față 
Aface- 

ai pre-

★
Cu prilejul celei de-a 8-a aniver

sări a eliberării totale a Vietnamului 
de Sud, ambasadorul Republicii So
cialiste Vietnam la București, Tan 
Phong, a organizat, vineri, la sediul 
ambasadei, un film-cocteil.

Au participat 
reprezentanți ai 
rilor Externe, ai 
trale. organizații 
ofițeri superiori, 
corespondenți ai 
ditați -la București.

activiști de partid. 
Ministerului Aface- 
aitoi' instituții cen- 
de masă și obștești, 
ziariști români și 

presei străine acre-
(Agerpres)

PROGRAMUL
DIN PARTEA

unităților comerciale, de alimentație publică și de prestări 
servicii din Capitală în zilele de 1 și 2 mai

CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT

Prima zi a lunii mai, sărbătoarea 
celor ce muncesc, este, în spiritul 
tradițiilor muncitorești din țara 
noastră și un prilej de ieșire la 
iarbă verde, de serbări cîmpenești, 
de manifestări cultural-artistice, 
întreceri sportive, de petrecere a 
timpului liber laolaltă cu familiile, 
prietenii și colegii de muncă. Ce 
s-a organizat pentru zilele 
2 mai, din acest an 1

La consiliul municipal al 
telor din București aflăm 
avea loc peste 1 000 de acțiuni 
tural-educative și turistice, la 
se estimează că vor fi prezenți . 
te 150 000 de participant. Comite
tele sindicatelor din întreprinderi și 
instituții au pus la punct o serie 
de diverse manifestări — îndeosebi 
acțiuni cultural-educative, mani
festări sportive, excursii. Comisia 
municipală pentru turism de masă 
a luat măsurile necesare ca zonele 
de agrement din jurul Capitalei, la 
Pustnicu și Cernica, pe malul Ar
geșului, in pădurea Băneasa, satul 
de vacanță Bragadiru să fie ame
najate corespunzător spre a oferi 
oamenilor muncii posibilitatea de a 
se bucura de ore plăcute în mijlo
cul naturii. La crearea unei at
mosfere de voie bună va contri
bui desigur, faptul că în respecti
vele locuri de agrement au fost ri
dicate estrade pe care vor evolua 
numeroase formații artistice de 
amatori, cunoscuți și Îndrăgiți ar
tiști profesioniști.

Tot în aceste zile, „trenulețul de 
Snagov" își va relua cursele, înles
nind accesul spre lacul și pădurea 
cu același nume a unui mare nu
măr de vizitatori.

Sport și mișcare se pot face 
însă nu numai „în deplasare", ci și 
în București. Pasionante întreceri 
vor avea loc în bazele sportive ale 
Combinatului poligrafic „Casa Scân
teii", Centralei de construcții căi 
ferate, întreprinderii de mecanică 
fină. Filaturii românești de bum
bac, „Aversa" și altele. Ele vor an
trena numeroși oameni ai muncii, 
dornici de mișcare, de sport, chiar 

performanțele obținute nu 
ca

de 1 și

sindica- 
că vor 

cul
care 
pes-

înființarea a 
pentru cite 

Peste 50 000

Duminică 1 mai, toate magazinele 
alimentare și nealimentare vor fi în
chise, cu excepția centrelor de difu
zare a presei, care vor funcționa în 
primele ore ale dimineții. Unitățile 
de alimentație publică vor lucra 
după programul zilei de duminică.

Luni 2 mai vor funcționa. între 
orele 6 și 10 : magazinele de pîine, 
centrele de desfacere a laptelui din 
localuri independente, unitățile de 
legume-fructe, sifonăriile, tutungeril-

le (50 la sută din rețea), centrele de 
desfacere a presei. Unitățile de ali
mentație publică, piețele agroali- 
mentare și florăriile vor lucra după 
programul unei zile de duminică.

Toate unitățile și punctele de des
facere de alimentație publică și ne
alimentare din zonele de agrement 
ale Capitalei vor funcționa în zilele 
de 1 și 2 mai după programul unei 
zile de duminică.

în legătură cu folosirea 
autoturismelor proprietate 
personală în zilele de 

1—2 mai 1983
în zilele de 1—2 mai 1983, autotu

rismele proprietate personală pot 
circula, indiferent de numărul de în
matriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

dacă... ..__ .
vor avea pretenția omologării 
recorduri !

Se apreciază că un important 
măr de oameni ai muncii se 
deplasa la munte sau la mare, 
neficiind de scurtele vacanțe orga
nizate de oficiile județene de tu
rism. Hotelurile de pe litoral vor 
primi, în aceste două zile de sărbă
toare, aproximativ 15 000 de oaspeți 
din toată țara. Numărul mare de 
amatori pentru excursiile pe lito-

nu- 
vor 
be-

ral a făcut necesară 
două trenuri speciale, 
1 200 călători fiecare, 
de persoane s-au înscris pentru 
excursii în celelalte zone de interes 
turistic din țară. Cîteva exemple 
dintre multele 
dețele Dolj și 
printre altele, 
cu vaporul pe 
de drumeție din Mehedinți și Ca- 
raș-Severin îi așteaptă, înflorită, 
pădurea de liliac Ponoarele. Cei de 
la munte doresc să, vadă — și vor 
vedea — marea, cei de la Dunăre 
și mare se vor îndrepta spre munte.

în aceste două zile, tineretului îi 
sint consacrate un mare număr de 
manifestări, 2 mai fiind, după cum 
se știe. Ziua tineretului. Biroul de 
turism pentru tineret a organizat 
acțiuni turistice de masă în care 
vor fi antrenați peste 300 000 de ti
neri muncitori, elevi, studenți. Sint 
programate, de asemenea, o serie 
de competiții sportive și concursuri 
cu caracter cultural-educativ pe 
teme inspirate din istoria și activi
tatea Uniunii Tineretului Comunist, 
în care se vor „confrunta" circa 
15 000 de tineri.

Iată și cîteva detalii în legătură 
cu „minivacanțele" organizate în 
aceste zile. Grupuri de tineri mun
citori din întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" — Brăila, Combi
natul siderurgic — Călărași, de la 
întreprinderile de mașini-unelte și 
agregate „23 August", I.O.R., ca și 
de la Institutul politehnic din 
București, în total 2 000 de persoa
ne se vor îndrepta spre litoral 
(circa 800 de tineri bucureșteni vor 
pleca, în 30 aprilie, cu un vesel 
„tren al tineretului" spre mare). în 
cadrul „Zilelor turismului pentru 
tineret", în județele Alba, Arad, 
Bacău, Călărași, Giurgiu, Ialomița 
și Sălaj vor fi organizate excursii, 
avînd și o latură practică : reface
rea marcajelor de pe traseele tu
ristice. Circa 50 000 de tineri, din 
toate județele țării, vor parcurge 
trasee turistice, de recunoscută fru
musețe, ca Valea Prahovei, Seme- 
nic, în cadrul unor excursii inițiate 
de B.T.T. Nu vor lipsi, din progra
mul acestor zile, ascensiunile pe 
munți. în Bucpgi, Ceahlău, Apuseni, 
Ciucaș etc. la care s-au înscris nu 
mai puțin de 20 000 de tineri.

Vor fi zile de binemeritată odihnă 
și recreare pentru oamenii muncii, 
un prilej de a se afla împreună nu 
numai în uzină, ci și în timpul 
liber.

posibile : cei din ju- 
Galați și-au propus, 
interesante excursii 
Dunăre, pe iubitorii

Rodica ȘERBAN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL :

HAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, am deosebita plă

cere să transmit Maiestății Voastre cordiale felicitări, precum și cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului olan
dez.

„Olanda a fost creată de olan
dezii înșiși" — susțin cu mîndrie 
locuitorii acestor meleaguri, șl nu 
fără temei, deoarece geologia țării 
poartă, poate ca nicăieri în altă 
parte, amprenta efectivă a muncii 
locuitorilor săi. Prin traducerea în 
viață a „planului Zuiderzee" au 
fost recuperați din golful cu același 
nume peste șase miliarde de metri 
pătrați de pămînt; pe care s-au 
clădit numeroase noi localități, s-au 
ridicat prospere ferme cerealiere și 
zootehnice. Se spune că efortul ne
cesitat pentru a obliga marea să 
se retragă ar fi fost suficient pen
tru a construi 150 de canale de tip 
Suez. Smulgîndu-1 mării, irigîndu-1, 
storcîndu-1 de săruri, amenajîndu-1 
în toate chipurile, oamenii au făcut 
din pămînt principala avuție a ță
rii, care, pe lîngă celebrele lalele, 
exportate în circa o sută de țări, 
asigură înalte producții cerealiere 
și condiții ideale pentru dezvolta
rea zootehniei. In același timp, in
dustriile electronică și metalurgi
că, constructoare de mașini și chi
mică, farmaceutică și alimentară, 
ca și transporturile maritime — 
prin portul Rotterdam trec anual 
circa treizeci de mii de nave din 
și spre toate colțurile lumii — în
scriu Olanda printre cele mai dez
voltate țări din punct de vedere 
economic.

Reușind, prin efortul multor ge
nerații, să-și ferească țara de cala
mitățile naturii, poporal olandez 
este cu atît mai sensibil la perspec
tiva calamităților pe care le-ar 
implica izbucnirea unul nou război. 
Planurile privind amplasarea de 
rachete cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Olandei, ca și în alte 
țări vest-europene, opuse radical

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
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operei pașnice înfăptuite de popu
lația țării, au stîmit valuri de pro
teste, al căiror ecou s-a făcut auzit 
în întreaga lume. Mitingurile șl 
demonstrațiile de 
te la Amsterdam, 
Rotterdam, ca și la 
orașele șl satele 
primejdiei nucleare au adus po
porului olandez reputația de apă
rător ferm al păcii și destinderii, 
al înțelegerii și colaborării între 
popoare.

De peste un secol, România șl 
Olanda au statornicit între ele re
lații de conlucrare, care au cunos
cut o dezvoltare continuă. Evoluția 
raporturilor româno-olandeze de
monstrează că deosebirile de orân
duire socială nu pot constitui un 
impediment în calea conlucrării re
ciproc avantajoase. Momente cul
minante ale acestor relații le-au 
constituit vizita întreprinsă în 
Olanda în 1973 de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și vizita 
de răspuns efectuată, doi ani mai 
tîrzi.u, în România, de regina 
Iuliana, documentele încheiate cu 
acele prilejuri fixînd un cadru 
rodnic pentru extinderea schimbu
rilor de bunuri materiale, a coope
rării pe planul științei, 
învățămîntului, ca și 
vieții internaționale, 
fiind profund interesate în stator
nicirea unui climat de 
Europa și în lume.

Nu încape îndoială că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării româno- 
olandeze, spre binele celor două 
popoare, în folosul luptei generale 
pentru pace, destindere și înțelege
re între națiuni.

masă desfășura- 
ca și la Haga, la 
Utrecht, in toate 
țării împotriva

culturii, 
în domeniul 
ambele țări

securitate in

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Odată cu încheierea campionatelor 
internaționale ale României, desfășu
rate la Rîmnicu Vîlcea, s-a pus, de 
fapt, punct pregătirii reprezentante
lor noastre înscrise la apropiatele 
campionate europene. Turneul con
tinental, despre care vom vorbi mai 
jos, se bucură de mult prestigiu în 
gimnastica feminină mondială, iar 
pentru noi, românii, are o semnifi
cație cu totul specială, el fiind ram
pa de lansare, în 1975, a celei mai 
strălucitoare stele ale acestui sport, 
Nadia Comăneci, gimnasta care avea 
să devină și performera de vîrf a 
campionatelor europene, prin cuceri
rea definitivă a frumosului trofeu, 
după o serie de trpi titluri absolute 
consecutive (1975, 1977, 1979). După 
inegalabila Nadia, a fost rîndul Cris- 
tinei Grigoraș să ne reprezinte cu 
brio culorile sportive în 1981. aceasta 
clasîndu-se pe locul secund la indi
vidual compus și cucerind titlul de 
campioană europeană la sărituri. 
Acum, candidatele noastre principale 
-la titlurile și medaliile competiției 
vor fi tinerele Ecaterina Szabo și La- 
vinia Agache. Despre ele. despre 
diferitele laturi ale întrecerilor con
tinentului, i-am cerut părerea, ca și 
altădată în asemenea împrejurări, 
antrenoarei federale Maria Simio- 
nescu, binecunoscută și din arbitrajul 
internațional, care va oficia la „euro
pene" ca șefă de brigadă. în calitatea 
sa de vicepreședintă a Comitetului 
tehnic feminin (C.T.F.) al F.I.G.

Goteborg, 7—8 mai — concurente 
din 23 de țări. Delegația română va 
pleca la 3 mal spre orașul suedez 
Goteborg, unde, în zilele de 7 și 8 
mai, sint programate campionatele 
europene feminine. Loc de concurs : 
sala „Skandinavium". S-au înscris 68 
de sportive din 23 de țări. Fiecare fe
derație națională are dreptul de a 
participa cu maximum trei gimnaste 
— vîrsta, 15 ani împliniți în anul 
turneului — plus o rezervă pentru 
demonstrație preliminară în fața 
corpului de arbitraj.

Prin ce se deosebește turneul eu
ropean de cele mondial și olimpic? 
La „europene" sint programate nu
mai exercițiile „liber alese", iar în
trecerea este numai individuală, 
neexistînd concursul pe echipe.

în ziua de 7 mai se va desfășura 
concursul individual compus. Sporti
vele sîpt repartizate, prin tragere la 
sorți, în două grupe : grapa I (33 
gimnaste — patru subgrupe), care va 
concura după-amiază, și grapa a Il-a 
(35 sportive — patru subgrupe) care 
va concura seara. Fiecare tară are 
dreptul ca măcar una dintre cele trei 
sportive să concureze în grupa „de 
seară". Tragerea la sorți a stabilit 
numerele 16, 33 și 56 pentru repre
zentantele noastre ; primele două vor 
concura după-amiază (începînd în
trecerea cu exercițiile la paralele și, 
respectiv, la sol), iar cea de-a treia 
va intra în luptă seara (cu exercițiul

la bîmă). Nominalizarea definitivă 
se va produce la Goteborg.

Concursul, final pe aparate va.avea 
loc în după-amiaza zilei de 8 mai, 
fiecare federație națională avînd 
dreptul să participe cu maximum 
două 
tul ui 
cere.

Ce 
toriu 
un număr de diferite elemente, no
tate convențional, după gradul de 
dificultate, „A", „B“ și „C“. De 
exemplu : în concursul individual 
compus sînt obligatorii în compoziția 
exercițiului 4A + 4B + IC + R.O.C., 
după care se face notarea. R.O.C. = 
risc, originalitate și elemente „C“ 
suplimentare față de numărul mi
nim. R.O.C.-ul poate să atragă o 
notare în plus cu 0,5 puncte.

cu maximum 
sportive, în ordinea clasamen- 
general al primei zile de între-
înseamnă R.O.C.? Este obliga- 
ca fiecare exercițiu să cuprindă

Informații despre organizare, 
arbitraj și juriu, concurente 

și, in special, despre 
reprezentantele României 

prezentate de 
Maria SIMIONESCU, 
antrenoqre federala

Arbitraj șl juriul de concurs.
Modalitatea de arbitraj și notarea 
după actualul cod de punctaj vor fi 
aceleași ca și la viitoarele campio
nate mondiale (octombrie 1983) și la 
turneul olimpic. Au apărut modali
tăți noi de notare, în special 
rituri. Un singur exemplu: 
rituri, în finalele pe aparate, 
vele sânt obligate să execute 
salturi diferite, din cele opt 
normate prealabil. Dacă o gimnastă 
execută două sărituri diferite, dar 
din aceeași grupă (exceptând grupă 
8), i se scade un punct la notarea 
săriturii a doua, indiferent de cali
tatea execuției. Iar, dacă săriturile 
sint identice, cea de-a doua va fi 
notată cu „zero". ' •

Fiecare țară are dreptul la unul 
sau maximum doi arbitri, dar numai 
unul poate oficia în prima zi, la 
concursul individual compus. Pri
mele cinci țări la precedentele 

> „europene", deci și România, au 
dreptul la un arbitru din oficiu. Cei
lalți 11 vor fi trași la sorți. In 
finalele pe aparate vor judeca nu
mai arbitri „neutri", care nu au 
sportive la respectivul aparat.

La flecare aparat va funcționa 
cite un videocasetofon, utilizabil în 
caz de contestații. Acestea vor fi 
judecate de juriul turneului împre
ună cu șeful brigăzii sau cu întreaga 
brigadă.

Juriul turneului va fi condus de 
Iuri Titov, președintele F.I.G.. și de

la să- 
la să- 
sporti- 

două 
grupe

Ellen Berger, președintele C.T.F. al 
î' I G
... Reprezentantele României. Repre-. 

■ . zentantele noastre la Goteborg vor 
' fi Ecaterina Szabo, Lavinia Agache 

și Mihaela Stănuleț (rezervă : Ca
melia Renciu). Cîteva explicații 
prealabile. în pregătirea formației 
României s-au avut în vedere 
obiectivele progresive — campiona
tele europene, cele mondiale, apoi 
turneul olimpic, ultimele două avînd 
importanță și caracteristici deosebite, 
în acest sens, trebuie spus că, deși 
s-a pus un accent pe exercițiile 
„liber alese", totuși n-a putut fi 
neglijată pregătirea exercițiilor obli
gatorii, decisive la turneele mondial 
și olimpic. în aceeași ordine de 
idei, chiar compunerea exercițiilor 
„liber alese" este progresivă, deci va 
evolua și se va îmbogăți simțitor în 
raport de importanța diferitelor tur
nee. în sfârșit, trebuie să observăm 
că unei titulare a echipei Româ
niei, spre exemplu Cristina Grigo
raș, care a mai trecut cu succes 
prin focul campionatelor europene, i 
s-au fixat alte trepte competiționale 
pregătitoare. Acum a venit rîndul 
lansării la întrecerile senioarelor a 
Ecaterinei Szabo, dublă campioană 
europeană absolută la junioare (1980 
și 1982), sportivă deosebit de ta
lentată. puternică pe linie la toate 
aparatele, cu un temperament echi
librat, ajunsă astăzi la proba matu
rității depline. Ecaterina are mari 
șanse la titlurile și medaliile „eu
ropene", dacă arbitrajul va avea un 
punct de vedere unitar în ambele 
grupe la individual compus și față 
de toate concurentele. Lavinia Aga
che, campioană a țării în 1982 și 
locul al III-lea la „Cupa Mondială", 
înaintea unor gimnaste reputate pe 
plan mondial și olimpic, are de-acum 
o anumită experiență, a cîștigat 
mult în stabilitatea exercițiilor foar
te valoroase, in plastică și mișcare, 
este omogenă la nivel înalt la toate 
aparatele și va reprezenta, alături 
de Ecaterina, speranțele noastre de 
cucerire a trofeelor „europenelor". 
Și Mihaela Stănuleț, campioană bal
canică în 1982, a cîștigat experiență, 
este echilibrată și ambițioasă, deci 
foarte . bună concurentă la toate 
aparatele.

Colectivul tehnic este alcătuit din 
Adrian Goreac (antrenorul Mihaelei 
Stănuleț și Cameliei Renciu), Maria 
Florescu-Cosma (tehniciană care le-a 
lansat pe Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache, dar și pe Cristina Grigoraș, 
încă la 
Octavian

Tuturor 
români le 
rit, pe aceeași cale tradițională, de 
afirmare a gimnasticii românești în 
cadrul campionatelor europene.

Azi, etapa a XXVII-a
Astăzi sînt programate meciurile 

celei de-a XXVII-a etape a campio- 
natuluj diviziei A. , în Capitală, pe 

7"stadionul " din 'șoseaua St'efari cel' 
Mare, echipa Dinamo va primi' vizita 
formației Jiul. Iată celelalte întîlniri 
ale etapei : F.C. Argeș — C.S. Tîr- 
goviște ; F.C. Olt — Steaua ; Poli
tehnica Iași — A.S.A. ; S.C. Bacău — 
Corvinul ; F.C.M. Brașov — Sportul 
studențesc ; F.C. Bihor — Politeh
nica Timișoara ; F.C. Constanța — 
Chimia și Petrolul — Universitatea 
Craiova. Jocurile vor Începe la ora 
17,30.

de Janeiro, In primul meci 
l-a jucat într-o nouă 

echipa Braziliei a învins
La Rio 

pe care 
formație, 
cu 3—2 selecționata Chile^prin punc
tele marcate 
nato. Pentru 
lana (2).

de Careca, Eder și Re- 
oaspeți a înscris Orel-

HOCHEI
final al campionatuluiîn turneul

mondial de hochei pe gheață (locu
rile 1—4), la Miinchen, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 4—0 
(2—0, 2—0, 0—0) echipa Suediei. în 
alt meci, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 5—4 (2—1, 3—2, 
0—1) reprezentativa Canadei.

TENIS
Tenismanul român Florin Segăr- 

ceanu l-a întrecut cu 7—6, 6—1 pe 
americanul Drew Gatlin și s-a cali
ficat în sferturile de 
neului internațional 
(Florida).

finală ale tur- 
de la Tampa

măsurilor
partidului

clubul școlar Onești) și 
Belu.
sportivelor și antrenorilor 
urăm succesul sportiv do-

Valeriu MIRONESCU

în cadrul 
conducerea 
nostru privind dezvoltarea învăță- 
mîntului preșcolar, primar, liceal și 
profesional, se situează și cele refe
ritoare la cuprinderea absolvenților 
de opt clase în treapta I a învăță- 
mintului liceal. Astfel, 92,4 la sută 
dintre aceștia vor fi cuprinși în cla
sa a IX-a din licee industriale, agro
industriale și silvice.

Potrivit Legii educației și învăță
mântului. treapta I (clasele a IX-a 
și a X-a) de liceu constituie parte 
integrantă a învățămîntului obliga
toriu de 10 ani și se organizează atît 
în licee, cît și în unități de învăță
mânt cu clasele I—X. înscrierea în 
clasa a IX-a se face fără concurs, 
de regulă, la unitățile de învățământ 
din localitatea de domiciliu. La șco
lile la care numărul elevilor care au 
depus fișe de înscriere este mai mare 
decît cel al locurilor repartizate ace
lor unități, pentru înscrierea în clasa 
a IX-a se organizează probe de veri
ficare a cunoștințelor, la care parti
cipă toți elevii. Aceste probe se des
fășoară sub formă de lucrări scrise 
la limba și literatura română și la

stabilite de 
și statului

• EXPERIMENT GE
NETIC. La ferma experimen
tală a Institutului unional de 
cercetări de genetică animală 
din localitatea Pușkino, de lîngă 
Leningrad, s-a născut și se dez
voltă normal un vitei care 
este rezultatul unei expe
riențe de însămînțare „in 
vitro" și de implantare a 
embrionului astfel obținut unei 
vaci recipiente. De această di
recție de cercetare sînt legate 
perspectivele ingineriei genetice 
pentru obținerea unor animale 
cu productivitate înaltă. Pînă în 
prezent s-au soldat cu succes 
doar experiențele de transplan
tare a embrionilor de la vaci 
donatoare la vaci recipiente. 
Acum însă a fost descoperită o 
metodă de modelare „in vitro"

a celor mal Intime procese ale 
nașterii organismelor vii. care 
face posibilă fecundarea în 
eprubetă a ovulului preluat de 
la cele mai bune exemplare de 
vaci, de rasă superioară, și im
plantarea lui unor vaci de rasă 
obișnuită. Studiile teoretice 
arată că de la o singură vacă 
donatoare se pot obține astfel 
pînă la 10—12 viței de rasă pură.

• POLUAREA SI E- 
FECTELE El. Un raport pri
vind efectele negative pe care 
le are poluarea atmosferei asu
pra mediului înconjurător, pre
zentat la Bruxelles. în cadrai 
lucrărilor unei comisii a Parla
mentului vest-european, arată 
că în R.F. Germania 2,5 mili
oane hectare de păduri de coni
fere sînt grav amenințate. în

S.U.A. în cele aproape 4 000 de 
lacuri din zona Ontario au dis
părut aproape cu desăvîrșire 
peștii, iar în Grecia numeroase 
monumente antice. între care și 
Partenonul, sînt grav periclitate. 
Apele de ploaie saturate cu an
hidridă sulfurică, poluarea aeru
lui provocată de emanațiile in
dustriale nocive sau de motoa
rele cu combustie internă atacă, 
într-o măsură mai mare decît se 
credea, lemnul, piatra și chiar 
betonul. Printre exemplele cita
te de experți se numără cazul 
catedralei din Koln, care suferă 
anual pagube pricinuite de po
luare evaluate la 6 milioane de 
mărci. Potrivit documentelor și 
intervențiilor prezentate, o po
litică hotărîtă ar permite redu
cerea în proporție de peste 95 
la sută a emanațiilor nocive

<

Timpul probabil in luna mai
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, din punct 
de vedere termic, luna mai va fi 
ceva mai răcoroasă în Maramureș, 
Transilvania și Moldova și. normal 
de caldă, în celelalte regiuni. Regi
mul pluviometric se va încadra în 
limite obișnuite, cu excepția cîtorva 
zone din sudul și estul țării, unde 
precipitațiile vor fi mai frecvente, 
depășind pe alocuri, valorile nor- 
îihale.

Caracteristici ale evoluției vremii i 
în prima decadă a lunii va pre

domina o vreme instabilă, cu cerul 
variabil, mai mult noros. Ploile sub 
formă de aversă vor fi mai frecven
te în prima jumătate a decadei, cînd 
se vor semnala 
trice, iar izolat 
râturile minime 
două grade în 
montane, iar maximele de 26 de 
grade se vor înregistra în sud-ves- 
tul tării la sfârșitul decadei.

în a doua decadă vremea va fi 
caldă, mai cu seamă în sudul țării. 
Spre sfîrșitul decadei cerul se va 
înnora treptat, începînd din nord- 
vest. Vor cădea ploi cu caracter de 
aversă însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
3 și 8 grade în Transilvania și 
între 9 și 17 grade în celelalte re
giuni. Maximele din cursul zilei vor 
depăși pe alocuri valoarea de 30 de 
grade în sudul țării.

în ultima decadă a lunii, vremea 
va fi în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Ploile, mai frecven
te în prima jumătate a decadei în 
Banat. Oltenia și Muntenia, precum 
și în zona de deal și de munte, vor 
putea depăși pe alocuri 20 de litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. Tem
peraturile vor înregistra o scădere.

și descărcări elec- 
și grindină. Tempe- 
pot coborî pînă la 
depresiunile intra-

matematică, din materia cuprinsă in 
manualele acestor discipline de învă- 
țămînt din clasa a VIII-a. Pentru în
scriere în clasa a IX-a cu predare 
în limbi ale naționalităților conlocui
toare, elevii vor susține o lucrare 
scrisă și la limba și literatura ma-

Maiestății Sale
Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF AL SUEDIEI

STOCKHOLM
Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul pri- 

"M -j ceje mai jjUn0 <je progres gi

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

lej de a vă adresa sincere felicitări 
prosperitate pentru poporul suedez.

După numărul populației (8 326 000 
locuitori), Suedia ar putea fi cla
sată printre țările mici ale conti
nentului, dar prin munca și efortu
rile creatoare ale poporului său, 
această țară ocupă un loc de frunte 
în rîndul națiunilor .puternic dez
voltate ale lumii. Punerea în va
loare a resurselor naturale — mi
nereul de fier, lemnul pădurilor, 
energia hidraulică — practicarea 
unei agriculturi intensive în regiu
nile de sud, împreună cu dezvol
tarea transporturilor maritime au 
determinat afirmarea tot mai largă 
pe plan mondial a produselor sue
deze. Suedia se plasează printre 
marii exportatori ai lumii, avanta
jată fiind și de faptul că nu a 
avut de suferit pierderi sau dis
trugeri în timpul marii conflagrații 
mondiale.

In ultimii ani, autoritățile, cen
trale, organizațiile economice și 
sindicale au elaborat o serie de 
măsuri și proiecte menite a atenua 
și limita efectele crizei economice 
mondiale, care s-au resimțit și în 
activitatea unor ramuri industriale 
tradiționale ale Suediei, cum sint 
siderurgia și construcțiile navale. 
Spre a reduce dependența de im
porturile de petrol a fost intensi
ficată exploatarea zăcămintelor de 
turbă, producția acestui combustibil 
sporind în 1982 de 20 de ori în 
comparație cu 1981. Un program 
special este destinat folosirii ener
giei 'eoliene, menită să concureze

în privința costului cu noile cen
trale electrice pe bază de cărbune.

Pe plan internațional, Suedia ac
ționează pentru înțelegere și cola
borare intre popoare, fiind activ 
angajată în lupta pentru asigurarea 
păcii și realizarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare. O largă au
diență întrunește în Suedia ideea 
creării unor zone denuclearizate in 
Europa, în special în nordul con
tinentului.

Spre satisfacția popoarelor român 
și suedez, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre — 
bazate pe principiile egalității In 
drepturi și respectului reciproc — 
se dezvoltă fructuos an de an, 
existând toate condițiile ca ele să 
se extindă și mai mult în viitor. 
Ca o contribuție de cea mai mare im
portanță în acest sens se înscrie 
vizita întreprinsă în 1980 în Suedia 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația regelui Cari 
al XVI-lea Gustaf.

întărind colaborarea pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultural, 
cele două țări se întîlnesc, tot
odată, în aspirațiile și eforturile 
comune pentru edificarea unei 
securități trainice în Europa, pen
tru înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nuclea
re, pentru pace în întreaga iume. 
în deplin acord cu interesele celor 
două popoare, un asemenea curs se 
înscrie drept o contribuție la cauza 
păcii și progresului în îume.

aptitudini în limba maternă, la dis
ciplinele de învățământ studiate in 
această limbă.

Din graficul acțiunilor de organi
zare și desfășurare a înscrierii în 
clasa a IX-a (treapta I) de liceu, 
învățămînt de zi : 19—25 iunie de-

înscrierea în clasa a IX-a (treapta I) de liceu

ternă, din materia cuprinsă In ma
nualul de clasa a VIII-a. La profilul 
pedagogic, înscrierea în dasa a IX-a 
se face în condițiile și pe baza pro
belor de aptitudini și de verificare a 
cunoștințelor ; la profilurile muzică, 
arte plastice și decorative, coregra
fie, înscrierea se face pe baza pro
belor de aptitudini. Elevii din rîndul 
naționalităților conlocuitoare care 
au promovat clasa a VIII-a în școli 
sau clase cu predare în limba ma
ternă au dreptul să susțină probele 
de verificare a cunoștințelor sau de

punerea, de către elevi, a fișeior-ttp 
de înscriere la secretariatele unită
ților de învățământ și, după- caz, 
efectuarea controlului medical. La 
profilurile la care se susțin probe de 
aptitudini, fișele de înscriere se de
pun pînă la 20 iunie inclusiv ; 21—26 
iunie : susținerea probelor de apti
tudini ; 26—30 iunie : reorientarea
elevilor și stabilirea unităților de în- 
vățămînt și a profilurilor la care se 
organizează probe de verificare a 
cunoștințelor ; 2—1 iulie : susținerea 
probelor de verificare a cunoștințelor >

10—15 iulie : redistribuirea elevilor 
care nu au fost declarați înscriși în 
urma susținerii probelor de verifi
care a cunoștințelor.

Pentru persoanele care, din diferi
te motive, nu au absolvit treapta I de 
liceu și nu mai pot fi școlarizate la 
cursurile de zi, se organizează, în 
lichidare învățământul liceal seral, 
înscrierea elevilor la învățămin- 
tul liceal seral — organizată în 
perioada 25—31 august — se face, de 
regulă, la profiluri corespunzătoare 
domeniilor în care aceștia își desfă
șoară activitatea, la unități de învă- 
țămînt cit mai apropiate de domici
liul sau locul de muncă. Probele de 
verificare a cunoștințelor, precum și 
probele de aptitudini se desfășoară 
în aceleași condiții ca pentru învă- 
țămîntul liceal de zi.

Alte informații privind profilurile 
de licee în care se pregătesc elevii 
în treapta I. probele de aptitudini șl 
de verificare a cunoștințelor — în re
vista învățământul liceal și tehnic 
profesional nr. 4, aprilie 1983. pusă 
în vînzare la toate unitățile de difu
zare a presei.

Florlca DINULESCU

' ■

prin operațiuni de economisire 
a combustibilului sau de de- 
sulfurare a acestuia.

® PE HIMALAYA, 
FĂRĂ MĂȘTI DE OXI
GEN. Doi alpiniști austrieci 
au reușit să cucerească piscul 
himalayan Ama Dablam. situat 
la 6 856 metri altitudine, aceasta 
fiind prima ascensiune încheiată 
cu succes în Himalaya în ac
tualul sezon — a anunțat Minis
terul Turismului din Nepal. Cei 
doi alpiniști — unul șofer de 
autobuz, celălalt tehnician — au

escaladat piscul fără măști de 
oxigen.

• ARMELE NUCLEA
RE Șl BOLILE PSIHICE. 
Un cunoscut psihiatru britanic 
a declarat că aproximativ 2 000 
de militari britanici din unități
le dotate cu arme nucleare su
feră de tulburări psihice. Ziarul 
„Times", care publică această 
știre, relevă că, potrivit unui 
studiu întocmit în S.U.A.. 4 la 
sută dintre militarii americani 
care mînuiesc aceste arme su
feră, la rîndul lor, tulburări de 
natură psihică.

• UN NOU MIJLOC 
DE COMBATERE A 
DĂUNĂTORILOR. Blol°- 
gii sovietici au reușit să facă 
un nou pas înainte în lupta îm
potriva dăunătorilor din grădini 
și livezi. La Institutul de zoolo
gie și parazitologie al Acade
miei de Științe aT R.S.S. Litua
niene a fost pus la punct un 
mijloc de a se suprima activi
tatea insectelor nocive cu aju
torul unor substanțe pe care le 
produc ele însele. Ideea s-a 
născut în urma studierii unor 
celule ale fluturelui alb de 
varză. Substanța extrasă din ce
lulele respective a stat la baza 
realizării unui vaccin. La cîte
va zile după pulverizarea lui 
pe plantații, fluturele dăunător 
își pierde imunitatea naturală

față de boli și piere. Parazito- 
logii lituanieni experimentează 
In prezent noi vaccinuri împo
triva altor dăunători.

• DOCUMENT ISTO
RIC. O copie a Declarației de 
Independență prin care coloniile 
engleze din America de Nord 
au devenit Statele Unite ale 
Americii a fost vîndută la o li
citație organizată la New York 
pentru suma de 375 000 dolari. 
Exemplarul este una din copiile 
tipărite în grabă, la Philadelphia, 
spre a fi distribuite în coloniile 
respective după adoptarea, la 
4 iulie 1776, a Declarației.

• DESCOPERIRE PA
LEONTOLOGICĂ. In pă
durea Comodoro Rivadavia. din

sudul Argentinei, a fost desco
perită o balenă pietrificată de 
dimensiuni uriașe, care a trăit 
în urmă cu circa 38 de milioa
ne de ani. Ea are o lungime de 
35 de metri.

• CIOCNIRI INTRE 
AVIOANE Șl PĂSĂRI. In- 
tr-o revistă a Asociației piloțl- 
lor și proprietarilor de avioane 
din Australia se relevă că in 
anul 1981 în lume au fost înre
gistrate aproape 4 000 accidente 
de aviație din cauza ciocnirilor 
dintre avioane și păsări. In 
urma acestor accidente, două 
avioane s-au prăbușit, iar 105 
au fost grav avariate. In majo
ritatea cazurilor, ciocnirile se 
produc cu păsări răzlețe, și nu 
cu stoluri.

Ageripres.Au


9

!

INTERVIULtovarășului Nicolae Ceaușescu
acordat ziarului egiptean „Al Ahram“

Președintele Republicii Zimbabwe l-a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

(Urmare din pag. I) 

f
j

( f 
l

i

cleare. După cum este însă bine cu
noscut, această propunere a Statelor 
Unite, sub denumirea de opțiunea 
zero, nu are în vedere o asemenea 
soluție și de aceea ea nu este realis
tă în momentul de față. Există 
însă posibilitatea —- și noi conside
răm că trebuie să se găsească soluții 
în această direcție — de a se începe 
cu măsuri intermediare, care să 
oprească amplasarea rachetelor ame
ricane în Europa și să determine re
tragerea unei părți însemnate a ra
chetelor sovietice, urmând să se con
tinue tratativele în vederea elimină
rii complete a rachetelor și a altor 
mijloace de transport al armelor nu
cleare, pentru o Europă fără nici un 
fel de armament nuclear.

ÎNTREBARE : Vi rugăm, 
domnule președinte, să ne spu
neți cum apreciați evenimentele 
din Salvador și Nicaragua ?

RĂSPUNS: Consider că în aceste 
țări, ca și în alte state din America 
Centrală și Latină, are loc un proces 
de afirmare a independenței națio
nale, a preocupării pentru realizarea 
unor transformări economico-sociale 
care să asigure popoarelor respective 
dezvoltarea și ridicarea bunăstării 
lor. Din acest punct de vedere, aceste 
procese sînt normale și nu pot fi de
cât salutate.

S-a ajuns însă la intervenții din 
afară ; Statele Unite acordă un aju
tor direct, militar, forțelor care se 
opun transformărilor democratice și 
independenței în Salvador, sprijină o 
serie de forțe antiguvernamentale,' 
reacționare, împotriva statului Nica
ragua. Aceasta nu poate, deci, decît 
să ducă la o agravare foarte serioasă 
a situației și constituie un amestec 
inadmisibil în treburile interne ale 
altor popoare. Noi considerăm că 
trebuie să se pună capăt acestui 
amestec. în general, considerăm că 
popoarele din Salvador și Nicaragua 
trebuie să fie lăsate să-și rezolve 
problemele, fără nici un amestec din 
afară.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum apreciați rezo
luțiile Conferinței' nealiniați- 
lor? Ce așteptați de la sesiunea 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad? Care 
este rolul statelor mici și mij
locii în apărarea destinderii și 
pentru dezarmare ?

RĂSPUNS : Conferința țărilor 
nealiniate de la New Delhi s-a înche
iat cu rezultate pozitive. în primul 
rînd, noi apreciem în mod deosebit 
faptul că s-a reușit să se evite accen
tuarea unor contradicții și să se în
tărească solidaritatea și colaborarea 
acestor țări. Au fost adoptate o serie 
de rezoluții cu privire la politica in
ternațională. inclusiv cu privire la 
dezarmare, precum și hotărâri legate 
de problemele economice grave, 
existente astăzi, cu privire la acțiuni 
mai concrete privind sprijinul țări
lor în curs de dezvoltare și realizarea 
unei noi ordini economice mondiale. 
România sprijină în întregime aceste 
rezoluții și consideră că ele pot să 
aibă un rol important în unirea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare, 
â altor state în soluționarea acestor 
probleme complexe ale vieții mon
diale contemporane.

în acest sens, sesiunea U.N.C.T.A.D. 
de lâ Belgrad poate să ajute la 
crearea condițiilor necesare trecerii 
la tratative între țările în curs de 
dezvoltare și țările dezvoltate. Sigur, 
sînt multe probleme ce urmează să 
fie dezbătute la sesiunea U.N.C.T.A.D. 
de la Belgrad. Noi am dori ca țările 
bogate să înțeleagă că trebuie să re
nunțe la pozițiile pe care le-au adop
tat în ultimul timp și să vină în în
tâmpinarea propunerilor și cerințelor 
țărilor în curs de dezvoltare. Este 
vorba de o restructurare a sistemului 
financiar, de a se pune capăt poli
ticii dobînzilor mari, de a se găsi so
luții in problema ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare, în problema pre
țurilor materiilor prime și a altor 
probleme fundamentale, pentru de
pășirea crizei economice, dezvoltarea 
mai rapidă a țărilor rămase în urmă, 
restabilirea unor relații economice 
normale, pentru realizarea unei co
laborări pe principiile egalității și 
avantajului reciproc.

în ceea ce privește statele mici și 
mijlocii. România consideră că ele 
pot și trebuie să aibă un rol mai im
portant în întreaga activitate de so
luționare a problemelor complexe, 
pentru destindere, pentru dezarmare, 
pentru noua ordine economică inter
națională. Se impune o întărire a 
conlucrării mai puternice a acestor 
state, indiferent de orînduirea socia
lă sau de apartenența la un bloc sau 
altul, deoarece interesele țărilor mici 
și mijlocii, împreună cu ale țărilor 
nealiniate, ale țărilor în curs de 
dezvoltare sînt de a Se realiza relații 
democratice, de egalitate, de respect 
al independenței, de neamestec în 
treburile interne. Numai în aceste 
condiții fiecare popor își va putea 
concentra forțele în direcția dezvol
tării economico-sociale, în consolida
rea independentei naționale și ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum apreciați apropie
rea dintre U.R.S.S. și China și 
care este impactul acestei apro
pieri asupra păcii?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru depășirea 
contradicțiilor și neînțelegerilor din
tre Uniunea Sovietică și China, con
siderând că îmbunătățirea relațiilor 
dintre aceste două mari țări socia
liste are o importanță deosebită pen
tru întreaga viață internațională, 
îmbunătățirea relațiilor și întărirea 
conlucrării dintre Uniunea Sovietică 
și China va influența nemijlocit asu
pra destinderii, asupra politicii de 
pace și dezarmării, inclusiv în rea
lizarea noii ordini economice inter
naționale, în asigurarea politicii de 
independență națională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rog să ne spuneți 
care este părerea dumneavoastră 
în legătură cu ciocnirile dintre 
China și Vietnam și cele de la 
granița dintre Thailanda și 
Kampuchia ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță întotdeauna pen
tru soluționarea problemelor dintre 
state numai pe calea tratativelor.

Sîntem îngrijorați de ciocnirile ac
tuale de la granița dintre China și 
Vietnam și considerăm că este ne
cesar să se facă totul pentru a se 
pune capăt acestor ciocniri, pentru 
a se soluționa problemele dintre cele 
două state pe calea tratativelor și 
de a se restabili colaborarea și buna 
vecinătate.

în ceea ce privește ciocnirile d® 
la granița dintre Thailanda și Kam
puchia, ele sînt legate nemijlocit de 
prezența trupelor vietnameze în 
Kampuchia, România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru retragerea din 
Kampuchia a tuturor trapelor străi
ne, . pentru o soluție politică, care să 
ducă la o reconciliere națională, la 
asigurarea independenței Kampu- 
chiei, urmînd ca problemele interne 
ale acestei țări să fie soluționate în 
mod democratic de către forțele po
litice kampuchiene, fără nici un 
amestec din afară.

ÎNTREBARE : Care este si
tuația din Balcani, cum se dez
voltă relațiile României cu sta
tele din această zonă? Ce ne 
puteți spune despre acțiunile 
dumneavoastră pentru crearea 
unei regiuni denuclearizate?

RĂSPUNS : Aș putea spune că în 
momentul de față între țările balca- , 
nice s-au dezvoltat relații de cola
borare în multe domenii de activi
tate și asistăm la un proces de îm
bunătățire a conlucrării lor pa 
multiple planuri. în acest cadru tre
buie să menționez cu multă satis
facție că România întreține bune re
lații cu toate statele din Balcani, 
Ținînd seama de aceasta, deși 
există unele probleme și contra
dicții între unele țări, apreciem 
că s-au creat condiții Centra a se 
întreprinde noi acțiuni, noi pași in 
direcția dezvoltării colaborării țări
lor balcanice, inclusiv în organizarea 
unei întîlniri la nivel înalt, în vede
rea discutării în comun a căilor pen
tru dezvoltarea colaborării multila
terale și transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare, fără 
baze militare străine.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce perspective are pacea 
in Orientul Mijlociu? Care este 
rolul României in promovarea 
păcii in Europa și in lume?

RĂSPUNS : Am menționat că, 
avînd în vedere actuala încordare 
din Orientul Mijlociu, este necesar 
să se facă totul pentru a se trece la 
negocieri în vederea unei păci 
globale. Consider că există posibili
tatea să se obțină anumite progrese 
în acest an. Aceasta presupune însă 
că toate statele interesate — în pri
mul rînd — dar și alte state ale 
lumii să acționeze cu. mai multă 
fermitate pentru a determina o pace 
globală în Orientul Mijlociu, „ 

în ceea ce privește pacea în Eu
ropa și în lume, am menționat si
tuația deosebit de gravă, faptul că 
asistăm la. intensificarea cursei înar
mărilor, la accentuarea contradicții
lor dintre diferite state și grupări de 
state. De aceea, România consideră 
că este necesar să se renunțe cu 
desăvârșire la forță și la ame
nințarea cu forța, să se acțio
neze pentru soluționarea tuturor 
problemelor dintre state numai 
pe cale pașnică, prin tratative, 
în același timp, se impun acțiuni 
hotărîte — și România acționează cu 
toate forțele în această direcție — 
pentru trecerea la dezarmare, șl în 
primul rînd la dezarmarea nucleară.

în acest sens, apreciem că propu
nerile formulate de țările socialiste 
membre ale Pactului de la Varșovia 
cu privire la începerea negocierilor 
între cele două blocuri militare, la 
încheierea unui acord între Tratatul 
de, la Varșovia și N.A.T.O. au o mare 
importanță pentru acțiunile de pace 
și dezarmare.

în același timp, este necesar ca la 
Geneva, la Comitetul pentru dezar
mare, la Organizația Națiunilor 
Unite să se intensifice eforturile 
pentru realizarea de progrese reale 
în direcția dezarmării.

Dăm o mare însemnătate mișcări
lor pentru pace din Europa si de pe 
alte continente. Aceste mișcări de
monstrează că popoarele înțeleg tot 
mai bine gravitatea situației și pri
mejdia unui război, iar aceasta oferă 
condiții favorabile pentru a privi cu 
mai multă încredere și optimism 
viitorul, creează posibilitatea reală 
de a asigura pacea, dreptul popoare
lor la viață, la existentă și inde
pendență.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sînt primul ziarist arab 
care a scris o lucrare despre 
preocupările și atenția pe care 
dumneavoastră personal o acor
dați Orientului Mijlociu. De aici 
se naște și întrebarea dacă in
tenționați să continuați și în 
acest an și in perspectivă ace
leași eforturi pe care le depu
neți in direcția păcii in zonă ?

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat, România a acordat și acordă o 
mare însemnătate realizării păcii 
globale în Orientul Mijlociu. Consi
derăm că realizarea păcii în Orientul 
Mijlociu este o necesitate pentru po
poarele din această zonă, dar și pen
tru Europa și pentru întreaga lume. 
Desigur că vom face in continuare 
tot ceea ce este posibil pentru a 
contribui la realizarea cît mai grab
nică a păcii.

Acordăm o mare însemnătate co
laborării și în aceste probleme din
tre România și Egipt și, in general, 
dezvoltării relațiilor dintre țările 
noastre.

Aș vrea să remarc cu multă satis
facție nivelul in continuă creștere al 
colaborării, al schimburilor econo
mice, contribuția pe care au avut-o 
la aceasta întilnirile la nivel înalt, 
schimburile de delegații la diferite 
niveluri. în acest cadra se înscrie și 
actuala vizită a ministrului de ex
terne egiptean, Kamal Hassan Aii, in 
România.

Consider că există perspective 
bune pentru dezvoltarea în continua
re a colaborării, aceasta fiind în fo
losul ambelor noastre popoare., al 
cauzei păcii în Orientul Mijlociu, în 
întreaga lume.

Aș dori, de asemenea, ca, prin in
termediul ziarului dumneavoastră, să 
urez poporului prieten egiptean suc
cese tot mai mari în dezvoltarea 
economico-socială independentă. în 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale, în pace 1

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

si președintele Spyros Kyprianou
NICOSIA 29 (Agerpres). — La Ni

cosia a avut loc un schimb de mesa
je de prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
Spyros Kyprianou, președintele Re
publicii Cipru, cu prilejul prezentă
rii de către însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre a răspunsului 
transmis de șeful statului român la 
scrisoarea primită din partea șefilor

Întîlnire consultativă de lucru în problemele perfecționării 
colaborării în cadru C.A.LR.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — în zi
lele de 26—28 aprilie 1983 a avut loc, 
ia Moscova, intîlnirea consultativă de 
lucru a secretarilor comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și a reprezentanților perma
nent! ai țărilor în C.A.E.R.

La întîlnire au participat, din partea 
Republicii Socialiste România, to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., Miu Dobrescu, mem

ADDIS ABEBA

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
în cadrul festivităților de la Addis 
Abeba legate de sărbătorirea a 10 ani 
de la crearea Organizației Unității 
Sindicale Africane (O.U.S.A.) a fost 
marcată Ziua solidarității cu lupta 
poporului oprimat din Africa de Sud 
și a popoarelor namibian și palesti
nian.

Reprezentantul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România (U.G.S.R.) 
a subliniat sprijinul pe care îl acordă 
poporal nostru țărilor și popoarelor 
africane în lupta lor pentru afirmare 
litieră și independentă, pentru abo-

Sesiunea Consiliului Dezvoltării Industriale
Rolul cooperării internaționale în accelerarea procesului 

de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare

VIENA 29 (Agerpres) — Primele 
ședințe ple’nare ale actualei sesiuni 
a Consiliului Dezvoltării Industriale 
au permis țărilor participante să 
examineze contribuită prograțnglpr 
Organizației 'Națiunilor Unite pentru 
DbzVblta'fe Industrlâîă (O,N.U;P.I.) 
la procesul de industrializare a ță
rilor in curs de dezvoltare, să pre
zinte b serie de idei și sugestii me
nite să sprijine eforturile de diver
sificare a cooperării economice in
ternaționale. în primul rînd în do
meniul industriei.

Luînd cuvîntul în ședință plenară, 
șeful delegației române, ambasado
rul Octavian Groza, reprezentantul 
permanent al țării noastre la orga

Conferința internațională de la Paris 

Puternică reafirmare a dreptului inalienabil 
al poporului namibian la autodeterminare

PARIS 29 (Agerpres). — Corespon
dență de la Mircea Moarcăș : La Pa
latul UNESCO din .Paris s-au înche
iat, vineri, lucrările Conferinței in
ternaționale în sprijinul luptei po
porului namibian pentru indepen
dență. prin adoptarea unei declarații 
cuprinzând recomandări care urmea
ză să fie supuse celei de-a 38-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
precum și a unui program de acțiu
ne.

Documentele adoptate reafirmă în 
mod solemn dreptul inalienabil al 
poporului namibian la autodetermi
nare și independentă națională, pen
tru edificarea unei Namibii unite. în 
conformitate cu scopurile Și princi
piile Cartei Națiunilor Unite, cu De
clarația privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colonia-

Convorbiri
STRASBOURG 29 (Agerpres). — 

în cadrul întrevederii de joi de la 
Strasbourg dintre miniștrii de exter
ne ai Greciei și Turciei, „s-a efec
tuat o analiză generală a relațiilor 
bilaterale și s-a subliniat hotărirea

Demisia guvernului italian
ROMA 29 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Amintore Fan- 
fani, a prezentat vineri seara pre
ședintelui Republicii, Alessandro 
Pertini, demisia guvernului său, 
anunță un comunicat al Președinției 
republicii citat de agențiile interna
ționale de presă. Comunicatul pre

r

MANIFESTĂRI CULTURALE IN 
FINLANDA CONSACRATE ȚĂRII 
NOASTRE. Sub auspiciile Asocia
ției de prietenie Finlanda-România, 
în orașele Tampere și Anjalankoski 
au avut loc manifestări culturale 
dedicate României, Au fost prezen
tate realizările țării noastre in do
meniul sistematizării și construcții
lor, al artei și culturii, precum Și 
dezvoltarea bazei turistice, a stațiu
nilor de odihnă și tratament. Cu a- 

■- cest prilej au fost proiectate fil
mele : Ritmuri românești"
„București — capitala țării".L

s»

de stat și guvern ai unor țări neutre 
și nealiniate participante la reuniu
nea de la Madrid, în legătură * 1 * cu 
probleme ale acestei reuniuni.

să ridice noi obstacole în calea pro
cesului de pace.

Statele Unite ale Americii au, de
sigur, un rol important în soluționa
rea actualelor probleme din Orientul 
Mijlociu, dar consider că este nece
sar ca toate statele, Organizația Na
țiunilor Unite, alte organisme inter
naționale să depună eforturi mai 
susținute, să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a determina Israelul 
să pună capăt implantărilor și să se
retragă din Liban.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați urmărit îndeaproape 
contactele avute de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, 
dialogul dintre aceasta și Ior
dania. Care este opinia dum
neavoastră în legătură cu între
ruperea convorbirilor iorda- 
niano-palestiniene? Considerați 
că este necesar să se ajungă la 
un acord între regele Hussein și 
Yasser Arafat ?

RĂSPUNS : Noi am salutat trata
tivele desfășurate între cele două 
părți, direct între regele Hussein și 
președintele Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, și, 
în general, îmbunătățirea relațiilor 
dintre Iordania și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, al căror scop 
este de a stabili căile colaborării 
viitoare și acțiunile comune pentru 
pace, pentru soluționarea problemei 
palestiniene.

După cîte am Înțeles, s-au realizat 
progrese importante în direcția cola
borării între cele două părți și con
sider întreruperea actuală a nego
cierilor că o pauză care va permite 
ambelor părți să-și definească mai 
bine pozițiile pentru a se putea re
lua tratativele în vederea realizării 
unui acord corespunzător.

Desigur — repet și de această dată 
— nu se pot concepe negocieri pen
tru soluționarea problemei palesti
niene fără participarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în același timp, consider că este 
necesar ca Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei să-și îmbunătățeas
că relațiile și cu alte state arabe, 
în general, in actualele împrejurări, 
se impune ca țările arabe să acorde 
un sprijin mai puternic Organizației 
centru Eliberarea Palestinei, să ia 
noi inițiative in vederea realizării 
propunerilor pe care le-au formulat 
la Fes. Tocmai în actualdle îmipre- ■ 
jurări țările arabe pot avea un rol 
foarte important, .inclusiv pentru a 
determina Statele Unite ale Ameri
cii să adopte o poziție mai construc
tivă. să recunoască Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei si să se 
realizeze un cadru corespunzător 
pentru desfășurarea tratativelor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aș vrea să știu dacă 
regretați, îndeosebi după recen
tele acțiuni ale Israelului, ini
țiativa pe care ați avut-o, îm
preună cu președintele Sadat, 
referitoare la relațiile cu Is
raelul.

RĂSPUNS : Aș putea răspunde 
simplu că nu regret. Consider că 
încheierea tratatului dintre Egipt și 
Israel a avut un rol foarte impor
tant pentru procesul general de pace 
din Orientul Mijlociu. El a dus la 
eliberarea Sinaiului, ceea ce consti
tuie un succes nu numai pentru 
Egipt, dar și pentru întreaga politică 
de pace din Orientul Mijlociu.

Am menționat recent, la întrebă
rile unor ziariști străini, că era posi
bil ca atunci să se obțină rezultate 
mult mai bune dacă la tratative 
participau și alte țări arabe; am, în 
primul rînd, in vedere țările direct 
interesate, precum și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. Proba
bil că s-ar fi ajuns mai de mult la 
o soluție globală și nu ar mai fi 
avut loc evenimentele din Liban.

Dar, desigur, nu se poate privi 
înapoi. Trebuie să pornim de la rea
lități. Au rămas încă de soluționat 
probleme importante, și în primul 
rînd problema palestiniană, și tre
buie făcut totul pentru a realiza o 
pace globală.

Aceasta însă nu diminuează, ci, 
dimpotrivă, subliniază justețea ini
țiativei președintelui Sadat și impor
tanța tratatului dintre Egipt si Israel.

ÎNTREBARE : Anterior tra
tatului, v-ați întîlnit cu pre
ședintele Sadat la Sinaia. întîl- 
nire care a avut consecințe în 
eliberarea Sinaiului. Noi apre
ciem că dumneavoastră ați avut 
o contribuție directă la aceasta.

RĂSPUNS : Este adevărat.
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, sînteți interesat în rea
lizarea securității europene.

, Cum apreciați propunerea 
S.U.A. în legătură cu „opțiunea 
zero" și posibilitatea amplasării 
de rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa 1

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rfnid, să menționez faptul că asistăm 
la intensificarea cursei înarmărilor, 
inclusiv a înarmărilor nucleare, ceea 
ce duce la creșterea pericolului unui 
nou război mondial, care — inevita
bil — va fi un război nuclear. Aceas
tă situație reprezintă pentru Europa 
un pericol de o gravitate deosebită, 
deoarece pe acest continent sînt con
centrate cele mai mari depozite de 
armamente și trupe și — luînd în 
considerație și Statele Unite — a- 
pnoape totalitatea armamentelor nu
cleare. Hotărirea de amplasare a ra
chetelor americane cu rază medie de 
acțiune va duce la o concentrare și 
mai puternică de mijloace de dis
trugere în masă pe continentul eu
ropean, ceea ce pune în pericol în- 
■eși existenta și viața în Europa.

De aceea. România s-a pronunțat 
ferm pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea la reducerea 
armamentelor, și în primul rind a 
armamentelor nucleare. Ne pronun
țăm cu toată fermitatea împotriva 
amplasării rachetelor ou rază medie 
de acțiune în Europa, pentru retra
gerea și distragerea celor existențe. 
Considerăm că în această privință 
există propuneri constructive și de o 
parte, și de alta.

în ce privește opțiunea zero, ea 
ar putea să reprezinte un factor im
portant, dacă s-ar lua în considerare 
toate rachetele nucleare și toate mij
loacele de transport al armelor nu

BEIJING 29 (Agerpres). — La Bei
jing a fost dat publicității comuni
catul Biroului de stat pentru statis
tică al R.P. Chineze cu privire la în
deplinirea planului pe 1982 de dez
voltare economică și socială a Chi
nei — transmite agenția China Nouă. 
Potrivit datelor comunicatului, pro
dusul național brut a crescut cu 9 la 
sută comparativ cu anul 1981. Valoa
rea totală a producției în industrie și 
agricultură a fost cu 8,7 la sută mai 
mare (cu 7.7 la sută în industrie și 
cu 11 la sută în agricultură). Potrivit 
estimărilor preliminare, venitul na
țional a sporit cu 7,4 la sută. Volu
mul investițiilor în construcțiile ca
pitale a fost cu 25,4 la sută mai mare 
decît in 1981.

Recolta totală de cereale a atins 
353,43 milioane tone, fiind cu 6,4 la 
sută'mâi rri'are'' decît cea-recdrd din 
1979, la bumbac s-au obținut 3 598 000 
tone, depășindu-se producția anului 

din țările membre ale N.A.T.O., 
printre care partidele comuniste din 
R.F.G., Danemarca, Luxemburg, Nor
vegia, Canada și S.U.A., în care se 
cere anularea hotărîrii N.A.T.O. pri
vind amplasarea în Europa occiden
tală a unor noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiune, 
„împărtășim pe deplin părerea tu
turor forțelor iubitoare de pace po-

★
ATENA 29 (Agerpres). — Peste 

100 000 de persoane au manifestat joi 
seara în centrul orașului Atena îm
potriva prezentelor bazelor militare 
americane în Grecia, transmit agen
țiile internaționale de presă. Răs-

Tribunalul Suprem din Spania a 
înăsprit considerabil sentințele pro
nunțate la 3 iunie anul trecut de 
un tribunal militar contra complo
tiștilor care au încercat să răstoar
ne regimul constituțional. Judecind 
apelul inculpaților, cea mai înaltă 
instanță a justiției spaniole a con
firmat pedepsele de 30 de ani de 
închisoare la care au fost condam
nați generalul locotenent Jaime 
Milans del Bosch și locotenent- 
colonelul Antonio Tejero, iar in ce-l 
privește pe generalul Alfonso Ar
mada, acesta a fost .considerat vi
novat de „rebeliune militară", ca și 
celelalte două căpetenii ale puciului 
eșuat, aplicîndu-i-se și lui pedeapsa 
de 30 de ani de detenție, față de 6

AUTORITĂȚILE ISRAELIENE 
de ocupație au impus restricții de 
circulație in tabăra de refugiați pa
lestinieni Askar, din apropiere de 
Bethleem, începând operațiuni de 
percheziții — informează agenția 
WAFA. Restricțiile . de circulație 
continuă să fie în vigoare și in ta
berele de refugiați palestinieni 
Halhoul și Balata, din apropiere de 
Nablus — Cisiordania, adaugă agen
ția. Pe de altă parte, avioane mi
litare israeliene au survolat tabe
rele de refugiați palestinieni Ba
dawi și Nahr Al-Bared, din nordul 
Libanului, ‘în două rinduri. întîl- 
nind focul artileriei antiaeriene

MEDICI ȘOMERI. Potrivit date
lor publicate de sindicatele italiene, 
Ia Roma există aproximativ 5 000 
de tineri medici care sînt șomeri. 
Pentru a-și câștiga existența, aceș
tia 6Înt nevoiți să accepte slujbe 
de infirmieri, paznici.

Președintele Republicii Cipru a 
rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România mul
țumiri pentru răspuns, cele mai bune 
urări de fericire și sănătate, de pro
gres și prosperitate poporului român 
prieten..

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și loan Totu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. reprezentantul permanent 
al tării noastre în C.A.E.R.

Au fost examinate probleme ale 
adîncirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării economice și teh- 
nico-stiințifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

luptei pentru afirmarea 
a popoarelor oprimate
lirea politicii imperialiste, colonialis
ta și neocolonialiste, de discriminare 
rasială și apartheid, pentru dezvol
tarea lor nestingherită pe calea pro
gresului și civilizației. Au fost rele
vate, totodată, contribuția României, 
inițiativele și activitatea neobosită 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru soluțio
narea politică globală . a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru instau
rarea unei păci juste și trainice în 
această parte a lumii.

nizațiile internaționale din Viena, 
s-a referit pe larg la activitatea des
fășurată de O.N.U.D.I., la rolul im
portant al acesteia avînd drept scop 
accelerarea, procesului de industria
lizare în țările în curs de dezvolta-' 
rn. In legătură cu diminuarea'-volu
mului asistentei financiare, inclusiv 
a resurselor de care dispun progra
mele O.N.U., vorbitorul a subliniat 
că oprirea cursei înarmărilor. înghe
țarea bugetelor militare, trecerea la 
măsuri de dezarmare ar fi de na
tură să contribuie la revitalizarea 
cooperării internaționale, să permită 
creșterea volumului asistentei finan
ciare către țările în curs de dezvol
tare.

le. Se subliniază că, in baza rezo
luțiilor Adunării Generale. Namibia 
se află sub directa responsabilitate 
a O.N.U., ocuparea ei ilegală de că
tre Africa de Sud reprezentând un 
act de agresiune împotriva poporului 
namibian. Toate statele, întreaga co
munitate internațională sînt chema
te să-și unească eforturile și să-și 
sporească sprijinul acordat poporu
lui namibian și. mișcării sale de eli
berare — S.W.A.P.O., singurul său 
reprezentant legitim.

în documente se subliniază cate
goric că planul Națiunilor Unite 
pentru independența Namibiei, apro
bat de Consiliul de Securitate, rămî- 
ne singura bază a unei reglementări 
pe cale pașnică a problemei nami- 
biene, cerîndu-se punerea sa ime
diată în aplicare fără modificări șl 
rezerve.

greco-turce
de a intensifica eforturile vizînd a- 
meliorarea acestor relații". Ministrul 
grec și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu „climatul constructiv" în 
care s-a desfășurat întrevederea.

cizează că șeful statului a acceptat 
sub rezervă demisia cabinetului, ur
mînd să înceapă sîmbătă consultări 
cu liderii forțelor politice italiene. 
El a cerut, totodată, cabinetului Fân
tâni să continue să conducă- afaceri
le curente ale țării pînă la constitui
rea unui nou guvern.

AGENȚIILE DE PRESA 
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as

ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO
LONE. La 28 aprilie a avut loc, la 
Varșovia, ședința Seimului R.P. Po
lone — anunță agenția P.A.P. Or
dinea de zi a dezbaterilor a cuprins 
raportul Comisiei de plan și de 
buget privind proiectele de hotări- 
re asupra planului economic pe 
1983—1985 și asupra programului 
guvernamental de luptă împotriva 
inflației și pentru economii. în în
cheierea lucrărilor au fost aprobate 
cele două hotărîri și au fost efec
tuate unele modificări în compo
nența comisiilor Seimului.

HARARE 29 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje a avut loc 
la' Harare între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Ca
naan Sodindo Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu s-au transmis președinte
lui Canaan Sodindo Banana și tova
rășei Janet Banana un cordial salut 
de prietenie și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
succes pe calea dezvoltării economice 
și sociale independente a Republicii 
Zimbabwe.

' Mulțumind, tovarășul Canaan So-, 
dindo Banana a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea, 
sa și a tovarășei Janet Banana, cele 
mai calde urări'de sănătate și feri
cire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul. român prieten.

Sesiunea Comisiei guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică româno-zimbabweană

HARARE 29 (Agerpres). — La Ha-, 
rare s-au deschis lucrările primei se
siuni a Comisiei guvernamentale de 
cooperare, economică și tehnică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Zimbabwe. Sînt abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării economice și 
schimburilor comerciale în diverse 
domenii de activitate. în lumina con
vorbirilor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalț între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Robert Mugabe, primul mi
nistru, al Republicii Zimbabwe.

R. P. Chineză

Comunicatul Biroului de stat pentru statistică 
cu privire ia îndeplinirea planului pe 1982

Pentru anularea hotărîrii N.A.T.O. privind amplasarea 
de rachete nucleare in Europa occidentală

Apelul comun al unor partide comuniste 
din țările membre ale pactului nord-atlantic

SPANIA
Epilog în procesul complotiștilor

Tribunalul Suprem a înăsprit pedepsele 
pentru majoritatea inculpatilor

BONN 29 (Agerpres). — Ziarul 
„Unsere Zeit" a dat publicității Ape
lul comun al unor partide comuniste

El și-a reamintit cu deosebită plă
cere de întilnirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prilejuite de vizi
ta sa in România, în anul 1980. și a 
subliniat importanța înțelegerilor 
convenite pentru dezvoltare" relații
lor de prietenie și cooperare româno- 
zimbabweene.

. Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii, de către președin
tele Republicii Zimbabwe, a tovară
șului Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministru a'l guvernului, președintele 
părții române în Comisia guverna
mentală de cooperare economică și 
tehnică româno-zimbabweană, care 
își desfășoară lucrările, în aceste 
zile, la Harare. în cursul convorbirii 
dintre președintele Republicii 
Zimbabwe și viceprim-ministrul ro
mân au fost abordate problemele,ex
tinderii și adîncirii relațiilor româno- 
zimbabweene în diverse domenii de 
activitate. La primire a participat 
Gheorghe Dragoș, însărcinat cu afa
ceri a.i. al României la Harare.

Cu prilejul participării sale la 
această sesiune, tovarășul Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia guvernamentală de coo
perare economică și tehnică româno- 
zimbabweană, a avut întrevederi și 
a purtat convorbiri pentru lărgirea și 
adîncirea cooperării economice și 
schimburilor comerciale între cele 
două țări cu Maurice Nyagumbo. mi- 
nistrul minelor, Bernard ChidzerOj- 
ministrul finanțelor, planificării ș. 
dezvoltării economice, Enos Nkala, 
ministrul aprovizionării naționale, 
Richard Hove, ministrul comerțului.

1981 cu 21,3 la sută. Au fost înregis
trate creșteri și ia producția de sfe
clă și trestie de zahăr, viermi de mă
tase și ceai. Din cauza' calamităților 
naturale și a altor factori, producția a 
suferit unele diminuări Ia soia, iută 
și alte culturi — menționează comu
nicatul. în zootehnie s-au realizat 
sporuri însemnate.

Producția de cărbune a totalizat 
666 milioane tone, cea de țiței —- 
102,12 milioane tone, cea de electri
citate — 327,7 miliarde kWh. cea de 
oțel — 37,16 milioane tone. Volumul 
comerțului exterior a crescut cu 5 la 
sută, (exporturile au totalizat 41,43 
miliarde yuani, sporind cu 12.7 la 
sută, iar importurile — 35,77 miliarde 
yuani, înregistrând un decljn de 2,7 
la sută).

I-4i sfârșitul anului 1982,. populația 
țării era de 1 015 410 000 locuitori. cu 
14.69 milioane locuitori mai mare de
cît cu un an in urmă.

trivit căreia realizarea hotărîrii 
N.A.T.O. de amplasare, în anul 1983, 
a acestor rachete va accelera și mai 
mult cursa înarmărilor, va1 crea o 
situație și mai periculoasă*!  — se 
relevă în document. Autorii apelului 
cheamă la înghețarea armamentelor 
nucleare, la crearea de zone libere 
de arma nucleară și subliniază că 
Intr-un război nuclear nu pot exista 
învingători, tot așa cum nu pot 
exista războaie nucleare „limitate".

★
punzînd apelului Confederației Ge
nerale a Oamenilor Muncii Greci, 
manifestanții s-au reunit în Piața 
Constituției și a Parlamentului, scan- 
dînd „Afară cu bazele morțil !“.

ani la cît îl condamnase tribunalul 
militar. „Un capitol lamentabil al 
istoriei Spaniei a fost încheiat în
tr-o manieră categorică. Cred că 
sentința constituie un mesaj foarte 
limpede : societatea ■ spaniolă nu 
admite rebeliuni contra sistemului 
c’onstituțional", a declarat Felipe 
Gonzalez, președintele guvernului. 
Intr-un comunicat oficial, guvernul 
a apreciat semnificația verdictului 
drept „o întărire a înțelegerii intre 
spanioli, într-un climat de pace și 
libertate".

Observatorii de la Madrid apre
ciază că verdictele Tribunalului Su
prem ih acest proces deschid o 
nouă eră de. consolidare a democra
ției in Spania.

au început lucrările 
a miniștrilor de ex- I 

serie de țări ne-

LA DELHI
unei reuniuni 

. terne dintr-o
aliniate, consacrată examinării căi
lor șl modalităților prin care să se 
atragă atenția statelor industriali- 

. zate dezvoltate asupra necesității 
și urgenței negocierilor economice 
globale, precum și a unor măsuri 
concrete in favoarea celor în curs 
de dezvoltare. Va fi examinată, în 
context, . problema relansării, cît 
mai curind posibil, a dialogului 
„Nord-Sud".

STABILIREA DATEI ALEGE
RILOR IN TURCIA. Președintele 
Kenan Evren a anunțat că în Tur
cia vor avea loc alegeri legislative 
la 6 noiembrie a.c., informează 
agențiile Associated Press și France 
Presse.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piaț? Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 80 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale $1 difuzor!! din întreprinderi șl Instituții. în străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 138—137 telex : 11 228. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafie CASA SCÎNTEII 40 360


