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Joi 5 mai 1983

a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

MIJLOACELE TEHNICE ALE ECONOMIEI
mai bine utilizate si întreținute

99
în interesul creșterii producției și a eficientei

Dispunem de o zestre tehnică impresionantă, mo
dernă. creată printr-un mare efort de investiții alo
cate din venitul național. Numai în ultimul deceniu 
fondurile fixe din unitățile socialiste de stat au cres
cut de peste 2,8 ori, ajungind la o valoare de peste 
2 000 de miliarde Iei. Este firesc deci ca această mare 
avuție. în care eșfe încorporată munca întregului po
por. să fie cît mai judicios utilizată, cit mai bine 
întreținută pentru a se asigura creșterea puternică a 
producției și eficienței economice. în interesul înfăp
tuirii neabătute a programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, ridicării nivelului de trai.

Recent, după cum se știe. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat1 o latură deosebit

de importantă a gospodăririi fondurilor fixe, și anume 
activitatea de reparații și întreținere a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor tehnologice și a stabilit o se
rie de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, 
în legătură cu citeva din problemele de cea mai mare 
însemnătate care se pun în acest domeniu, cu acțiu
nile ce urmează a fi întreprinse de organele de spe
cialitate pentru întărirea ordinii și disciplinei în în
treținerea. repararea și exploatarea mașinilor, utila
jelor și instalațiilor tehnologice, am avut o convor
bire cu tovarășul ȘTEFAN OPREA, inspector general 
la Inspecția pentru controlul gospodăririi fondurilor 
fixe.

— In general vorbind, care sint 
cerințele pe care trebuie să le înde
plinească, in fiecare întreprindere, 
activitatea de gospodărire a fonduri
lor fixe 1

— Practica a dovedit că esențiale 
pentru buna funcționare, în timp mai 
îndelungat, a fiecărei mașini, utilaj 
sau instalații sînt exploatarea și în
treținerea lor corectă, adică respec
tarea cu strictețe, de către fiecare 
muncitor, a instrucțiunilor tehnice 
privitoare la regimul de lucru al 
acestora. Din analizele efectuate în 
întreprinderi de organele noastre de 
control a rezultat că, în marea majo
ritate a cazurilor, opririle accidentale 
de natură mecanică au drept cauză 
abaterile de la normele de exploatare 
înscrise în cartea tehnică a fiecărui 
fond fix. Astfel, dacă mașina este 
suprasolicitată, încărcată peste re
gimul ei normal de lucru, dacă din 
neglijență pătrund resturi tehnologi
ce in organele active ale mașinii sau 
nu se gresează la timp părțile meca
nice în mișcare se produce o uzură 
prematură a unor elemente ale ma
șinii. Aceasta determină, de regulă 
imediat, scăderea parametrilor func
ționali. în detrimentul calității .pro
duselor și. productivității muncii, 
ajungîndu-se, în cele din urmă, la 
defectarea mașinii. Prin urmare, tre
buie bine înțeles că tocmai lucrăto
rul pentru care mașina este unealta 
sa de muncă va fi primul prejudiciat 
prin faptul că nu-și va mai putea 
realiza sarcinile de producție. Dar 
pagubele sînt și mai mari la nivelul 
economiei. Bunăoară, calculele arată 
că un minut de staționare neprevă
zută a tuturor fondurilor fixe pro
ductive din economia națională echi
valează cu pierderea unei producții 
de circa 3 milioane lei. în fapt, opri
rea pentru reparare a unor mijloace 
fixe — care, în majoritate, sint de 
mare complexitate — defectate din 
cauza neglijenței în exploatare sau 
proastei întrețineri nu este de ordi
nul minutelor, ci al orelor, zilelor și 
chiar al săptămînilor. Și, deloc de 
neglijat, este și aspectul financiar al 
problemei. Cheltuielile de muncă și 
materiale pentru repunerea in func
țiune a unor mașini sau instalații 
defecte sînt deosebit de ridicate, 
cîntărind greu în bugetul de venituri 
și cheltuieli al unității respective.

— Vă rugăm să vă referiți la cîte- 
va exemple concrete.

— Am să mă opresc la două situa
ții din unități . metalurgice. în 
anul trecut, la Combinatul siderur
gic din Galați au fost avariate peste 
1120 vagoane de turnătorie și de

Echilibrul dintre apă și sol - factor determinant 
gospodărirea rațională a fondului funciar

înființarea Consiliului Național 
pentru Gospodărirea Unitară a Fon
dului Funciar, prin Decret al Consi
liului de Stat, constituie o expresie 
a preocupării conducerii partidului și 
statului, personal a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, pentru folosirea rațională 
și valorificarea superioară a pămin- 
tului țării — element esențial al avu
ției naționale. Prin atribuțiile sta
bilite acestui organism, subordonat 
nemijlocit Consiliului de Stat, se 
are in vedere atit eliminarea feno
menelor de risipă, de amplasare ne
rațională a unor obiective economice 
și de gospodărire necorespunzătoare 
a pămîntului țării, indiferent de folo
sința acestuia, cit și intensificarea ac
țiunilor de apărare; conservare și 
ameliorare a fondului funciar, in ve
derea folosirii intensive și valorificării 
lui superioare. Aceasta presupune atît 
protejarea și creșterea suprafeței uti
le agricole și, mai ales, a celei arabile, 
precum și ridicarea necontenită a 
potențialului său productiv, proteja
rea și ameliorarea continuă a pădu
rilor țării, ca factor de protecție și 
de echilibru ecologie, sistematizarea' 
rațională a localităților, a incintelor 
unităților economice, ale exploatări
lor miniere, șantierelor, a rețelei de 
drumuri și căi ferate, de linii de 
înaltă tensiune, ca și gospodărirea 
chibzuită și amenajarea intr-o con
cepție unitară a rețelei hidrografice, 
atit pentru asigurarea surselor de

lichid și patru po- 
cauza unor mane- 
suprasolicitării de

transport metal 
duri rulante din 
vre greșite sau 
sarcină. Consecința ? Apariția unor 
dereglări în fluxul tehnologic, care 
au influențat negativ capacitatea de 
producție a anumitor sectoare. Tot 
anul trecut, la Combinatul metalurgic 
Tulcea, datorită nerespectării preve
derilor din instrucțiunile tehnice de 
funcționare de către muncitorii de- 
servenți, 11 cuptoare de feroaliaje au 
înregistrat peste 2 850 ore opriri pen
tru reparații accidentale. Ore în care, 
în mod firesc, nu s-au produs decît... 
pagube. Și aceste fenomene s-au pe
trecut sub ochii maiștrilor și ai ca
drelor tehnice care aveau datoria să 
prevină asemenea abateri de la dis
ciplina producției. Sînt desigur doar 
două exemple, dar. de fapt, situații 
nedorite de acest gen au fost întîl- 
nite destul de frecvent în diferite 
întreprinderi de organele noastre de 
control.

— In fond, interesul întreprinderi
lor este ca utilajele să funcționeze 
bine. Cum se explică atunci abaterile 
de la disciplina tehnică la care v-ați 
referit ?

— Este întîi de toate o problemă 
de ontică a unor cadre ile conducere 
din întreprinderi, la toate nivelurile, a 
felului în care înțeleg să se preocu (Continuare în pag. a IIX-a)

Ion ILIESCU,
președintele Consiliului Național al Apelor

apă necesară dezvoltării tuturor fo
losințelor, cit și pentru reducerea 
efectelor negative ale acestora, prin 
lucrări de apărare a localităților.

Pe marginea Decretului Consiliului de Stat privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului 

Național pentru Gospodărirea Unitară 
a Fondului Funciar

obiectivelor economice și terenurilor. 
Deci, gospodărirea unitară a fondu
lui funciar are în vedere utilizarea 
rațională a întregului teritoriu al ță
rii — terenuri agricole, silvice, teri
torii construite (localități și unități 
de producție), rețele de comunicații, 
rețeaua hidrografică a țării (nuri, 
lacuri, bălți și mare teritorială).

Indiscutabil, un element esențial în 
gospodărirea rațională și valorifica
rea superioară a teritoriului țării, in 
asigurarea echilibrului ecologic și al 
factorilor de mediu il constituie ra
portul dintre cei doi factori de bază 

/

pe de ridicarea calificării personalu
lui deservent. de întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă. 
Pe de altă parte, nu este mai puțin a- 
devărat că timpul devine din ce in ce 
mai prețios. Dar a forța o mașină 
sau un utilaj să lucreze peste pute
rile sale, sub justificarea de a obți
ne o producție mai mare, a nu orga
niza cum trebuie întreținerea și re
pararea mijloacelor tehnice, a admi
te comoditatea și indisciplina în res
pectarea normelor tehnice înseamnă 
a condamna la degradare prematură 
fonduri fixe în care s-au investit 
muncă, timp și bani din avuția na
țională. Firește, atunci cînd mergem 
intr-o întreprindere și constatăm ca
zuri de nerespectare a legislației 
privind gospodărirea fondurilor fixe, 
prima noastră grijă este de a analiza 
și discuta împreună cu factorii de 
răspundere din unitatea respectivă 
măsurile ce trebuie luate pentru eli
minarea cu maximă operativitate, pe 
cît posibil chiar in timpul controlu
lui, a neajunsurilor. Dar dacă abate
rile se repetă, iar prin consecințele

Convorbire realizată de 
Comeliu CARLAN

— apă și sol. în zilele noastre, mai 
mult ca oricind, omenirea trebuie să 
manifeste răspundere oentru menți
nerea echilibrului necesar și prote

jarea acestor factori ai vieții și surse 
ale dezvoltării economico-sociale. 
Dacă pămîntul este suportul vieții 
(vegetale și animale), apa constituie 
mediul indispensabil al acesteia. 
Fără apă, pămintul devine sterp, iar 
apa în exces provoacă degradarea 
solului, prin inmlăștinare și sărătu- 
rare.

Dezvoltarea contemporană a impus 
o creștere rapidă a folosințelor și 
cerințelor de apă. în țara noastră, 
cerințele. însumate de apă: ale tutu
ror folosințelor — industrie, agricul
tură, gospodărie comunală — au

Producție fizică 
peste prevederi

Eforturile colectivelor de mun
că din industria județului Bacău, 
în intrecerea pentru a. da eco
nomiei naționale tot mai multe 
produse, sînt concretizate în 
obținerea de la începutul anu
lui și pînă acum a unei pro- 
dudții-marfă suplimentare în 
valoare de 370 milioane lei. 
Demn de remarcat este faptul 
că acest spor a fost obținut cu 
aceleași capacități și cu aceleași 
utilaje numai pe seama crește
rii productivității muncii. El se 
concretizează in Însemnate can
tități de produse solicitate de be
neficiarii interni și partenerii 
externi. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele 
de muncă de la întreprinderea 
minieră Comănești, Schela de 
extracție a țițeiului din Zemeș, 
întreprinderea de mașini-unelte 
și întreprinderea de postav 
„Proletarul" din Bacău, între
prinderea de utilaj chimic Bor- 
zești. (Ghcorghc Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

VALEA JIULUI :
Cantități sporite 

de cărbune

crescut 
cu 2—3 
Alături 
care au

După 4 luni de activitate din 
acest an, colectivele de muncă 
de la cele 10 întreprinderi mi
niere ale bazinului carbonifer 
al Văii Jiului raportează suc
cese de seamă în creșterea pro
ducției de cărbune. în toate 
unitățile miniere, după aplica
rea programului de lucru cu 
trei schimburi de cîte 8 ore. a 
sporit productivitatea muncii in 
abataje, s-a îmbunătățit trans
portul cărbunelui din subteran 
la suprafață. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii a 
în abatajele mecanizate 
tone cărbune pe post, 
de minerii din Luoeni. 
extras in patru luni peste pre
vederi mai mult de 20 000 tone 
cărbune cocsificabil, acum prin- ' 
tre fruntașii în întrecerea pe 
luna aprilie se numără și mine
rii din Petrila, de la cariera 
Cîmpu lui Neag, din Uricani, 
Vulcan, Paroșeni și Bărbăteni 
care și-au depășit.. -prevederile 
de plan. (Sabin Cerb’u, cores
pondentul „Scînteii").

crescut de la circa 1,5 miliarde me
tri cubi în 1950 la peste 20 miliar
de metri cubi în 1980, cantitate de 
apă ce se obține din rîurile interi
oare, din Dunăre și din subteran. 
Una din folosințele mari consuma
toare de apă din țara noastră o re
prezintă agricultura. Aceasta se da- 
torește regimului climatic excesiv 
continental al țării noastre, care face 
ca distribuția în timp 'a precipita
țiilor să fie foarte neuniformă, zilele 
lipsite de precipitații să fie de două 
Ori mai numeroase, în medie, față 
de cele cu precipitații. Aceasta im
pune, în condițiile necesității dezvol
tării producției agricole, creșterea 
suprafețelor irigate și. a cantităților 
de apă utilizate in acest scop (as
tăzi, ele însumează, intr-un an, între 
6 și 8 miliarde metri cubi).

Creșterea atît de spectaculoasă a 
cerințelor de apă face ca, în regim 
natural, cursurile de apă . să nu mai 
facă față. S-a impus, de aceea, re
alizarea de lucrări hidrotehnice, în 
special lacuri de acumulare, pentru 
a reține cantități tot mai mari de 
apă din perioadele de viituri și a le 
utiliza în perioadele secetoase. în 
ultimele două decenii, au cunoscut o 
deosebită extindere lucrările hidro
tehnice cu caracter complex — atit 
pentru producerea de energie elec
trică, cît șl pentru atenuarea viitu
rilor,' peritru acumularea de volume
(Continuare în pag. a Il-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de miercuri, 
pe ambasadorul Franței, Marcel

La invitația tovarășului Micoiae Ceaușescu, 

astăzi sosește în țara noastră secretarul general 

al C.C. al P.C. Chinez, într-o vizită oficială de prietenie

Bun venit tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de priete
nie, tovarășul Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Ligii

Născut în 1915, într-o familie de 
țărani săraci din județul Liuyang, 
provincia Hunan, tovarășul Hu 
Yaobang a părăsit satul natal Ia 
vîrsta de 14 ani, intrînd în mișcarea 
revoluționară. în 1930 a fost primit 
in rîndurile Ligii Tineretului Comu
nist, desfășurind. la inceput. activi
tatea în organizația revoluționară de 
copii. Este numit apoi director ge
neral al Comitetului Central al 
Tineretului Comunist. în 
1933 devine membru al Parti
dului Comunist Chinez. Parti
cipă, în 1934, la Marșul cel 
Lung, făcînd parte din grupul 
de lucru al Comitetului 
Central al P. C. Chinez.

în timpul luptei de rezis
tență împotriva agresiunii 
japoneze i se încredințează 
diferite sarcini politice de 
răspundere pe linie de partid 
și militară, iar în timpul 
războiului de eliberare (194(5— 
1949) tovarășul Hu Yaobang 
a fost comisar politic al unui 
corp de armată, apoi șef al 
direcției politice a unei ar
mate.

în primii ani după pro
clamarea Republicii Populare 
Chineze a îndeplinit funcția 
de secretar al Comitetului de 
partid al zonei de nord a 
provinciei Sichuan și pre
ședinte al administrației din 
zona respectivă. După anul 
1952 este secretar al C.C. al 
Ligii Tineretului Comunist 
din China. în 1965 este prim- 
secretar al Comitetului pro
vincial Shanxi al P. C. Chi
nez și al II-lea secretar al 
Biroului C.C. al P. C. Chinez 
pentru China de nord-vest. 
După lichidarea 
„celor patru", a îndeplinit 
funcțiile de prim-prorector 
al Școlii centrale de partid 
de pe lingă C.C. al P.C.C., 
șef al secției organizato
rice, șef ăl secției de

grupului

nce, șef al secției de propa-, 
gandă ale C.C. al P.C.C., al III-lea 
secretar al Comisiei centrale pentru 
controlul disciplinei de partid.

Tovarășul Hu Yaobang a fost ales 
membru al Comitetului Central de 
către congresele al VIII-lea. al XI- 
leă și al XII-lea ale P.C. Chinez. în 
decembrie 1978, la cea de-a III-a 
plenară a celui de-al Xl-lea Comi
tet Central al partidului, a fost ales 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C.. iar la cea de-a V-a plena
ră, din februarie 1930, a fost ales 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic și secretar gene
ral al C.C. al P.C.C.

în cadrul celei de-a Vl-a plenare,

Astăzi, în jurul orei 14,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va 
efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Concepția PartHiriui Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul iralse Ceausescu, 
priviid Mărirea solidarității muncitorești, a forțelor 
progresiste si democratice pentru pace, independentă 

natinnală si socialism
Pe baza unei analize multilatera

le a fenomenelor complexe ale lu
mii contemporane, secretarul general 
al partidului nostru, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adus contribuții remarcabile. înnoi
toare la înțelegerea rolului și mo
dalităților de manifestare a solida
rității partidelor comuniste, socialis
te, social-democrate, a mișcărilor de 
eliberare națională în lupta pentru 
transformări progresiste, democrati
ce în societate, pentru progres so
cial. pentru pace și socialism, cris- 
talizînd o serie de teze și conclu
zii de însemnătate excepțională pen
tru afirmarea și construcția pe baze 
noi a unității și colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
a solidarității dintre toate forțele 
democratice, progresiste, revoluțio
nare.

Subliniind teza marxistă privind 
rolul hotăritor al maselor populare, 
al forțelor progresiste în determi
narea cursului dezvoltării omenirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu relie
fează că. acționînd unite, ele pot a- 
sigura înfăptuirea unor transformări 
revoluționare, democratice, progresul 
economic și social al tuturor po
poarelor. Experiența istorică de
monstrează că prin acțiunea lor uni
tă masele populare, forțele progre
siste. popoarele pot determina cursul 
evenimentelor, schimbările care se 
impun in viata economică, politică 
și socială. Iar in realizarea acestei 
unități un rol important revine parti
delor comuniste, socialiste si social- 
democrate mișcărilor de eliberare 
națională. în concepția partidului

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.

pe ambasadorul Franței
Beaux, în vizită de rămas bun, în Cu acest prilej, a avut loc o con- 
legătură cu încheierea misiunii vorbire care s-a desfășurat într-o 
acestuia în țara noastră. atmosferă cordială.

în iunie 1981, tovarășul Hu Yaobang 
a fost ales președinte al C.C. al 
P.C. Chinez. La prima plenară, din 
septembrie 1932, a celui de-al XII- 
lea Comitet Central al P.C. Chinez, 
a fost ales în funcțiile de membru 
al Comitetului Permanent al Birou
lui Politic și secretar general al C.C. 
al P.C. Chinez.

Relațiile de trainică prietenie și 
solidaritate, de strinsă colaborare

<4 - ■■ ■■■ •'

dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză — înteme
iate pe bogate tradiții în lupta pen
tru realizarea aspirațiilor comune 

, ale popoarelor noastre de libertate și 
progres social — cunosc o dezvolta
re continuă, avind ca bază trainică 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, principii de o importanță 
decisivă pentru întărirea prieteniei, 
a colaborării și cooperării pe cele 
mai diferite planuri. Un rol impor
tant in întărirea acestor raporturi 

nostru, a secretarului său general, 
întărirea continuă a unității și so
lidarității partidelor comuniste si 
muncitorești constituie o cerință e- 
sentială a luptei pentru progres, un 
factor important al dezvoltării con
temporane. în numeroase țări, parti
dele comuniste și „muncitorești au 
obținut, importante succese în acti-

Ștefan ANDREI, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

ministrul afacerilor externe

vitatea revoluționară, și-au sporit in
fluenta în mase, afirmîndu-se tot 
mai puternic ca promotoare ale in
tereselor fundamentale ale oameni
lor muncii. în același timp, ele au 
un rol tot mai însemnat pe arena 
internațională, afirmîndu-se ca prin
cipale forte ale democrației, progre
sului și păcii.

Pornind de la faptul că partidele 
comuniste și muncitorești își desfă
șoară activitatea în condiții econo
mice. sociale, istorice extrem de di
ferite de la o tară la alta, fiind' per
manent confruntate cu numeroase 
probleme specifice noi. tovarășul
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MARXISMUL
- o concepție științifică, revoluționară 
asupra progresului istoric și evoluției 

societății umane
La împlinirea a 165 de ani de la nașterea lui Karl Marx

Comitetu-
Biroului 

P.C. Chi- 
Comisiei 

P.C. Chi- 
Comisiei

— rod al unor îndelungate eforturi 
depuse cu perseverență de ambele 
părți de-a lungul multor ani, în care 
țările noastre au colaborat și s-au 
întrajutorat prietenește — l-au avut 
contactele nemijlocite la nivel înalt, 
convorbirile purtate de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Mao Zedong și cu premierul Zhou 
Enlai.

Rodnicul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-chinez, din luna apri
lie anul trecut, prilejuit 
de vizita oficială de prie
tenie în R.P. Chineză a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. convorbirile avute 
cu tovarășii Hu Yaobang, 
secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez. Zhao Ziyang. 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Deng Xiao
ping. membru al 
lui Permanent al 

„Politic al C.C. al 
nez, președintele 
militare a C.C. al 
nez. președintele 
centrale consultative a P.C. 
Chinez, cu alți veterani re
voluționari au constituit un 
nou și remarcabil moment 
in bogata cronică a legături
lor româno-chineze. avind itn 
rol determinant in aprofun
darea neîntreruptă a bune
lor raporturi dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre. Aceste schimburi 
de păreri au pus pregnant în 
evidență dorința comună de 
a asigura toate condițiile 
pentru ca relațiile româno- 
chineze să cunoască, in con
tinuare, o puternică înflori
re, pe măsura posibilităților 

■ sporite pe care le creează, 
dezvoltarea economico-socia- 
lă a celor două țări socia
liste. Hotărirea de a ampli
ficar și mai mult conlucrarea 

prietenească în toate domeniile și-a 
găsit expresie în înțelegerile 
nite, în documentele 
cursul vizitei.

în această lumină dobîndește o 
semnificație deosebită I 
belor părți de a adinei 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, care are 
o importantă esențială pentru extin
derea. în ansamblu, a raporturilor 
dintre țările noastre, precum și de a 
promova continuu contactele poli
tice. colaborarea dintre guvernele, 
parlamentele, organizațiile de masă

conve- 
semnate în

hotărirea am- 
i conlucrarea

(Continuare în pag. a Vl-a)

NICOLAE CEAUȘESCU arăta că „a- 
ceasta impune fiecărui partid să-și 
elaboreze de sine stătător linia poli
tică, strategia și tactica revoluționa
ră, in concordantă cu realitățile din 
tara respectivă, pentru găsirea so
luțiilor corespunzătoare în vederea 
transformării revoluționare a socie
tății". Subliniind că teoria știin
țifică a socialismului se dez
voltă ca rezultat al schimbări
lor în viața socială. în perfectiona
rea forțelor de producție, al cunoaș
terii științifice. îmbogățindu-se cu 
noile concluzii ale practicii revolu
ționare, ale activității desfășurate de 
fiecare partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă că o condiție esen
țială a succesului în lupta fiecărui 
partid este călăuzirea după concep
ția materialismului dialectic și isto
ric. după socialismul științific, evi
dențiind, totodată, necesitatea de a 
nu ne limita la concepte elaborate în 
și pentru anumite perioade istorice, 
ci de a lua în considerare că „trăim 
în altă epocă istorică și că aceasta 
impune o abordare nouă a probleme
lor fundamentale ale dezvoltării so
ciale", in cursul căreia pot apărea in 
mod firesc interpretări diferite ale 
unor realități ale vieții contempora
ne. aflată în continuă schimbare. 
Avînd în vedere aceasta, tovarășul
(Continuare în pag. a V-a)
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I Prompt»

I munciforește!
în miez de noapte, la conduc

ta magistrală de țiței din zona 
parcului de rezervoare Petrești, 
aparținind Schelei de producție 
petrolieră Titu, a apărut o fi
sură. Vestea a ajuns ca fulgerul 
la sediul brigăzii, iar de aici și 
in comunele învecinate, unde lo
cuiesc mulți petroliști.

Treziți din somn și îngrijorați 
că mai multe sonde ar putea fi 
oprite, ceea ce ar duce la dimi
nuarea producției, sudorul Marin 
Drăghici și mecanicii Ion Con
stantin și Ion Dinu s-au pre
zentat primii la locul avariei șl 
s-au apucat de lucru. Datorită 
operativității cu care s-a înlă
turat defecțiunea, nici o sondă 
nu a fost oprită.

Un mod de a acționa prompt, 
muncitorește!

O valoroasă 
carte poștală

Pasionat colecționar de docu
mente, învățătorul St. Ciubotaru 
din comuna Sulița, județul Bo- ■ 
toșani, a descoperit o carte poș
tală de acum 73 de ani. Cităm 
din cuprinsul ei : „Am uitat să 
vă scriu în cealaltă carte poșta
lă că am participat la concertul 
dat aici de Cella Delavrancea. 
La concert a venit și dl. Cara- 
giale, împreună cu familia. A 
doua zi, mai mulți studenți ro
mâni am fost invitați ai marelui 
nostru scriitor. Am stat cu el 
vreo cinci ceasuri. Seara, la gară, 
i-am dat domnișoarei Delavran
cea un buchet de flori, iar lui 
Caraglale o cană pentru bere de 
lut și cu capac pe care ne-am 
iscălit toți studenții români".

Cartea poștală a fost expedia
tă din Miinchen, în primăvara 
anului 1910, de un student boto- 
șănean, unei rude apropiate din 
orașul de baștină.

Un document valoros.

Bagheta de sticlă
în urmă cu mai bine de patru 

luni, in timp ce lucra prin 
gospodărie. Gheorghe Meleg din 
comuna Meseșenii de Jos, jude
țul Sălaj, a căzut peste un ghi
veci cu flori.

Accident banal, dar in urma 
căruia omul a rămas cu dureri1 pronunțate in abdomen. Le-a 
tot indurat el, cu nădejdea că 
doar-doar ii vor trece. Dar, la 

Iun moment dat, durerile s-au 
accentuat.

Ajuns la Spitalul județean din I Zalău, i s-a făcut o radiografie.
. Ce credeți că i s-a găsit in ab- 
domen? O baghetă de sticlă, 

lungă de 20 de centimetri și cu 
* diametrul de aptbap6~un:centi- 

metru. Baghetă care a trecut 
milimetric pe lingă vase de 
singe și a „ocolit" și nervul 
sciatic.

Nici prin gind nu i-a trecut 
omului că, în momentul căzătu
rii .peste ghiveci, i-ar ii intrat 
in abdomen bagheta de sticlă 
care susținea florile...

Cine preia 
ștafeta ?

în ultimul timp 
să sporească, din 
mărul cailor. A.șa
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a început 
nou. nu- 

____  cum se in- 
timplă și pe văile Marei și Izei, 
la Borșa, Oaș, Vlșeu și in alte 
zone ale Maramureșului. $1 nu 
numai in Maramureș. Dar caii 
fără hamuri sint ca o mașină 
fără benzină. Cine mai face 
hamuri? în cadrul cooperației 
meșteșugărești „Sigheteana" din 
Sighetu Marmației există un 
atelier de curelărie. Un atelier 
cu un singur curelor : T. Tbkoli. 
Meșterul nu mai prididește cu 
solicitările din ce in ce mai 
numeroase. De ajutat, nu-l ajută 
nimeni. „Cu toate că — spune 
el — este o meserie frumoasă. 
Mulți dintre cei care vor să-și 
facă hamuri la cai au pretenția 
să fie nu numai durabile, ci și 
arătoase, chiar împodobite". 
Pină la urmă nu se poate sâ nu 
se găseas'că doi-trei tineri care 
să-i preia ștafeta meseriei.

Gălăgioșii din... 
copaci

Tîrziu din seară, locuitorii de 
pe strada Alexandru cel Bun din 
Arad au auzit strigăte, gălăgie, 
scandal. Trei indivizi — Viorel 
Magyari, Andrei Gligor si Florin 
Pupăză — se „distrau" ruplnd și 
călcind in picioare puietii de 
pomi plantați pe marginea stră
zii. Apoi, scandalagiii s-au ur
cat in copaci, ca maimuțele, de 
unde au inceput să răcnească' și 
mai abitir. Un cetățean a inter
venit, incercind să-i potolească, 
dar s-a pomenit cu o cărămidă 
in cap și a trebuit sâ fie dus la 
spital. Dar și cei trei, după ce 
au fost dați jos din copaci, s-au 
pomenit in... pom. Au fost duși 
in fața instanței și condamnați. 

„Răzbunare" ?
S-a petrecut in stația C.F.R. 

Cordău, județul Bihor. Călătorii 
aflați in trenul personal ~ 
dea — Vașcău au ' 
un moment dat atacați cu pie
tre, care au făcut țăndări gea
murile și oglinzile din mai multe 
vagoane.

Cu ajutorul lor și al ceferiști
lor, organele de ordine i-au imo
bilizat și arestat pe huligani. El 
se numesc : Mircea Tudor. Tra
ian Buz, Mircea Pacoveanu și 
Ioan Costiuc din Sinmartin. Au 
declarat că voiau să se răzbune 
Pe frații Vasile și Florian Pen
tea din Mierlău. cu care avuse
seră o gîlceavă in tren. „Distrac
ția" i-a costat : condamnare la 
închisoare, plus plata pagubelor 
pricinuite.

1 Ora- 
fost la

I Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scînteil*

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII '
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de ora 

Principiile legalității - riguros și neabătut respectate I

Sub îndrumarea secretarului cu 
probleme agrare al C.C. al P.C.R. 
s-a analizat, la indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o scrisoare 
privind unele abateri si anomalii 
petrecute la întreprinderea de pro
ducere a nutrețurilor combinate 
Galați.

Referatul arată că. în general, 
de la numirea noului direc
tor, Vasile Busuioc, activitatea în
treprinderii s-a îmbunătățit. Pro- 
ducția-marfă și productivitatea 
muncii au crescut substanțial, s-a 
acționat pentru aprovizionarea rit
mică cu materii prime și asigura
rea nutrețurilor combinate potrivit 
graficelor întocmite cu unitățile 
beneficiare. S-a confirmat, totuși, 
și persistenta unor nereguli, mani
festări de dezordine, neglijente în 
respectarea principiilor legalității. 
Astfel, în anul trecut au fost exe
cutate. fără să fie prevăzute pe 
lista investițiilor și fără să aibă 
documentația tehnico-economică șl 
finanțarea deschisă, trei lucrări de 
investiții, in valoare de 140 000 lei

O măsură eficientă, confirmată printr-o analiză concretă
După cum este cunoscut, în baza 

Decretului Consiliului de Stat nr. 
99/1982, numărul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii s-:a redus, 
urmărindu-se o mai intensă utili
zare a celor existente, concentra
rea forțelor și realizarea unei con
duceri mai unitare a desfășurării 
lucrărilor agricole. în județul 
Vrancea, prin măsura luată, s-au 
desființat două unități, suprafața 
agricolă medie pe care execută lu
crări o stațiune crescind de la 22,5 
mii ha la 28 mii ha. în acest con
text. activitatea S.M.A. Tănăsoaia, 
ale cărei secții acționau pe numai 
10.8 mii ha. a fost preluată de 
S.M.A. Adjud.

într-o scrisoare adresată secre
tarului general al partidului, un 
grup de mecanici agricoli de la 
fosta stațiune își exprimau rezer
ve asupra oportunității măsurii 
respective.

Acțiuni practice pentru îmbunătățirea activității comerțului
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-a fost adresată o scrisoare cu- 
prînzind unele observații și pro
puneri cu privire la activitatea co
merțului ; ca urmare a indicațiilor 
secretarului general, aceste pro
bleme au fost analizate de vice- 
prim-ministrul de resort al guver
nului. în raportul de răspuns se 
precizează că, în ultimul timp, 
Ministerul Comerțului Interior a 

„;.j.,O.t;-eprins un șit> de .jnăsuți, pși- 
"•~vind'' îmbunătățirea^ citcftlgiiei 

mărfurilor industriale, de la depo-
■ zite spre unitățile'cu' ’amănuntul. 

Astfel, pînă Ia data controlului s-a 
suplimentat livrarea de mărfuri 
din depozite la unitățile cu amă
nuntul cu peste 1,1 miliarde lei la 
textile-încălțăminte și cu 3 mi
liarde lei la metalo-chimice ; s-au 
organizat 108 noi magazine cu a- 
mănuntul în spațiile depozitelor cu 

. ridicata ; s-au realizat noi spații
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Hotelul „Trotuș“ 
din Adjud

în centrul localității Adjud. din 
județul Vrancea, a fost construit 
un frumos și modern complex turis
tic : „Trotuș11. unitate de categ. I. ’ 
Corpul clădirii, cu trei niveluri, cu
prinde un hotel cu 60 locuri de 
cazare, un restaurant cu 200 locuri 
la mese în cele două saloane și pe 
terasă, cu ring de dans, un bar 
de zi cu muzică non*stop si jocuri 
mecanice. Mobilierul, decorațiunile 
interioare se disting prin bun gust, 
oferind o atmosferă de ospitalitate 
și confort.

în imagine : interior al hotelu
lui „Trotuș“. din Adjud.
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Frații Nicoleta și Pompiliu Lăpuș- 
neanu din Podolenii de Sus se tre
zesc in fiecare dimineață cu noap- 
tea-n cap. Tot așa fac și consătenii 
lor Neculai Tărăgan. Dănuț Ungu- 
reanh. Daniela Condurachi... La fel 
fac și copiii familiilor Bogoș. Cioba- 
nu, Dascălu. Oprea din Podolenii de 
Jos. Și tot așa procedează încă 240 de 
elevi din pomenitele sate, ce aparțin 
de comuna ieșeană Cozmești. De ce? 
Ca să nu întirzie de la școală. în 
fiecare zi drumul lor este același : 
întîi ies in uliță, apoi ies din sat și 
pășesc voinicește prin trei kilometri 
de noroaie, prin trei kilometri de 
nămeți, prin trei kilometri de zloată, 
prin trei kilometri de praf (după 
cum e timpul și... anotimpul). Cind 
au noroc, cițiva îndrăzneți se mai 
agață de remorca unui tractor, de 
codirla unei căruțe... Școala este 
frumoasă, are etaj, opt săli de clasă, 
laboratoare, profesorii sint buni. 
După ore. copiii se întorc pe același 
drum, alți trei kilometri.

...Dacă moș Ion Brăescu, 99 de ani, 
cel mai bătrin om din Cozmești, 
vrea să-și mai vadă cumva de sănă
tate, trebuie să parcurgă obligatoriu 
cei trei kilometri pină la doctor 
(noroc că are o sănătate bună și că, 
de regulă, la nevoie, cei trei kilome
tri îi face medicul). Lehuzele sint și 
ele scutite : vine la ele Florica Mun- 
teanu. moașa, dar dacă ai nevoie de 
un medicament e musai să bați dru
mul știut pină la dispensar. Dacă 
vrei să-ți cumperi mobilă, aragaz, 
frigider etc., etc., procedezi la fel : 
6 kilometri — dus-intors...

Iar toate acestea se întîmplă așa 
pentru că dispensarul (frumos și el 
cu etaj și el. bine dotat) se află lingă 
școală, iar amindouă se află in... 
centrul civic. Și tot acolo se mai 
află sediul miliției, casa specialistu
lui. un bloc cu 8 apartamente, dis
pensarul veterinar, magazinul uni
versal (toate cu un nivel) și... gata ! 
Ba nu. mai sînt vreo 200 m de asfalt 
?! 34 de case s’hv:!'?; fără pretenții. 

(extindere atelier de reparații, un 
grup social și o pasarelă de trecere 
persoane). în timpul controlului, 
aceste lucrări au fost incluse in 
planul pe acest an, necesitatea lor 
fiind confirmată de forul tutelar. 
De asemenea, s-a pus in funcțiune 
— deși cu mare întîrziere — un 
utilai de mare capacitate pentru 
condiționarea cerealelor, primit In 
unitate încă din anul 1979 și mon
tat abia in ianuarie a.c.

S-a mai constatat că In anii 
1980—1982 au fost folosiți In cadrul 
întreprinderii 21 lucrători de înaltă 
calificare, încadrați la diferite uni
tăți din municipiul Galați, care in 
timpul lor liber au executat dife
rite lucrări, plătindu-li-se 191 000 
lei. Este adevărat că plățile se în
cadrează în tarifele legale și cores
pund. volumului de lucrări execu
tate. dar nu li s-a reținut impune
rea pe venit, așa cum prevede le
gislația.

în ceea ce privește stilul de mun
că al directorului unității, a rezul
tat că principalele decizii privind 
activitatea desfășurată au fost lua

Analiza problemelor din scrisoa
re a fost coordonată de secretarul 
de resort al C.C. al P.C.R., așa cum 
a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La fața locului s-a con
statat că nu se produc perturbări 
în procesul de producție din cauza 
distanței dintre Tănăsoaia și Ad
jud, care este de 50 km. după cum 
se afirma în scrisoare. Cele patru 
secții de mecanizare — Tănăsoaia, 
Galbeni. Corbița și Boghiești. ce 
au aparținut S.M.A. Tănăsoaia — 
sint aprovizionate cu combustibil și 
piese de schimb în aceleași condi
ții ca și înainte de unificare, adică 
de la Adjud, in funcție de volumul 
de lucrări, cotele stabilite și livră
rile de la furnizori. De asemenea, 
nu s-a constatat că ar fi reală vreo 
degradare a investițiilor existente. 
Astfel, atelierul mecanic a fost spe
cializat pentru repararea semănă
torilor de plante prășitoare, aici 

comerciale la parterul blocurilor 
în suprafață de 155,6 mii mp și 
s-au dat în funcțiune 11 magazine 
universale și generale cu o supra
față de 55 000 mp.

Cu toate aceste rezultate, în 
unele județe nu s-au realizat sar
cinile de preluare suplimentară în 
comerțul cu amănuntul a mărfu
rilor existente' în depozite. Biroul 
Executiv și Consiliul de conducere 

pSl Ministerului Comerțului Inr. 
teripr au analizat de mai --multe 

„ȘA problemei, 4,„gppsta,»
tind că situația este încă nesatiș- 
făcătoare, au întreprins in conti
nuare măsuri, stabilind noi sarcini 
direcțiilor comerciale județene 
pentru realizarea integrală a an
gajamentelor asumate la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna mai anul trecut.

Nu se confirmă afirmația din 
scrisoare potrivit căreia M.C.I. nu

Trăiesc în ele 155 de persoane... în 
rest ? De jur împrejur cîmpul. cu 
semănăturile sale. Zisele construcții 
au acoperit pină acum 20 hectare din 
acest teren deosebit de fertil...

Centrul civic al comunei Cozmești 
este probabil unic in România. De 
ce ? Tocmai pentru că a fost ridicat 
în plin cimp, cu mult în afara celor 
trei sate care compun comuna. Și 
așa se face că oamenii au ajuns...

Navetiști la... centrul civic
însemnări despre sistematizarea comunei Cozmești, județul lași

navetiști în propria lor așezare. Na
vetiști Ia... centrul civic !

Cind 3X1 =4 sate disper
sate Povestește Grigore Serdaru, 
primarul comunei Cozmești : „Prin 
’69—’70 la noi s-au intîmplat niște 
alunecări de teren, dar știți in 
ce loc ? Exact acolo unde, cu 
doi ani mai înainte, niște in
conștienți tăiaserâ nucii cei bă- 
trini. Cind a venit comisia ca să 
constate, nu s-a deplasat decît In 
rîpa cu pricina și doar atît l-au 
întrebat pe primarul de atunci : 
„Peste tot e la fel ?“. Iar acela, 
fiindcă fusese luat prea repede și se 
fisticise, a zis «Da». S-a tras con
cluzia — pripită, cred eu — că satele 
noastre trebuie dezafectate și mutate. 
Celor 35 de familii care avuseseră 
de suferit li s-a dat pămînt acolo, 
jos. Prin ’73 au fost ajutate să-și 
ridice casele, apoi alături de ele au 
apărut școala, dispensarul și cele- 

te in ședințe de lucru la care au 
participat cadrele tehnice și șefii 
de compartiment-, C.O.M. a fost 
convocat însă numai de 5 ori în 
1982. în loc să se fi întrunit lunar 
— cum prevede legea. Bineînțeles, 
vinovat de această situație se face 
și secretarul de partid, președinte
le C.O.M., Iancu Garofei, care s-a 
preocupat mai mult de probleme și 
interese personale. Dealtfel, acesta 
a fost schimbat din funcție, fiind și 
exclus din partid pentru date auto
biografice false si tăinuirea unor 
delicte săvîrșite.

Pentru încălcările constatate a 
fost sancționat contravențional și 
pe linie de partid directorul uni
tății, Vasile Busuioc ; au mai fost 
sancționați contravențional conta
bilul șef Cioară Ștefan. Fusaru Ion, 
inginer șef, Gheorghe loan, mais
tru. Mocanu Maria, economistă, și 
Horia Stela, contabilă. Au fost lua
te și alte măsuri pentru întărirea 
activității de partid și a responsa
bilității cadrelor față de sarcinile 
încredințate.

fiind aduse anual peste 30 la sută 
din totalul mașinilor existente in 
județ ; in plus se repară tractoa
rele și combinele autopropulsate 
pentru cereale din dotarea celor 
4 secții de mecanizare. Din cele 
4 apartamente existente. 3 sint în
chiriate personalului muncitor, fi
ind bine întreținute ; cit privește 
depozitul de combustibil, acesta 
este în stare bună.

în vederea facilitării rezolvării 
operative a diferitelor probleme 
personale, s-a stabilit ca, periodic, 
un cadru din conducerea stațiunii 
Adjud să’ se deplaseze la centrul 
Tănăsoaia pentru rezolvarea soli
citărilor oamenilor muncii.

Ca urmare a acestei analize s-a 
vădit că măsura luată își verifică 
oportunitatea și în cazul concret la 
care s-au referit autorii scrisorii — 
cărora le-a fost explicat acest lu
cru pe baza argumentelor faptice.

ar fi adus îmbunătățiri formularis- 
ticii și evidenței tehnico-operative 
in unitățile comerciale. Se face 
precizarea că în 1981 s-a aprobat 
un nou sistem informațional, care 
este în vigoare în prezent, ișr în 
1982, în cadrul acțiunii organizate 
pe întreaga economie națională, 
s-a procedat și în ramura comer
țului la analizarea evidenței utili
zate, propunîndu-se restrîngerea 
cifcll: a numărului . formularelor 
specific^ comerțului. .

, în ,ce,.privește structura.„arganir. 
zatorică și totalul' personalului 
M.C.I., se subliniază că au fost 
reanalizate în trimestrul IV al anu
lui trecut, redueîndu-se cores
punzător numărul de posturi. S-au 
operat reduceri de personal și Ia 
unitățile în subordine. ■

Neculal ROȘCA

lalte — așa-numitul centru civic — 
în care nimeni nu s-a mai mutat de 
atunci. Păcat de pămîntul stricat 
acolo și de cele peste 5 milioane de 
lei cît au costat frumoasele clădiri11.

— Și n-ați acționat în nici un fel ?
— în 1979 am propus celor de la 

A.E.I.V. Cozmești (Asociația econo
mică intercooperatistă viticolă) să 
ne... cumpere ei centrul civic, pen
tru sediul și nevoile lor. N-au vrut.

Așa se face că sistematizarea noastră 
a ieșit după „socoteala11 3X1=4. 
Adică din trei sate care fac o comu
nă ne-am ales acum cu patru sate... 
dispersate.

„Organizare" cu ochii în
chiși Fenlru noua vatră a satului 
Cozmești au fost afectate 64 de 
hectare. Pînă acum, construcțiile 
amintite anterior au acoperit 20 
hectare de teren din cel mai fertil. 
Din 1975 și pînă azi, consiliul 
popular al comunei — aici fie zis: 
nu s-a mutat nici el, ci a rămas 
sus, în satul Cozmești, spre sa
tisfacția... „navetiștilor11 — n-a mai 
eliberat nici o autorizație de 
construcție. Deși cereri sînt. însă oa
menii vor să-și construiască case 
în vatra veche, pe locurile părin
tești, nu lingă noul centru. In zece 
ani nu s-a mutat nici măcar una 
dintre cele 1215 gospodării ale co
munei, în acest an cozmeștenii au

Echilibrul dintre apă și sol-factor determinant 
pentru gospodărirea rațională a fondului funciar
(Urmare din pag. I)
de apă în vederea asigurării surse
lor necesare cerințelor crescînde de 
apă ale industriei, agriculturii, loca
lităților, cit și pentru satisfacerea 
altor folosințe. Pe măsura creșterii 
cerințelor, asemenea lucrări — foar
te costisitoare și dificile din punct 
de vedere tehnic — vor trebui ex
tinse în toate bazinele hidrografice.

Programul național de amenajare 
a bazinelor hidrografice, elaborat 
din inițiativa conducerii partidului 
și statului în anii 1975—1976, urmă
rește tocmai această amenajare în 
complex. într-o concepție unitară, a 
tuturor cursurilor de apă ale țării, 
atît pentru reducerea efectelor ne
gative ale apelor — apărarea de 
inundații a localităților, obiectivelor 
economice și terenurilor agricole — 
cit și pentru realizarea de acumu
lări. ca surse de apă pentru satisfa
cerea in perspectivă a tuturor folo
sințelor în pas cu dezvoltarea social- 
economică a tuturor zonelor. Progra
mul preconizează îmbinarea armo
nioasă a tuturor lucrărilor care se 
intercondiționează reciproc, pe ba
zine hidrografice, și care să asigure 
folosirea rațională a apei, protecția 
albiilor, lacurilor de acumulare și 
a lucrărilor hidrotehnice, precum și 
protecția și folosirea optimă a so
lului. Ignorarea în trecut a unor 
reguli de gospodărire rațională a so
lului și apelor țării a avut efecte 
negative atît asupra regimului ape
lor. cit și asupra folosirii pămintului.

De bună seamă. între factorii cel 
mai importanți care influențează re
gimul hidrologic al cursurilor de 
apă. în zonele de formare a acesto
ra. și care joacă un rol deosebit în 
protecția solului, a malurilor și al
biilor Nurilor — pădurea ocupă un 
loc de prim ordin. Totodată, perde
lele de protecție de-a lungul Nuri
lor și lacurilor de acumulare, pășu
nile și.'fînețele pe. terenurile în pan
tă.- lucrjȘpileantierozionale au un rol 
important. în stabilizarea solului, 
feduebrea fenomenelor de eroziune 
și spălare a stratului fertil.

Defrișarea nerațională. în cursul 
anilor, a pădurilor, ca și lichidarea 
jnepenișurilor din zonele alpine, ig
norarea lucrărilor antierozionale sau 
neîntreținerea lor. nerespectarea 
unor reguli agrotehnice la lucrările 
pe terenurile în pantă — arături pe 
curbă de nivel, benzi înierbate. găr- 
dulete de protecție, microterase etc. 
— au avut și au efecte negative 
multiple. A crescut caracterul to
rențial al Nurilor in zona montană 
și amploarea viiturilor ; s-au extins 
procesele erozionale și cantitățile de 
pămint antrenate de ape. cu efect 
negativ atit asupra solului, cît și 
asupra albiilor, prin amplificarea 
proceselor de colmatare. Pe rîurile 
interioare se transportă anual peste 
50 milioane tone de aluviuni, ceea 
ce reprezintă două tone. în medie, 
de pe fiecare hectar din teritoriul 
tării. în zonele din cotul Carpaților 
ajungîndu-se la 25 tone la hectar, 
în condițiile amenajării de lacuri de 
acumulare — necesare gospodăririi 
apelor —. aceste cantități de mate
rial aluvionar se depun și colmatea- 
ză lacurile, diminuînd volumele utile 
ale acestora.

De aici rezultă necesitatea efec
tuării la timp a lucrărilor simple 
antierozionale, stingerii torentilor, 
întreținerii perdelelor forestiere de 
protecție, exploatării raționale a pă
durilor, respectării regulilor agroteh
nice pe terenurile in pantă. Toate 
acestea au un efect dublu : asigură 
atît folosirea rațională a pămintului.

jucat la patru nunți : Ia Baltag Va
sile, Manole Grigore. Dulce Toni și 
Mardare Ion. Toți ar dori să-și ridice 
case, dar nu în vatra nouă. Preferă 
să stea la părinți. Bătrînli se restring 
în vechile bucătării pe care le rea- 
menajează —' bineînțeles că fără 
autorizațiile cuvenite ! — iar însu
rățeii sînt lăsați în camerele „bune11. 
Și ca aceștia au procedat toți cei 112 
tineri care și-au format familii în

Cozmești din 1975 și pînă la data 
documentării noastre.

Ce va fi mai departe ? Semne nu 
sînt că satele vor îmbrățișa noul 
centru. Dimpotrivă, vechile gospodă
rii sint reamenajate. consolidate. își 
sporesc gradul de confort. „Univer
salul11 din... centrul civic le vinde 
anual mărfuri în valoare de aproa
pe 9 milioane de lei. Peste o sută de 
gospodării — captînd niște izvoare 
— și-au tras apă curentă. La fel au 
procedat și școala din Cozmești, 
sediul C.A.P.. brutăria... Oamenii își 
ticsesc curțile cu pomi, niște curți 
c,are n-au nimic comun cu legea sis
tematizării. (Așa cum nu au nici 
cele din centrul civic I). Numai în 
ograda consiliului popular au fost 
plantați in această primăvară 360 de 
puieti... Direcția județeană de dru
muri și poduri cheltuie chiar în aces
te zile 1 milion de lei pentru repa
rația capitală a podurilor care permit 
accesul la vechile vetre ale satelor 
Cozmești și Podolenl. Sint acestea 
semne de strămutare ? Nicidecum. 

cît șl protejarea, cu eforturi mini
me, a rețelei hidrografice. Altmin
teri, economia națională este obliga
tă să suporte eforturi mult mai 
mari, pentru eliminarea efectelor 
negative impunindu-se lucrări tot 
mai costisitoare și ale căror rezul
tate se materializează în timp înde
lungat.

Cit privește aplicarea irigațiilor, 
este absolut necesar să se considere 
o multitudine de factori. în vederea 
asigurării unui raport optim între 
apă. sol și plante. Aceasta impune 
— încă de la proiectarea sistemelor 
de irigații și apoi, în execuția și 
exploatarea lor. diminuarea pierde
rilor de apă pe rețeaua de transport 
și. distribuție a ei. asigurarea unui 
regim rațional de udare, evitarea 
ridicării pînzei freatice și crearea de 
posibilități pentru evacuarea exce
sului de apă. Altminteri, irigația 
poate să ducă nu numai la risipă 
inutilă de apă. cu consum excesiv 
de energie pentru pompare, dar și 
la degradarea solurilor, la băltiri și 
sărăturări. Concomitent cu extin
derea irigațiilor, în anii ce vin se 
prevăd lucrări ample de desecări în 
zonele cu exces de umiditate în re
gim natural, precum și în marile 
sisteme de irigații, unde au apărut 
băltiri, ca urmare a ridicării pînzei 
freatice. Experiența evidențiază ce
rința corelării permanente a tuturor 
acestor categorii de lucrări — iri
gații, desecări și regularizări ale 
cursurilor de apă.

Regimul precipitațiilor din țara 
noastră determină regimul hidrologic 
foarte neuniform al Nurilor, carac
terizat prin perioade scurte din an 
cu viituri de mare amploare și pe
rioade secetoase prelungite, cu de
bite modeste. Aceasta face ca toate 
rîurile să aibă albiile majore, adică 
luncile inundabile, pe care se scurg 
debitele de viitură. întinse pe supra
fețe mari, (care în tara noastră în
sumează circa 3 milioane hectare). 
Tendința generală a fost de a se 
amplasa locuințe și obiective econo
mice în imediata apropiere a cursu
lui de apă. deci pe suprafețele inun
dabile ale luncilor. Aceasta a avut 
drept urmare, în perioadele de 
viituri excepționale (cum s-a întîm- 
plat în anii 1970 și 1975), amplifica
rea efectelor distructive ale inunda
țiilor. în aceste condiții, și lucrările 
de apărare împotriva inundațiilor 
(acumulări pentru atenuarea viitu
rilor. incinte de protecție. îndiguiri 
etc.) devin tot mai costisitoare. De 
aceea, consider rational ca în per
spectivă să se evite amplasarea de 
obiective economice și locuințe în 
albiile majore, chiar atunci cind a- 
cestea sint îndiguite. în felul aces
ta. terenurile de luncă, care dealtfel 
sînt și cele mai fertile, vor putea fi 
rezervate exclusiv pentru agricultu
ră. așa cum s-a consemnat și în 
Legea apelor din 1974. Aceasta re
duce si pagubele potențiale și evită 
apariția de noi obstacole și obturări 
ale albiilor majore,»care diminuează 
culoarele de scurgere a apelor mari, 
ceea ce duce la creșterea riscurilor 
în perioadele de inundații.

O activitate economică care s-a 
dezvoltat susținut in ultimele de
cenii. odată cu amplificarea lucră
rilor de construcții, este exploatarea 
balastului și nisipului din albiile 
Nurilor. Organizată rațional, o ase
menea activitate poate fi utilă și 
pentru viața Nurilor, contribuind la 
evacuarea unor cantități însemnate 
de material depus în albii și la re
facerea secțiunilor de scurgere. Des
fășurată însă haotic, urmărind doar 
efectul economic al întreprinderii de

Și dacă acum se cheltuie milionul 
pentru poduri, atunci de ce s-au mai 
cheltuit acele 5 milioane pentru cen
trul civic, de ce s-a acceptat scoate
rea din circuit a zecilor de hectare ? 
Vorba primarului : „Avem mari 
greutăți cu sistematizarea. Și asta 
pentru că pe aici se vine rar. Sîntem 
la margine de județ, nici autobuzele 
nu mai ajung pînă la noi, poșta so
sește cu întirzieri incredibile, drumul 
e aproape impracticabil...11.

Ce se spune la județ ? In" 
ginerul Suhan loan, -șeful secției 
tehnice — investiții la Consiliul 
popular județean Iași : „Le-am creat 
toate condițiile, să se mute. Ca să 
fiu sincer, școala și dispensarul 
le-am făcut, cam «forțat11, cei din 
Cozmești nu ne-au cerut asta, iar 
după ce le-am terminat, nu ne-au 
mai cerut chiar nimic. Oamenilor le 
vine greu să-și părăsească vetrele11. 

Economistul Cernescu Alexandru, 
șef-adjunct al secției plan-dezvolta- 
re : „Din 1976 — după ce a fost dat 
în folosință blocul din centrul civic 
— la Cozmești n-am mai construit11.

Nicolae Ibănescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean Iași : „In 1969—’70 la Cozmești 
s-au mișcat niște dealuri. Atunci s-a 
hotărît dezafectarea. Timpul a 
trecut, dealurile nu s-au mai clintit 
și nici oamenii. Nu-i vorbă că acum 
nici nu prea dispunem de materiale 
de construcții pentru edificarea ve
trei noi. Va trebui să ne întrunim 
curînd pentru a lua o decizie fermă11.

Prim-vicepreședintele consiliului 
popular județean are dreptate. Tre
buie luată o decizie fermă. Și cu cît 
se va hotărî mai repede, cu atît va 
fi mai bine Nu de alta, dar s-ar 
putea ca cei de la A.E.I.V. Cozmești 
să se răzgîndească și chiar să... cum
pere centrul civic al comunei.

Mircea BUNEA 
Manole CORCACI 

exploatare a ' balastului, extrăgînd 
cantități mari, cu adincirea excesi
vă a albiei pe zone limitate — aceas
tă activitate poate avea urmări ne
gative asupra echilibrului morfodi- 
namic al albiei, determinind proce
se de amploare, de eroziune a albiei 
și a malurilor, cu efecte negative 
multiple — pierderi de teren din 
albia majoră și deteriorarea unor 
construcții hidrotehnice din zonă 
(poduri, prize de apă etc.).

Protecția calității apelor devine o 
activitate de prim ordin în gospo
dărirea apelor tării. Creșterea can
tităților de apă utilizată .de indus
trie. agricultură, gospodăria comu
nală este însoțită și de creșterea 
cantităților de ape uzate restituite 
de toate folosințele. în cursurile de 
apă. La volumele actuale, aceste res
tituiri afectează tot mai grav cali
tatea cursurilor de apă, creînd pro
bleme tot mai dificile folosințelor de 
apă din aval, amplificînd cheltuie
lile necesare pentru tratarea apei 
prelevate, sau făcînd-o improprie 
pentru unele folosințe. în ultimii 
15—20 de ani. economia națională a 
făcut eforturi mari în acest dome
niu ; au fost construite peste 3 500 
stații și instalații de epurare a ape
lor uzate. în unități industriale și 
localități. Cu toate acestea, calitatea 
apelor pe rîurile interioare a cu
noscut o deteriorare continuă.

Agricultura, în special complexele 
zootehnice, a devenit una din sur
sele de amploare de poluare a ape
lor tării și. la rindul ei. suportă 
consecințele poluării apelor de către 
celelalte folosințe. Sînt zone unde, 
datorită poluării unor cursuri de 
apă, apa nu mai poate fi utilizată 
pentru irigații (Dîmbovița, aval de 
București, rîul Dîmbovnic. aval de 
Pitești, rîul Bahlui. aval de Iași etc.). 
De aceea, aplicarea reglementărilor 
legilor in vigoare cu privire la pro
tecția calității apelor și realizarea 
programului de măsuri ' indicate de 
conducerea partidului și statului pri
vind realizarea stațiilor de epurare 
la toate obiectivele industriale, 
agrozootehnice și în localități, se 
impune ca o necesitate economico- 
socială stringentă.

Creșterea potențialului productiv al 
solului prin folosirea de îngrășămin
te chimice și pesticide are și efecte 
secundare negative, atît asupra so
lului. prin deteriorarea în I timp a 
humusului, cît și asupra pînzei frea
tice. care constituie sursă de apă 
(inclusiv potabilă) pentru numeroase 
folosințe. în special rurale. De aceea, 
a devenit necesară o acțiune conju
gată a tuturor factorilor — unități 
de cercetare și de producție agricolă 
și cele de gospodărire a apelor — 
pentru a stabili limitele și condițiile 
utilizării substanțelor chimice în 
agricultură, precum și măsurile ne
cesare de protecție a solului și a 
apelor.

Aceste cîteva probleme nu epui
zează problematica raporturilor din
tre apă și sol și complexitatea fe
nomenelor legate de gospodărirea 
rațională a apelor tării în actuala 
etapă.. Organizarea Consiliului Na
țional pentru Gospodărirea Unitară 
a Fondului Funciar constituie un 
cadru propice de conjugare a efor
turilor tuturor factorilor interesați 
în gospodărirea chibzuită a terito
riului național, pentru promovarea 
unei strategii unitare privind rezol
varea tuturor problemelor pe care 
le ridică valorificarea superioară a 
acestor factori naturali de bază. în 
interesul dezvoltării armonioase a 
economiei naționale.

DE LA ADAS
La Administrația Asigurărilor de 

Stat automobilist ii pot contracta 
diferite feluri de asigurări faculta
tive auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altele decit cele cuprinse 
in cadrul asigurării prin efectul 
legii de răspundere civilă auto —, 
cum sînt t
— asigurarea globală pentru avarii

— casco ;
— asigurarea autoturismelor numai 

pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circula
ție ;

— asigurarea autoturismelor numai 
pentru pagubele produse de in
cendiu și calamități ;

— asigurarea autovehiculelor pen
tru dispariție de la locul de 
parcare ;

— asigurarea suplimentară pentru 
cazurile cind autovehiculul este 
condus de alte persoane decît 
asiguratul sau rude ale acestuia :

— asigurarea autovehiculelor în le
gătură cu utilizarea lor la con
cursuri, întreceri sau antrena
mente pentru acestea ;

— asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate în auto
turisme ;

— asigurarea autovehiculelor cu va
labilitate numai în afara te
ritoriului Republicii Socialiste 
România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot 
adresa responsabililor cu asigurări
le din unitățile socialiste, agentilor 
si inspectorilor de asigurare, filia
lelor A C.R. sau, direct, oricărei 
unități ADAS.
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Noua organizare întărește răspundereaIALOMIȚAVRANCEA
Răspundere pentru pentru realizarea planuluipetroliștilorForțe umane și mecanice sporite

Schela de producție 
petrolieră 

Valea Mare - Găești

pentru grăbirea lucrărilor
Condițiile speciale în care se des

fășoară lucrările de întreținere a 
culturilor prășitoare — lipsa preci
pitațiilor. vinturile puternice din 
ultimele zile — au impus în județul 
Vrancea măsuri deosebite pentru ca 
recolta acestui an să nu fie dimi
nuată. în acest sens, marți seara, 
comandamentul județean a stabilit 
ca vitezele de lucru să fie mărite în 
fiecare unitate, printr-o mai bună 
folosire a cultivatoarelor și, în mod 
deosebit, prin mobilizarea tuturor 
locuitorilor satelor la efectuarea 
prașilei manuale. Miercuri am fost 
prezenți pe ogoarele 
unități agricole pentru 
«int aplicate măsurile

La C.A.P. Tătăranu,
pentru ca prima prașilă mecanică la 
porumb — cultură care ocupă aic 
939 hectare — să fie încheiată ct 
mai grabnic, încă din primele ore 
ale dimineții nouă cultivatoare se 
aflau în lan. Programul zilei p‘e-
vedea ca pînă seara să fie prăjite 
mecanic 340 hectare. în cele trei 
ferme ale cooperativei, sub condu
cerea directă a specialiștilor, peste 
270 de oameni zoreau la pășitul 
manual. atenția fiind îndreptată 
asupra menținerii densității optime 
a plantelor. Dealtfel, așa cim s-a 
recomandat, răritul plantelcr nu se 
practică sub nici o formă.

li C.A.P. 
iooperatori 
jorumbului 
superioare

mai multor 
a vedea cum 
stabilite.
de exemplu,

într-o altă unitate. 
Ciorăști. aproape 600 de 
erau prezenți la prășitul 
și florii-soarelui. Viteze 
de lucru la prășitul poiumbului au

fost înregistrate și în alte coopera
tive agricole, cum sînt cele din Mi- 
hălceni și Slobozia Bradului. Mult 
mai bne față de zilele anterioare 
s-a licrat și la întreținerea culturii 
de fljarea-soarelui. Dealtminteri, în 
mult? unități — Ciorăști, Mihălceni, 
Honocea, Bogza și Rîmniceni — pra- 
șila manuală la această cultură a 
fost încheiată.

Operativa din seara zilei de ieri 
ni-a adus și alte date care permit 
mele concluzii. La floarea-soarelui, 
ie exemplu. în două zile bune de 
lucru poate fi încheiată prima pra- 
șilă mecanică pe cele 9 000 hectare, 
iar prașila manuală — ■ în cel mult 
trei zile. Pentru aceasta este nece
sar ca în unele unități, cum sînt cele 
din Cotești, Adjud, Golești și Măi- 
cănești, să fie luate în continuare 
măsuri pentru o și mai intensă mo
bilizare la muncă a cooperatorilor. 
Cu forțe sporite trebuie să se lu
creze acum și la prășitul porumbu
lui. Din cele 31 478 hectare cultivate 
cu porumb, au fost prășite mecanic 
doar 4 500 hectare, iar manual numai 
3 500 hectare. Suprafețe restrinse au 
fost prășite mai ales în consiliile 
agroindustriale Nănești. Adjud și 
Odobești. Comandamentul județean 
a indicat ca la porumb, unde în 
multe locuri plantele au răsărit de 
acum, să se urgenteze prășitul me
canic și să se treacă la executarea 
prașilei manuale pe întreaga supra
față cultivată.

menținerea 
densității plantelor

ALBA

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînțeii"

Prima prașilă manuală la sfecla 
de zahăr se apropie de sfîrșit

în fiecare dimineață, cu mult 
înainte de răsăritul soarelui, oame
nii din satele Bărăganului ialomițean 
ies în cîmp, la prășit. Specialiștii din 
unități agricole sînt permanent în 
mijlocul lor. urmărind să se men
țină densitățile stabilite pentru fie
care cultură, să fie completate go
lurile acolo unde semințele puse sub 
brazdă n-au răsărit.

Prima prașilă manuală este in a- 
ceste zile lucrarea la care partici
pă nu numai cooperatorii, ci și lo
cuitori ai satelor din alte sectoare 
de activitate, care s-au angajat să 
efectueze în acord global lucrările 
necesare pe diferite suprafețe cu po
rumb. sfeclă de zahăr și floarea-soa
relui. De aici și ritmul intens atins 
la prașila manuală, care a fost e- 
fectuată pe 11 600 hectare din cele 
15 550 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr, pe 22 000 hectare din cele 
35 700 hectare cu floarea-soarelui și 
pe aproape 14 000 hectare din cele 
92 500 hectare cu porumb. întrucit 
pînă la sfirșitul acestei săptămîni 
prima prașilă manuală la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui se va în
cheia. viteza de lucru la întreține
rea culturilor de porumb se va du
bla. ajungînd pînă la 5 000—6 000 hec
tare pe zi. Și la prașila mecanică se 
acționează cu toate forțele, pînă în 
prezent fiind executată pe 9 000 hec
tare cu sfeclă de zahăr. 26 500 hec- 

■ tare cu floarea-soarelui și 21 300 hec- 
i tare cu porumb. Ea este efectuată de 

cei mai buni mecanizatori și. pen
tru ca lucrarea să fie din punct de 
vedere calitativ la nivelul exigen
telor și să se asigure densitatea op
timă prevăzută, se urmărește ca re
glarea cuțitelor de la cultivatoare să 
fie cit mai bine făcută. în așa fel 
îneît nici o plantă să nu fie tăiată 
sau strivită de pneurile tractorului.

Se remarcă in mod deosebit, prin 
rezultatele bune obținute la întreți
nerea culturilor, unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Țăndă- 
rei. Girbovi. Gura Ialomiței. Grivi- 

Cosîmbești. Slobozia.
Fierbinți. Fetești. Făcăeni și Horia.

Concomitent cu lucrările de între
ținere a culturilor, sînt puse în va
loare toate sursele de apă pentru 
irigarea legumelor, cerealelor păioa- 
ee și furajelor. Se acționează zi și 
noapte atit în sistemele mari și lo
cale. cit și pentru aducerea apei din 
rîul Ialomița, brațul Borcea. lacu- 
'rîle'- și bălțile exisțerite'în județ.prin 
diferite soluții, la .rădăcina plante
lor

Ne vom opri, pentru început, la o 
faptă de muncă de dată recentă, 
aparent obișnuită în activitatea son
dorilor de la Schela de producție 
petrolieră Valea Mare-Găești. dar cu 
o semnificație aparte in această pe
rioadă. cînd aici se depun tot mai 
intense eforturi în vederea sporirii 
producției de țiței. Despre ce este 
vorba ? Intervenția la sonda 1473, o 
sondă pe care ochii multora din 
schelă stau ațintiți, deoarece dă o 
producție foarte’ mare, a durat nu
mai jumătate din timpul prevăzut, 
după care a început din nou să pom
peze la potențialul ei maxim. S-au 
cîștigaț 5 tone de țiței, pentru că 
formația condusă de sondorul-șef 
Ion Hie a acționat operativ și cu 
pricepere, după ce, mai înainte, își 
pregătise amănunțit lucrarea.

— Avem o serie de sonde pe care 
le-am numit etalon — aflăm de la 
maistrul de intervenție Ion Vlăscea- 
nu. secretarul comitetului de partid 
al schelei. Evident, sînt sondele cele 
mai productive, unde nu putem ad
mite decît opririle strict necesare. 
Lucrările de reparații și intervenții 
la aceste sonde sînt încredințate 
celor mai bune formații ale noastre, 
în felul acesta, repunem sondele în 
producție intr-un timp foarte scurt, 
în plus, la aceste sonde etalon se 
realizează intervenții-model. pe care 
le analizăm cu sondorii la cursurile 
de perfecționare profesională. Acțiu
nile organizatorice și politico-educa
tive pe care le întreprindem în pre
zent vizează, în principal, efectuarea

tuturor lucrărilor de intervenție — 
lucrări ce condiționează, într-o mă
sură însemnată, buna folosire a fon
dului de sonde — la nivelul acestor 
intervenții model. Privind lucrurile 
prin prisma rezultatelor, sîntem 
un drum bun : in perioada care 
trecut din acest an am obținut 
ansamblul schelei, ca urmare a îmbu
nătățirii acestei activități, un spor 
de 11 tone țiței pe zi.

în ziua în care ne-am aflat prin
tre petroliștii de la Valea Mare. 5 
sonde erau oprite. în limbajul lor 
curent, aceasta înseamnă că sondele 
respective „așteaptă intervenția". 
Cum este apreciată această situație ?

— Dacă avem în vedere faptul că 
în urmă cu citeva luni erau de trei 
ori mai multe asemenea sonde, s-ar 
părea că numărul lor este mic — ne 
spune Ion Dumitru, sondor șef în 
cadrul brigăzii a doua de producție. 
Dar noi apreciem că este mare și 
nu ne putem declara pe deplin sa- 
tisfăcuți decît atunci cînd nu va mai 
exista nici una. Și sînt convins că 
putem realjza acest obiectiv subli
niat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru cu petro
liștii. printr-o organizare temeinică 
și ridicarea calității muncii noastre. 
Ne-am propus ca in cursul lunii mai 
să repunem în producție întregul 
parc de sonde al schelei.

Sarcinile ce revin petroliștilor de 
la schela Valea Mare sînt deosebit 
de mobilizatoare. Să amintim numai 
faptul că de la lună la lună produc
ția de țiței care trebuie să fie reali-

pe 
a 

pe

zată de acest colectiv 
nuă creștere. Tocmai 
se întreprind acțiuni 
tru sporirea producției. Aria măsu
rilor pe care conducerea schelei le-a 
luat pentru a spori factorul intensiv 
de utilizare a sondelor este cu mult 
mai largă decît în anii anteriori. 
Sondele noi sînt „obligate" să 'dea 
mai mult țiței încă de la debutul 
lor productiv, desfășurîndu-se o ade
vărată întrecere între formațiile de 
punere în producție. A devenit a- 
proape o regulă ca acestea să încea
pă extracția cu două-trei zile mai 
devreme. Un efect pozitiv vizibil l-a 
avut în ultimul timp și îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico-materiale. 
La aceasta s-a adăugat inițiativa de 
a realiza. în atelierele proprii, nu
meroase 
care se 
Se mai 
context.
Trustului de foraj-extracție Pitești ; 
specialiști și cadre de conducere 
de aici își asumă în 
tematic rezolvarea unor probleme 
tehnico-geologice care depășesc po
sibilitățile conducerii schelei. Au 
devenit astfel și mai evidente avan
tajele pe care le aduce în activita
tea practică noua structură organiza
torică din industria petrolieră. în 
cane, pe lîngă întărirea unităților de 
bază, sînt valorificate superior cu
noștințele de specialitate ale ingine
rilor și geologilor din schele și trus
turi. Conducătorii formațiilor

este în conti- 
de aceea, aici 
energice pen-

brigăzilor de producție cu 
discutat consideră că în

ța. Sinești.

La schela de foraj Oradea
Preocupări

vitezei

piese de schimb pentru 
găsesc mal greu furnizorii, 
cuvine subliniat, în acest 
ajutorul primit din partea

mod sis-

de lu-

cru și ai 
care am 
aceste condiții esențială este răspun
derea în muncă a fiecărui sondor și 
specialist potrivit sarcinilor mai bine 
precizate ce le revin.

— Aș dori să rețineți, de aseme
nea. acțiunile întreprinse de comite
tul județean de partid pentru com
pletarea necesarului de forță de 
muncă din unitățile petroliere ale 
județului, printre care și schela 
noastră, cu muncitori de la între
prinderile industriale — adaugă ing. 
Constantin Popescu, directorul uni
tății. Aceasta ne-a permis să com
pletăm brigăzile de producție astfel 
incit, la ora actuală, acestea își pot 
îndeplini in bune condiții sarcinile. 
Ar mai fi de menționat că la son
dele noastre se efectuează perma
nent operații de optimizare a pro
cesului de extracție (de natură teh
nică și geologică), pentru a comple
ta preocupările noastre consacrate 
mai bunei utilizări a sondelor. Toate 
acestea ne-au dat posibilitatea ca, 
începînd cu prima decadă a lunii 
martie, să atingem nivelul zilnia 
planificat. In ce privește perspecti
va. ea este bine conturată ; pînă la 
sfirșitul acestui semestru vom recu
pera restanțele acumulate Ia începu
tul anului, iar in continuare vom 
extrage țiței peste prevederi.

Gheorțjhe MANEA 
corespondentul „Scînțeii

stăruitoare pentru sporirea
de săpare a sondelor

După ploile răzute la începutul 
cestei săptimîn.', întreținerea cultu- 
lor a dolindit în județul Alba un 

acter de urgență. Cum era de aș- 
^taiț- ploile au favorizat înmulțirea 

juruienilor. în aceste condiții, o pra
șilă executată la vreme are o mare 
importanță pentru dezvoltarea nor- 
■naiă a plantelor. Tocmai de aceea, 
n ultimele zile forțele satelor au 
ist puternic mobilizate la prășitul 
eclei de zahăr, al legumelor și, pe 
icuri, al porumbului. Ca urmare, 
nă la 4 mai. prima prașilă manua- 

,j la sfecla de zahăr a fost executată 
,xn județ pe 87 la sută din suprafața 
cultivată, unitățile din consiliile 
agroindustriale Ai ud și Alba Iulia 
Încheind această lucrare. Totodată, 
sfecla de zahăr a fost prășită meca
nic pe 280 de hectare, iar la cartofi 
prașila manuală a fost efectuată pe 
28 la sută din suprafață.

Numeroși cooperatori lucrează în 
cîmp, la prășit, în consiliile agroin
dustriale Alba Iulia și Teiuș. „La 
cartofi și legume — ne-a spus tova
rășul Nicolae Moise, președintele 
consiliului agroindustrial Alba Iulia 
— în fiecare unitate sînt prezenți zil
nic în cîmp 60—70 cooperatori. Pină 
la sfirșitul acestei săptămîni. așa cum 
am stabilit, se va încheia prima pra
șilă la aceste culturi".

Aceeași mobilizare de forțe la în
treținerea culturilor am constatat și 
în consiliul agroindustrial Teiuș. în 
toate cele șase cooperative agricole 
din acest consiliu agroindustrial, pri
ma prașilă manuală la sfecla de za-

hăr se va încheia într-o zi-două. 
Totodată, se dovedește exigență față 
de calitatea lucrărilor. Primarul co
munei Teiuș, tovarășa Elisabeta Pa
vel. trăgind învățăminte din expe
riența anului trecut, a exercitat îm
preună cu specialiștii un control ri
guros asupra calității lucrărilor de 
întreținere la sfecla de zahăr, tră
gind la ț-ăspundere pe acei coopera
tori care nu și-au făcut cuib se 1 cu
vine datoria.

— în prezent — ne-a spus tovară
șul Iulian Tibea, președintele consi
liului agroindustrial Teiuș — ne 
preocupă organizarea prașilei la po
rumb. Am controlat starea de vege
tație în toate solele și. în funcție de 
condițiile concrete, am stabilit forțe
le necesare și durata executării lu
crării. Pe acele parcele unde porum
bul a fost însămînțat mai din vreme 
s-a trecut la efectuarea primei pra- 
șile manuale. Deocamdată, astăzi, 
miercuri, am început această lucra
re pe 14 hectare Ia cooperativa a- 
gricolă din Galda de Jos. în zilele 
următoare însă, prașila la poriimb 
se va extinde.

în momentul de față, întreținerea 
culturilor constituie pentru oamenii 
muncii din agricultura județului sar
cina cea mai importantă și cea mai 
urgentă. De aceea, ei nu precupețesc 
nici un efort pentru executarea aces
tei lucrări în ritm susținut, cu con
vingerea că o prașilă făcută la timp 
înseamnă un plus de recoltă la 
toamnă.

însetate.

Sporirea producției de țiței este 1 
direct legată de amplificarea ac
tivității de foraj. în acest, sens, sar
cini mari revin colectivelor tuturor 
schelelor de foraj, in vederea evi
dențierii și atragerii în circuitul pro
ductiv a noi rezerve de hidrocarburi. 
Cum se acționează în spiritul acestui 
imperativ la schela de foraj Oradea? 
Ne răspunde ing. Mihai Ozarchievici, 
directorul unității.

— Sîntem o schelă tînără, a cărei 
activitate a început abia de un an. 
.Efectuăm foraje de cercetare și, deo
potrivă, de exploatare pentru contu
rarea și punerea în valoare a cîni- 
purilor petrolifere din Cîmpia Cri- 
șurilor pînă spre Satu Mare. în zo
nele Ciumeghiu, Abrămut și Mihai 
Bravu am reușit dealtfel să delimi
tăm și să punem în evidentă noi ză
căminte. Forajele de cercetare conti- 

! nuă cu intensitate sporită în întreaga 
Cîmpie de Vest. O dovadă că rezul
tatele sînt pe măsura eforturilor este

faptul că în primul trimestru al anu
lui am depășit planul la foraj cu pes
te 1 000 metri. Pentru activitatea 
noastră de viitor, sarcinile și orien
tările cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru cu petroliștii defi
nesc un cuprinzător program de mă
suri.

— Cum se acționează pentru mate
rializarea lui ? Asupra căror obiecti
ve sînt concentrate cu prioritate efor
turile ?

— întîi de toate acționăm pentru 
sporirea vitezei de foraj, indicator 
care prezintă față de realizările anu
lui precedent o creștere de 30 la sută. 
Concret, încă din luna martie am 
trecut la utilizarea sapelor cu diamant 
în executarea anumitor foraje, asigu
rind astfel o triplare a vitezei de 
foraj față de situația în care am în
trebuințat sape obișnuite cu role. 
Fără îndoială. întrucît avem de exe
cutat foraje de la 1 000 metri și pînă

la peste 3 000 metri, ne preocupă sta
bilirea celor mai adecvate tehnologii 
și, in raport cu acestea, sporirea gra
dului de mecanizare a activității prin 
introducerea penelor automate 
foraj, a altor dispozitive.

— Preocupările trebuie să vizeze 
în egală măsură asigurarea și perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
forței de muncă. Ce întreprindeți In 
acest sens ?

— încă de la începutul anului am 
Inițiat o serie de cursuri de califi
care. Le finalizăm acum pe cele des
tinate pregătirii mecanicilor și son
dorilor pentru punctele de lucru Mi
hai Bravu și Salonta. Cursuri simi
lare de calificare organizăm însă și 
pentru celelalte puncte de lucru, cit 
și pentru alte meserii deficitare, cum 
ar fi cea de sudor, bunăoară. Creăm 
astfel condiții pentru asigurarea unei 
asistențe tehnice îmbunătățite la fie
care punct de lucru, fapt ce se va 
regăsi în creșterea productivității

da

muncii. în mai buna funcționare a 
tuturor utilajelor. Noile măsuri orga
nizatorice. în temeiul cărora brigada 
constituie unitatea de bază, s-au 
bucurat și la noi în unitate de una
nimă aprobare, întărind răspunderea 
și cointeresarea pentru obținerea 
unor rezultate superioare. Pe lîngă 
cele patru brigăzi deja constituite la 
Salonta, Mihal Bravu, Petreu și 
Curtuișeni s-au înființat încă două 
brigăzi pentru care sondorii-șefi au 
fost pregătiți la Cîmpina. Prin ma
terializarea acestor măsuri, au fost 
predate suplimentar în luna aprilie 
pentru exploatare beneficiarului — 
Schela de producție petrolieră Mar- 
ghita — două noi sonde. Astfel, de 
la începutul anului au fost finalizate 
lucrările de foraj la 20 sonde, ceea 
ce .permite sporirea aportului petro1- 
liștilor din această zonă a țării la 
creșterea-producției de țiței. ' " r

loan LAZA 
corespondentul „Ssînteîî*

VASLUI

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea „Mecanica" 
din Vaslui a intrat în funcțiune 
o nouă capacitate de producție. 
Este vorba de o capacitate de 
1 700 tone pe an de prealiaje 
feroase cu grafit nodular. Ea 
realizează și livrează unită
ților din țară prealiaje de 
tipul SC-1, SC-2 și S-2. care 
conțin in structura lor ferosili- 
ciu, magneziu și altele. De 
subliniat că toate aceste produ
se se aduceau pînă acum numai 
din import. (Petru Necula).

BOTOȘANI

Apartamente 
peste prevederi

în ansamblurile de locuințe 
Griviței și Calea Națională din 
municipiul Botoșani și zona 
centrală din orașul Dorohoi au 
fost date în folosință la începu
tul lunii mai alte 211 aparta
mente, sarcinile „la zi" ale con
structorilor din acest județ fiind 
depășite cu 141 apartamente. 
Dealtfel, din cele 3 400 aparta
mente ce se vor pune la dispo
ziția botoșănenilor în acest an. 
3 020 se află la diferite stadii 
de execuție, constructorii anga- 
jîndu-se să-și onoreze sarcinile 
in domeniu] locuințelor cu cel 
puțin o lună și jumătate înain
te de termen. (Silvestri Ailenei).

Ștefan DIN1CA ’
corespondentul „Scînțeii"

(Urmare din pag. I)

ior prejudiciază interesele economiei, 
aplicăm ferm legea, sancționînd pe 
cei ce se fac vinovați de încălca
rea ei.

— Desigur, oricit de bine ar fi ex
ploatat și întreținut, după un anumit 
timp de utilizare fiecare fond fix 
trebuie să fie supus unor revizii teh
nice și reparații in vederea readuce
rii la parametrii de funcționare ini
țiali. Or, una din problemele țidicate 
în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. este tocmai 
aceea a respectării riguroase a pro
gramelor de reparații. Care sint 
cauzele care au determinat, după 
opinia dumneavoastră, apariția unor

■ neajunsuri in această privință ?
— Cred că totul începe de la pla

nificarea intrării în revizii tehnice și 
reparații a tuturor fondurilor fixe. 
Potrivit legii, fiecare mașină, utilaj 
sau instalație trebuie — conform 
normativelor tehnice — să fie înscri
se corect în planul anual de repa
rații. Am folosit cuvîntul „corect", 
întrucît in multe cazuri s-a consta- 
tatică o serie de utilaje ori sint omi
se din planul de reparații, ori nu se 
respectă tipul de reparație prevăzut 
în normativ. De exemplu, la Combi
natul siderurgic din Reșița nu s-au 
cuprins în planul de reparații capi
tale pe acest an 366 poziții de utilaje 
cu termene scadente pentru această 
categorie de lucrări. Sau un alt caz 
și mai semnificativ : din 39 de între
prinderi din industria alimentară 
controlate de organele noastre în 
primul trimestru al acestui an, 19 nu 
aveau nici măcar întocmit planul 
anual de reparații. Cel mai adesea, 
în asemenea situații întreprinderile 
argumentează fie că utilajele care 
ar trebui să Intre în reparații sint ne
cesare procesului tehnologic pentru 
realizarea producției planificate, fie 
că nu au capacitate pentru execu
tarea volumului de lucrări de repa
rații necesar. Or, așa cum s-a dove
dit. prelungirea funcționării utilaje
lor peste durata normată poate avea 
consecințe nebănuit de importante 
asupra mersului producției. Este cu 
totul anormal să se considere că re-

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînțeii

Erbicidarea lanurilor cu griu la C.A.P. Lovrin, județul Timiș
Foto : D. CONSTANTINESCU
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Pe drumul cel mai
Realizarea unor sis

teme de automatizare 
a sondelor de țiței 
preocupă de mai mul
tă vreme pe specialiș
tii din industria pe
trolului. Spre lauda 
lor, aceștia au reușit 
să pună la punct, cu 
bune rezultate, func
ționarea unor parcuri 
de sonde in regim au
tomat. Pentru a da o 
replică pe măsură, 
muncitorii și ingine
rii care exo'.oatează 
sondele de gaze din 
bazinul Transilvaniei 
și-au propus și ei să

realizeze automatiza
rea unor asemenea 
sonde. Avantajele, cel 
puțin teoretic. sint 
numeroase : siguran
ță în funcționare, e- 
liminarea manevrelor 
manuale. utilizarea 
mai judicioasă a pre
siunilor din zăcămint. 
acționare rapidă în 
cazul unor avarii. Spe
cialiștii Schelei de 
producție gaz metan 
din Mediaș au găsit 
drumul cel mai 6curt 
de la teorie la prac
tică. Recent, a fost 
realizată dispeceriza-

scurt
rea automată a 
ploatării cimpului 
zeifer de la Retiș 
detul Sibiu). Drumul a 
fost găsit împreună cu 
specialiștii de la între
prinderea mecanică de 
gaz metan, tot din Me
diaș. Mai reținem încă 
un fapt demn de a- 
preciat — toată a- 
paratura pe care se 
bazează automatiza
rea cimpurilor de son
de de gaz este de fa
bricație românească.
(Dan Constantin).

ex- 
ga- 

(ju-

vizille Si reparațiile trebuie să se 
facă doar atunci cînd mașinile s-au 
defectat, cînd au ajuns „pe butuci". 
Lucrările de reparații, ca și cele de 
întreținere, dealtfel, au un caracter 
preventiv, urmărind preîntîmpinarea 
apariției unor defecțiuni accidenta
le. eliminarea eventualelor deficien
te apărute pe parcursul exploatării. 
Cadrele de conducere și specialiștii 
din întreprinderi nu trebuie să uite 
că baza tehnică nu este destinată 
doar unei producții de moment, ci 
urmează a fi folosită incă mult timp 
de aici înainte. încâlcind acum nor-

toate acestea, așa cum 
la recenta ședință a
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
anul trecut planul valoric de repa
rații capitale la utilaje și instalații 
pe ansamblul economiei a fost rea
lizat numai în proporție de 85,2 la 
sută. Cauza principală constă în 
pregătirea necorespunzătoare a unor 
lucrări de reparații. înțelegînd 
prin aceasta atit neasigurarea din 
timp a pieselor de schimb, cit 
și neorganizarea pe principii teh
nologice a demontării, reparării 
și montării utilajelor. Cit pri-

s-a precizat 
Comitetului

mele tehnice de reparații, planul de 
producție pe luna sau trimestrul res
pectiv poate va fi îndeplinit. Dar, 
ulterior, va mai funcționa cu același 
randament mașina care este „forța
tă" azi ?

— Dar atunci cînd nu există capa
citate pentru a executa lucrările de 
reparații ?

— Desigur, în unele unități, dato
rită ritmului rapid de dezvoltare a 
capacităților de producție, a apărut un 
anumit decalaj în asigurarea condi
țiilor pentru executarea tuturor re
viziilor tehnice și reparațiilor. Dar 
acest motiv nu poate fi invocat la 
nesfirșit, ci trebuie ca ministerele și 
centralele industriale să treacă de 
urgență la organizarea corespunză
toare a acestei activități, asigurind 
forța de muncă și dotarea tehnică 
necesară în fiecare întreprindere.

— Ce au constatat organele de con
trol : planurile de reparații, chiar cu 
neajunsurile menționate, sint res
pectate in practică ?

— în cele mai multe cazuri, da. Cu

vește piesele de schimb, acestea 
lipsesc în unele cazuri fie pentru că 
nu s-au luat la vreme măsurile in
terne, în fiecare întreprindere, pen
tru a le asimila și a le fabrica cu 
forțe proprii, fie pentru că nu a exis
tat preocupare suficientă pentru con
tractarea pieselor de la unitățile 
furnizoare. în unele situații însă, fo
rurile de resort nu au luat toate mă
surile pentru a prevedea și impune 
fabricarea in timp util a anumitor 
repere, piese sau subansamble de că
tre unitățile specializate. în legătură 
cu modul 
unități 
sort să 
nul de 
dițiilor necesare 

condiții a aces- 
este edificator : 

Ministerul
avea prevăzut
a.c.

în care înțeleg unele 
economice sau foruri de re- 
coreleze prevederile din pla- 
reparații cu asigurarea con- 
tehnico-materiale

executării în bune 
tora, un exemplu 
pînă la 15 aprilie 
Energiei Electrice
prin plan să introducă în reparație 
capitală 12 agregate. Dar, practic, 
pînă la data amintită reparațiile res
pective nu au fost începute decît la

două din acestea? în schimb, au in
trodus in reparație patru agregate la 
care lucrările trebuiau să înceapă 
mult mai tîrziu. Iar un alt agregat a 
fost reparat în primul trimestru al 
anului, deși lucrarea respectivă tre
buia executată în lunile a.ugust-sep- 
tembrie. Aceasta înseamnă fie că pla
nul de reparații nu a fost întocmit 
în mod corespunzător, fie că nu s-au 
luat din timp măsurile necesare, nu 
s-au asigurat condiții pentru res
pectarea planificării respective — 
care in mod firesc trebuie să con
stituie garanția funcționării normale 
a agregatelor.

— In lumina sarcinilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ce măsuri își propune să 
aplice Inspecția pentru controlul gos
podăririi fondurilor fixe in vederea 
întăririi ordinii și disciplinei in do
meniul exploatării, întreținerii și re
parării mașinilor și utilajelor ?

— Desigur, existența unor defi
ciențe în domeniul reparării și în
treținerii fondurilor fixe arată că și 
în activitatea inspecției noastre sînt 
o serie de neajunsuri. De aceea, 
avem datoria de a ne perfecționa 
și organiza mai bine activitatea pen
tru a răsounde cu promptitudine, în 
cele mai bune condiții, sarcinilor care 
ne revin privind aplicarea măsurilor 
stabilite de conducerea partidului, 
în cadrul acțiunilor de control com
plex. un accent deosebit se va pune 
pe activitatea de exploatare. între
ținere și reparații, iar in cadrul con
troalelor tematice va crește ponde
rea verificărilor privind planificarea, 
organizarea, pregătirea și realizarea 
în termen și de calitate a reviziilor 
tehnice și reparațiilor, în special în 
marile unități, a căror producție are 
o importanță economică deosebită. 
O atenție specială va fi acordată 
controlării modului in care se trans
pune in practică sarcina trasată de 
conducerea nartidului ca. odată cu 
efectuarea reparațiilor capitale, să se 
realizeze și modernizarea într-o mă
sură cit mai mare a mașinilor și agre
gatelor respective, spre a se obține 
o producție superioară atit cantitativ, 
cit și calitativ.

Faptul că montajul 
unor excavatoare cu 
rotor portcupe si al 
unei mașini de haldat 
destinate carierelor de 
extracție a lignitului 
Roșia-avans și Husni- 
cioara trebuia să în
ceapă la 1 aprilie nu 
are nici o legătură cu 
păcălelile care se mai 
fac uneori în această 
zi. Dovadă că cea mai 
mare parte din sub- 
ansamblele necesare 
montajului, circa 1 300 
tone, au fost livrate. 
Totuși, pe platformele 
de montaj nu au so
sit citeva repere esen
țiale pentru ca lucrul 
să poată începe. în
treprinderea de ma

vorba de o glumă

(cîte 3 
din cele 
și unul 
de hal-

șini grele București 
trebuia să execute a- 
xele tubulare 
pentru fiecare 
3 excavatoare 
pentru mașina
dat), să le livreze la 
întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești, unde să se 
efectueze premontajul 
lor si apoi să fie ex
pediate beneficiarilor. 
La rîndui lui. Combi
natul 
Reșița 
petele 
bronz
treprinderea 
structoare de 
Boc$a, care, 
ceastă cauză,
poate începe preasam- 
blarea la

siderurgic 
nu a livrat 

sferice 
turnat

din 
ca
di n 
In- 

con- 
mașini 

din a- 
nu

la

sol a utila-

jelor. Iar fără repere
le amintite. primele 
piese care trebuie a- 
samblate. nu poate 
începe nici montajul 
excavatoarelor si nici 
al mașinii de I 
Și așa, sute de 
de utilaje, in 
s-au învestit 
muncă și materiale, 
stau acum nefolosite, 
in stoc. Să tragem 
concluzia că. totuși, de 
T aprilie unele urijtJiti 
s-au ținut de glume ? 
în nici un caz nu e 
vorba de o glumă, ci 
de nerespectarea de 
către întreprinderile 
in cauză a obligațiilor 
contractuale ! (I. Teo
dor).

haldat. 
tone 

i care 
atita

Promisiunile de pe
în aceste zile, la 

C.A.P. Smirna-Ialomi- 
ța, 500 de hectare cul
tivate cu griu și orz 
sînt afectate de defi
citul de umiditate din 
sol. Și aceasta in ciu
da faptului că supra
fața respectivă se află 
de o parte și de alta 
a unui imens canal de 
irigații din cadrul 
sistemului Ialomița- 
Călmățui, construit de 
T.C.I.F. București. De 
ce nu sînt irigate aces
te culturi ?

Aflăm că pe acest 
canal apa trebuia să 
curgă încă de acum 
trei ani. Dar el este în 
continuare tot atit de 
uscat ca și drumurile 
de hotar dintre la
nuri. în luna martie, 
cei ce răspund de pro
blemele irigațiilor în 
județ au obligat con
ducerea cooperativei

valea seacă
să scoată 

de ploaie in 
Cooperatorii 

bucurat mult,

agricole 
aripile 
cîmp. 
s-au 
sperind că în sfîrșit 
vor avea 
binefacerile 
le-ar putea 
„ploaia artificială" 
pentru sporirea rodni
ciei pămintului. în 
această zonă cunoscută 
ca foarte săracă in 
precipitații. Ca atare, 
oamenii au scos ime
diat in cîmp echipa
mentele de udare. 
Dar totul a fost in za
dar ! In loc să acțio
neze cu răspundere 
pentru remedierea de
fecțiunilor care împie
dicau darea în exploa
tare a canalului de 
irigații, conducerea 
șantierului Grivița, 
din cadrul T.C.I.F. -
București, caută fel și

„soluții" nu 
a termina lu
ci pentru a 
tergiversarea

parte de 
pe care 

aduce

fel de 
pentru 
crările, 
motiva 
lor.

Fapt 
pe această suorafață, 
cooperatorii din 
na și-au propus 
țină în acest an 
ducție de cel 
2 800—3 000 tone 
le.

este că. de

Smir- 
să ob- 
o pro- 
puțin 

cerea- 
Deocamdată însă, 

ei privesc cu îngrijo
rare la starea lanuri
lor, stare determinată 
de neglijentele grave 
ale celor care fac ca 
și in acest an canalul 
să rămînă tot fără 
apă. Cum cei direct 
implicați continuă să 
persevereze in promi
siuni, întrebarea este : 
pînă cind vor mai 
„curge" promisiunile 
lor pe... valea seacă ? 
(Mihai Vișoiu).
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o concepție științifică, revoluționară asupra
progresului istoric și evoluției societății umane

Numele lui Marx a intrat de mult 
și definitiv în istorie : ca savant, că 
revoluționar, ca militant și condu
cător comunist. Chiar și simpla 
reunire a acestor calități în cadrul 
aceleiași personalități ar fi fost su
ficientă pentru ca numele său să 
capete relief istoric. Dar Marx a 
conferit strălucire fără seamăn aces
tor domenii, in fiecare din ele în
scriind contribuții nepieritoare.

Ca savant, Marx a redat științei 
două domenii fundamentale ale gîn- 
dirii umane : economia politică și 
filozofia istoriei ; el a proiectat un 
nou statut pentru gîndirea teoretico- 
filozofică — acela de a contribui nu 

' numai la explicarea lumii, ci și Ia 
transformarea ei. Autorul „Capita
lului" a lăsat moștenire nu numai 
o prodigioasă operă teoretică, ci a 
oferit posterității și pilda vie a undi 
vieți de adevărat revoluționar, de
dicată în mod exemplar cauzei no- 

1 bile a eliberării celor exploatați, a 
înfăptuirii egalității umane. Împreu
nă cu Engels, el a întemeiat și con
dus prima organizație 
clasă a muncitorilor 
— Internaționala I.

încă de Ia afirmarea 
ideile marxiste au avut un puternic 
ecou în România, călăuzind mișcarea 
socialistă, grăbind procesul de orga
nizare a clasei muncitoare, clarifi- 
cînd obiectivele de luptă ale mase
lor. Procesul de pătrundere a mar
xismului în România s-a împletit cu 
propria activitate creatoare a socia
liștilor români, concepția despre 
lume a clasei muncitoare exercitînd 
o înrîurire asupra mișcării, de idei 
din România.

Astăzi, din perspectiva pe care 
ne-o dă timpul ce s-a' scurs de la 
fundamentarea socialismului știin
țific. ne apare cu atit mai limpede 
faptul că marxismul este în primul 
rînd un proiect uman șl politic, o 
concepție asupra dezvoltării care 
are în centrul său ideea de progres 
social și istoric. Desigur, modul speci
fic în care se vor pune în fiecare etapă 
istorică problemele progresului, so
luțiile și rezolvările vor fi și vor 
trebui să fie diferite, dar aceste pro
bleme nu vor înceta să se ridice, iar 
marxismul, prin atașamentul său 
profund față de cauza eliberării ce
lor oprimați, a emancipării totale a 
ființei umane, prin răspunsul pe 
care îl oferă cu privire la edificarea 
unei societăți mai drepte își va do
vedi în permanență actualitatea.

Una din ideile cele mai frapante 
ale concepției materialist dialectice 
cu privire la progresul social și is
toric este raportarea sa permanentă 
Ia problemele omului, asocierea 
gtrînsă dintre noțiunea de progres 
și cea de emancipare umană. Mar
xismul a părăsit definitiv concepția 
mecanicistă asupra progresului ce 
transforma istoria într-o „carcasă 
goală în care evenimentele și oa
menii trebuie să-și găsească cu orice 
preț locul".

întreg demersulmarxist 'are uit 
profund temei și o ■ generoasă., fina
litate umană; însăși' studierea’-legi- ■' 
lor evoluției sociale — ca element 
central al viziunii lui Marx despre 
progresul istoric — nu este conce
pută ca un scop în sine, ci urmă
rește să clarifice posibilitățile de 
intervenție și de transformare a so-

cietății de către om. Concepții în
guste. mai puțin dispuse să sesizeze 
subtilitățile și profunzimea unor 
raporturi dialectice s-au grăbit să 
afirme incompatibilitatea dintre 
existența legilor sociale obiective și 
posibilitatea afirmării omului ca 
subiect istoric real, creator de isto
rie. Or, apare limpede că existența 
legilor sociale — care, trebuie re
petat mereu, nu acționează cu regu
laritatea celor fizice, ci iau forma 
unor tendințe — cunoașterea și se
sizarea lor ordonează intervenția 
omului. îi conferă noi dimensiuni, 
șanse efective de împlinire.

Concepția marxistă despre progre
sul social-lstoric nu limitează, ci 
lărgește considerabil cîmpul de in
tervenție a omului, dar il cpndițio-

de cercetare socială capătă un rol 
hotărîtor în evoluția echilibrată, să
nătoasă a societății, în accelerarea 
progresului istoric.

Dintotdeauna, progresai a fost 
contradictoriu și ci iși păstrează și 
acum această trăsătură. Iată, sîntem 
contemporani cu o realizare „de 
două ori excepțională" — crearea 
civilizației tehnice. Prin intermediul 
științei și tehnicii, omul s-a eliberat 
de imperiul constringerilor naturale, 
care l-au tiranizat în toată istoria 
sa. Acum, însă, trebuie să înțelegem 
această victorie in toate dimensiu
nile ei. Dacă este adevărat că apariția 
și progresul civilizației tehnice cre
ează, cel puțin ca posibilitate, un spa
țiu din ce în ce mai larg pentru 
nifestarea virtuților creatoare

politică de 
revoluționari

lor în epocă.

lui

165 de ani
de la

nașterea»

Karl Marx

nează de cel al răspunderii și com
petenței. Nimeni și nimic nu poate 
limita această intervenție dacă ea se 
bazează pe studiul legităților obiec
tive. dacă ia in calcul forțele ce ac
ționează. evaluează corect raportu
rile în care se află diferitele do
menii, evoluția lor ulterioară.

Idee cu atît mai actuală cu cît în 
prezent are loc un „progres" al pro
gresului. o diversificare largă a for
melor și modalităților prin care ac
ționează legitățile dezvoltării sociale. 
Adversarii conceptului de progres 
istoric contestă orice repetabilitate 
a fenomenelor și proceselor sociale, 
existența elementelor constante care 
să ne dea posibilitatea să evaluăm 
o etapă comparativ cu alta, drumul 
parcurs într-o perioadă istorică, 
teoretizează absența oricărei perma
nente. a oricărui criteriu de apre
ciere. Există aici un relativism exa
cerbat care închide posibilitățile de 
înțelegere unitară a evoluției socie
tății umane. în același timp, se cere 
subliniat că rapiditatea cu care se 
produc transformările sociale, pro
cesele noi pe care le declanșează 
reyșlțțția științifico-tehnică,, diversi
tatea „extremă de condiții. în care ,,se. „ 
desfgjgaKă acestea care le jxnpri-,, r. 
mâ njii numai note'particulare, ci și 
înfățișări deosebite, traiectorii spe
cifice — fac ca elementele de repe
tabilitate să fie mult mai greu de
tectabile ; 
mună și 
mecanică.

ele pot avea o esență co- 
nicidecum o identitate 

în aceste condiții, efortul

omului, pentru afirmarea sa cu ade
vărat umană, tot așa de evident 
apare că societatea modernă cu in
finitele ei determinisme poate trans
forma ființa umană într-o rotiță a 
imensului ei angrenaj, o poate co
loniza în folosul unui mit al expan
siunii tehnice, fără o veritabilă fi
nalitate umană.

Astăzi știința a pătruns în macro
cosmos, în universul celulei și 
atomului, descifrînd fenomene care 
pînă acum constituiau mistere, deta- 
șînd învățăminte de cea mai mare 
valoare pentru om și viață. Dar, în 
același timp, cu ajutorul ei s-a con- 
6tTUit un puternic arsenal militar, 
cuceririle cunoașterii fiind deturna
te de la rostul lor. firesc. Sînt reali
tăți care implică o angajare a tuturor 
conștiințelor epocii noastre, o sporire 
a vigilenței contemporanilor pentru 
ca existența noastră să nu fie pusă în 
pericol, ca oamenilor să le fie res
pectat dreptul fundamental, dreptul 
îa viață. Ca în atîtea alte direcții, 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adus o interpretare originală aces
tei probleme cardinale .. a zițețpr,; 
noastre,., a elaborat și. fundamentat, 
ținîpd seama de imensa complexita
te a condițiilor internaționale” ac-, 
tuale, un program amplu, conceptual 
ți practic privind salvgardarea pă
cii, prevenirea unei conflagrații mon
diale, care ar pune în pericol însăși 
existența civilizației umane. în con
cepția partidului nostru, întrona-

toate că

consti- 
viabile

căminele 
Ștorobă- 

Frumoasa 
că valori-

le reprezintă. în 
textelor sînt înșiși 
membrii formații- 
Cele mai reușite 

dovedit a fi cele

rea păcii reprezintă condiția funda
mentală pentru ca omul să-și poa
tă pune în valoare disponibili
tățile creatoare, să poată utiliza în 
serviciul său imensul potențial tehnic 
de care dispune ; iată de ce, așa 
cum a subliniat în repetate rînduri 
președintele țării, asigurarea păcii 
trebuie să constituie una din misiu
nile istorice esențiale ale socialismu
lui, un obiectiv major de luptă al 
forțelor progresiste de pretutindeni.

Progresul nu are o formă lineară 
nici în țările socialiste, numai că, în 
acest caz, caracterul său contradic
toriu se desfășoară pe un alt fond 
social, în care interesele claselor și 
grupurilor sociale nu se află în opo
ziție antagonică, iar activitatea con
știentă capătă o deosebită preponde
rență. Faptul că societatea socialistă 
se dezvoltă planificat, se construiește 
în mod conștient, constituie tot 
atîtea motive de a amplifica activi
tatea de cercetare a proceselor și 
fenomenelor sociale, de a fundamen
ta cît mai riguros deciziile atît la 
nivel macro, cît și microsocial. în 
condițiile existenței unei economii 
planificate, insuficienta fundamenta
re a unei hotărîri poate avea impli
cații mai mari, tocmai pentru că ea 
afectează societatea în ansamblu.

Asemenea preocupări prioritare 
cum sînt înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a rolului conducător 
al partidului în strînsă legătură cu 
afirmarea democrației socialiste, in
tensificarea participării maselor la 
adoptarea hotărîrilor, dezvoltarea 
susținută și modernizarea forțelor de 
producție, perfecționarea relațiilor 
sociale, a formelor și metodelor de 
conducere a, economiei și vieții so
ciale, pregătirea temeinică, profe
sională și politică, a tuturor oame
nilor muncii, sădirea in conștiința 
lor a unor puternice convingeri de 
atașament față de orînduirea noastră, 
consolidarea unității poporului în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, constituie tot atîtea premise 
ale dezvoltării, adevărate forțe mo
trice ale progresului multilateral al 
țării noastre.

întotdeauna, oamenii au năzuit la 
o epocă de aur pe care anticii o 
plasau undeva în negura vremurilor, 
Saint Simon în fața noastră, doctri
nele religioase într-o lume imagina
ră de după viață. Judecind după po
tențialul de transformare de care 
dispune astăzi ființa umană, putem 
spune că niciodată omenirea nu a 
fost mai aproape de această epocă, 
nu a dispus de asemenea posibili
tăți pentru a o înfăptui. Niciodată 
nu a depins mai mult, de noi să 
facem acest pas, să trecem acest 
prag, dar nicicînd nu a existat riscul 
să se facă un pas greșit și să punem 
sub semnul întrebării întreaga noas
tră existență istorică. între valorile 
fundamentale care ghidează opțiunea 
lucidă a omenirii pentru un viitor 
pașnic, la loc de cinste figurează va- 

.filpzofiei. .marxiste. A milita cu 
peabațptă -stăruință ca omenirea să 
ptillzeze imensul potențial ^{1'6..cațe. 
dispune în scopuri exclusiv " umane, . 
să-și făurească liber propriul viitor. / 
este cea mai nobilă cinstire pe care j 
o putem aduce memoriei lui Karl 
Marx.

Virtuțile întrecerii artistice
în mai multe localități teleormă- 

nene, pe parcursul a zeci de ore, 
cîteva mii de artiști amatori s-au 
întrecut în cadrul etapei județene 
a actualei ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Mesa
gerii artei amatoare — muncitori, 
țărani, intelectuali — membri ai 
formațiilor din acest colț de țară — 
ansambluri folclorice, coruri, mon
taje literar-muzicale, echipe de 
teatru sau brigăzi artistice — au 
evidențiat prin spectacolele lor le
gătura nemijlocită cu viața, cu pre
ocupările. cu tradițiile celor ce 
muncesc în orașele și satele jude
țului.

Dincolo de ierarhizarea valorilor 
prezentate în concurs, de cîștigarea 
dreptului de a merge in etapele 
următoare ale festivalului, rămîne 
ca un bun de preț faptul că miș
carea artistică de amatori a atins 
un nivel superior față de edițiile 
precedente. Ce este nou ? Prin ce 
se definesc și care sînt dimensiu
nile calitative ale programelor pre
zentate ? Iată întrebări la care am 
solicitat opiniile președintelui co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, tovarășul Ion 
Huidumac : „O caracteristică a 
acestei etape — ne-a declarat — 
este faptul că formațiile au abor
dat o tematică mai largă, legată de 
evocarea momentelor de vîrf ale 
istoriei milenare a poporului ro
mân, surprinzind. de asemenea, 
elemente definitorii pentru viața și 
munca noastră in anii construcției 
socialismului. Cîntecul patriotic, 
revoluționar, îmbinat cu cel ce ex
primă diverse stări sufletești, cu 
cele tradiționale, cu compozițiile 
noi, creații specifice meleagurilor 
teleormănene. au fost mai bine re- ■ 
prezentate. Aș mai remarca faptul 
că pe lingă formațiile laureate la 
precedenta ediție au apărut și al
tele noi. cu potențial artistic, in
terpretativ și repertorial ridicat".

...Artiști amatori din zone folclo
rice diferite au adus pe scenă nu 
numai frumusețea portului acelor 
locuri, ci și farmecul dansurilor, al 
cîntecului a cărui melodicitate a

împrumutat ceva din unduirea do- 
moală a rîurilor și nemărginirea 
cimpiei. Participarea la această ve
ritabilă sărbătoare a folclorului s-a 
constituit într-un puternic și ge
neros îndemn de a căuta și valo
rifica plenar creațiile poporului, de 
a le aduce în "rezent cu toată fru
musețea lor, cu mesajul lor de 
pace și omenie, de dreptate. Astfel, 
spectacolele de datini și obiceiuri 
populare au reliefat preocuparea 
pentru reconstituirea unor mani
festări cu veche tradiție, care re
levă trăsăturile definitorii ale 
omului de pe aceste meleaguri : 
„Prima pîine". „Gurbanul", „Călu
șul" ș.a. sînt datini pe care pă- 
mintul teleormănean le-a moștenit 
și le-a transmis, șlefuite în safirul 
timpului, celor de azi. Firește, re
învierea unor tradiții, datini, obi
ceiuri nu se face în chip gratuit, 
paseist, ci prin prisma valabilității 
lor actuale, a înaltului lor conținut 
etic, care poate contribui la educa
rea omului de azi.

Dintre ansamblurile de cîntect și 
dansuri vom aminti doar pe rale 
din Ștorobăneasa. Siliștea, Suhaia, 
Islaz, Orbească, Frumoasa. Țigă
nești, de la întreprinderea de ta
blouri și panouri electrice Alexan
dria și întreprinderea de pasman
terie din Zimnicea. cu 
multe altele s-au distins prin ori
ginalitatea interpretării, acuratețe 
și autenticitatea costumației. De un 
real ajutor în valorificarea folclo
rului teleormănean. în păstrarea 
strălucirii artei populare autentice 
se dovedește a fi culegerea de ba
lade. doine, cîntece de viată nouă 
editată în trei volume. pină în pre
zent, sub îngrijirea cunoscutului 
compozitor D. D. Stancu, de comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă.

Este apoi de semnalat un anu
mit progres înregistrat și în dome
niul mișcării teatrale de amatori, 
atit cantitativ, cit și calitativ. Spec
tacolele prezentate de 
culturale din comunele 
neasa („Jianu") și 
(„Curcanii") au dovedit

ficarea teatrului folcloric 
tuie una din modalitățile 
ale teatrului de amatori.

Surprinzătoare este absența Tea
trului popular din Alexandria, care 
practic în ultima vreme nu a mai 
avut nici un spectacol. Să fi dis
părut animatorii de teatru din re
ședința județului ? Revenind la 
piesele prezentate în concurs : pu
ține spectacole inspirate de viața 
nouă a satului de azi. în unele ca
zuri îndrumarea artistică a lăsat de 
dorit și. de asemenea, se constată 
o șablonizare a decorurilor. Desi
gur nivelul prezentării în concurs 
reclamă o revedere temeinică a po
sibilităților ca talentații artiști 
amatori din unele localități să se 
bucure de o îndrumare corespun
zătoare. de instructori calificați.

în ce privește brigăzile artistice, 
directorul centrului județean de 
îndrumare a creației populare și. 
mișcării artistice de amatori, 
Gheorghe Dumitrescu, este de pă
rere că saltul cel mai îmbucurător 
îl reprezintă calitatea sporită a 
textelor, forța lor educativă, mobi
lizatoare, umorul și satira de sub
stanță. cu adresă directă, vizind 
neajunsurile din activitatea colec
tivelor pe care 
general, autorii 
instructorii sau 
lor respective, 
programe s-au 
susținute de brigăzile artistice de 
la întreprinderea de rulmenți Ale
xandria. Fabrica de țevi sudate
Zimnicea, precum și de la cămi
nele culturale din Nanov și Vîr- 
toape.

Desigur, s-ar putea spune multe 
despre desfășurarea etapei județe
ne a Festivalului național „Cînta
rea României" aici, în Teleorman. 
S-ar putea face chiar și un bilanț. 
Dar cifrele nu spun totul. Ele re
dau «mploarea, dar nu și profun
zimea vastei mișcări creatoare pe 
care întrecerea a stimulat-o și pe 
aceste meleaguri.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

Ce poate face o biblioteca pentru 
a forma și spori dragostea de carte

Paul DOBRESCU

Aflat la cota marilor prefaceri 
socialiste, Buzăul este bine cunos
cut astăzi și prin bogata sa viață 
cultural-artistică, desfășurată în
tr-o permanentă efervescență crea
toare, cu multă inițiativă și pasiu
ne. în peisajul spiritual al munici
piului și județului Buzău, Bibliote
ca publică din localitatea de re
ședință — deținătoare a locului I pe 
țară in Festivalul național „Cîn
tarea României" — s-a impus ca o 
instituție prestigioasă. în cei 110 
ani de existență pe care-i va ani
versa peste cîteva luni, Biblioteca 
județeană Buzău a acumulat o va
loroasă experiență pe care o supu
nem atenției cu ajutorul profeso
rului Alexandru Oproescu, directo
rul instituției, un pasionat istoric 
■literar, lautor al cărții „Scriitori, bu- 
.zoienî" și a două ediții de documen
te inedite V. Voiculescu.

— Prin manifestarea de luna tre
cută, dedicată scriitorului Marin 
Sorescu, Salonul literar buzoian a 
ajuns la cea de-a 150-a ediție. Cum 
și cînd s-a născut această idee a 
organizării salonului literar ?

— Ideea am preluat-o acum a- 
proape 13 ani de la colegii noștri 
ieșeni. în seara zilei de 27 noiem
brie 1970, în mica sală de împrumut 
a bibliotecii județene am inaugurat 
salonul literar printr-un medalion 
închinat poetului Vasile Voicules
cu, dintr-o mai veche dorință de in
formare a publicului,, de răspîndire 
și receptare a literaturii valoroase, 
a fenomenului literar contemporan 
îndeosebi. Nepropunîndu-și a fi un 
cenaclu, dar reunind pe parcurs 
numeroase cenacluri locale, printre 
care cel al gazetei „Viața Buzăului", 
el se năștea lîngă rafturile cu cărți, 
lingă documentele de arhivă. Ast
fel, instituția noastră își lărgea atri
buțiile și își moderniza acțiunile 
răspunzînd noilor imperative ale 
vieții economico-sociale și culturale.

— De la un medalion dedicat unui 
autor la o dezbatere complexă în 
prezența acestuia — de multe ori 
și a unui critic — este un salt cali
tativ cu implicații și răspunderi 
deosebite...

— Pe care întregul colectiv al bi
bliotecii județene, sprijinit de co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă, și le-a asumat. 
Obiectivele salonului nostru literar 
de a aduce puterea cuvîntului mai 
aproape de oameni, de a le facilita 
acestora întîlniri cu autorii prefe
rați, de a populariza literatura con
temporană în diverse sectoare de 
activitate și categorii de oameni ai

V

muncii au fost ample și generoase. 
Cu aceste gînduri am fost prezenți 
in zeci de întreprinderi, licee, case 
de cultură, cămine culturale, iar in 
ultimii 8 ani am organizat aseme
nea manifestări și în cele mai în
depărtate sate ale județului.

Dialogul propus de noi, în cadrul 
organizat, trebuia să înceapă, fireș
te, cu buzoienii, aflați in Capitală 
sau prin alte orașe (peste 60 de 
poeți, prozatori, dramaturgi, istorici 
și critici literari). Pe parcurs, de- 
dicîndu-Ie saloane jubiliare, au re
venit aproape toți, chiar de mai 
multe ori, printre cititorii „de aca-

problematică este abordată în ca
drul saloaneloi literare ?

— In general, accentul s-a pus 
pe latura educativă, pe mesajul 
înaintat pe care operele literare îl 
degajă. Exemplific prin întilnirile- 
dezbatere „Literatura — mijloc de 
educație patriotică și comunistă", 
„Istoria patriei — sursă nesecată de 
inspirație pentru Scriitori", „Tine
retul și literatura", cu ii vitați de 
prestigiu: Zaharia Stancu, Dumi
tru Almaș, Nichita Stănesțu, Con
stantin Ciopraga, Eugen Jîbeleanu 
Constantin Chiriță, Eugen Sinilor 
Nicolae Dragoș, Fănuș N?a.gu.,,4<u-' 
gustin Z. N. Pop, Lucia! Demetrius, l 
Vasile Băran, Nicolae Manolescu, I 
Valeriu Răpeanu, Dinu Săraru,

■ 0 valoroasă experiență Lăncrănjan, Mircea

a Bibliotecii județene
Buzău

Iorguîescu, 'Veronica Porumbacu, 
■Mircea Dinescu ș.a. De aseme
nea, amintesc colocviile reviste
lor „Luceafărul", „Contemporanul", 
„România literară", ca și manifes
tările anuale de la Pîrscov, dedicate 
lui Vasile Voiculescp.

să". „Antologia poeților buzoieni", 
„Scriitorii în dialog cu țara", „Scrii
tori pe meleagurile natale" sînt 
cîteva memorabile cicluri de saloa
ne literare animate de prezența lui 
Ion Gheorghe, Radu Cârneci, 
George Macovescu, Ion Băieșu, Gh. 
Istrate, Al. Săndulescu, A. I. Zăi- 
nescu, Valeriu Bucuroiu, Laurențiu 
Ulici, Ion Nicolescu, Passionaria 
Stoicescu, Mihai Florea, Iulian 
Neacșu, Bucur Chiriac ș.a. în loca
litățile lor de obîrșie... între timp, 
în jurul unor cenacluri literare din 
județ au apărut, cum era de aștep
tat, noi autori : Ion Stanciu, Puiu 
Cristea, Mircea Ichim, Corneliu 
Ștefan, Dumitru Ion Dincă, Gheor
ghe Andrei ș.a. (Buzău), Traian 
Cristea, Grigore Radu Stănescu, 
Florin Ciurumelea (Rm. Sărat), 
George Băiculescu (Nehoiu) și nu
meroși poeți și prozatori care iși 
așteaptă apariția în volum : Nicolae 
Peneș, Gheorghe Mincă, Călin 
Ghețu, Nicolae Gîlmeanu, Gheor
ghe Ene, Dan Dumitrescu. Tuturor, 
„Salonul literar buzoian" le-a acor
dat „girul" cuvenit.

— Valoarea celor 150 de saloane 
literare se regăsește adesea și în 
aprecierile consemnate în cartea de 
onoare a bibliotecii de personali
tăți ale literelor românești. Totoda
tă, ele sînt o mărturie a muncii de
puse de colectivul bibliotecii, cu pa
siune și ardoare, închinată unui 
ideal : dragostea de carte. Ce arie

ni se pare a 
la cele 150 de 
fost prezenți 
toate colțurile 
de noi volume

Lupta

CRONICA PLASTICĂ

Repere ale unei 
creații militante

Recent s-a deschis 
Ia Tg. Mureș. în ora
șul său de baștină, re
trospectiva sculptoru
lui Izsâk Martin.

Izsâk Martin, ca și 
neuitatul Vida Gheza, 
care a rămas credin
cios toată viata Țării 
Oașului și Băii Mari, 
nu s-a despărțit de 
Tg, Mureș și de me
leagurile natale din 
cimpia muresană de- 
cit pentru un scurt in
termezzo bucureștean, 
prin 1937, cînd. foarte 
tînăr și încă neafirmat 
ca artist, 
alături de alti 
tori, comanda 
reliefuri pentru 
ziția organizată 
drill serbărilor 
juite de „Luna'Bucu
reștilor" la inaugura
rea cu mare fast a 
parcurilor din nordul 
Capitalei și a lacuri
lor. Reliefurile au fost 
remarcate, au avut 
succes și. ca urmare, 
aceiași organizatori, 
i-av oferit curind o 
nouă șansă comandîn- 
du-i alegoriile sculptu
rale (Industria. Agri
cultura și Arta, su
biecte ce nu lipseau 
pe atunci din nici o 
tematică festivă) pen
tru standul românesc 
de la Expoziția mon
dială. din 1939. de la 
New York.

E drept, a mai pă
răsit o dată orașul de 
pe Mureș : în 1942, ca 
atîți alți antifasciști 
din Transilvania, a fost 
deportat și internat de 
autoritățile horthyste 
într-un lagăr de mun
că forțată. După eli
berare și-a reluat ac
tivitatea la Tg. Mureș.

Expoziția actuală 
este o sinteză, de fapt 
— ca 
tivă. 
crări 
drept 
parte , 
mal. numai în imagini 
fotografice corespun
zător dimensionate în 
raport cu sala (deloc 
adecvată unei mani
festări de asemenea 
amploare) ca. de pil
dă, statuile „Deoor- 
tații" (Dej). „Frații 
Bolyai", .,Mihai Emi- 
nescu". „Bela Bar

primește, 
sculp- 

unor 
expo- 
în ca- 
prile-

orice retrospec- 
Prin unele lu- 
considerate pe 
de căpătîi' — o 
prezentate, nor-

tok“ (Tg. Mureș), „Ni- 
colae Bălcescu" (Sfin- 
tu Gheorghe — Covas- 
na), „Salamon Erno", 
(Gheorgheni — Har
ghita ș.a.). Sînt lucrări 
care marchează con
vingător drumul par
curs de artist în cău
tarea propriei sale îm
pliniri pe un traseu. în 
timp, cu o durată ce se 
întinde pe aproape o 
jumătate de veac. Se 
poate vorbi, fără ris
cul de a greși, despre 
existența unei evi
dente consecvente sti-

Expoziția 
retrospectivă 
Izsâk Martin
- Tg. Mureș

listice în lucrările sale 
mai vechi și întreaga 
sa statuară, inclusiv 
cea actuală. Toate re
levă rigoare în con
strucție și portre
tistică. vădind un spi
rit de simplitate și 
armonie lăuntrică ce 
provin din știința mo
delajului sensibil, pro
priu. cald, sincer, ex- 
primind întotdeauna, 
fără emfază, adevărul.

Propoziția lui Șirato 
după care orice artist 
poartă solia unui ade
văr îsi găsește o soli
dă confirmare în ope
ra angajată, militantă 
a lui Izsâk Martin, o- 
peră ce se constituie, 
în ansamblul ei. în- 
tr-o veritabilă profe
siune de credință.

Printre 
sculptorului 
una considerată ca pie
sa de rezistentă a în
tregii sale creații: ma
cheta la mărime defi
nitivă. monumentală, a 
unei statui impresio
nante dedicate victi
melor fascismului, mi
lioanelor de oprimați 
și sacrificați din vre- 

hitlerismului. o 
de artă-docu- 

putemic evoca- 
a unui trecut

lucrările 
există

de atîția nevinovați. 
Viziunea lucrării este 
copleșitoare, impresio- 
nind profund prin u- 
manismul și adevărul 
mesajului ei. ca și prin 
frumusețea artistică a 
expresiei plastice. 
Sculptura aceasta cre
ează o atmosferă ha
lucinantă. în stare 6ă 
taie răsuflarea privi
torului, dîndu-i o stare 
și un sentiment de ne
liniște. Este exact 
ceea ce a urmărit, de
sigur. autorul ei. cu 
încredințarea că aceas
tă neliniște sporește 
spiritul de responsabi
litate al omului con
temporan față de sine 
însuși și de semenii 
săi.

Numeroși iubitori de 
artă din Tg. Mureș 
mai pot vedea o seamă 
de piese de o factură 
aparte, aparținind, ca 
realizare. z perioadei 
mai apropiate de noi, 
lucrări prin care ar
tistul își exprimă cu 
luciditate dorința ne
disimulată de schim
bare, de înnoire a sti
lului.

Lucrările („Trio". 
„Hocheiștii". o nouă 
„Fată cu vioară", 
„Dante și Ovidiu". „A- 
telier" și „Don Quijo- 
te“) ni-I înfățișează 
pe sculptor într-o i- 
postază nouă. în care 
aplicația sa spre meș
teșug nu-1 trădează, ci. 
dimpotrivă, firesc, ii 
potențează resursele. 
O anume tendință 
de abstractizare a 
limbajului și de devi- 
talizare a imaginii 
în unele lucrări („Ho
locaust" I si II și 
„Strada") subliniază 
valențele sintetizatoa
re ale talentului și 
măiestriei profesionale 
la care a ajuns. Fapt 
este că. în orice re
gistru s-ar exprima, 
figurativ sau abstract. 
Izsâk Martin confir
mă prin această expo
ziție că se găsește în
tr-o perioadă de ple
nitudine creatoare, de 
autodepășire evidentă, 
care este condiția 
fundamentală a pro
gresului artei.

IZSAK

...Deloc neglijabil 
fi și amănuntul că 
saloane literare au 
320 de scriitori din 
țării, s-au lansat 72
și s-au acordat peste 10 000 de au
tografe. Tot statistic vorbind, să 
consemnăm că la aceste manifestări 
au participat peste 20 000 de iubi
tori de literatură din județul Buzău. 
De asemenea, biblioteca județeană 
a editat zeci de bibliografii, pliante 
și alte materiale de informare. 
„Fondul de auri’ al bibliotecii’ s-a 
îmbogățit cu sute de noi volume, 
manuscrise, documente iconografice 
și'înregistrări magnetice. Ce efor
turi necesită organizarea unei noi 
ediții a salonului literar ? Destule. 
Cert este însă că, sub directa coor
donare a comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, cola
borarea bibliotecii județene cu 
centrul județean de librării, consi
liul județean al sindicatelor, co
mitetul județean al U.T.C., casa 
personalului didactic și cenaclurile 
literare din județ se perfecțio
nează. Dealtfel, Salonul literar 
însuși a devenit o „instituție", o in
stituție al cărei „sediu" se află în 
conștiința oamenilor, a buzoienilor 
care „bătătoresc" drumul spre bi
blioteca județeană — unde dragos
tea pentru literatura română se 
poate manifesta... fără fișă.

SteJian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

mea
operă 
ment, 
toare
tragic, trăit în coșmar, Viorel OPREA

Teatrul „1 
Victor Rebengiuc, 
Mihuț, Vladimir 
în *
Regăsim printre personajele 
acestei ultime piese scrise 
de Eugene O’Neill (1942) pe 
unul dintre eroii „Lungului 
drum al zilei către noapte" 
(scriere ce figurează de ani, 
cu succes, în repertoriul tea
trului de la Podul Izvor). 
Iar odată cu personajul lui 
James Tyrone, certe ecouri 
autobiografice.

O’Neill 
la noi cu 
ulmi" și 
la relativ . 
succesul său 
1943 „Din jale s-a întrupat 
Electra" dobindea un succes 
răsunător. Receptivitatea față 
de opera sa a continuat șă 
se manifeste fără întrerupe
re. A contribuit la aceasta și 
energica activitate de tradu
cere. comentare și popu
larizare a unui om ce era 
el însuși o personalitate : 
Petru Comarnescu. ce a în
treținut și o interesantă co
respondentă cu O’Neill. Au 
contribuit la aceasta, ' desi
gur. opera însăși, valorile ei 
multiple și adînci, intuite 
cu justețe de slujitorii sce
nei românești.

Mai importante decît as
pectele ținînd de psihologia 
abisală (multe, dealtfel, de 
largă circulație în dramatur
gia și proza americană, de 
la Tennessee Williams la 
Henry Miller ori la Saul

.Bulandra" :
Mariana 
Uritescu 

„Luna dezmoșteniților".

Bellow) alte caracte
ristici scrisului lui
O'Neill. Tocmai aceste tră
sături constituie adevăratele 
surse ale originalității și in
teresului stîrnit de opera sa. 
Ele țin mai întîi de realis
mul observației și reflectă
rii, de bogăția și complexi
tatea acestei oglindiri, de

Phil Horgan, fie de fiica lui, 
Jossie, cu umorul lor ' ’ 
dez de neegalat, cu 
lor afurisită din care 
armă a demnității, cu 
ziția lor claunescă, 
forța lor de a masca nu de
fecte, ci calități — formă de 
rezistență în fața vicisitudi
nilor, a cruzimii vieții ; eroi

irlan- 
limba 
fac o 

dispo- 
ori cu

afirma : luciditate,
atîta dramă", ca și cei ai lui 
Camil Petrescu. James
Tyrone suferă „cît cinci 
Hamleți", urmărit de vinovă
ție mai cumplit, parcă, decît 
eroul lui Shakespeare. Cul
pabilitatea distruge în cazul 
lui vitalitatea, dar întreține 
și ascute simțul datoriei, al

Camus — unul dintre cei ce 
au resuscitat tragicul în dra
maturgia secolului nostru.

Dimensiunea gravă, adîn- 
că, originalitatea artei lui 
O’Neill sînt puse în eviden
ță din plin în montarea de 
la Teatrul „Bulandra". în 
decorul' creator de atmosfe
ră al lui Octavian Dibrov,

CRONICA TEATRALĂ,
s-a făcut cunoscut 
„Patima de sub 
„Dincolo de zare", 
puțină vreme după 

american. In Pledoarie pentru demnitatea umană
„LUNA DEZMOȘTENIȚILOR" DE EUGENE O'NEILL LA TEATRUL „BULANDRA"

forța neobișnuită a lui 
O’Neill de a sonda și întru
chipa artistic, pendulînd în
tre concret și simbol, fațe
tele superficiale și de adin- 
cime ale eroilor, resorturile 
dramatice nu atit ale fapte
lor. cit ale gesturilor și ale 
atitudinilor morale, situînd 
mereu omul într-un context 
deopotrivă istoric și social.

Iată, plasindu-și acțiunea 
la o fermă din Connecticut, 
O'Neill portretizează admi
rabil chipul unor oameni 
specifici zonei. Urmărim o 
succesiune de schițe ce sur
prind aparențe, țintind sigur 
spre adevărul ființelor. Și 
aceasta fie că este vorba de

cu simț etic puternic disimu
lat sub zeci de învelișuri de
rutante, dar de nimic alterat. 
Se sugerează, totodată, fun
dalul mai larg — criza ma
terială și morală ce a urmat 
optimismului eroic al anilor 
pionieratului, „goanei după 
aur" și „goanei după pă- 
mint" — și dramele umane 
ce i-au fost asociate, prin
tre care, nu în ultimul rînd, 
dificultatea crescîndă a co
municării umane. Și origina
litatea lui O’Neill este aceea 
de a polemiza atit cu viziuni 
romantice, cît și cu mitul 
succesului („visul american"). 
O altă caracteristică a lui 
O’Neill : eroii săi ar putea

ținutei morale pe care omul 
nu are dreptul să o infirme 
nici măcar accidental.

Vocea inegalată a lui 
O’Neill include totodată o 
perspectivă gravă și exigen
tă asupra aspirațiilor omului. 
O’Neill are un puternic simț 
al omenescului. El sesizează 
și adîncește, cum puțini au 
făcut-o, suferința umană, 
odată cu imaginea luptei pe 
care omul o dă pentru 
apărarea și impunerea mari
lor idealuri etice. Din acest 
punct de vedere, pronunțat 
umanist, trebuie înțeleasă di
mensiunea tragică a teatru
lui său, O’Neill fiind — ală
turi de Maxwell Anderson 'și

urmărim un spectacol de ac
tori, evoluția lor atestînd și 
recunoscutul profesionalism 
al Sandei Mânu, semnatara 
regiei. In funcție de posibi
lități. de distanța pe care au 
simțit-o între structura, da
tele lor personale și cele ale 
personajelor, unii dintre ac
tori s-au apropiat de perso
najele lui O’Neill prin in
termediul compoziției. Gri- 
mat puternic, Vladimir Uri
tescu propune o astfel de 
compoziție, încercînd să a- 
tingă cu totul alte date de 
vîrstă, temperament decît 
deține. Reușita sub aspectul 
autodepășirii este certă. în
tr-un rol complex, Mariana

Mihuț dezvăluie multiplele 
fațete ale talentului său re
marcabil, emoționantă mai 
ales în portretul tinerei fe
mei de o deosebită delica
tețe, căldură și generozita
te al aeelei Jossie conștientă 
de dramele morale ale celor 
din jur și de trista îngusta
re a orizontului propriei sale 
existențe. „Luna dezmoște
niților" îi oferă lui Victor 
Rebengiuc prilejul unei crea- ' 
ții excepționale, de nivelul 
celei realizate în rolul lui 
Caliban din „Furtuna". Vic- 

■ tor Rebengiuc nu face com
poziție (cel puțin în sensul 
consacrat al termenului!). El 
filtrează cu pătrundere da
tele personajului prin pro
pria structură, realizează o 
stare adecvată, cu o rară for
ță a concentrării și transpu
nerii, conferind o neaștepta
tă unitate și autenticitate 
dispozițiilor contradictorii ale 
lui Tyrone și făcînd din per
sonaj un erou emblematic 
pentru zbaterea umană, pen
tru drama dedublării, pentru 
neliniștea pricinuită de con
știința unei vinovății ireme
diabile. Transpunerea în 
James Tyrone este făcută cu 
o vibrație atît de autentică, 
îneît aceasta se transmite 
sălii sub forma unei emo
ții estetice de calitate. Spec
tacolul de Ia „Bulandra" este 
o realizare de ținută a aces
tui reputat colectiv artistic.

Natalia STANCU
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Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu prilejul realegerii dumneavoastră !n funcția de președinte al Repu
blicii Democratice Sudan, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și succes îri îndeplinirea noului mandat ce 
v-a fost încredințat de poporul sudanez prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și conlu
crare dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan 
vor continua să se dezvolte și adincească în interesul popoarelor român și 
sudanez, al păcii, independenței naționale, înțelegerii și colaborării im lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

> Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Țin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care 
ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia zilei de 25 aprilie. Cu cele mai bune 
salutări,

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelența Voastră că primească sincerele mele mulțumiri pen
tru amabilul mesaj transmis cu ocazia zilei mele de naștere.

CARL GUSTAF R.

Cronica zilei

Revista „Uj Elet"-25 de ani

Miercuri, tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, a primit pe Frantz 
Sielbermaier. director general al fir
mei „Voit" din Austria.

In timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale colaborării și coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice între unități din țara noastră 

firma „Voit", apreciindu-se exis
tenta unor noi posibilități de adîn- 
cire si diversificare a conlucrării re
ciproc avantajoase. într-o serie de 
domenii de interes comun.

La convorbire a luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

★
La Muzeul de istorie a partidu

lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din- România s-a 
deschis o expoziție de numismatică, 
organizată în colaborare cu cercul 
numismatic al Casei Centrale a Ar
matei. Sînt expuse ordine, decorații, 
medalii, plachete, insigne și alte 
piese numismatice dedicate unor mo
mente de seamă din luptă poporu
lui român pentru făurirea unității 
sale statale, pentru cucerirea și a- 
părarea independentei naționale, 
pentru edificarea orinduirii socia
liste pe pămîntul patriei noastre.

'Expoziția se înscrie în suita de ac- 
ni poiitico-ideologice, cultural-e- 

aative organizate de muzeu în ca
ri, manifestărilor consacrate mar- 
car.'.celei de-a 62-a aniversări a 
tept-n Partidului Comunist Român 

. ..-•zilei de 9 Mai. prilej de reliefa
re și omagiere a tradițiilor progresis
te. revoluționare de luptă ale po
porului nostru, a realizărilor Româ
niei socialiste obținute sub condu
cerea partidului.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a avut loc, 
miercuri, vernisajul expoziției „Por

Zilele filmului cehoslovac
La cinematograful „Studio" din 

Capitală se desfășoară, începînd de 
miere,uri, „Zilele filmului din R. S. 
Cehoslovacă", organizate sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. cu prilejul celei de-a 38-a 

. niversări a eliberării Cehoslovaciei 
de, sub dominația fascistă. Manifes
tarea a fost deschisă cu filmul artis
tic; „împotriva curentului". în regia 
și scenografia lui Ludovit Filan, 
lung-metraj inspirat din lupta 
antifascistă din Slovacia. Zile ale fil
mului din R. S. Cehoslovacă sînt or
ganizate și la Ploiești între 9 și II 
mai.

La spectacolul de gală au rostit 
alocuțiuni criticul de artă Valerian 
Sava și Leo Lubojacky, atașat cul
tural al Ambasadei R. S. Ceho
slovace la București.

Au luat parte Ion Găleteanu. 
secretar de stat la Consiliul Culturii 

țelan și tapiserie din Franța — se
colele XVIII—XX". Deschisă sub e- 
gida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. în cadrul programu
lui de schimburi culturale dintre 
România și Franța, expoziția reuneș
te peste 200 de exponate — tapise
rii de mari dimensiuni realizate în 
manufacturi celebre (Aubusson. Go
belins. Beauvais Savonnerie), pre
cum și o mare diversitate de lucrări 
din renumitul porțelan de Sevres, 
oferind publicului bucureștean prile
jul cunoașterii unora dintre cele mai 
reprezentative creații de acest gen 
ale artiștilor francezi.

Semnificația organizării acestei 
manifestări expoziționale. în contex
tul raporturilor tradiționale de prie
tenie româno-franceze. al bogatelor 
schimburi cultural-artistice. a fost 
relevată în alocuțiunile rostite de 
prof. Al. Cebuc. directorul Muzeu
lui național de artă. Marcel Beaux, 
ambasadorul Franței la București, și 
Michel Troche, inspector general în 
Ministerul Culturii al Franței.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste. Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, acad. Ana Aslan, vi
cepreședinte al Asociației de priete
nie România — Franța, personalități 
ale vieții noastre cultural-artistice. 
un numeros public.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

★
La CIuj-Napoca a fost organizată, 

miercuri, o manifestare culturală de
dicată Zilei naționale a Japoniei.

Au participat reprezentanti -ai" In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.‘AâoCiatifei de 
prietenie România — Japonia, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public. (Agerpres) 

și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea. Josef 
Simon, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 4 MAI 1983

EXTRAGEREA I : 24 1 19 20 12 27;
EXTRAGEREA a Il-a : 38 40 4 6 28 2. ' 

Fond total de cîștiguri : 764 380 lei.

Se împlinesc 25 de ani de la apa
riția primului număr al revistei so- 
cial-politice și culturale „Oj filet", 
publicație editată de Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste la Tîrgu Mureș. 
Expresie a politicii partidului nos
tru de rezolvare a problemei na
ționale în spiritul socialismului 
științific, al concepției marxist-le- 
niniste, intr-un mod democratic, 
care să permită autentica egalitate 
în drepturi, revista „Uj filet" 
— una din numeroasele publicații 
în limba maghiară din țara noas
tră, difuzate într-un tiraj total 
anual de 85 milioane exemplare — 
și-a atras prețuirea cititorilor săi 
prin conținutul, calitatea și varieta
tea materialelor publicate. Revista 
a reflectat permanent marile reali
zări dobîndite de poporul nostru sub 
conducerea partidului, a militat 
continuu prin reportajele sale bo
gat ilustrate pentru răspîndirea cu
ceririlor științei, pentru cunoaște
rea largă a valorilor din, trecut șl 
din prezent ale culturii patriei 
noastre, participînd la dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la formarea 
omului nou, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare.

Paginile revistei au devenit în 
tot acest timp un teren fertil de 
afirmare puternică a ideologiei 
partidului nostru, de strînsă cola
borare între creatorii de valori 
spirituale români și maghiari, că
lăuziți în munca lor de îndemnu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL
Candidatele Ia titlul de campioană au cîștigat 

puncte prețioase
în meciul televizat al etapei nr. 28 

s-au întîlnit, la Slatina. F. C. Olt și 
F. C. Argeș, pe băncile antrenorilor 
celor două echipe aflîndu-se Hala- 
glan și Dobrin. colegi vreme de mulți 
ani la clubul din Pitești. Acolo con
struiseră împreună 0 frumoasă echi
pă și ii făuriseră un palmares deose
bit. în care sînt înscrise două titluri 
de campioană a țării. Colaborarea 
aceasta îndelungată explică destul 
de bine asemănările din jocul pe 
care-1 practică astăzi, pe terenuri ad
verse, atît F. C. Olt, cit și F.‘ C. Ar
geș, adică. în principal, marcajul in
dividual sever, cedarea deliberată a 
mijlocului terenului, iar, din faza de
fensivă, lansarea fulgerătoare a con
traatacului. Cum. ieri, F. C. Argeș 
se găsea „în deplasare", tpemai la 
această echipă am recunoscut trăsă
turile tactice enunțate mai sus. tră
sături sintetizate în faza golului vic
toriei. Deci F. C. Olt — F. C. Argeș 
0—1 (0—0), cu observația că pitește- 
nii și-au consolidat poziția bună, prin 
acele plus 7 puncte reale din „clasa
mentul adevărului".

Cele trei candidate Ia titlul național 
au cîștigat ieri puncte prețioase : 
Politehnica Timișoara — Dinamo 1—3 
(0—3), Sportul studențesc — S. C. Ba
cău 1—0 (0—0) și F.C.M,-Brașov — 
Universitatea Craiova 0—0. Aceste 
rezultate ale etapei ’ dă'ii• U'n ușor 
avantaj echipei Dinamo București

Programul juniorilor noștri la campionatul european
Uniunea europeană de fotbal 

(U.E.F.A.) a confirmat programul 
meciurilor turneului final al campio
natului european pentru juniori, ce 
se va desfășura între 13 și 22 mai în 
Anglia. Cele 16 echipe calificate — 
Republica Irlanda. Scoția. Suedia, 
Finlanda, U.R.S.S.. Cehoslovacia, 
Belgia, Franța, Spania, R. F. Ger
mania. Italia, România, Iugoslavia, 
Bulgaria, Turcia și Anglia — au fost

Azi, derbiul de baschet se va juca la Constanța
In turneul de la Constanta (grupa 

valorică. 1—6) se va juca astăzi der
biul campionatului nostru de baschet 
masculin. Steaua — Dinamo. Ambele 
echipe au cite 71 puncte, dar „scorul" 
victoriilor directe este de 3—2 pen
tru Steaua, ceea ce contează in sta
bilirea cîștigătoarei campionatului. în 
eventualitatea în care Dinamo ar 

rile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, în cuvîntarea la recenta șe
dință comună a consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghia
ră și germană, sublinia cu deplin 
temei că : „în activitatea ideologi
că, politico-educativă nu poate 
exista loc decît pentru o singură 
limbă ideologică și politică : limba 
concepției revoluționare, a socialis
mului științific, a materialismului 
dialectic și istoric". Angajați de
plin în efervescenta activitate a 
întregii noastre națiuni, colectivul 
redacțional, numeroșii colaboratori 
ai publicației — scriitori, oameni 
de artă și cultură, cercetători știin
țifici, publiciști, maghiari și ro
mâni — își aduc o contribuție de 
seamă la dezvoltarea vieții spiri
tuale a întregului popor, la afir
marea culturii naționalităților con
locuitoare în ansamblul culturii so
cialiste unitare din țara noastră.

Prin întreaga sa activitate, re
vista „Uj filet" și-a dobîndi.t un 
meritat prestigiu în rîndurile citi
torilor săi prin spiritul umanist, mi
litant care-i străbate paginile, prin 
calitatea materialelor publicate și 
ținuta grafică modernă, atractivă.

Cu prilejul acestui jubileu urăm 
colegilor de la revista „Uj filet" și 
colaboratorilor săi noi succese în 
activitatea consacrată popularizării 
largi a realizărilor poporului nos
tru, dezvoltării conștiinței socia
liste și întăririi unității frățești a 
tuturor fiilor României socialiste.

( + 12 p), care s-a distanțat de Spor
tul studențesc (+10 p), cu două 
puncte în clasamentul adevărului, și 
de Universitatea Craiova ( + 8) cu 
încă un punct. Dar să nu uităm de 
„restanțele" Universității, in număr 
de trei.! Clarificări importante se pot 
produce in etapa următoare (miercuri, 
18 mai), la numai trei zile după me
ciul România’ — Cehoslovacia, cînd 
se vor întâlni în joc direct Spartul 
studențesc și Dinamo. Pînă atunci, 
clasamentul în primele lui locuri va 
arăta astfel : 1. Dinamo — 40 p. ; 2. 
Sportul studențesc — 38 p. ; 3. F. C. 
Argeș — 35 p. ; 4. Universitatea Cra
iova — 34 p. (trei meciuri restante) ; 
5. Steaua — 31 p ; 6. Corvinul — 30 p.

Rezultatul celorlalte partide: A.S.A. 
— Jiul 4—0 (1—0), Steaua — F. C. 
Bihor 0—0. Corvinul — F. C. Coh- 
stanța 2—1 (0—1), Chimia — Petro
lul 1—I (1—0) și C.S. TirgOviște — 
Politehnica Iași 0—0. Pe locurile de 
jos ale clasamentului se situează : 
15. Politehnica Iași — 23 p ; 16; Pe
trolul — 23 p ; 17. F. C. Constanța — 
18 p ; 18. Politehnica Timișoara — 
18 p. Dar echipa cea mai amenințată 
să ocupe cel de-al treilea loc retro- 
gradabii. locul nr. 16, este de fapt 
F. C. M. Brașov (24 p), cu minuș 6 
la clasamentul adevărului, ân tlmpipe., 
Politehnica Iași și Petrolul se află la 
cota minus 3.

V. M.

repartizate în patru grupe prelimi
nare (meciurile se dispută între 13 și 
17 mai).

Echipa României face parte din 
grupa B alături de formațiile Iugo
slaviei. Turciei și Italiei. Iată pro
gramul echipei noastre : 13 mai :
România — Iugoslavia ; . 15 mai : 
România — Turcia ; 17 mai : Româ
nia — Italia. Meciurile cu Iugoslavia 
și cu Italia se vor juca in nocturnă.

egala astăzi acest „scor", reprezen
tanții autorizați ai federației de bas
chet ne informează că al șaptelea 
meci-derbi Steaua. — Dinamo, parti
dă ce ar deveni decisivă pentru de
semnarea campioanei, va fi progra
mat la Palatul sporturilor din Bucu
rești — 26 mai.

Concepția Partididui Comunist Român, 
a secretarului său generai, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
prM întărirea solidaritâtii muncitorești, a tortelor 
progresiste si democratice pentru pace, independentă 

națională si socialism
(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea ca opiniile, punctele de ve
dere diferite asupra modului de 
abordare a unor probleme ale dez
voltării sociale „să fie dezbătute in 
mod principial într-un climat <le sti
mă și înțelegere reciprocă, pe baza 
deplinei egalități și a autonomiei fi
ecărui partid, astfel incit controver
sele să nu prejudicieze colaborarea 
și prietenia dintre partide".

în concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a fi trainică, unitatea și solidaritatea 
internațională dintre partidele co
muniste și muncitorești trebuie să se 
întemeieze în mod ferm pe respec
tarea dreptului fiecărui partid comu
nist de a-șl stabili în mod indepen
dent politica sa internă și interna
țională, pe deplina egalitate în drep
turi a tuturor partidelor, pe exclu
derea oricărei forme de amestec, di
rect sau indirect, în treburile inter
ne ale altor partide, pe sprijin re
ciproc și solidaritate activă. Promo
varea și aplicarea fermă a acestor 
principii reprezintă o condiție funda
mentală a realizării unei noi unități 
și solidarități între partidele comu
niste și muncitorești. Această nouă 
unitate și solidaritate presupune lua
rea în considerare a uriașei diver
sități de condiții în care acționează 
partidele comuniste și muncitorești, 
a faptului că fiecare partid își des
fășoară activitatea în mod indepen
dent și răspunde în fața propriei 
clase muncitoare, a propriului popor 
de felul în care acționează în apăra
rea intereselor sale, ceea ce impune 
ca. în elaborarea strategiei și tacti
cii lor, partidele revoluționare să 
pornească de la realitățile concrete 
date, să aplice principiile generale, 
legitățile • obiective în mod creator, 
potrivit situației din flecare tară, să 
se afirme ca stindard al aspirațiilor 
naționale fundamentale.

S-a dovedit că, «în condițiile am- 
plorii. complexității și diversității 
problemelor ce se ridică astăzi în 
fața partidelor revoluționare, nu este 
necesară și nici posibilă organizarea 
vreunui centru de conducere sau 
coordonare a activității partidelor 
comuniste. Elaborarea liniei politice, 
alegerea căilor de urmat, a mijloa
celor de acțiune constituie dreptul 
inalienabil al fiecărui partid. Acest 
drept nu contravine cituși de puțin 
solidarității dintre partide, dezvol
tării unei tot mai largi' și mai strin- 
se colaborări între ele în lupta pen
tru democrație, ' socialism și pace ; 
dimpotrivă, afirmarea politicii inde
pendente a fiecărui partid și dezvol
tarea trainică, pe baze noi. a unității 
și solidarității partidelor comuniste 
și muncitorești constituie condiția 
reMizării ;cu .succes a rolului ce le. 
revine îh’!T>rd'c'estil revoluțiodâr.' ”

Solidaritatea "intemațtonaiă’"se "'re- ’ 
alizează între partide independente 
și egale in drepturi, fiind opusă ori
căror legături de subordonare intre 
partide, oricăror concepții hegemo- 
niste, oricăror practici intemeiate pe 
supunerea „minorității" față de „ma
joritate" sau pe „elaborarea" de di
rective și sarcini obligatorii pentru 
partide. In condițiile amplelor schim
bări revoluționare care au loc în 
lume in epoca contemporană se im
pune dezvoltarea unor relații strinse 
de colaborare și unitate cu toate și 
intre toate partidele comuniste și 
muncitorești, fără nici o discriminare 
sau distincție, pe baza deplinei ega
lități în drepturi. După cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „legită
țile generale se aplică in mod diferit 
de la o țară la alta, dc la o etapă la 
alta a dezvoltării economico-sociale. 
Pornind de la aceste principii, nu se 
poate nega caracterul socialist al unei 
țări sau alteia, nu se poate opune so
cialismului dintr-o .țară socialismul 
din alte țări sau socialismul ce ur
mează să se realizeze in viitor. Di
versitatea căilor de trecere spre so
cialism, dc edificare a noii orînduiri 
sociale, de aplicare a legităților gene
rale la condițiile reale din fiecaro 

țară dă o nouă dimensiune și o nouă 
perspectivă dezvoltării socialiste a 
lumii, Îmbogățește tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare". Viața a de
monstrat că există o diversitate de 
căi de trecere la socialism, că nu 
există și nu se poate impune un mo
del, o cale unică, obligatorie pentru 
toate țările și popoarele de trecere 
la noua orânduire socială.

Partidul Comunist Român a subli
niat în repetate rinduri că dezvol
tarea socială contemporană, eveni
mentele internaționale reclamă în 
mod deosebit întărirea pe baze noi 
a unității clasei muncitoare, a cola
borării și unității dintre comuniști, 
socialiști și social-democrați în lupta 
pentru progres social, pentru pace, 
dezarmare și colaborare internaționa
lă, pentru înfăptuirea de transfor
mări democratice care să deschidă 
perspectiva trecerii la socialism.

Intre partidele comuniste, pe de o 
parte, partidele socialiste și social- 
democrate. pe de altă parte, există 
diferențe, deosebiri de vederi asupra 
unor probleme care, desigur, nu pot 
să dispară de pe o zi pe alta. în con
cepția partidului nostru, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, aceste deose
biri nu pot și nu trebuie să împie
dice dialogul dintre partidele clasei 
muncitoare, stabilirea unor relații de 
solidaritate și colaborare între ele, 
realizarea unității de acțiune a cla
sei muncitoare, a tuturor forțelor ce 
se pronunță în favoarea trece
rii la socialism. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus șl pune în mod sta
tornic în evidență faptul că datoria 
fiecărui partid este de a situa în per
manență pe prim plan ceea ce apro
pie partidele clasei muncitoare, ceea 
ce le poate uni, concepție care se re
găsește pe deplin în practica parti
dului nostru, care dezvoltă larg rela
țiile cu toate partidele comuniste, cu 
partidele socialiste și social-democra
te, pornind de la necesitatea întăririi 
unității mișcării muncitorești, a tu
turor forțelor ce se pronunță pentru 
transformarea socialistă a lumii. 
După cum arată secretarul general 
al partidului nostru, „în actualele 
împrejurări internaționale este nece
sar să înțelegem că toate partidele 
comuniste și muncitorești, partidele 
socialiste, social-democrate, toate 
forțele care sc pronunță pentru 
socialism trebuie să se gândeas
că bine că au obligația și dato
ria dc a face totul nu pentru ascu
țirea contradicțiilor dintre ele, ci 
pentru depășirea lor, pornind dc la 
principiile revoluționare socialiste, 
dar respectând independența fiecărui 
partid, a fiecărei forte politico-so- 
ciale.„ Sînt păreri deosebite, vor mai 
fi și — într-un anumit sens — nici 
nu pot fi evitate părerile deosebite 
asupra multor probleme din lumea 
de azi. Trebuie însă să fim conștienți 
că avem r6blîg&țfâ să întărim soli
daritatea și colaborarea internațio
nală. Să acționăm în problemele in 
care avem aceleași interese, iar 
acestea sint legate in primul rînd de 
asigurarea păcii, de asigurarea in
dependenței popoarelor, de respec
tarea dreptului fiecărui popor la 
dezvoltarea liberă, fără amestec din 
afară,"

Deci unitatea de acțiune și co
laborarea se pot realiza cu succes 
dacă se pornește de la ceea ce uneș
te partidele comuniste și muncito
rești și numai dacă se ține seama 
de necesitatea respectării reciproce 
a autonomiei și identității fiecărui 
partid, a opțiunilor sociale și poli
tice ale fiecărui popor, pe baza de
plinei egalități in drepturi. Pornind 
de la faptul că sînt multe probleme 
de interes comun in abordarea și 
soluționarea cărora partidele comu
niste, partidele socialiste, social- 
democrate pot și trebuie să acțio
neze in comun, secretarul general al 
partidului nostru sublinia necesi
tatea realizării unei adevărate re
concilieri istorice „care să ducă la o 
nouă unitate a clasei muncitoare, a 
forțelor care se pronunță pentru 
socialism". Partidul nostru a salu
tat și salută opțiunile spre socialism 

dintr-o serie de țări, apreciind că 
„orice pas făcut in această direcție 
trebuie sprijinit, fiind in concordan
ță cu evoluția societății omenești, 
cu necesitatea realizării unei lumi 
mai bune și mai drepte". Secretarul 
general al partidului nostru sublinia 
că in lupta pentru progres economic 
și social, pentru pace și dezarmare 
o însemnătate primordială au „co
laborarea și unitatea dintre comu
niști și socialiști", relevînd necesita
tea ca in realizarea acestui țel să se 
pornească de la experiențele pozi
tive de pină acum și de la cerința 
de a se acționa „din ambele părți 
pentru depășirea oricăror greutăți".

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat importanta deo
sebită a întăririi colaborării cu 
partidele social-democrate. cu toate 
forțele revoluționare, progresiste „in 
lupta pentru progres social, pentru 
pace, pentru o nouă ordine econo
mică și politică internațională, pen
tru dezvoltarea liberă și indepen
dentă a fiecărei națiuni pe calea 
civilizației șl bunăstării". în reali
zarea acestei reconcilieri istorice 
trebuie pornit de la faptul că atât 
partidele comuniste, cit și partidele 
socialiste și’ social-democrate sînt 
partide ale clasei muncitoare, că ele 
au teluri și obiective majore comu
ne. a căror promovare și înfăptuire 
presupun solidaritatea și colabo
rarea lor în toate etapele procesului 
revoluționar.

O semnificație deosebită are uni
tatea și solidaritatea partidelor co
muniste și muncitorești cu mișcările 
de eliberare națională, cu partidele 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
întregul ansamblu al forțelor antilm- 
perialiste, pe platforma luptei co
mune pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, pen
tru realizarea progresului economic 
și social. In elaborarea strategiei și 
tacticii lor. partidele din țările re
cent eliberate pornesc de la reali
tățile din țările lor, de la particula
ritățile existente în dezvoltarea lor 
economică, politică și socială. In 
țările africane, de pildă, s-a acumu
lat o experiență proprie în desfășu
rarea procesului revoluționar ; multe 
dintre ele refuză calea capitalistă de 
dezvoltare, elaborindu-și o strategie 
și tactică adecvate condițiilor pro
prii pentru realizarea transformări
lor revoluționare, progresiste, pen
tru trecerea la socialism. Eforturile 
comune ale partidelor din țările în 
curs de dezvoltare pentru lichidarea 
decalajelor economice sînt o impor
tantă componentă a luptei lor unite 
împotriva imperialismului, a activi
tăților desfășurate de societățile 
transnaționale peste capul guverne
lor naționale, cu încălcarea suvera
nității permanente a statelor respec
tive. aș^pr^;,resurselor lor naturale,

Concepția partidului, nostru, a se- . 
cretarului său general cu privire la 
solidaritatea partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate, a mișcă
rilor de eliberare națională, întreaga 
activitate internațională a partidului 
nostru constituie contribuții de im
portanță deosebită la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii revo
luționare. la îmbogățirea conținutu
lui. naturii și principiilor relațiilor 
de unitate și solidaritate între toate 
forțele progresului și păcii in con
dițiile epocii contemporane. Viața, 
experiența istorică demonstrează 
justețea politicii Partidului Comu
nist Român, a concepției secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la întărirea 
colaborării și unității, pe baze noi. 
cu partidele comuniste, cu forțele 
revoluționare, progresiste de pretu
tindeni. concordanta lor totală cu 
aspirațiile vitale ale poporului nos
tru, ale întregii omeniri, cu exigen
țele cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii. Această con
cepție dă expresie cerințelor obiec
tive ale dezvoltării sociale, reflec
tând tendințele' și opțiunile înaintate 
in organizarea și desfășurarea pro
ceselor revoluționare, democratice si 
progresiste din lumea contemporană.

PROGRAMUL 1
11,00 Pași de viață lungă
11,30 Film serial: „Bulevardul Pautista". 

Episodul 5
12.10 Album coral
12,35 Desene animate : Micuța Nell 
13,00 închiderea programului

PROGRAMELE 1 ȘI t
14,00 Muzică populară instrumentalăIn jurul orei 14,30 — Transmisiune direc

tă de la Aeroportul internațional 
Otopeni : ceremonia sosirii tova
rășului Hu Yaobang, secretar ge
neral ai Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Chinez, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită ofi
cială in țara noastră
PROGRAMUL 1

16,00 Telex16,05 Școala satului, școală pentru sat. 
16,25 Dezvoltarea creatoare, izvor al 

perenității teoriei revoluționare. 
Documentar prilejuit de împlinirea 
a 165 de ani de la nașterea Iui Karl 
Marx

16,40 Studioul tineretului

17,50 IOC! de seri
16,00 Includerea programului
20.00 Telejurnal
20,20 Fotograme din realitate
21,05 Film artistic : „27 de ore". Pre

mieră pe tară
21,55 Discorama
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Melodii îndrăgite
30,45 Documentar TV. Monumentul 

triumfal de la Adamclisi. O pro
ducție a studioului, de film TV

21,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunil. în pauză : Cro
nica muzicală

22,15 Telejurnal

In atenția automobiliștilor
Inspectoratul general al miliției, 

Direcția circulație, face cunoscut de
ținătorilor de autoturisme proprieta
te personală că în zilele de duminică 
ale lunii mai 1983, autoturismelor le 
este permis să circule după cum ur
mează :

— în zilele de 8 și 22 mai, autotu
rismele avind număr de înmatricu
lare cu soț ;

— în zilele de 15 și 29 mai, autotu
rismele cu număr de înmatriculare 
fără soț.

Mehedinți, La Drobeta-Turnu 
Severin s-a desfășurat cea de-a 
Xl-a ediție a sesiunii de comuni
cări și referate cu tema „Conținu
tul. formele, metodele și mijloacele 
educației materialist-științifice și 
de ridicare a nivelului de cultură 
generală al maselor". (Virgiliu Tă
tarul.

Olt. Brigada științifică „Ma
gazin" a poposit zilele trecute la 
Drăgăneștl și Corabia. Oamenii de 
știință — acad. Eugen Macovschi, 
prof. univ. dr. Ionel Purica, dr. 
Vladimir Ieșeanu, dr. Dardu Ni- 
colaescu-Plopșor, dr. Marcel U- 
luitu, dr. Gheorghe Popescu și Ion 
Văduva-Poenaru au vorbit despre 
„Evoluția materiei în Univers", 
au răspuns la numeroasele șl va
riatele întrebări adresate de audi
toriu. Cu acest prilej, în cele două 
orașe s-au constituit cercuri inti
tulate „Prietenii brigăzii științi
fice «Magazin»", avind ca pre
ședinți de onoare pe tovarășii 
acad. Eugen Macovschi și dr. Vla
dimir Ieșeanu. (Iancu Voicu).

BraSOV orașul Săcele au

CARNET CULTURAL

debutat pe 3 mai „Zilele educației, 
culturii și creației științifico-teh- 
nice săcelene". Timp de o săptă- 
mînă, la casa orășenească de cul
tură și la cluburile din întreprin
deri și instituții se va desfășura o 
suită de manifestări cultural-educa
tive și tehnico-științifice : simpo
zioane. expuneri-dezbatere. mese 
rotunde, expoziții. Ampla manifes
tare săceleană s-a deschis cu sim-' 
pozionul : „Hotăririle Conferinței 
Naționale a P.C.R. in centrul mun
cii politico-educative pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor economico-sociale". 
(Nicolae Mocanu).

Bihor suita *5® manifestări 
inițiate de grupul literar „Familia", 
biblioteca județeană din Oradea a 
găzduit un izbutit dialog despre ro
manul românesc de azi. La acțiune 
au luat parte numeroși iubitori de 
literatură, tineri și vîrstnici din 
municipiul de pe Crișul Repede,

avîndu-1 ca invitat pe cunoscutul 
romancier Augustin Buzura. (loan 
Laza).

(31 uj cadril ce'ei de*8 *5"a 
ediții — faza finală — a Festivalu
lui artei și creației studențești, eta
pă circumscrisă manifestărilor din 
Festivalul național „Cintarea 
României", centrul universitar Cluj- 
Napoca este gazda secțiunii de tea
tru, montaje literare și recitări. Pe 
scenele teatrelor și casei de cultură 
din localitate, reprezentanții celor 
16 centre universitare din întreaga 
țară prezintă lucrări de teatru dra
matic. teatru document, 'colaj, tea
tru de valorificare a obiceiurilor și 
datinilor populare, teatru experi
mental și de pantomimă, montaje 
literar-muzical-coregrafice. dialo
guri literare. în încheierea etapei 
finale va avea loc colocviul stu
dențesc de teatru. (Costel Ștefă- 
nescu).

Caras-Severin. Colectivul 
artistic al Teatrului de stat din Re
șița a prezentat o nouă premieră 
teatrală cu piesa „Pescărușul" de 
A. P. Cehov. Regia spectacolului a- 
parține cunoscutului om de teatru 
Aurel Manea, iar premiera a fost 
urmată de un viu și util dialog in
tre realizatori și un grup de critici 
de teatru, printre care Valentin Sil
vestru, Ion Cocora, Miruna Ionescu, 
Antoaneta C. Iordache. (Nicolae Cătană).

Sibiu Mișcarea artistică de 
amatori din județul Sibiu, cu pre
ocupări susținute pentru dezvol
tarea îndelungatelor sale tradiții, 
s-a îmbogățit cu o nouă formație, 
Teatrul muncitoresc al textiliștilor 
de pe lingă Casa de cultură a sin
dicatelor din Cisnădie. Ca și cele
lalte formații de acest fel înființa
te in județul Sibiu, teatrul munci
toresc din Cisnădie a înscris în re
pertoriu cu preponderentă piese din 
dramaturgia românească — „Steaua 
fără nume", de Mihail Sebastian, 
„Dresura de fantome", de Ion 
Băieșu, „Furtul", de Ștefan Berciu 
ș.a. (N. Brujan).

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 5 

mai, ora 21 — 8 mai, ora 21. In țară : 
Vremea se va încălzi treptat in toate 
regiunile țării. Cerul va ti schimbător. 
Averse izolate de ploaie se vor sem
nala îndeosebi în nordul țării, precum 
șl In zonele de deal șl de munte. Vîn- 
tul va sufla moderat cu intensificări 
temporare, predominînd din sectorul 
nord-vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 6 șl 16 grade, izolat 
mai coborâte in depresiuni, iar cele ma
xime vor oscila între 17 si 27 de grade, 
local mai ridicate. In București : Vre
me in curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 12 grade, iar cele maxime în
tre 25 șl 29 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciul.

MIRCEA SOLOMON

• SCRISORI INEDITE 
ALE LUI MARX. La
ția casei londoneze „Cristie's" 
s-au vindut două scrisori nepu
blicate pină acum aparținind lui 
Karl Marx. Ele proveneau din 
proprietatea lui Betty Williams- 
son. nora doctorului James 
Williamsson, căreia îi erau adre
sate ambele scrisori. Marx le-a 
scris în zilele de 6 șl 13 ianua
rie 1883.

• SCRIERE NECU
NOSCUTĂ. Lingviștii chl-

suprafața iui cu un obiect ascu
țit Scrierea se compune din 
semne asemănătoare ramurilor 
de copac desfrunzite. O inscrip
ție in aceeași scriere a fost gă
sită cu ani în urmă și in Afga
nistan, presupunîndu-se că 
aparține unul popor de nomazi 
care a trăit cîndva in Asia cen
trală, unde a întemeiat prin 
sec. 2 î.e.n. un Imperiu cunos
cut în istorie sub numele de 
Kișan.

• FIERBĂTOR SO
LAR. Uni fierbător solar por-

nezi încearcă a descifra o in
scripție de pe un vas de argint 
datând din sec. 5—4 î.e.n. Vasul 
a fost găsit în mormîntul unui 
domnitor la poalele munților 
Tîan-Șan (China), iar inscrip
ția a fost probabil zgîriată pe

tabil face parte din aparatele 
prin care constructorii indieni 
vor să valorifice in scopuri me
najere energia solară existen
tă in cantități mari in India. 
Astfel se poate reduce simțitor 
cererea de lemn de foc care a

crescut odată cu sporirea popu
lației și amenință să pună în 
pericol echilibrul ecologic.

• PROTEINE DIN AL
COOL METILIC. In An’ 
glia ș-a pus la punct de către 
firma Imperial Chemical In
dustries prima instalație de pro
ducere a proteinelor din alcool 
metilic. Producția anuală este de 
50 000 pină la 70 000 tone, 
proteinele obținute fiind fo
losite în scopuri furajere. Micro
organismele care furnizează 
proteinele, care au calități nu
tritive deosebite, fără compo
nente toxice, sint cultivate ln- 
tr-un fermentator ciclic sub 
presiune.

OE PRETUTINDENI

• CLIMA Șl DINO
ZAURII. Cercetătorii ameri
cani au descoperit noi dovezi in 
sprijinul ipotezei conform căreia 
moartea uriașelor reptile ierbi- 
vore preistorice de acum 65 mi
lioane de ani ar fi survenit în 
urma modificărilor climei pla
netare. Aceste modificări s-ar fi 
datorat coliziunii unui asteroid 
și norului de praf format ast
fel. ce a înconjurat mult timp 
planeta, absorbind lumina so
lară. Temperatura planetei a 
scăzut simțitor, de pe urma aces
tor fenomene avind de suferit 
in primul rind plantele, sursa 
principală de hrană a uriașelor

reptile. Iradiațla solară fiind di
minuată timp de 1 000 de ani, 
animalele nu s-au putut adapta 
repede la noile condiții și au 
dispărut.
• TERMITELE IN AJU

TORUL OMULUI. Furnl- 
cile termite nu au numai pro
prietăți dăunătoare, ci chiar și 
unele avantaje pentru om. La 
această concluzie au ajuns oa
menii de știință turcmeni de la 
stațiunea de experimentări 
Baba-Durmas. Uriașele furnici 
pot contribui la îmbunătățirea 
calității solului, in condițiile cli
matice aspre ale Asiei centrale, 
producind importante substanțe 
nutritive prin construirea mu
șuroaielor lor ciudate. De ase
menea, săpind galerii adinei de 
200 m In căutare de apă, ele

constituie un „mijloc" important 
pentru detectarea surselor de 
apă și a bogățiilor subterane.

• UN EPISOD NE
CUNOSCUT DIN VIA
TA LUI HEMINGWAY. 
Cunoscutul scriitor american 
Ernest Hemingway a fost în
deaproape urmărit de F.B.I., 
susține prof. Jeffrey Mayers, 
de la Universitatea statului 
Massachusetts. Culegind mate
riale pentru alcătuirea unei 
ample biografii a scriitorului, 
profesorul american; a desco
perit in arhivele guvernamen
tale un dosar gros alcătuit de 
F.B.I.. din 1942 și pînă la moar
tea scriitorului. In 1961, conținînd 
mărturii false privind viata Ba 
personală, in scopul de a-1

denigra. Potrivit profesorului 
american, „cuiva de la Casa 
Albă" nu-i plăcea opera lui 
Hemingway și. de aceea, i s-a 
cerut lui Edgar Hoover, șeful 
de atunci al F.B.I., să întoc
mească acest dosar.
• PREMIERĂ VETERI

NARĂ. Veterinarii rezervației 
indiene Jaldapora au reușit, 
pentru prima dată, o operație 
pe creierul unul rinocer. Anima
lul, rănit grav de braconieri, a 
fost găsit agonizînd in mlaștină 
și transportat de urgență la cli
nica veterinară unde a fost 
operat. După operație și după 
un tratament cu antibiotice, ri
nocerul a fost eliberat în re
zervație. După cum declară 
medicii, animalul este acum din 
nou sănătos și vioi.

In ziua de 3 mai 1983 a încetat 
fulgerător din viață tovarășul Mir
cea Solomon, membru de partid cu 
stagiu din ilegalitate, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Născut la 27 decembrie 1919. Ia 
Iași, Mircea Solomon se alătură încă 
din anii liceului in mișcarea revolu
ționară de tineret După absolvirea 
cursurilor Facultății de construcții a 
Institutului politehnic din Iași lu
crează pe mai multe șantiere de con
strucții din tară, iar din 1954 mun
cește ca activist al Secției gospodă
riei de paftid a C.C. al P.C.R. Prin 
întreaga sa activitate. Mircea Solo
mon a dovedit hotărâre șl fermitate 
în transpunerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru, devota
ment pentru cauza socialismului' in 
patria noastră.

Pentru meritele sale a fost decorat 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea lui Mircea Solomon, ac
tivist devotat al partidului, va ră- 
mine mereu vie în memoria tovară
șilor săi de muncă, a tuturor celor 
care l-au cunoscut.

t V
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to ueuif tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Acțiuni și luări de poziție 

in favoarea păcii și dezarmării

(Urmare din pag. I) 

și obștești din România și China. 
Este relevantă, în acest sens, marea 
însemnătate a măsurilor stabilite de 
comun acord cu privire la dezvolta
rea susținută, pe baze stabile și pe 
termen lung, a raporturilor econo
mice reciproc avantajoase, extinde
rea conlucrării bilaterale fiind în fo
losul și spre binele tarilor și po
poarelor noastre, al edificării noii o- 
rînduiri în România și în China, al 
cauzei socialismului, păcii si progre
sului în lume.

Schimbul de păreri din cadrul ul
timei intîlniri româno-chineze la ni
vel înalt în probleme internaționale 
actuale a reliefat necesitatea ca po
poarele, forțele antiimperialiste, re
voluționare, progresiste și democrati
ce să-și intensifice lupta pentru 
oprirea încordării internaționale și 
eliminarea oricărei manifestări a po
liticii de forță, agresiune, dominație 
și dictat, de intervenție și amestec în 
treburile altor state, pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui po

Declarația tovarășului Hu Yaobang la plecarea din Beijing
BEIJING 4 (Agerpres). — Tovară

șul Hu Yaobang. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
a părăsit miercuri Beijingul, ple- 
cînd spre București, pentru a efec
tua, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

por de a-și alege singur calea pro
priei dezvoltări economico-sociale, 
pentru stoparea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, pentru so
luționarea prin mijloace politice, prin 
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase. pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace, libertate, independentă și pro
gres ale tuturor națiunilor.

„Considerăm — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la banchetul 
oferit de gazde în onoarea sa, cu pri
lejul vizitei efectuate, anul trecut, la 
Beijing — că intensificarea colaboră
rii și cooperării — pe tărîm economic, 
tehnico-științific, cultural — a schim
bului de experiență pe linie de partid 
și de stat corespunde pe deplin in
tereselor de progres ale popoarelor 
noastre, cauzei generale a socialismu
lui și păcii".

La rîndul său, tovarășul HU 
YAOBANG arăta, cu același prilej, 

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră, informează agenția China 
nouă.

„Vizita mea are drept țel princi
pal de a transmite sentimentele 

că „este necesar să folosim actualele 
intîlniri pentru a studia și explora 
împreună, in spiritul sprijinului și 
înțelegerii reciproce, noi căi de cola
borare și a stabili țeluri temeinice 
pentru colaborarea noastră".

întregul nostru popor exprimă fer
ma convingere că actuala intîlnire 
dintre tovarășii Nlcolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang, care va înscrie o nouă 
filă în cronica relațiilor româno-chi
neze, va da, ca și celelalte momente 
de referință ale dialogului la nivel 
înalt româno-chinez, un nou impuls 
dezvoltării tot mai intense a priete
niei, solidarității și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, în interesul cauzei socialismului, 
colaborării internaționale și păcii în 
lume.

Animat de sentimente de profun
dă stimă și prețuire, poporul român 
îl întîmpină pe înaltul oaspete din 
China socialistă și prietenă cu căl
duroasa și tradiționala urare de 
„BUN VENIT PE PAMÎNTUL RO
MANESC 

noastre de prietenie, de a studia ex
periența gazdelor, de a proceda la 
un schimb de vederi și de a contri
bui la întărirea unității", a declarat 
la plecarea din Beijing tovarășul 
Hu Yaobang.

„Romania, președintele Nicolae Ceausescu 
mlUtează pentru făurirea unei Europe unite, 
pentru apropiere intre toate popoarele"

Sesiune academică organizată la Bruxelles
BRUXELLES 4 (Agerpres). — La 

„Institutul de înalte studii econo
mice și sociale" din Bruxelles a 
avut loc o sesiune academică pe 
tema „Dezvoltarea economico-so- 
cială a României in contextul in
ternațional".

In cuvîntul de deschidere, profe
sorul Francis Dessart, membru al 
Marelui Consiliu al Institutului de 
relații diplomatice, instituție inter
națională cu sediul la Bruxelles, a 
evocat acțiunile întreprinse pe 
plan internațional de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, in vederea dezvoltării 
cooperării între popoare, a instau
rării noii ordini economice inter
naționale, pentru reducerea chel
tuielilor militare și afectarea su
melor astfel dislocate atit ajutoră
rii țărilor in curs de dezvoltare, cit 
și dezvoltării proprii. Volumul 
„Nicolae Ceaușescu — O luptă 
pentru dezarmare și pace", prefa
țat de Willy de Clercq, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Belgiei, care a fost lansat in Bel
gia, cu citeva luni in urmă, este o 
ilustrare a hotărîrii României, a 
președintelui său de a milita cu 
consecvență pentru apropierea in
tre popoare — a arătat' vorbitorul.

Evocind relațiile tradiționale 
dintre România și Belgia, vorbito
rul a subliniat că aceste țări, care 
de-a lungul istoriei au avut de su

ferit de pe urma războiului, sînt 
profund interesate să se cunoască 
mai bine, să creeze in Europa o 
pace stabilă, în care să colabo
reze. „Tocmai în aceasta direcție 
acționează președintele Nicolae 
Ceaușescu, care militează pentru o 
Europă unită in care convergen
țele să depășească divergentele".

Profesorul Albert Defesche, con
silier științific al Institutului de 
relații diplomatice, a subliniat la 
rîndul său efortul făcut de poporul 
român pe linia dezvoltării sale so- 
cial-economice.

Profesorul Jean Jannsen, pre
ședintele Consiliului profesoral al 
Institutului de înalte studii econo
mice și sociale, a evocat spiritul 
de deschidere promovat de Româ
nia, de șeful statului român in re
lațiile internaționale, atit politice, 
cit și economice.

Ambasadorul României la Bru
xelles, Iulian Văcărel, a prezen
tat, de asemenea, concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, par
ticiparea României la circuitul 
economic mondial, instaurarea noii 
ordini' economice internaționale.

La manifestare au participat Van 
Dreche, ambasador onorific, pro
fesori și studenți ai Institutului de 
înalte studii economice și sociale, 
membri ai conducerii Institutului 
de relații diplomatice.

„Sarcina principală — 
înlăturarea pericolului 

unei conflagrații 
nucleare"

STOCKHOLM 4 (Agerpres). - In 
orașul suedez Lund s-au desfășu
rat lucrările unui seminar al cadre
lor medicale din Suedia, la care au 
fost examinate efectele unei posi
bile folosiri a armei nucleare. In 
intervențiile lor, participanții au 
subliniat că în prezent medicii nu 
dispun, practic, de mijloace de 
acordare a unui ajutor eficient vic
timelor unei explozii nucleare. 
Principala sarcină este, în conse
cință, de a se înlătura pericolul 
unei conflagrații nucleare, s-a re
levat la seminar, sarcină Ia înfăp
tuirea căreia medicii trebuie să 
aducă și ei o contribuție.

„NU ! amplasării 
rachetelor americane 

în Europa occidentală"
BRUXELLES 4 (Agerpres). - „Miș

carea muncitorilor creștini din 

Precizări ale secretarului general al C. C. 
al P.C.U.S. în problema eurorachetelor

Belgia" a difuzat, la Bruxelles, un 
comunicat în care se cere ca țările 
membre ale N.A.T.O. să renunțe să 
folosească primele arma nucleară 
și să renunțe și la planurile de 
amplasare a rachetelor nucleare 
americane în Europa occidentală.

In comunicat se subliniază că 
această cerere a fost sprijinită de 
17 federații regionale ale mișcării.

„Săptămîna luptei 
pentru pace"

VIENA 4 (Agerpres). — Intre 1 
și 15 mai, la Viena și în Austria in
ferioară se va desfășura „Săptă- 
mina luptei pentru pace". După 
cum s-a anunțat in cadrul unei 
conferințe de presă, manifestările 
din perioada respectivă vor fi con
sacrate în primul rînd protestului 
împotriva amplasării de noi rachete 
nucleare americane in Europa. Ac
țiuni de luptă pentru pace și dez
armare vor avea loc in 13 orașe, 
unde se vor desfășura adunări, 
dezbateri și alte manifestări.

spiritul prieteniei și încrederii reciproce
DECLARAȚII Șl OPINII iN PREAJMA NOULUI DIALOG LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-CHINEZ

Vizita de prietenie care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, urmează 
să fie efectuată de tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Chinez, este apreciată aici, 
la Beijing, ca un eveniment de cea 
mai mare importantă în ansamblul 
relațiilor de strînsă colaborare 
prietenească, de încredere și înțele
gere dintre poporul român și po
porul chinez, dintre cele două țări 
constructoare ale socialismului, 
care de-a lungul multor ani, în îm-’ 
prejurări adeseori grele, s-au întra- 
jutorat și au conlucrat activ în ve
derea dezvoltării lor economico-so
ciale și, totodată, pentru soluționa
rea multor probleme internaționale.

Dind glas convingerii că această 
nouă întîlnird la nivel înalt va con
tribui la impulsionarea și mal pu
ternică a conlucrării româno-chi
neze în toate domeniile de activi
tate. numeroși interlocutori au ți
nut, în aceste zile, să exprime pă
reri și reflecții care redau satisfac
ția pentru dezvoltarea rodnică, pen
tru cursul ascendent al raporturilor 
dintre cele două țări, partide și 
popoare, ca și prețuirea _ față de 
România socialistă, de izbînzile sale 
în edificarea noii orînduiri. de po
litica constructivă pe care o pro
movează pe arena mondială.

Iată, de pildă, ce spune tovară
șul Fan Kun, directorul Institutu
lui de cercetări la secția de pro
pagandă a Comitetului Central ăl 
Partidului Comunist Chinez : „Mă 
număr printre membrii partidului 
nostru care au cunoscut nemijlocit 
activitatea și experiența partidului 
dumneavoastră. Schimburile de ex
periență organizate în România sau 
la noi acasă au dovedit cit de fo
lositoare sint aceste contacte direc
te, studierea reciprocă a experienței 
țărilor, partidelor și popoarelor 
noastre în construcția socialismului. 
Dialogul la cel mai înalt nivel s-a 
evidențiat, de fiecare dată, ca mo
torul dezvoltării relațiilor noastre 
de strînsă prietenie, spre binele 
unora și al celorlalți, lntllnirea de 
anul trecut de la Beijing dintre to
varășii Hu Yaobang șl Nicolae 
Ceaușescu se repetă acum la Bucu
rești. O dovadă că distantele dis
par in fața marilor gînduri de co
laborare și apropiere".

„Intre țările noastre s-au făurit 
trainice punți de prietenie și cola
borare, releva la. rîndu-i tovarășul 
Zhen Caoqiao. director de departa
ment în cadrul Comisiei de Stat a 
Planificării. în curind, tovarășul Hu 
Yaobang o să vină in țara dumnea
voastră'. Noi toți urăm succes aces
tei vizite și sintem convinși că. prin 
desfășurarea, prin conținutul, prin 
rezultatele sale, ea va așeza ve o 
treaptă superioară legăturile stator
nicite intre noi, intre China Șt 
România".

Întîlniriie pe care, vizitatorul din 
România le are în aceste zile la 
Beijing și în alte localități îi prile
juiesc cunoașterea unor secvențe 
din efortul Chinei de azi. să vadă 
„pe viu" ce forme îmbracă acest

CONVORBIRI CHINO—FRAN
CEZE. La Beijing au avut loc, 
miercuri, convorbiri între premie
rul Consiliului de Stat, al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, și președintele 
Franței, Franțois Mitterrand. Au 
fost examinate — potrivit agenției 
China Nouă — relațiile dintre cele 
două țări și posibilitățile extinderii 
acestora pe diverse planuri. De 
asemenea, s-a procedat la un 
schimb de vederi asuora unor pro
bleme majore ale situației interna
ționale actuale, de interes pentru 
cele două țări.

CONFERINȚA. La Roma s-au 
[încheiat lucrările conferinței inter

naționale asunra drepturilor social- 
economice ale populației sud-co- 

j reene, informează agenția A.C.T.C. 

efort, ce se gîndește și cum se ac
ționează. cum se muncește în a- 
ceastă țară de care ne leagă pu
ternice și durabile sentimente.

Cinci sublinieri, patru frumuseți, 
trei iubiri. Ce înseamnă această 
insolită și oricum criptică alăturare 
de cuvinte ? O discuție la secția 
propagandă a Comitetului Central 
al partidului este edificatoare. Este 
vorba de un sistem de vectori vi- 
zînd educația maselor, a membrilor 
de partid, a populației de la orașe 
și sate. Cinci sublinieri, cinci cerin
țe : civilizație, politețe, moralitate, 
curățenie, disciplină. Patru frumu
seți, patru puncte de aplicație a 
ideii de frumos : fapta, limbajul, 
sufletul, mediul ambiant. Trei iu
biri, trei resorturi fundamentale 
ale existentei : patria, socialismul, 
partidul. Un sistem bine articulat 
de principii, conturînd un tablou al 
existentei individului.' strîns legată

Corespondență 
din Beijing

de existenta societății. Sint comisii 
la nivel central și pe plan local 
pentru etalonarea și comensurarea 
a ceea ce s-a realizat in această 
direcție. A fost aleasă luna mar
tie pentru a fi termen de referință, 
îndemn la acțiune, perioadă-simbol 
în aplicarea acestui cod etic. Pri
mul ministru și colegi ai săi din 
conducerea partidului patronează 
această importantă și semnificativă 
mișcare de masă.

Reajustare, reformă, reorganizare, 
dezvoltare : acestea sint componen
tele unei ecuații a eficientei în ac
tivitatea economică avînd ca tel 
înfăptuirea obiectivului fixat de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Chinez : sporirea de pa
tru ori a producției industriale și 
agricole în următoarele două de
cenii.

S-a referit pe larg la aceste lu
cruri. la litera și spiritul lor tova
rășul Fan Kun. Ajustarea preconi
zată are în vedere reglarea propor
țiilor între diferite ramuri și eub- 
ramuri economice : între industrie 
și agricultură. între industria grea 
și industria ușoară. în momentul de 
față, subliniază interlocutorul, nu 
se dezvoltă pe măsura posibilități
lor și a nevoilor industria de ma
terii prime și transporturile. Există 
mari rezerve de cărbune, a căror 
punere în valoare presupune se
rioase eforturi de investiții ale sta
tului.

Accentul pus pe dezvoltarea a- 
cestor ramuri pornește de la dorin
ța concentrării investițiilor pe di
recții prioritare, ne deplin motivate 
economic. Reforma sistemului eco
nomic are la bază conceptul con
form căruia proprietatea de stat și 
cooperatistă reprezintă formele 
fundamentale ale economiei chine
ze, statuind economia individuală 
a oamenilor muncii drept un com
plement necesar al celor dintîi. Ce

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

Reuniunea s-a desfășurat sub aus
piciile Comitetului internațional al 
juriștilor pentru democrație și res
pectarea drepturilor omului în Co
reea de Sud. Participanții au sub
liniat că reunificarea Coreei tre
buie să se înfăptuiască potrivit 
proiectului de creare a Republicii . 
Confederate Democrate Koryo, 
avansat de președintele R. P. D. 
Coreene, Kim Ir Sen.

ATENTATE TERORISTE !N SPANIA. 
Șirul atentatelor teroriste continuă 
în Spania. Astfel, după cum infor
mează agenția United Press Inter
national, intr-un garaj particular din 
Bilbao au fost găsite cadavrele a 
doi polițiști și al 
ei. Atentatele nu au fost încă re- 

soției unuio dintre

se urmărește prin măsurile preco
nizate este lărgirea«autonomiei în
treprinderilor, în limi.te impuse de 
interesele superioare ale societății, 
legarea strînsă a beneficiului uni
tăților și cîștigului individual de 
producția efectiv realizată, de sta
rea tehnică și nivelul rentabilității. 
Prin urmare, trebuie ca printr-o 
acțiune de durată să se producă 
transformări de substanță în a- 
ceastă direcție : perfecționarea teh
nologică, reînnoirea echipamente
lor, ridicarea calității produselor și 
creșterea competitivității lor. Un 
program de durată, angajînd se
rioase și justificate ambiții. O aten
ție deosebită va fi acordată creș
terii răspunderii unităților fată de 
stat și a lucrătorilor față de uni
tatea lor, combinării într-un tot 
unitar a drepturilor, intereselor și 
obligațiilor fiecăruia.

Interlocutorii, cadre de conducere 
din Ministerul Culturii, caută să 
ne înfățișeze imagini ale puternicei 
efervescente a activității de creație 
artistică la scara întregii țări — 
opere literare, muzicale, cinemato
grafice. plastice făcute să bucure 
sufletul, să-1 înnobileze, să contri
buie la educația socialistă a mase
lor, făuritoare de bunuri materiale. 
Opere pătrunse de curentele de 
gîndire chemate să-și dispute ilumi
narea adevărului, să determine, in 
diversitatea lor. înălțarea culturii 
noi. Ni se dau exemple de filme 
făcute în ultimii ani. inspirate din 
realitățile de ieri și de azi ale Chi
nei, adresate unui public numeri- 
cește incredibil — practic de mi
liarde de spectatori. Ni se dau 
exemple de cărți tipărite în ultimul 
timp, aplecate stăruitor asupra te
maticii de actualitate imediată. Ni 
se vorbește d-e marele număr de 
ansambluri dramatice. Aflăm amă
nunte în legătură cu munca cultu
rală la sate, acolo unde trăiesc 800 
de milioane de chinezi. Și asta spu
ne îndeajuns despre dimensiunea 
efortului ce trebuie depus pentru 
finalizarea proiectelor aflate în 
curs de înfăptuire. între acestea, 
asigurarea unei baze materiale co
respunzătoare.

Compozitorul Zhou Weici, prim- 
adjunct al ministrului culturii, măr
turisește că este un prieten vechi 
al țării noastre. El a condus ansam
blul artistic al tineretului chinez 
în România in 1952 și a salutat la 
Beijing sosirea pentru prima oară 
a ansamblului român al armatei. 
Cuvintele sale dau expresie unei 
oninii unanim împărtășite in aceste 
zile aici, la Beijing : „Vizitele efec
tuate in Republica Populară Chi
neză de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au reprezentat contribu
ții memorabile la apropierea dintre 
partidele și popoarele noastre. 
Noua intilnire dintre tovarășii Hu 
Yaobang și Nicolae Ceaușescu. sint 
ferm convins, va ajuta la dezvol
tarea și mai puternică a prieteniei 
dintre cele două popoare, dintre 
cele două tari. De aceea, așteptăm 
cu mare bucurie acest important 
eveniment".

Neagu UDROIU

ramurii militare a organizației sepa
ratiste basce - E.T.A.

vendicate, dar poliția consideră că 
autorii acestor crime sînt membri ai

I
CONSULTĂRI C.E.E.—S.U.A. La 

Bruxelles s-a încheiat, fără rezul
tate concrete, o nouă rundă de 
consultări C.E.E.—S.U.A. asupra 
comerțului cu produse agricole. 
Părțile au convenit să dea' publi
cității un comunicat comun, rele- 

. vînd, în esență, că vor continua 
negocierile in scopul evitării unui 
eventual „război comercial trans
atlantic". în consecință, delegațiile 
celor două părți se vor intîlni din 
nou, la Bruxelles, la 3 iunie.

GUVERNUL ECUADORIAN A 
DECRETAT STAREA DE URGEN
TA IN CAPITALA TARII, datori
tă ploilor, care in ultimele zile au 
provocat importante daune materia
le. tn unele cartiere au fost sem
nalate alunecări de teren. Un bilanț 
estimativ apreciază la un milion 
dolari daunele provocate de in
temperiile din ultimele zile.

Dezvoltarea colaborării economice româno-egiptene
CAIRO 4 (Agerpres). — Pe baza 

contractului încheiat de întreprin
derea română de comerț exterior 
„Mecanoimportexport" cu Căile fe
rate egiptene, întreprinderea „23 
August" București reechipează și re
condiționează 37 de automotoare 
aflate în dotarea Căilor ferate egip
tene.

Datorită bunelor rezultate obținu
te cu automotoarele echipate cu 
subansamble de fabricație româ
nească. Egiptul a cerut studierea po
sibilităților de funcționare a două

ORIENTUL MIJLOCIU
® Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. ® Convorbiri 
Hafez Al-Assad - Yasser Arafat ® Turneul secretarului de stat 

al S.U.A.
DAMASC 4 (Agerpres). — în capi

tala Siriei a avut loc reuniunea Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, infor
mează agenția W.A.F.A. La reuniu
ne. desfășurată sub președinția lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Execiitiv al O.E.P., au partici
pat secretarii generali și reprezen
tanții organizațiilor rezistentei pales
tiniene, precum și Khaled Al Fa- 
houm, președintele Consiliului Na
țional Palestinian.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
trecere amănunțită in revistă a pro
blemelor generale din lumea arabă. 
De asemenea, a fost examinată si
tuația din teritoriile arabe ocupate și 
s-a lansat un apel în vederea inten
sificării contactelor cu populația pa
lestiniană din toate teritoriile ocu
pate și din afara lor.

DAMASC 4 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor dintre președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad, și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, au fost discutate 
ultimeteievoluții ale situației din 
regiune și încercările Israelului de a 
impune condiții Libanului pentru 
a-și prelungi ocupația pe teritoriul 
libanez — transmite agenția W.A.F.A. 
Discuțiile s-au referit, de asemenea, 
la situația din teritoriile ocupa
te de Israel. La convorbiri a parti
cipat Khaled Al Fahoum, președin
tele Consiliului Național Palestinian.

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

New York s-au deschis lucrările se
siunii de primăvară a Consiliului 
Economic și Social (ECOSOC) al 
O.N.U.

Pe agenda sesiunii consiliului — 
din care face parte și tara noastră 
— se află o vastă problematică re
feritoare la situația economică și 
socială din lume, la măsurile privind 
protejarea tineretului, a femeilor și 
persoanelor în vîrstă. precum și la 
pregătirea unor importante reuniuni 
internaționale — cum ar fi a doua 
conferință mondială privind comba
terea rasismului și a discriminării

Evoluția situației din Nicaragua
• Lupte între Armata populară sandinistă și forțele contra
revoluționare somoziste la frontiera cu Hondurasul • Protest 
oficial al Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională 

adresat S.U.A,
MANAGUA 4 (Agerpres). — în 

regiunea de nord a Republicii Nica
ragua. la frontiera cu Hondurasul, 
au continuat luptele între Armata 
populară sandinistă și forțele con
trarevoluționare somoziste care au 
pătruns din Honduras pe teritoriul 
național nicaraguan — transmite 
agenția France Presse, citînd decla
rații oficiate din Managua. Minis
trul de externe nicaraguan. Miguel 
D’Escoto, a arătat că autoritățile gu
vernamentale de la Managua vor 
permite accesul ziariștilor străini în 
regiune pentru a constata direct 
participarea la lupte a unor forțe 
honduriene alături de elementele 
contrarevoluționare somoziste. rela
tează agenția.

Junta Guvernului de Reconstruc
ție Națională din Nicaragua a adre
sat S.U.A. un protest oficial împo
triva sprijinului De care îl acordă 
contrarevoluționarilor somoziști și 
acțiunilor lor agresive la adresa Re
publicii Nicaragua — transmit agen
țiile Prensa Latina și Associated 
Press. ..Guvernul nostru a prezentat 
un protest oficial guvernului S.U.A. 
în legătură cu o nouă invazie a con
trarevoluționarilor somoziști în re

garnituri de automotoare cuplate, 
dublînd în acest fel numărul de 
vagoane pe tren și deci eficiența 
transporturilor.

în prezența reprezentanților Mi
nisterului Transporturilor, a conduce
rii Căilor ferate egiptene și a unui 
numeros public, a avut loc testarea 
cu succes a funcționării cuplate a 
două garnituri de automotoare. în 
prezent, trenul dublu circulă pe ruta 
Cairo—Alexandria, deosebit de soli
citată in sezonul turistic.

KUALA LUMPUR 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor Conferinței regionale de so
lidaritate cu lupta poporului palesti
nian. de la Kuala Lumpur, primul 
ministru al Malayeziei, Mahathir 
Mohămad. a cerut Israelului să pună 
capăt‘ atitudinii sate intransigente 
și agresive — informează agenția 
U.P.I. Adresîndu-se celor 300 de 
delegați și observatori din 40 de 
state asiatice, arabe și din zona Pa
cificului. el a subliniat că este ne
cesară restabilirea dreptului poporu
lui palestinian „la un stat propriu, 
independent". Premierul malaye- 
zian a cerut ca toate țările să recu
noască Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) ca reprezentant 
legitim al poporului palestinian, 
care trebuie să ia parte la toate ne
gocierile privind reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — După 
contactele avute la Beirut cu pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
și primul ministru. Shafic Al Waz- 
zan. secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, a sosit la Tel Aviv 
— informează agențiile internaționa
le de presă. înainte de plecarea din 
Beirut. Shultz a declarat că a reușit 
să-și facă o idee „clară și explicită" 
în legătură cu poziția guvernului li
banez la negocierile cu Israelul. El 
a anunțat că își va continua misiu
nea diplomatică în Orientul Mijlociu, 
urmînd să sosească, la 7 mai. la Da
masc. unde va fi primit de președin
tele Siriei. Hafez Al-Assad.

rasiale și conferința internațională a 
populației — diferite aspecte legate 
de promovarea drepturilor econo
mice. sociale și politice.

Ca și la sesiunile precedente ale 
ECOSOC și ale Adunării Gene
rale a O.N.U., o temă de mare im
portanță. care va face obiectul discu
țiilor. va fi situația tineretului în 
lumea contemporană. în acest con
text. un loc deosebit îl ocupă exami
narea măsurilor legate de pregătirea 
Anului Internațional al Tineretului 
— importantă acțiune internațională, 
care are Ioc ca urmare a inițiativei 
României.

giunea de nord a țării. acțiune 
finanțată de Administrația Reagan" 
— a declarat la Managua ministrul 
nicaraguan de externe. Miguel 
D’Escoto, precizînd că un protest 
oficial a fost transmis și guvernului 
hondurian.

într-un comunicat al Ministerului 
Relațiilor Externe nicaraguan. Junta 
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală din această țară a protestat pe 
lîngă guvernul costarican împotriva 
„actelor de război" declanșate împo
triva Republicii- Nicaragua de pe 
teritoriul costarican de către elemen
te contrarevoluționare. transmite 
agenția France Presse. în comunicat 
se precizează că aproximativ 40 de 
elemente contrarevoluționare venite 
din Costa Rica au atacat. în ultimele 
zile, posturile de frontieră nicara- 
guane de la Esperanza și Fatima, 
din sudul țării. Documentul men
ționează că „unul din obiectivele 
dușmanilor popoarelor costarican și 
nicaraguan este punerea sub semnul 
întrebării a politicii de neutralitate 
promovate de Costa Rica și provo
carea unor incidente între cele două 
țări, in scooul deteriorării relațiilor 
cordiale existente între ele". ’

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., Iuri 
Andropov, a relevat, în toastul rostit 
la dejunul oferit în onoarea delega
ției de partid și de stat a R.D.G., 
aflată în vizită la Moscova, că 
Uniunea Sovietică este gata să ajun
gă la un acord asupra egalității 
potențialelor nucleare ale U.R.S.S. și 
țărilor N.A.T.O. în Europa atît in ce 
privește mijloacele de transport la 
țintă, cît și încărcăturile nucleare, 
ținindu-se seama și de armamentele 
corespunzătoare ale Angliei și Fran
ței.

O declarație a primului ministru al Greciei
ATENA 4 (Agerpres). — Grecia 

refuză să negocieze sub amenințare 
și șantaj, a declarat primul ministru 
elen, Andreas Papandreu, subliniind 
că „toți cei care negociază cu țara 
sa trebuie să înțeleagă, o dată pen
tru totdeauna, că acest stat este su
veran, egal în drepturi cu oricare 
interlocutor și nu acceptă șantajele" 
— informează agenția France Presse.

italia: JViwff criză politică 
și perspectiva alegerilor anticipate

De cîteva zile Italia se află din 
nou în criză, cea de-a 43-a din perioa
da postbelică. Guvernul condus de 
premierul Am-intore Fanfani n-a 
avut o durată decît de 150 de zile, 
misiunea cunoscutului lider al demo
crației creștine nefiind deloc simplă. 
Cabinetul său a urmat „experiențe
lor laice" ale lui Giovanni Spadolini 
care, potrivit observatorilor, au avut 
meritul de a acredita într-o oarecare 
măsură speranța viabilității unei 
coaliții pe care să nu o conducă par
tidul democrat-creștin. partid care 
s-a aflat în permanență la cîrma tă
rii în perioada postbelică. Neînțele
gerile dintre democrat-creștini și so
cialiști și deteriorarea continuă a re
lațiilor dintre ei au pus însă capăt 
acestor experimente.

Chiar de la constituire, la începu
tul lunii decembrie, noul guvern, din 
care republicanii au refuzat să mai 
facă parte, nu se anunța a avea o 
durată prea mare, ci doar ca un in
termezzo spre un deznodămînt pe 
care marea majoritate a partidelor 
politice voiau totuși să-l evite : în
cheierea înainte de termen a legis
laturii și organizarea de alegeri anti
cipate. Obstacolele cărora actualul 
guvern a fost nevoit să le facă fată 
au fost atit de ordin economico-fi- 
nanciar, cît și social. în ce privește 
modul in care coaliția a înfruntat 
problemele ce se află în fața țării, 
este semnificativă remarca unui ziar 
din Milano : ..se poate spune că pen
tru fiecare măsură adoptată de gu
vern există îndoieli din partea unuia 
sau altuia din partidele ce-1 com
pun". Așa și explică cercurile poli
tice italiene de ce tensiunea dintre 
membrii coaliției, și în special din
tre democrat-creștini și socialiști, a 
continuat să crească.

Punctul culminant al acestei ten
siuni a fost atins în ultima decadă 
a lunii trecute, cînd, la încheierea 
unei reuniuni a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Ita
lian, convocată pentru a analiza 
evoluția situației politice din țară, 
secretarul general al partidului, 
Bettino Craxi, a anunțat public re
tragerea socialiștilor din guvern. 
„După părerea noastră, acest guvern 
și-a epuizat rolul pe care era chemat 
să-l joace și își pierde sprijinul nos
tru parlamentar" — a arătat Craxi, 
precizînd că actuala criză de guvern 
era iminentă, deoarece „ofensiva 
conservatoare a devenit un fapt real". 
El a mai afirmat că această ofensi
vă „mizează pe niște forțe politice ce 
gravitează în jurul democrației creș
tine".

Reacțiile la atitudinea socialiștilor 
au fost dintre cele mai diverse. Ma
rea majoritate a formațiilor politice 
din arcul, constituțional au fost de 
părere că în cadrul vechilor condiții 
politice nu ar fi posibilă depășirea 
crizei economice și financiare prin 
care trece țara. Un raport al Consiliu
lui de Miniștri italian evidenția recent 
că 1982 este al treilea an consecutiv 
de stagnare economică. Stagnarea 
produsului național brut în compa
rație cu anii din urmă se datorează, 
potrivit raportului, unei reduceri a 
producției industriale (cu 1.4 la sută), 
scăderii producției agricole (cu 2,5 la 
sută) și a construcțiilor (cu 2.2 la 
sută). La aceasta trebuie adăugată in
flația de peste 16 la sută, un deficit 

public care a depășit 13 la sută din

Aceasta înseamnă ca în fiecare 
perioadă stabilită de comun acar’ „ 
U.R.S.S. să nu aibă mal multe rache
te și focoase decît N.A.T.O., iar în 
cazul unei reduceri a numărului de 
focoase instalate pe rachetele brita
nice și franceze, cu același număr 
s-ar reduce focoasele de pe rache
tele sovietice cu rază medie de 
acțiune. Vorbitorul a arătat că 
același mod de abordare s-ar extinde 
și asupra mijloacelor aviatice din 
această clasă desfășurate în Europa.

Comentînd o informație de presă 
potrivit căreia. în perioada cînd Gre
cia va deține președinția C.E.E., în- 
cepînd din luna Iulie a.c.. cancelarul 
vest-german, Helmut Kohl, ar putea 
juca un rol de „ghid", primul minis
tru Papandreu a afirmat că țara sa 
nu numai că nu va fi de acord cu 
asemenea procedură, dar va părăsi 
imediat comunitatea.

P.N.B. șî o rată a șomajului de 10 la 
sută din populația activă. în aceste 
condiții, după părerea observatorilor, 
actuala legislatură nu mai putea fi 
prelungită.

Partidul Comunist Italian, deși 
s-a pronunțat clar, în permanență, 
împotriva recurgerii anticipate Ia. 
urne, a constatat într-un recent do ' 
cument al direcțiunii sale „falimen
tul liniei politice guvernamentale ur
mate duipă 1979“ și a cerut schimba
rea actualului cabinet. O poziție care 
se apropie într-un fel de cea a so
cialiștilor. care au susținut că viitoa
rele alegeri ar trebui să permită rea
lizarea pe baze noi a unei coaliții 
de guvernare, „cu programe adaptate 
la complexitatea situației și cu echi
libre politice mai stabile". Cu inte
res a fost remarcată la Roma si în- 
tîlnirea de la 1 aprilie dintre liderii 
comunist și socialist, respectiv En
rico Beriinguer și Bettino Craxi, pri
ma intilnire oficială din ultimii trei 
ani, în cadrul căreia s-a evidențiat 
necesitatea îmbunătățirii raporturilor 
dintre cele două partide. în acest 
context, formațiile stîngii au căzut de 
acord să acționeze unite în alegerile 
municipale și regionale de la 26 iu
nie.

După retragerea socialiștilor din 
coaliție, premierul Amintore Fanfani 
a anunțat pe președintele republicii 
de intenția sa de a expune în fața 
parlamentului situația de criză a ca
binetului. în urma dezbaterii care 
a avut loc în Senat, primul ministru 
a prezentat vinerea trecută demisia 
guvernului său. Deși se spera că după 
convorbirile pe care le-a avut cu 
principatele personalități politice din 
țară--președintele republicii va anun
ța dizolvarea parlamentului și o.r-, 
ganizarpa de noi alegeri, Alessandro 
Pertini a decis să se mai facă o ulti
mă Încercare pentru evitarea aces
tui deznodămînt; practic, președinte
le Senatului, Tommaso Morlino, a 
fost însărcinat să întreprindă o nouă 
rundă de convorbiri cu reprezentan
ții principalelor partide politice din 
tară. Dar cum și această ultimă ten
tativă n-a fost încununată de succes, 
președintele republicii a hotărit ieri 
seară, cu puțin înainte de închiderea 
ediției, să dizolve cele două camere 
ale parlamentului în vederea orga
nizării de alegeri anticipate.

Oricum, la această oră Italia se 
poate considera deja intrată în cam
pania electorală. Singura necunoscută 
rămine data alegerilor. Nu este ex
clus. după cum apreciază observato
rii din Roma, ca desfășurarea lor să 
aibă loc concomitent cu scrutinul 
municipal sau chiar cu o săptămînă 
înaintea acestuia.

în ce privește formula viitoare de 
guvern, orice pronostic este deocam
dată hazardat. într-un comentariu al 
corespondentului său din Roma, agen
ția France Presse remarca urmă
toarele : „Dacă alegerile anticipate 
din 1979 marcau 6firșitul experienței 
de colaborare dintre democrat- 
creștini și comuniști, criza din apri
lie 1983 marchează o deteriorare a 
colaborării dintre democrat-creștini 
și socialiști". Rămine desigur de 
văzut cum vor evolua în lunile ur
mătoare relațiile dintre acești prin
cipali protagoniști ai scenei politice 
italiene.

Radu BOGDAN
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