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Ieri, la Palatul Consiliului de Stat, în cadrul unei solemnități

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A lNMlNAT ÎNALTE 
DISWn ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

conferite unor oameni ai muncii pentru rezultate deosebite 
în activitatea productivă, de cercetare științifică și cultural-artistică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, > 
secretar general al . Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inmînat joi, în cadrul unei 

’ solemnități care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România, conferite priii Decret 
prezidențial, ’ pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră . 
și rezultatele deosebite obținute 
în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1982.

La solemnitate au participat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc. Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolao 
Constantin, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Ștefan Voitec. Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, loan Totu, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica.

Secretarul prezidențial și al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Dumitru Apostoiu, a dat citire 
Decretului prezidențial.

în aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
inmînat distincțiile Republicii, . 
Socialiste România conferite 
unor muncitori, maiștri, ingi
neri,' țărani cooperatori, cerce
tători și proiectanți, cadre di
dactice, .medici, oameni de artă 
și cultură, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

în numele celor distinși, au 
luat cuvîntul tovarășii : Con
stantin Popa, miner, șef de bri
gadă la întreprinderea minieră 
Lupeni, județul Hunedoara, 
Diamanta Laudoniu, director al
(Continuare în pag. a V-a)
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Ministrul turismului din Israel
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi dimineața, 
pe Abraham Sharir. ministrul, turis
mului din Israel, care face o vizită in 
tara noastră, la invitația Ministeru
lui Turismului.

La primire a luat parte Nicolae 
Gavrilescu, ministrul turismului și 
sportului.

A fost prezent Zvi Brosh. ambasa
dorul Israelului la București.

Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată și a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj cordial și cele mai bune urări din 
partea primului ministru israelian, 
Menahem Begin.

Mulțumind .pentru mesaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rindul său. un salut primului minis
tru -israelian.

în timpul' întrevederii sra procedat 
la un schimb de vederi cu privire la 
stadiul și perspectivele relațiilor 
economice româno-israeliene. S-a

apreciat că există posibilități pen
tru extinderea raporturilor de cola
borare dintre România și Israel, a 
schimburilor comerciale, precum și 
în. domeniul turismului. în avantajul 
celor două țări, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale, și în 
special cele legate de situația din 
Orientul Mijlociu. S-a apreciat, in 
acest context, că se impune să se 
acționeze pentru trecerea, încă în 
acest an. la negocieri directe între 
părțile interesate, care să ducă la so
lutionarea globală a conflictului din 
regiune, in interesul tuturor popoare
lor acestei zone, al păcii și securității 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că în noile condiții create 
este necesar să se acționeze pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale pentru Orientul Mijlociu, sub 
egida O.N.U., cu participarea tuturor

părților interesate, inclusiv a O.E.P., 
precum și a U.R.S.S. și S.U.A.. a al
tor state care pot să-și aducă con
tribuția la soluționarea conflictului 
din zonă. S-a arătat că o soluție glo
bală. justă și durabilă în această zonă 
impune retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967. solu
ționarea problemei palestiniene prin 
recunoașterea dreptului la autodeter
minare al poporului palestinian, in
clusiv la crearea unui stat palestinian 
independent, asigurarea existentei 
tuturor statelor din zonă.

Șeful statului român a relevat în
semnătatea pe care o au, pentru o 
soluționare globală a situației din 
Orientul Mijlociu, retragerea trupelor 
israeliene din Liban, crearea condi
țiilor pentru ca poporul libanez să-și 
poată soluționa singur problemele 
interne, pentru ca Libanul să rede
vină un stat suveran și independent.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Redactorul-sef al ziarului turc
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, joi după-amiază. pe 
Mehmet Barias, redactor-șef al zia
rului turc „Milliyet".

La primire a luat parte tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre

ședintelui Republicii Turcia, Kenan 
Evren, un mesaj de caldă prietenie, 
împreună cu asigurarea că întreaga 
națiune turcă așteaptă cu deosebit 
interes apropiata vizită a președinte
lui României în Turcia, unde va fi 
întimpinat ca unul dintre distinșii 
oaspeți de onoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

„Milliyet"
președintelui Kenan Evren un salut 
călduros și cele mai bune urări, ară- 
tînd că așteaptă cu multă plăcere 
să viziteze Turcia, să continue con
vorbirile la nivel înalt începute anul 
trecut la București.

Cu prilejul primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru ziarul „Milliyet" din 
Turcia.

Z\
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CUVfNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Cu prilejul acestei festivități, 

care apreciază munca desfășurată 
de muncitori, țărani, intelectuali, 
în toate sectoarele de activitate, 
doresc să vă adresez tuturor celor 
care ați fost distinși astăzi cu 
înalte ordine ale Republicii Socia
liste România, precum și celor care 
vor fi decorați în zîlele următoare 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România calde felicitări 
și urarea de noi și noi succese în 
întreaga activitate închinată pa
triei, poporului nostru. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Aceste ordine și medalii sînt 
acordate ca o înaltă apreciere pe 
care partidul, statul și poporul nos
tru o dau acelora care in anul 
1982, împreună cu colectivele lor, 
au depus o activitate susținută și 
au adus o contribuție importantă 
la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a 

. Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 

, și de înaintare spre comunism* la 
înfăptuirea obiectivului fundamen
tal pentru acest cincinal — trece
rea României la un stadiu nou de 
dezvoltare, realizarea unei noi ca
lități a muncii și vieții.

Așa cum am menționat la Con
ferința Națională și la recenta ple
nară a Comitetului Central al 
partidului, deși în condiții econo
mice mondiale grele, cît și în une
le condiții speciale, determinate de 
unele greutăți și contradicții in 
dezvoltarea noastră economico-so
cială, poporul nostru a obținut și 
în 1982 rezultate importante în 
asigurarea progresului economic și 
social al patriei.

Am trecut, în acest an, la reali
zarea obiectivelor trasate de Con
ferința Națională, în primul rind 
Ia dezvoltarea mai puternică a 
bazei energetice, de materii prime, 
a agriculturii și a altor sectoare, 
pentru a asigura condiții tot mai 
bune în vederea desfășurării in
tr-un ritm .mai înalt, a dezvoltării 
patriei noastre.

Rezultatele pe primele 4 luni ale 
acestui an sînt superioare preve
derilor planului pentr* aceste luni 
— și avem toate condițiile de a 
realiza cu succes planul pe acest 
an și a pune o bază trainică pen
tru înfăptuirea întregului cincinal.

Aș dori ca acordarea acestor 
înalte distincții unui număr mare 
de oameni ai muncii — muncitori, 
țărani, intelectuali — care consti
tuie, repet, o înaltă apreciere pen
tru munca depusă, să constituie, 
în același timp, un imbold pentru 
îmbunătățirea activității în toate 
domeniile, pentru mai buna orga
nizare a muncii în vederea reali
zării planului pe acest an, a dez
voltării mai puternice a bazei 
energetice, de materii prime, a 
agriculturii, a înfloririi științei și 
culturii, a dezvoltării invățămîntu- 
lui, a formării cadrelor pentru 
toate sectoarele de activitate.

Să facem în așa fel îneît în acest 
an să obținem rezultate superioare 
chiar față de prevederile planului, 
în toate domeniile de activitate ! 
Aceasta să constituie un imbold 
pentru creșterea mai puternică a 
productivității muncii, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale și 
sporirea eficienței economice! în 
mod deosebit aș sublinia și în acest

cadru necesitatea ridicării calității 
și nivelului tehnic al întregii acti
vități, a înfăptuirii neabătute a 
prevederilor exportului, realizînd o 
producție de bună calitate, făcînd 
astfel ca produsele românești să 
fie competitive cu cele mai bune 
produse similare pe plan interna
țional ! Să asigurăm condițiile ne
cesare participării active a patriei 
noastre la diviziunea internaționa
lă a muncii, dezvoltînd relațiile cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul egalității, al 
respectului independenței și suve
ranității naționale, al neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc !•

Consider că dispunem de tot ce 
este necesar pentru înfăptuirea în 
bune condiții a hotărîrilor Con
ferinței Naționale, asigurînd ridi
carea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, înfăptui
rea programului de dezvoltare ge
nerală și de creștere, pe această 
bază, a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

încă o dată doresc să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor celor care 
au fost distinși, cele mai calde fe
licitări.

în același timp, cu acest prilej, 
adresez întregii clase muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, felicitări pentru 
rezultatele obținute în activitatea 
din 1982, precum și din primele 4 
luni ale acestui an și urarea 
fierbinte de a obține succese tot 
mai mari. Multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

IBiGflREfi CMIM
- râde Kft nevoie 

de apă!.
Ne aflăm într-o perioadă hotărâtoare pentru dez

voltarea culturilor agricole, pentru recolta acestui an. 
De la un .capăt la altul al țării, pe terenurile cultiva
te cu cereale și plante tehnice, în grădinile de legume, 
oamenii, muncii din agricultură continuă in ritm in
tens întreținerea culturilor, remarcîndu-se pretutin
deni preocuparea pentru realizarea lucrărilor la timp 
și de calitate. Dar în afara acestor lucrări, obținerea 
recoltelor prevăzute în acest an este determinată în 
mod hotărâtor de irigarea unor suprafețe cît mai mari 
și aplicarea corectă a udărilor. Cu atît mai importan
tă este această acțiune cu cît. in condițiile acestei 
primăveri, in zonele din sudul, sud-estul și . estul 
țării, solul are mai puțină umezeală. Iată de ce în 
aceste zile, concomitent cu intensificarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, în toate unitățile agricole din 
zonele unde umiditatea solului este insuficientă, da
toria organelor și organizațiilor de partid, a consilii
lor populare, și consiliilor agroindustriale, este de a 
acționa energic pentru mobilizarea puternică a for
țelor,de la sate spre a se iriga,, zi și noapte, suprafe
țe cît mai mari.

Deși în ultimele zile a plouat în multe zone ale 
țării, totuși, pe mari suprafețe, îndeosebi în Bărăgan, 
Dobrogea și sudul Moldovei, rezervele de apă din sol 
sînt apropiate de plafonul minim. După cum aprecia
ză meteorologii și specialiștii din agricultură* chiar 
dacă în viitoarele săptămîni ar exista un regim nor
mal de ploi, ele vor ameliora umiditatea doar în stra
turile superficiale ale solului. Or, pentru ■ obținerea 
de recolte mari și chiar depășirea nivelurilor planifi
cate, esențial este să se asigure culturilor agricole 
apa de care au nevoie. De aceea, deosebit de impor
tant în momentul de față este ca sistemele de irigații 
să funcționeze la întreaga capacitate. în acest scop 
este necesar ca organele județene de partid, consiliile 
populare și organele agricole, conducerile și specia
liștii din unitățile agricole să acționeze permanent 
pentru funcționarea în bune condiții a sistemelor și 
a instalațiilor de irigații, asigurînd organizarea exem
plară a muncii formațiilor de motopompiști și udă- 
tori, iar acolo unde apar defecțiuni să se intervină 
operativ pentru repararea motopompelor și asigura
rea pieselor de schimb necesare.

Ca urmare a măsurilor organizatorice și tehnice 
întreprinse, sistemele de irigații funcționează din plin 
în multe unități agricole. In ansamblu, pînă la 12 
mai, prima udare s-a făcut pe o suprafață de 
1,4 milioane . hectare. Este de relevat că, în perioada 
30 aprilie — 6 mai, au fost aplicate udări pe o su
prafață de aproape 400 000 hectare, iar pentru săp- 
tămina 7—13 mai este prevăzut să se irige culturile 
agricole pe aproape 500 000 hectare. Potrivit dalelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, pină în seara 
zilei de 12 mai, din programul săptămînii menționate 
s-au efectuat udări pe 431 700 hectare. în județele 
Brăila, Călărași, Dolj și Giurgiu, prevederile pe patru 
zile din programul săptămînii au fost îndeplinite. în 
schimb, în alte județe — Ialomița și Constanța — nu 
au fost realizate în totalitate prevederile cuprinse în 
programul săptăminal. Aceasta se datorește modului 
defectuos in care a fost organizată mutarea echipa
mentului de udare, neasigurării forței de muncă ne
cesare, neintervenției la timp pentru înlăturarea de-
(Continuare în pag. a IlI-a)

l«îilIE
- in fimctlane ia termenul 

planificat!
Potențialul productiv al țării va crește substanțial 

in acest an cu noi și importante capacități de produc
ție ce se construiesc in industrie, agricultură și în 
celelalte ramuri. Sarcinile programului de investiții 
pe 1983 sînt ample și mobilizatoare, de înfăptuirea 
lor cu succes depinzind, în bună măsură, creșterea 
capacităților de producție într-o serie de ramuri im
portante — mai ales în cele menite să asigure dez
voltarea bazei energetice și de materii prime — rea
lizarea riguroasă a . sporurilor de producție prevăzute 
în. acest an și în următorii ani. Semnificativă în ce 
privește exigențele și eforturile deosebite ce se cer, 
deopotrivă, din partea tuturor factorilor cu responsa
bilități directe în procesul de realizare a noilor obiec
tive, capacități și instalații este 'însăși amploarea fon
durilor alocate, care se ridică la 241,5 miliarde lei. 
De asemenea, reține atenția numărul mare de capa
cități importante prevăzute să intre în funcțiune — 
485. menite să. contribuie la dezvoltarea susținută și 
modernizarea continuă a economiei noastre naționale.

Sint sarcini majore, a căror înfăptuire impune, aȘa 
cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ca pe toate șan
tierele ele investiții, fără excepție, să se lucreze în 
ritm susținut pentru a se asigura realizarea tuturor 
lucrărilor potrivit graficelor de execuție și in
trarea în funcțiune la termenele prevăzute a 
tuturor obiectivelor și capacităților noi de pro
ducție, să se aplice cu toată fermitatea măsurile 
stabilite de conducerea partidului în vederea îndepli
nirii in bune condiții a planului de investiții din 
acest an.

Practica de pe numeroase șantiere — cele ale noi
lor capacități de la combinatele de utilaj greu de la 
Iași și Cluj-Napoca, întreprinderii de fibre artificiale 
Suceava și altele — dovedește că acolo unde există o 
perspectivă și o concepție organizatorică clare, ac- 
ționîndu-se cu grijă pentru programarea judicioasă a 
fiecărei lucrări de construcții și montaj, pentru întro
narea unei disciDline riguroase în muncă și folosirea 
rațională a timpului de lucru al oamenilor și a uti
lajelor de execuție, acolo unde între constructori, 
montori, beneficiari și furnizori de utilaje conlucra
rea este permanentă și strânsă, termenele de punere 
în funcțiune pot fi respectate și chiar devansate.

Desigur, este pozitiv faptul că, în perioada care a 
trecut din acest an, constructorii și montorii de pe 
o serie de șantiere au obținut rezultate bune, concre
tizate în punerea in funcțiune la termen și chiar mai 
devreme a unor obiective, in devansarea unor lucrări, 
în același timp, pe unele șantiere s-a manifestat 
o vizibilă neconcordanță între posibilități și realizări, 
explicabilă prin slaba organizare a activității con
structorilor. neajunsuri in colaborarea acestora cu 
montorii și. beneficiarii de investiții, ca și prin în- 
tîrzieri în livrarea unor însemnate cantități de mașini 
și utilaje tehnologice.

Ne referim îndeosebi la șantierele de pe platfor
mele petrochimice din Midia-Năvodari și Borzești, la 
cele ale întreprinderii de anvelope din Drobeta-Turnu 
Severin, centralelor termoelectrice de la Galați și 
Anina, întreprinderii de utilaj tehnologic din Bistrița, 
instalației de teflon din cadrul Combinatului chimic 
Făgăraș etc. Ca urmare, la un număr important de 
obiective și capacități noi termenele, de punere în 
funcțiune au expirat, fără ca momentul inaugural să
(Continuare în pag. a Ill-a)

IAȘI : Producție-marfă 
peste plan

Oamenii muncii din industria 
județului Iași au obținut în peri
oada care a trecut din acest an o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de peste 100 milioane lei, 
concretizată în 11,4 milioane kWh 
energie electrică, peste 2 200 tone 
țevi sudate din oțel, medicamente 
de uz uman în valoare de aproape 
16 milioane lei. 2 400 radiorecep
toare, circa. 60 000 tricotaje și alte 
produse. (Manole Corcaci. cores
pondentul „Scînteii").

BACĂU : Livrări suplimentare la export
Colectivele din industria ju

dețului Bacău acționează cu ho- 
tărire și dăruire pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de ex
port. O atenție deosebită este acor
dată înnoirii și modernizării pro
duselor. promovării unor tehnolo
gii noi, moderne, aprovizionării 
ritmice cu materii prime și mate
riale a formațiilor specializate in 
producția pentru export, realizării 
întocmai a cerințelor de calitate 
solicitate de partenerii externi. Ca 
urmare a măsurilor și acțiunilor

inițiate pentru creșterea produc
tivității muncii, a calității și com
petitivității, produselor, în perioada' 
care a trecut de la începutul anu
lui, petrochimiștii din Borzești au 
livrat suplimentar mărfuri in va
loare de peste 2,5 milioane lei. în
semnate cantități de produse au 
livrat la export, peste prevederile 
planului, întreprinderea metalur
gică, întreprinderea mecanică, în
treprinderea de încălțăminte „Par
tizanul" din Bacău și altele. (Gh. 
Baltă, corespondentul „Scînteii").
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dar și izvor de venituri
Faptele nu pot fi eludateFiecare gospodărie sătească - o puternică bază de producție

PFAPfuC AUTO AFRO VIZIONARE A
Curtea proprie este oglinda hărniciei
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Liceul „Traian" din Drobeta- 
Turnu Severin — instituție de 
învățământ. cu bogate și recu
noscute tradiții — își sărbăto
rește zilele acestea virsta-i cen
tenară. Pe frontonul impunăto
rului edificiu, amplasat pe ma
lul Dunării, in apropierea ves
tigiilor istorice ale Drobetei, se 
află bustul poetulut latin Ovi- 
dius și cele ale lui Vasile Alec- 
sandri și Ion Heliade Rădules- 
cu. Deasupra se înalță alte 
două busturi care reprezintă ale
goric Moldova și Muntenia. Deo
sebit de interesant este și par
cul botanic al liceului, care cu
prinde peste o sută de 
rare de arbori și flori, 
dintre ele chiar unicate 
noastră și in Europa,

u
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® Anual, numai din curtea proprie se pot „culege" peste 30 000 
de lei ® Porumbul din solarii © Bogați in fapte de muncă, 

bogați în realizări
In repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a* combătut men

talitatea veche, depășită, după care ar fi periculos ca țăranul (și nu 
numai el) să se îmbogățească prin muncă mat bună, de Calitate șî efi
ciență mai înalte : „Să dăm posibilitatea acelora care muncesc mai bine 
să ciștige mai mult. Nu trebuie să avem nici o teamă, chiar dacă unii vor 
ciștiga de două ori mai mult, dacă acesta e rezultatul muncii lor". Recen
tele decrete ale Consiliului de Stat vizează tocmai aceste aspecte, sub
liniind îndatoririle cetățenești Care revin fiecărui locuitor din satele și 
comunele tării privind sporirea producției agricole, legumicole și zoo
tehnice, desfacerea produselor in condiții de echitate și legalitate, prin 
contractări sau pe piață. Cum se acționează pentru traducerea în viată 
a acestor măsuri ? Iată întrebarea al cărei răspuns l-am căutat în mai 
multe așezări rurale din județul

ditii nu-i de mirare că cei din co
muna Brazii au asigurat în 1982 — 
numai din gospodăriile .populației — 
250 tone de legume pentru export, 
dar și importante cantități de pro
duse pentru consumul lor propriu. 
Nu există legumicultor din Brazii 
care să nu fi obtinut anul trecut in
tre 25 000—30 000 de lei numai din 
curtea proprie, iar pentru 1983 au 
contractat deja la export 176 tone de 
legumă. Dovadă că și de la C.A.P. și 
din propria curte poți obține veni
turi .spectaculoase.

Ialomița.
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lui Brâncuși
Foarte interesant Interviul 

publicat de Constanța Popescu- 
Cofpade in ziarul hunedorean 
..Drumul socialismului'1 cu Va
sil e Borodi, din PetrilA, unul 
din inimoșii meșteri care au 
ajutat-la înălțarea unei capodo
pere a marelui Brâncuși.. Om 
trecut de 85 de ani, Vasile Bb- 
rodi evocă momente emoțio
nante trăite cu aproape o jumă
tate de veac in urmă Ut Tg. Ji'u, 
i,n preajma lui Brâncuși. Era 
unul din primii sudori din Va
lea Jiului, care stălpinea noua 
tehnică — pe atunci — a sudu
rii electrice și autogene. El a 
executat sudura armăturii inte
rioare a... stilpulul. „Că stilp ■ ii 
ziceam noi pe atunci, 
s-a numit după aceea".

De cite ori s-a dus la 
de-a lungul anilor — și 
mereu — Vasile Borodi 
vit îndelung în fața „stilpulul' 
și de fiecare dată, admirind ge
niul lui Brâncuși, l-a încercat 
și un simțămint de mindrie pen
tru trăinicia sudurii de-atunci. 

Ca să se știe!
,jlm citit cu mare interes, dar 

și cu o undă de amărăciune, 
faptul divers din 22 aprilie des
pre dispariția din centrul orașu
lui Caracal a statuii reprezen- 
iind zeița Ceres. Mi-a plăcut^ și 
gluma de la sfîrșit precum că, 
fiind o zeiță a agricultorilor, s-o 
fi dus să le dea o mină de aju
tor la semănat. Semănatul s-a 
încheiat, dar zeița nu s-a mai 
înapoiat. De existat insă există".

în continuare, semnatarul 
scrisorii, Eugen Vilceanu, de la 
întreprinderea de vagoane din 
Caracal, ne aduce la cunoștință 
că a descoperit' statuia zeiței . 1 
printre alte piese vechi in spa- r| 
tele autog.ărj.1. din. localitate, mai 
exact, in curtea uzinei 'ele apă. . 
,^Am văzut-o și âm avut o strin- I 
gere de inimă. De ce o fi fost I 
«exilotă»? De ce nu i se găsește .. 
un loc potrivit?".

Acum, că au aflat unde se 
află și cei care trebuie să răs
pundă la asemenea întrebări, 
sintem pe recepție.

Petiție falsă
„Subsemnata Maria 

domiciliată in Iași, vă 
dispuneți desființarea 
telefonic de la domiciliul meu"...

Cererea a fost aprobată de 
direcția județeană de postă șl 
telecomunicații $t i s-au comuni
cat petiționarei obligațiile le
gale pe care le are de îndepli
nit în astfel de situații. 
, Cînd a primit înștiințarea, fe
meia mai-mai să leșine. . De 
unde și pină unde să i se des
ființeze postul telefonic? „Ce, 
am cerut eu așa ceva?" — a în
trebat ea, dar i s-a' arătat cere
rea scrisă negru pe alb. „N-am 
scris-o eu!" — a declarat ea. 
Atunci, cine?

Și astfel s-a descoperit că 
falsa petiție fusese întocmită, in 
numele ei, de un vecin, Zota 
T:>ma, cu care se află în cear
tă. Acum, Z. T. așteaptă să i se 
comunice și lui, tot negru 
alb, sancțiunea prevăzută 
lege pentru astfel de faptă. 

...Și s-a potolit
Mare bal mare in sala Cămi

nului cultural din Podgoria, ju
dețul Buzău. Cel mai petrecă
reț dintre toți s-a dovedit 
Gheorghe Gogoașă, venit spe
cial de la Valea Rimnicului să 
însuflețească atmosfera. Totul a 
mers bine, pînă în clipă in care 
Gogoașă și-a dat in petic și l-a 
lovit pe Constantin Adrian. Mi
liția l-a surprins pe Gogoașă cu 
briceagul deschis în mină și a 
înregistrat evenimentul sub de
numirea „tentativă de omor". 
Aceasta înseamnă că respecti
vul va pierde pentru un 
orice 
sirba, 
după 
legea.

coloană
Tg. Jiu, 
s-a dus 
a zăbo- i»

Mitrea. 
rog să 
postului

pe 
de

timp 
legătură cu tangoul, cu 
cu balurile. Va „juca“ 

cum și cit ii va „cintaâ
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O... nesfîrșită vrednicie
Se trezesc înainte de pălitul stele

lor și încep să-și stivuiască lăzile cu 
legume pe banchetele din spate, 
pînă-n plafoane, în portbagaje ori — 
cei care și-ău cumpărat și așa ceva 

în rtdote. Aproape fiecare hre o 
„Dacie", o. „Ladă", un „Moskvici". o 
Volga",- ori. acum, in ultimul timp, 
chiar un „ARO"-diesel. Amortizoa- 
rele mașinilor .oftează, iar pneurile 
se fac „moi" sub greutatea cartofilor 
și verzelor timpurii, a morcovilor, a 
salatelor, ardeilor de tot felul, to
matelor... Unii — cei mai mulți — 
atrași de puternicul magnet al pie
țelor Capitalei, o iau spre Bucu
rești, alții spre Ploiești, alții spre 
Urziceni. Mercurialul fiind același 
pe ziua în curs în toate piețele, niț 
mai gonesc după alte piețe. Expe
riența i-a învățat că n-are rosț să se 
încurce , unii pe alții cu aerul că fac 
comerț oferind spre vînzare unul și 
același produs. O piață plină numai 
cu salată, spre exemplu, e un non 
sens. Așa se-face că unii ajung pe la 
Piatra Neamț. Brașov. Sfîntu Gheor
ghe. Constanța ori chiar la Botoșani...

Ei, aceștia, .legumicultorii din Si- 
nești. Coșereni, Movilită. Fierbinți, 
Dridu, Brazii, sînt recunoscut! ime
diat ■ după roșiile ..trei la kil". după 
„vînăta cit căciula".

...Cum să nu Ie cumperi produse
le ? Actualele reglementări de pre-

țuri le asigură un cîștig bun. curat, 
mai ales că produc cu cheltuieli mi
nime : ei își fac singuri răsadurile, 
curțile lor au fiecare un put forat 
pentru apă și sînt acoperite de so
larii, fiecare palmă de pămînt e fo
losită intensiv (,.la Anghel Marin 
din Coșereni vrejurile de roșii um
bresc pină șl prispa casei, și ca el 
mai sînt în sat și Mihai Ștefan. Dră- 
gan Manole. Alexandru Gheorghe, 
Marin Radu..."), producțiile lor se 
sprijină pe propria lor hărnicie...

Seara, 
obosiți, 
mi ți.

cînd se întorc . acasă sînt 
intr-adevăr, dar și mulțu-

„Pămîntul 
e viața noastră

Cum-necum, in capul unorâ S-a 
înșurubat ideea că acolo unde locui
torii își dau sufletul — chiar așa ! 
„Pămîntul e viața noastră, sufletul 
nostru", îmi spunea Stahcu Răduca- 
nu din satul Maia — pentru ca să ob
țină maximum de profit de pe urina 
cultivării cu legume a lotului perso
nal, în comuna 
muncii la C.A.P. 
dintre cele mai 
Iată, ca exemplu, 
limbajul elocvent 
obtinut în cooperativa agricolă de 
producție din comuna Brazii in anul 
1982 :

aceea rezultatele 
n-ar. fi. zice-se, 
bune. Nu-i așa. 
vă prezentăm iii 

al cifrelor ce s-a

I

Nr. 
crt. Produse

Planificat 
kg/ha

Realizat 
kg/ha

I. gria 3 600 4 202
2. porumb 5 500 6 359
3. floarea-soarelui 2 200 2 525
4. tomate cultivate în solarii 50 000 72 500
5. tomate cultivate în cîmp 20 000 41 830
6. varză timpurie 20 000 28 330
7. varză de toamnă 30 000 50 000
8. ardei gras 16 000 31 560
9. gogoșari 15 000 25 320

din comună lunăr se plătesc în jur 
de 72 000 lei.

Am dorit să discutăm cu semna
tarul scrisorii de contestație des
pre aceste măsuri pe care el nu 
le-a văzut sau n-a . vrut să le vadă 
— dar n-a fost cu putință. în co
muna Crușețu există... circa 30 de 
Popescu din ___
Popescu. Or, n-ani reușit să aflăm 
care dintre 
scrisorii de

Dincolo de anonimatul autorului, 
rămine întrebarea : cine a dezin
format și pe cine 7 
după cum se poate 
mine Cel Consemnat în ziar prin 
datele furnizate cu exactitate de 
Comitetul județean Gorj al P.C.R., 
la rubrica amintită și reconfirmate 
prin recentete noastre verificări 
la fata locului.

Măsurile operate la Crușețu n-au 
fost „blajine", căci și faptele pe
trecute au fost grave. Dar severi
tatea nu înseamnă lipsă de mă
sură. Ce ar fi vriit mai mult ano
nimul N.P., cît de aspre le-ar fi 
dorit 7 Crede, intr-adevăr, așa cum 
scrie. .Că un vot de blam și alte 
sancțiuni pe linie de partid sînt o 
„bagatelă ?“ Dacă N. P. ar fi mem
bru de partid, ar cunoaște prețul 
moral al. unor astfel de sancțiuni.

Și ar cunoa$te., desigur, și prețul 
unei dezinformări — chiar cînd 
aceasta servește ca paravan, foarte 
transparent, ai dorințelor de răz
bunare și urii personale...

Marta CUIBUȘ

un 
Po- 
cele

Cu Citeva luni în urmă, redacția 
ziarului „Scinteia" era sesizată, 
printr-o scrisoare, că Ia unele fer
me din satele Marinești. Văluța, 
Slăvuță, ale C.A.P. Crușețu-Gorj, 
au rămas nelucrate circa 100 ha de 
pămînt ; că producția realizată este 
slabă, nesatisfăcătoare ; că nu s-au 
obținut nici cantitățile destinate 
fondului de stat și nici cele pen
tru retribuirea membrilor coopera
tori ; că din cauza evidentei con
tabile deficitare s-au înregistrat 
Cazuri de sustrageri de porumb.

Comitetul județean Gorj al 
P.C.R.. căruia „Scinteia'* i-a trimis 
scrisoarea, a constatat, in urma 
unor investigații efectuate de acti
viști de partid și factori responsa
bili din U.J.C.A.P. Gorj, temeini
cia celor sesizate în scrisoarea 
amintită. în plenara lărgită cu ac
tivul a comitetului comunal , de 
partid, ca urmare a acestor verifi- • 
Cări. au fost sancționați primarul 
comunei, președintele C.Â.P.. in- 
ginerul-șef al acesteia. Totodată, 
au fost destituit! din funcții pre
ședintele, Ion Pană, și inginerul-șef 
al C.A.P., Ion Gorun ; s-au luat :și 
alte măsuri organizatorice și disci
plinare.

La 4. martie a.c., ziarul „Scinteia", 
în cadrul rubricii „Cum au fost 
soluționate scrisorile adresate . re
dacției", sub titlul' „Exigență spo
rită pentru respectarea disciplinei 
în cooperativa agricolă de produc
ție", a informat despre concluziile 
cercetării și despre măsurile aplt-

Iată însă Că zilele trecute 
cititor, care semnează Nicolae 
pescu din Crușețu. contestă 
publicate, „aducîndu-ne la cunoș
tință" că „de fapt totul a rămas 
consemnat intr-un proces-verbal 
pe care deja a început să se de
pună prafui" și că „in realitate nu 
s-a procedat decit la destituirea 
inginerului Pană, ceilalți fiind nu
mai criticați". Și, făcindu-se mesa-

care 12 sînt Nicolae

aceștia e semnatarul, 
care toți s-au dezis.

PORNIND
DE LA O SCRISOAREAvantajele sînt 

ca și obligațiile : mari
Curtea lui Militaru Ilie din satul 

Maia are 35 de ari. Casa și acaretu
rile sînt încolțite din-toate părțile 
de, solarii, de seră. Omul e gospodar 
bun. Are și Cotet pentru porc, și po
iată pentru păsări. Pline, ambele. 
Sub șopron, rulota automobilului. Ne 
spune că are tot ce-și dorește. Mun
cește și la C.A.P. și acasă. Din pro
dusele curții și-a asigurat și uleiul, 
și'zahărul. Despre cîștigurile celor 
din Maia am pomenit. In județ cir- 
citlă însă vorba că 'cei din Movilită 
ar fi „milionarii". Desigur, vorbele 
sînt cam' mari, dar să ' menționăm 
numărul autoturismelor existente 
și . prin alte ' comune : la. Coșe- 
rehi — 93 ; la Movilita — 124 ; la 
Dridu — 109; la Brazii — 111... 

. Alte sute și sute de .oameni âu mo- 
-tociclete. motorete... Casele lor. sînt 

"precum florile.. Este deosebit de ren
tabilă meseria de legumicultor.

— Altminteri nu sînt singurele 
avantaje pe care le au locuitorii sa
telor. noăstre, ne spunea. Gheorghe 
Nicolae, ^primarul comunei Făcăenl. 
Uite, la noi sînt 4 doctori și 60 de 
profesori și învățători. Am dat noi 
vreun ban pentru formarea lor ? 
N-am dat. Ne costă ceva pe vreunul 
din cei 6 800 de locuitori asistenta 
medicală ? Nu. e gratuită. La fel și 
școlarizarea copiilor noștri. Iau 
exemplul meu : băiatul este ofițer 
de marină și student in anul III la 
cibernetică ; fetele sînt căsătorite la 
București, una lucrează la uzinele 
„Republica", cealaltă la IPROMET. / 
M-a costat pe mine ceva ca să ajun
gă unde-au ajuns ? Nu. Iar ca mine 
sînt o mulțime. Avantajele de a.lo
cui la tară sînt mari, la fel ar tre
bui. să fie și obligațiile. Iată de ce 
privim încheierea de contracte și li
vrările Ia fondul de stat ca pe un 
fel de dialog — economic — între sat 
și oraș...

— Chiar voiam să vă întreb : cum 
stati cu contractările ?

— Bine. Pînă de curind aveam În
cheiate acte pentru 570 porci, 1100 
berbecuti, 9 tone carne de pasăre, 
73 taurine, 10,5 tone lină. 105 hi lapte 
de vacă. 203 hl lapte de oaid. 2 tone 
de miere, 27 tone de legume, 45 000 
.ouă... Posibilități mai sînt. din ce in 
XejfilwjMjilți locuitori înțeleg că este'" ' 
-fn avahtaj'ul lor să încheie contracte 
cu statul. Șint avantaje pe care eu 
le-aș numi și obligații. N-am drep
tate ?

gerul cititorilor ziarului nostru, ni 
se adresează patetic și interogativ: 
„Vă gîndiți oare ce este in sufle
tul . cititorilor „Scînteii" din Cru- 
șetu care știu realitatea ?“

...Așa am pornit in... căutarea 
realității. Și am găsit-o. dar cu to
tul alta decit cea pe care a descri
s-o contesțatarul nostru. Iat-o. pe 
scurt : 1) inginerul Pană, președin
tele C.A.P.. sancționat cu vot de 
blam și destituit ; 2) inginerul Ion 
Gorun, fostul inginer-șef al C.A.p., 
sancționat-cu vot de blam și schim
bat din funcție ; 3) Tudor Drago- 
mir. primarul comunei, sancționat 
cu mustrare pe linie de partid ; 
4) Mihai Popescu, secretarul birou
lui executiv, sancționat cu mus
trare pe linie de partid ; 5) in ce 
privește retribuțiile membrilor 
C.A.P., ele s-au asigurat conform 
Legii nr. 1/1982. Adăugăm că pen
tru membrii cooperatori pensionari

ER
Cum se acordă concediul

Adevărul, 
constata, ră-

'> .■

$

de odihnă
ții, cît și cele ale persoanelor în
cadrate în muncă. Această ordine 
de efectuare a concediilor poate fi 
modificată în situațiile prevăzute 
de art. 13 din Legea nr. 26/1967 (in
capacitatea temporară de muncă ; 
cînd femeia încadrată In muncă so
licită concediu de odihnă înaintea 
sau în continuarea concediului de 
maternitate etc.).

Persoanele nou încadrate, precum 
ți cele reîncadrate, a căror vechi
me în muncă este întreruptă, vor 
primi primul concedip de odihnă 
după împlinirea unei vechimi neîn
trerupte în muncă de 11 luni. Dacă 
cele 11 luni sînt împlinite în anul 
calendaristic în care a avut loc in

cadrarea. sau reîncadrarea, durata 
concediului va fi proporțională cu ' 
timpul cuprins intre aceste date și 
sfirșitul anului. Cînd cele 11 luni 
se împlinesc in anul următor înca
drării ori reîncadrării, primul con
cediu se va acorda în acel an, la 
durata sa adăugindu-se, pe lingă 
concediul integral pe acel an, și zi
lele de concediu corespunzătoare 
timpului lucrat în anul anterior.

Pe perioada concediului de odih
nă se acordă o indemnizație calcu
lată potrivit art. 17 din lege, pe 
baza retribuției medii zilnice pe ul
timele 12 luni. Această indemniza
ție se plătește anticipat.

Gheorghe PÎRVAN

Cititorilor Gheorghe Butnaru din 
comuna Mogoșești-Siret, județul 
Iași, Ioana Niculescu din Craiova, 
Georgeta Albu din București, 
Nicolae Dumitrescu din Vălenii de 
Munte și aitoră care ne-au adre
sat întrebări în legătură cu acor
darea concediului de odihnă le răs
pundem următoarele :

în fiecare an calendaristic, per
soanele încadrate în muncă au 
dreptul la un concediu de odihnă 
plătit, cu o durată de 15—24 zile 
lucrătoare, în conformitate cu pre
vederile art. 125 din Codul muncii 
și ale Legii nr. 26/1967. Durata con- 
'cediului se stabilește în funcție de 
vechimea în muncă, în felul, urmă
tor : pînă la 5 ani vechime — 15 
zile, lucrătoare ; de la 5 la ’8 ani — 
16 zile lucrătoare ; de Ia 8 la 11. ani 
— 17 zile lucrătoare ;. de la 11 la 14 
ani — 18 zile lucrătoare ; de la 14 
la 17 ani — 19 zile lucrătoare; de 
la 17 la 20 ani — 21',zile..lucrătoare;

' peste 20 ani vechime se acordă 24 
,. zile iucrătoare. ■ :"r;

La determinarea mărimii conce
diului de odihnă se ia în conside
rare vechimea în muncă pe care 
cei în cauză o împlinesc în cursul 
anului calendaristic în care li se 
acordă concediul, indiferent de 
data- la care îl primesc. Celor care 
lucrează in condiții deosebite de 
muncă li se acordă și un concediu 
suplirhentar de 3 pînă Ia 12 zile lu
crătoare, stabilit potrivit crite
riilor reglementate de H.C.M. nr. 
1149/1968.

Programarea concediilor se face 
Ia sfirșitul anului, pentru anul ur
mător, de către conducerea unității, 
de acord cu organul sindical din 
unitate. Ordinea concediilor se sta
bilește eșalonat în tot cursul anu
lui, avîndu-se în vedere atît inte
resele bunei desfășurări a activită-

I

I

trul pătrat, ci și pentru că, de pe 
aceleași terenuri, obțin .și înseni
nate cantități de porumb. Cum fac ? 
Pregătesc terenul pentru solarii,, în- 
sămînțează porumbul, tot acolo '/plan-.1 
tează-'și'răsadurilri/Câres^te'Se. Se deii^ri'SCT] 
voltă, dau producțiile stis-zise/ iăfepe , 
15 iulie oamenii, scot foliile și iată j
că acum porumbul poate să crească j
în voie, fostul solar devine un veri-

Aceasta a fost situația la C.A.P. 
Ceea ce nu i-a împiedicat pe aceiași 
oameni, pe loturile personale, să ob
țină. rezultate asemănătoare. Cio- 

■ hanu Ion, Stancaji . Alexandru, Ol- 
...-.Îeaiîu Constentin/Ghiță GhiȘiu (satul 

"Mai'a), ' Ion '"șii Nifeolae 'IbrdâiihȘ,- ‘ 
Răzvan Ilie și . Radii Nicolae (sa-' 
tul Brazji) sînt renumiți în zonă nu 
numai pentru că reușesc să ob- ........... ............ .............. .....
țină 10—15 kg de roșii pe me- . .tabil lan de porumb... în aceste con-
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Mircea BUNE A.

Avuțiile pădurii nu sînt numai copacii..• ••

Pe cărările rentabilității, de la mica industrie la sericicultură și de 
la zootehnie la culesul fructelor

Au rămas cu 
promisiunile

In urmă cu patru ani, în ora
șul Sullna s-a construit o rețea 
de alimentare cu apă, in lungi
me de doi kilometri și jumăta
te. La executarea ei au contri
buit și cetățenii, prin muncă 
voluntar-patrlotică.

După terminarea lucrărilor, 
oamenii au așteptat cu nerăb
dare sosirea apei la robinet. Dar 
nerăbdarea lor avea să se trans
forme intr-o lungă șî nedorită 
așteptare. Pentru că apa nu a 
curs și nu curge nici acum, după 
patru ani! Li s-a explicat că, 
pe undeva, conducta principală, 
ar fi -înfundată.

O fi, dar nimeni nu mișcă un 
deget să înlăture defecțiunea.

în schimb, promisiunile celor 
care ar trebui să le aducă apa 
la robinet curg unele după 
tele. Dar ce folos ? '

al-
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Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii

I

De obicei, cînd apreciem, din punct 
de vedere economic, valoarea unei 
păduri, aproape imediat și instinctiv 
ne gindi'm la cantitatea și calitatea 
lemnului respectiv. De fapt, pentru 
o . asemenea apreciere există chiar o 
expresie silvico-economică : „renta 
pădurii" — ceea ce înseamnă tocmai 
suma de bani obținută dintr-o anu
mită zonă silvică prin valorificarea 
anuală a copacilor ajunși la maturi
tate. Și totuși, de cițiva ani încoace, 
fără ca „renta pădurii" să fie negli
jată, ea începe să fie tot mai des 
dublată de „renta secțiilor-anexă" 
organizate in ocoalele silvice. Valoa
rea acesteia înglobează valoarea altor 
produse — respectiv a fructelor, de 
pădure, ciupercilor, animalelor do
mestice crescute de pădurari, obiec
telor gospodărești realizate din lemn, 
finului cosit din pădure, produselor 
apicole. . Aflăm de la specialiști că, 
în unele cazuri, „renta secțiilor- 
anexă" ajunge să fie mai mare decit 
„renta pădurii".

Este, desigur, o informație sur
prinzătoare. dar tovarășul Mircea 
Diaconu. inspector-șef al Inspecto
ratului. silvic din VRANCEA — uni
tate de referință in ce privește dez
voltarea secțiilor-anexă — ne argu- 
inentează ceea ce se afirma mai sus: 
„îri anul 1982 «renta pădurii»- din 
Vrancea s-a ridicat la , aproximativ 
20—25 milioane lei. în timp ce va
loarea produselor obținute în secțiile- 
anexă a depășit 30 milioane, iar 
aceasta urmează să mai crească in 
1983 cu citeva procente".

Să stăruim ceva mai detaliat asu
pra cîtorvâ dintre aceste activități 
anexă, pentru o cunoaștere mai con
cretă a experienței Inspectoratului 
silvic din Vrancea. pentru uzul 
celorlalte unități similare din țară.

Activitatea de industrie mică. în 
raza Inspectoratului Vrancea exista 
o suprafață de 75 hectare ocupată cu 
sălcii și plopi bătrini. în urma unor 
analize făcute asupra „rentei pădu
rii'' 
s-a constatat că pămîntul era. prac
tic. aproape irosit. Ca urmare, tere
nul. respectiv a fost degajat și plan
tat cu răchită. Scopul : înființarea 
unor ateliere pentru realizat împle
tituri. Acum, de pe acest teren se 
obțin anual 600 tone de răchită. Pre
lucrată in atelierele înființate, aduce 
un venit net de 6 milioane lei anual, 
iar ceea ce se lucrează în atelierele 
din pădure —. tăvi, coșuri pentru 
copii, pentru rufe, pentru piață, 
fructe ș.a.m.d. — se exportă în to
talitate. fără a se face nici pe de
parte fată cererilor. Citeva firme 
din țări occidentale întrețin legături 
comerciale constante cu ocoalele sil
vice din Vrancea tocmai pentru ase
menea produse de industrie mică.

Valorificarea fructelor de pădure 
a devenit și ea o îndeletnicire con
stantă și rentabilă a ocoalelor 
silvice vrincene. pădurarii, persona
lul inspectoratului silvic constituind 
o forță de muncă permanentă în 
activitățile din acest domeniu. în

■ii “ obținute de pe acest teren

lunile de campanie este însă solici
tat și sprijinul altor unități pentru 
culesul ciupercilor, fructelor etc. 
Anul .acesta s-a planificat la inspec
torat să fie culese 1 600 tone fructe 
de pădure, depășindu-se realizările 
anplui trecut cu mai mult de sută la 
sută.

Desigur, nu ar trebui să se înțe
leagă că se pot produce în flora 
spontană 1 600 tone de fructe ! Pă
durarii însă s-au îngrijit de o „floră 
spontană" ...organizată și dirijată. 
Mai exact, au plantat pe lizierele pă
durilor. în poieni, peste 100 ha de- 
cătină și peste 10 ha de zmeură. Sa-

Din experiența 
județului Vrancea

tisfăcîndu-se cerințele de export, 
s-a creat și un surplus de fructe, 
iar pe această bază a fost amenajată 
la Panciu o mică fabrică pentru pro
dus sucuri naturale : din mure, 
zmeură, cătină. Valoarea întregii 
recolte de fructe de pădure se ri
dică anual la peste 6 milioane lei.

Sericicultura aduce, de asemenea, 
beneficii importante. Pentru reali
zarea a 4 tone de gogoși anual (1), 
ocoalele silvice n-au însă plantații 
de dud capabile să asigure hrana 
necesară viermilor de mătase. Toc
mai de aceea s-au Orientat spre 
procurarea acelui soi de viermi de 
mătase care in loc de frunze de dud 
preferă frunza de... stejar. Acestea 
aflîndu-se din abundentă în pădure, 
prezintă și unele avantaje : stejarii 
existenti nu ocupă terenuri în plus 
și nu au nevoie de îngrijiri speciale, 
ca dudul. Desigur există în dezvol
tarea acestei activități o problemă 
principală : cine crește atîția viermi 
de mătase ? Populația satelor înveci
nate cu pădurile, școlile. Din anul 
trecut, odată cu rentabilizarea pre
țului gogoșilor de mătase, această 
activitate s-a extins și mai mult

Sectorul zootehnic al pădurilor 
vrincene nu este prea extins, totuși 
cuprinde 45 vaci cu lapte, crescute 
de pădurari cu finul din poienile

pădurii și contractate toate cu statul. 
Există., de asemenea/în Ocoalele sil
vice ale județului preocupări pentru 
dezvoltarea crescătoriilor de fazani. 
Numai anjil trecut au fost, exportate 
21 000 de asemenea păsări, iar în 
anul; acesta numărul .fazanilor pen
tru export va crește simțitor., Hrană 
acestei mari crescătorii. de păsări 
este asigurată in exclusivitate de 
pădure : în timp Ce cu ani in urmă 
ocoalele silvice contractau cu C.A.P.- 
urile și I.A.S.-urile porumbul nece
sar, acum și-l obțin sihgure. După 
cum se știe, la noi în țară se plan
tează în fiecare an întinse suprafețe 
de pădure. Cu un an înainte însă de 
a se trece efectiv la această acțiune, 
se pregătește pămîntul : se ară și se 
curăță de buturugile rămase, de 
pietre și bolovani etc. Imediat după 
această operație se seamănă cu ce
reale păioase. floarea-soarelui și po
rumb. urmînd că toamna să se plan
teze puietul de arbori. Hrana faza
nilor 6 constituie gozurile din, se
mințele rezultate. Un lucru făcut 
gospodărește, foarte rentabil și la 
indemina Oricui.

S-ar mai putea vorbi, desigur, 
despre plantațiile de puieți de pomi 
fructiferi, despre albinăritul practi
cat pe scar ți largă în pădure, pro
dusele stupului fiind căutate pe toa
te meridianele globului.

Am dorit să cunoaștem însă care 
sînt rezultatele și planurile de viitor 
ale Ministerului Silviculturii în toa
te cele 40 de județe ale țării. Despre 
această problemă am avut deunăzi 
o convorbire cit tovarășul Eugen 
Tarhpn. secretar de stat, in ministe
rul, respectiv : „Ați remarcaț 6i v-ațl 
convins desigur că îh prezent pădu
rarii nu mai au doar ocupația de a 
sta la umbră și păzi pădurea. Sarci
nile complexe pe care le are acum 
ministerul, nostru au dinamizat fie
care om din ocoalele silvice în așa 
măsură îri,cît. pînă în 1985, absolut 
toate inspectoratele din tară vor 
trebui, la capitolul venituri, să reali
zeze planul anual în proporție de cel 
puțin 50 la sută de pe urma gospo- 
dăriilor-anexă. Iată care sînt. la 
sfirșitul anului 1982. rezultatele obți
nute în pădure de secțiile-anexă și 
care vor fi ele în 1985 :

0
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Denumirea produselor
Fructe de pădure 
Ciuperci
Stupi de albine 
Răchită de prelucrat 
Animale crescute

anul 1982
X

anul 1985
25 000 tone

1 400 tone
5 700 buc.

30 000 tone
18 000 capete

65 000 tone
6 000 tone

15 000 buc.
62 000 tone
50 000 capete

ECOURI
LA SEMNALELE

RUBRICII

Socotim că în acest fel vom parti
cipa mai activ la valorificarea re
surselor naturale din pădurile tării, 
în interesul economiei naționale, al 
creșterii veniturilor tuturor lucrăto
rilor din silvicultură".

în încheierea acestor însemnări 
am dori totuși să adăugăm că. deși

mobilizatoare, cifrele de plan exis
tente la Ministerul Silviculturii sînt 
pe deplin realizabile ; mai mult. de. 
la un județ la altul, ele ar putea fi 
depășite, iar numărul actual al în
deletnicirilor existente, legate direct 
de pădure, ar putea fi sporit.

Gh. GRAURE

!noștință U.J.C.A.P. - Dolj. S-asfa- 
bilit ca toate veniturile încasate de 
cei care nu au îndeplinit normele 
de muncă, aprobate de adunarea 
generală a C.A.P., să le- fie impu
tate. Țineți-ne la curent cu modul 
de aplicare a acestei hotărîri.

■ Cititorul Cornel Hercău din co
muna Băuțar, satul Cornișoru — 
Caraș-Severin, ne semnalează: Hec
tare întregi ale plantației de 
brazi din raza satului au fost mis
tuite de flăcări în ’ luna aprilie. 
Cine a umblat cu focul printre 
brazi, pădurarii n-o știu. Nu știu 
nici cine a tăiat numeroase coni
fere, după incendiu. „Organele sil
vice județene — conchide cititorul 
ar trebui să ia măsuri drastice pen
tru ocrotirea plantației". Sperăm că 
b anchetă competentă va stabili 
vinovății acestei stări de lucruri, iar 
măsurile ne vor fi aduse la cu
noștință.

■ Aveți dreptate, tovarășe Florea 
Păunescu, din comuna Cuca, satul 
Lăunele de Sus, județul Argeș/ 
Conform Legii nr. 22, din 18 no
iembrie 1969, art. 4, persoanele care 
au suferit condamnări pentru 
delapidare nu pot ocupa postul de 
gestionar, indiferent de vîrstă
vechimea In această funcție. Deci, 
dacă Grigore V. Ion a fost con
damnat la detenție pentru delapi
dare, rămînerea lui în funcția de 
gestionar al magazinului sătesc nu

, este legală. Cît despre atitudinea 
lui incorectă față de cumpărători, 
vom aduce-o la cunoștința conduce
rii UJECOOP-Argeș.

Din nou.constatăm cu. plăcere, 
tovarășe loan Rotărescu, din Bocșa, 
statornicia pasiunii dumneâvâășttq 
de corespondent voluntar. De data 
aceasta consemnăm citeva din rea
lizările gospddârești ale locuitorilor 
Ocnei de Fier : In frunte cu prima
rul și deputății, ei au realizat lu
crări de înfrumusețare a localității 
de la poalele Dognecei în valoare 
de 300 000 lei. Reținem și ambiția 
cu care deputatul Constantin Gru- 
iescu, „omul florilor de mină", acti
vează pentru transformarea locali
tății intr-o „floare". Urăm locuitori
lor din Ocna de Fier un loc fruntaș 
în întrecerea pe țară I Iar de la 
dumneavoastră, așteptăm noi vești.

■ O coincidență nedorită ne 
semnalează cititorul Romeo Mușe- 
tescu din Buzău : „Chiar în ziua 
apariției în ziarul «Scinteia» a ma
terialului despre sticla cu bere pe 
care era matrițat un cap de mort 
(„l-a trecut setea" - 27 aprilie a.c.), 
am cumpărat o sticlă de vin „Pan
ciu". Acasă, cînd s-o destup, am 
constatat cu groază că și pe sticla 
cumpărată de mine era imprimat 
capul de mort, însoțit de cuvintele : 
„Lindavit 15. Produs toxic". Eu mă 
întreb ce păzesc cei de la contro
lul calității? Aștept răspuns". Aștep
tăm și noi rezultatele cercetărilor. 
Cit mai urgent I

■ Așa este, tovarășe Ion C. Pi
sică, din comuna Castranova, jude
țul Dolj : cîștigul cinstit se obține 
numai muncind cot la cot cu' cei
lalți cooperatori, nu „dînd din 
coate". Cazurile din cooperativa 
agricolă de producție, pe care ni 
le-ați semnalat, le-am adus la cu-

• Sugestiile corespondentului vo
luntar loan Toma din Galați, publi
cate sub titlul „Cine s-a gîndit la 
soarta electromotoarelor ?" (Scin
teia nr. 12 635), sînt avute în vedere 
la acțiunile de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile 
- ne-ă răspuns Ministerul Aprovi
zionării lehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe. 
Pe această linie, motoarele electrice 
scoase din funcțiune vor fi valorifi
cate ca atare sau prin piesele com
ponente (din cupru, fontă, oțel). 
Prin organele de control din'subor- 
dinea ministerului, se arată în fi
nalul răspunsului, se va urmări, îrt 
continuare, in întreprinderi, valorifi
carea motoarelor electrice și a altor 
materiale recuperabile.
• In urma publicării articolului 

„Un «coz» își așteaptă epilogul", 
publicat la această rubrică in 
„Scinteia" nr. 12635, referitor la 
necazurile intîmpinate de tehniciană 
veterinară Viorica Donos, care fu
sese mutată în mod abuziv din co
muna Luncă, Botoșani, unde mun
cise mai bine de 10 ani și unde 
își are și domiciliul, la redacție am 
primit mai multe Scrisori. „Cele re
latate - ne scrie Alexandra Apos
tol, profesor la Liceul agroindustrial 
din Botoșani — ne fac să medităm 
la competența politică, la moralita
tea unor persoane învestite de so
cietate cu sarcini de conducere care, 
la adăpostul „dispozițiilor verbale" 
sau al altor „acoperiri legale", își 
creează „plăpumioara" pentru ma
nifestarea bunului-plac".

Criticînd abuzurile și Ilegalitățile 
semnalate în articol, și alți cititori 
care ne-au scris - Ghiță Andro- 
nache din Galați, ing. Vasile An- 
dronic din Timișoara etc. - au sus
ținut că cei vinovați trebuie trași la 
răspundere neîntîrziat, solicitînd să 
fie informată opinia publică în le
gătură cu „epilogul" acestui caz.

Din păcate, nu putem încă infor
ma cititorii asupra măsurilor luate, 
deoarece, deși a trecut mai bine de 
o lună, organele județene vizate nu 
ne-au comunicat încă nici un răs
puns. In spiritul Legii presei, aștep
tăm intervenția mai operativă a Co
mitetului județean Botoșani al 
P.C.R.

sau

Laurentlu DUȚA

r

tuială suplimentară, dar ar merita făcut un 
pentru a se vedea ce este mai 
subiect de reflecție pentru 
reste aceste pompe.

robinetele de-acasâ.

Strop cu strop...crește balta risipei
Cititorul Tudor Enache din București, intr-o scrisoare tri

misă pe adresa rubricii, a propus ca la pompele arteziene pen
tru apă potabilă instalate pe străzile Capitalei să se monteze 
robinete. în acest fel, apa n-ar mai curge continuu, zi și noap
te, la canal. Cetățeanul însetat va deschide robinetul și .după 
ce at bea l-ar închide la loc, oprindu-se astfel risipa de apă 
potabilă. Desigur, montarea robinetelor ar presupune o chel- 

i calcul economic 
Convenabil. în orice caz, un 

I.C.A.B., care întreține și gospodă-

mi-am schimbat garniturile la toate
nu-mi place să se risipească nici o picătură de apă I I I

Desen de Adrian ANDRONIC
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IRIGAREA CULTURILOR - oriunde este nevoie de apă!
(Urmare din pag. I)
feețiunilor apărute, la care se adau
gă neglijențe din partea celor che
mați să conducă efectiv și să 
supravegheze buna funcționare a 
instalațiilor de irigat. Sînt situ
ații care impun să se acționeze 
mai energic și cu toată răspunderea 
pentru organizarea temeinică a aces
tei activități de o deosebită impor
tanță pentru recolta acestui an. In 
mod deosebit se cere să se irige și 
noaptea, cirtd energia electrică poate 
fi livrată fără restricții, iar udările 
prin aspensiune sint mai indicate. 
De asemenea, pe lingă asigurarea nu
mărului necesar de udători și moto- 
pompiști, la fiecare sută de hectare 
trebuie repartizat un om care să ve
gheze la buna funcționare a insta
lațiilor.

întrucit în sudul și sud-estul țării 
deficitul de umiditate din 6ol afec
tează suprafețe mai mari decit cele 
amenajate pentru irigații, este ne
cesar să fie folosite și alte metode 
mai simple pentru asigurarea apei 
necesare culturilor : executarea u- 
nor amenajări simple pentru bararea 
riurilor și. pîraielor, săparea de pu
țuri, transportarea apei cu ajutorul 
cisternelor și al altor mijloace, mai 
ales pentru irigarea legumelor. Or
ganizațiile de partid și consiliile 
populare au datoria ca la această 
importantă acțiune să atragă toată 
populația satelor din zonele cu de
ficit de apă din sol. cadrele care lu
crează în localitățile respective, in- 

"Jtsiv funcționarii și elevii. Este vor
ba de o acțiune cetățenească de mare 
însemnătate, la care sint chemați să 
participe toți locuitorii de la sate, 
deoarece este în interesul nostru, al 
tuturor, ca pe toate suprafețele cul
tivate să fie obținute recolte cit mai 
bune.

Țărănimea, toți oamenii muncii din 
agricultură și-au dovedit în nenu
mărate rinduri hărnicia, entuziasmul 
și puterea de muncă Jn desfășurarea 
diferitelor acțiuni menite să asigure 
obținerea de recolte mari. Se cere ca 
și acum. îndeosebi în județele unde 
umiditatea din sol este insuficientă, 
cooperatorii, mecanizatorii, lucrăto
rii din întreprinderile agricole de 
stat, specialiștii, toți cei ce. locuiesc 
și jși desfășoară activitatea la sate 
să participe cu toate forțele la iri
garea culturilor, la executarea . la 
timp a tuturor lucrărilor de care de
pinde recolta acestui an. Există con
diții ca prin utilizarea tuturor mij
loacelor, prin buna organizare a
muncii, prin hărnicia țărănimii. a

l țuțlțț’oy locuitorilor., de la ..sate să șe 
obțină în acest an recoltele superioa
re prevăzute, pe măsura posibilități
lor de care dispune agricultura noas-

luat măsuri ca in

A

Luncavița. Văcă- 
primele zile ale 

cite 300 hectare 
dublă față de cea 
afara sistemului

In aceste zile de mai. agricultorii 
din județul Tulcea participă în mare 
număr la irigarea culturilor. Ca ur
mare, din această săptămîna, supra
fețele udate au crescut zilnic. Dacă 
luni. 9 mai. au fost irigate aproxi
mativ 3 900 hectare, marți suprafața 
care a primit apă a ajuns Ia 5 300 
hectare, iar miercuri — la 5 500 hec
tare. Comandamentul județean pen
tru agricultură a 
unitățile agricole 
care au terenuri 
în perimetrele a- 
menajate pentru 
irigații să se lu
creze neîntrerupt, 
zi și noapte, la 
udarea culturilor 
păioase si a celor 
prăsitoare. Ca ur
mare. programul 
de udări din a- 
ceastă primăvară 
a fost depășit cu 
6 000 hectare.
în consiliul agro

industrial Isaccea 
funcționează din plin cele 243 aripi 
de ploaie. Cooperativele agricole 
Isaccea, Niculițel. 
reni au irigat. în 
acestei săptămîni. 
pe zi, o suprafață 
programată. „în 
mare, am căutat și alte soluții pen
tru a aduce apa la rădăcina plante
lor — ne. spunea tovarășul Petre 
Iorga. președintele consiliului agro
industrial. în cooperativele agricole 
Luhcavița și Văcăreni, cu apă din 
Dunăre și din acumulări locale se 
irigă zilnic peste 50 ha". La C.A.P. 
Văcăreni. 100 de cooperatori lucrau 
în grădina de legume. Ei >■ plantau 
roșii și ardei. Cu ajutorul a 10 căruțe 
prevăzute cu butoaie se aducea .apa 
din Dunăre. Cooperatorii care plan
tau răsadurile aveau apă la înde- 
mînă pentru a le uda imediat. Tot 
așa se lucrează în majoritatea uni
tăților agricole cultivatoare de le
gume situate pe malul Dunării.

Din această săptămînă, în județul 
Tulcea s-a trecut masiv și la iriga
rea culturilor prăsitoare. La I.A.S, 
Mihail Kogălniceanu. o bună parte 
din suprafață. este amenajată pentru 
irigarea prin brazde. Cu toate că 
porumbul, floarea-soarelui și soia 
abia au răsărit, s-a dat drumul apei 
pe brazde. Tehnicianul Ion Ifrim, pe 
care l-am întîlnit pe una din solele 
fermei Lăstuni, ne-a explicat că nu 
se mai așteaptă ca în alți ani să 
crească plantele pînă la 20—30 cm și 
apoi să se deschidă brazdele pentru 
apă., „Am scos echipamentul în 
cîriip, ''deschidem rigole superficiale 
și dăm plantelor apă — ne spunea 
tehnicianul. Cu norme reduse, mu
țind echipamentul de trei ori pe zi. 

TULCEA

in cele noi

udăm zilnic, numai la această fermă, 
peste 50 hectare'4.

In nordul Dobrogei, plantele au 
mare nevoie de apă. Prioritate tre
buie acordată însă, culturilor de grîu 
și orz, care se află în perioada for
mării rodului. în majoritatea unită
ților situate în zona irigată, griul și 
orzul au primit prima udare. Coo
perativele agricole din consiliul 
agroindustrial Ceamurlia de Jos, de 

în sistemele vechi-peste grafic, 
poticneli inadmisibile

exemplu, au aplicat două udări pe 
cele 2 400 hectare cultivate. în alte 
unități insă, cum sint cele din con
siliul agroindustrial Tulcea, nu s-a 
încheiat nici prima udare. Din 890 
hectare cu griu și orz, amplasate pe 
terenuri irigate, au fost udate doar 
690 hectare. O atare situație se da
torează slabei organizări a muncii. 
La C.A.P. Tulcea, aripile de ploaie 
au fost scoase cu întîrziere în cîmp. 
Miercuri dimineața, in acest consi
liu agroindustrial, peste 200 aripi de 
ploaie nu se aflau in cîmp.

Indiscutabil, suprafețele irigate 
pină acum, in această primăvară, 
puteau fi mult mai mari. în sistemul 
de irigații Dăeni, pus parțial in 
funcțiune in toamna trecută. din 
cele 16 000 hectare prevăzute a fi

Necuiai AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii

are
lu-

irigate în acest an, au fost udate 
doar 750 hectare. Pe cele cîteva 
sute de hectare ale cooperativelor 
Făgărașu Nou și Topolog nu s-a dat 
nici un strop de apă. Lucrările de 
construcții au fost, practic. înche
iate. Dar aici nu funcționează insta
lațiile de pompare. Șeful sistemului, 
inginerul Marin Paul, ne spunea că 
20 agregate de pompare nu au fost 
puse încă în funcțiune. Inginerul 

loan Vasile, șef de 
lot la întreprinde
rea de instalatii- 
montaj București, 
unitate care 
obligația să exe
cute aceste 
crări. ne-a spus 
că pompele sosite 
de la întreprin
derea ..Aversa"
București au mul
te defecțiuni. A- 
gregatele. aflîn- 
du-se in garanție, 
nu pot fi repara
te fără re

prezentanții acestei unități. Cu toa
te insistențele, meseriașii de la „A- 
versa" vin foarte rar pe șantier și 
atunci fără sculele necesare reme
dierii defecțiunilor. Tot atît de ade
vărat este și faptul că nici între
prinderea de instalații-montaj. amin
tită nu dispune de forță de muncă 
suficientă pe șantier. După ritmul 
în care se lucrează, cele trei forma
ții care se află acum pe șantier nu 
vor reuși nici pînă la toamnă să 
pună pompele în funcțirtne. Sînt 
probleme care trebuie rezolvate ur
gent, astfel îneît în județul Ttilcea 
să poată fi irigate suprafețe cît mai 
mari.

în județul Galați, în săptămîna 7—
13 mai a fost programată, să fie 
irigată o suprafață de 12 750 hectare, 
cu peste 3 700 hectare mai mare de- 
cît cea realizată in săptămîna. prece
dentă. Totuși, sarcinile zilnice sint 
depășite cu regularitate. în interva
lul 7—10 mai au fost irigate în plus 
320 hectare,, ziua record a săptăminii 
fiind cea de miercuri, 11 mai, cind 
apa a fost adusă pe 2 303 hectare, 
față, de 1 820 hec- ■ 
tare planificate. 
Tovarășul ing. . 
Petru Ene, direc- 

. torul, general . al 
direcției agricole 
județene, ne pre
zintă citeva dintre 
măsurile stabilite 
în vederea inten
sificării acțiunilor 
de irigații pe cele 
43 300 ha amena
jate : „Prin con
centrarea efortu
rilor lucrătorilor 
de la T.C.I.F. Ga
lați, am reușit să începem udările 
pe aproape 5 800 ha in noul sistem 
de irigații Terasa Covurlui, acțiune 
de care beneficiază, unitățile agricole 
de .stat și cooperatiste din ;această 
zonă a județului. De asemenea, am 
luat măsuri pentru dotarea cu 150 noi 
aripi de ploaie și a început redistri
buirea către alte unități agricole 
cooperatiste — Barcea, Nărtești, Tu- 

. lucești, Frum.ușița, Gohor ș,a. — a
26 de motopompe rămase disponibile 
în urma modernizării unor sisteme 
locale". ,

In cursul dimineții de miercuri, 
11 măi, ne-ăm aflat pe terenurile 
întreprinderii agricole de stat Șen- 
dreni, racordată la sistemul Bărboși. 
Peste tot aripile de ploaie funcționau 
exemplar. Starea bună a lanurilor, 
unele dintre ele aflate treia 

GALAȚI

Zor mare la irigat pe terenurile cooperativei agricole 
din Șendreni, județul Galați (fotografia din stingă). 
La cooperativa agricolă Vînători, din același județ, 
țevile zac degradate;- în curtea unității (fotografia

I ' '.' ’ ț. <. din dreapta). - \
Foto : E. Dicliiseanu

udare, se explică prin aceeași con-' 
tinuă preocupare pentru asigurarea 
apei necesare plantelor. Și aici, după 
cum ne spunea . directorul unității, 
ing. Gheorghe Tudor, suprafețele 
programate la irigat se depășesc în 
fiecare zi, în. această săptămînă uni
tatea <.planificîndu-și să ude 750 hec
tare. în același timp, întreprinderea 
are 700 hectare irigate în sistem 
local, cu apă din Șiret. Ne-a reținut 

i

atenția o inițiativă privind prelun
girea unei rețele electrice (la ferma 
nr. 2 Braniștea), cu ajutorul căreia 
s-au înlocuit parțial motopompele cu 
combustibil lichid printr-o stație de 
pompare electrică. Astfel, se irigă 26 
hectare în 24 de ore.

Și în alte unități din consiliul 
agroindustrial Schela — cooperati
vele Smirdan, Braniștea. Schela, 
Șendreni — se lucrează zi și noapte 
la irigat Ca urmare, plantele se 
dezvoltă frumos, promițînd — dacă 
se va menține același ritm la irigat 
— recolte bune.

In județul Galați s-ar putea iriga 
suprafețe mult mai mari. Ce împie
dică acest lucru ? La stația de pu
nere sub presiune nr. 6 Vînători, 
instalațiile funcționează de puține 
zile, ele asigurînd irigarea primelor 
suprafețe din cadrul noului sistem 
de irigații Terasa Covurlui. Totuși, 
nu putem să nu menționăm că la 
această stație care abia a intrat în. 
exploatare, din totalul de 28 de agre
gate de pompare sînt complete și 
pot funcționa doar 17. Aflăm că 8 
agregate nu au motoare electrice, 
iar la 3 dintre ele, după cîteva ore 
de funcționare, motoarele s-au ars. 
Reținem următoarele din apelul 
adresat: de I.E.L.I.F. Galați, prin te
lexul nr. 41 din 1 mai 1983, către mi
nisterul de resort și întreprinderea 
de transformatoare și motoare elec
trice Filiași :. „Nici pînă astăzi în
treprinderea de pompe „Aversa" din 
București nu a livrat 8 bucăți elec
tromotoare de 200 kW, furnizor fiind 
întreprinderea de transformatoare 
și motoare electrice Filiași. Facem
cunoscut că la probele efectuate în Preocupare maximă1 în această cii- 
prezența delegatului întreprinderii recUd. - ; ' ’
bucureștene, după circa 2—4 ore de lucian CIUBOTARU
funcționare s-au ars două electro- Dan PLAEȘU

motoare de 200 kW și-un electromo
tor de 75 kW“. Iată ce ne răspunde 
telefonic, in legătură cu această si
tuație, tovarășul Silvică Bologa, di
rectorul întreprinderii din Filiași : 
„Avem astfel de situații in județele 
Teleorman. Giurgiu, Brăila, Galați, 
Tulcea și Constanța. Cred că motoa
rele n-au fost bine exploatate. Vom 
trimite delegați cu o mașină pentru 
reparații. Sperăm

bene- 
apa 

prin 
Tera- 

este 
teren

ca luni să ajungă 
la Galați. Ne 
străduim ca pînă 
la sfirșitul lunii 
mai să livrăm și 
motoarele restan
te". Considerăm 
că. dată fiind si
tuația presantă 
din teren, terme
nul propus este 
prea lung.

Una dintre uni
tățile care 
ficiază de 
pompată 
noul sistem 
sa Covurlui 

C.A.P. Vinători. Aici întregul 
care înainte se iriga prin amenajări 
locale a fost inclus in siîprafata ser
vită de noul sistem, răminind dispo
nibile numeroase motopompe. din 
care în ziua raidului nostru fuse
seră ridicate de’către alte unități nu
mai 3. Dar in curtea unității se află 
utilaje nereparate și nerevizuite, deși 
ele mai pot fi de folos altor unități. 
Ciudată optică de a trata averea 
cooperativei, de a se îngriji de uti
lajele din dotare 1

într-o unitate vecină, I.A.S. Smir
dan, alimentată din același sistem, 
toate aripile de ploaie erau pe po
ziție. Grija pentru irigarea unor su
prafețe cît mai mari dă naștere unor 
inițiative in numeroase unități. La 
I.A.S. Galați, în cooperativele Tulu- 
cești, Șivița,. Frumușița și Vlădești, 
prin canalele de desecare a fost 
adusă apa care udă importante su
prafețe cultivate cu cartofi, legume, 
lucernă etc. In cooperativele agri
cole Chiraftei și Măstăcani se exe
cută un canal de 1 251) metri pentru 
udarea unei suprafețe de 400 hecta
re, cu apă din Prut. Se caută orice 
posibilitate pentru sporirea suprafe
țelor irigate.

Din constatările de pe teren se 
desprinde grija pentru irigarea unor 
suprafețe cît mai mari prin folosirea 
intensă a sistemelor existente, prin 
promovarea unor inițiative gospodă
rești ; în același timp, rezultă că 
există încă importante rezerve neuti
lizate, că se pot .iriga suprafețe și 
mai mari, ceea ce impune ca in toa
te unitățile agricole să se manifeste

INVESTIȚIILE-în funcțiune la termenul planificat!
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(Urmare din pag. I)
aibă loc. Fapt este că pe aceste 
șantiere a mai rămas de terminat 
un volum destul de mare de lucrări 
de construcții, trebuie montate cu 
rapiditate însemnate cantități, de 
utilaje aflate la ora actuală în stoc.

Potrivit sarcinilor și indicațiilor 
stabilite de conducerea partidului și 
statului, pentru lunile mai și iunie, 
ca și' pentru cel de-al doilea semes
tru al anului, este jalonat un intens 
program de activitate ale cărui coor
donate esențiale constau în accele
rarea continuă a ritmului de execu
ție, recuperarea rapidă a restanțelor 
existente, asigurarea condițiilor pen
tru punerea în funcțiune a tuturor 
obiectivelor planificate în acest an.

. în primul rînd, trebuie pus un ac
cent deosebit pe terminarea grabni
că a lucrărilor și finalizarea rapidă 
a noilor capacități din cadrul combi
natelor miniere Motru, Rovinari, 
Valea Jiului ș,a., concomitent cu 
soluționarea tuturor . problemelor 
care privesc proiectarea și definiti
varea tehnologiilor la alte obiective 
la care lucrările sint programate să 
înceapă în cursul acestui an. La fel 
de hotărit se impune să se acționeze 
și la investițiile din ramura energiei 
electrice, acordindu-se prioritate re
cuperării restanțelor actuale și dării 
in exploatare la termen a noilor 
capacități producătoare de energic pe 
bază de cărbune. Tot in acest sector, 
se cer adoptate măsuri cuprinzătoa
re pentru recuperarea întîrzierilor 
de pe șantierele unor hidrocentrale 
și microhidrocentralc, precum și 
pentru intensificarea ritmului de 
execuție a depozitelor din termocen
trale. Dată fiind importanța noilor 
capacități — peste o sută — pentru 
valorificarea materialelor recupera
bile, constructorii și montorii. dar 
mai cu seamă proiectanții și furni
zorii de utilaje au datoria să. soluțio
neze, in cel mai scurt timp, orice 
problemă care ține in loc activitatea 
de pe șantiere, să asigure toate con
dițiile cerute de impulsionarea rit
mului de lucru. De bună seamă, 
sarcini importante revin și factorilor 
angajați in realizarea noilor obiecti
ve de investiții din industria chimi
că, metalurgie, construcția de ma
șini. industria ușoară și alimentară, 
de materiale de construcții ș.a.

Organizațiile de partid, comuniștii 
de pe șantiere au datoria să acțio
neze convingător, cu energie și răs
pundere, pentru mobilizarea și uni
rea eforturilor tuturor constructorilor 
și montorilor in scopul îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor încredințate. 
Nici un moment nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că zilele cîștigate' 
de constructori și montori în reali
zarea noilor obiective de investiții 
sint zile cîștigate pentru producție, 
in interesul dezvoltării economiei 
naționale, al nostru, al tuturor.

O cerință majoră 
la ordinea zilei:

Dintre multiplele sarcini care stau in prezent în fața constructorilor 
si montorilor de pe șantiere se detașează, cu prioritate, INTENSIFICA
REA RITMULUI DE MONTAJ AL UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR 
TEHNOLOGICE. In primul rînd, pentru că intrarea în funcțiune, 
în perioada . imediat următoare, a cîtorva zeci de capacități 
productive de primă mărim,e este strict condiționată de montarea și 
punerea în stare de perfectă funcționare a unui volum de mai multe mii 
de tone de mașini și utilaje. în al doilea rînd, deoarece la ora actuală 
stocul de utilaje nemontate, unele dintre ele aflate de luni de zile pe 
șantiere, continuă să se mențină la un nivel destul de ridicat.

Cu certitudine, cuvintul hotărîtor în activitatea de pe șantiere îl au 
acum montorii. Principalele unități de specialitate sînt chemate să-și 
examineze cu realism posibilitățile de care dispun, să întocmească pro
grame mobilizatoare de montaj, să adopte măsuri hotărîte pentru folo
sirea cît mai rațională a forței de muncă și a utilajelor grele de transport 
și ridicat, in sfirșit să promoveze metode de lucru eficiente, capabile să 
determine scurtarea substanțială a ciclurilor de montaj.

în același timp însă, eforturile montorilor nu pot fi separate de 
aportul și activitatea depusă de ceilalți factori angajați in realizarea 
investițiilor — constructori și beneficiari, furnizori de utilaje tehnologice 
și producători de materiale de construcții. Fiecare dintre ei are un rol 
bine definit, sarcini precis stabilite în terminarea lucrărilor. Iată de ce, 
acum, mai mult ca oricind, bătălia cu timpul, efortul susținut pentru 
comprimarea duratelor de montaj impun corelarea strînsă a eforturilor 
depuse in comun, Întronarea unei ferme discipline de plan in domeniul 
investițiilor.

Șub acest aspect, principalele exigențe ridicate în activitatea din 
domeniul investițiilor sînt :

• CONCENTRAREA FORȚELOR MONTORILOR IN VEDEREA 
ACCELERĂRII RITMULUI DE LUCRU PE TOATE ȘANTIERELE SI, IN 
SPECIAL, LA CAPACITĂȚILE CU TERMENE DE PUNERE IN FUNC
ȚIUNE APROPIATE SAU EXPIRATE ;

• DESCHIDEREA RAPIDĂ DE CĂTRE CONSTRUCTORI A UNOR 
LARGI FRONTURI DE MONTAJ ;

• PARTICIPAREA ACTIVA, CU ECHIPE PROPRII, A BENEFICIA
RILOR LA MONTAJ SI LA ASIGURAREA TUTUROR MATERIALELOR 
NECESARE REALIZĂRII RAPIDE A ACESTOR LUCRĂRI ;

• INTRODUCEREA UNEI ORDINI DESĂVÎRSITE IN LIVRĂRI, 
LICHIDAREA TUTUROR RESTANȚELOR Șl EXPEDIEREA UTILAJELOR 
PE ȘANTIERE IN SUCCESIUNEA IMPUSĂ DE GRAFICELE DE 
EXECUȚIE.

Cum sînt respectate aceste sarcini și exigențe pe șantierele unor 
importante obiective de investiții ? Aceasta este tema grupajului 
de astăzi.

Condiția esențiala — 
asigurarea fronturilor 

de montaj
In pofida unor eforturi evidente, 

depuse în ultima perioadă de timp, 
mai sint destule trusturi de con
strucții care au mari datorii neono
rate pe șantierele unde își desfășoară 
activitatea. Din datele pe care le deți
nem. aproape 60 Ia sută din stocurile 
actuale de utilaje se datorează lipsei 
fronturilor de montaj, care trebuiau 
asigurate de constructori. Motiv 
pentru care, astăzi, lansăm un prim 
semnal pe adresa unora dintre ei.
• Trustul de construcții industria

le Ploiești este chemat să execute

Urgentarea montajului de utilaje tehnologice

de urgență pe șantierul Rafinăriei 
de la Brazi fundațiile la construcțiile 
metalice de sub cuptoare, fundațiile 
pentru două rezervoare, canalul de 
golire rapidă, să definitiveze esta
cadele și cota zero pentru a permi
te montajul conductelor în insta
lații ;

• Trustul de construcții Indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej va trebui să-și con
centreze forțele pe șantierul instala
ției de erbicidare din Borzești, la 
realizarea stației de comprimare, 
fundațiilor de sub stîlpii metalici din 
cadrul secțiilor de antpazin și sima- 
zin,* precum și la estacada pentru 
transportul pneumatic ;

• Trustul de construcții indus
triale din Craiova ține în loc pe mon
tori, pe șantierul Combinatului chi
mic din Drobeta-Turnu Severin, 
pentru că nu a terminat fundația la 
instalația de faclă, estacada inte

rioară, fundația la gazometru nr. 
2 și, în general, a manifestat un 
interes destul de scăzut pentru asi
gurarea fronturilor de lucru necesare 
montării utilajelor.

Ne oprim aici, departe de a epuiza 
lista constructorilor care ridică, pro
bleme montorilor. Nu ne propunem 
să analizăm cauzele neconcordanțe- 
lor pe care le-am trecut în revistă. 
Ele sint cunoscute, au fost analiza
te în repetate rinduri. dar, după 
cum se vede, măsurile pentru îmbu
nătățirea radicală a colaborării cu 
montorii întîrzie să-și facă simțite 
efectele scontate. Lanșînd acest 
semnal, pe adresa celor trei trusturi 
menționate, așteptăm să consemnăm 
chiar din zilele următoare revirimen
tul absolut necesar pe aceste șantiere.

Rol hotărîtor în terminarea
lucrărilor

Pentru a ne face o imagine exactă 
asupra modului în care sînt hotărîți 
să acționeze din aceste zile mon
torii, am abordat pe ing. PA- 
NAIT IONESCU, directorul celei 
mai puternice unități de specialitate 
— Trustul de montaj pentru utilaj 
chimic din București. Explicația 
acestei alegeri ? . Unitatea' mențio
nată este angajată practic la execu
tarea lucrărilor pe cele mai impor
tante platforme de investiții din 
industria chimică, industria materia
lelor de construcții, industria lemnu
lui, industria alimentară și altele.

— Pentru această lună, ne-am fi
xat un program deosebit de mobili
zator de montaj. In acest sens, am 
luat toate măsurile în vederea 
stabilirii cu precizie pe ce șan
tiere, la ce obiective și, mai ales, 
cît anume din capacitatea noas
tră trebuie afectată pentru recupe
rarea întîrzierilor în execuția unor 
lucrări și realizarea exemplară a 
prevederilor 'de plan. In acest sens, 
acordăm o atenție specială sporirii 
ritmului de montaj pe șantierele 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin, întreprinderii de bio- 
sinteze din Calafat, combinatelor pe
trochimice de la Midia-Năvodari și 
Borzești, combinatelor chimice din 
Giurgiu și Craiova, combinatelor de 
celuloză și hirtie din Dej și Brăila, 
Fabricii de zahăr Babadag și altele.

— Cum acționați, concret, pe aces

te șantiere ? Ce măsuri ați luat 
pentru accelerarea ritmului de mon
taj ?

— La toate aceste investiții, ca și 
la altele, principalele măsuri adop
tate constau in introducerea lucrului 
pe întreaga durată a zilei lumină, 
adică în program prelungit de 12. ore. 
In plus, sîmbăta și duminica ac
ționăm în același ritm ca și in cele
lalte zile lucrătoare, adică cu forțe 
sporite la montajul utilajelor tehno
logice. Organizarea mai bună a locu
rilor de muncă, in' scopul folosirii 
complete a efectivelor de montori, 
precum și a utilajelor de transport 
și ridicat, constituie o altă preocu
pare materializată prin elaborarea, 
împreună cu centrala de mecanizare a 
ministerului, a unui program special 
de asigurare a macaralelor grele, 
respecți nd riguros principiul obține
rii unei eficiente maxime, în condi
țiile unor deplasări minime ale aces
tor utilaje. In sfirșit, preocuparea 
pentru reducerea duratelor de mon
taj s-a materializat în pregătirile 
făcute pe șantierul Combinatului chi
mic din Drobeta-Turnu Severin pen
tru asamblarea coloanelor așteptate 
să sosească în cel mai scurt timp. 
Macaraua Manitowoc de 300 tm a 
fost așezată pe un eșafodaj la 15 me
tri înălțime, în intenția de a-i spori 
capacitatea de ridicare și raza de 
acțiune. Tehnologia de execuție, 
proiectată 'n atelierul trustului nos
tru, a fost verificată, la scară mai 
mică e drept, la o serie de lu
crări similare, pe care le-am rea
lizat în cadrul Combinatului pe
trochimic Pitești. Pe de altă parte, 
pe platformele de la Brazi și Midia- 
Năvodari. am efectuat tratamentul 
termic integral al tuturor rezervoa
relor sferice pentru a finaliza 
parcurile acestor rezervoare. Im
portanța acestei lucrări este ilustrată 
de faptul că, bunăoară, la Midia ea 
condiționează punerea în funcțiune a 
instalației de cracare catalitică.

— Din cele spuse de dumnea
voastră reiese că la toate investi
țiile enumerate există posibilități 
eerie pentru punerea lor rapidă în 
funcțiune.

— Cu condiția ca și ceilalți fac
tori cu care colaborăm să-și res
pecte programele de lucru și sarci
nile asumate. Mă refer la necesita
tea asigurării fronturilor de montaj, 
livrării unor utilaje restante și, mai 
ales, la procurarea de către bene
ficiari a materialelor ce revin in 
sarcina lor.

Mai multă răspundere 
pentru îndeplinirea 
propriilor obligații

Rolul lor devine, pe măsura apro
pierii scadenței, esențial in finaliza
rea noilor obiective de investiții. Pe 
de o parte, prin participarea directă, 
cu echipe proprii, la montajul unui 
însemnat volum de utilaje și echipa
mente tehnologice. Pe de altă parte, 
prin asigurarea tuturor materialelor 
necesare montajului : țevi de diverse 
tipuri și dimensiuni, fitinguri, armă
turi etc. Sarcini care nu sînt înțelese 
și duse la îndeplinire in bune con
diții pe toate șantierele.

Există, totuși, și în această pri
vință, o serie' de inițiative bune, 
demne de reținut. Pe șantierul in
stalației de reactivi foto de la com
binatul chimic „Azomureș" din Tg. 
Mureș", echipe formate din muncitori 
ai. unității beneficiare au început, 
alături de montori, montajul utilaje
lor și conductelor. La Combinatul 
chimic din Tîrnăveni, beneficiarul 
participă direct lă montaj, la insta
lațiile de acid formic și axatic. De 
asemenea, la Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului din Reghin, tot 
beneficiarul a fost acela care și-a 

- montat singur o macara capră. De
sigur, șirul exemplelor poate fi con
tinuat.

Și, totuși, numărul lor este mic, 
mult prea mic și nesemnificativ în 
comparație cu volumul mare de lu
crări care trebuie realizate într-un 
timp foarte scurt. De ce beneficiarii 
de la întreprinderea de biosinteze 
din Calafat, Combinatul chimic Cra
iova, Rafinăria Brazi, Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari nu se 
hotărăsc să renunțe la pasivitatea 
de pină acum și să pună umărul, 
alături de constructori și montori, la 
executarea unor lucrări strict nece

Concluziile sînt evidente. Lichidarea grabnică a stocurilor de utilaje' 
nemontate, încadrarea cu strictețe in graficele „la zi" ale lucrărilor im
pun, așa cum s-a văzut, în primul rințl. întărirea conlucrării între toți 
factorii angajați in realizarea noilor obiective de investiții. Numai în mă
sura în care constructorii vor asigura din timp fronturile de montaj, in 
care beneficiarii și furnizorii de utilaje își vor uni eforturile cu cele ale 
constructorilor, iar montorii își vor organiza exemplar munca, ritmul de 
montaj va putea fi accelerat, iar termenele de punere în funcțiune res
pectate riguros. Este de fapt cerința esențială a întregii activități de pe 
șantiere in această perioadă, cind se apropie scadența termenelor de pu
nere in funcțiune la un important număr de obiective și capacități pro
ductive noi, menite să asigure creșterea potențialului economic al țării.

sare, desigur pe măsura forțelor de 
care dispun ? O întrebare la care, 
de asemenea, așteptăm un răspuns 
prin fapte.

IIF WIIAJE:
Promptitudine desăvîrșită 

în livrări
In locul oricărui alt comentariu, 

vom pune cîteva întrebări :
• Cind vor livra întreprinderea de 

pompe „Aversa" din București și în
treprinderea mecanică din Bacău 
cele 32 de pompe necesare pe . șan
tierul Fabricii de zahăr din Babadag? 
Această unitate, cu termen de intra
re în funcțiune înainte de începe
rea în această toamnă a, campaniei 
de prelucrare a sfeclei de zahăr, 
mai așteaptă și de la întreprinderile 
„Unio" din Satu Mare expedierea 
transportoarelor, iar de la „Tehno- 
frig" din Cluj-Napoca primirea pom
pelor centrifuge.
• Cite apeluri mai trebuie făcute 

pe adresa întreprinderii de mașini 
grele din București pentru ca să 
lichideze livrarea celor 30 tronsoane 
de coloană așteptate pe șantierul 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin ? Amintim furnizoru
lui că respectarea ultimului program 
de livrări stabilit recent, pentru lu
nile mai și iunie, va permite acestui 
mare șantier să . realizeze integral 
prevederile „la zi" .ale planului de 
investiții și de construcții-montaj. •

• De ce întreprinderea bucu- 
reșteană de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" intirzie să-și respecte angaja
mentul de a trimite fermentatoarele 
necesare șantierului întreprinderii de 
biosinteze din Calafat ?

• Au trecut doi ani de cind între
prinderea de utilaj tehnologic Buzău 
tergiversează livrarea unui rezervor 
destinat să „îmbrace" rezervorul 
criogenie de la Combinatul petro
chimic Năvodari. Ce il împiedică pe 
furnizor să pună odată capăt acestei 
prelungite și inexplicabile aminări ?
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CARTEA SOCIAL-FILOZOFICĂ
exigențele actualității

Un subiect ** 
inepuizabil: PORTRETUL

Este un fapt îmbucurător că mul
te dintre lucrările filozofice apărute 
în ultimii ani in tara noastră poartă 
semnătura unor tineri autori. Autori 
aflați la debut, la a doua sau chiar 
a treia lucrare. O prezență care, tre
buie relevat de la inceput, a adus un 
aer proaspăt in literatura socială, îm
bogățind-o deopotrivă sub raportul 
problematicii abordate, cît și al mo
dului de realizare, de desfășurare a 
analizei.

„Aproape fiecare volum semnat de 
autorii tineri — ne spunea Adela 
Iancu Becleanu, șefa redacției de 
filozofie a „Editurii politice" — re
prezintă o temă nouă în publicistica 
social-filozofică. Să exemplific nu
mai cu lucrările apărute la noi în re
dacție : „Puterea politică" (Virgil 
Măgureanu), „Condiția umană a po
liticului" (Nicolae Lotreanu), „Pole- 
mologia și problemele păcii" (Vasile 
Secăreș), „Noua stingă" (Elena Zam- 
firescu), „Propaganda politică" (Mi
hai Milca), „Noua dreaptă și capita
lismul contemporan" (Nicolae An- 
ghel). toate reprezentând cîmpuri 
problematice noi, dificile, care pină 
acum au fost tangențial abordate sau 
pur și simplu ocolite. Lucruri la fel 
de frumoase se pot spune și despre 
modul de tratare a temelor — elibe
rat de închistări și clișee, caracteri
zat printr-o analiză nuanțată și des
chisă la problemele noi, printr-un stil 
atractiv, personal".

Aprecieri asemănătoare se cuvin 
făcute și în legătură cu aparițiile care 
au văzut lumirta tiparului în alte edi
turi. De pildă, la editura „Dacia" au 
apărut lucrări precum. „Critica teo
riilor elitare" (Liviu Zăpîrțan), „Her
bert Marcuse" — studiu-critic (Andrei 
Marga), „D.D. Roșea in filozofia ro
mânească" (Tudor Cătineanu). Și în 
celelalte edituri au apărut lucrări, 
care au reținut atenția publicului, 
semnate, de asemenea, de autori ti
neri, precum Petre Datculescu, loan 
Petru. Lucia Dumitrescu-Codreanu, 
Pamfil Nichițelea, Marin Badea, Dan 
Oprescu, Traian Gînju. Vasile Morar, 
loan Neacșu, Vasile Macoviciuc, 
Emil Moroianu, Florin Druță, Sep- 
timiU Chelcea, Dumitru Bazac, Con
stantin Schifirneț, Pavel Mureșan, 
Ion Mărginean ș.a.

Această succintă enumerare pune 
în evidentă o trăsătură caracteristică 
a lucrărilor apărute in timpul din 
urmă — cultivarea cu insistență a 
studiilor monografice, cercetarea asi
duă a unei probleme clar delimitate. 
Orientare justificată atît din perspec
tivă formativă — este firesc ca au
torii tineri să adîncească o proble
matică anume, să-și exercite capaci
tatea de analiză pe un perimetru res- 
trîns. care favorizează investigația în 
adîncime, sondarea în profunzime a 
temei respective — cît și din cea a 
evoluției literaturii social-filozofice 
în ansamblu. După opinia noastră 
apariția unor repetări, abuzul, clte-

odată supărător, de generalități, lip
sa de prospețime a unor lucrări care 
se pretindeau de sinteză, se dato
rează, in bună măsură, și faptului că 
asemenea demersuri nu au fost pre
cedate de investigarea în adincime a 
problemelor parțiale — singura in 
măsură să îmbogățească in mod real 
sinteza finală. Raportul echilibrat, 
judicios dintre lucrările de sinteză și 
cele dedicate analizei unor autori, cu
rente. doctrine, școli de gîndire este 
de cea mai mare importanță pentru 
evoluția literaturii social-filozofice, 
iar prin accentul pus pe această a 
doua latură, tinerii autori conferă pu
blicisticii de specialitate o reală .pros
pețime, noi puncte de interes.

înseamnă oare aceasta o speciali
zare îngustă, cantonarea ani înde-

realizare care a beneficiat de deschi
derile realizate de generațiile ante
rioare. de sprijinul pe care o serie de 
politologi l-au acordat tinerilor cer
cetători (este poate concludent in a- 
ceastă privință că majoritatea lucră
rilor amintite au avut ca puncte de 
plecare teze de doctorat).

O analiză mai atentă a aparițiilor 
recente evidențiază că multi tineri 
autori de lucrări social-filozofice ac
tivează în afara perimetrului univer
sitar propriu-zis : in institute de cer
cetări, presă ș.a. Identificăm aici un. 
lucru pozitiv. în sensul că diversita
tea profesiilor se regăsește în diver
sitatea stilurilor, a perspectivelor din 
care este abordată problematica res
pectivă. Dar aceasta nu ne .poate face 
să eludăm întrebarea : de ce totuși

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNOR LUCRĂRI 
SEMNATE DE TINERI AUTORI

lungați în același perimetru de inves
tigație ? Cum se poate lesne înțelege, 
aprecierile in această privință sint 
riscante, intrucit mulți autori se află 
la prima apariție. Se poate mai de 
grabă aprecia că, spre deosebire de 
unii din autorii aparținînd generații
lor anterioare (în cadrul cărora pot 
fi întîlniți cercetători specializați pe 
un domeniu îngust, îmbrățișat toată 
viața, fără ca timpul afectat șă fie 
în vreun fel justificat prin relevarea 
unor aspecte și date noi), o parte din 
tinerii butori au înțeles că menține
rea în aceeași arie de cercetare un 
timp prea îndelungat poate prezenta 
riscul repetării și monotoniei, al ste
rilității chiar, că lărgirea permanentă 
a zonei de investigație reprezintă o 
condiție esențială nu numai a for
mării și devenirii lor profesionale, ci 
și premisa majoră a unor eventuale 
sinteze de real interes teoretic. Așa, 
bunăoară. Tudor Cătineanu a elabo
rat pînă in prezent trei lucrări 
dedicate 
lui Andrei Marga îi datorăm un 
studiu critic de largi proporții 
asupra lui H. Marcuse, un vo
lum de opere despre Jurgen Haber
mas,' plus coordonarea unei lucrări 
intitulate „Teme hegeliene" ; Cătă
lin Mamali se află la al doilea volum 
și are în pregătire un al treilea, la 
fel și Lazăr Vlăsceanu. Și exemplele 
ar putea continua.

Parcurgerea lucrărilor la care 
ne-am referit lasă să șe întrevadă și. 
o altă trăsătură : abordarea cu maî 
mult curaj a temelor de filozofie so
cială, a problemelor actuale ridicate 
de evoluția acestui domeniu. Se.des- 
prinde, cu deosebire, intensificarea 

• preocupărilor de filozofie politică —

unor subiecte diferite :

reputate centre universitare. începlnd 
cu Bucureștiul și Iașiul — care dis
pun și de facultăți de profil — con
tinuând cu Craiova, Timișoara lansea
ză in ultimul timp extrem de puțini 
tineri autori de cărți social-filozo
fice ? De pildă, Facultatea de istorie- 
filozofie din Capitală a propus doar 
două, trei nume în publicistica de 
specialitate. Această întrebare atrage 
după sine o altă întrebare : ciți ab
solvenți au rămas să activeze in ca
drul facultății ? Datele de care dis
punem înfățișează o situație cu to
tul nesatisfăcătoare : în ultimii 10 ani 
nu a fost reținut la catedre nici un 
tînăr, țn ultimii 15 ani numărul aces
tora nu este mai mare de opt, dintre' 
care o parte nu au dat spre publicare 
nimic semnificativ. Ceea ce ne-a re
ținut in mod deosebit atenția este 
faptul că în domenii fundamentale 
ale filozofiei — deci in sectoare esen
țiale ale culturii noastre — unde spe
cialiștii se formează foarte greu, nu 
activează tineri. La citeva discipline 
de bază ale facultății — cum sint 
istoria filozofiei antice, modeme, 
contemporane, a filozofiei marxiste 
— cel mai tînăr cadru didactic este 
trecut, în unele cazuri, de 45 de ani, 
iar la istoria filozofiei moderne nu 
există titular.

Situația este asemănătoare la In
stitutul de filozofie, unde ani de-a 
rindul nu au fost aduse cadre noi. 
Este adevărat că, după multe ezitări, 
recent au fost încadrați trei tineri, 
dar aceasta nu salvează în nici un fel 
media de virstă prea ridicată a in
stitutului și. mai ales, faptul că sec
toare esențiale, cum ar fi cel de fi
lozofie socială, rămîn puțin aco
perite.

în această ordine de idei, abor-

r CRONICA FILMULUI
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SergitL •'NicolaWou-X) 
printre puținele nume de 
regizori din cinematografia 
noastră la ale cărui filme 
publicul se duce știind 
dinainte ce fel de film va 
vedea. Se poate fără doar 
și poate vorbi de o rețetă 
Nicolaescu. Aici - se află 
însă explicația unui succes 
de public omologat și con
firmat. Putini regizori de 
la noi se pot mîndri cu un 
atare statut creat de numă
rul mare de titluri din fil- 
mografia personală și 
un număr cu mult 
mare de spectatori. Ca mai 
toți regizorii care vor să-și 
impună stilul, și Nicolaescu 
merge, convins, înainte, 
preferind succesul asigurat 
tentativelor, pesemne ine
ficiente, de schimbare, de 
împrospătare. Iată de ce 
in ultimul lui film. Vi
raj periculos, spectatorul 
îl va regăsi pe Nicolaescu 
în ceea ce el are cunoscut, 
bătătorit, loc comun al ar
tei de a fi agreabil. Vine 
vara și premiera lui Ni
colaescu așteaptă doar să 
invadeze grădinile cinema
tografelor.

Pentru că am vorbit însă 
de rețetă, gr trebui să în
cepem de la titlu. Oricît ar 
părea de ciudat, și fără a 
se sublinia în decupaj, ti
tlul are o valoare situată 
dincolo de sugestia ca atare 
a suspensului automobilis
tic. La al doilea film pe 
teme de circulație (primul 
se intitula Accident), Ser
giu Nicolaescu se înconjoa
ră de un foarte bun cunos
cător al domeniului, Gheor- 
ghe.Ene. și de un priceput 
în a aranja momentele tari, 
Liviu Gheorghiu, doi sce
nariști în măsură să-1 con
cureze pe regizor.

Viraj periculos se desfă
șoară, prin urmare, ca un 
conglomerat de intîmplări 
senzaționale, un potpuriu 
de coincidențe, de supra
voltaje, de prăbușiri și că
deri ale liniei epice, de 
piste false și de corijări din 
mers ale traiectoriilor, de 
cufundări și de. reabilitări 
ale unor personaje. Film 
polițist, adunîndu-și faptele 
din activitatea lucrătorilor 
de la circulație. Viraj pe- 

. riculos nu rămîne la ambi- 
'ția unei excursii cu Daciile

• •) VIRAJ PERICULOS; 
regia: Sergiu Nicolaescu, 
scenariul : Liviu Gheor
ghiu, Gheorghe Ene.

este prevăzute' cu sirenă și gl- mai văzut chiar in 
lui Nicolaescu; lovit, 
tins pe pămînt, de 
dată privind un șir de co
cori, imagine însă desuetă. 
Ajutoarele lui sint perso
naje de culoare, cazul ti
nerei locotenent (interpre
tă — Anca Szonyi, zîmbet 
dulce, ochi mari, agilitate 
de felină), sau bărbați din- 
tr-o bucată (Ovidiu Iuliu 
Moldovan, actor foarte 
bun, aici însă fără parti-

rofar, ci caută subtext, În
cearcă să prindă derapările 
unor indivizi, alunecarea 
lor pe un drum al necinstei, 
al abandonării sincerității. 
Periclitarea morală este 
adevăratul obiect al filmu
lui și în serviciul ei se si
tuează atît agenții de circu
lație, cit și restul persona
jelor, de obicei oameni de 
bună credință. Reflex par
că al capacității cineastului

filmele 
în- 

astă

Radiografii
ale degradării morale-)

de a ține în mină echipa 
de filmare, oriclt de supra
dimensionată, filmul în în
tregul său face sforțarea 
de a construi pe mai multe 
planuri narative, de a 
înainta deci printr-o masă 
de evenimente. Ele în
seamnă : o crimă „oribilă", 
un furt de materiale, un 
trucaj de escrocare a auto- 
mobiliștilor naivi, o pu
nere la încercare a con
științei conducătorilor auto, 
printr-un test al serviciu
lui circulație.

Actorii convocați în dis
tribuție sint, ca și altădată 
la Sergiu Nicolaescu, nume 
de primă mărime. Am să 
încep chiar cu regizorul, ju- 
cînd el rolul unui colonel 
de la circulație, om pri
ceput in meserie, inteligent 
și neobosit, trăgind foarte 
bine cu pistolul, dar sfir- 
șind cum îi stă bine erou
lui principal, și cum am

tură, și Iurie Darie, cu ges
turi largi, disciplinate). 
Printre inculpați, Mircea 
Albulescu, figură de al
coolic. abrutizat sub ten
siunea fricii, a vieții dez
organizate, murind stupid, 
cum merita personajul, pă
răsit pe o șosea, prilej pen
tru scenariști de a crea o 
confuzie, necesară în dra
maturgie, cu manechinul 
poliției. Un tînăr comediant 
de talent — Vasile Muraru.

Partea cea mai dramatică 
a filmului putea deveni 
complicitatea la crimă din
tre asistenta jucată de 
Ioana Pavciescu (prea fru
moasă, prea seducătoare, 
dar firească și credibilă to
tuși) și chirurgul cu nume 
si cu relații chiar la mi
liție. Interpretul medicu
lui, Ion Besoiu, cred că 
face unul din rolurile lui 
mai bune din ultima vre
me, în ciuda voinței auto-

rllor de a abilita persona
jul, de a-I feri de impasul 
căruia îi căzuse victimă. 
Altminteri, adulterul, ca și 
alte dezechilibrări ale exis
tențelor arătate de film, 
sint privite cu înțelegere, 
fără un accent satiric în
groșat. Nu știu1 dacă nu era 
nimerit ca în schimbul 
unui final rotund și cumin
te cineastul să fi preferat' 
repunerea în cadru a ca
zului asistentei 
fără să vrea, dar 
sadică in felul de 
ceda după moartea 
tei, o prietenă care voise 
avortul. Se consumă ener
gie epică, se pun la, cale 
urmăriri în peisajul Cana
lului Dunăre—Marea Nea
gră, se supralicitează (in 
final urmărirea mașinilor 
este la rindul ei amenin
țată de o explozie in zonă, 
iar chirurgul, tam-nesam, 
vrea să se arunce cu ma
șină cu tot în prăpastie, și 
asta după ce făcuse decla
rațiile de rigoare, telefonic, 
la poliție). Decorul, costu
mele, machiajul, coregrafia 
impun și ele gustul regi
zorului iubitor de specta
cole frapante, de momente 
tari, cit mai multe și cit 
mai fotogenice (a se obser
va genericul, cu suita lui 
de cascadori .în stop-cadru). 
Imaginea lui Nicolae Gi
rardi a ascultat și ea cu 
profesionalitate de forța 
de șoc a regiei. Secvența 
de noapte a testării condu
cătorilor 
a luării 
rale a 
(medicul 
printr-o 
în montaj, a amorseîo.r și 
groplanurilor, 
momentul cel mai bun 
imaginii, fără a fi singurul, 
dar și fără a evita alteori 
stilul la indemînă al cărții 
poștale.

Viraj periculos este un 
film scris de buni cunoscă
tori, ai spațiului tematic. 
Abundentei factologice, or
donată în cele din urmă, 
organizată spre a crea nu 
un simplu reportaj-anche- 
tă pe o șosea, ci o poveste, 
regizorul nu-i cere nicioda
tă temperare, aprofundare, 
ci, dimpotrivă, mijloacele 
sale verificate acționează 
și de această dată fără tea
ma vreunui „viraj pericu
los". dar și fără nostalgia 
„virajului armonios".

Ioan EAZĂR

ucigașe 
atît de 
a pro- 
pacien-

auto și îndeosebi 
temperaturii mo- 
cuplului amintit 
și prietena lui), 

ritmare. inspirată
reprezintă

al

O sărbătoare a celor harnici
„Pe-un picior de plai / Pe-o gură 

de rai..." : Tulburătoare versuri, 
adine încrustate în inimile tuturor 
locuitorilor acestei vetre strămoșești. 
De mii de ani. în tihnă si pace, oierii 
urcă și coboară muntele cu turmele 
lof. Semn al permanenței acestui 
neam. în fiecare primăvară, pină pe 
la iumătatea lunii mai, odată cu 
ieșirea turmelor la pășunat. crescă
torii de oi trăiesc emoția confruntă
rii cu roadele propriei ior hărnicii în 
cadrul 
de un 
oilor", 
surare 
într-o 
din vremuri imemoriale, ei își im
part ceea ce se cuvine fiecăruia pe 
durata cit oile vor rămîne acolo, sus, 
la munte. Evaluarea este exactă, îm-

unui ceremonial care vorbește 
obicei străvechi : „măsurișul 

Este momentul de dreaptă mă- 
a neodihnei lor de gospodari, 
formulă simplă, statornicită

părțeala dreaptă : pentru că dreapta 
judecată o face atunci, in momentul 
măsurișului. obștea. Cite porții ai 
adunat atita lapte vei primi- de la 
turma în care ți-ai împreunat oile. 
Ceremonialul acesta se desfășoară in 
toate satele din județul Sălaj și nu 
numai, dar o inspirată inițiativă 
născută acum cițiva ani a făcut ca 
el să fie valorificat într-un cadru 
institutionalizat. organizindu-se. în 
fiecare primăvară, o sărbătoare a 
măsurișului pe Măgura Prlei (comu
na Cizer). O sărbătoare in toată re
gula. cu participarea nu doar a să
tenilor, ci a atîtor și a atîtor alți 
locuitori din județ. Pentru că. după 
încheierea obișnuitului ceremonial, 
are loc aici un spectacol folcloric de 
toată frumusețea. Turiștii vin la Pria 
cu gind curat și sentimentul de alea-

să prețuire a datinei. Sint reunite 
formații cultural-artistice dintre cele 
mai bune, participă o serie de lau- 
reați ai Festivalului national „Cîn- 
tarea României" — interpret!, dansa
tori, creatori din Sălaj. în fapt, este 
o serbare cîmpenească de mari pro
porții, intrată deja in conștiința iubi
torilor de tradiție si frumos. De ce la 
Pria ? Poate și pentru faptul că aici, 
într-un splendid cadru natural, obi
ceiul și-a păstrat mai bine întregul 
lui fast. Este și motivul pentru care 
ne-am gîndit să creionăm în cîteva 
rînduri această manifestare, ele vrin- 
du-se a fi, totodată, și o invitație la 
sărbătoarea amintită pe data de 
15 mai.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

\

dăm o altă problemă a progresului 
cercetărilor de profil : constituirea 
și afirmarea unor școli in cadrul că
rora să se formeze generații întregi 
de cercetători, să se plămădească și 
să se dezvolte puncte de vedere, ipo
teze de cercetare, idei originale. 
Pentru că realizările de pină acum 
reprezintă mai mult rodul unor 
izbinzi individuale, puțin legate de 
un efort colectiv. Dacă formarea a- 
cestor școli este mai dificilă, 
ele presupun existența unui 
școală care să întrunească in 
persoană largi disponibilități 
tești și o recunoscută 
profesională 
consimtă să-și afecteze o parte din 
timp cercetării și dezbaterii în co
mun a diferitelor probleme — cel 
puțin catedrele de științe sociale ar 
trebui să constituie pretutindeni acel 
mediu prielnic de formarea tineri
lor. Astăzi, putem, afirma că dacă, 
de pildă, catedra de filozofie a Fa
cultății de is-torie-filozofie din Cluj- 
Napoca dispune in prezent de cițiva 
tineri cu reale perspectiv^, aceasta se 
datorează și preocupării șefului, de 
catedră, a cadrelor didactice cu ex
periență și a factorilor de partid 
locali de a reține in facultate stu- 
denți valoroși și mai ales de a le 
crea posibilități să se formeze și să 
se afirme.

Din păcate, cazul este aproape sin
gular. facultățile de profil din Iași 
și București situîndu-se în această 
privință undeva la antipod. Pentru 
a avea o imagine cît de cît conclu
dentă asupra diferențelor existente 
in modul cum își îndeplinesc cate- . 
drele acest rol să ne referim la cele 
două catedre de profil ale Institutu
lui politehnic București : cea de filo
zofie — unde in ultimii ani au fost 
aduși oameni bine pregătiți, catedra 
formînd un nucleu valoros de cer
cetare — și cea de socialism științi
fic, unde trebuie să fâci eforturi să 
depistezi, un cadru didactic — . nu 
neapărat tînăr — care să fi scris vre
odată o lucrare semnificativă.

Dintotdeauna, filozofia s-a afirmat 
traversînd. diferite domenii, împli- 
nindu-și vocația sa unificatoare, che
marea către sinteză. Implicarea cer
cetătorilor din acest domeniu in dez
baterile teoretice și culturale ale vre
mii nu este o cerință de circumstan
ță, ci izvorăște din statutul existen
țial al filozofiei, dă glas modului său 
specific de a fi. Faptul că multe dis
cipline filozofice ș-au autonomizat, 
că ele însele constituie domenii vaste 
de cercetare nu trebuie să constituie 
motive pentru ca specialiștii să se se
pare de întrebările și problemele mai 
generale ale culturii. După opinia 
noastră, tînăra generație resimte încă 
această tendință de izolare existentă 
la generațiile anterioare, prezența 
remarcabilă in publicistica culturală 
a unor autori nereușind să refacă 
unitatea firească, logică intre filozo
fie și celelalte domenii ale culturii. 
Credem cu convingere că rolul filo
zofiei noastre în viața spirituală a 
epocii actuale. însăși audiența ei so
cială'vor crește considerabil pe mă
sură ce specialiștii din acest dome
niu vor părăsi dezbaterile în sine, pe.-, ; 

treare .adesea le practică, sau simplele , 
raportări critice -la diferite curente și 
orientări și se vor implica mai ho- 
tărit. pregăti ndu-se să se afirme în 
dezbaterile teoretice și culturale ale 
vremii prin lucrări care să exprime 
puncte de vedere noi. un sistem de 
referință propriu, preocuparea pen
tru a sintetiza în mod original pro
blematica în domeniu, în spiritul 
tradițiilor progresiste ale gîndirii so
ciale românești, al vocației con
structive si umaniste a filozofiei.

Paul DOBRESCU

intrucit 
șef de 
aceeași 

sufle- 
competență 

un specialist care să

Retras la Bistra Mureșului, în 
mijlocul unui peisaj cu rezonanțe 
mioritice. Ion Vlasiu a desenat, a 
pictat, a sculptat, a scris... O parte 
a acestor desene, picturi și sculp
turi vor face obiectul unei expoziții 
retrospective, al cărei vernisaj va 
avea loc in cursul acestei luni la 
Tîi-gu Mureș.

„De 15 ani nu am mai expus 
sculptură, ne spunea artistul în 
cursul unei recente discuții. Asta 
nu înseamnă, insă că nu am lucrat 
sculptură in tot acest timp. Nu am 
expus, dar am lucrat, mai ales în 
lemn. Dealtfel, la Tîrgu Mureș voi 
expune numai lucrări noi. Expozi
ția in sine va fi totuși restrinșă față 
de viitoarea expoziție retrospectivă 
pe care-o voi deschide Ia Bucu
rești în sălile Dalles in luna noiem
brie a acestui an. Pe lingă pictu
rile și sculpturile cuprinse acum 
(care vor reprezenta aproximativ 50 
Ia sută din lucrări), viitoarea retro
spectivă de la București va prezen
ta alte sculpturi de dimensiuni 
mari. Pentru că. trebuie să preci
zez, in acești ultimi ani am avut 
posibilitatea să realizez și cîteva 
lucrări de artă monumentală.

— Ați realizat monumentele 
„Horia, Cloșca ți Crlșan" la Cluj- 
Napoca, „Aurel Vlaicu" la Tîrgu 
Mureș, „1907" la Băilești și monu
mentul „Libertății" la Blaj. Ce pro
iecte mai aveți in acest domeniu î

In ultimii trei ani am lucrat 
macheta unui monument care se 
intitulează „Școala Ardeleană" pro
iectat. pentru orașul Tîrgu Mureș. 
Este un monument a cărui machetă 
a trecut toate fazele aprobării lui și 
aștept momentul începerii lucrului. 
Dealtfel, am trimis la Tirgu Mu
reș . schițele pentru figurile . care 
compun monumentul : Șipcai, Petru 
Maior, Samuil. Micu și Budai De- 
leanu (care pentru prima oară este 
introdus intr-un grup statuar pe 
această temă). Ardelenii Iși iubesc 
eroii și cred că va avea loc .la Tîrgu 
Mureș un schimb foarte interesant 
de idei cu cetățenii orașului in care 
va fi ridicat. acest monument.

— Nu numai cărturarii „Școlii 
Ardelene" la care vă referiți, ci șl 
alte personalități ale culturii noas
tre : Eminescu, Bacovia, Creangă, 
Luchian, Sadoveanu, Coșbuc, Per- 
pessicius s-au aflat in atenția dum
neavoastră. Ce probleme mai deo
sebite v-a impus sondarea expresi
vității chipurilor acestor creatori ?

— Toată viața am dezbătut pro
blemele portretului, mai ales por
tretele a două personalități bine 
definite și total deosebite : Mihai 
Eminescu și Ion Creangă. încă in 
prima mea expoziție, aceea din 1932 
de la Tirgu Mureș, am avut un por
tret al lui Eminescu. De atunci și 
pină astăzi am lucrat mereu și am 
făcut mai multe portrete ale lui 
Eminescu. Unele turnate In bronz, 
altele cioplite in piatră. în ultimii 
ani am îndrăznit să elaborez ideea 
unui monument care se află în faza 
de machetă. Pentru Creangă am fă
cut mai multe portrete și cîteva în
cercări de monument, dintre care aș 
aminti grupul statuar de la Herăs
trău, care evocă figura povestit o-; 
rului in mijlocul copiilor. Sint pe 
cale să instalez la Piatra Neamț un 
monument cioplit in piatră care, de 
asemenea, evocă un Creangă apro
piat de copii. Am, de asemenea, in 
atenție o nouă machetă pe care o 
voi expune la retrospectivă, deși e 
numai în ghips. Am intenționat să 
creez un Creangă mai complex, 
creatorul neuitaților săi eroi fabu
loși, cu o notă de umor. Deși de 

l o viață mă ocup de aceste portrete.

Convorbire cu
Ion VLASIU

mi se pare că problema portretelor 
ca atare nu este rezolvată (sau re
zolvabilă) așa cum aș vrea. Sint 
probleme fără limite precise atunci 
cind e vorba să redai personalitatea 
creatorului,- cind nu vrei șă 
zumi la simpla asemănare, 
ușor de obținut.

— In monografia care a 
acum mai bine de 10 ani la 
„Meridiane" scriați : „Supusă unei 
continui transformări, materia in-

te re
ef ect

apărut 
editura

„1784"

Sg

insistat mai mult asupra lemnului 
ca asupra unui material adecvat 
propriei mele sensibilități, înclina
țiilor mele spre .un anume lirism, 
spre conținuturile pe care doream 
să le evoc cu ajutorul lui. Cînd mă 
refer la conținuturi am în vedere 
evocările cu profil mitic asupra 
cărora am insistat în ultimii ani : 
Decebal, Zamolxes, Socrate, Moise, 
Homer, Ovidiu. Pan. Pot fi descifra
te aici probleme ale . evocării 
timpului, spațiului (plastic, preluat 
din izvoarele gî.ndirii populare). 
Toate acestea constituie suportul 
unei viziuni realiste. Cînd mă refer 
la realism n-aș vrea ca noțiunea să 
fie redusă la sensul ei mimetic, 
confuzie care se face foarte frecvent, 
în înțelegerea mea. realismul în
seamnă apropierea sensului estetic 
de planul realist al existenței. Prin 
sensibilitatea lui, prin viața lui, 
prin toate împrejurările ei. artistul 
nu se află, in mod continuu, la 
aceeași distanță față de realitățile 
înconjurătoare. Temele ca atare 
obligă sensibilitatea artistului la 
variate interpretări. De pildă, por
tretul unui erou din zilele noastre 
trebuie evocat cu alte mijloace de- 
cît Chipul unui personaj mitic. Per
sonal acord o mare importanță te
mei care prin sine îți impune de 
fiecare dată o altă idee artistică. In 
această mobilitate a ideilor materia 
are însă cuvîntul hotăritor. înțelea
să bine, ea îți poate asigura un 
maxim de forță expresivă. Materia 
cea mai proprie pentru evocări 
realiste mi se pare a fi bronzul, la 
care ajungi modelînd lutul, materie 
care te lasă să te duci spre imagi
nea pe care o vrei, care primește 
comenzi absolute, spre deosebire de 
piatră, de exemplu, care te obligă 
să folosești instrumente puternice. 
Piatra trebuie sculată de detalii. Ea 
te duce singură spre o formă largă, 
spre monumental.

— Sînteți deținătorul unui 
miu pentru literatură al Acadei 
Române în 1939, cind a apărut pri
ma ediție a romanului dumnea
voastră autobiografic. „Am plecat 
din sat". De atunci alte volume de 
proză memorialistică : „Drum spre 
oameni", „O singură iubire", 
„Jurnal" au conturat această certă 
vocație literară Ce ați lucrat in ul
timul timp în acest domemiu?

— Am scris volumul patru din 
„Drum spre oameni". Aaest volum, 
aproape terminat, cuprinde trei 
cărți. Prima intitulată „Succes mo
ral" iși are acțiunea fixată în anul 
1936 și își propune să contureze 
moravurile bucureștene ale epocii. 
Cea de-a doua, intitulată „Țurai- 
țuraf !“, relatează o vară petrecută 
în Țara Oașului Intr-un sat. cu o 
minunată artă populară. Cea de-a 
treia carte se intitulează „Lumea e 
peste tot“. Este relatat de fapt dru
mul anevoios al căutării, al găsirii 
adevăratului drum în artă. Am scris, 
de asemenea, multe pagini de jurnal. 
Am scris multe caiete. Anul acesta,

clude sensuri morfologice în care 
sculptorul'intuiește aspectele cosmi
ce ale genezei. Structuri, forme, cu
lori, ritmuri se oferă ea un alfabet 
primordial". A rămas oare „mate
ria" una din principalele dumnea
voastră preocupări pentru rezolvă
rile artistice in sculptură 1

— Problemele de căpetenie ale 
preocupărilor mele, în sculptură 
mai ales,'au fost și rămîn legate de 
„materie". Pentru sculptor materia
este puntea imediată, directă, spre editura „Eminescu" va publicaunul 

. .. expresie. . Eără înțelegerea ..materiei din multele mele caiete. Mai precis

formă, de stil. Așa cum limba pen
tru un poet decide stilul, materia 
decide pentru sculptor configurația 
viitoarei lucrări. Un bronz, un lemn, 
o piatră se dezvoltă în mîinile 
sculptorului în arii diferite din 
punct de vedere stilistic. Și tocmai 
aici se situează problemele cele mai 
importante pe care mi le-a impus 
sculptura. în activitatea mea am

de ‘ Caietul' nr' 25, care cuprinde în
semnările mele din anul 1967. Este 
anul ultimei expoziții de sculptură 
la care mă refeream Ia începutul 
discuției noastre. Volumul se inti
tulează „Cartea de toate zilele" și 
va fi ilustrat cu reproduceri după 
sculpturile expuse atunci.

Convorbire consemnată de 
Marina PREUTU
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Orieînd, țn orice circum
stanțe, aniversare sau nu, 
niște ginduri despre Has
deu nu sint de prisos. Vo
lumul de scrisori Hasdeu 
și contemporanii săi ro
mâni și străini (Corespon
dentă primită), editat la 
„Minerva", ne resuscită 
citeva considerații despre 
rolul omului și dimensiu
nea operei văzute din epo
că, văzute și de azi.

Hasdeu lucrează cu niște 
măsuri ieșite din comun, 
care intimidează epoca. Nu 
e singurul. Dar din altitu
dinea lui de pisc, pereche 
in singurătate doar cu 
Eminescu. epoca pare șea- 
să. Hasdeu irumpe ca uria
șul din basm, fără sursă 
— nici din pămînt. nici din 
cer — provocind virtejuri 
peste cîmpi'a literelor ro
mâne de la cumpăna vea
cului trecut, răvășind at
mosfera. dar și potențînd 
mișcarea tectonică din 
adine. Reliefurile, care ră
sar. simultan cu el sau mai 
tîrziu, datorează imens 
acestei personalități, care 
le naște uneori prin opo
ziție, fiindcă omul e prea 
adesea contestat, iar opera 
obiect perpetuu de dispută. 
Hasdeu este inițiatorul 
unor poziții de o frapantă 
noutate, in istoriografie, fi
lologie. folclor, literatură, 
politică militantă, poziții 
care derutează, fac vîlvă, 
par provocate de cite un 
paradox. Opunîndu-se ast
fel exagerărilor latinizante, 
ca și alți savanți români 
din epocă, Hasdeu e pri
mul care aruncă întreba
rea : „Pierit-au dacii ?“. 
întrebarea, formulată pu
blicistic in 1860, stă la 
baza unui solid studiu des
pre fondul originar al lim
bii române, punct de rezis
tență și pîrghie — cum 
spunea Mircea Eliade — în 
schimbarea perspectivei a- 
supra vechimii însăși a po
porului român.

Mai înainte de a trece 
la ecourile epistolare, cite
va' observații despre di
mensiunea operei nu sint 
de prisos. Nu opera dusă 
pină la capăt — proiectele 
sint irealizabile — ci mos-

iul a sărit 
teatru, unde 
adîncă, apoi 
științele istorice, in lingvis
tică și in filologie. Urmele 
sint arheologice sau pale
ontologice in fiecare gen. 
iar reconstrucția ipoteti
cului ansamblu implică 
fantasticul. O asemenea ar
hitectură a formelor mari 
nu-i cu putință de recon
stituit fără arhitect, fiind
că palatele lui Hasdeu. ră
mase neterminate, la ni
velul unor piese arhitecto
nice etalon, presupun 
grandios final, eare 
scapă.

Orizontul cunoașterii

la altceva In 
a lăsat o urmă 
în altceva, în

un 
ne

¥

Hasdeu au deschis cu pre
cipitare volumul „Hasdeu 
și contemporanii săi ro
mâni și străini", realizat de 
un colectiv (Nicolae Mecu, 
Viorica Nișcov. Al. Săndu- 
Jescu, Mihai Vornicul sub 
coordonarea lui Al. Săndu- 
lescu.

De unde să începi acest 
copios volum de corespon
dență ? Editorii ne propun 
soluția indicelui alfabetic, 
cea mai comodă. Prefera
bilă. subiectiv, e soluția 
cronologică, cu toate arbo
rescentele ce se impun !, 
singura care desfășoară 
„romanul" lui Hasdeu; cea 
mai indicată, la lectură.

tocheate partide de șah — 
vezi corespondenta cu ita
lianul Ascoli — partenerul 
cu albele încercind să-1 
prevină pe mînuitorul pie
selor negre de multe mu
tări riscate, de unele erori, 
acesta din urmă negociază, 
reface adesea tacit strate
gia partidei, ca pînă la 
urmă să strige intempestiv 
mat, răstumînd și tabla cu 
piese. Acesta e Hasdeu. Te 
întrebi ce altceva îi obligă 
pe partenerii străini la 
cultivarea dialogului, une
ori pe parcurs de ani. de- 
cît valoarea excepțională a 
savantului de care comuni
tatea științifică e obligată

HASDEU
ecouri epistolare

. cu ambiția globa- 
ca la umaniștii Re-

fabulos, 
. lității, .

nașterii. Nu numai marile 
discipline, dar și discipli
nele minore ale istoriei, 
filologiei, dreptului ii sint 
familiare, apoi diplomatică, 
heraldică, medalistică, 
nealogie, paleografie, 
masiologie, glosologle 
sint de fapt tot atitea

' menii în care Hasdeu ... 
un aport ades hotăritor la 
noi. Din altitudinea care 
domină orizonturi vaste, 
savantul coboară fulgeră- 

.tor asupra unui obiect de 
cercetare mic, uneori invi
zibil, scoțindu-1 la lumină. 

.Studiul de mică întindere 
devine 
pedic.

Dar 
sint si 
puțin : 
reper, arcuri deschise peste 
timp, sub care au suit mai 
apoi, rind pe rînd. Iorga, 
Pârvan, Blaga. Călinescu, 
Mircea Eliade, o galerie de 
titani. Dacă îi așezăm în 
cap pe Cantemir, ne băr
bații Școlii Ardelene, pe 
Heliade, căpătăm dimensi-

ge- 
se- 
etc. 
do
are

la rindu-i enciclo

aceste opere mai 
ceva ce se știe mai 
gesturi demiurgice

este însă soluția genealo
gică.

îl detașăm, tn consecință, 
pe Alexandru Hasdeu, ta
tăl savantului, acest mare 
învățat și patriot român 
din ținutul Hotinului. de 
unde iși trag Hasdeii obir- 
șia. îl regăsim pe fiu în 
tată, cu toate însușirile ne
măsurate și cu toate cusu
rurile — enciclopedism, 
iubire de patrie, vanitate, 
capriciu, mesianism — pe 
care fiul le va ridica la 
superlativ.

Cu savanții străini. Has
deu nu putea fi un coleg 
— el nu era coleg cu ni
meni !, deci nu un egal, ci 
un unicum. Colegialitatea 
protocolară pe care o afi
șează în epistole unul sau 
altul e văzut de Hasdeu 
ca o prestare de omagii. 
Savantul de la București 
pătrunde impetuos in lu
mea științifică internațio
nală, unde face ravagii ca 
și acasă. Un Ascoli sau un 
Hugo Schuchardt. cores- 
pondînd cu Hasdeu. țin în 
palmă un bulgăre de jăra
tic, aruncat asupra-le fie

să țină seama, oriclt ar fi 
de incomod. Si Hasdeu 
este.

O altă catego: e de scri
sori provine de la disci
poli. iar aceștia au fost 
mulți și deosebiți. Modelul 
Hasdeu s-a instalat de tim
puriu in conștiința cîtorva 
generații de tineri savanți, 
unii dintre ei atingind la 
rîndu-le măsura extremă. 
Nu oare astfel a fost Nico- 
lae, Iorga, succesorul în li
nie directă ? Nu-i putem 
nota pe toți cei asupra că
rora Hasdeu are o înrîuri- 
re — în filologie, lingvisti
că, arheologie, folclor, dar 
vom zăbovi, pentru uzul 
demonstrației, asupra unui 
singur nume : Ion Bogdan.

Dacă Hasdeu a întemeiat 
slavistica la români. Ion 
Bogdan a transformat-o in 
școală, de la el și prin el 
avem o școală română de 
slavistică, și' tot Bogdan e 
cel care-1 numește pe 
Hasdeu întemeietor. Dar, 
curios, rolul formator al lui 
Hasdeu nu se exercită in 
chip nemijlocit — Bogdan 
nu i-a fost student — ci

Actuala ediție ne oferă 
șase scrisori de la Ion Bog
dan către Hasdeu. piesa 
parțial publicate în Roma- 
noslavica XIII, 1966. unde 
Valentin Gr, Chelaru ne 
dăruise un studiu solid 
asupra raporturilor Ion 
Bogdan-Hasdeu (care se 
cuvenea remarcat).

In genere, trebuie spus că 
editarea corespondentei 
unor mari personalități 
pune grele și uneori insur
montabile probleme. O 
scrisoare, orice alt docu
ment. emană într-un mo
ment de necesitate sau cri
ză. care se cere lămurit 
contextual. Altfel, docu
mentul rămîne ermetic, 
simpla lui transcriere filo
logică nu-i restituie valoa
rea. Dar pentru a lămuri 
context și text sint nece
sare uneori adevărate ro
mane pe suprafața eărora 
documentul propriu-zis 
apare infim, ca piscul unui 
aisberg față de masa de 
gheață din ocean. Drumul 
de mijloc se impune, toc
mai cel ales de actuala 
ediție. Nu in toate cazurile 
însă. Corespondenta Iul 
Hasdeu cu G. I. Ascoli și 
cu Hugo Schuchardt con
ține astfel subtilități de or
dinul dezbaterii științifice, 
al atmosferei de epocă și 
al psihologiei participanți- 
lor asupra cărora pot adu
ce lumină numai minuțioa
se și extinse cercetări de 
arhivă, demne de între
prins cindva. în acest 
punct. Hasdeu însuși se 
instituie ca model.

Dar cine, va fi cel care să 
ne restituie semnificația 
plurivalentă, arborescentă 
și etajată la infinit a cores
pondenței, cînd piesele re
plică lipsesc — în cea mai 
mare parte I — și cînd sen
suri. uneori esențiale, ră
mân de domeniul enigmei? 
Ar trebui o imensă operă 
de investigare și recon
strucție, care depășește in
sul sau pretinde un ins ca 
Hasdeu. Acesta ar trebui 
să realizeze un Magnum 
epistolarium hasdeensis, 
dar cum ?. cind e știută 
soarta celuilalt Magnum ! 
Hasdeu a și coborît în mit.tra și fragmentul copleșesc 

la Hasdeu. O nuvelă de 
tinerețe, „Duduca mamu- 
ca“, dă măsura unui talent 
ieșit din comun, la încru
cișarea solidității caracte- 
riologice de tip balzacian 
cu duhul prozei ruse. Ar fi 
fost Hasdeu, nici vorbă, un 
mare prozator, dar conde-

unea titanismului în cultu
ra română. $i cum acest 
fenomen se manifestă și-n 
științele pure, și-n arte, va 
trebui ca într-o zi să exa
minăm românescul și sub 
acest aspect, prin etalonul 
măsurilor mari.

Iată parte din motivele 
pentru care prețuitorii lui

sub forma unor contribuții 
științifice de răsunet, fie 
sub forma intervențiilor ră
sunătoare în tot soiul de 
polemici. Uneori dialogul 
epistolar pe foarte fine 
chestiuni de filologie,
lingvistică generală sau 
istorie capătă aspectul 
unei acerbe si întor-

prin tăria modelului de 6Ub 
fascinația căruia discipolul 
nu iese decit tîrziu. Roma
nul epistolar Ion Bogdan — 
Hasdeu reprezintă o strălu
cită pagină a istoriei noas
tre culturale, pilduitoare 
pentru modul cum se for
mează un tînăr savant și o 
disciplină.

Cine să-1 scoată de acolo ? 
Lămuririle, inclusiv aces
tea atît de fragmentare 
oferite de corespondență, 
lărgesc și adincesc mitul în 
loc să-I spulbere. Vom spu
ne că și aceasta e tot o is
pravă a lui Hasdeu.

Paul ANGHEL
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A tNMlNAT ÎNALTE
J *

DISTINCȚII ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
conferite

în activitatea
(Urmare clîn pag. I)

unor oameni ai muncii pentru rezultate deosebite 
productivă, de cercetare științifică și cultural-artistică

înaltă apreciere a personalității 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a politicii 
interne si externe a României socialiste

Declarații ale unor oaspeți de peste hotare

întreprinderii de Cercetare șl pro
ducție pentru materiale semicon
ductoare. Tudor Dănacu, președinte
le cooperativei agricole de producție 
Cezieni. județul Olt. Teodor Bucur, 

. maistru la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală. $i KovâCS .Iosif, 
prorector, al Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca.. •

Primit cu deosebită căldură, cu 
cele mai profunde sentimente de 
dragoste, stimă și recunoștință, 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată cu. vii și 

. puternice aplauze..
în încheierea solemnității, tova

rășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid ,și 
de stat. s-au întreținut într-o atmos
feră cordială cu cei distinși.

★
Publicăm în continuare cuvîntul 

participanților la solemnitatea con
sacrată înmînării distincțiilor.

a

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Popa

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general,

Stimați tovarăși.
Trăiesc un moment unic din viața 

mea și a colectivului din care fac 
parte* moment prilejuit de înalta, 
"vețuire a muncii minerilor Văii 

' (lilui, a minerilor de la Lupeni, a 
ortacilor din brigada pe care o con
duc. înalta distincție ce mi-a fost 
acordată încununează .eforturile 
noastre de' a da ‘țării Cit mai mult 
cărbune și nu ca să mă laud, dar ca 
să evidențiez dragostea noastră fier
binte față de țara noastră, față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, „Minerul nos
tru de onoare", permiteți-mi să ra
portez că cei 50 de ortaci din briga
dă au (.realizat în 1982 mai mult de 
13 000 tone cărbune, iar în acest an, 
numai pe 4 luni, după aplicarea 
noului program de lucru, am extras 
suplimentar aproape 14 000 tone căr
bune cocsificabil.

Am obținut aceste rezultate pen
tru că v-am urmat neabătut sfatu
rile, lucrăm cu un complex mecani
zat și obținem productivități de 
peste 14 tone/post, folosind din plin 
timpul de lucru. Cit despre discipli
nă, la noi în brigadă, ortacii nu mai 
discută de mult despre ea. pentru 
că, așa curb ne-a ti învățat, am întă
rit răspunderea fiecărui om.

Mi-am permis să amintesc canti
tățile de cărbune extras suplimen
tar, pentru că fiecare tonă , dată in 

„pluș .poartă îrțcăi;că.tț)ra bogată a 
dragostei de țară,' a dragostei'șî în- 
crfederii în nărtidul nostru: comunist, , 
a stimei și respectului ales pe care 
noi, minerii, vi-1 purtăm, pentru 
că, prin tot ceea ce faceți, doriți 
numai și numai fericirea noastră, a 
tuturor, a întregului pOpor. Vom da 
și pe mai departe glas simțăminte- 
lor noastre, asigurîndu-vă că pentru 
minerii Văii Jiului chemarea ce 
ne-ați adresat-o. de a da tării cit mai 
mult cărbune, am transformat-o in
tr-un legămînt al nostru mineresc, 
înscris in inima fiecăruia dintre noi.

Mulțumindu-vă pentru înalta pre
țuire a muncii noastre, vă rog,, tova
rășe secretar general, să primiți u- 
irările minerești de sănătate și viață 
lungă spre binele poporului român 
și inflorirea națiunii noastre socia- 
liste.

Noroc bun !

I

Cuvîntul 
Diamante

tovarășei 
Laudoniu

tovarășe NicolaeMult stimate
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dînd expresie gîndurilbr și senti

mentelor de aleasă prețuire ce le 
nutrim pentru dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
omul a cărui întreagă viață se iden
tifică în conștiința națiunii cu nă
zuințele și aspirațiile sale cele mai 
scumpe, vă rog să-mi permiteți, in 
aceste momente cu adinei semnifi
cații pentru munca și viața noastră, 
să vă încredințăm că nu este pentru 

■noi o datorie mai înaltă decit aceea 
de a sluji cu credință patria și pb- 
porul, de a .ne consacra întreaga 
energie și forță de creație transpu
nerii neabătute în viață a magistra
lelor dumneavoastră orientări și in
dicații, care jalonează, cu Înaltă ri
goare științifică, înaintarea impe
tuoasă a României pe drumul socia
lismului și comunismului.

Sintem mîndri, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, fiind 
contemporanii dumneavoastră, parti
cipăm activ la edificarea mărețelor 
obiective ale epocii, pe care pe drept 
cuvint o numim Epoca Ceaușescu, 
pagină glorioasă în noua istorie a 
țării, puternic marcată de gindirea 
și acțiunea dumneavoastră revolu
ționare. de spiritul novator, profund 
democratic pe care-1 imprimați în 
întreaga viață economico-socială, de 
promovare pe scară largă a progre
sului, a științei și culturii, de afir
mare a unei calități noi. superioare 
în toate domeniile de activitate.

Adresăm cu acest prilej mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 
cele mai vii mulțumiri pentru spri
jinul permanent și multilateral pe 
care ii acordă dezvoltării și afirmării 
puternice a 1 științei românești șl o 
asigurăm că vom acționa în conti
nuare cu toate forțele pentru reali
zarea sarcinilor mari ce ne revin in 
actualul cincinal, pentru creșterea 
contribuției științei la accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a țării.

Exprimindu-vă, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, întreaga 
gratitudine pentru marea cinste și 
onoare pe care ne-ați făcut-o, vă rog 
să-mi permiteți să vă urez din toată

tv
PROGRAMUL 1

14.00 Telex
14,05 Telesport
15,25 Emisiune în limba germană
17.20 Tragerea Loto
17,30 La volan. Emisiune pentru con

ducătorii auto

inima sănătate, fericire și multă 
putere de muncă spre a ne conduce, 
pe mai departe, cu aceeași cutezanță 
și clarviziune, spre Împlinirea visu
lui- de aur al omenirii, socialismul 
și comunismul pe pămintul scump 
al patriei.

Cuvîntul tovarășului 
Tudor Dănacu

Mult Iubite $i stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Ctivințdle nu pot expi-inia bucuria 
ce o îricerc, emoția ce mă cuprinde 
acum cînd dumneavoastră, cel mai 
iubit și mai venerat fiu al poporului 
nostru, îmi înminâți înalta distincție 
a lucrătorilor din agricultură „Meri
tul agricol-clasa I". Vă rog să-mi 
permiteți, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, să vă mulțumesc din ini
mă pentru atenția deosebită1 ce o 
acordați agriculturii, pentru tot ceea 
ce ați1 făcut și faceți pentru ca agri
cultura românească să se dezvolte pe 
temeiuri științifice, să cunoască o 
nouă .revoluție în concepție și tehno
logie, -pentru grija părintească ce o. 
purtați lucrătorilor ogoarelor. Mă 
folosesc de acest'prilej, pentru a ară
ta că in anul trecut producția globa
lă agricolă a cooperativei noastre s-a 
ridicat ■ la. 45. milioane lei. cu patru 
milioane lei .mai mult decit ne-am 
planificat. Sîntem, . hotărîți ca în 
acest an să-ne aducem O contribuție 
și mai mare la dezvoltarea neîntre
ruptă a agriculturii românești, mun
cind cu și mai multă dăruire, orga- 
nizindu-ne și mai bine activitatea.-

Alături de toți acei ce lucrează pe 
ogoarele județului Olt și în întrea
ga, țară, noi, cei din Cezieni, simțim 
din:;plin in viața și activitatea noas
tră sprijinul permanent ce-1 acordați 
agriculturii, știm că toate împlinirile 
noastre Se dațoresc gindirii. acțiunii 
și muncii,eroice a secretarului gene
ral al partidului și vă asigurăm că nu 
vom avea tihnă, vom munci din zori 
și-pină în noapte .pentru a face din 
satul românesc o grădină tot mai în
floritoare, așa cum dumneavoastră 
ați prefigurat-o in Programul parti
dului, în documentele Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

în numele tuturor oamenilor ogoa
relor Cezienilor. și ale județului Olt, 
vă urăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, ani multi și 
fericiți în fruntea partidului și' star 
tului, pentru a ridica patria pe cele 
mai înalte culmi ale prosperității și 
progresului.

Cuvîntul tovarășului 
Teodor

Mult iubite și 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Este pentru mine o. mare cinste și 

onoare ca. in numele puternicului 
colectiv muncitoresc al întreprinde-
iii „23 August" din Capitală, să vă 
aduc . cel mâi fierbinte omagiu 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți spre 
împlinirea mărețelor idealuri de li
bertate. independentă, progres și 
bunăstare ale poporului nostru, pen
tru activitatea neobosită ce o desfă- 
șurați în fruntea partidului și a tării.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în aceste 
momente emoționante, să vă- exprim, 
din adîncul inimii, cele mai calde 
mulțumiri și întreaga recunoștință 
pentru distincția ce mi-a fost acor
dată ca semn al înaltei prețuiri pe 
care dumneavoastră, mult stimate to- 
vaf-ășe secretar general al partidului, 
o acordați clasei noastre muncitoare, 
muncii rodnice a întregului popor, 
consacrată înfăptuirii politicii clar
văzătoare. profund științifice a par
tidului și statului nostru, de edifica
re-a societății socialiste și comuniste 
pe pămintul străbun al patriei.

Puternic însuflețiți de excepționa
lul exemplu pe care ni-1 oferiți, vă 
urmăm neabătut, strîns uniți în ju
rul partidului, pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, cu 
convingerea nestrămutată că numai 
prin munca noastră vom împlini des
tinul fericit al noii Românii. înălțîn- 
d-o, mindră și demnă, pe noi pulmi 
de progres și civilizație.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru 
distincția acordată, vă asigur că noi. 
muncitorii întreprinderii „23 August", 
sîntem ferm hotărîți să realizăm 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
istoricele hotăriri adoptate de Con
ferința Națională a partidului, 1 din 
orientările și-indicațiile dumneavoas
tră, și vă rog să-mi permiteți, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresez din inimă urarea să ne 
trăiți întru multi ani, cu sănătate, si 
fericire, spre binele și fericirea în
tregului nostru popor.

Cuvîntul tovarășului 
Kovacs Iosif

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general, Nicolae Ceaușescu,

Cu emoție firească, . stăpiniți de . 
cele mai alese sentimente de grati
tudine, admirație și respect ce vi le 
purtăm, vă rog să-mi permiteți să vă 
adresez cele mai călduroase mulțu
miri pentru Înalta distincție acordată.

înțeleg această deosebită cinste și 
onoare ca o prețuire a muncii, ca un 
nou, angajament în fața conducerii 
partidului și statului, a dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a 
acționa fără preget pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din documentele Plenarei Comi
tetului Central din 1—2 iunie 1982 și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru ridicarea invățămintu- 
Itii românesc la nivelul cuceririlor

științei și tehnicii din epoca pe care 
o trăim, pentru sporirea aportului la 
progresul economic, social al patriei 
noastre socialiste.

Permiteți-mi ca în aceste momente 
solemne să-mi exprim recunoștința 
profundă pentru grija permanentă 
pe care mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu o poartă invățămintului și 
Culturii, slujitorilor școlii românești.

Ca cetățean al Republicii Socialiste 
România, de naționalitate maghiară, 
sint mîndru. de modul științific în 
care partidul nostru comunist, cu 
contribuția dumneavoastră hotărîtoa-

re, tovarășe secretar general, a rezol
vat problema națională în țara noas
tră, în care oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de altă națio
nalitate acționează, sub conducerea 
partidului, într-o unitate deplină de 
voință și fapte, pentru înflorirea 
României socialiste.

Odată cu mulțumirile calde pentru 
înalta apreciere dată muncii mele, 
doresc să vă asigur, în numele ca
drelor didactice, al cercetătorilor și 
studenților din Centrul universitar 
Cluj-Napoca, al tuturor oamenilor 
muncii clujeni, fără deosebire de

naționalitate, că. urmînd cu credință 
Și abnegație pilduitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, vom 
acționa cu întreaga noastră dăruire 
și pricepere pentru ridicarea întregii 
activități instructiv-educative la ni
velul cerințelor și exigențelor ac
tuale.

în încheiere, doresc să vă.adre
sez, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai alese ginduri și 
urări de multi ani, în sănătate, în 
fruntea partidului și statului nostru, 
Spre binele poporului și gloria 
României socialiste.

Prin Decret prezidențial au fost conferite distincții 
ale Republicii Socialiste România

Pentru contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii partidului, și statului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră 
și rezultatele deosebite obținute în 
întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea și depășirea planului national 
unic de dezvoltare economico-socia
lă, pe anul 1982. s-a conferit titlul de 
EROU AL MUNCII SOCIALISTE 
tovarășilor : Constantin Popa, miner, 
șef de brigadă la întreprinderea mi
nieră Lupeni, județul Hunedoara, 
Anton Dobrin, maistru principal la 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița ■ Roșie" București. Petru Plăcin
tă, director al întreprinderii avicole 
de stat Bacău, Ilie Luțu, ajutor șef 
de fermă la cooperativa agricolă de 
producție Scomicești, Aurel Sandu, 
director al Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte și agregate 
„Titan" București ; ORDINUL MUN
CII CLASA I tovarășilor ; Nicolae 
Albu, maistru principal specialist la 
Combinatul de fibre sintetice Săvi- 
nești, județul Neamț, Petru Abrudan, 
maistru forjor la întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
„Suceava" Cîmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava, Nicolae Avram, di
rector al întreprinderii de preparate 
și. conserve din carne București, 
Elena Bărbulescu. inspector general 
adjunct la Inspectoratul școlar al 
județului Olt, Teodor Bucur, maistru 
la întreprinderea „2.3 August" Bucu
rești, Nicu Ceaușescu, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., Arghir 

1 Vasile Ciobotaru, director al în
treprinderii de
Curtea de Argeș. ., . _ ___
Șerban Cioculescu, academician, An
drei Csillag. secretar al Comite
tului județean Cluj ai P.C.R., 
Nicolae Dicu, director al Exploa
tării miniere Cavnic, județul Mara
mureș. Gheorghe Dragomir, direc
tor. al Combinatului de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîmbovița, 
Iancu Drăgan, director al Institutu-

porțelan-menaj
județul Argeș,

Bucur
lui central de cercetări metalurgice 

stimate tovarășe București, Alexandru Filioreanu, di
rector general al Regionalei C.F.R. 
Iași, Ion Jalea, președintele de onoare 
al Uniunii artiștilor plastici, loan 
Jianu, director al întreprinderii jude
țene de gospodărie comunală și locati
vă Caraș-Severin, Diamanta Laudo
niu, director al întreprinderii de cer
cetare și producție materiale semi
conductoare, Boleslav Muller, director 
al întreprinderii metalurgice de me
tale neferoase Copșa Mică. Județul 
Sibiu, Stelian Necula, director al în
treprinderii de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" București. Mărgărit Oprea, 
lăcătuș la Laminorul de benzi la 
cald de la Combinatul siderurgic Ga
lați, Ilie Alexandru Or-zață, director 
al întreprinderii de aluminiu Slati
na, județul Olt. Stefan Pleșa.-direc- 
tor al întreprinderii județene de 
morărit, panificație și produse făi
noase Teleorman. Ilie Relea, șef de 
șantier la Grupul nr. 5 de șantiere 
al Trustului de construcții Bacău, 
Leonard Rusu, director al întreprin
derii de tricotaje și perdele Pașcani, 
județul Iași. Radu Suman, director 
al Trustului de . construcții indus
triale și agrozootehnice București, 
Marin Ștefanache, director general 
al Combinatului minier Motru. jude
țul Gorj, Florin Teodor Tănăsescu, 
director general al Institutului cen
tral pentru mașini-unelte, electroteh
nică și electronică București ; ORDI
NUL MERITUL AGRICOL CLASA 
I tovarășilor : Gheorghe Antochi, di
rector general al Direcției generale 
pentru agricultură și industria ali
mentară Bacău, Gheorghe Călin, 
vicepreședinte al cooperativei agri
cole de producție „Gheorghe Doja", 
județul Ialomița, —
Cârpanu, director al 
pentru producerea și industrializarea 
cărnii de porc, Timiș, Dinu Daniliuc, 
președintele cooperativei agricole de 
producție „Munca" Gurbănești, jude
țul Călărași, Tudor Dănacu, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție Cezieni, județul Olt, Costita 
Mișcă, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Bucov, județul 
Prahova, Milea Păun, inginer-șef la 
cooperativa agricolă de producție 
Chișcani, județul Brăila, Ștefan Ră- 
duică, director al Unității agroindus
triale Mărăcineni, județul Buzău ; 
ORDINUL MERITUL ȘTIINȚIFIC 
CLASA I tovarășilor : Mircea Dan 
Buzescu, director al Institutului de 
inginerie tehnologică și proiectări 
de întreprinderi constructoare de 
mașini București, Maria Ionescu. di
rector general al Institutului central 
de chimie București, Marin Ivașcu, 
director general al Institutului cen
tral de fizică București, Octav Oni- 
cescu, academician, Sever Șerban, 
director general adjunct al Institu
tului central de chimie București ; 
ORDINUL MERITUL CULTURAL 
CLASA I tovarășilor: loan Finteștea- 
nu. actor, București, Ionel Silviu Vlad, 
rectorul Universității „Babeș-Boiyai" 
Cluj-Napoca, județul Cluj; ORDINUL 
MERITUL SANITAR CLASA I 
tovarășilor: Dorin Hociotă, direc
tor al Centrului medical de fo- 
noaudiologie și chirurgie funcționa
lă O.R.L., Agripa Ionescu, șef de 
clinică la Spitalul de chirurgie pl.as-

Florentin-Doru 
Combinatului

tică București, loan Popa, director 
al Direcției sanitare a județului Bi
hor,. Vasile Să.bădeanu, profesor la 
Institutul de medicină si farmacie 
Tirgu Mureș, județul Mureș, /Ale
xandru Tresțioreanu, director al In
stitutului oncologic București ; OR
DINUL MUNCII CLASA A II-A to
varășilor : Niculae Bărbulescu. ad
junct al ministrului industriei chi
mice, Mitu Alexandru Bădescu, direc
tor general în Ministerul .Industriei. de 
Mașini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică. Nicolae Bejan, director 
al întreprinderii miniere Comănești, 
județul Bacău, Paul Blaer, director 
ai întreprinderii „23 August", Bucu
rești, Ion Bordea, instructor ia Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, Petre Botoran. director al în
treprinderii de prelucrare a alumi
niului Slatina, județul Olt. Octavian 
Broască, director al Exploatării ca
riere Sintorman. județul' Constanța, 
îuliana Bucur,, secretar de. staț la 
Ministerul Industriei Ușoare, Virgil 
Butcă, instructor al Comitetului 
Central al P.C.R., Elena Zoia 
Ceaușescu. cercetător științific prin
cipal, șeful secției de matematică la 
Institutul National pentru Creație 
Științifică și Tehnică București, 
Grigore Cherecheș, maistru la între
prinderea de armături industriale( 
din fontă și otel Zalău, județul Să
laj, Ion Cercel, director al între
prinderii județene de construcții- 
montaj Vîlcea, Constantin Ciobănu, 

- lăcătuș sculer matriței- la întreprin
derea de rulmenți Bîrlad. județul 
Vaslui, Victor Ciora. tîmplar la 
întreprinderea de mobilier și deco- 
ratiuni „Heliade" București, Ana 
.Ciurea. director al întreprinderii 
„Carpatex". Brașov. Gheorghe Ciș-, 
migiu, director al întreprinderii de 
construcții, reparații și administra
ție locativă „Foișor" București. Du
mitru COmșa. mecanic la Depoul 
C.F.R. Fetești, județul Ialomița, Ște- ■ 
fan Costaș. strungar la întreprinde
rea mecanică pentru .'agricultură șj «Misua y..<=vi5u<=, pit^aiunae 
industria alimentară Arad. Gheorghe ’■W!CiȘ;F. 'CfhOVghlțâ. județul Prahova, 1

Voicu-Sabin Ivașcu, director al 
Unității agroindustriale Arad, loan 
Josu, președintele C.A.P. ~ 
vățu Mare, județul Timiș, 
fan Mazilu. președintele 
Padina, județul Buzău, 
Petcu, medic veterinar la 
Mogoșoaia, Nicolae Pîndichi. __
nician principal la Unitateâ agro
industrială Constanta, Constantin Po
pescu, instructor la Secția pentru 
problemele muncii de partid în 
agricultură a , C.C. al P.C.R., Vadim 
Rusu, director al I.A.S. Balaciu, ju
dețul Ialomița, Gheorghe Salomeia, 
tehnician horticol la I.A.S.-Huși, ju
dețul Vaslui, Eleonora Toma, țărancă 
cooperatoare la C.A.P. Dor Mărunt, 
județul Călărași, Mihai Tudorie, di
rector al Asociației economice inter- 
cooperatiste Matca, județul Galați, 
Constantin Verdeș, președintele Uni-- 
unii județene a cooperativelor agri
cole de producție Iași, Nicolae Vîl
cea, inginer-șef la C.A.P. Oprișor. 
județul Mehedinți ; ORDINUL ME
RITUL ȘTIINȚIFIC CLASA A II-A 
tovarășilor Flaviu Patriciu Bizo, di- 

. rector al Institutului de cercetări și 
proiectări Cluj-Napoca, Valentin 
Ceaușescu, cercetător științific prin
cipal. secretar științific al Institutului 
de fizică și inginerie nucleară Bucu
rești, George Cojocaru, director al 
Institutului de proiectări tehnologice 
pentru industria ușoară București, 
Eugenia-Viorica Dobreșcu, director 
adjunct științific ai Institutului de 
cercetări chimice București, Dumitru 
Gpidea, director adjunct științific al 
Institutului de cercetări și inginerie 
tehnologică și proiectări pentru rafi
nării Ploiești, județul Prahova, Cris- 
tian-Ioan Hera, director ai Institutu
lui de cercetări pentru cultura ce
realelor și plantelor tqhnice Fundu- 
lea, județul Călărași. Titus Suba, 
director al Stațiunii de cercetări 
agricole Lovrin, județul Timiș ; OR
DINUL MERITUL CULTURAL, 
CLASA A II-A tovarășilor : Eftimie 
Birleanu, vicepreședinte ai Uniunii 
artiștilor plastici, Nicolae Dragoș, 
prim-redactor-șef adjunct ai ziarului 
„Scinteia", Alexandru Giugaru, actor. 
București, Ion Irimescu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici. Martin 
Izsâk, sculptor, Tîrgu Mureș ; OR
DINUL MERITUL SANITAR CLASA 
A II-A tovarășilor : Nicu George 
Ionescu, decan al Facultății de me
dicină generală a Institutului de me
dicină șî farmacie Cluj-Napoca, 
județul Cluj, Stelian . Ivașcu, șef 
de secție la Spitalul clinic, secto
rul 4, București, Andrei Firică, di
rector al Spitalului clinic de urgență 

, București, Constantin Opriș, director 
al Spitalului județean Baia Mare, 
Dumitru Suciu, director al Direcției 
sanitare a județului Sibiu, 
Vulcu. director al Direcției 
a județului Alba.

★
prezidențial 
1231 ordine 
Republicii

Crăciun, inspector-șef al Inspectora
tului silvic județean Alba, Mihai 
Cuțuhan, inginer ia Oficiul econo
mic . central „Carpați" București, 
Vasile Darie, șef de echipă docheri 
la întreprinderea de exploatări por
tuare Constanța. Mihai Dascălu, 
maistru constructor la Trustul de 
construcții locale Constanța, Mihail 
Dur. director al întreprinderii de 
tractoare și mașini agricole Craiova, 
județul Dolj, Mircea Fârtăt, maistru 
energetician la întreprinderea Elec- 
trocentrale Mintia, județul Hunedoara. 
Ioan Filip, maistru, principal la 
întreprinderea mecanică Timișoara, 
județul Timiș. Dumitru Gădeaua, 
mecanic, șef de brigadă la întreprin
derea de construcții nave și piese 
turnate Oltenița. județul Călărași, 
Mihai .GăinăriuJ secretar al Comite
tului județean Suceava al P.C.R., 
Elena Ghenea. maistru țesător la 
întreDrinderea de stofe pentru mo
bilă București, Alexandru Gîndu, 
inspector-șef al inspectoratului sil
vic județean Vaslui, Cornel Grama, 
director al întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice Mara
mureș, Dumitru Gugui, director teh
nic al întreprinderii de anvelope 
Fiorești, județul Prahova, Ion Ian
cu, reglor ia secția chimică, între
prinderea „Electroaparataj" Bucu
rești, Florin Ilie, director al între
prinderii forestiere de exploatare și 
transport Vilcea, Elena Ilie, confec
tioner încălțăminte la întreprinde
rea de pielărie și încălțăminte „Pro
gresul" București, Gheorghe Jula, di
rector al întreprinderii de piese de. 
schimb și utilaj chimic Satu Mare, 
Iuliu Kadar, președintele cooperati
vei meșteșugărești „Textila" Covasna, 
Iosif Kovacs, prorector Ia Universi
tatea „Babeș-Boiyai" Cluj-Napoca, 
județul Cluj, Gheorghe Lazăr. ad
junct ai ministrului industrializării 
lemnului și materialelor de con
strucții, loan Lăzărescu, director al 
întreprinderii „Marmura" București. 
Ioan Macrea. maistru la întreprinde
rea de piese auto Sibiu, Teodor Ma
ghiar, conferențiar. Institutul de în- 
vățămint superior Oradea, județul 
Bihor, Nicolae Felician Maier, di
rector al întreprinderii de conductori 
electrici emailați Zalău, județul Să
laj, Octavian Mangher. maistru la 
întreprinderea de utilaje și piese de ' 
schimb Botoșani. Arke Marcus, di
rector al întreprinderii „Electroti- 
miș" Timișoara, Marin Marin, ad
junct de șef de brigadă la Schela pe
trolieră Videle, județul Teleorman, 
Virgiliu-Napoleon Marinescu, direc
tor al întreprinderii de piese turnate 
Cimpina, județul Prahova, Andrei 
Menhardt. director al întreprinderii 
de produse lemn-mobilă București, 
Adalbert Mihaly, șef secție furnale 
la întreprinderea de fier Vlahi ța, 
județul Harghita, loan Mocea- 
nu, maistru la. Combinatul me
talurgic Cîmpia Turzii, județul 
Cluj. loan Muntean. maistru 
principal la Combinatul siderur
gic Hunedoara, Mihai Neștiqn, 
șef de brigadă la întreprinde
rea minieră Vulcan, județul Hune
doara, Dumitru NistOr, electrician 
Ia I.A.S. Prejmer, județul Brașov,

17.45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20.25 Un cîntec pe adresa dumneavoas

tră
20.45 Cadran mondial
21,05 Dezbateri culturale. Monumente 

ale culturii naționale. Istoria lite
raturii române de G. Căllnescu

21,35 Film artistic : „Explozie întîrzia- 
tă“. Premieră pe

22.25 Telejurnal

16,40
17.00
17,45
20,00
20,15
20,30

țară 22,10

PROGRAMUL 2
Telex
Film artistio : „Așa Începe 
gostea". Premieră pe tară 
Blocnotes bucureștean. 
Stadion 
1001 de seri 
Telejurnal 
Civica
Concertul Filarmonicii „George 
Enescu"
Generația deceniului IX. Tinere 
speranțe

22,25 Telejurnal

drâ- vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 13 mal, ora 21 — 
21. In țară : Vremea va fi 
general frumoasă. Cerul va 
mai mult senin in regiunile
Vor cădea averse izolate de ploaie în-

16 mai, ora 
caldă și în 
£i variabil, 
sud-esticC.

Pătru Păun, director al întreprin
derii Electrocentrale Porțile de Fier 
I Drobeta-Tumu Severin, Marius 
Sabin Peculea, director uzină, plat
forma chimică Rimnicu Vîlcea, Ar- 
ghi.r Pop, șef de secție la Flotâția 
centrală Baia Sprie, județul Maramu
reș, Eugen Sandu, director al între
prinderii de sîrmă și produse din sîr- 
mă. Buzău, Mircea Sfetcovici, director 
al întreprinderii „Textila" Pitești, 
județul Argeș, Emil Silvaș, director 
al Stațiunii de cercetări și producție 
pentru bovine Sîngeorgiu , de Mureș, 
județul Mureș, loan Simioana, șef 
de brigadă, la întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești, Nicolae Simescu, maistru 
principal la întreprinderea minieră 
Filipeștii de Pădure, județul Praho
va, Dragoș Simulescu, șef de secție 
la întreprinderea „Electroaparataj" 
București, Viorel Stegaru, director 
al întreprinderii „Vinexport" Foc
șani, județul Vrancea, Teodor Șuteu, 
director ai Combinatului chimic Fă
găraș, județul Brașov, Voicu Tache, 
rectorul . Institutului politehnic 
București, Constantin Teodorescu, 
director al Institutului Național pen
tru Creație Științifică și Tehnică, 
Constantin Toma, secretar al Comi
tetului județean Bacău al P.C.R., 
Nicolae Toma, maistru principal 
specialist la Trustul de montaj uti
laj chimic București. Șantierul Slo
bozia, județul Ialomița, Vasile Tu
dor, director al minei Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova. Petre 
Gheorghe Țenea, directoi- general in 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, loan Vlasiu, sculptor, 
Mihail Welter, director al întreprin
derii de porțelan Alba I.ulia, jude
țul Alba, Constantin Zamfir, mais
tru principal oțelar la Combinatul 
siderurgic Galati ; ORDINUL ME
RITUL AGRICOL CLASA A II-A 
tovarășilor : Ana Dăscălescu, șef de 
fermă viticolă la I.A.S. Bucium, ju
dețul Iași, Elisabeta Domian, econo
mist la C.A.P. Salonta. județul Bihor, 
Anghel Gheorghe, președintele

La încheierea vizitei în tara noas
tră a delegației. Congresului Statelor 
Unite Mexicane, oaspeții s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai presei centra
le, radioteleviziunii și Agenției ro
mâne de presă — Agerpres. ,

Cu acest orilej, evocînd pri
mirea de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a parlamentarilor mexi
cani, președintele Camerei Deputați- 
lor din Congres. Humberto Alejandro 
Lugo Gil, a spus :

întîlnirga cu președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost deosebit de impor
tantă pentru delegația noastră, in 
cursul ei evidențiindu-se punctele de 
vedere comune ale politicii externe 
ale României și Mexicului. Am în
țeles, încă o dată, Că trebuie să pro
movăm propunerile de pace, pentru 
o dezarmare generală, pe care le-ă 
făcut președintele României și pe 
care le susține și președintele Me
xicului, să acționăm pentru respec
tarea principiilor neintervenției în 
treburile interne ale altor state, 
dreptului la autodeterminare al po
poarelor, pentru soluționarea pe cale 
pașnică a tuturor litigiilor dintre 
state.

în timpul convorbirii cu președin
tele Nicolae Ceaușescu — a spus oas
petele — am discutat, de asemenea, 
posibilitățile de a amplifica și mai 
mult relațiile dintre țările' noastre, 
nu numai pe plan politic și. parla
mentar, ci și în domeniul ■ economic, 
al schimburilor comerciale, științifi
ce și culturale.
'Referindu-se la vizita Întreprinsă 

în România, președintele, Camerei 
Deputaților a dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu^ în 
dezvoltarea întregii vieți economice 
și sociale a țării și a adresat po
porului român, din partea poporului 
mexican, calde felicitări pentru 're
zultatele obținute.

★
Aflat în țara noastră Ia invitația 

Consiliului Național, al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Nestor Carrasco, vicepreședinte al 
Partidului Justițialist1 din Argentina, 
s-a întîlnit cu reprezentanți ‘ ai pre
sei1 centrale, cărora le-a declarat, in
tre altele :

Mă simt îmbogățit spiritual după 
convorbirea pe care am avut-o cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Conducătorul poporului român este 
un mare cunoscător al realității din 
Argentina. Am avut onoarea să-1

cunosc încă din timpul vizitei 
care a efectuat-o. împreună 
doamna Elena Ceaușescu, in __
noastră, in 'anul 1974. Personalitate 
cu spirit elevat, dovedind o perma
nentă preocupare pentru studierea și 
cunoașterea realităților contempora
ne, în calitatea sa de conducător al 
partidului și statului român, con
știent de răspunderea sa istorică 
față de patrie, președintele Nicolae 
Ceaușescu. o afirm cu toată sinceri
tatea. m-a impresionat profund. în 
cursul dialogului am abordat în 
profunzime multe probleme, au fost 
evidențiate posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor dintre Argentina și 
România, dintre Frontul Democrației 
și Unității Socialiste și Partidul 
Justițialist. în cadrul convorbirii s-a 
subliniat necesitatea continuării 
forturilor consacrate dezvoltării 
un plan superior a relațiilor ferme 
de prietenie existente între Partidul 
Justițialist și' Partidul Comunist 
Român.

Contactele avute în România, a 
subliniat Nestor Carrasco, s-au des
fășurat sincer, constituind un dialog 
deschis, prietenesc. Am constatat de 
asemenea, și în cadrul întrevederi
lor avute cu celelalte personalități 
politice -și cadre de răspundere ro
mâne, un mare interes și recepti- 
vitate^față de problemele din țara 

1___ Lit am apreciat
se manifestă în țara 

față de procesul 
vieții în Argentina, 

cunoaște o nouă eta- 
a alegerilor ce vor

pe 
cu 

tara

e- 
pe

mea. în mod deosebit 
interesul care 
dumneavoastră 
democratizării 
proces care va 
pă, ca urmare . __  __ __ .
avea loc în toamna acestui an.

■ Siht foarte satisfăcut de rezultate
le vizitei. Fiecare din țările noastre 
își are propriile sale probleme. Dar 
în multe privințe avem puncte de 
vedere comune. Astfel, pe planul 
politicii externe sîntem. ca si dum
neavoastră, partizani fermi ai păcii, 
ne pronunțăm împotriva cursei 'Înar
mărilor. acționăm pentru promova
rea dialogului intre țările în curs de 
dezvoltare, sîntem împotriva impe
rialismului și neocolonialismului. 
vrem să-i redăm omului demnitatea 
sa absolută. Toate aceste probleme 
de fond ne fac să ne gîndini serios 
la o lume nouă, diferită de cea de 
azi, in care punctele noastre de ve
dere vor deveni realități, vor con
tribui la dezvoltarea raporturilor 
dintre' Argentina și România.

(Agerpres)

Sosirea tovarășului Harilaos Florakis,■ ■ • ----- — ?

secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Grecia
Secției internaționale a C.C. al P.C. 
din Grecia.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții greci au fost salutați de to
varășii Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po- . mejnbru supleant al Biroului Ppllțic . . ,.iitictrFlxe<;ijti.v*£O-șecretar al C.C. al 

al C.C. al P.C. din Grecia, șeful P.C.R.. de. activiști, de partid.

Joi seara a sosit_la București to
varășul 
general 
care, la 
o vizită

Tovarășul Harilaos Florakis este 
însoțit de tovarășul Orestis Kolozof,

Harilaos Florakis, secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia, 
invitația C.C, al P.C.R., face 
în țara noastră.

Topolo-
Ște- 

C.A.P. 
Mihai 
I.A.S.

teh-

, Liviu 
sanitare

Prin decret 
fost conferite 
medalii ale 
România unor muncitori, i__ v...,
ingineri, țărani cooperatori, cercetă
tori și proiectanți, cadre didactice, 
medici, oameni de artă și cultură, 

.activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

au mai 
și 5 100 

Socialiste 
maiștri.

deosebi în zonele de deal șl dă munte, 
vlntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 8 și 18 grade, Iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade. Izolat, mai ri
dicate. In București : Vremea va fl fru
moasă și caldă, cu cerul mai mult se
nin. Vîntu] va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 12 grade, iar cele maxime între 
27 și 29 de grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

La Casa de cultură a Ministerului 
de Interne a avut loc, joi după-amia- 
ză, o adunare festivă consacrată ani
versării a 35 de ani de la înființarea 
clubului sportiv ..Dinamo" București.

Au fost prezenți membri ai condu
cerii Ministerului de Interne, ai Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, generali, ofițeri, sub
ofițeri. reprezentanți ai cluburilor și 
asociațiilor sportive bucureștene. an
trenori și sportivi.

’ Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Girba, adjunct al ministrului de 
interne, secretar al Consiliului Po
litic.

In continuare au luat cuvîntul It. 
col. Nicolae Petriceanu, președintele 
clubului „Dinamo", Cornel Oțelea, 
președintele clubului „Steaua". Aurel 
Dobincă, președintele clubului „Olim
pia", Teodor Bolea, președintele clu
bului sportiv școlar „Triumf". Ni
colae Stancu. președintele Consiliu
lui municipal București pentru edu
cație fizică și sport. Marin Dragnea,

președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Vorbitorii au relevat că la această 
sărbătoare, sportivii dinamoviști, răs- 
punzind cu cinste excelentelor con
diții de pregătire asigurate mișcării 
sportive românești de partidul și sta
tul nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se prezintă cu un 
bilanț bogat în succese de prestigiu, 
in competițiile interne și internațio
nale.

în cadrul adunării, unor sportivi 
fruntași al clubului li s-au decer
nat .............
nai" _ _ _______ _ ___
cum și diplome și distincții.

în încheierea adunării festive a 
luat < ' .....
nistru secretar de stat la Ministe
rul de Interne, șef al Departamen
tului securității statului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
o telegramă, în care se spune. între 
altele :

titluri de ..maestru internatio- 
și ..maestru al sportului", pre-
încheierea adunării festive a 

cuvîntul Tudor Postelnicu. mi-

In aceste înălțătoare momente, cînd sărbătorim 35 de ani de la înfiin
țarea, în cadrul Ministerului de Interne, a clubului sportiv „Dinamo" Bucu
rești, gîndurile noastre se îndreaptă cu nemărginită dragoste, devotament 
și profundă emoție spre dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și prețuit fiu al poporului român, conducător revoluționar de 
excepție, arhitect clarvăzător și ctitor îndrăzneț al României socialiste mul
tilateral dezvoltate, personalitate proeminentă a vieții politice internațio
nale, dirz și neobosit militant pentru pace, înțelegere și colaborare intre 
popoare, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.

Orientările și indicațiile dumneavoastră dc inestimabilă valoare teore
tică și practică, strălucitele idei cuprinse în Mesajul adresat Conferinței 
pe tară a mișcării sportive, conceperea și inițierea celei mai ample com
petiții sportive naționale „Daciada" au revoluționat întreaga activitate de 
educație fizică, așezînd-o pe criterii științifice și determining mutații pro
funde, novatoare, dc natură să ridice valoarea performanțelor sportive la 
nivelul mărețelor înfăptuiri obținute în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, in asigurarea i’tfei noi calități a muncii și vieții în patria noastră.

Exprimindu-ne înc„ o dată dragostea, respectul și recunoștința pe care 
vi le purtăm, ne ^ngajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe coman
dant suprem, să ne consacrăm toate eforturile, întreaga pasiune și abne
gație realizării exemplare a sarcinilor oe ne revin din documentele Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din programul 
prefigurat în Mesajul adresat Conferinței pe tară a mișcării sportive. în
deplinirii tuturor obiectivelor asumate de club pentru Jocurile Olimpice din 
1984, ridicării pe noi trepte valorice a performantelor sportive, contribuind 
astfel la creșterea prestigiului, a respectului de care se bucură România 
socialistă in lume.

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatele europene de box 

au continuat la. Varna cu. ultimele 
meciuri din cadrul sferturilor de fi
nală. La categoria grea, pugilistul 
român Paul Golumbeanu l-a între
cut la puncte pe danezul Soeren 
Thomsen.

fn limitele categoriei mijlocie, 
boxerul român Doru Maricescu, 
foarte mobil în ring și cu lovituri 
puternice, a reușit să-1 întreacă la 
puncte pe campionul polonez Sta- 
niszlav Lakomiec.

în ultima reuniune a sferturilor de 
finală, in limitele categoriei pană, 
Serik Nurkazov (U.R.S.S.) l-a între
cut la puncte, cu o decizie de 5—0. pe 
Titi Cercel (România).

• în turneul internațional feminin 
de volei de la GottwaldOv, echipa 
României a întrecut cu scorul de 3—2 
(15—7, 15—9, 9—15, 4—15, 15—11) se
lecționata Cubei. Alte rezultate: Peru 
— Bulgaria 3—0 ; U.R.S.S. — R, D. 
Germană 3—0 ; Cehoslovacia — 
Franța 3—0.
• în sala „Pierre de Coubertin" 

din Paris au început joi întrecerile 
celei de-a 32-a ediții a campionate
lor europene de judo, în prima zi 
disputîndu-se meciuri la categoriile

semigrea (95 kg) și grea (peste 95 
kg). Dintre reprezentanții noștri a 
evoluat, la categoria semigrea. Costel 
Năftică ; învingător în primul tur în 
fața britanicului Nicholas Kokotaylo. 
Năftică a cîștigat meciul de debut 
prin ippon, dar a pierdut în turul se
cund la puncte întîlnirea cu Robert 
Kostenberger (Austria).

• în cadrul grupei A a campiona
tului european -de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.", la Kiev, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu.scorul de 17—12 formația 
Marocului, după ce la pauză oaspeții 
au condus cu 9—3.
• Turneul internațional feminin 

de șah de Ia Nathanya a fost cîști
gat de' maestra româncă Dana Nuțu 
cu 7 puncte din 9 posibile. Pe locul 
doi s-a clasat Gisela Fischdick 
(R.F.G.) — 6 puncte, iar pe locul 3 
Marina Pogorevici (România) cu. 5 
puncte.
• în turul doi al turneului inter

național de tenis de la Lugano (Elve
ția), jucătoarea româncă Lucia Ro
manov a învins-o cu 6—1. 6—3 pe 
campioana bulgară Manuela Măleeva. 
într-o altă partidă. Bonnie Gadusek 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 4—6. 7—5 
de Emilse Longo (Argentina).
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PENTRU STĂ VILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
„Sînt necesare negocieri serioase în domeniul 

dezarmării nucleare"
WASHINGTON. — Contraamiralul 

american în retragere Gene La 
Roque, dlrector’al Centrului .de in
formații asupra problemelor militare 
- instituție care și-a dobindit o mare 
autoritate în opinia publică ameri
cană pentru atitudinea clară pe care 
a luat-o în favoarea încetării cursei 
înarmărilor și a realizării unor mă
suri de dezarmare - a adresat o 
scrisoare, deschisă președintelui Ro
nald Reagan, prin cate cere Admi
nistrației republicane să renunțe la 
planul de instalare a celor 572 de 
rachete „Pershing-2" și de croazieră 
dotate .cu încărcături . nucleare în 
unele țări din Europa occidentală. 
In document se aduc o serie de ar
gumente împotriva amplasării aces
tor rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, arătîndu-se, între altele, 
că instalarea lor ar conduce la

„Bani pentru locuri de muncă și pentru bunăstarea copiilor, nu pentru 
rachetele atomice". Asemenea lozinci sînt frecvent întîlnite la manifesta-

mișcărilor pentru pace din R.F.G., ca și din alte țări occidentale

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt______

REUNIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU ASIA OCCIDEN
TALA și-a încheiat lucrările la Bagdad. Au fost dezbătute probleme pri
vind dezvoltarea acestei regiuni, întărirea relațiilor economice dintrd 
statele din zonă, precum și situația economică internațională. Sesiunea a 
adoptat programul de lucru al comisiei pe perioada 1984-1985. A fost 
creat, totodată, ua subcomitet special, pentru elaborarea unui raport 
asupra situației social-economice a poporului palestinian.

mului italian și nazismului german 
a avut loc la Roma, La miting au 
luat parte reprezentanți ai vieții 

. politice italiene, militanți ai rezis
tenței. foști partizani.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
CHINO-AMERICANE DE COOPE
RARE ȘTIINȚIFICA ȘI TEHNO
LOGICA și-a încheiat lucrările 
la Beijing. Părțile au semnat un 
memorandum de înțelegere asupra 
cooperării în domeniul științelor 
biomedicale, precum și protocoale 
de colaborare in domeniul cercetă
rilor de fizică nucleară și în ceea 
ce privește știința și tehnologia 
aeronautică, știința și . tehnologia 
transporturilor.

COMITETUL MONETAR AL
C.E.E., întrunit la Paris, a apro- 

declanșarea unei noi spirale în 
cursa înarmărilor nucleare și s-ar 
repercuta negativ asupra eforturilor 
și negocierilor actuale în sfera de
zarmării. In opinia autorului scriso
rii, cea mai bună cale pentru redu
cerea competiției nucleare în Eu
ropa o constituie desfășurarea unor 
negocieri serioase în domeniul de
zarmării nucleare, care să ducă la 
acorduri reciproc acceptabile.

★
La Chicago se desfășoară „Au

dierile speciale ale opiniei publice 
în problema bugetului militar" — 
acțiune care își propune conștienti
zarea și mobilizarea . locuitorilor 
S.U.A. Ia lupta pentru diminuarea 
fondurilor irosite pentru înarmăfi și 
alocarea unor resurse sporite în ve
derea finanțării unor programe 
economice și sociale presante.

bat cererea Franței prin care so
licită Băncii Pieței comune , un Îm
prumut de 30 miliarde franci .în 
vederea finanțării deficitului ba
lanței sale de plăți. Avînd în ve
dere faptul că este vorba de un 
împrumut neobișnuit de mare, 
cererea Franței urmează să fie 
examinată și de miniștrii de fi
nanțe ai „celor zece", care au fost 
convocați pentru luni la Bruxelles.

UN MITING ANTIFASCIST de 
masă, consacrat celei de-a 40-a 
aniversări a creării mișcării italie
ne de rezistentă împotriva fascis-

Olanda își menține 
reticențele în privința 

instalării rachetelor 
pe teritoriul național

HAGA .într-un interviu acordat 
revistei „De Tijd“, primul ministru 
olandez, Ruud Lubbers, a arătat că 
decizia Olandei privind instalarea 
celor 48 de rachete de croazieră a- 
mericane pe teritoriul olandez nu 
va fi adoptată, după toate probabi
litățile, în cursul acestui an. „Ho- 
tărîrea privind instalarea rachetelor 
— a spus premierul Lubbers — ră- 
mîne o responsabilitate a olandezi
lor, chiar dacă sîntem în alianța 
nord-atlantică. Noi nu putem, de 
exemplu, a adăugat el. să luăm 
iparte la un proces de înarmare care 
amenință, după părerea noastră, să 
devină fără limite și care conține 
elemente vizînd obținerea superio
rității militare.. Aceasta este în afa
ră de orice discuție".

In încheiere, premierul olandez 
a menționat că hoțărîrea finală a 
Olandei în problema ' instalării pe 
teritoriul ei a rachetelor nucleare 
americane va ține seama și de re
zultatul negocierilor de la Geneva 
în problema limitării armamentelor 
nucleare în Europa.

„Pentru o strategie 
comună împotriva 

proiectelor N.A.T.O."
BERLINUL OCCIDENTAL. Miș

cările de luptă pentru pace din ță
rile Europei occidentale; reprezen
tate la o reuniune care se desfășoa
ră incepind de ieri in Berlinul occi
dental, vor defini. o strategie comu
nă de acțiune împotriva planurilor 
N.A.T.O. de a instala în aceste țări 
rachete cu rază medie de acțiune, 
informează agenția France Presse. 
Agenția precizează totodată că in 
Parlamentul vest-german reprezen
tanții partidului ecologist au adre
sat un apel Partidului Social-De
mocrat și sindicatelor de a parti
cipă „în primele rinduri" la mani
festațiile de protest' împotriva am
plasării acestor rachete.

CRIZA DE GUVERN DIN IS
LANDA. Liderul partidului inde
pendenței din Islanda, Geir Hal- 
Igrimsson, a anunțat că nu a reușit 
in încercarea .de a forma .un nou

■ guvern de coaliție. ,, jȘl . 3 primi ț 
această misiune in urmă cu , aproa
pe două săptămâni, interval în care

■ a sondat opiniile altor trei partide, 
care au adoptat însă poziții diver
gente .asupra unor chestiuni funda
mentale.

ACORD. Partidul Socialist și 
Partidul Liberal au căzut de acord 
să formeze un nou guvern de 
coaliție în Austria, au anunțat 
surse oficiale la Viena, citate de 
agențiile Reuter și Associated 
Press.

MINISTRUL ISRAELIAN AL 
APĂRĂRII, Moshe Arens, a anun
țat, în contradicție cu rezoluțiile 
O.N.U. și sfidind opinia publică 
internațională, că sute de mii de 
israelieni se vor instala în viitor în 
Cisiordania (teritoriu ocupat de 
Israel).

Adunare festivă consacrată împlinirii a 90 de ani de la 
crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România

MOSCOVA 12 (Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite) : La edi
tura „Moskovski Rabocii" din Mos
cova a fost organizată joi o adunare 
festivă consacrată aniversării a 90 de 
ani de. la crearea Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia.

în prezidiu au luat Ioc V. P. Ușa- 
ciov. adjunct al ministrului învăță
mântului superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.Ș.R., și A. G. Tulea- 
nova, prim-vicepreședinți ai Condu
cerii Centrale, a Asociației de Priete
nie SOvieto-Română. I. I. Orlik, di
rector adjunct.al Institutului' de eco
nomie a sistemului mondial socialist 
al Academiei de Științe.a U.R.S.S., 
M., A. Borisov, director al editurii. 
A fost prezent Traian Dudaș,. amba
sadorii! României în U.R.S.S.

Cu acest prilej au- rostit cuvântări 
F. 'I. Spivakdvski, candidat în știin
țe istorice, cercetător principal la In
stitutul de ‘informare științifică pe 
probleme de științe' sociale al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.. și N. Stî- 
nea, consilier al Ambasadei României 
in U.R.S.S.

Vorbitorii au evocat tradițiile re

Convorbiri româno-irakiene
BAGDAD 12 (Agerpres) — Prim 

viceprim-ministrul guvernului ira
kian, Taha Yassin Ramadhan, s-a î’n- 
tîlnit, la' Bagdad, cu tovarășul Ion 
Teoreanu, ministrul educației . și 
învățămintului, care a ■ întreprins o 
vizită în această' țâră.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția celor două părți pen
tru cursul ascendent al relațiilor 
româno-irakiene, subliniindu-se con
tribuția hotăritoare a intîlnirilor și 
dialogului permanent dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Irak, Saddam 

Vizita premierului Malayeziei în Iugoslavia
BELGRAD 12 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor desfășurate intre 
Milka Planinț. președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia. și Mahathir Mohamad, pri
mul, ministru al Malayeziei. aflat in 
vizita oficială la. Belgrad, au fost 
examinate — după cum relatează 
agenția Taniug — aspecte ale dezvol
tării relațiilor bilaterale și probleme 
internaționale actuale. Pronunțîn- 
du-se pentru eliminarea focarelor de 
criză și tensiune din diferite zone ale' 
lumii, părțile au subliniat, iii context 
însemnătatea Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Delhi

I
I

Opoziție față de intențiile de a conferi unor organisme
ale Pieței comune atribuții suprastatale

BONN 12 (Agerpres). — Hans-Die- 
trich Genscher, ministrul vest-ger
man al afacerilor externe, a averti
zat — potrivit agenției France Presse 
— că C.E.E. va avea de suferit con
secințe grave, dacă reuniunea la ni
vel-înalt â „celor zece", programată 
să aibă loc. la Stuttgart, în zilele de 
6 și 7 iunie, nu va adopta decizii vi- 
zind relansarea sa politică. într-o 
alocuțiune rostită în fața ambasado
rilor țărilor C.E.E. acreditați la 
Bonn, Genscher, care asigură pină 
la 30 iunie a.c. președinția Consiliu
lui Ministerial al Pieței comune, a 
subliniat că această relansare pri
vește o simplificare, a procesului, de 
decizie al Consiliului Ministerial și 
o întărire a rolului Parlamentului 
vest-european, organ consultativ al 
„celor zece". Practic. R.F.G. dorește 
ca deciziile importante ale Consiliu

voluționare îndelungate ale mișcării 
muncitorești din România, însemnă
tatea istorică a creării Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
Romania, care. încă de la formare, 
s-a-afirmat activ ca un partid revo
luționar marxist.

în continuare, s-a relevat că Parti
dul Comunist Român, continuator 
direct al mișcării muncitorești socia
liste din tara noastră, a dus mai de
parte. pe un plan superior, in noile 
condiții ale dezvoltării României, 
lupta pentru eliberare socială și na
țională. pentru edificarea societății 
socialiste pe teritoriul României.

Au fost prezentate realizările obți
nute de “țara noastră in dezvoltarea 
social-economică, și în ridicarea ni
velului de trai material, și spiritual 
al poporului român, angajat plenar 
în îndeplinirea cu succes a hotărîri
lor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Nățio'nale ale P.C.R.

Vorbitorii âu subliniat cursul as
cendent al raporturilor de prietenie 
și .colaborare dintre Romania și 
Uniunea Sovietică, rolul determinant 
al înțelegerilor convenite la nivel 
înalt pentru dezvoltarea acestora.

Hussein, la evoluția pozitivă a con
lucrării bilaterale pe. multiple pla
nuri, inclusiv în domeniul educației 
și învățămintului.

în cursul șederii în Irak, au fost 
vizitate instituții de învățămînt și au 
avut loc convorbiri cu ministrul în- 
vățămîntului• superior și cercetării 
științifice, cu ministrul educației, cu 
conducerea Consiliului Național pen
tru Cercetare .Științifică.. Au fost re
liefate rezultatele obținute în coope
rarea bilaterală în domeniul educa
ției, precum și posibilitățile de lăr
gire în viitor a acestei cooperări.

în lupta pentru pace și stabilirea u- 
nor relații echitabile pe plan mondial. 
Șefii de guvern ai celor două state 
au relevat, totodată, importanta apro
piatei sesiuni a U.N.C.T.A.D., care va 
avea loc la Belgrad, arătînd că o at
mosferă pozitivă va conduce la găsi
rea. punctelor de convergentă între 
țările industrializate și. cele în curs 
de dezvoltare. Iugoslavia și Malaye- 
zia și-au exprimat dorința de a pro
mova și extinde relațiile de coopera
re bilaterală.

Premierul Malayeziei a fost primit 
de președintele Prezidiului R. S. F. 
Iugoslavia, Petar Stambolici.

lui Ministerial să nu mai fie luate 
cu unanimitatea de voturi, ci' cu 
majoritatea. Dar dorința Bonnului 
întimpină o puternică opoziție, în 
special din partea Parisului. De ase
menea, Franța respinge orice fel de 
cerere vizind sporirea competentelor 
Parlamentului vest-european. orga
nism care încearcă de mai multă 
vreme să-și aroge atribuții supra
statale.

Pe agenda reuniunii la nivel înalt 
de la Stuttgart sînt înscrise și alte 
probleme cu care se confruntă „cei 
zece", și anume : combaterea șoma
jului, flagel care afectează peste 12 
milioane de persoane, dintre care 
40 la șută’sînt tineri sub 25 de ani ; 
ameliorarea schimburilor comerciale 
comunitare ; lărgirea C.E.E. prin pri
mirea in perspectivă a Spaniei și 
Portugaliei ; finanțarea bugetului 
comunitar.

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
La 12 mai s-au deschis lucrările 
celui de-al 27-lea Congres al Parti
dului Comunist din Danemarca. 
Printre problemele ce vor sta in 
centrul dezbaterilor figurează criza 
economică și efectele ei asupra cla
sei muncitoare, perspectivele reali
zării unității forțelor muncitorești și 
progresiste din Danemarca- în lupta 
pentru pace și dezarmare, necesita
tea și căile . sporirii. influenței parti
dului în rîndul maselor muncitoare, 
programul de acțiune al Partidului 
Comunist împotriva politicii guver
nului, pentru o schimbare democra
tică.

în prima zi a congresului a luat 
cuvîntul Joergen Jensen, președin
tele P.C., din Danemarca, care a 
prezentat raportul privind activita

Cuvîntul de salut al
Comuniștii români — s-a relevat 

în cuvîntul de salut — urmăresc cu 
sentimente de solidaritate .activita
tea desfășurată de Partidul Comu
nist din Danemarca pentru apăra
rea și promovarea intereselor oame
nilor muncii, pentru realizarea aspi
rațiilor fundamentale ale poporului 
danez de bunăstare, progres și pace.

în continuare, au fost reliefate 
eforturile susținute depuse de po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru tra
ducerea în viață , a obiectivelor 
fundamentale stabilite de Congresul 
al XII-lea și a. programului cuprin
zător. de măsuri adoptat de Confe
rința Națională a partidului.
. Subliniindu-se că România socia

listă, președintele Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o intensă activitate inter
națională pentru soluționarea pro
blemelor complexe care confruntă 
omenirea, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mal drepte în 
conformitate cu dorințele și aspira
țiile de pace, progres' și civilizație 
ale tuturor popoarelor, in cuvîntul 
de salut s-a arătat :

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă consideră că problema 
centrală a vieții internaționale o 
constituie lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și retra
gerea celor existente, pentru adop
tarea unor măsuri de dezangajare 
militară și. în general, pentru tre
cerea la dezarmare și. în primul 
rind. la dezarmarea nucleară.

în legătură .cu situația din Europa, 
țara noastră consideră că actuala în
cordare la care s-a ajuns creează 
mari, pericole, pentru dezvoltarea și 
progresul economic, și social al po
poarelor, în primul rind datorită ac
centuării încordării dintre cele două 
blocuri militare, acumulării pe con
tinentul nostru a unor mari stocuri 
de armamente, Îndeosebi armamente 
nucleare. în ultimul timp se acțio
nează in direcția amplasării de ra
chete cu rază medie de acțiune, pen
tru dezvoltarea celor existente, ceea 
ce mărește perjco-lui unui război 
nuclear.

Apreciem că. marile manifestări

ANGLIA: Manifest-program al Partidului Laburist
în vederea alegerilor legislative

LONDRA 12 (Agerpres). — Parti
dul Laburist din Marea Britanie a 
adoptat un manifest-program inti
tulat „Nădejde nouă pentru Marea 
Britanie", pentru campania electo
rală in vederea scrutinului legislativ 
de la 9 iume a.c.. transmite agenția 
Reuter. Laburiștii își propun să anu
leze programul de reînnoire a arse
nalului nuclear strategic constînd în 
achiziționarea sistemului „Trident" 
cu un cost de circa 12 miliarde do
lari și să sporească,' în schimb, inves
tițiile publice în economie pentru 
crearea de locuri de muncă menite 

tea desfășurată de Comitetul Cen
tral, de partid de la ultimul congres 
pină în prezent.

. La congres participă circa 400 
delegați, precum și reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești din Europa.. Asia și America 
Latină. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentantul P.C.R. la congres a trans
mis delegaților, tuturor membrilor 
partidului, oamenilor muncii danezi, 
un călduros salut tovărășesc. îm
preună cu un mesaj de prietenie și 
solidaritate militantă.

reprezentantului P. C. R.
pentru pace care au avut loc în 
multe state din Europa, inclusiv in 
România, constituie expresia voin
ței, popoarelor de a se ajunge la opri
rea cursei înarmărilor, la dezarmare, 
ia o Europă fără arme nucleare.

De asemenea, considerăm necesar 
să se ajungă la încheierea cit mai 
grabnică a reuniunii de la Madrid, 
care să dea noi perspective dezvoltă
rii, cooperării, încrederii și securității 
în Europa. în acest cadru ne pronun
țăm pentru organizarea unei confe
rințe de securitate și încredere pe 
continentul nostru, pentru continui
tatea reuniunilor începute la Hel
sinki, care asigură dezbaterea pro
blemelor complexe -ale vieții con
temporane din Europa și din lume 
de către statele europene, pentru 
depășirea încordării și întărirea co
laborării. Țara noastră apreciază că 
o' însemnătate deosebită; o are dez
voltarea colaborării și .prieteniei în
tre țările balcanice, realizarea în 
Balcani și in alte zone ale Europp. ■» 
unor regiuni fără arme nucleari,

Relevinclu-se. apoi; că țara noas
tră se pronunță pentru soluționarea 
tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state pe calea tra
tativelor politice, in cuvîntul de sa
lut s-a subliniat : Nu există conflict 
sau problemă litigioasă care să nu 
poată fi soluționată pe cale pașni
că, prin tratative — dacă se porneș
te de la principiile egalității și res
pectului independentei fiecărei na
țiuni, de la cauza păcii. ,

România socialistă militează activ 
pe plan internațional în direcția li
chidării subdezvoltării, acționează 
pentru înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale, realizarea con
dițiilor care să permită progresul 
mai rapid al țărilor în curs de dez
voltare, care va contribui, in general, 
la depășirea crizei economice, la sta
bilitatea dezvoltării economice mon
diale.

în încheiere au fost adresate de
legaților urări de succes în desfă
șurarea lucrărilor congresului, in în
deplinirea hotărîrilor ce vor fi adop
tate, în activitatea consacrată împli
nirii aspirațiilor de bunăstare și fe
ricire ale poporului danez. pentru 
triumful cauzei păcii, democrației șî 
socialismului.

să-i absoarbă pe cei circa 3.1 milioa
ne șomeri actuali. Laburiștii susțin 
renationalizarea întreprinderilor eco
nomice vindute de conservatori ca
pitalului particular, respingerea le
gislației antisindicale adoptată in 
ultimii ani. controlul asupra mișcă
rilor de capital. De asemenea, $9 
angajează să revoce hotărârea pr 
vind instalarea de rachete nucleare 
de croazieră americane pe teritoriul 
britanic și să înceapă negocieri pen
tru desființarea bazelor nucleare 
americane din țară.

Înghețarea și
concret și

reducerea cheltuielilor militare, obiectiv 
realist pe calea înfăptuirii dezarmării

„Nu este posibil ca să se desfășoare o intensă cursă a 
înarmărilor - care sustrage fonduri și mijloace materiale 
uriașe - și, în același timp, să se asigure realizarea progra
melor de creștere a bunăstării popoarelor. De aceea, dezar
marea constituie o cerință vitală pentru existența și pentru 
viața popoarelor, dar și pentru realizarea programelor lor 
de dezvoltare economică, de progres, bunăstare și fericire"

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită cu ocazia inmînării „Diplomei de onoare" și „Premiului 

Internațional al Relațiilor Diplomatice" pe anul 1982, conferite de Institutul de Relații 
Diplomatice din Bruxelles)

în spiritul unei înalte răspunderi 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și securitate necesare desfășu
rării operei de edificare a noii so
cietăți pe pămîntul patriei, pentru 
apărarea intereselor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor, parti
dul și ’ statul nostril au înscris în
făptuirea dezarmării, făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, ca 
unul din obiectivele programatice 
ale politicii externe a României so
cialiste. Se poate spune' că nu există 
luare de poziție internațională a 
tării noastre, documente bilaterale 
— declarații solemne, comunicate 
comune — încheiate la București sau 
cu prilejul vizitelor efectuate de 
conducătorul partidului și statului 
în țări de pe cele mai diferite me
ridiane. care să nu evidențieze în 
mod stăruitor imperativul opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare. care șă nu indice căi 
practice, direcții și mijloace de ac
țiune în vederea atingerii acestui țel.

în elaborarea concepției unitare a 

partidului și statului cu privire la 
dezarmare, a programului concret, 
profund mobilizator care configu
rează obiectivele imediate și de per
spectivă ale luptei pentru dezarmare 
și care și-a găsit o amplă reflectare 
în documentele, congreselor partidu
lui și ale conferințelor naționale, 
meritul esențial revine secretarului 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care militează cu pasiune 
și fermitate pentru ca marea proble
mă a dezarmării, a lichidării in
strumentelor materiale ale ducerii 
unul nou război să-și găsească so
luționarea în conformitate cu voința 
de pace și progres a tuturor po
poarelor.

Desigur, dezarmarea este un pro
ces deosebit de complex. în cadrul 
acestui proces. înghețarea și redu
cerea cheltuielilor militare repre
zintă o primă treaptă, general acce
sibilă. de natură a crea un climat 
de încredere și a stimula realizarea 
de înțelegeri referitoare la aspectele 

mai dificile ale dezarmării. încă în 
1975, in documentul privind poziția 
României in problemele dezarmării, 
prezentat de țara noastră la O.N.U., 
România s-a pronunțat în favoarea 
înfăptuirii acestui obiectiv, un șir 
de inițiative avansate la cele două 
sesiuni speciale ale O.N.U. consa
crate dezarmării, cit și în alte orga
nisme internaționale, mergînd tocmai 
în această direcție.

Chiar în aceste zile, problema re
ducerii bugetelor militare revine in 
atenția Comisiei pentru dezarmare 
a O.N.U.. organism creat de Adu
narea Generală la prima sesiune 
specială consacrată dezarmării, din 
1978. și din care fac parte toate sta
tele membre ale organizației. Pe 
ordinea de. zi a lucrărilor comisiei, 
care urmează să-și desfășoare acti
vitatea timp de patra săntămini la 
New York, figurează. în afara pro
blemei reducerii bugetelor militare, 
examinarea unor asoecte esențiale 
ale cursei înarmărilor. în special 
ale cursei înarmărilor nucleare. în 

vederea intensificării negocierilor 
pentru eliminarea pericolului unui 
război atotdistrugător, discutarea 
recomandărilor și propunerilor cu
prinse în raportul Comisiei inde
pendente pentru dezarmare, și secu
ritate („Raportul Palme") și elabo
rarea unor idei pentru diferite tipuri 
de măsuri de creștere a încrederii.

După cum este știut, prin rezolu
ția adoptată prin consens de către 
Adunarea Generală a O.N.U. în de
cembrie anul trecut. Comisia pen
tru dezarmare a primit sarcina să 
continue în acest an discutarea 
problemei reducerii bugetelor mi
litare — problemă adusă în aten
ția forumului mondial de către 
România socialistă — inclusiv a pro
punerilor și sugestiilor referitoare la 
definirea și elaborarea principiilor 
chemate să guverneze activitatea 
statelor în domeniul înghețării și re- 

, ducerii cheltuielilor militare. Con- 
| form acestei rezoluții, la formularea 

acestor principii este necesar să se ia 
în considerare posibilitatea consacră
rii lor. la momentul oportun, într-un 
document corespunzător.

Desigur, condițiile internaționale 
In care se desfășoară, lucrările comi
siei nu .'sînt dintre cele mai propice. 
Cursa cantitativă și calitativă a înar
mărilor continuă’într-un ritm nestă
vilit, cheltuielile militare depășind 
anul trecut în lume peste 600 de mi
liarde dolari ; contimlă pregătirile in 
vederea amplasării noilor rachete 
nucleare pe continentul european; noi 
arme cu mare putere de distrugere 
au intrat în arsenalele statelor sau se 
află în faza de testare pe poligoane ; 
proiecte recente au în vedere mili
tarizarea spațiului , cosmic — toate 
acestea sporind nemăsurat pericolul 
unei conflagrații cu • urmări incalcu
labile pentru specia umană. Și aceas
ta în timp ce tratativele de dezar
mare atît cele de la Geneva, din fo
rumul specializat al Națiunilor Uni

te. cit și din alte forumuri bat pasul 
pe loc. Ce poate fi oare mai sem
nificativ în această privință decit 
faptul că la sesiunea din pri
măvara acestui an a Comitetului de 
dezarmare de la Geneva au fost ne
cesare mai mult de două luni de dis
cuții numai pentru adoptarea ordinii 
de zi și pentru reconstituirea grupu
rilor de negocieri ?

Tocmai aceste evoluții negative 
înregistrate pe plan internațional 
pun cu și mai mare putere î.n lumină 
necesitatea de a se intensifica 
eforturile tuturor statelor pentru 
a se. opri cursul neînfrinat al com
petiției înarmărilor, pentru a se 
trece '. la înfăptuirea dezarmării. 
Așa cum se știe, la Conferința Na
țională a partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat propunerea 
concretă ca . pină la desființarea si
multană a N.A.T.O. și a Tratatului 
de Ia Varșovia, statele celor două 
pacte militare să treacă, de comun 
acord, la reducerea hotărită a chel
tuielilor militare. Argumentind 
această propunere, secretarul general 
al partidului arată că in ansamblul 
cheltuielilor' militare membrii, celor 
două, blocuri dețin o pondere de 
aproximativ 80 la sută. Ca atare, orice 
reducere semnificativă poate fi reali
zată numai de cei ce efectuează gro
sul cheltuielilor și este deci firesc 
ca procesul diminuării acestor chel
tuieli să înceapă cu țările care dețin 
principala pondere în materie de 
mijloace afectate înarmărilor. în ce o 
privește. România. în spiritul voinței 
sale de pace, al hotărîrii sale de a-și 
consacra toate eforturile înfloririi 
multilaterale a patriei, a decis să în
ghețe bugetul său militai pe urmă
torii trei ani. această măsură adău- 
gîndu-se reducerilor cheltuielilor mi
litare ale tării —, stabilite în anii 
precedenti.

Noile propuneri românești, care se 
înscriu pe linia celor făcute anterior 

la Organizația Națiunilor Unite, și 
care se află în prezent pe masa Co
misiei pentru dezarmare, îndreaptă 
atenția statelor membre ale O.N.U. 
spre măsuri de domeniul posibilului 
acum și in perspectiva apropiată, ur- 
mind ca altora, mai de anvergură să 
le vină rindul ulterior într-o succe
siune rezonabilă. întemeiată pe reali
tăți. în același timp, reducerea trep
tată a bugetelor ar putea, in virtutea 
caracteristicilor sale intrinseci, să 
aibă efecte asupra tuturor tipurilor 
de activitate militară, să restrângă nu 
numai anumite categor.ii .de arme, ci 
potențialul militar al fiecărei țări in 
ansamblu, pentru menținerea echili
brului militar la un nivel redus de 
înarmare.

Potrivit rezoluției Adunării Gene
rale, examinarea in continuare a pro
blemei bugetelor militare in cadrul 
Comisiei pentru dezarmare se va face 
pe baza propunerilor prezentate de 
România împreună cu Suedia in 1981, 
precum și a sugestiilor formulate ul
terior de alte state la sesiunile co
misiei. în conformitate cu proiectul 
româno-suedez, Adunarea Generală 
ar urma să declare in mod solemn 
necesitatea de a se întreprinde efor
turi conjugate in scopul încheierii 
unor acorduri 'internaționale de în
ghețare și reducere a bugetelor mi
litare, acorduri care să prevadă și 

' măsuri adecvate de verificare, 'accep- 
tabile tuturor părților, Pină la, înche
ierea unor astfel de acorduri, toate 
statele ar fi chemate să manifeste 
autoreținere în angajarea de chel
tuieli militare. De asemenea, docu
mentul preconizează ca înghețarea și 
reducerea bugetelor militare să fie 
efectuate într-un mod echilibrat și 
echitabil, spre a se asigura dreptul 
tuturor statelor la securitate, neștir
bită. în spiritul poziției statornice a 
țării noastre, la care s-au raliat nu
meroase alte state, documentul pre
vede ca resursele umane și materiale 
care ar deveni disponibile, in urma 
reducerii cheltuielilor militare să .fie 
destinate dezvoltării economice a 
statelor.

Fără îndoială, prin recomandările 
pe care le va formula in cadrul noii 
sesiuni in problema bugetelor mili
tare, in legătură cu celelalte proble
me care se află pe agenda sa. Comi
sia pentru dezarmare poate să aducă 
o importantă contribuție la demara
rea procesului de stopare a cursei 
atît de primejdioase a înarmărilor și 
de inversare a acesteia, la trecerea la 
măsuri concrete și efective de dezar- 

.mare.
Radu BOGDAN

Primejdia „colonialismului 
cultural"

DUBLIN 12 (Agerpres). — Pro
gramele de televiziune străine difu
zate prin sateliți pot amenința cul
turile și limbile naționale ale țări
lor europene, a declarat ministrul 
portughez al învățămintului. Frausto 
de Silva. în cadrul” unei conferințe 
organizate la Dublin pe tema .„în- 
vățămintul secundar obligatoriu : 
adolescenții și programele de .învăță
mînt", la care participă miniștrii în- 
vățămînțului și culturii din 21 de 
țări ale Europei occidentale. El a 
avertizat că programele didactice, 
care urmează să fie difuzate în 
curînd prin sateliți de Statele Unite 
și Marea Britanie. ar . putea da naș
tere ; la un „colonialism cultural". 
EI s a pronunțat pentru elaborarea, 
în fiecare țară, de programe proprii 
care să dezvolte și să păstreze cul
turile și limbile naționale.

Evenimentele 
din America centrală

SAN SALVADOR 12 (Agerpres). — 
Bilanțul luptelor de la Cțnquera, lo
calitate din departamentul Cabanas, 
din nordul Salvadorului,’ Ocupată du
minică de insurgenți, s-ar putea ri
dica la 200 de morți, informează un 
purtător de cuvint militar citat de 
agenția France. Presse. Aproximativ 
1 000 de persoane civile au fost ne
voite să-și părăsească locuințele din 
cauza luptelor dintre armată si in
surgenți, adaugă aceeași sursă. .

Frontul. Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) a a- 
nunțat. că. in cursul acestor lupte, a 
ucis 90 de soldați și membri ai for
țelor guvernamentale, a rănit 28 jl 
a făcut prizonieri alți 20.

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din ta
rile membre ale „grupului de la 
Contadora" (Mexic, Venezuela, Co
lumbia și Panama) s-au întrunit la 
Ciudad de Panama pentru a discuta 
inițiativele de pace pentru conflic
tele din America Centrală, informea
ză agenția Reuter. Miniștrii discută 
îndeosebi conflictul de frontieră din- 
tre Honduras și Nicaragua și luptele 
din Salvador.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71341. București Piața Sclnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul ; Combinatul Peilgrafio CASA SCINTEII 40 360


