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1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

PENTRU TOȚI COPIII - DREPTUL 
LA VIAȚĂ, LA UN VIITOR FERICIT!

In toate domeniile, trebuie să avem în vedere că viitorul României este în mîinile 
tineretului, ale copiilor, că așa cum va crește tineretul, cum vor crește copiii patriei 
așa va fi și viitorul României socialiste. Și am deplina convingere că noi creștem un tineret 
bun, copii sănătoși - și fizic, și intelectual - cu o minte și cu o gîndire înaripată, care se 
pregătesc să servească patria, poporul, comunismul!

NICOLAE CEAUȘESCU

PARTIDULUI, 
recunoștința vie 
a copiilor țării

1 Iunie — Ziua internațională a 
copilului — se sărbătorește în tara 
noastră într-un climat politic si 
social de generoasă grijă fată de 
om. fată de copii — fondul de aur 
al națiunii noastre socialistei Este, 
pentru tinăra generație.' pentru cei 
peste 4 milioane de copii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — un nou prilej 
de a da glas sentimentelor de pro
fundă dragoste si recunoștință față 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru copilăria lor fericită, pentru 
minunatele condiții de muncă și 
viată: de care beneficiază pentru a. 
se forma ca cetățeni demni ai unei' 

i. țări libere și independente, pentru 
nobila activitate revoluționară pusă

: de cel mai' iubit 
fiu al poporului 
nostiru in slujba 
fericirii și pros
perității patriei 
socialiste, a păcii 
și colaborării în
tre popoare..

Prin grija pă
rintească a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, tinăra ge
nerație se bucură de toate, roa
dele civilizației și progresului 
țării, de mărețele înfăptuiri ale 
poporului nostru. Accesul neîn
grădit în învătămîntul de toate 
gradele, gratuitatea asistentei so
ciale și sanitare, majorarea aloca
țiilor de stat, numărul mereu spo
rit de locuri în creșe si. cămine, in 
tabere și colonii sint numai cîteva 
dintre expresiile grăitoare ale pre
ocupării partidului și statului nos
tru pentru creșterea și educarea 
tinerei' generații. Înflorirea fără 
precedent a științei, culturii și in- 
vătămintului din patria noastră, 
prin, neobosita activitate desfășu- ; 
rată de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic și' savant de renu
me mondial, a creat ținerei gene
rații. tuturor copiilor, posibilități 
nelimitate de însușire -a- celor mai 
de preț cuceriri ale geniului uman, 
condiții de valorificare a întregii 
lor capacități de muncă și dăruire, 
de a se forma multilateral, de. a-și 
manifesta plenar' spiritul creator.

Pionierii de astăzi vor fi munci
torii. țăranii, tehnicienii, inginerii 
de mîine. cei chemați să ducă mai 
departe făclia progresului, și Civili
zației pe pămîntul României, să 
preia cu înaltă răspundere înfăp
tuirile cărora îșl consacră astăzi 
forțele și energia întregul nostru 
popor sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. în spiritul nobilelor 
idealuri ale socialismului si comu- ■

Poliana CRISTESCU 
președinte al Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor

nismului. organizațiile de copii șl 
tineret acționează in vederea . edu
cării generației tinere prin si pen
tru muncă. în spiritul umanismului, 
al dragostei fată de patrie, partid 
și popor, al respectului pentru 
toate popoarele lumii, al idealuri
lor păcii și înțelegerii intre po- 
poa.ro. în acest sens, pionierii și 
școlarii și-au intensificat eforturile 
in primul rind in direcția obținerii 
unor rezultate din ce in c.e mai 
bune la învățătură. îndeplinirii 
exemplare a principalei lor îndato
riri patriotice — aceea de a învăța, 
de a se pregăti pentru a deveni 
fii de nădejde ai patriei noastre 
socialiste.

Organizația Pionierilor acordă- o 
deosebită atenție integrării învăță- 
mîntului cu producția și cercetarea, 

asigurării și des
fășurării activită
ților de pregă
tire' tehnico-prâc- 
tică. A crescut 
numărul cercu
rilor tehnico-apli- 
cative' și pe o- 
biecte de invăță- 

mînt, al copiilor cuprinși in ca
drul acestora. Prin conținutul ac
tivităților desfășurate, prin pro
filul lor mai strips legat de cerin
țele dezvoltării economico-sociale 
a județelor și localităților, cercu
rile tehnieo-aplicative și pe obiec
te de învătămint contribuie, ală
turi de procesul de studiu propriu- 
zis. la orientarea școlară si profe
sională. la stimularea creativității 
și inventivității copiilor. Concursu
rile de creație tehnico-știintifică a 
pionierilor și școlarilor antrenează, 
de la un an la altul, toț mai multi 
copii, lucrările acestora caracteri- 
zî.ndu-se, in multe situații. , prin 
aplicabilitate și eficientă practică.

A crescut substanțial aportul Or
ganizației Pionierilor la buna gos
podărire și înfrumusețare a școlilor 
și localităților, la organizarea unor 
acțiuni de muncă, patriotică in 
agricultură și silvicultură. în ca
drul Angajamentului de muncă pa
triotică al Organizației Pionierilor, 
pionierii și școlarii participă la 
redarea în circuitul economic a 
unor importante cantități de- mate
riale refolosibile. la colectarea și 
valorificarea fructelor, de pădure și 
a plantelor medicinale. . - t

în spiritul documentelor Confe
rinței Nationale a P.C.R.. al indi
cațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Forumul ti
nerei generații. Organizația Pionie
rilor desfășoară o intensă activi
tate politico-ideologică îndreptată 
în direcția formării conștiinței so
cialiste a pionierilor și școlarilor.
(Continuare în pag. a Il-a)

Iubite fiu dl gliei strămoșești, 
Făuritor al vieții noi în țară, 
Aducător mereu de primăvară 
Intru mulți ani să ne trăiești !

Omagiem din inimi de copii 
Pe cel ce ne conduce înainte, 
Iubitul fiu al scumpei Românii 
Pe cel dinții al țării președinte.

Luminița STOICHICESCU 
pionieră, Slatina

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți. 31 mai. la Sna- 
gov, pe Haris-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministru de externe 
aL R.F. Germania. Care face o vizită 
în’tara noastră..

La primire a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost prezent Gerald von Braun- 
miihl, director în Ministerul de Ex
terne al R.F.' Germania.

Ministrul vest-german de externe 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, precum 
și urări de sănătate din partea pre
ședintelui R.F. Germania. Karl 
Carstens, și a cancelarului federal, 
Helmut Kohl.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui și cancelarului R.F. 
Germania salutul său prietenesc și 
cele mai bune urări.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de vederi asupra sta
diului și , perspectivelor relațiilor 
româno—vest-germane. precum și 
referitor Ia situația internațională 
actuală.

în acest cadru, s-a manifestat do
rința comună de a acționa pentru 
continuarea, și extinderea raporturi
lor dintre cele două țări pe bază 
avantajului și interesului reciproc, in 
spiritul egalității in drepturi, inde
pendentei naționale si neamestecului 
în treburile interne.. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii, secu
rității. destinderii și înțelegerii in 
Europa și in întreaga lume. Un ac
cent deosebit s-a pus pe căile de 
dinamizare și amplificare a schimbu

rilor comerciale, colaborării în pro
ducție și pe terțe piețe, conlucrării 
in domeniile tehnico-științific si cul
tural și a fost manifestată dorința 
comună de a se acționa pentru a da 
un nou și puternic impuls raporturi
lor româno—vest-germane in general.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost exprimată 
preocuparea față de încordarea exis
tentă în lume și a fost subliniată ne
cesitatea de a se acționa pentru opri
rea tensiunii, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, pace, 
colaborare și respect al independen
tei popoarelor, pentru eliminarea 
forței sau a amenințării cu forța din 
relațiile dintre state, pentru solutio
narea prin mijloace pașnice, prin 
tratative a stărilor conflictuale din 
diferite zone ale globului.

în centrul convorbirii au stat pro
bleme legate de situația din Europa, 
de întărirea securității și cooperării 
pe continent, de oprirea cursei înar
mărilor nucleare, de trecerea la mă
suri de dezarmare, si în primul rind 
de dezarmare nucleară, de asigura
rea succesului tratativelor sovieto- 
americane de la Geneva, a negocieri
lor de la Viena privind reducerea re
ciprocă a trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală. precum și cu privire Ia asi
gurarea succesului reuniunii de la 
Madrid. Pentru a se asigura dinami
ca procesului de securitate și coope
rare în Europa s-a subliniat că se 
impune să se acționeze pentru în
cheierea cit mai grabnică a reuniunii 
de la Madrid, orientindu-se efortu
rile tuturor statelor în direcția ajun
gerii la un document care să preva

dă convocarea unei conferințe con
sacrate dezarmării și încrederii in 
Europa, continuității procesului în
ceput în capitala Finlandei.

A fost exprimată preocuparea față 
de continuarea ■ cursei înarmărilor, 
subliniindu-se necesitatea opririi 
acesteia, trecerii la măsuri de dezar
mate. de reducere a cheltuielilor mi
litare. a efectivelor și armamente
lor. la dezarmare și in special la 
dezarmare nucleară, pentru stabili
rea unui echilibru militar la un ni
vel cit mai scăzut, prin oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația din Orientul Mijlociu, subli
niindu-se că se impune să se acțio
neze pentru soluționarea globală, 
justă și durabilă a conflictului din 
zonă, pentru asigurarea securității, 
independentei și integrității terito
riale a Libanului, pentru solutiona
rea problemei palestiniene, găsirea 
căilor de statornicire a securității și 
păcii în această parte a lumii.

S-a subliniat că întărirea colaboră
rii dintre cele două țări pe plan in
ternațional servește politicii de pace, 
securitate și înțelegere în întreaga 
lume.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu a 

retinut apoi la dejun pe Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru de externe . al R.F. Ger
mania.

întrevederea și dejunul au decurs 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

j ' • . ■ .

Președintele Fundației „Apelul pentru conștiința* din S.U.A.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți dimineață, pe 
Arthur’ Schneier, președintele Fun
dației „Apelul pentru conștiință" din 
S.U.A., care a făcut o vizită in țara 
"noastră.’ ’ ’ ’ ■ '

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a mulțumit pentru pri
mirea acordată și și-a exprimat sa-, 
"tisfacția de a se reîntâlni cu șeful 
statului român.

în' cursul convorbirii au fost

abordate probleme legate de dezvol
tarea relațiilor româno-americane și 
unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale și îndeosebi ale situa
ției din Orientul Mijlociu.

întrevederea, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
- la temelia formării omului nou, 

cu o concepție înaintată 
despre lume și viață

Ceea ce trebuie apărat...
Există oare pe lume ci

neva care să poată decla
ra senin ■ „Urăsc copiii" 
sau „Urăsc florile" 1 A- 
ceste făpturi inocente și 
vulnerabile ne solicită, a- 
proăpe fără excepție, un 
sentiment de duioșie si de 
protecție. Fie că ne apar
țin sau nu. prezenta lor 
atrage lumina unui sim
bol, al purității, al deve
nirii. al cerurilor pașnice.

Pornind de la gingășia 
alcătuirii lor, un scriitor 
numea „rase slabe" fe
meile. bătrinii si copiii.

Totuși, bătrinii se pot 
considera victorioși prin 
rezistența dovedită la 
uzura multiplă și inevita
bilă a vieții, femeile prin 
forța lor de a escalada 
obstacolele complexe pe 
care istoria le-a ridicat 
in fața lor. iar copiii sint, 
cu siguranță, puternici, 
prin timpul pe care-l de
țin, timpul mai încăpător 
decit al celorlalți, acel 
timp pe care-l numim cu 
un termen vag, dar plin 
de speranță : viitor.

Dar viitorul, in propor
ții diferite, ne aparține 
tuturor si'orice discrimi
nare in această privință 
ar fi o cruzime inutilă, 
pentru că atita vreme cit 
există capacitate creatoa

re, oamenii— și mai. ales 
oamenii maturi — au 
dreptul' la trecut, prezent 
Si viitor, au dreptul, adi
că, să-si valorifice trecu
tul de acumulare, cunoș
tințele si experiența, pro- 
ducind bunuri materiale 
și. spirituale . si biicufin
duse de ele pînă iri. ulti
ma clipă.

La urma-urmei. dacă

Nina CASSIAN

adulții sint chemați să-i 
protejeze pe copii — fi
zic si psihic — n-au oare 
nevoie, in primul rind 
adulții, de protecție ?

O mamă — dealtfel 
pictoriță de vocație deo
sebită — imi mărturisea 
că. in timpul gravidității, 
avea sentimentul tulbură
tor și paradoxal că ea e 
protejată de ființa care 
creștea inlăuntrul ei. De
sigur insă că protejarea 
adulților nu poate fi asi
gurată decit de ei insist, 
de propria lor conștiință 
și. luciditate, grefate pe 
un sănătos instinct de 
conservare.

In domeniul meu de ac

tivitate. al scrisului, pro- • 
tejarea copilului se exer
cită. firește, pe plan afec
tiv si mental. Scriitorul, 
adresindu-se celor ■ mici, 
încearcă să-i avere . de 
minciună și de obtuzitate, 
de. .capcana violenței și a 
slugărniciei și să le cree
ze o ținută'morală. capa
bilă să le înlesnească 
bucuria de a trăi, de a 
cunoaște și de a deveni 
fertili între semeni.

Prin mijlocirea : tonuri
lor curate și expresive ale 
binecuvintatei noastre 
limbi literare, prin joc și 
fantezie — haina de pro
tecție pe care înțelegem 
să i-o asigurăm copilului 
nu-i va stinjeni libertatea 
de mișcare interioară ne
cesară. oricărei dezvoltări 
armonioase. Răspunderea 
specială pe care o impli
că acest act creator exclu
de produsul convențional 
și stereotip, vocabularul 
sărac, gingăveala unui 
răsfăț dulceag sau didac
ticismul țeapăn și super
ficial.

Dar. încă o dată, toate 
devenirile si perfecționă
rile, toate miracolele vir- 
stelor omului nu se P°t 
petrece deplin decit in 
lumina de simbol a ceru
rilor pașnice.

Se împlinește, azi, un an de la 
deschiderea lucrărilor Plenarei lăr
gite a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 1—2 iu
nie 1982. consacrată analizei stadiu
lui. actual al edificării socialismului 
in tara noastră, problemelor teore
tice. ideologice și activității politico- 
educative a partidului, eveniment de 
mare' însemnătate pentru opera de 
transformare revoluționară a societă
ții și ă factorului ei cel mai de preț 
— omul, făuritorul tuturor valorilor 
■materiale și spirituale.

Timpul este măsura tuturor fapte
lor.spune un bine cunoscut afo
rism. Cele 365 de zile care au tre
cut de la data desfășurării istoricei 
plenare au consacrat excepționala 
importanță a acestui moment de re
ferință în viata partidului si statu
lui nostru.

Ca în toate împrejurările politice 
semnificative din 
cei ’ aproape 18 
ani ' care au tre
cut de la Con
gresul' al IX-lea 
al partidului, — 
de a Cărui ani
versare ne des
part. doar cîteva 
săptămîni — și 
de aceasță dată, 
înalta semnifica
ție - a evenimen
tului a' fost determinată de ma
gistrala expunere a tovarășului 
Nicolae 'Ceaușescu, a cărei im
portanță timpul a validat-o atit 
în planul îmbogățirii teoriei so
cialismului științific, dezvoltării . și 
modernizării bazei tehnico-materiale 
a' societății socialiste multilateral 
dezvoltate, perfecționării relațiilor de 
producție și sociale, cit și in direcția 
desfășurării complexului proces de 
formare a conștiinței socialiste a ma
selor, a omului nou. făuritor con
știent- al destinului său in istorie. 
Prin spiritul revoluționar, novator in 
care sint tratate probleme esențiale, 
de Stringentă actualitate, prin des
chiderile largi către aspectele prac
ticii economico-sociale. prin solu
țiile prefigurate, expunerea secretaru
lui general al partidului s-a consti
tuit într-un memorabil document, ce 
a îmbogățit zestrea teoretică, ideo
logică și politică a partidului, tezau
rul de idei al comunismului științi
fic. mărcind un nou și important mo
ment în desfășurarea cu succes a 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României. Ea pune cu deosebită forță 
in evidență gindirea și acțiunea re
voluționară, profund dialectică, pa
triotică. a secretarului’ general al 
partidului, inegalabila cunoaștere a 
realităților tării, a sentimentelor si 
aspirațiilor profunde ale poporului 
nostru, rolul său hotărîtor în apli
carea creatoare a adevărurilor gene- ’ 
rale ale materialismului dialectic și 
istoric la particularitățile țării noas
tre și ale etapei actuale, în genera

lizarea teoretică a experienței și 
construcției socialiste din România.

Ideea centrală în jurul căreia se 
ordonează întreg eșafodajul tezelor și 
orientărilor dezvoltate de secre
tarul general al partidului in această 
istorică expunere, insușite de Con
ferința Națională a partidului drept 
document programatic, o constituie 
necesitatea dezvoltării și afirmării 
puternice a. spiritului revoluționar la 
toți membrii societății noastre, indi
ferent dacă aceștia sint muncitori ai 
uzinei, ai ogoarelor, ai științei. învă
țăturii și educației sau ai simțirii și 
rostirii prin arte.

Din această perspectivă, secreta
rul general al partidului a lansat vi
brante îndemnuri de = lupta fără 
ostenire împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat, deopotrivă in prac
tica vieții economico-sociale, cit și in 
gindire, demonstrînd că numai o

Un an de la Plenara lărgită 
a C. C. al P. C. R.

din 1-2 iunie 1982
atare efervescentă stare de spirit este 
de natură să asigure climatul propi
ce pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții de către partid a răs
punderii istorice pe care si-a asu
mat-o în fata națiunii.

Deschiderile spre nou, cuprinse de 
magistrala expunere roștită cu un 
an in urmă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint nelimitate. în spiri
tul dialectic, de amplă cuprindere, al 
întemeietorilor socialismului științi
fic cu privire la factorii care asi
gură progresul social, secretarul ge
neral al partidului a înscris contribu
ții excepționale în ceea ce privește 
caracterizarea stadiului de dezvoltare 
a . societății noastre. în definirea ro
lului ce revine forțelor de producție 
în modernizarea socială, avînd în ve
dere interdependentele dintre diferi
tele laturi ale vieții sociale, cit și 
apariția unor tendințe și fenomene 
noi, corespunzător stadiului de dez
voltare a societății. Sub puternica 
inriurire a conceptelor și orientărilor 
elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, procesul edificării bazei 
economice a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în tara noastră 
înscrie încă din acest an impulsuri 
noi, restructurări esențiale, de natu
ră să asigure, chiar și în 'actuala 
conjunctură internațională încordată, 
marcată de o gravă instabilitate eco
nomică. ritmuri .susținute de creș
tere economică, să asigure depășirea 
unor contradicții ce pot surveni în 
dezvoltarea forțelor de producție. 
Recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. a evidențiat eforturile 
rodnice depuse de poporul român in

cel de al treilea an al actualului 
cincinal pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, pro
gramelor de dezvoltare mai puter
nică a economiei naționale, de creș
tere a eficientei economice.

Inițiind o analiză pătrunzătoare, 
realistă a stadiului actual al con
strucției socialiste în România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă teze 
și aprecieri care au, in multe pri
vințe. o valabilitate mai largă, re- 
prezentind o autentică conțributie la 
îmbogățirea fondului de idei al so
cialismului științific. Semnificative 
în acest sens sint contribuțiile teore
tice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la rolul și dia
lectica evoluției partidului comunist, 
ca centru vital al societății, ca forță 
dinamizatoare a energiilor creatoare 
ale întregului popor pe calea socia

lismului și comu
nismului ; la dez
voltarea funcții
lor statului nos
tru socialist și 
atribuțiilor cali
tativ superioare 
ce-i revin în eta
pa actuală, la 
descifrarea evo
luției acestuia de 
la „statul dicta
turii proletaria

tului" la „statul democrației munci
torești". Contribuții cu larg ecou în 
planul teoriei marxiste. au fost adu
se și în ce privește înțelegerea ra
porturilor dialectice dintre partidul 
comunist. și statul socialist.

Se cuvine, de asemenea, relevat 
faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția asupra inconsistenței 
viziunilor idilice despre socialism, a 
opticilor triumfaliste care pot genera 
atit atitudini de pasivitate, de aștep
tare ca timpul să lucreze în favoa
rea noii orînduiri, cit și de dezorien
tare. în cazul confruntărilor cu ine
rente dificultăți. Expunerea secre
tarului general al partidului nostru 
a deschis o perspectivă clară a 
mersului nostru înainte, evidențiind 
.posibilitățile ample ale orânduirii 
noastre de a se dezvoltă și a-și im
pune superioritatea.

în condițiile în care edificarea noii 
orinduiri se desfășoară în împrejurări 
deosebite, create de afirmarea puter
nică a revoluției .tehnico-științifice, 
de transformările profunde pe care 
le-a determinat aceasta in viața so
cială, de contextul internațional com
plex in care are loc construcția so
cialistă, activitatea teoretico-ideologi- 
că și politico-educativă capătă o 
importantă majoră in conducerea 
științifică a societății. Dezvoltînd în 
aceste domenii numeroase idei de 
profundă originalitate, secretarul ge
neral al partidului a cristalizat o 
concepție nouă, superioară de înțele-
(Continuare în pag. a IV-a)
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PENTRU TOȚI COPIII-■ DREPTUL LA VIAȚĂ,
LA UN VIITOR FERICIT!

Pentru formarea armonioasă
....... a tinerei generații

® PESTE 17,5 MILIARDE LEI sint alocați, 
în 1983, de la bugetul de stat, pentru asigu
rarea procesului de învățămînt, pentru dez
voltarea bazei sale materiale.

® POPULAȚIA ȘCOLARA SE RIDICA LA 
5,6 MILIOANE, ceea ce reprezintă UN 
SFERT DIN POPULAȚIA TARII ; în unitățile 
primare și gimnaziale învață în acest an 
școlar 3140 000 DE ELEVI, iar ÎN LICEE - 
1 205 000. Pe lingă numărul impresionant 
al elevilor este de reținut că alți PESTE 
900 000 DE COPII SÎNT CUPRINȘI ÎN ÎNVA- 
ȚAMÎNTUL PREȘCOLAR.

@ In cele 249 de case ale pionierilor și' 
șoimilor patriei funcționează 3 788 DE 
CERCURI TEHNICO-APLICATIVE Șl ȘTIIN
ȚIFICE, CULTURAL-ARTISTICE Șl SPOR
TIVE, cuprinzînd 585 000 DE MEMBRI.

® Anul trecut pionierii și școlarii au co
lectat și predat MATERIALE RECUPERABILE 
Șl REFOLOSIBILE ÎN VALOARE DE 120 MI
LIOANE LEI ; angajamentul acestui an este 
de 140 MILIOANE LEI, din care pînă în 
prezent S-A Șl REALIZAT 56 LA SUTĂ.

® In apropiata vacanță de vară, COLO
NIILE DE COPII DE LA MUNTE Șl DE LA 
MARE VOR GĂZDUI 26 000 DE COPII, 
TABERELE DE ODIHNA - PESTE 262 000 ; 
circa 8 000 de copii cu aptitudini deosebite 
pentru unele discipline tehnice, artistice sau 
sportive vor beneficia de vacanțe în tabe
rele de creație tehnico-aplicativă, de artă 
și sportive. Se mai estimează că la excursiile 
interjudețene și județene vor participa peste 
650 000 de copii, iar expedițiile „Cutezăto
rii" vor antrena peste 26 000 de pionieri.

Pictură de Zamfir Dumitrescu

Din marile

PARTIDULUI,
țârii

(Urmare din pag. I)

a educării lor patriotice, revoluțio
nare. Un rol deosebit îl au infor
mările politice, cercurile si clubu
rile de dezbateri politico-ideologi- 
ce, prin intermediul cărora copiii 
sînt ajutați să cunoască și să în
țeleagă politica partidului nostru, 
activitatea neobosită desfășurată pe 
plan intern și internațional de 
secretarul general al. Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Perma
nent, Organizația pionierilor ac
ționează pentru educarea tuturor 
copiilor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — in 
spiritul .frătiei-și—unității.--al—drai - 
gostei față de patrie și popor. în 
scopul cunoașterii și prețuirii tre
cutului glorios de luptă al poporu
lui nostru pentru independentă și 
neatîmare. Prin' spectacble-evocâ-' 
re. vizite la muzee, locuri și mo
numente istorice, acțiuni de muncă 
patriotică, copiii cunosc pagini glo
rioase. din istoria poporului nostru, 
perspectivele de dezvoltare a pa
triei. participă efectiv, după pute
rile lor. la înflorirea României so
cialiste.

Tinăra generație, pionierii și 
șoimii patriei datorează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, crearea unui larg ca
dru de manifestare a capacităților 
creatoare, a aptitudinilor și talen
telor. prin participarea la ample 
acțiuni ale Festivalului național al 
muncii și creației ..Cîntarea Româ
niei" și la competiția sportivă na
țională „Daciada".

- Prin grija conducerii partidului, 
copiii patriei beneficiază de con
diții minunate de petrecere in- 
structlv-educativă a timpului liber. 
S-a dezvoltat baza materială și s-a 
diversificat conținutul activităților 
din taberele de odihnă și de profil, 
din colonii, precum și al excursi
ilor și expedițiilor, programul aces
tora răspunzînd mai bine opțiuni
lor și preferințelor copiilor, nevoii 
lor de mișcare și de joc, ca și do
rinței de a-și satisface setea de 
cunoaștere.

Crescuți de către partid în spiri
tul dragostei fierbinți fată de pa
trie. fată de cuceririle revoluțio
nare obținute de poporul român în 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, pionierii, șoimii patriei sînt 
educați, totodată, în spiritul solida
rității internaționale, al respectului 
pentru toate popoarele lumii, al 
idealurilor păcii și socialismului.

Dragostea și grija conducerii 
partidului pentru creșterea si edu
carea tinerei generații își găsesc o 
elocventă expresie în uriașa acti
vitate pe care secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o desfășoară în 
slujba celui mai important si mai 
nobil tel al acestor timpuri — asi
gurarea păcii și colaborării in 
Iunie. Se poate spune că. de fapt, 
întreaga politică externă a parti
dului și a statului, elaborată și pro
movată cu atita strălucire de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. este con

sacrată apărării bunului cel mai de 
preț al oamenilor și al popoarelor, 
pacea, viata generațiilor de azi și 
de mîine. în numele vieții, in nu
mele existentei oamenilor, creația 
supremă a naturii, secretarul gene
ral al partidului a adresat din nou. 
chiar în aceste zile, un înflăcărat 
apel de a se face totul pentru a se 
îndepărta pericolul flăcărilor pusti
itoare ale unui război nuclear, 
pentru a se apăra pacea pe întrea
ga planetă. Alături de întregul po
por. copiii patriei, pionierii Româ
niei socialiste sînt mîndri că în frun
tea partidului și a țării se află un 
om ale cărui eforturi neobosite sint, 

'îndreptate spre salvarea vieții și a 
civilizației, spre oprirea distrugă- 

-toarei curse a înarmărilor-nuclea
re. spre folosirea uriașelor fonduri 
irosite astăzi în scopuri militare in 
vederea dezvoltării econdrhico-.șpr 
ciale a tuturor popoarelor, inclusiv 
în "vederea ridicării de școli, a răs
pândirii științei de carte, a eradi
cării foametei și bolilor care seceră, 
pe întinse suprafețe ale globului, 
atîtea și at'ițea vieți nevinovate de 
ropii. Eforturile pentru pace ale pre
ședintelui României i-au atras pre
tutindeni renumele de ..erou al 
păcii", tocmai pentru că prin tot 
ceea ce întreprinde răspunde aspi
rațiilor celor mai scumpe ale între
gii omeniri. „întotdeauna gindul 
meu e la copiii tării mele, la tine
retul, la poporul nostru. Doresc ca 
tinerii, copiii, poporul meu să tră
iască în pace. Dar, deopotrivă, 
gîndurile mele sint îndreptate 
spre copiii tuturor popoarelor"
— spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Forumul tinerei 
generații. în acest spirit, copiii 
României socialiste adresează orga
nizațiilor naționale si internaționa
le de' copii, tinerei generații de 
pretutindeni chemarea de a-și in
tensifica strădaniile în direcția 
luptei pentru pace, pentru dezar
mare. pentru o copilărie liberă și 
fericită, lipsită de spectrul răz
boiului.

Manifestările ce vor avea loc In 
cadrul Anului International al Ti
neretului. sub deviza „Participare
— Dezvoltare — Pace", eveniment 
chemat să ducă la unirea, forțelor 
tineretului la scară mondială, pen
tru o implicare și o participare mai 
activă a tinerei generații la trans
formarea novatoare a societății 
contemporane, constituie pentru 
copiii patriei încă un prilej de a 
da glas dorinței de pace, de înțele
gere și prietenie cu toți copiii 
lumii, de făurire a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Sărbătorind ziua de 1 Iunie, pio
nierii și șoimii patriei, toți co
piii țării aduc omagiul lor fierbin
te conducătorului partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru strălucita si 
neobosita activitate pusă în slujba 
înfloririi patriei, a nobilelor idea
luri ale socialismului, comunismu
lui și păcii, angajindu-se să învețe 
și să muncească fără' preget, pentru 
a fi la înălțimea încrederii ne care 
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. o ma
nifestă față de tinăra generație a 
patriei — viitorul însusi al națiunii 
noastre socialiste.

Foto : E. Dichiseanu

Nicolae TRIPON, 
pionier, Hârțăgani - Hunedoara

O țara-avem și un pămînt 
Udat cu sînqe de eroi 
Ce s-au legat cu jurămînt 
Și s-au jertfit ieri pentru noi.
Un crez avem și o voință 
în inimile de români 
Și-ndeplinita pentru veci dorință : 
Să fim, aici. Ia noi stăpîni.
O țară-avem și un popor 
Ce-și apără de veacuri glia 
Și-un înțelept conducător 
Iubit în toată România.

O limbă-avem, dulce și clară 
în inimi veșnică văpaie 
Și-un brav conducător de țară : 
E CEAUȘESCU NICOLAE I

Ștefan CHELARU 
pionier/ Mogosești —

Sub cer senin
Istoria străbună din cărți am învățat 
Pe Ștefan, pe Mihai, pe Cuza domnitorul 
Nenumărate file pe care ani și ani 
Și-a scris eroii iui, de cronici vechi,

Poporul.
Azi, făurim istorii, cu alte cronici, noi, 
Purtîndu-i țării drumul de mari izbînzi, 

firescul... 
Avem în fruntea țării erou ales și vrednic. 
Alesul tuturora, al țării,

CEAUȘESCU.

Pe trepte mai înalte clădi-vom viitorul 
Și-o înflori mereu, sub cer albastru, glia 
Căci comuniste fapte cu aur se vor scrie 
Și pacea, hărnicia vor crește-n

România !

- (

un „La mulți aniL6
Am scris cu drag, 

ani in șir, la 1 Iunie, 
tablete, după vorba 
meșterului Arghezi, de
dicate copiilor și copi
lăriei.

Cum eu n-am avut 
norocirea de a avea 
copii m-am socotit 'în
dreptățit să le scriu și 
să le iscălesc măcar in 
calitatea mea — efe
meră — de fost copil 
ori — ceva mai dura
bil — de copil profe
sionist, cum. mi-a plă
cut cindva să mă alint 
intr-o poemă.

De -fiecare data— la 
acest 1 Iunie, așezat la 
confluenta impodobită 
floral dintre anotim- 

- ..vV-ci, mă..trezesc. tulbur 
rat de gindul că scriind 
pentru ori despre co
pii încerc o conexiune 
cu viitorul, că imi a- 
daug noi șanse exis
tențiale de a mă ex
prima.

Si ce ar putea fi 
mai frumos decit floa
rea care nu veștejește 
niciodată ori fructul 
rodind perpetuu, in 
viitor ?

Țara își ocrotește 
copiii și nu-i aici locul 
să evoc multele, ex
trem de multele reali
tăți sociale ce confir
mă această afirmație.

La rindu-ne. noi. oa
menii de rind (un fel 
de poeți de rind). fa
cem astfel incit ei să 
crească fără griji, să
nătoși și bravi și le 

. veghem pașii sub care

de pe acum distantele 
devin supuse.

Insă cel mai de preț 
dar pe care îl putem 
face copiilor e puterea 
exemplului nostru. Să 
le lăsăm amintirea u- 
nor înaintași privind 
cu noblețe spre a-și 
face obștea mai puter
nică și mai bogată. 
Oameni urind minciu
na, gestul inert, bra
vada inutilă. Oameni

Gheorghe 
TOMOZEI 

i!

vișină cu ochii des-,, 
citiși. Oameni i legați' 
pf'in~iot ce au mai bun 
in ei de îndeplinirea 
unor înalte idealuri de 
viață.

Să le dăruim copii
lor conștiința că sint 
și vor fi oameni li
beri.

Să le dăruim cre
dința că aparțin unei 
nemuritoare colecti
vități pe care, curind, 
vor fi chemați s-o 
slujească la rindu-le.

Si să le dăruim pa
cea !

Ne-am dovedit-o 
prin veacuri : stă în 
puterea marelui nostru 
popor să. cucerească 
pacea și s-o impună !

Pentru a asigura du
rabilitatea firească a 
faptelor noastre avem 
nevoie ca in lutul 
scump al țării să le 
facem să răsară, ală

turi de semințele griu
lui, semințele păcii. 
Ale liniștii. Ale crea
ției lor fundamentale.

Cînd pe sub geamul 
meu trec copiii, eu 
văd nu atit colorata 
lor lume, cit o virtua
litate. Ei sint Mîine, 
Miinele in care cre
dem. Un grup de copii 
e un dicționar care... 
cintă. Personajele 
de-o șchioapă sint 
personalitățile ce ne 
vor face să fim plini 
de faimă in lume.

Acesta e omagiul cel 
mai potrivit pe care 
un: poet :îl: poate adu
ce -virstei cu palate de 

r-porțelan și. cu păduri :1 
de turtă-dulce : încre-"- ' 
derea in statura vii
toare a. țării noastre.

Cu acest gind așez 
pe fruntea copiilor lu
mina cireșelor și vi
brația petalelor ro
zei...

Cu acest gind, de 1 
lume, zi a copiilor de 
pretutindeni, imi scriu 
— pe foi liniate șco
lărește — tandrele 
scrisori de iubire pe 
care, fără cutie poșta
lă. le văd poposind în 
brațele gingașe ce știu 
să primească darurile 
poeziei și ale emoției 
izvorite din inimi ce 
niciodată nu ies cu to
tul din copilărie.

La multi ani. can
doare !

La mulți ani, suri- 
su.ri curate !

La mulți ani. copi
lărie 1

Pentru surîsul copiilor.,.
ÎNSEMNĂRI DINTR-0 INSTITUȚIE DESTINATĂ UNEI NOBILE MENIRI

Ocrotirea mamei și copilului constituie o problemă majoră a socie
tății noastre, aflată permanent în atenție, urmărită cu deosebită grijă 
de conducerea partidului și statului. Unul din principalele rezultate obți
nute in acest domeniu :— așa cum se releva și la una din recentele 
ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — este acela 
că. in anul 1982. mortalitatea infantilă a înregistrat cea mai scăzută cifră 
din întreaga istorie a țării ! La acest rezultat s-a ajuns prin eforturi 
constante din partea statului, a societății., prin activitatea stăruitoare a 
instituțiilor si specialiștilor care se ocupă de sănătatea tinerei generații.

Unuia dintre eșaloanele de „primă Linie" a luptei pentru apărarea 
sănătății copiilor — Institutul pentru ocrotirea mamei și copilului — ii 
este consacrat reportajul de față.

...O încăpere luminoasă, plină de 
flori. în fata unor aparate, asemă
nătoare cu cele de proiecție, doi 
copii, așezați pe scaune cărora li se 
poate regla înălțimea, pentru a se 
asigura o poziție cit mai comodă, 
privesc cu interes diapozitivele : o 
pisică, un flutuiraș, un ursuleț... Pri-, 
vesc și-și potrivesc ei înșiși imagi
nea oină la perfecta claritate. Nu. 
nu este o joacă, cum s-ar părea. 
Copiii fac aici, cu ajutorul sinopto- 
foarelor — căci așa se numesc apa
ratele produse azi cu succes și în 
tara noastră — gimnastica medicală 
a ochilor. Gimnastică pentru corec
tarea deviațiilor de vedere. După 
cum ne asigură tovarășa dr. Gabrie
la Popescu, medic primar oftalmo
log. se obțin astfel rezultate deose
bite in corectarea strabismului la 
copii, iar cu ajutorul altor aparate, 
chiar in . recuperarea vederii scăzute.

...Copilul stă întins pe un pat. E 
perfect liniștit și nu simte vreo du
rere. Dimpotrivă, urmărește cu aten
ție aparatul care-1 „fotografiază"; Cu 
ce scop ? Pentru a depista vreo 
eventuală afecțiune internă. Avem 
în fată un ecograf. aparat dintre 
cele mai moderne, de precizare a 
diagnosticului prin ultrasunete. Iar 
instantaneele au fost reținute în 
citeva cabinete ale Institutului pen
tru ocrotirea mamei și copilului. Si
tuat în moderna zonă a bulevardu
lui Lacul Tei din Capitală — acesta 
dispune de numeroase: cabinete și 
specialiști care stau astăzi la dispo
ziția micilor pacienți din orice colț 
al țării ar veni.

S-a format la institut un nucleu 
de medici pediatri și obstetricieni 
care, in echipă cu sociologi și psi

hologi, activează intens în probleme 
de sănătate a familiei, de pregătire 
premaritală a viitorilor soți si de in
fluențare a ■ comportamentului lor. 
A*u fost și sînt vizitate școli, cămine 
de . nefamiliști. întreprinderi, au loc 
conferințe, discuții, proiecții de fil
me. sint elaborate broșuri, materiale 
pentru orele de di.rigenție ale cla
selor mari. îndrumarea premaritală 
fiind una din principalele direcții 
de perfecționare a activității in pe
rioada imediat următoare, cu spriji
nul institutului vor fi create cabi
nete de medicină a familiei pe lingă 
unele policlinici, insistindu-se în 
mod deosebit asupra activității de 
educație sanitară, incit femeia să do
rească să devină mamă, iar acest lu
cru să se producă intr-un cadru fa
milial bine statornicit și armonios. 
Institutului. îi revin totodată sar
cini deosebite pe tărîm metodologic 
și tehnic. în sprijinul îndeplinirii 
programelor de profil elaborate de 
Ministerul Sănătății.

De aceste preocupări se leagă ac
țiunile vizind promovarea unei bune 
stări de sănătate a familiei tinere, 
îndeosebi cele îndreptate spre pro
filaxia sterilității. activitatea de cer
cetare si investigare in vederea de
pistării precoce a bolilor neoplazice 
la femei, institutul aducind astfel o 
contribuție valoroasă la examinarea 
și tratarea din timp a mii și mii de 
paciente in fiecare an.

Dar. înainte de toate, institutul iși 
îndreaptă preocupările spre cerceta
rea' medicală și asigurarea sănătății 
copiilor. Ii stau la dispoziție in acest 
scop o bază materială modernă — 
un spital cu 300 de paturi și alte 
circa 150 de paturi la maternitatea

Polizu și la Casa copilului nr. 1 din 
Capitală ; dispune de colective de 
înaltă specialitate în domeniile boli
lor digestive și metabolice, hemato
logiei și imunologiei. explorărilor 
funcționale, terapiei intensive, pre
cum și de mijloace fizio și psiho- 
terapeutice utilizate in tratamentul 
recuperator al unor afecțiuni. Un 
program propriu de cercetare pola
rizează atenția specialiștilor de aici 
in primul rind intr-un domeniu de 
un deosebit interes social : stabilirea 
și incetățenirea, in familie și colec
tivități, a unei alimentații corecte, 
incepind din primele zile de viață 
a copilului. Este tărimul pe care — 
cum arăta dr. Georgeta Palicari, me
dic primar — s-au unit forțele a 
numeroase foruri centrale, mizin- 
du-se totodată pe colaborarea activă 
a populației.

In cadrul unui colectiv interdisci- 
plinar. alcătuit din specialiști ai in
stitutului. Ministerului Sănătății. Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, academiilor de științe 
medicale și de științe agricole se 
elaborează, în momentul de fată, un 
proiect de norme privind cerințele 
impuse alimentelor industriale des
tinate sugarului și copilului mic, 
norme menite să stea la baza tutu
ror produselor de acest fel fabricate 
la noi. In același timp, prin stabili
rea științifică a necesităților speci
fice diferitelor categorii și vîrste. pe 
temeiul studiilor concrete, pe eșan
tioane largi, se acționează și în di
recția stabilirii unor norme corecte 
de alimentație. Cercetările, ca și ac
țiunile de masă in rîndul populației, 
desfășurate printr-un evantai diver
sificat de metode și mijloace educa
tive, se imbină și cu acelea privind 
prevenirea anomaliilor dentare, pro
filaxia cariilor — în cadrul cărora 
este solicitată și realizată colaborarea 
cu medicul a zeci de mii de copii. 
Această activitate de amploare. în
cununată periodic de sesiuni știin
țifice cu o largă participare, 
reprezintă un aport direct la reali
zarea programului național de ali
mentație rațională.

O a. doua direcție importantă de

acțiune a institutului se referă la 
prevenirea și depistarea precoce a 
unor maladii. Pornind de la realita
tea că debutul aterosclerozei și hi
pertensiunii arteriale are loc în co
pilărie. colective ale institutului 
efectuează cercetări în colectivități 
de copii și in familii- cu risc, făcin- 
du-se totodată eforturi pentru depis
tarea precoce a unor deficiențe de 
creștere și dezvoltare. Se mai inscrie 
în preocupările institutului desfășu
rarea unor programe de stimulare a 
dezvoltării fizice și psihice a copiilor 
din unitățile preșcolare, elaborarea 
unor caiete de jocuri și chiar crea
rea unor jucării — ca premise ale 
formării unor copii sănătoși și inte- 
ligenți.

Ceea ce impresionează și mai mult 
pe vizitatorul institutului este dorin
ța de perfecționare a cadrelor sale. 
„Aș vrea să spun — preciza prof. dr. 
Mircea Maiorescu,' directorul institu
tului — că sint cu totul îndreptățite 
criticile formulate in ședința „Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 23 aprilie a.c. cu privire 
la reducerea sporului natural al 
populației, considerind că și noi am 
făcut încă prea puțin in direcția sti
mulării unui comportament demo-, 
grafic activ in rîndul populației. In
teresele dezvoltării națiunii. îndepli
nirea programelor pe care ni le-am 
propus presupun și din partea cetă
țenilor o atitudine conștientă și res
ponsabilă, în crearea căreia medicul 
obstetrician și pediatru, de a cărui 
orientare răspundem și noi. are un 
cuvint greu de spus"

Prin tot ceea ce a întreprins pînă 
acum și prin îndeplinirea la un ni
vel mai înalt a sarcinilor ce-i revin. 
Institutul pentru ocrotirea mamei și 
copilului se inscrie cu contribuții 
valoroase la îmbunătățirea asistenței 
materne, la dezvoltarea medicinii co
pilului sănătos și reducerea neîntre
ruptă a mortalității infantile, la 
creșterea unor generații tinere, ca
pabile să poarte pe umeri viguroși 
viitorul țării.

Maria BAJBOIAN

Pentru un popor este, in
tr-adevăr, un semn al demni
tății putința de a-și oglindi 
viitorul în generația căreia îi 
hărăzește acest viitor. Dar și 
mai pregnantă apare această 
demnitate atunci cînd benefi
ciarii viitorului participă ne
mijlocit la edificarea lui, in- 
vățînd și muncind, însușin- 
du-și de la părinții lor dragos
tea de patrie, setea de cunoș
tințe, pasiunea de a munci, 
omenia. Acești beneficiari ai 
viitorului nc sint pionierii și 
șoimii patriei, toți copiii țării, 
înconjurați cu neasemuită 
grijă și iubire de întregul nos
tru partid și popor, la care ei 
răspund cu fapte ce imbină re
zultatele bune și foarte bune 
la învățătură cu fapte de 
muncă, de omenie, demne de 
societatea care-i crește. Spi
cuim doar citeva din aceste 
/fapte ce alcătuiesc luminosul 
portret al copiilor patriei.
• „Busola de aur", marele 

premiu al ediției 1982 a expedițiilor 
„Cutezătorii", a fost cîștigată de 
echipajul „Vultur-4" din Craiova. 
Peste 1 800 de echipaje, totalizînd 
mai bine de 26 000 îndrăzneți, au 
sțrăbătut pe jos aproape 200 000 ki
lometri prin cele mai frumoase zone 
ale patriei. Simplă plimbare? Nu. 
Mii de fotografii, sute de ierbare și 
insectare, zeci de studii de un real 
interes istoric, arheologic, hidrologic 
etc. Acesta este bilanțul „în mare" 
al ediției 1982. Nu ne putem abține 
să nu aruncăm o privire în „trecu
tul istoric" (de 14 ani) al expedi
țiilor pionierești. Consemnăm doar 
două rezultate din anul 1981 : echi
pajul „Flora" din Vîlcea a depistat 
două plante ce se credeau pierdute 
pentru flora noastră, iar echipajul 
„Burebista" din Cugir a descoperit 
urmele unei cetăți a cărei existență 
fusese bănuită de marele savant 
Vasile Pârvan. Fără a ,,amănunți" 
roadele acestor expediții, redăm cu
vintele pionierului Marius Poenaru, 
„căpitanul" echipajului laureat in 
ediția ’82 : „Ca să-ți iubești patria 
trebuie să o cunoști". Reținem și 
versul spus de el : „Copile, iubește 
cu sete pămintul străbunilor tăi".

® Opt clase în „banca de 
Onoare”, Pionierii Marta Clip și 
Ana-Maria Jurcă de la școala ge
nerală din Deva se pregătesc s-o 
dea-n primire altora, la fel de buni, 
pentru că trec in alt ciclu. Ce e 
„banca de onoare” ? Inițiativă ge
neralizată de unitățile pionie
rești cu sprijinul ’revistei lor, „Cute
zătorii". Conținutul - autodepășirea, 
autoperfecționarea. Purtătorii a sute 
de mii de cravate roșii cu tricolor 
ocupă asemenea bănci care, in 
unele școli, reprezintă majoritatea. 
Ca Școala generală nr. 2 din 
Drobeta-Turnu Severin, Școala ge
nerală nr. 1 din Oțelul Roșu și 
altele. Elevi de „elită" ? Nicidecum. 
O noutate : la inițiativa „băncii de 
onoare", elevii Școlii generale din 
comuna Valea Vinului - Satu Mare 
au hotărit : „Nici o notă sub șase. 
Cum învățăm, așa vom și munci. De 
nouă și de zece".
• De nouă și zece muncesc 

și învață și școlarii comunei Cîn- 
dești, județul Vrancea, scrie pionie
ra Tatiana Stoinoiu. „Notelor din 
catalog li se adaugă faptele din 
livezi. Am altoit 100 de nuci cu soiul 
«Nuca uriașă» și 100 cireși cu soiul 
«Pletoasa». Cireșii 
nucii vor fi trimiși prietenilor din 
alte județe. Acum 
adaptăm nucui simplu pe terenuri 
erodate ale comunei. Sîntein siguri 
că vom izbuti. Iar peste ani și ani 
ne vom vedea in ei copilăria".

Dar cei din Cindești nu-s singurii 
care gindesc și procedează astfel. 
Ni se relatează că, bunăoară, mii 
și mii de copaci prind vigoare și in 
pădurile Rodnei. Toți sădiți de 
pionierii din comunele Rodna, Șanț, 
Tîrlișua (locul de naștere a lui Re- 
breanu) ș.a. Ni se mai relatează des
pre livada celor 500 de meri, pruni 
și cireși, sădiți de pionierii din 
Albac (comuna lui Horea) și des
pre cei 7 800 duzi sădiți de pionie
rii din comunele bihorene Derni- 
șoara, Husasău de Criș, Ponoarele 
etc. Păduri întregi de pui de pomi 
apărute în toate colțurile patriei 
cresc odată cu cei ce i-au sădit 
și-i îngrijesc.

® Și copiii creează plinea 
alături de părinții lor. Nu e meta
foră, ci o realitate vie, confirmată, 
printre alții, de pionierii din comuna 
Costești, județul Argeș : De trei ani 
ei lucrează la perfecționarea a 
patru soiuri de grîu pe bază de 
contract cu Stațiunea de cercetări 
agricole Albota.

Acestea sint faptele, citeva din 
atîtea și atîtea, ale copiilor patriei, 
portret minunat al patriei însăși. 
Fapte ale copiilor crescuți cu neslă
bită iubire de întreaga noastră so
cietate, sub luminosul zîmbet al 
președintelui țării.

Lauiențiu PUȚ A

vor rodi, dar

încercăm să
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INDICAȚIILE Șl SARCINILE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU

-AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PROGRESUL ECONOMICOSOCIAL AL ȚĂRII

înaltă răspundere, puternică angajare muncitorească 
pentru realizarea exemplară a planului pe acest an!

„Este necesar să trecem cu 
toată energia la măsuri liotărîte 
în vederea îmbunătățirii întregii 
activități, a înfăptuirii tuturor 
măsurilor organizatorice, econo
mice și tehnice, a realizării nea
bătute a planului de dezvoltare 
economico-socială pe acest an“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Timp de trei zile. în Capitala pa

triei s-au desfășurat, sub președin
ția și din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R, pe pro
blemele industriei și agriculturii, 
Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din industrie, con
strucții. transporturi, circulația 
mărfurilor si finanțe, Plenara Con
siliului National al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor și Ședința co
mună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din Industrie Și 
Consiliului Național al Agriculturii
— reuniuni cu caracter profund de
mocratic ce se înscriu în cadrul in- 
tîlnirilor permanente. rodnice și 
nemijlocite pe care secretarul ge
neral al partidului le are cu activul 
de partid și de stat, cu cadre de 
conducere și oamenii muncii din 
toate domeniile de activitate, in 
vederea stabilirii căilor și direcți
ilor principale de acțiune pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XlI-lea și Conferin
ței Naționale. ale partidului, a pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Complexitatea problemelor abor
date în cadrul acestor reuniuni, 
profunzimea cu care au fost ele 
dezbătute, măsurile și hotărîrile 
adoptate exprimă inalta capacitate 
a clasei muncitoare, a țărănimii, a 
întregului popor de p decide, sub 
conducerea clarvăzătoare a parti
dului nostru comunist, asupra .desti
nului dezvoltării' țării, a căilor de 
urmat pentru progresul neîntrerupt 
și înaintarea ei fermă s.p.re comu
nism. Ca în atâtea alte împrejurări, 
și de această dată s-au reliefat 
rolul determinant și contribuția ho
tărâtoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in stabilirea . mă-sjxrilp.r 
practice pentru activitatea prezentă 
și de perspectivă. menite să asigure 
ridicarea nivelului calitativ al intre- 
giî munci desfășurate. în industrie, 
agricultură, construcții, cercetarea 
științifică, in toate domeniile eco
nomiei. Indicațiile și sarcinile for
mulate de secretarul general al 
partidului in cuvântările rostite cu 
prilejul acestor importante reuniuni
— reieșite din analiza profundă, 
cuprinzătoare, pătrunsă dc o inaltă 
exigență partinică, atit a rezultate
lor bune obținute pină acum, cit Și 
a neajunsurilor existente in diferite 
sectoare — constituie un amplu și 
însuflețitor program dc acțiune, 
care trebuie să stea la baza întregii 
activități a organelor de conducere 
colectivă, a organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii.

Capătă o semnificație și , o im
portanță politică deosebite Apel,ul 
ședinței comune a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din In
dustrie și a Consiliului Național al 
Agriculturii. *— Care a adoptat ca 
document programatic cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ros
tită in fața înaltului forum al de
mocrației muncitorești-țărănești — 
și hotărîrile Plenarei. Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe și 
Hotărirea Plenarei Consiliului Na
țional al Agriculturii,. Industriei 
Alimentare. Silviculturii si' Gospo
dăririi Apelor — care conțin mo
bilizatoare îndemnuri pentru orga
nizarea exemplară și creșterea efi
cientei activității productive.

Analizele întreprinse au scos cu 
putere in evidentă că în industrie, 
agricultură, construcții. în întrea
ga economie dispunem de o puter
nică bază tehnică - și materială, de 
detașamente de oameni ai muncii 
bine pregătiți, in măsură să asi
gure înfăptuirea exemplară a pla
nului Pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivului_ strategic 
privind, trecerea României la un 
nou stadiu de dezvoltare și realiza
rea unei noi calități a muncii și 
vieții. Așa cum s-a subliniat in 
cadrul dezbaterilor, așa cum ■ se 
prevede in hotăririle adoptate de 
cele două plenare și în Apelul 
ședinței comune, esențial este acum 
ca uriașul potențial uman și 
material de care dispunem să fie 
pe deplin pus în valoare. în acest 
sens, sarcinile subliniate de secreta
rul general al partidului in cuvân
tările rostite cuprind un larg evan
tai de probleme, iar in acest prim 
comentariu ne propunem să ne 
oprim asupra cîtorva dintre ele.

Din nou, cu toată claritatea, to
varășul Nicolae Ceaușescu a situat 
în centrul preocupărilor organiza
țiilor de partid și consiliilor oa
menilor muncii cerința majoră a 
realizării ritmice și integrale a 
planului la producția fizică, la 
fiecare sortiment. Pornind de la 
posibilitățile de care dispune in pre
zent industria noastră, secretarul 
general al partidului a arătat că tre
buie să ne propunem să încheiem 
anul 1983 cu o producție industrială 
suplimentară de cel puțin 12 miliar
de Iei.

în cadrul eforturilor pentru în
deplinirea planului la producția 
fizică, o atepție prioritară trebuie 
acordată înlăturării cit mai rapide 
a lipsurilor și realizării cu mai 
multă fermitate a programului dc 
dezvoltare a bazei energetice și de 
materii prime, domeniu in care 
există condiții pentru obținerea 
unor rezultate mai bune decit cele 
din primele luni ale anului. Mi
nerii, care au obținut in ansamblu 

realizări bune. îndeosebi la pro
ducția de cărbune, sint chemați să 
acționeze mai hotărit pentru recu
perarea rămânerilor în urmă la 
producția de cărbune cocsificabil, 
pentru realizarea programelor la 
celelalte minereuri, avind în vedere 
că. la o serie de produse, anul, 
viitor va trebui să asigurăm în în
tregime necesarul din producția 
internă. Cu aceeași consecventă și 
fermitate trebuie să acționeze și 
petroliștii pentru realizarea 'in 
luna iunie, in toate schelele, a 
producției planificate și . recupera
rea. în următoarele luni, a nereali- 
zărilor din prima parte a acestui 
an. „Trebuie să ne propunem — 
sublinia secretarul general al 
partidului — să încheiem semes
trul I, deci și trimestrul II, cu de
pășirea planului la producția 
marfă și la ceilalți indicatori și să 
realizăm in întregime producția la 
toate sortimentele, așa cum este 
prevăzut, pentru că numai in acest 
fel vom asigura desfășurarea nor
mală a producției".

în cadrul eforturilor pentru în
deplinirea integrală a planului la 
producția fizică, prioritate trebuie 
să se acorde realizării exemplare 
a prevederilor dc plan la export, 
creșterii participării active, cu efi
ciență sporită, a economiei româ
nești la schimburile comerciale și 
la cooperarea economică interna
țională. în acest sens, așă cum a 
arătat secretarul general al’ parti
dului. sint necesare măsuri pentru 
fabricarea ritmică a fondului de 
marfă pentru export, în con
diții de calitate ireproșabilă, in 
conformitate cu prevederile con
tractelor încheiate cu partenerii ex
terni. Oamenii muncii trebuie să 
înțeleagă cu claritate că exportul, 
creșterea permanentă a acestuia 
constituie una dintre cele mai. im
portante probleme ale- economiei 
românești în etapa*'actuală;'ale dez
voltării generale a patriei.

Din analiza cuprinsă in cuvintă- 
rile secretarului general al parti
dului, creșterea mai puternică a 
eficienței economice se detașează ca 
una din sarcinile fundamentale 
pentru toate colectivele de intre-r 
prinderi. Si in acest domeniu exis
tă o seamă de experiențe pozitive 
acumulate intr-un șir de între
prinderi și județe, experiențe care 
se cer generalizate neîntîrziat. in 
așa fel ca programele de reducere a 
cheltuielilor materiale, de cr.eștere 
a productivității muncii, de înnoire 
și modernizare a. producției, de 
valorificare superioară a materiilor 
prime și. materialelor, de reciclare 
a .materialelor,. pieselor, și suban- 
samblelor să fie realizate punct cu 
punct, în fiecare unitate econo
mică. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, chiar in 
acest an trebuie să acționăm mult 
mai ferm pentru reducerea cheltu
ielilor materiale, iar in următorii 
doi ani să se realizeze o reducere cu 
mult mai mare decit a ceea ce s-a 
stabilit in plan, in vederea, scăderii 
ponderii cheltuielilor materiale în 
produsul social la circa 56—57 ia 
sută.

Cu aceeași consecvență și răs
pundere muncitorească trebuie să 
se acționeze pentru creșterea mai 
susținută a productivității muncii, 
în spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului, este necesar 
că toate organele de conducere co
lective — începind cu cele' ale mi
nisterelor. ale centralelor și pină 
la cele din întreprinderi — să-și 
elaboreze programe proprii. iar 
consiliile județene ale oamenilor 
muncii să elaboreze programe pen
tru fiecare județ — și să acționeze 
cu toate forțele pentru a realiza 
dublarea' Creșterii productivității 
muncii in următorii cițiya ani.

O atenție deosebită trebuie acor
dată in continuare realizării pro
gramului de investiții, domeniu in 
care în primele luni ale anului s-au 
înregistrat rămineri in urmă. 
Timpul pentru lucrul pe șantiere 
este excelent ; de asemenea», sint 
asigurate toate condițiile umane, 
tehnice și organizatorice pentru 
realizarea la termenele planificate 
a tuturor obiectivelor de investiții 
din acest an. Important este ca 
acum, să . se asigure. o ..mai puter
nică mobilizare a tuturor forțelor 
de pe șantiere, o judicioasă coor
donare a eforturilor constructorilor, 
'montorilor. beneficiarilor și proieC- 
tanților, in așa fel incit pină la 
sfârșitul acestui semestru, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, să fie recuperate rămi- 
nerile în urmă, creindu-se condi
ții pentru punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților prevăzute în 
planul pe acest an și chiar devan
sarea unora prevăzute pentru anul 
viitor.

însuflețiți de orientările și indi
cațiile de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii oin toate ramurile 
economiei, din toate unitățile au 
datoria să acționeze cu întreaga 
lor pricepere și putere de muncă, 
cu înalt spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea exemplară, la toți in
dicatorii, a planului pe acest an 
hotăritOr al cincinalului, cu convin
gerea fermă că pe această cale 
asigură dezvoltarea și mai puter
nică a economiei naționale, spori
rea continuă a avuției naționale, 
ridicarea bunăstării lor materiale, 
prosperitatea patriei noastre socia
liste.

< —
LA LUPENI, URICANI Șl BĂRBĂTENI:

Acțiuni hotărâte pentru sporirea producției de cărbune cocsificabil
La ora actuală, o sarcină economi

că de maximă importanță se referă 
la sporirea producției de cărbune 
cocsificabil. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la recen
ta Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și in înaltul forum democra
tic muncitoresc-țărânesc din țara 
noastră, este necesar ca, în următoa
rele luni, să se asigure nu numai 
realizarea planului, dar să se acțio
neze și pentru recuperarea nerealiză- 
rilor din primele luni ale anului. 
Ținînd seama de această cerință ma
joră a economiei naționale, in acest 
an minerii din Lupeni. Uricani, Băr- 
băteni și Cîmpu lui Neag trebuie să 
extragă și să trimită zilnic la prepa- 
rații o masă minieră de peste 10 000 
tone.

— Aceste sarcini de o importanță 
economică majoră au impus o puter
nică angajare a minerilor pentru 
creșterea zilnică a producției de 
cărbune cocsificabil — ne-a declarat 
ing. loan Besserman. inginer-șef de 
producție al 1 Combinatului minier 
Valea Jiului. Programele speciale în
tocmite in acest sens in fiecare uni
tate minieră și in preparații vizează 
in principal creșterea productivității 
muncii in abataje, punerea in func
țiune a- noi -capacități de producție, 
îmbunătățirea calității cărbunelui ex
tras. Tot în vederea sporirii masei de 
cărbune cocsificabil pe care să-l tri
mitem preparației s-au luat măsuri 
de impulsionare a lucrărilor de des- 
copertare in cariera Cimpu lui Neag 
și de creștere a producției de cărbune 
extras aici cu 400 tone pe zi.

Cum se acționează in subteran? La 
întreprinderea minieră Lupeni, acolo 
unde se extrage cea mai mare canti
tate de cărbune cocsificabil din tară 
— peste 7 500 tone ■ pe. zi — am aflat 
despre o serie de acțiuni întreprinse 
pentru rezolvarea complexelor pro- 

. bleme pe care le ridică extracția 
cărbunelui. Se remarcă o vie între
cere între sectoare- și brigăzi. Astfel, 
renumitelor brigăzi de mineri de la

IRIGAȚIILE-continuate cu intensitate!
TELEORMAN Programul irigațiilor 

a fost depășit
Precipitațiile căzute î.n ultima pe

rioadă in. județul Teleorman au fost 
folositoare, dar mult prea reduse 
față de deficitul de apă existent in 
sol. Ca atare,. in șăptămina trecută 
ritmul irigațiilor nu a slăbit deloc, 
ajungind la mai bine de 9 000 hectare 
zilnic, cu 1 000 hectare mai mult de
cit realizările din săptămâna prece
dentă. Se irigă prin aspersiune. prin 
brazde și prin alte . soluții gospodă
rești. Drept rezultat, pină marți di
mineața s-au aplicat udări pe aproa
pe 250 000 hectare, depășindu-se cu 
circa 8 000 hectare programul stabi
lit de organele de specialitate. Bu
năoară. griul a fost udat de. două ori 
pe întreaga suprafață de- 29 800 hec
tare cuprinsă Th sistemele amenajate 
pentru irigat;' iar. pe alte 14'000 hec
tare s-a făcut și- a treia udare. Tot 
de trei ori a mai fost irigat orzul pe 
4 200 hectare, legumele pe 5 800 hec
tare și trifolienele pe 3 500 hectare. 
Prima udare la culturile prășitoare 
s-a efectuat pe 7 200 hectare cu sfeclă 
de zahăr, 22 000 hectare cu porumb 
și 8 000 hectare cu floarea-soarelui.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Furculeșți sint. amena
jate pentru irigații aproape 8 000 de 
hectare. Aici, sute de oameni lucrea
ză cu răspundere pentru ca apa să 
ajungă la rădăcina plantelor, potrivit 
graficelor' stabilite. După cum ne-a 
precizat președintele consiliului^ to
varășul Gheorghe Ioneșcu. toate cele 
399 aripi de ploaie aflate îri .dotarea 
unităților agricole funcționează neîn
trerupt. zi și noapte. Fiecare din spe
cialiștii ' și cadrele de conducere din 
unități are in primire cite 100 hec
tare. suprafață unde coordonează ac
tivitatea udâtorilor și a echipelor de 
intervenții. îri care au fost incluși și

FURAJELE - strânse de urgență și bine depozitate!
IALOMIȚA: Gospodarii pricepuți 

fac din lucernă fin de bună calitate
în unitățile agricole din județul Ia

lomița, paralel cu irigarea și întreți
nerea culturilor, se acționează cu 
forțe sporite la recoltarea, stringerea 
și depozitarea furajelor. O atenție 
deosebită se acordă recoltării lucer- 
nei. în acest sens sint asigurate toa
te condițiile tehnice și organizatorice 
pentru ca fiecare combină să func
ționeze la parametrii stabiliți. Conco
mitent cu recoltarea se lucrează la 
stringerea și balotarea finului.

La recoltarea furajelor se lucrează 
atit cu mijloace mecanizate, cit și cu 
forțele manuale. în majoritatea uni
tăților agricole au fost create forma
ții de cositori și alte formații de 
lucru cane in torc finul sau ii gre

sectorul IV, în frunte cu eroii muncii 
socialiste Constantin Popa și Teodor 
Boncalo. care au obținut cu comple
xele mecanizate adevărate recorduri 
de extracție, li s-au alăturat tot 
mai multe brigăzi la sectoarele III, 
cum sint cele din abatajele mecani
zate conduse de Mihai Blaga și 
Laszlo Matyus. care au obținut in 
ultimele două luni producții de pină 
la 22 tone cărbune pe post, precum 
brigăzile conduse de Pavel Bujor și 
loan Buduliceanu, din sectorul VI, 
care înregistrează, de asemenea, 
înalte randamente pe post

DEZVOLTAREA BAZEI DE MATERII PRIME A ȚĂRII

De fapt, preocupările constante, 
perseverente ce se manifestă in fie
care" sector productiv, in fiecare 
schimb și brigadă pentru buna orga
nizare a muncii in toate schimburi
le, pentru asigurarea funcționării, 
fără staționări, a complexelor meca
nizate, instaurarea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă se 
concretizează în depășirea producti
vității muncii planificate cu 2 tone 
cărbune pe post pe întreaga mină. 
Așa s-a ajuns ca, de la începutul 
anului și pină in prezent, minerii 
din Lupeni să extragă, peste pre
vederile de plan la zi, aproape 
10 000 tone cărbune cocsificabil.

Din discuția purtată cu mineri, 
maiștri, șefi de brigăzi și sectoare, 
cu cadre de conducere am desprins 
că preocupările întregului colectiv 
continuă să se concentreze pe men
ținerea unui ritm ridicat in procesul 
de» extracție a cărbunelui. Acționind 
pentru folosirea cit mai deplină a 
complexelor mecanizate, a combine
lor de înaintare și abataj, a tuturor 
utilajelor și instalațiilor miniere, nu 
se pierde nici un moment din ve

mecanizatori și mecanici. Pentru ca 
suprafețe cit mai mari, să beneficieze 
de apă, au fost, extinse și udărije 
provizorii, folosindu-se ape din surse 
locale : piraie, izvoare etc. La C.A.P. 
Dracea, de exemplu, pirîul Totita a 
fost barat, iar apa este dată prin 
inundare pe X10 hectare cultivate cu 
sfeclă furajeră și 40 hectare de pă
șune. în toate comunele din acest 
consiliu agroindustrial au venit in 
ajutorul cooperatorilor și alte forte 
ale satelor, oameni ai muncii din 
unități industriale, elevi și cadre di
dactice. Cu cisterne, butoaie. Cu gă
leți și stropitori se udă suprafețe cit 
mai mari cultivate îndeosebi cu le
gume.

tn județul Teleorman se fac efor
turi pentru ca în această perioadă sa 
fie date in exploatare noi suprafețe 
în sistemul de irigații Nanov. Ca ur
mare a măsurilor luate de comitetul 
județean de partid, a eforturilor în
treprinse de constructori — Grupul 
de șantiere Teleorman al Trus
tului de construcții și îmbunătățiri 
funciare București. împreună cu oa- 
riieni ai muncii de la întreprinderea de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. încă de la începutul 
acestei luni au început probele cu 
apă, făcindu-se. practic, udări pe o 
suprafață de 5 000 hectare, cu mai 
bine de o lună în avans față de ter
menul initial. Ing. Ecaterina Boțea, 
de la I.E.L.I.F. Teleorman, ne spu
nea că în prezent importante. forte 
umane și mecanice sint concentrate 
la terminarea lucrărilor pe alte a- 
proape 5 000 hectare, unde în circa 
10 zile vor începe probele cu apă, 
adică udările.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

blează pentru ca întreaga cantitate 
să fie strinsă și nimic să nu se piardă. 
Pină in prezent, din cele 16 250 hec
tare de lucernă însămintate in anii 
trecuți, au fost recoltate 16 000 hec
tare. din care s-au și depozitat pină 
acum, in cele mai bune condiții, 
21 000 tone de fin. S-a acționat mai 
bine decit în alți ani și la recoltarea 
plantelor suculente. Din cantitatea de 
9 000 de tone, planificate pentru luna 
mai s-au insilozat aproape 8 500 de 
tone.

Se stringe și se face fin de pe su
prafețele cultivate cu plante de nu
treț, dar și din pădurile unde iarba 
permits recoltarea cu coasa. Așa, bu
năoară, cooperativele agricole din 

dere înfăptuirea măsurilor pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui și 
asigurarea unui transport corespun
zător al cărbunelui din subteran la 
suprafață.

— Paralel cu activitatea laborioasă 
ce o depune întregul nostru colectiv 
pentru realizarea ritmică a planului, 
acordăm o mai mare atenție în ul
timul timp îmbunătățirii calității 
cărbunelui extras, care constituie o 
componentă majoră a contribuției 
noastre la creșterea producției de 
cocs — ne spune ing. Dumitru 
Dănciulescu, director adjunct tehnic 

al întreprinderii miniere Lupeni. în 
acest sens s-a întreprins măsura ca. 
în mină, fluxul de transport al căr
bunelui și sterilului să fie separat, 
în abatajele nemecanizate să se prac
tice numai pușcarea selectivă și ale
gerea sterilului, iar la suprafață să 
se respecte întocmai tehnologia de 
claubaj, adică de selectare a cărbune
lui extras. Eforturi deosebite se fac 
pentru grăbirea ritmului la construc
ția puțului cu schip care, odată in
trat in producție, va îmbunătăți sub
stantial fluxul de transport al cărbu
nelui. Sîntem conștienti că de noi 
depinde în mare măsură creșterea 
producției de cocs a tării și vom 
face totul pentru a ne respecta obli
gațiile ce ne revin.

Și la minele Uricani și Bărbăteni 
se remarcă aceeași preocupare pen
tru creșterea randamentelor în aba
taje, a producției de cărbune cocsi
ficabil. La Uricani se pune un ac
cent deosebit pe crearea tuturor con
dițiilor bune de lucru pentru cel 
de-ai doilea complex de mare pro
ductivitate introdus, în sectorul II. 
Cunoscutul șef de brigadă Ilie Amo- 
răritei, dare a mai mânuit un aseme

Foto : S. CristianLucrări de irigații în grădinile Asociației legumicole Jegălia, județul Călărași

MEHEDINȚI: Instalațiile funcționează din plin, ziua și noaptea
în acest an. cooperatorii din Sal

cia. județul Mehedinți, și-au propus 
să obțină la toate culturile producții 
mult mai mari decit în 1982. în acest 
scop, ei au folosit semințe din so
iuri de înaltă productivitate. însă- 
mintările au fost executate la timp 
și de bună calitate. Actim, 2 600 de 
oameni participă zilnic la executa
rea lucrărilor de întreținere. Cea de 
a doua, prașilă mecanică și manuală 
se apropie de sfirșit. însă ceea ce 
dă garanția obținerii de recolte mari 
sint irigațiile. Tovarășul Constantin 
Bădița, președintele • unității, ne 
spune : „încă din cursul lunii apri

consiliul agroindustrial Gura Ialomi- 
ței, de pe cele 34 hectare cu finețe 
situate in pădurea Chirana au adu
nat 160 tone fin.

Cele mai mari cantități de furaje 
au recoltat în acest an cooperativele 
agricole din Grindu, Valea Măcrișu- 
lui, Smiriia, Girbovi, Mihail Kogăl- 
niceanu, Dridu, Bărcănești, Săveni și 
Traianu. în schimb. în unită
țile agricole din consiliile agro
industriale Urziceni și Bordușani, 
căntitățile depozitate sint cu mult 
sub posibilități.

în condițiile cind deficitul de umi
ditate din sol este mare, recoltarea 
și transportul furajelor trebuie efec
tuate in cel mai scurt timp pentru 
ca imediat să se treacă la irigarea 
suprafețelor respective,

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii” 

nea agregat chiar in acest sector, a 
preluat de curind noul complex. 
După unele modificări și adaptări 
ce se efectuează in prezent, noul 
complex, care va produce in curind 
din plin, va contribui la creșterea pro
ducției cu 800—1 000 tone cărbune pe 
zi. tn același timp, se mai pregătesc 
două abataje frontale la sectorul I, 
iar la sectorul II va intra in pro
ducție un nou complex de susținere 
și tăiere mecanizată a cărbunelui, cu 
o producție de 600 tone pe zi.

Avindu-se în vedere că atit la 
Uricani, cit și la Bărbăteni produc

ția de cărbune este în neîncetată 
creștere, conducerile celor două în
treprinderi urmăresc îndeaproape 
realizarea lucrărilor de deschideri și 
pregătiri, precum și intrarea la timp 
in funcțiune a noilor capacități de 
producție. La Bărbăteni. unde sarci
nile de plan la extracția cărbunelui 
pe acest an au crescut cu 100 000 
tone, prevederile Ia pregătiri miniere 
au fost depășite în acest an cu 40 
metri liniari, iar la lucrările de 
deschideri planul este realizat și se 
lucrează intens pentru intrarea in 
producție a trei abataje frontale în 
sectoarele I și II de producție.

— Pină la sfîrșitul acestui an tre
buie să creștem producția de cărbu
ne cu încă 400 tone pe zi față de 
cit extragem acum — ne-a spus ing. 
Ovidiu Avramescu, directorul minei. 
Intrarea în funcțiune a noilor aba
taje este hotăritoare pentru a asigu
ra realizarea ritmică a planului și, 
de aceea, acționăm pentru crearea 
din timp a condițiilor necesare. 
Totodată, nu neglijăm nici' sarcinile 
curente de plan pe care le vom 
onora exemplar. Măsurile luate în 
ultimul timp de alegere a sterilului 

lie am scos in cîmp toate instala
țiile de irigat și de atunci, fără în
trerupere. ziua și noaptea, dirijăm 
apa spre rădăcina plantelor. La noi 
nu se resimt efectele secetei. Am 
întocmit din vreme, pe culturi și 
sole, un program de udări. Cei 130 
de cooperatori care lucrează la iri
gat iși desfășoară activitatea sub 
directa supraveghere a specialiștilor 
din unitate. Iată care sint rezulta
tele „la zi“. La grîu s-au aplicat trei 
udări pe cele 517 hectare aflate in 
cultură. Sfecla de zahăr, care ocupă 
150 hectare, primește in aceste zile 
a patra udare. Și este firesc. Dacă

ARAD : Cu mijloace mecanice, 
dar și cu coase

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Arad acționează cu răspun
dere pentru stringerea și depozita
rea furajelor. îa cele 18 consilii agro
industriale lucrează la insilozarea fu
rajelor 82 formații, iar la cositul tri- 
folienelor — 46 de formații. Se poa
te spune deci că forța de muncă 
este asigurată peste tot. Dealtfel, a- 
cest lucru reiese și din faptul că. 
pină la această dată, in cooperativele 
agricole au fost insilozate 50 173 tone 
nutrețuri, fată de 39 000 tone cite 
sint planificate ne luna mai. Au fost 
depozitate 2 175 tone de fin. iar o 
cantitate cel puțin încă pe atit se 
află in cimp. cosită și adunată in 
căpițe. Dintre unitățile agricole frun

in abataje, de efectuare a'claubaju- 
lui la galeria de coastă și in incinta 
minei au permis reducerea procen
tului de cenușă cu 4 la sută in luna 
aprilie și în prima jumătate a lunii 
mai. Avem reale posibilități pentru 
a ne spori contribuția la obținerea 
unei mase mai mari de cărbune 
cocsificabil.

Toți minerii și cadrele tehnico- 
inginerești cu care am stat de vorbă 
au evidențiat importanta deosebită 
pe care a avut-o pentru înfăptuirea 
măsurilor de creștere a producției 
de cărbune, trecerea la noul program 
de lucru cu trei schimburi de cite 
8 ore. în noile condiții a crescut 
numărul de posturi plasate în aba
taje, s-a îmbunătățit substanțial 
transportul cărbunelui și al perso
nalului muncitor. Toate acestea au 
făcut ca productivitatea muncii în 
abataje să crească la fiecare mină. 
Drept urmare, la preparatia cărbu
nelui din Lupeni în ultima perioadă 
intră cu peste 1 000 tone cărbune 
cocsificabil mai mult decit in luna 
ianuarie, înainte de trecerea la noul 
program de lucru.

Desigur că pentru realizarea pre
vederilor .de plan la producția de 
cocs mal sint încă multe de făcut, 
în primul rind realizarea in întregi
me. ritmic, zi de zi a masei de căr
bune pentru cocs și semicocs stabili
te. Apoi se impune ducerea la bun 
sfirșit, cu rezultate superioare a tu
turor măsurilor stabilite pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui și a 
cocsului livrat siderurgiștilor. Minerii 
și preparatorii din Lupeni. Uricani și 
Bărbăteni au datoria patriotică de a 
transpune neabătut în practică indi
cațiile și sarcinile subliniate recent 
de secretarul general al partidului, 
livrind cărbunele cocsificabil in can
titățile planificate și in condițiile de 
calitate prevăzute. Pe această cale ei 
își vor spori contribuția la dezvolta
rea bazei de materii prime a tării.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

anul trecut cooperatorii din Salcia 
au obținut 42 tone sfeclă de zahăr 
la hectar, pentru acest an ei și-au 
propus să realizeze 53 tone la hectar. 
Cea mai mare suprafață — 908 hec
tare — o ocupă porumbul. S-au și 
aplicat două udări pe întreaga su
prafață cu porumb, iar a treia uda
re — pe mai bine de 430 hectare. 
Unitatea mai are și 260 hectare cu 
legume pe care, de asemenea, se 
aplică intens udările necesare.

Virqiliu TÂTARU
corespondentul „Scinteii"

tașe se cuvin amintite cele din con
siliile agroindustriale Arad. Sinleani, 
Sintana și Chișineu-Criș. La polul 
celălalt, al codașilor, se situează de 
data aceasta mai puține unități. Este 
vorba de cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Tîrnova.

Merită să consemnăm și alte as
pecte din desfășurarea actualei cam
panii de recoltare a furajelor. Bună
oară. faptul că se lucrează nu numai 
cu mijloace mecanice, ci in mare mă
sură cu forte manuale. La C.A.P. 
Comlăuș am văzut in cimp 60 de 
cosași, iar transportul finului se face 
mai mult cu atelajele.

Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scinteii"
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR
la temelia formarii om Ai nou, cu o concepție înaintată despre lume și viață

(Urmare din pag. I)
gere a conținutului și finalității 
muncii de propagandă, în sensul că 
eficiența acesteia nu poate fi judeca
tă și apreciată în afara rezultatelor 
obținute în economie, in edificarea 
bazei economice. Eficiența economică 
și eficienta activității politico-ideo- 
logice sint, în viziunea secretarului 
general al partidului, termeni de ne
despărțit. Pentru că nu poate fi 
vorba de o bună activitate în cîmpul 
propagandei atunci cind în activita
tea productivă persistă neajunsuri, 
se înregistrează rămineri în urmă in 
realizarea sarcinilor de plan. Numai 
o bună activitate economică, de înaltă 
eficiență, poate valida nivelul de 
conștiință al oamenilor muncii, gra
dul sporit de responsabilitate so
cială, manifestată in munca de zi 
cu zi. rezultat al desfășurării unei 
rodnice activități politico-educative.

în acest larg context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a consacrat o de
osebită atenție afirmării mai puter
nice a rolului istoriei, atît in educa
rea patriotică, socialistă a oameni
lor. cit și în conceperea activității 
teoretico-ideologice și politico-educa
tive. O deosebită însemnătate are 
teza formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că poporul român are o

unică istorie. în care se însumează ca 
intr-un uriaș fluviu gindurile, aspi
rațiile, faptele, creația materială și 
spirituală a întregului nostru popor, 
că istoria partidului nostru — trup 
din trupul poporului român, născut 
și crescut din solul românesc — este 
parte integrantă a istoriei unice a 
poporului.

Ilustrind în chip strălucit concepția 
de mare valoare teoretică și practică 
a secretarului general al partidului 
despre unitatea dintre . trecut, pre
zent și viitor, plenara din anul 
trecut s-a făcut puternic remarcată 
prin precizările pe care le-a adus 
privind rolul istoric al națiunii, ca 
forță motrice de seamă a dezvoltării 
social-politice a lumii contemporane.

Multiplele idei și teze pe care le-a 
validat plenara din 1—2 iunie anul 
trecut atestă nu numai profundul 
atașament al clasei noastre munci
toare. al întregului popor român față 
de valorile socialismului, voința de a 
face totul ca ele să triumfe, ci și 
rara capacitate de a asimila esența 
revoluționară a teoriei marxiste, de 
a gindi o seamă de raporturi esen
țiale cum ar fi cele dintre legile eco- 
nomico-sociale obiective și realitatea 
specific națională, dintre baza mate
rială și conștiința socială, dintre de
mocrație și legalitate, dintre tradiție 
și contemporaneitate, dintre factorii

interni și internaționali, în dialectica 
firească a evoluției lor, in ansamblul 
determinărilor și condiționărilor in 
care se găsesc în viața economico-so- 
cială.

Anul care s-a scurs de la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982 a constituit perioada unei inten
se activități pentru materializarea 
ideilor și îndemnurilor secretarului 
general al partidului, pentru conti
nuarea neabătută a cursului dezvol
tării României socialiste spre stadiul 
de tară cu nivel mediu de dezvolta
re, pentru îmbunătățirea generală a 
activității politico-ideologice și cul
tural-educative de formare a omului 
nou, creșterea conștiinței socialiste și 
sporirea gradului de participare a 
tuturor cetățenilor — fără deosebire 
de naționalitate — la procesul vast 
de edificare a socialismului multila
teral dezvoltat, la întărirea unității 
națiunii noastre în jurul partidului, 
al secretarului său general.

în amplul proces de perfecționare 
a întregii activități economico-socia- 
le. de înfăptuire a hotărârilor Con
gresului al XII-lea al partidului, un 
rol de excepțională importanță revi
ne Conferinței Naționale a partidului 
din decembrie anul trecut. Raportu
lui prezentat conferinței de secreta
rul general al partidului, documente
lor adoptate cu acest prilej. Perioada

care a urmat acestui mare eveni
ment politic, perioadă ce coincide 
practic cu primele cinci luni din 
acest an. s-a caracterizat printr-un 
amplu efort creator. ; printr-un vast 
proces de mobilizare a energiilor tu
turor comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate, fără 
deosebire de naționalitate, pentru 

•transpunerea în viață a politicii par
tidului, prin desfășurarea Unor mari 
acțiuni menite să aprofundeze direc
țiile și modalitățile de înaintare ale 
țării pe calea progresului și civili
zației socialiste, așa cum s-a des
prins din lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R. desfășurate la sfirșitul lunii 
martie a.c., cit și din consfătuirile de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. din recen
tele plenare ale consiliilor naționale 
ale oamenilor muncii și ale agricul
turii. în cadrul cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat noi și 
importante sarcini, menite să ducă la 
perfecționarea și dinamizarea activi
tății economico-sociale. Nenumărate 
fapte atestă că. la un an de la ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R.. între
gul nostru popor, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, acționează fără preget, pentru ca 
România socialistă să parcurgă o 
nouă și rodnică etapă spre împlini
rea destinului său comunist.

Unitatea de acțiune și voința a poporului
condus de partid - izvorul inepuizabil 

de forță al societății noastre socialiste
Una din trăsăturile cele mai preg

nante pe care le înfățișează oricărui 
observator viața noastră socială este 
puternica unitate a poporului, co
munitatea sa de gînduri și simțiri, 
de voință și acțiune. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
iunie anul trecut, aceasta este o mă
reață cucerire a poporului, un ade
văr cu valoare de simbol pentru 
realitățile noastre _...; 
pentru voința de neînfrînt 
lor de a traduce neabătut 
politica partidului. de a 
idealurile noastre socialiste.

Dacă unitatea poporului a______
In evul nostru socialist determinări 
și trăsături noi, se cuvine subliniat 
că aceasta se datorează unor procese 
fundamentale de natură obiectivă 
petrecute în sinul societății, cum ar 
fi omogenizarea socială, dinamica 
structurii sociale care contribuie la 
apropierea claselor și păturilor so
ciale.

Documentele partidului nostru con
țin numeroase referiri și precizări 
în această privință. „Structura so
cietății socialistej românești sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
astăzi alcătuită din clase și catego
rii sociale care participă activ 
la producția de valori materiale și 
spirituale, stăpînesc în comun toate 
mijloacele de producție, 
bogăție națională, 
interesate să 
unitate pentru făurirea ____ ___
dreptății și echității sociale, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului. Pe această bază se realizează 
dispariția treptată a deosebirilor 
esențiale dintre aceste clase și cate
gorii sociale, apropierea lor continuă, 
omogenizarea întregii noastre socie
tăți socialiste".

în viziunea materialist istorică, 
structura socială este multidimen
sională. Diferențierea socială are loc 
pe mai multe planuri, fiind determi
nată de mai mulți factori, ponderea 
fiecărui factor variind în raport cu 
tipul de organizare socială.

Schematic vorbind, diferențierile 
sociale se constituie pe două, dimen-r 
siuni : pe o dimensiune orizontală și 
pe una verticală.

Diferențierea orizontală este efec
tul dezvoltării sociale, al creșterii în 
complexitate a vieții sociale. O com
ponentă esențială aici este diferen
țierea funcțională. Creșterea in com
plexitate a vieții sociale este 
marcată de o rapidă creștere a nu
mărului de profesii. Din punct de ve
dere ocupațional, avem de a face cu 
un proces rapid și pozitiv de continuă 
diferențiere socială. Societatea con
temporană se caracterizează de ase
menea printr-un accentuat proces de 
diversificare a stilurilor de viață.

Diversificarea pe verticală sau 
stratificarea socială implică inegali
tatea socială. Inegalitatea dintre oa
meni provine din accesul diferit la 
resursele economice ale societății. 
Distribuția inegală a resurselor eco
nomice este dublată de o distribuție 
inegală a tuturor celorlalte resurse 
— sociale, politice, culturale. Clasele 
și grupurile sociale care compun o 
societate au acces diferențiat la bu
nurile economice, la valorile artis
tice. la informațiile 
posibilitățile 
profesională;

Cele două 
țierii sociale 
cietățile de pînă acum, cu excepția 
celor arhaice, dimensiunea verticală 
a diferențierii sociale, stratificarea, 
fiind dominantă, condiția umană a 
fost profund marcată de această 
realitate, iar șansele de exprimare 
a personalității considerabil ampu
tate.

Socialismul a pus în mod special 
accentul pe construirea unei societăți 
bazate fundamental pe egalitate, în 
care stratificarea socială, inegalitatea 
de orice fel să fie eliminate. Mulți 
critici ai ideologiei comuniste au in
terpretat denaturat acest obiectiv so
cial major. Ei au învinuit socialismul 
de intenția de a uniformiza întreaga 
societate, de a elimina orice dife
rență. standardizind totul. După cum 
se poate observa, se confundă cele 
două dimensiuni fundamentale ale 
diferențierii sociale. Jn proiectul co
munist se are în vedere eliminarea 
diferențierii verticale, a inegalității, 
a stratificării sociale. în timp ce di
ferențierea pe orizontală este consi
derată a fi nu numai dezirabilă. dar 
și necesară!

După această sumară definire a 
problematicii teoretice a structurii 
sociale, este posibil a trece in revistă 
o serie de aspecte practice : princi
piile fundamentale care stau la baza 
politicii partidului nostru de promo
vare a unei structuri sociale moder
ne, in conformitate cu condițiile con
crete actuale, cit și cu programul de 
dezvoltare a societății noastre socia
liste în perspectiva următoarelor 
decenii.

în ceea ce privește structura ocu-

simbol 
social-politice, 
' a mase- 

în viață 
înfăptui

cunoscut

întreaga 
sint deopotrivă 

acționeze în strinsă 
orinduirii.

științifice, la 
de pregătire școlară și 
la puterea politică, 
dimensiuni ale diferen- 
se întrepătrund ; in so-

pațională a populației a existat in 
țara noastră, incă de la începutul 
construcției socialiste. ■ preocuparea, 
accentuată cu deosebire în ultimii 
ani. de a stimula dezvoltarea acelor 
profesii legate de un sistem social 
industrial modern. O grijă deosebită 
a fost acordată dezvoltării atit can
titative, cit și calitative a clasei 
muncitoare. Clasa muncitoare deține 
în momentul de față ponderea cea 
mai mare în ansamblul populației 
active și are o configurație cu totul 
nouă, datorită prefacerilor calitative 
care s-au petrecut în sinul său. S-a 
acordat o atenție deosebită creșterii 
pregătirii politice și profesionale a 
clasei muncitoare,.. în așa fel incit 
aceasta să se ridice nu numai la ni
velul exigențelor tehnologiilor, ac
tuale, ci să-și poată exercita in con
diții cit mai bune rolul. conducător 
care îi revine în societatea noastră.

Ca rezultat al procesului de coope
rativizare a agriculturii și al intro
ducerii unor tehnologii noi — me
canizare. chimizare — structura ocu- 
pațională a țărănimii a cunoscut un 
proces rapid de schimbare. Ca pon- 
dere, ea se află, în ansamblul popu
lației active. în scădere. Pe acest ' 
fond general însă, analizele, din ul
timul timp au scos in evidentă ne
cesitatea unei corecții în ceea ce 
privește atît distribuția. actuală, a 
forței de muncă intre cele două sec
toare — agricultură și industrie — 
cit și crearea unei corelații mai 
strînse ale structurii ocupaționale a 
țărănimii cu cerințele procesului de 
producție.

Partidul nostru a pus un accent 
deosebit pe dezvoltarea unui puter- , 
nic contingent de specialiști cu înal
tă calificare, in mod special în sfera 
producției industriale, a cărei dez
voltare constituie baza economică a 
progresului întregii societăți. Inte
lectualitatea. cu deosebire cea teh
nică. și-a mărit in mod considerabil 
ponderea în ansamblul populației și 
își aduce o contribuție, activă, la pro
gresul multilateral al patriei.

Eliminarea completă în Româ
nia a inegalității sociale repre
zintă, în concepția . partidului nos
tru, un proces de lungă durată. 
Revoluția socialistă a făcut un 
pas decisiv în această direcție. 
Abolirea proprietății private a- 
supra mijloacelor de producție a eli
minat o sursă majoră a inegalității. 
Exploataiea a fost complet desfiin
țată Aceasta nu înseamnă că în mod 
automat este posibil să se instaure
ze o egalitate deplină.- Egalitatea 
absolută, in sensul uniformizării, nu 
numai că nu este realizabilă, dar 
nici nu ar fi de dorit. O anumită 
diferențiere din acest punct de' ve
dere este necesară. Sursa și criteriul . 
diferențierii nu mai sint insă ex
ploatarea, ci munca. Principiul re
tribuirii adoptat de către partidul 
nostru este cantitatea, calitatea și 
importanta socială a muncii. Promo
varea acestui criteriu se bazează pe 
două mari rațiuni. Pe de o parte, el

provine din procesul însuși al repro
ducerii forței de muncă. Pentru a 
realiza munca sa. fiecare persoană 
trebuie să-și refacă forța de muncă, 
să consume o anumită cantitate de 
bunuri. Muncile diferite calitativ ne
cesită procese de refacere a forțelor 
de muncă diferite. Există deci — 
așa cum s-a subliniat in documen
tele partidului nostru. în expunerile 
secretarului general al partidului — 
o relație directă intre tipul de muncă 
și modul de viață, structura și nivelul 
consumului. Aceasta este rațiunea 
principală pentru care muncile supe
rioare calitativ sint asociate cu re
tribuții superioare. O a doua rațiune 
constă in caracterul de stimulent al 
performanțelor. Retribuția diferen
țiată stimulează performanțele ridi
cate. atît cantitative și calitative, cit 
și în mod special in domeniile im
portante pentru desfășurarea vieții 
sociale.

Distribuția resurselor economice și 
non-economice de care societatea 
noastră dispune este determinată și 

■de un alt principiu complementar 
celui al muncii : principiul egalității 
socialiste. Acest principiu promo
vează, o anumită limitare a diferen
țierii sociale excesive. Politica parti
dului nostru în domeniul distribuției 
resurselor disponibile este dirijată 
de îmbinarea. în funcție de condi
țiile concrete de la un moment dat, 
a principiului distribuției echitabile, 
după muncă, cu cel al egalității so
cialiste.

Un obiectiv major al politicii parti
dului nostru în ceea ce privește 
structura socială este acela al omo
genizării sociale. Omogenizarea nu 
înseamnă, după cum am văzut, stan
dardizare. nediferențiere. ci doar li
chidare a inegalităților sociale, a de
calajelor economice, social-politice și 
culturale. în programul partidului 
sint prevăzute măi multe căi de în
făptuire a; omogenizării sociale.

în primul rînd. omogenizarea eco
nomică se realizează prin eliminarea 
sistematică a tuturor surselor de 
exploatare, prin promovarea consec
ventă a principiilor retribuției socia
liste. a echității și egalității.

Un al doilea plan al omogenizării 
este cel politic. Noua formă de or
ganizare socială socialistă creează o 
puternică convergentă de interese a 
tuturor claselor și grupurilor sociale, 
în mod obiectiv, nu mai există di
vergente politice structurale, ci dim
potrivă o coincidență a 
fundamentale. Pe de 
crearea unor forme care 
o activă participare la 
socială a tuturor membrilor colecti
vității. oferă posibilitatea fiecărei 
persoane, fiecărui grup social, clasă 
să-și promoveze interesele sale spe
cifice. armonizîndu-le cu interesele 
celorlalți pe fondul intereselor fun
damentale comune.

în sfera muncii, omogenizarea so
cială presupune o politică de elimi
nare a inegalităților sociale provenite 
din diferențierea funcțională, carac-

intereselor 
altă parte, 
să permită 
conducerea

teristică sistemului productiv mo
dern. O problemă extrem de; com
plexă este eliminarea decalajelor 
structurale, de statut social, de pres
tigiu și influență socială asociate cu 
diferitele «profesii. Societățile fonda
te pe exploatare au asociat muncile 
fizice cu un statut social inferior. 
Socialismului i-a revenit sarcina de 
a reconsidera social și cultural 
demnitatea muncii fizice. Creș
terea prestigiului 
realizează pe de 
carea calificării 
turor oamenilor 
carea pe cit . 
intelectual al tuturor muncilor (șter
gerea treptată a diferențelor dintre 
munca fizică și munca intelectuală), 
prin separarea statutului social și a 
prestigiului social de tipul de mun
că, în fine prin promovarea princi
piilor democrației industriale. O cale 
importantă de omogenizare în aceas
tă direcție este ștergerea treptată a 
diferentelor fundamentale dintre 
munca de conducere și cea de exe
cuție. realizată în principal prin pro
movarea principiilor muncii și con
ducerii colective, a autoconducerii.

In fine, o altă direcție a Realizării 
omogenizării sociale o reprezintă 
ștergerea decalajelor determinate de 
diferitele condiții de muncă si viață, 
direcție în care, de asemenea, s-au 
obținut importante realizări în anii 
ce au trecut de la Congresul al 
IX-Iea al partidului. Este vorba aici 
în primul rînd de atenuarea deca
lajelor dintre munca industrială 
și cea agricolă, dintre sat și oraș. 
Totodată, se are în permanentă in 
vedere necesitatea ștergerii treptate 
a decalajelor dintre condițiile de 
viată oferite de sat și oraș. în aceas
tă privință, in momentul actual s-a 
cristalizat o nouă optică de natură 
a cerceta o serie de înțelegeri uni
laterale a^ acestui proces. Omogeni
zarea pe această dimensiune se rea
lizează nu prin urbanizarea mecani
că a ruralului, ci prin ștergerea de
calajelor dintre cele două tipuri de 
habitat, utilizîndu-se totodată posi
bilitățile pozitive pe. care ruralul, 
micile comunități urbane le oferă.

Partidul nostru, secretarul general 
al partidului. \ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. al. cărui rol este esențial, 
hotărîtor și în această privință, au 
elaborat o viziune clară asupra prin
cipalelor direcții și strategii ale dez
voltării 
noastră 
nire un 
gistralei 
iunie 1982 și amplului Raport prezen
tat la Conferința Națională a parti
dului — orientate fundamental pe 
linia creșterii continue a diversifică
rii funcționale, dar și a eliminării 
progresive a decalajelor, a inegalită
ții sociale, 
continuu, 
noastre.

Titus VÎJEUlucrurile sim-

Din lumea candorii

Un 
deci.

ceea
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trebuie, să de
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ca .o prezență

*) Mihai Negulescu : 
„Cine ești editura 
„Ion Creangă".

CARTEA PENTRU COPII

I

Poet 
afirmat 
de prim ordin a scri
sului nostru de azi, 
Mihai Negulescu a 
publicat la editura 
Ion Creangă un dens 
volum de poeme inti
tulat Cine ești ? 
tltlu-intrebare 
Răspunsul se află in 
miracolul unei noi 
ființe venite să se ali
nieze unei fericite fa
milii.

Cartea lui Mihai Ne
gulescu este un cîhtec 
adus copilului văzut 
ca o reală minune a 
vieții planetare. Copi
lul capabil să poarte-n 
priviri întreaga lumi
nă a Cosmosului. Co
pilul care, prin jocul 
său nevinovat poate 
deveni cel mai puter
nic argument al păcii 
pe o planetă intens 
primejduită de arme. 
Copilul — simbol al 
creației și al dăruirii : 
„Munții patriei, fiul 
meu, / să ii urci te în
vață, / sufletul lor 
păstrează-l mereu / 
cu tine, in viață...". 
Copilul crescînd într-o 
patrie ce-1 ocrotește și 
pe care el învață să o 
ocrotească de va fi ne
voie cu viața lui. El e 
sublim in febra între
bărilor puse părinți
lor. El e senin ca o 
carte a Victoriei și a 
veșniciei acestui pă- 
mint legendar. „Arit
metica, fiul meu, s-o 
înveți mai ales / dar 
mai întîi învață să 
știi / de ce nu sint mai 
multe Românii / în 
Europa, sau in Uni-

vers". Sfatul acesta 
izvorit din inimă mi se 
pare admirabil. pus în 
vers, ferit de didacti
cism ori de morala 
factice. Pentru poet, 
părintele 'celor trei co
pilași năzdrăvani evo
cați cu dragoste nesfir- 
șită : Oana, Radu și 
Mihai — copilul în
seamnă una din rațiu
nile fundamentale ale 
poeziei : „Cu dragoste 
planeta te privește / 
cum. sorbi puterea la 
al mamei sin; I Să 
crești, om între oa
meni, voinicește ) tu, 
ziditor al păcii si stă- 
pin. / In mina ta — 
speranță si tezaur — / 
ții cheile bătrinului 
Pămînt... / Destinul 
tău e dincolo de aur / 
sub schije nu te vom 
lăsa nicicînd !“. Trăi
rea, lirică este bine a- 
daptată universului 
infantil. Palma copilu
lui devine aeroportul 
alb pe care coboară 
gindurile tatălui.. lan
sate din depărtări. Co
pilul este emblema ca
sei și a tării atunci 
cind treburile îl poartă 
pe autor peste Hima
laia. în Africa sau pe 
țărmii Caraibelor. Pre
tutindeni, copilul îi a- 
pare drept certitudi
nea, vieții. Copilul este 
șansa însăși a . Omeni
rii de a rămîne 
ce este, 
ceea ce 
vină.

De la
ple. solidare universu
lui intim pînă la cele 
grave, de contur pla
netar nimic nu se sus-

Aniversările au uneori și ceva for
mal. mai ales in cazul unor perso
nalități cu numele înscris în istorie. 
Omul viu dispare, chiar cind ne-a 
fost pină mai ieri contemporan. în 
cazul centenarelor și altor mari ani
versări rotunde, omul viu dispare 
aproape cu totul in aura apoteoze
lor. Cine să-ți mai spună cum a fost 
Avram Iancu. Simion Bărnuțiu sau 
Timotei Cipariu ? Astfel ar fi fost 
poate pentru mine, dacă nu l-aș fi 
cunoscut direct, și profesorul Onisi
for Ghibu. Adică un luptător pentru 

, drepturile naționale ale românilor, 
un istoric focos. înarmat cu un infai
libil spirit juridic, un cărturar de 
vaste orizonturi, un publicist de sea
mă al afirmării românești, un me
morialist riguros, un tribun, dăr o 
statuie și nu un om viu. Asemenea 
hâriiri excepționale, îndepărtează de- 
obicei în loc să, apropie; te simți 
sfiit, ținut la distanță, ai in față nu 
omul, ci bronzul.

...Cind l-am cunoscut. în urmă cu 
peste, douăzeci de ani. avea pe umeri 
povara timpului și arăta, trebuie s-o 
recunosc, ca un bronz aurit. Sint bă- 
trîni pe care anii îi sculptează feri
cit. Astfel era și Onisifor Ghibu : un 
om prin excelență modest : un om. 

. Cind i-am bătut la ușă. in căsuța de 
la Sibiu, mi-a ieșit în întîmpinare un 
om ne care mi-1 recomandase opera 
și care arăta ca în operă. Nu putea 
fi altfel. Sobru pină la severitate, so
lemn ca un retor de Alma Mater, 
afabil cu discreție, exact. în prima 
noastră întîlnire am stat pe scaunul 
unui candidat la un examen in știin
țele privind istoria. limba și cultura 
românilor. Nu-1 interesa să știe pen
tru ce venisem, dorea mai întii să 
afle ce anume știe un tinăr din ge
nerația pe care o reprezentam. „Ce-ți 

^spune dumitale. a început, ziua de '

ianuarie ? Dar 1 decembrie ? Dar 
anii 105—106 ?. Dar anul 1475 ? Dar 
1918 ?“. Apoi limbă : .,—Ce știi despre 
infinitivul lung ? Dar despre gerun
ziu ?“ Apoi literatura veche : „Ai 
putea să-mi citezi un latinism arhaic 
din Codicele voronețian ? Dar o sin
tagmă protoromână ieșită din uz. din 
Psaltirea Scheiană ?“ Apoi politică, 
apoi drept, apoi pedagogie — pasiu
nea sa de-o viață, apoi istoria na
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trage acestui univers 
al candorii. între bor
nele care indică viața 
la fiece pas. copilăria 
rămîne cea dinții. 
Simplitatea cintecului 
nu inlătură profunzi
mea ideii, ci, dimpotri
vă, o subliniază. De la 
minzul amintindu-ne 
adinejmea solemnă a 
poemelor lui. Nicolae 
Labiș la poemul des
pre casa părinteasca 
de' la Fintînele, impli- 
cind efluvii metafori
ce pillatiene. .de la in- 
tîmplările diurne con- 
semnind ghidușiile 

„gen Tom Sawyer" ale 
copiilor pînă la cele
brarea eoșbuciană a 
frumuseților patriei, 
totul se subsumează 
final unei originale 
corfcepții . poetice pe 
care aș numi-o „cin- 
tecul solemn al fiin
ței". .Mihai Negulescu 
este un poet aflat la 
amiaza creației ; o do
vedesc cărțile sale de 
versuri din ultima vre
me. dar și această 
plachetă destinată ce
lor mici. El e un poet 
pentru care copilăria 
— ca vînstă. dar mai 
ales ca simbol — a Ta
mas' una din constan
tele scrisului său. per
manent circumscrisă 
ideii de Patrie. Și, 
prin aceasta — ideii 
de permanență, de ne
stăvilită durată.

și 
fizice.

muncii fizice se 
o parte prin ridi- 
profesionale a tu- 
muncii, prin ridi- 

posibil a conținutului

se aflau acasă doar cei din marea 
generație la care ucenicise, in frun
tea căruia strălucea un Nicolae Ior- 
ga. L-am și văzut lingă Iorga, intr-o 
sumă de fotografii. Apoi lingă Octa
vian Goga. apoi lingă Aurel Vlaicu. 
Ba. intr-o poză de la Iași, din ace] 
an de speranță 1918. cind se pregătea 
bătălia unirii, mi s-a părut că recu
nosc. alături de figura lui Ghibu, cî
teva mari figuri ale istoriei noastre.

Constanta Bnzea

HiSixolar&eaagă-Bocia-âsS

■

provizorie ne
dreptate i se face de 
vreo cîțiva ani litera
turii pentru copii. 
Despre ea se scrie pu
țin. cu zîmbetul reflex 
de superioritate al o- 
mului „serios", ajuns 
din întîmplarein com
pania Cenusăresei. 
Condurului minuscul 
de cristal ii iau măsu
ra din timp in timp 
— prin anchete sau 
recenzii — „intransi
gențe" mai mari sau 
mai . mici, presînd vio
lent delicata structură. 
Din fericire, ea rezis
tă din ce în ce mai 
bine, căci o susțin tot 
mai decis, prin talen
tul și imaginația lor, 
Gh. Tomozei si Ana 
Blandiaha. Nichita 
Stănescu și Constanța 
Buzea. Fănuș Nea- 
gu si Marta Cozmin, 
Mircea Sântimbreanu 
și Daniela Crăsnaru. 
Gellu Naum și Dumi
tru M. Ion. Numele pe 
care le-am amintit în- 
tr-o ordine întîmplă- 
toare și. firește, in
completă, sint tot atî- 
tea argumente împo
triva prejudecăților 
de tot felul.

Cum rămîne Insă cu 
literatura copiilor ? 
Despre ea aflăm mai 
mult din tratate de 
folclor și. orice s-ar 
zice, lucrul nu e dreot. 
Iată, a apărut (la Li
tera, nu la editura 
specializată, cum s-ar 
fi cuvenit) o singulară 
carte de poezie. Copi
lării, ai cărei 
sint copiii din 
ciul Vestitorii.
Casa pionierilor 
inilor patriei din Bor- 
șa. Despre ea nu s-au 
scris decît notații răz
lețe și totuși ce lume 
aparte, ce vești din 
Țâra Candorii, ce aripi 
de vis răzbat din pa
ginile ei. Sigur. Copi
lării poate fi socotită 
doar 
un
„educației 
tie", cum se exprimă

structurii sociale în țara 
— direcții în a căror defi- 
rol deosebit a revenit ma- 

expuneri la Plenara din

a asigurării progresului 
general al societății

Cătălin ZAMFIR

o „experiență", 
mod inefabil al 

prin crea-
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autori 
cena- 
de la 

și șoi-

modest îndrumătorul 
cenaclului. inimosul 
poet și profesor Ion 
Zubașcu. în realitate, 
e mult mâi mult, e 
poezie pur și simplu, 
literatură in toată pu
terea cuvintului. A- 
cești copii de 11—12 
ani crescuți la poalele 
Pietrosului au o ima
ginație. o plasticitate 
verbală, o prospețime 
a metaforei, extraor
dinare. Nu știu dacă 
mîine, cind nu se vor 
mai „copilări", vor fi 
în continuare poeți. 
Poate că da. poate că 
nu. Azi însă sint. Ei 
trăiesc în poezie ca 
într-o „țară a lumi
nii", se dăruie gîndu- 
lui și înfloresc' prin 
el, își taie cu o sigu
ranță invidiabilă „căi 
spre imaginație". Ei îi 
redescoperă pe cont 
propriu ■ pe Nichita 
Stănescu și pe Marin 
Sorescu, dar mai ales 
știu să vadă și să 
construiască idei. Iuga 
Elena, elevă în clasa 
a V-a, contemplă se
nin o „minune" : con
știent provocată: „De
getele mi s-au făcut 
gînduri / scriind a- 
ceastă copilărie / nu
mită Poem" sau „lo
cuiește" în idee pre
cum Poetul „îhtr-o 
pasăre" : „Am con
struit o idee / apoi am 
intrat în ea ca într-o / 
casă nouă. Am văzut 
'cuvinte I amintiri și 
note muzicale. / Mer- 
gind printre cîntece / 
am ajuns în viață. I 
M-am plimbat prin 
viață I și m-am întors 
acasă". întoarcere vre
melnică, bineînțeles.

„Copilărirea" nu ex
clude însă nici serio
zitatea, nici utopia. 
Danci Corina visează, 
la numai 11 ani, o , lu
me condusă de copii ; 
imaginația ei caută 
tiparul unei cosmo
gonii suave din care 
nu lipsesc accentele 
grave, premonitorii. 
Același fior cosmic,

prins în țevăria subți
re, de orgă invizibilă, 
a poemului alb cutre
ieră versurile altei fe
tițe : „înlăuntrul florii 
se deschidea o lume, / 
iar in ea era Cosmo- 
dor. / El a coborît in 
sufletul meu ! ca in
tr-o fintină de liniște. 
II El era alb I muzica 
lui era albă. / Din tă
cerea lui plină de cu
vinte / s-a desprins a- 
cest mic poem". Un 
joc gingaș, . plin de 
substituții miraculoa
se, imaginează Mihali 
Mirela : „...de cite ori 
soarele este obosit de 
lumina sa multă, il în
locuiesc eu, iar el mă 
înlocuiește, pe mine". 
Tot ea celebrează — 
în . versuri candide, 
pline de o emoție cei. i 
a știut 
porțile
— „tinerețea eroului1 
în timp ce 
copilă. Buzură 
lica, sorbită si 
cerul poeziei.
tează șăgalnic 
intr-un acces justițiar 
transparent ca un voal 
(Amintiri din copilă
ria istoriei). Abia cu 
un an mai mare. Bu
zură Livia are o per
cepție materială a 
timpului ieșită din co
mun : „oamenii Anti
chității / își fac arcuri 
/ Din oasele orelor / 
Viitoare". .

Orele viitoare ale 
poeziei din acest Ma
ramureș fabulos par a 
fi. Judecind după ver
surile acestor copii 
excepționali, asigura
te. Ei vor împlini, 
poate, visele pasiona
tului lor călăuzitor : 
vor „șoca" adică vii
torul. fără a trăi, cu 
complexe și pe nepre
gătite. „șocul viitoru
lui". Pină atunci să 
reținem însă, ca pe un 
prețios testimoniu li
ric .al prezentului, 
„compunerile" lor ce 
respiră prin fiecare 
rind poezia vîrstei.

să desferece 
expresivității '.a

o altă 
Ange- 
ea de 
corec- 
istoria

Ioan ADAM

țel ?" Bine-nțeles nu-1 cunoscusem 
pe C. Ș. Făgețel. dar profesorul nu 
mi-a dat notă proastă, a trecut la' 
altă revistă, „Tribuna", pe care o ur
mărea atent, apoi la o alta, ieșeană, 
apoi la cotidianele pe care le avea 
pe masă. Concluzia lui m-a incintat : __ ____  ____  ,___ ,___ ____
„în România bate un vînt nou. Țara năzi.
se regăsește pe sine. Sint gata să Dar între aceste toate. Onisifor 
pun umărul". Ghibu mi-a acordat cîteva zile bune.

Acest „Sint gata să pun umărul" Ba,. suprem privilegiu, profesorul

profesorul fiind adeptul unei peda
gogii militante, creatoare de conștiin
ță patriotică și umanistă. între timp 
iși scria și memoriile, care, după cum 
s-a văzut, cuprind un palpitant ro
man al istoriei românești de la sfir- 

. șitul secolului trecut pînă ,mai deu-

Patriotismul cărturarului militant
Aniversări UNESCO

țională modernă. în context euro
pean. între timp, examenele se com
plicau. era și proba bibliotecii. , ..Urcă 
sus. la ultimul raft și scoate-mi Le
xiconul de la Buda“... „Cum. n-ai ți
nut în miini. pină acum. Lexiconul 
de la Buda ? ! Nici Biblia de la 
Sanct-Petersburg, nici Enciclopedia 
Astrei ? 1 Păi. cum asta, ce carte se 
învață la voi !“ La examenul cu
noașterii limbilor străine putini can
didați ar fi rezistat. Profesorul nu 
concepea ca un tinăr pasionat de is
toria tării sale să nu fie un bun stă- 
pinitor al latinei, limba strămoșilor, 
ca și al limbilor romanice surori. 
„Dar de ce nu și slavona, germana și 
maghiara, care au atîtea.să ne spună 
nouă, românilor !“ Profesorul încer- 
cuia de unul singur, un orizont prea 
vast ca să ne fie accesibil nouă, ti
nerilor, orizontul de cultură in care

100 de ani
dintre cele pe 
România unită de . 
va luni. Un asemenea 
spus, aparține totuși, 
trecutului, un trecut 
uitat pe atunci, un trecut care urma 
să fie cîndva recuperat. printr-o 
așezare mai dreaptă. Cit de îndepăr
tat mi s-a părut, atunci, pe loc. acel 
timp. Cit de îndepărtat profesorul. 
Și cit greșeam.

Fiindcă, după examenul care mi-a 
stors sudori, profesorul s-a deschis, 
a renunțat la roba academică .— ii și 
fusese luată I — revenind la cele ale 
zilei contemporane, cu glas tinăr. cu 
ochi strălucitori. „Am citit rioua re
vistă „Ramuri" (Recent apăruse 
noua 
muri".
ru). Eu am colaborat și la seria ve
che.

care 
peste

s-a rezemat 
numai cîte- 
om, mi-ara 
iremediabil, 

împlinit, dar

..Ramuri" (Recent 
serie a revistei craiovene „Ra- 

', sub redacția lui Ilie Purca-

L-ai cunoscut pe C. Ș. Făge-

m-a uimit prin energia cu care ve
nerabilul bătrîn exprima o angajare 
și o voință de luptă. Era omul spe
ranței, iar noul timp care se anunța 
il făcea să clocotească de energie. 
„Mai lucrați ■?“, l-am întrebat. „Zil
nic. foarte multe ceasuri". Lucra, in
tr-adevăr. la definitivarea unei mo
nografii despre Gheorghe Lazăr — 
apostol al ridicării naționale prin 
școală și secretar al lui Tudor — la 
o monograf ie despre Picu Pătruț din 
Săliște. un ultim mare miniaturist, 
caligraf și imnograf. consătean cu 
părinții profesorului. Mai lucra și la 
niște ..băgări de seamă" privind ero
rile dintr-un tratat academic de is
toria României, și la alte „băgări, de 
seamă" dintr-un tratat, tot academic, 
de istoria literaturii române, mai ;lu- 
cra și la un memoriu cu privire la 
problemele pedagogiei contemporane.

mi-a deschis si poarta satului natal
— Săliștea — servindu-mi de cice- 

. rene. Altă lecție, combinată cu un 
minuțios seminar : „Știi ce oameni 
mari a dat culturii române Săliș
tea ?“ Pe unul îl aveam in fața mea 
și am răspuns in consecință. Profe
sorul a fost nemulțumit, voia să-i ci
tez pe ceilalți, din generațiile pre
mergătoare, toți marii cărturari, toți 
marii luptători pentru drepturile ro
mânilor. proveniți de la Săliște. ilus- 
trindu-se în istorie, literatură, știin
țe. filozofie......Cum adică nu știi că
și prietenul meu. filozoful D. D. Roș
ea, e săliștean ?“ Da, erau mulți a- 
cești mari sălișteni. Săliștea însăși 
mi s-a impus atunci ca o cetate a 
conștiinței românești, deși, în urmă 
cu un .veac. Săliștea nu era decît un 
simplu sat de păstori, care își trimi
tea turmele hăt departe, din Carpați 
pînă Ia țărmurile Mării Negre. „Să-

liștea, mi-a mai spus profesorul, e o 
demonstrație vie. a felului cum s-a 
întemeiat unitatea neamului nostru, 
a limbii, a culturii, a spiritului. 
Fiindcă acești ciobani de la Săliște 
n-au păstorit numai turme de oi. ci 
și cărți". în încheierea demonstrației, 
ăin vizitat muzeul din Săliște. unde 
am avut surpriza șă descopăr splen
dide exemplare bibliofile de carte ro
mânească. aduse în desagi de cioba
nii sălișteni. pentru copiii lor.
Rîmnic și Minăstirea Neamț, de la 
Iași și Buzău, de Ia Alba și 
București. Am văzut acolo și 
din ziarele editate de profesor, prin
tre care „Ardealul" și „România 
nouă", foi militante pentru unirea 
românilor.

Profesorul ieșise'din această lume, 
era odrasla ei dreaptă, solul ei in lu
mea largă. Și el și-a împlinit cu 
strălucire solia, trecînd diata mai de
parte. urmașilor după o viată de 
zbucium. încredere, luptă. N-a avut, 
cred, o singură clipă îndoiala că 
idealul fundamental căruia i s-a con
sacrat — unitatea 
birui. Și a biruit, 
cunoscut el însuși 
care a reorezentat 
a vieții sale, un act măreț de bio
grafie.

Dar unirea a biruit, peste vitregii
le istoriei, mai ales în spirit. Onisi
for Ghibu a fost, peste toate, un pa
sionat al dovedirii acestei unități spi
rituale care conferă marca originală 
unui popor, recomandindu-1 eterni
tății. Eternitate din care face parte, 
azi. la un secol de la naștere, și să- 
lișteanul Onisifor Ghibu: cărturarul, 
luptătorul, omul.

Totdeauna sint tulburat cind mi-1 
reamintesc.

de la
de la 
cîteva

neamului, nu va 
Onisifor Ghibu a 
această biruință, 

suprema împlinire

Paul ANGHEL
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Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Arvid Ianovici Pelșe, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului 
Controlului de Partid de pe lingă. C.C. al P.C.U.S., vechi militant al partidului 
și statului sovietic, vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice sincere condoleanțe în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal.

Vă rog, totodată, 6ă transmiteți familiei Îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

Vizita vicecancelarului și 
al R. F. Germania,

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TUNISIENE

NICOLAE CEAUȘESCU
X Secretar general 

al Partidului Comunist Român

COTIDIAN.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Andrei, 
marți a sosit la București, intr-o 
vizită. Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru de externe al 
Republicii Federale Germania.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Ștefan Andrei, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Rîmbu. am
basadorul României la Bonn. 
Michael Jovy, ambasadorul 
Germania la București.

★
La București au început, 

convorbirile oficiale dintre

si dr. 
R. F.

marți, 
Ștefan

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
și Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru de externe al 
Republicii Federale Germania.

Participă Aurel Duma, ministru 
. secretar de stat la Ministerul Afa

cerilor Externe, Ion Rimbu, amba
sadorul României la Bonn, alte 
persoane oficiale.

Ia parte, de asemenea, Michael 
Jovy, ambasadorul R.F. Germania 
la București. 1

In timpul convorbirilor sînt abor
date aspecte ale relațiilor dintre 
România și R.F. Germania, precum 
și probleme internaționale de inte
res comun. (Agerpres)

Săptămîna dramaturgiei" la Petroșani
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"
■ La Moinești a fost pusă in 

funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție : uzina de reparații utilaj 
petrolier. înzestrată cu mașini mo
derne. de înaltă tehnicitate, noua 
unitate industrială asigură repara
rea utilajelor de foraj și extracție 
din cadrul schelelor petroliere din 
Moldova, precum și piesele de 
schimb necesare acestora.

■ Cadrele tehnice de la baza de 
tratament a stațiunii balneare Co
rla, județul Vîlcea, au realizat un 
agregat pentru captarea aburului 
rezidual din instalațiile de tratare, 
cu ajutorul căruia se asigură încăl
zirea apei și ridicarea la tempera
tura necesară a parafinei, nămolului 
și băilor de plante medicinale, eco- 
nomisindu-se mari cantități de 
combustibil.

■ Pe frumosul traseu Cîmpulung- 
Rucăr-Bran s-a înființat o unitate 
„Service-elev", in cadrul Grupului 
școlar de șoferi și electricieni auto

/ de la Mateiaș, județul Argeș. Ele
vii școlii, îndrumați de maiștrii lor, 
execută cu competență profesiona
lă reparații curente la autoturismele 
„Dacia".

B In zona de nord a municipiului 
Brașov s-a dat în exploatare o cen
trală telefonică automată cu o ca
pacitate de 10 000 abonați, care va 
servi noile cartiere „Tractorul II", 
„Mihai Viteazul" și „Bartolomeu".

B La Caransebeș au avut loc o 
consfătuire și un schimb de expe
riență privind problemele actuale și 
de perspectivă ale gospodăririi pă
durilor din Banat. Au luat parte 

^specialiști din domeniul cercetării,

proiectării, învățămîntulul universi
tar șl liceal, precum și cadre teh- 
nico-inginerești din județele Arad, 
Hunedoara, Timiș, Mehedinți și Ca- 
raș-Severin.

■ In centrul municipiului Suceava 
s-a deschis un modern magazin 
„Romarta". In perioada imediat ur
mătoare va fi amenajat încă un 
magazin similar.

■ La Piatra Neamț s-a deschis 
un magazin de prezentare și des
facere a produselor combinatului de 
prelucrare a lemnului din localita
te. In afară de garnituri de mobi
lă, în expoziție sînt prezentate și 
numeroase obiecte de artizanat și 
de uz gospodăresc.

■ Sub genericul „Fiecare cartier 
— o grădină înfloritoare", la îndem
nul organizațiilor democrației și uni
tății socialiste, numeroși cetățeni 
din orașul Roșiori de Vede participă 
în aceste zile de primăvară la am
ple acțiuni de muncă 
pentru gospodărirea șl 
țare.ă localității.

■ La Casa de cultură 
Blaj a fost amenajat un 
graf pentru copii.

■ A fost construit 
circuitul turistic un 
orașul Huși.

■ Un colectiv de , 
muncitori de la întreprinderea me
canică de reparații auto și utilaj 
de transport din Baia Mare a rea
lizat 
durii

în cadrul unor ample manifestări 
cultural-artistice, ieri, la Petroșani a 
fost inaugurată „Săptămîna drama- 
turgiei“ din cadrul actualei ediții a 
Festivalului național ..Cîntarea 
României1', prilejuită de aniversarea 
a 35 de ani de la înființarea Teatru
lui de stat „Valea Jiului".

în prezenta reprezentanților orga
nelor județene și locale de partid, 
de stat și din cultură, a numeroși 
mineri, fruntași în munca neobosită 
de a da patriei cît mai mult cărbune, 
muncitori din unitățile economice ale 
Văii Jiului și cadre tehnico-ingine- 
rești, manifestarea a avut loc in lo
calul complet modernizat al Teatru
lui din Petroșani. Amplele lucrări de 
modernizare și dezvoltare a acestui 
lăcaș de cultură din citadela munci
torească a Văii Jiului i-au conferit 
o mai bună funcționalitate și o înfă
țișare arhitectonică de înaltă ținută 
ce se armonizează deosebit de atrac
tiv cu noua zonă, civică a orașului 
Petroșani.

Intrarea în circuitul artistic a mo
demului lăcaș de cultură este încă o

expresie a grijii permanente a condu
cerii partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea con
tinuă a bazei materiale a culturii și 
îmbogățirea vieții spirituale din Va
lea Jiului, pentru intensificarea și ri
dicarea pe o nouă treaptă calitativ 
superioară a activității cultural-ar
tistice și educative de formare a 
omului nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă și un larg orizont de cu
noaștere. ,

în decursul activității sale, co
lectivul Teatrului de stat din Petro
șani a prezentat in fața minerilor din 
Valea Jiului, a numeroși oameni ai 
muncii din județul Hunedoara și din 
țară 250 de premiere teatrale din 
dramaturgia română și universală, 
9 783 de spectacole, la care au luat 
parte 2 661 702 spectatori.

„Săptămîna dramaturgiei" a fost 
inaugurată cu piesa „O scrisoare 
pierdută" de I.L. Caragiale.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"
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un sistem de recuperare a cal
de la cuptoarele de menține- 

aluminiului topit. Instalația per- 
economisirea anuală a unei 
cantități de gaz metan.
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PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Școala contemporană
16.30 ............................
17,00
17,20
17.30

21,30

Viața culturală
Civica
Rezultatele tragerii Prpnoexpres 
Popasuri italiene
1001 de seri
Telejurnal \
Să fii copil In România — repor
taj documentar 0 Spectacol de 
gală dedicat zilei de 1 Iunie, or
ganizat de Consiliul Național al 
Femeilor, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Comisia Or
ganizației Șoimii Patriei, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Radioteleviziunea română
Film artistic : „Fiul munților". 
Premieră TV. Producție a Casei 
de filme Cinci. Cu : Ștefan M‘hăi- 
lescu-Brăila, Aurel Glurumia, Car

men Maria Strujac, Cornel Nicoa- 
râ, Gheorghe Dănilă, Paul Chiri- 
buță, Eugen Cristian Motriuc, Ion 
Muscă, Dan Borcia șl copiii Iulian 
Băltătetu, Izabela Zaharia. Scena
riul : Petre Luscalov, Gheorghe 
Naghl. Un film de . Gheorghe Naghi 

22,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,30 Scena și ecranul
21,20 Din țările socialiste 0 Itinerar 

cehoslovac : Călătorie pe Vltava 
• R.S.F. Iugoslavia : Secvențe 
estivale 0 R.P. Chineză : Metode 
tradiționale de calcul

21,50 Mic dicționar de operă șl balet. 
Litera „M“ (II)

22,40 Telejurnal

R.S.F.

Sala „Arghezi" din Capitală găz
duiește, începind de marți, expoziția 
„Artă populară și artizanat din 
Ecuador", deschisă sub egida Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, in cadrul Acordului cultural 
româno-ecuadorian. Selecția de o- 
biecte prezentate — costume popu
lare, țesături, măști, podoabe — ilus
trează dragostea pentru frumos a 
creatorilor populari ecuadorieni. bo
găția și diversitatea artei populare 
ecuadoriene.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, prof. dr. Ion Vlăduțiu. cercetă
tor științific principal la Institutul 
de cercetări etnologice și dialecto
logiei;, și Lucindo Almeida Teran, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Ecuadorului la București, au evocat 
bunele relații pe multiple planuri 
româno-ecuadoriene. subliniind, în 
context, contribuția schimburilor cul
tural-artistice la mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre poporul 
român și poporul ecuadorian.

La festivitatea de deschidere au 
participat Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai I.R.R.C.S., oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei Victoriei, sărbă

toarea națională a Republicii Tuni
siene. marți după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno-tu- 
nisiană. Cu acest prilej, publicistul 
Neagu Udroiu a înfățișat impresii de 
călătorie din Tunisia. în încheiere a 
fost prezentat un film documentar 
tunisian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-tunisiană. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Consiliu- • 
lui Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Mohamed El 
Mokhtar Zannad. ambasadorul Repu
blicii Tunisiene lă București, și 
membri ai ambasadei.

★'
Timp de două zile s-au desfășurat 

în Capitală lucrările Simpozionului 
național cu tema „Perfecționarea 
organizării și desfășurării competi
ției sportive naționale «Daciada» și 
creșterea contribuției acesteia Ia 
dezvoltarea armonioasă, păstrarea 
sănătății ’populației, selecția talen
telor sportive și îmbunătățirea per
formanțelor".

(Agerpres)
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SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ IN CAPITALA

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS
Cu prilejul Zilei Victoriei, sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
pensonală. de progres, prosperitate și pace poporului tunisian prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Tunisia se vor dezvolta tot mai mult în interesul reciproc al celor 
două țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-miniștru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Tunisiene, Mohamed Mzali, 
cu prilejul, aniversării Zilei naționale 
a țării sale, prin care 
calde felicitări și urări 
și fericire personală.

ii adresează 
de sănătate 

de pace și

bunăstare poporului tunisian. în te
legramă este exprimată convingerea 
că guvernele țărilor noastre vor ac
ționa cu hotărîre pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-tunisie-l 
ne, în toate domeniile, pentru o 
conlucrare strînsă pe plan internațio
nal în interesul înțelegerii și păcii în 
lume.

Circulația în Capitală în sezonul estival
neavoastră, o circulație cursivă ți 
in aceste locuri ?

— Intr-adevăr, extinderea lucrări
lor metroului pe axa N.ord.-Sud, înăl
țarea unor , noi ansambluri de locu-

Internaționalele de atletism ale României

Poporul tunisian
astăzi Ziua Victoriei, _ ___
dintre cele măi importante momen
te ale istoriei sale naționale. La 
1 iunie 1956, după secole de domina
ție străină, Tunisia și-a proclamat 
independența de stat, pășind într-o 
nouă etapă a existenței sale, mar
cată de adinei prefaceri economico- 
sociale, de ample eforturi pentru 
punerea în valoare a resurselor 
naturale. Aceste transformări în
noitoare sînt vizibile în cele mai 
îndepărtate localități ale țării și 
mai ales Ia Bizerta, orașul unde 
acum 28 de ani a fost dat semna- 

. Iul luptei pentru dobindirea inde- 
. pendenței. Dacă în trecut localita

tea era cunoscută mai mult ca 
principala poartă maritimă a țării, 
astăzi ea 
centru al 
cuprinsul 
combinat 
uzină de ___  _____ _
tuare moderne ș.a. Un rol impor
tant in valorificarea bogățiilor 
subsolului tunisian va avea, desi
gur, cel de-al doilea dintre obiec
tivele amintite, întrucît în ultimii, 
ani în țară au fost descoperite 
apreciabile resurse de petrol, care 
au făcut ca producția națională să 
crească de la 5 milioane tone în 
1981 la 11 milioane tone în 1982.

Dar perioada care a trecut de Ia 
proclamarea independenței a fost 
marcată de realizări notabile nu 
numai în ce privește crearea unei 
industrii proprii, ci și în planul sti
mulării principalului sector al eco
nomiei naționale — agricultura.

sărbătorește 
evocînd unul

se afirmă ca un puternic 
dezvoltării industriale. Pe 
său au fost înălțate un 
siderurgic, o rafinărie, o 
laminate, instalații por-

Astăzi, plantațiile de măslini ocu
pă peste 400 000 de hectare — apro
ximativ o treime din suprafața 
totală a terenurilor agricole — 
asigurînd Tunisiei locul doi în rîn- 
dul exportatorilor de ulei de măs
line. Au fost, de asemenea, extin
se considerabil suprafețele cultiva
te cu cereale ca urmare a con
struirii mai multor baraje și a apa
riției unei vaste rețele de canale 
de irigație.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru consolidarea 
independenței și progres social, țara 
noastră urmărește cu viu interes 
succesele obținute de poporul tu
nisian pe calea făuririi unei vieți 
noi. între România și Tunisia s-au 
statornicit relații de prietenie si co
laborare, care cunosc un curs as
cendent, O dovadă elocventă a 
acestei evoluții pozitive, a dorinței 
celor două popoare de a conlucra 
tot mai strips o constituie moder
nul complex de la M’Rata pentru 
extracția și transportul minereuri
lor de fosfați, înălțat în comun de 
Specialiștii români și tunisieni.

Ca momente de cea mai mare 
însemnătate pentru amplificarea și 
adîncirea relațiilor bilaterale s-au 
înscris întîlnirile la nivel înalt de 
la. București și Tunis dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Habib 
Bourguiba. Documentele semnate 
cu aceste prilejuri au deschis 
orizonturi largi conlucrării româno- 
tunisiene, în avantajul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

— Care sînt, tovarășe It. colonel, 
principalele caracteristici ale circula
ției rutiere actuale in Capitală ?

— Tabloul rutier bucureștean în
acest sezon estival prezintă o. sen
sibilă creștere,a valorilor.de trafic de ' înțe, lărgirea și .modernizarea, unor 
la o zi la alta'. Și aceasta, întrucît ‘ —*
în momentul de față circulă în Bucu
rești tot atitea autoturisme cite exis
tau cu numai un deceniu și jumătate 
in urmă în întreaga țară, inclusiv în 
Capitală. O altă caracteristică a 
traficului rutier bucureștean rezidă 
în eterogenitatea acestuia atît in pe
rimetrul metropolei și în cel al plat
formelor industriale, cît și pe arte
rele care străbat sectorul agricol 
Ilfov cu porțile lor de intrare și ie
șire spre și dinspre munte și litoral 
Se află în permanentă mișcare mii 
și mii de autoturisme și basculante, 
autobuze, și tramvaie, camioane și 
camionete, trailere și autofrigorifice. 
tractoare și utilaje agabaritice. căru
țe. motoriști. bicicliști, pietoni. In 
aceste condiții nu e deloc ușor să 
realizăm o supraveghere și un con
trol al acestui tumult, pentru a-i 
conferi cursivitate și siguranță, pen
tru prevenirea evenimentelor nedo- 
rite. în acest scop, am întreprins o 
serie de măsuri specifice de sezon.

— Care sînt aceste măsuri ?
— Mai întîi sînt cele care decurg 

din prevederile Legii nr. 10 privind 
înfrumusețarea și gosoodărirea loca
lităților. deci și a Bucureștiului, și 
care se referă. în'cazul nostru, la 
elementele indispensabile unei cir
culații rutiere sigure, civilizate. Cu 
ajutorul municipalității, definitivăm 
acum semnalizarea orizontală a tra
mei stradale prin marcajele cu mai 
vizibila culoare galbenă, precum și 
semnalizarea verticală corespunză
toare. De asemenea, pentru a preveni 
eventualele accidente care ar putea 
surveni din cauza neobservării la 
timp a semafoarelor electrice și a 
unor indicatoare de restricție, s-a 
luat măsura îndepărtării vegetației 
arboricole prea abundente care, in 
unele colțuri de străzi, acoperă ele
mentele de semnalizare. în egală mă
sură sîntem preocupați de starea 
tehnică a autovehiculelor, pentru a 
reduce și înlătura poluarea străzii, 
după cum. împreună cu factorii de 
resort, s-au luat măsuri pentru igie
nizarea mijloacelor de transport in 
comun, pentru asigurarea aspectului 
estetic al tuturor autovehiculelor care 
transportă călători sau mărfuri. Cu 
eforturi nu ușoare, municipalita
tea s-a, îngrijit de sistematizarea 
unor artere și intersecții, iar zonele 
aflate in prezent în stadiu de șantier 
au fost mai bine semnalizate cu 
devieri și ocoliri cît mai economi
coase din punct de vedere al consu
mului de carburanți.
.— Există insă in Capitală o serie 

de puncte foarte aglomerate. Cum 
se poate realiza, după opinia dum-

artere. ca și valorile de trafic extrem 
de ridicate din zona centrală a 
Capitalei duc uneori la ag'ome-ări și 
strangulări ale circulației. Mi-aș per
mite să recomand și pe această cale 
conducătorilor auto, care nu au in
terese presante, să evite pe cît 
posibil deplasarea prin zona centrală 
a orașului, mai ales la orele de virf 
ale traficului. Pentru că — de ce să 
n-o spunem — spațiul actual din 
această zonă nu mai permite o supra
aglomerare peste ceea ce există în 
prezent. Lucru valabil și pentru au- 
tomobiliștii din țară, care trec prin 
București spre munte sau spre lito-

Convorbire cu tovarășul 
It. colonel 

Alexandru RUȘI, 
șeful Serviciului circulație 

al Miliției municipiului București

ral. Acestora le recomandăm să fo
losească drumul de centură, care 
este semnalizat corespunzător cu in
dicatoare si panouri de orientare.

— Ce alte recomandări le mai 
puteți face acestora din urmă ?

— Automobiliștilor care nu vin 
cu treburi anume și vor numai să 
se înscrie pe un traseu turistic sau 
altul, le recomandăm să folosească 
șoseaua de centură, care asigură le
gături comode, fără riscul aglomeră
rii sau întilnirii unor bariere. în 
cazul rulării prin oraș, le-aș reco
manda o atenție sporită în intersec
ții, mai ales în cele nou sistematizate 
sau pe care le cunosc mai puțin. Din 
păcate, multi, prea multi șoferi de 
pe autovehiculele grele din județe, 
in special ale Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, trans
formă domeniul pub'ic al străzii in 
locuri de parcare și staționare, uneori 
și pe cite două benzi pe sens, în- 
greunînd și gituind circulația în zona 
Gării de Nord, Piața Națipnii, Obor. 
Colentina, Bulevardul Păcii, Bule
vardul Armata Poporului și altele, 
creînd tot atitea puncte de risc pen
tru producerea de accidente. Nu 
numai oaspeților din țară, dar și 
bucureștenilor li se recomandă să 
folosească alte traiecte decît ce’e din 
zona centrală intre orele 7—8.30 și 
15—17 cînd. practic, este depășită 
capacitatea stradală de preluare a 
fluxului automobilistic.

— Din statisticile existente rezultă 
că, deși parcul auto a crescut consi
derabil și crește mereu, ca și numă-

rut posesorilor de permise de condu
cere, la fiecare 6 bucureșteni l fiind 
șofer profesionist sau amator, acci
dentele de circulație înregistrează și 
in Capitală anumite reduceri, ■ ■

— într-adevăr, s-au obținut o serie 
de rezultate, dar trebuie să recu- 
n;as.e:i ca numărul accidentelor este 
încă ridicat. Una din cauze este 
aceea a neadaptării vitezei la parti
cularitățile de trafic în condițiile 
unor aglomerări umane. Multe acci
dente se produc în zonele stațiilor 
mijloacelor de transport în comun, 
unde pietonii se angajează in tra
versări riscante prin fața sau spatele 
autovehiculelor.
auto trebuie să 
zone cu o viteză 
evitarea oricărui 
apariția in trafic 
luat măsura
cadioptri mai mari și cu putere re
flectorizantă mai puternică. întru
cit mulți copii au căzut victime 
accidentelor, am hotărît ca toa
te cadrele noastre să răsnundă de 
cite una 6au mai multe unități șco
lare unde, împreună cu educatorii și 
cu nărintii, sa desfășoare o activitate 
sistematică de cunoaștere. însușire și 
respectare a normelor de circulație, 
în afară de aparate’e radar și de 
alte mijloace de care dispunem pen
tru supravegherea și controlul circu
lației, ne preocupăm statornic de lăr
girea și eficienta dialogului direct, 
nemijlocit, cu participants la trafic. 
Organizăm numeroase consfătuiri și 
jntîlniri în colective de muncă unde 
s-au semnalat abateri sau accidente, 
la cercurile A.C.R., în școli și fa
cultăți. Duminică de duminică avem 
întîlniri cu nu mai puțin de 800 de 
oameni — și aș îndrăzni să afirm 
că arh depășit faza „prelucrărilor", 
adică numai a prezentării . normelor 
de circulație pe care respectivii le-au 
încălcat ca pietoni sau șoferi. Dis
cutăm cu ei și le prezentăm cazuri 
și filme pe teme rutiere. Aud și văd. 
înțeleg și se conving ce înseamnă 
prețul neatenției de o clipă. Cu fie
care întîlnire reușită marcăm cite 
un punct împotriva nedoritului acci
dent rutier. Mulți dintre cei chemați 
la astfel de întîlniri sînt din rîndul 
pietonilor. Și nu întimplător, întrucît 
din vina lor se petrec mai mult de 
jumătate din totalul accidentelor ru
tiere. din Capitală, fapt care ar 
putea să. constituie obiectul unei 
dezbateri aparte. In ceea ce ne pri
vește, vom face tot ce depinde de 
noi pentru ca și pietonii bucureșteni 
— de la preșcolari pînă la persoanele 
în virstă — să înțeleagă necesi
tatea unui plus de atenție și 
prudență în condițiile unui trafic 
rutier din ce în ce mai intens, pe 
care ni-1 dorim să se desfășoare în 
deplină siguranță, civilizat.

® Pe stadionul ,23 August" din 
Capitală se vor desfășura simbătă și 
duminică întrecerile celei de-a 28-a 
ediții a campionatelor internaționale 
de atletism ale României, la care 

■ și-au. anunțat . participarea sportivi 
și sportive din Cehoslovacia, R.P. 
Chineză. Cuba, Finlanda, R.D. Ger
mană, Libia. Polonia și U.R.S.S.

Lotul țării noastre are in frunte 
pe cunoscutele săritoare in lungime 
Anișoara Cușmir, recordmană mon
dială a probei, și Văii Ionescu, ală
turi 
tre

de care vor mai concura, prin- 
alții, Mihaela Loghin, Niculina

Vasile, Florența Crăciuneșcu, 
Oltean, Bedros Bedrosian, Dan 
mion, Iosif Năgy și Petru 1 
goescu.

Din cadrul oaspeților se remarcă 
proaspăta recordmană mondială la 
aruncarea discului, atleta sovietică 
Galină" Savinkova' compatriotul ei 
Anikin — triplusalt, Helga Radtke 
(R.D. Germană) — săritura în lun
gime, Mariusz Klimczyk (Polonia) 
— prăjină, Silvia Costa și Luls Al- 
foro (Cuba) — săritura în înălțime.

Simbătă, concursul va 
ora 16,30, iar duminică la

Ion 
i Si- 
Dră-

începe la 
ora 16,00.

Deci conducătorii 
circule în aceste 
care să le permită 
accident. Odată cu 

a bicicletelor am 
echipării acestora cu

Petre POPA

FOTBAL : Azi, la Sarajevo și lași
La Sarajevo se va dispută 

internațional amical de 
selecționata divizionară 
și reprezentativa Iu-

O
astăzi meciul 
fotbal dintre 
a României 
goșlaviei.

Din selecționata divizionară a tării 
noastre fac parte următorii 18 jucă
tori : Moraru. Ducadam (portari) ; 
Rednic, Andone, Stancu. Iorgulescu, 
Iovan. Bogdan, Munteanu II (fun-

cinema
• Brigada diverse în alertă : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Sfirșitul nopții: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,45; 18: 20, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18: 20,15.
• Omul și umbra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Eu, tu și Ovidiu : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.' 
© Buletin de București ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Mult mai de preț e iubirea : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, DRUMUL SĂRII (3128 13) — 
15,30; 17,30: 19,30.
© Ciprian Porumbescu : COTROCENI 
C49 48 48) — 15.30; 19.
© Viraj pericujos : LIRA (31 7171) — 
16; 18; 20,15, la grădină — 20,30, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
© Escapada ; PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
© B.D. intră in acțiune : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© întunericul alb : PROGRESUL
(23 94 10) — 16: 18; 20.
© Viață particulară : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Prietenie : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
© Vraciul : GRIVIȚA (17 08 58) — 9:
11,30; 14; 16,45; 19,30, ARTA (213186)
— 9: 12: 16; 19.
© Concertul : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30: 13.30; 15.45; 18; 20.
© Marele șarpe : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA-

Mulțescu, 
; Gabor,

dași), Augustin. Boloni, 
Klein. Movilă (mijlocași) 
Văetuș, Coraș, Majaru (atacanți).

Partida va începe la ora 18.00.
★

9 Tot astăzi, la Iași, în meci res
tanță din etapa a 25-a a campiona
tului diviziei A la fotbal, echipa lo
cală Politehnica va intilni formația 
Universitatea Craiova.

MURA (85 77 12) — 9: 11; 13,15; 15,30 L 
17.45: 20.
• Prăpastia de
(20 33 40) - 15,30; 17,3019,30.
@ Un american
MICA A PALATULUI — 17,15: 20, 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14.30;
17,15: 20.
® rubire fără soare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
© Despărțire temporară ; LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 12; 16; 19.
© Program de desene animate — 11: 
12,30: 16; Povestea dragostei — 9; 14 : 
DOINA (16 35 38).
© Micul lord : DOINA — 17.30 
FERENTARI (80 49 85) — 10,30 
17,45; 20.
© Un comando pentru 
VOLGA (79 71 26) — 9; 
COSMOS (27 54 95) -
16,30; 19.
© Aventură în Arabia : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20, la grădină — 20,45, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11: 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, Ia grădină — 20,45.
® Marea evadare : BUZEȘT1 (50 43 58) 
— 9: 12.15: 16; 19.15.
© Drumul spre Rio : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20. 
@ Cariera mea strălucită : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15; 19,30.
© Roberto Carlos și diamantul roz ; 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17.15: 19,30.
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20.45, GRADINA ARTA (21 31 86) —
20.45.
© Ultimul vals : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Domnul miliard : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,45.

aur : FLACĂRA

Ia Paris : SALA

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna mai 
1983 au ieșit următoarele combinații 
de litere.

1. 2. V.C.T.; 3.
P.B.M.; -'i. B.N.Y. ; 5. F.O.Q.; 
6. P.F.T.; 7. N.C.W.; 8.
S.Y.J.

LISTA OFICIALĂ 
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 mai 1983

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de.‘ litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asiguratii să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1 

Iunie ora 21, 4 iunie ora 21. In țară : 
Vremea va ti In general caldă, cu cerul 
vâriabil. Averse izolate de ploaie și 
descărcări electrice se vor semnala în
deosebi in zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 șl 20 de grade, izolat mat 
coborite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 22 și 32 de grade. Pe 
alocuri în Transilvania șl zonele de 
munte se va semnala ceată.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19,30: (sala Atelier) : Intre 
patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Ilinca Dumitrescu — 19; (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) ; „Portrete camerale" — 
Constantin Silvestri — 13.
® Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din SeVlIla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia
— 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoare! — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Ca frunza 
dudului — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19.30.
® Teatrul. Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Belmondo 
al If-lea — 20; (grădina Batișt'ei) : 
Funcționarul de Ia Domenii — 20.
0 Ansamblu! „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și clntec
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Hanul de la răscruce — 19,30. -
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 14; Și 
dacă se invîrtește — 17.

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

ur
ilo

r

Se
ri

a 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
um

ăr
ul

 cu


re
nt

 al 
ob

li
ga

țiu
ni

i

V
al

oa
re

a 
ci

șt
ig

ul
ul

1 
1
1 
1
1 
1
1
1
1 
1
1 
I
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1

100
100
100
100 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
t ooo 
I 000

12171 
83505v 
16214

’66352- 
07107 
64049 
23946 
56094 
08390 
05346 
80569 
91976 
51111 
48881 
58396 
93694 
47141 
16485 
01466 
07155 
10273 
69297 
25758 
20827 
74966 
43933 
03856 
56124

54
— 139- ■

17
43 '

' ' 61
88
91
11

121
49

126
72
39
93
13

133 
52
22
73

144
99
54

149
100

95 
88

140
73

122
120
140
86

148
100

45
114 
01 -
40

128
128

54
71
83

133
134

50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
35 000
35 000
35 000
35 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

5 000
3 000
3 000

S 3 000
1 000
1 000

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Te
rm

in
aț

ia
 

se
ri

ei
 

ob
lig

aț
iu

ni
lo

r

977 
147
609
253

15
35
32
63
74
33
35
81
93
47
27
85
03
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Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă si valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștlgă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele. filialele și agen
țiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

© ÎNAPOI LA LOCO
MOTIVA CU ABURI ? In 
S.U.A. a luat naștere o între
prindere care își propune să 
realizeze o locomotivă modernă 
cu aburi. Deși va folosi, ca și 
cele tradiționale, cărbunele 
drept combustibil, ea nu va se
măna cu acestea, pentru că la 
proiectare și construcție vor fi 
folosite cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Astfel, rolul 
fochistului va fi preluat de un 
computer instalat in cabina de 
comandă. Cărbunele se va afla 
intr-un rezervor inchis.. Schim
barea rezervoarelor goale cu 
altele pline nu va dura 
decît cîteva minute. Mașina nu 
va mai scoate nici funingine, 
nici seîntei, chiar și gazele din 
fum vor părăsi coșul purificate.

Apa cazanului va avea un cir
cuit închis, asigurînd astfel func
ționarea locomotivei timp de 
15 ore, fără a se reaproviziona. 
Viteza care se are în vedere 
este de 125 km pe oră. Dar 
principalul avantaj al noii loco
motive cu aburi va fi costul 
combustibilului, cu 35—50 la sută 
mai scăzut decît cel al actuale
lor locomotive diesel.

© „FELINAR" LUNAR. 
Specialiști francezi au declarat, 
în cadrul lucrărilor celui de-al 
XXXII-lea Congres internațio
nal de aeronautică, desfășurat 
la Roma, că în prezent este pe 
deplin posibilă, din punct de 
vedere tehnic,, instalarea pe 
Lună a unui sistem de oglinzi 
care să reflecte razele Soarelui.

îndreptindu-Ie spre partea ne
luminată a Pămintului. Cu for
țele comune ale țărilor cointe
resate, această idee ar putea fi 
tradusă în viață, economisin- 
du-se astfel o cantitate consi
derabilă de energie electrică. O 
oglindă, cu un diametru de nu
mai un rhetru, instalată pe 
Lună, ar lumina pe Pămînt o 
fîșie lată de 3 200—3 800 km, 
iar intensitatea luminii ar fi su
ficient de mare pentru a se pu
tea citi și scrie în timpul nopții..

© ETNA : A 65-A ZI 
DE ERUPȚIE. Pe Etna con
tinuă în ritm susținut, chiar și 
noaptea, lucrările pentru întă
rirea și înălțarea . „digului" me
nit să devieze „fluviul" de lavă 
care amenință de cîteva zile o

□
PRETUTINDENI

stație de funicular. Marți. în a 
65-a zi de la începutul ultimei 
erupții, din craterul deschis la 
28 martie’ la cota 2 350 metri, 
magma continuă să curgă intr-un 
ritm oscilant, dar cu viteză con
stantă. Brațul principal — pre
cizează specialiștii — a fost oa
recum gîtuit, prin construirea 
Celui de-al doilea canal, artifi
cial, dar continuă să fie alimen
tate ramificațiile către est și că
tre vest. Una dintre ramificații 
este chiar aceea care se încear
că să fie „îndiguită" prin lucră
rile ce se desfășoară în pre
zent.

© CĂRĂMIZI DIN SI
LICIU. Cercetători americani 
au realizat, pe bază de siliciu, o 
cărămidă care poate fi vopsită 
lesne cu orice fel de coloranți și 
in care cuiele se infig cu tot 
atîta ușurință ca și în lemn. Dar 
cel mai important este faptul că 
ea este deosebit de refractară 
la căldură, rezistînd la tempe
raturi la care cedează pină și 
azbestul. Creatorii ei își expri
mă convingerea că aceste vir
tuți îi vor asigura o largă utili
zare în construcții intr-un viitor 
apropiat.

© TELECOMUNICAȚII 
PRIN INTERMEDIUL... ȘI
NELOR. Se știe că straturile 
de cărbune împiedică buna pro
pagare a radioundelor. De aceea 
cercetătorii din orașul Donețk 
s-au gindit să folosească drept 
mijloc de comunicare liniile fe
rate subterane din mine. Ideea 
si-a găsit întruchiparea în apa
ratul de telecomunicații cu 
frecventă înaltă „Kvarț". care 
permite efectuarea de convorbiri 
la distanțe mergind pînă la opt 
km in labirinturile galeriilor. 
„Kvarț" va fi însă de folos și 
constructorilor de conducte ma
gistrale de gaze, montorilor de 
linii de înaltă tensiune. Noul 
aparat a și intrat în producția 
de serie. “

© ECONOMISIRE DE 
CARBURANT. în Canada
s-a pus la punct un catalizator 
numit „Km +“, care, utilizat în 
doze mici, in funcție de starea 
motorului, temperatura exteri
oară și tipul vehiculului, per
mite o economie de 12—20 la 
sută la consumul de benzină 
sau motorină al autovehiculelor. 
Constituit dintr-un amestec de 
substanțe vegetale si grăsimi a- 
nimale pe un „suport" de ke- 
rosen. „Km +“ îmbunătățește 
procesul de ardere a atomilor 
de carbon, combustia fiind, ast
fel. mai intensă.

© POPULAȚIA ORA
ȘULUI TOKIO. La 1 mal 
1983 populația orașului Tokio

era de 11 716 959 persoane — cel 
mai ridicat nivel din toate tim
purile înregistrat în capitala 
niponă.

© HIPOPOTAMI... PE 
MALURILE RINULUI. 
Turme întregi de hipopotami, 
care trăiesc în prezent numai în 
Africa, hălăduiau, cu 80—100 de 
mii de ani in urmă, prin Europa 
Centrală, inclusiv pe malurile 
Rinului. La această concluzie au 
ajuns savanții după ce. în cinci 
cariere diferite, aflate între 
Frankfurt pe Main și Karlsruhe, 
au fost descoperite oase ale 
unui număr de 40 de astfel de 
animale. Pină acum paleontolo
gii considerau că hipopotamii 
n-au trăit niciodată în Europa 
centrală.

valorilor.de
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Sint necesare acțiuni imite pentru nprirea 
amplasării unitar rachete nucleare in Europa 
Intervenția șefului delegației române la Conferința inter
parlamentară consacrată problemelor securității și cooperării 

europene

Rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor 
in curs de dezvoltare-cea mai importantă sarcină 

in fata economiei mondiale
Un comentariu al agenției iugoslave Taniug

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — In 
cadrul dezbaterilor celei de-a V-a 
Conferințe interparlamentare pe pro
blemele securității și cooperării eu
ropene, vorbitorii au exprimat pro
funda îngrijorare a opiniei publice 
de pe continent față de intensifica
rea cursei înarmărilor, în primul rind 
nucleare, ceea ce creează mari pri
mejdii la adresa popoarelor din Eu
ropa și din întreaga lume, O atenție 
deosebită a fost acordată necesității 
încheierii reuniunii de la Madrid, 
asigurării unui climat de pace si în
țelegere pe continent.

Exprimind poziția țării noastre, 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind realizarea unei 
Europe fără arme- nucleare, a unei 
Europe unite, bazate pe respectul 
orinduirii sociale din fiecare tară, pe 
conlucrarea rodnică dintre toate na
țiunile, șeful delegației române, de
putatul Ionel Silviu Vlad, a relevat 
activitatea intensă desfășurată de 
România pentru aplicarea principii
lor și prevederilor actului final, con
ceput ca un tot unitar, pentru reali
zarea de progrese semnificative pe 
calea securității europene, propune
rile constructive și realiste prezen
tate la reuniunea de la Madrid. în
deosebi în domeniul, dezarmării, me
nite să' garanteze dezvoltarea liberă, 
la. adăpost de orice amestec sau a- 
gresiune din afară, a națiunilor eu
ropene. în acest context, au fost evi
dențiate acțiunile întreprinse de Mar 
rea .Adunare Națională, de Grupul 
parlamentarilor români pentru secu
ritate și cooperare în Europa pentru 
angajarea sporită a parlamentelor și 
parlamentarilor din țările participan

te la C.S.C.E. la soluționarea proble
melor majore care preocupă popoare
le de pe continent. Relevînd impli
cațiile grave ale situației create în 
Europa, necesitatea unei cotituri ho- 
tărite in direcția politicii de pace, 
destindere, colaborare si independen
ță pe continent, reprezentantul ro
mân a declarat că actuala conferin
ță interparlamentară trebuie să se 
pronunțe cu fermitate pentru înche
ierea cit mai grabnică a reuniunii de 
la Madrid prin adoptarea unui docu
ment substanțial și echilibrat, care 
să dea un nou impuls procesului edi
ficării securității și cooperării pe 
continent. ................

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea situării în centrul dezba
terilor conferinței interparlamentare 
a problemelor dezarmării, acordîn- 
du-se cea mai mare prioritate acțiu
nilor menite să duca la oprirea am
plasării noilor rachete cu rază medie 
de acțiune, la retragerea și distruge
rea celor existente, anul 1983 avînd 
în acest sens o importanță vitală pen
tru Europa. Totodată, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru intensificarea ac
țiunilor pe plan parlamentar în vede
rea înlăturării barierelor și restricții
lor artificiale existente in calea dez
voltării, conlucrării în domeniile eco
nomiei. științei, culturii, pentru , li
chidarea manifestărilor de amestec 
în treburile interne, cafe aduc se
rioase prejudicii climatului politic 
european.

★
Președintele Consiliului Preziden

țial al R.P. Ungare. Pal Losonczi, a 
primit pe șefii delegațiilor partici
pante la conferință.

BELGRAD. 31 (Agerpres). —• în- 
tr-un comentariu referitor la datoriile 
externe ale țărilor în 'curs de dez
voltare, agenția Taniug subliniază că 
acestea au ajuns la 700 miliarde do
lari. iar unele surse consideră că ni
velul este și mai ridicat. Creditele pe 
termen scurt reprezintă aproximativ 
o treime din total. Se apreciază că 
datoriile publice și particulare ale 
țărilor in curs de dezvoltare ar putea 
să ajungă. în 1990, la 1 250 miliarde 
dolari. ■

Cauza acestei stări de lucruri — 
apreciază sursa citată — o reprezintă 
scăderea rapidă a prețurilor la ma
teriile prime și energie, concomitent 
cu o creștere a prețurilor la produ
sele industriale, scăderea bruscă a 
cererii ca urmare a recesiunii,, o ra
pidă majorare a dobînzilor și înăs
prirea practicilor protecționiste din 
partea statelor dezvoltate.

Efectele acestei situații au fost 
dintre cele mai grave pentru țările 
în curs de dezvoltare. în special pen
tru cele mai sărace dintre ele. con
tinuă agenția menționată. In ultimii 
doi ani. veniturile la export ale 
acestor țări au scăzut cu 150 miliar-

Plenara C. C.
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — La 

Varșovia se desfășoară cea de-a 12-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P. ale cărei 
lucrări sînt axate pe probleme-cheie 
ale situației politice interne si ale 
activității partidului. informează 
agenția P.A.P.

Lucrările au fost deschise de Woj- 

de dolari. în timp ce nivelul datoriei 
lor externe a ajuns la 180 miliarde 
dolari, egalizind. în multe cazuri, de
ficitul balanțelor lor de plăți. Lucru
rile s-au înrăutățit și mai mult ca 
urmare a faptului că asistența ofi
cială pentru dezvoltare, de 0,7 la sută 
din venitul național, pe care s-au 
angajat să o acorde statele indus
trializate, este în prezent de numai 
jumătate din cit se sconta inițial. 
Creditele acordate de băncile parti
culare s-au redus' drastic, cu 25 mi
liarde dolari la sfîrșitul anului tre
cut. Ca urmare, decalajul dintre ță
rile industrializate și cele in curs de 
dezvoltare s-a adîncit și mai mult.

„Pentru a găsi o cale de ieșire din 
acest labirint economic, prima și cea 
mai importantă sarcină a comunității 
internaționale este de a rezolva pro
blema datoriilor externe", scrie 
Taniug.

Sursa citată apreciază că la viitoa
rea reuniune U.N.C.T.A.D., de la Bel
grad, guvernele ar trebui să cadă de 
acord asupra etapelor urgente ale 
reeșalonării datoriilor externe, ținîn- 
du-se seama de necesitățile de dez
voltare rapidă ale țărilor debitoare.

al P.M.U.P.
ciech Jaruzelski, prim-secretar ăl 
C.C. al P.M.U.P.

Raportul Biroului Politic consa
crat problemelor-cheie ale situației 
politice interne și sarcinilor partidu
lui. decurgînd din aceasta a fost pre
zentat de Jozef Czyrek, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Inițiative pentru soluționarea politică 
a litigiilor din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager
pres). — La încheierea reuniunii mi
nisteriale de la ' Ciudad de Panama 
consacrată instaurării unui climat de 
pace și cooperare în America Cen
trală — la care au luat parte miniș
trii de externe din țările semnatare 
ale „Declarației de pace de la Con- 
tadora" (Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela), precum și ai Costa 
Ricăi, Hondurasului. Guatemalei. Ni- 
caraguei și Salvadorului — în capitala 
panameză s-a dat publicității un 
comunicat de presă. Documentul 
menționează că. în cunsul lucrărilor, 
participanții au fost informați asupra 
eforturilor de pace întreprinse pină 
în prezent de „Grupul de la Con- 
tadora". inclusiv despre misiunea de 
pace a observatorilor săi care s-a 
deplasat la granița nicaraguano-cos- 
taricană, procedîndu-se. totodată, la 
un schimb de opinii pe problemele 
enunțate și delimitîndu-se sfera dis
cuțiilor ce vor avea Ioc în cadrul 
unei viitoare întîlniri similare.

. în perspectiva acestei noi întîlniri 
s-a hotărit crearea unui „grup teh
nic de lucru", care, in termen de 15

„Criza din America Centrală este determinată 
în primul rînd de nedreptățile sociale”

— declarația președintelui Uniunii Mondiale 
Democrat-Creștine

SAN JOSE 31 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la San Jose, pre
ședintele Uniunii Mondiale Demo- 
crat-Creștine, Jose Andres Zaldivar, 
s-a pronunțat pentru organizarea de 
alegeri libere și directe în statele 
din America Centrală, cu participa
rea tuturor partidelor politice și în 
prezența unor observatori interna
ționali — transmit agențiile ElF.E. 
și I.P.S. Criza din America Centrală 
— a arătat el — nu este determinată 

zile, urmează să elaboreze „procedu
rile cele mai eficiente în vederea 
abordării chestiunilor de ordin po
litic, social-economic, precum și a 
asigurării securității și controlului în 
zonă în legătură cu măsurile de so
luționare a tuturor problemelor și 
de instaurare a păcii în America 
Centrală". „Grupul tehnic de lucru" 
se va reuni Ia Ciudad de Panama, 
la 14 iunie, pentru a definitiva re
comandările sale ce vor fi examina
te în cursul unei a treia reuniuni 
comune a miniștrilor de externe din 
țările „Grupului de la Contadora" 
și din America Centrală.

Un alt consens obținut la Ciudad 
de Panama a fost acordul guverne
lor nicaraguan și costarican de a 
se crea. în caz de litigiu, o „comi
sie mixtă bilaterală, care să anali
zeze problema incidentelor de la 
frontiera comună celor două țări". 
. Comunicatul reuniunii .ministeriale 
de la Ciudad de Panama evidențiază 
necesitatea de a se analiza mai 
profund și cu mai multă .solicitudine 
inițiativele de pace lansate în rer 
giune.

doar de factori economici și ‘politici 
conjuncturâli, ci, în primul rind, de 
„nedreptățile sociale"’ care persistă 
de mai mult timp in regiune. „Orga
nizarea de alegeri libere și directe in 
America Centrală, democratizarea 
efectivă a vieții. politice din această 
regiune reprezintă un pas indispen
sabil pentru normalizarea situației și 
instaurarea păcii în zonă" — a- spus 
Andres Zaldivar.

Preocupări pentru 
dezvoltarea colaborării 

intre țările Africii 
Conferința la nivel înalt ’ 
a Comunității Economice 
a Statelor Vest-Africa ne

CONAKRY 31 (Agerpres). — La 
Conakry s-au încheiat lucrările ce
lei de-a Vl-a . Conferințe la nivel 
înalt a statelor membre ale Comu
nității Economice a Statelor Vest- 
Africane (ECOWAS).

Examinind raportul Secretariatu
lui .Executiv și Consiliului Ministe
rial ale ECOWAS, participanții au 
adoptat o serie de hotărîri în direc
ția dezvoltării în continuare a cola
borării interafricane. în comunicatul 
comun ai conferinței se subliniază 
dă cele 16 țări membre ale ECOWAS 
au convenit să întreprindă noi e- 
forturi în .vederea realizării unei 
■uniuni vamale regionale, pentru 
■impulsionarea schimburilor recipro
ce. S-au subliniat, de asemenea, uti
litatea studierii in comun a perspec
tivelor și posibilităților de realizare 
ă unor acorduri bi și multilaterale 
în domeniul colaborării tehnice, pre
cum și a creării unui cadru adec
vat pentru intensificarea schimbului 
de cadre naționale cu înaltă califi
care.

In cadrul conferinței au fost dez
bătute. de asemenea, o serie de as
pecte ale, situației internaționale ac
tuale. o atenție deosebită fiind a- 
cordâtă problemelor' cu care este con
fruntat în prezent continentul afri
can. Evocînd principalele aspecte le
gate de consolidarea unității state
lor . africane, participanții la confe
rința ECOWAS . au hotărit să dea 
curs .invitației de a lua parte la lu
crările celei de-a XlX-a reuniuni la 
nivel înalt, a Organizației Unității A- 
frican.e, prevăzută .să se desfășoare, 
între 6—11 iunie, la Addis Abeba.

Reuniunea la nivel înalt de la Williamsburg 
a principalelor state industrializate occidentale 

Adoptarea unei declarații asupra securității
WASHINGTON 31 . (Agerpres). — 

Participanții la reuniunea la nivel 
înalt de Ia Williamsburg a principa
lelor state industrializate occidentale 
au adoptat o declarație comună asu
pra securității, în care, în esență, 
sint reiterate punctele de vedere 
cunoscute în domeniul dezarmării.

în document se afirmă că ■ statele 
respective — S.U.A, Canada, Marea 
Britanie, Franța, R.F. Germania, Ita
lia și Japonia — doresc „să obțină 
niveluri mai scăzute ale armamen
telor prin negocieri serioase în do
meniul controlului armamentelor". 
Declarația reafirmă „angajamentul 
de a căuta pacea și de a se ajunge 
la reduceri semnificative ale arma
mentelor. Sîntem gata să conlucrăm 
in acest sens cu Uniunea Sovietică 
și adresăm apelul ca U.R.S.S. să co
opereze cu noi“.

în continuare, sînt menționate 
propunerile statelor occidentale vi- 
zînd limitarea armamentelor și se

JAPONIA
Cel mai înalt nivel al șomajului din ultimele decenii

TOKIO 31 (Agerpres). — Cancela
ria primului ministru al Japoniei a 
dat publicității raportul cu privire la 
situația in domeniul ocupării forței 
de muncă. în care se relevă că în 
luna aprilie nivelul șomajului in țară 
a fost cel mai ridicat din anul 1955, 
transmite agenția' Kyodo. Raportul 
precizează că în aprilie au somat 

arată că acestea se pronunță pentru 
„acorduri eficiente de control al ar
mamentelor. fondate pe principiul 
egalității, care să fie verificabile". 
Deși documentul afirmă că partici
panții „nu vor face uz de forța ar
melor lor decit ca răspuns la o 
agresiune" și că ei se angajează 
„să-și consacre iritreaga voință re
ducerii amenințării războiului", de
clarația reafirmă hotărîrea celor 
șapte state de a continua eforturile 
lor de înarmare sub cunoscutul pre
text al „menținerii unei forțe mili
tare suficiente pentru descurajarea 
oricărui atac, pentru a face față ori
cărei amenințări și a asigura pa
cea", inclusiv intenția de a instala 
noile rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune în unele țări 
vest-europene în cazul in care nu se 
va ajunge la un acord în negocierile 
sovieto-americane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor) în Eu
ropa.

1 700 000 de persoane, ceea, ce repre
zintă cu 270 000 mai mult decît în 
aceeași lună a anului precedent. Tot
odată. se menționează că în rîndul 
șomerilor cea mai mare parte o for
mează acum bărbații care sînt cap 
de familie, precum și tinerii absol
venți ai învățăm'intului superior sub 
30 de ani.

Majorări de prețuri și tarife la unele produse 
alimentare și servicii in R. P. Bulgaria

SOFIA 31 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. informează că. în scopul rea
lizării unui consum economicos de 
alimente, pentru asigurarea apro
vizionării normale a populației cu 
produse alimentare de bază, cu înce
pere de la 30 mai a.c. in R. P. Bul
garia au fost majorate prețurile la 
carne de porc.— cu 21,4 la sută, la 
carne de pasăre — cu 23 la sută, la 
carne tocată — cu 17,7 la sută, și, în 
raport cu aceste sporuri — la unele 
produse din carne. în funcție de 
majorările respective. Totodată, a 
fost redus cu 16 la sută prețul cu 
amănuntul la carnea de berbecuț.

Agenția precizează că au fost spo
rite prețurile cu amănuntul Ia unele 
băuturi din producția internă și din 
import cu 10 pină la 70 la sută, iar 
la citrice (exclusiv lămîi) — în me

Programul noului guvern austriac
VIENA 31 (Agerpres). — Noul can

celar federal al Austriei. Fred Si- 
nowatz. a prezentat, marți, în parla
ment. declarația guvernului, .de coa
liție' ' socialist-liberal, alcătuit ' iii 
urma alegerilor de la 24 aprilie, in
formează agenția A.P.A.

El a declarat că. pe plan intern, 
guvernul va acorda prioritate asi
gurării într-o mai mare măsură a 
ocupării forței de muncă și comba
terii șomajului în rindul tinerilor. 
O chestiune majoră — a subliniat 
el — o constituie combaterea situa
ției extrem de încordate care există 
în domeniul deficitului bugetar. 

die cu 35 la sută. Tarifele la trans
portul cu taximetrele au fost majo
rate cu 50 la sută.

In perioada 30 mai — 30 septem
brie. în alimentația publică sînt ma
jorate preturile de sezon cu .10 la 
sută. Aceste sporuri nu afectează 
cluburile de tineret și ale pensiona
rilor. bufetele și cantinele întreprin
derilor și instituțiilor, ale instituții
lor de învățămint și ale cofetăriilor 
de categoriile 1—3.

Creșterea cheltuielilor pentru hra
nă in instituțiile medicale și pentru 
copii, cantinele școlare și studen
țești ya.fi subvenționată din bugetul 
de stat, precizează B.T.A.

Au. fost luate măsuri practice pen
tru realizarea unui consum econo
micos de cereale, făină, piine și pro
duse de panificație.

In ce privește politica externă. Si- 
nowatz a subliniat atașamentul nou
lui guvern față de cauza păcii, 
dezarmării. și destinderii. precizind 
că. pe baza Tratatului, de stat. Aus
tria va promova și pe viitor o po
litică de neutralitate activă și va 
dezvolta relațiile cu țările vecine, 
colaborarea economică cu toate ță
rile. indiferent de orânduirea lor 
politică. Totodată, el a arătat că 
guvernul va lupta pentru înlătura
rea barierelor protecționiste din co
merțul internațional și va sprijini 
acțiunile de reeșalonare a plătii da
toriilor statelor care au dificultăți 
în achitarea lor.

r Agențiile de presa
W - pe scurt

i

SIMPOZION. La Neubrandenburg (R.D. Germană) a avut loc un sim
pozion internațional organizat de Conferința berlineză a catolicilor din 
Europa, pe tema „Dialogul și cooperarea pentru pace". La lucrări au 
participat reprezentanți din 24 de țări. In cadrul dezbaterilor, reprezentantul 
Consiliului Național al F.D.U.S.,' prof. Jakob Neumann, a prezentat con
cepția și contribuția României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
promovarea dialogului și a colaborării in lume, la lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării, in primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru reluarea politicii de destindere, pentru consolidarea păcii 
și securității internaționale.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, în 
vîrstă de 84 de ani, Arvid Pel.șe, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Comitetu
lui Controlului de Partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. — transmite 
agenția T.A.S.S.

„O ZECIME A POPULAȚIEI 
ITALIEI ESTE NEVOITA SĂ TRĂ
IASCĂ IN AFARA HOTARELOR 
TARII, ■ și,numai in Europa occi
dentală există peste 2 milioane de 
emigiranți italieni", scrie ziarul 
„L’Unită". „Zi de zi, ei stau la rind 
la oficiile pentru plasarea brațelor 
de muncă. în speranța că vor găsi 
un loc oarecare. Dar. în majorita
tea cazurilor, visul lor nu se îm
plinește : în țările vest-europene e- 
xistă in prezent peste îl 000 000 de 
șomeri, iar emigranții practic nu 
pot să găsească de lucru. în

R.F.G.. Belgia. Olanda. Marea Bri
tanie — continuă ziarul —. sute de 
mii de italieni duc o existență mi
zeră".

CONSFĂTUIRE. După cum in
formează agenția B.T.A.. la Varna 
a avut loc Consfătuirea națională 
consacrată, problemelor calității, la 
care au luat parte conducători de 
partid și de stat "bulgari. în ' tadrul 
conferinței-, Todor Jivkov, secretar, 
general al C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a rostit o cuvintare.

LA TlRGUL INTERNATIONAL DESCHIS IN CAPITALA CIPRULUI, 
NICOSIA, sint prezentate și produse din nomenclatorul industriei con
structoare de mașini din România. Produsele sint prezentate de firmele 
importatoare din Cipru „D.N. Facontis Enterprises Ltd." și „K.M.C. Mo
tors Ltd." care expun tractoare românești de tip „Universal", autotu
risme „ARO 240", utilitare și primele autoturisme de teren „ARO-10' 
asamblate, in cooperare, in Cipru.

L

SIMPOZION „PUGWASH". La 
Plovdiv au început marți lucrările 
simpozionului „Pugwash" cu tema 
„Rolul țărilor mici în securitatea 
Europei". Participă oameni de ști
ință din 22 de state de pe conti
nent.' printre care Si România.

ȘOMAJUL CONTINUA SĂ SE A- 
GRAVEZE IN SPANIA, informea
ză agenția Reuter, . citind o de
clarație a președintelui guvernului, 
Felipe Gonzalez. Intr-o conferință 
de presă ținută la Madrid, el a 
afirmat că rata șomajului in tară 
este de’ 17 la sută, menționind că 
lupta împotriva acestui flagel con
stituie o preocupare esențială a gu
vernului său.

IN FRANȚA CONTINUA SA 
CREASCĂ NIVELUL APELOR, ca 
urmare a ploilor ce se înregistrează 
zilnic de aproape două luni, pro- 
vocînd inundații pe mari suprafețe. 
In regiunea Lyon, de pildă, ărnța- 
td participă la evacuarea sinistrați- 
lor și la aprovizionarea localităților 
izolate. .Peste 7 000 de fermieri din 
această zonă sint afectați de inun
dații, Pagubele materiale sint esti
mate, potrivit unor bilanțuri provi
zorii, la sute de milioane de dolari. 
Se dprec:iâză"'câ'asemenea inundații 
nu . s-au mai produs in regiunea 
Lyon .de 130 de ani.

PACE SI SENIN TUTUROR COPIILOR
Sărbătorirea „ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI" 

prilejuiește reafirmarea unui adevăr veșnic actual : co
piii sint speranța de mai bine a umanității și pentru a 
o întreține vie, nici un sacrificiu nu-i prea mare.'

Din nefericire, in lumea de azi gingășia copilăriei 
este pîndită de cumplitul spectru al pericolului atomic. 
Armele cu o fantastică putere distructivă continuă să 
se acumuleze în arsenale, amenință însăși existența vie
ții, soarta generațiilor viitoare. Chiar fără declanșarea 
unei conflagrații, cursa înarmărilor înghite uriașe re
surse, agravînd fenomenele subdezvoltării, cu urmări 
din cele mai nefaste asupra vieții și formării tinerelor 
vlăstare. Decalajele frapante ale contemporaneității,

Pacea - suprema obligație a
Sesiunea Consiliului de adminis

trație al Fondului Națiunilor Unite 
pentru copii (U.N.I.C.E.F.), desfășu
rată recent la sediul O.N.U. din 
New York, a adoptat un document 
in care se subliniază că în prezent 
nu există sarcină mai importantă 
ca lupta pentru pace, destindere si 
frînare a cunsei înarmărilor. Asigu
rarea unei vieți fericite și pașnice 
pentru milioane de copii — se spu
ne in document — poate fi garan
tată numai prin reducerea poverii 
cursei înarmărilor și eliminarea pe
ricolului unei catastrofe termonu
cleare. Fondul O.N.U. pentru copii

CIVILIZAȚIA-J

FAȚĂ-N FAȚĂ 
• Un singur avion de luptă modern costă tot atit cit 

construirea a 10 ȘCOLI.
@ O rachetă intercontinentală echivalează cu VA

LOAREA HRANEI pentru 50 DE MILIOANE DE COPII 
SUBALIMENTAȚI I

© Cu numai 2 la sută din fondurile irosite pentru 
înarmări s-ar putea LICHIDA ANALFABETISMUL de 
care suferă UN SFERT DIN COPIII LUMII.

® Banii cheltuiți in lume într-o singură zi pentru înar
mări ar ajunge pentru a asigura VACCINAREA TUTUROR 
COPIILOR DE PE GLOB contra bolilor contagioase.

® Bugetul Fondului Națiunilor Unite pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.) este de 20 DE ORI MAI MIC decît se 
cheltuie pentru fabricarea UNUI SINGUR SUBMARIN CU 
PROPULSIE NUCLEARĂ.

cere statelor să adopte toate mă
surile. posibile pentru reducerea 
cheltuielilor de înarmare și utiliza
rea resurselor astfel eliberate pen
tru soluționarea unor asemenea 
probleme ca sărăcia, foamea și bo
lile, de pe urma cărora suferă in 
primul rind copiii din țările in curs 
de dezvoltare.

Intr-adevăr, eliberarea omenirii 
de coșmarul distrugerii, înfăptuirea 
marelui deziderat al unei lumi fără 
arme și fără războaie ar fi cel mai 
de preț dar pe care și-l not dori de 
ziua lor copiii de pe întreaga pla
neta. )■

COPILĂRIEI,

CU ÎNARMĂRILE

realitatea tragică a împărțirii lumii în bogați și săraci, 
'inechitățile sociale, care diferențiază încă „din start" 

șansele de viață, proliferarea violenței și obscurantis
mului - toate acestea fac ca o mare parte din copiii 
planetei să pășească in viață cu perspective din cele 
mai sumbre.

lată de ce înlăturarea tuturor acestor fenomene no
cive, asigurarea unor condiții de dezvoltare sănătoasă, 
in pace și liniște, pentru toți copiii, astfel ca ei să se 
poată bucura de dreptul firesc de a-și trăi copilăria 
așa cum se cuvine acestei virste minunate, se impun 
ca una din cerințele cele mai arzătoare ale lumii de 
azi:

omenirii „Bombele 
atomice" 

ale subdezvoltării
Afectînd două treimi din popu

lația globului, subdezvoltarea loveș- 
: te .in primul rind și in modul cel 
niai dureros tinerele vlăstare — 
copiii — care plătesc un tragic tri
but : la fiecare trei zile se sting 
tot atitea vieți cite victime a pro- 

. vocat explozia bombei atomice de 
la Hiroshima !

’• în timp ce cheltuielile pentru 
escaladarea cursei înarmărilor cresc 
neîncetat, fiecare al patrulea copil 
din țările în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină su
feră de malnutriție. cronică și fie
care al doilea nu poate urma cursu
rile unei instituții de învățămint.

• Numărul copii-lor subalimentdți 
în lume depășește 240 MILIOANE 
—. apreciază un raport al Progra
matei O.N.U, pentru mediul am
biant.
• 'Aproximativ 13 milioane' de 

copii mor anual înainte de a îm
plini VIRSTA DE UN AN; alte 
milioane de copii rămîn handica
pați din cauza condițiilor de sără
cie in care trăiesc, a hranei insu
ficiente. a apei infectate, a lipsei 
de îngrijire medicală.

• Dacă în țările industrializate 
se înregistrează 15 decese la 1000 
de nașteri. în țările sărace media 
respectivă ajunge. în unele cazuri, 
la 120 DE DECESE.

• Ruieola. difteria. tetanosul. po
liomielita și tuberculoza ucid a- 
nual aproximativ 5 milioane de co
pii in țările in cuirs de dezvoltare.

• în lipsa unor măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea situației, nu
mărul copiilor care • trăiesc la li
mita, maximă a sărăciei va ajunge 
la sfîrșitul actualului deceniu la un 
miliard.

„Vreau să învăț". Pancarta purtată 
de acest copil dă glas aspirației la 
un drept firesc, de care sînt privați 

milioane de copii ai lumii

Exploatați de la cea mai fragedă vîrstă
Intre 50 și 100 milioane de copii 

din întreaga lume sub vîrstă de 15 
ani sînt nevoiți să muncească pen
tru a se întreține sap a sprijini ma
terial familiile lor - se arată intr-un 
document al Organizației Interna-

Victime ale
Ca și părinții lor, copiii africani 

din R.S.A. sînt victime ale nemi
loaselor legi ale apartheidului.

• Din doi copii negri ce trăiesc 
în această tară, unul nu ajunge să 
împlinească virsta de șase ani.

O Din aproape patru milioane 
de copii de culoare din R.S.A., in
tre 10 și 15 ani, doar jumătate de 
milion frecventează școala.

LUMII!
Sub spectrul 
amenințării 

nucleare
• Un psihiatru din Boston a fost 

consultat de o fetiță de 14 ani care 
l-a întrebat dacă... ar avea timp să se 
sinucidă după lansarea unui atac 
nuclear 9 Pentru mai mulți copii 
de la o școală din Windsor, New 
York, s-a aranjat ca sala de clasă 
să aibă pereții acoperiți. cu fotogra
fii ale unor eroi îndrăgiți din fil
mele de desene animate, deoarece 
respectivii copii suferă de coșmare : 
somnul lor din timpul nopții este 
întrerupt de terifiante viziuni des
pre sfîrșitul lumii intr-un război 
atomic 9 Ross Field, un școlar de 
10 ani, a devenit foarte agitat de 
cînd ă aflat că o rachetă lansată 
asupra orașului său ar provoca 
moartea tuturor locuitorilor în 
decurs de citeva minute 9 Tim 
Wood, adolescent din Santa Mo
nica (California), tresare la cel 
mai mic zgomot, paralizat de 
teama că o bombă nucleară i-ar 
putea preface locuința in scrum in 
orice moment.

...Sint numai citeva exemple ci
tate de revista americană „NEWS
WEEK" din manifestările de teamă 
în fața primejdiei nucleare, care 
mutilează dezvoltarea psihică nor
mală a copiilor, le tulbură liniștea 
și amenință să le zdruncine sănă
tatea și echilibrul, în fața acestui 
fenomen, un studiu întocmit de 
Asociația psihiatrilor din S.U.A. 
constată : „Copiii sint profund măr
eați de pericolul nuclear".

ționale a Muncii, care cheamă la 
adoptarea de reglementări stricte 
pentru soluționarea „problemei de 
maximă gravitate a exploatării 
muncii copiilor".

apartheidului
• In R.S.A. există de o sută de 

ori mai puțini medici pentru copiii 
africani — care alcătuiesc marca 
majoritate a copiilor tării — decit 
pentru cei albi.

• Sute de copii sub 12 ani sint 
deținuți din motive politice, supuși 
torturilor in închisorile sud-afri- 
cane.

Copiii se adresează adulților...
• „Nu trebuie să uitați că, în patria mea, Japonia, a explodat prima 

bombă atomică. Distrugeți bombele pină nu este prea tirziu. Vă rog fru
mos, faceți-o în numele nostru, cită vreme n-ați uitat cuvîntul viitor !“

• „Sîntem aproape două miliarde de copii pe acest pămînt și vrem să 
creștem mari, să ne jucăm, să cîntăm, să rîdem. Nu ne place cuvîntul 
război nici în joacă și am vrea ca nici adulții să nu se joace de-a răz
boiul, atunci cind în miiniie lor nu se află jucării, ci bombe atomice 1“

(Răspunsuri ale unor copii din Ja
ponia și Peru participanți la „Parla
mentul mondial al Copiilor", august 

1982 — Sofia)

• „Cînd voi fi mare, aș vrea ca Națiunile Unite să ordone tuturor ță
rilor să distrugă armele ce pot astăzi nimici viața pe întreg pămintul".

• „Doresc ca toți oamenii să poată avea o viață armonioasă, de pace 
și încredere".

(Răspunsuri ale unor copii din 
Kenya și din Bangladesh la un son

daj al ziarului ,-,Libre Belgique")
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