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în aceeași atmosferă de cordialitate și prietenie,

de înțelegere și stimă reciprocă, ieri au continuat

TRANSMITE DE LA FATA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SClNTEII"

ASTĂZI, DIN JUDEȚUL OLT
I ---------------------------------------------------- .-------- :--------------------------------- -

Prima și ultima grijă: 
să rodească fiecare săminfă!

CONVORBIRILE OFICIALE OINÎRE PREȘEDINTELE
NICOIAE CEAUSESCU $1 GENERALUL KENAN EWEN.

SEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA
Marți, 6 aprilie, au continuat, la 

Palatul Consiliului de Stat, convorbi
rile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și generalul Ke
nan Evren, șef de stat al Republicii 
Turțiaj

Au r^irticipat miniștrii afacerilor 
extci-fte ai României, Ștefan Andrei, 
și Turciei, liter Turkmen.

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au reluat schimbul larg de păreri 
cu privire la evoluția situației poli
tice internaționale.

A fost exprimată preocuparea celor 
două țări față de Încordarea existentă 
pe plan mondial și s-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa pentru 
oprirea agravării situației internațio
nale, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, de pace și res
pect al independenței naționale, pen
tru soluționarea prin mijloace poli
tice, prin tratative, a diferendelor 
dintre state, pentru eliminarea forței 
și amenințării cu forța din viața in
ternațională, pentru afirmarea drep
tului suprem al fiecărei națiuni de 
a se dezvolta liberă, de sine stătător, 
pe calea progresului economic și 
aocial.

fn cadrul convorbirilor, un loc im
portant l-au ocupat problemele eu
ropene, avindu-se in vedere că Româ
nia și Turcia sînt state europene șl 
ținindu-se seama de roiul Europei în 
viața internațională, de complexita
tea situației de pe continent — unde 
se află concentrate, în prezent, cele 
mai puternice arsenale, îndeosebi nu
cleare, ceea ce reprezintă o gravă 
amenințare pentru civilizația, pentru 
existența popoarelor din această zonă 
geografică și de pe întreg ciobul. S-a 
«preaăt ta,'în * est»-
necesar să se facă totul pentru ca, la 
reluare, reuniunea de la Madrid să 
se desfășoare într-un spirit construc
tiv și să se soldeze cu rezultate po
zitive. să ducă la convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării în Europa, să asigure con
tinuitatea procesului de edificare a 
securității și cooperării europene, 
început la Helsinki.

în cursul convorbirilor s-a conside
rat că proolema fundamentală de care 
depind pacea și securitatea pe conti
nentul european și in lume o repre
zintă oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la măsuri eficiente de dezar
mare, în primul rind de dezarmare 
nucleară. t

A fost evidențiată necesitatea de a 
se acționa pentru ca tratativele de 
la Geneva, dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii, să se 
încheie cu rezultate pozitive, să ducă 
la un acord deplin asupra rachetelor 
cu rază medie de acțiune și altor ar
mamente. Șeful statului român a 
subliniat însemnătatea pe care 
România o atribuie participării state
lor europene, într-o formă sau alta, 
la aceste tratative, care privesc direct

Oaspeți ai colectivului de la I.M.G.B.
Cea de-a doua rundă a convor

birilor la nivel înalt româno-turce 
a fost urmată, marți, de vizita 
pe care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful de stat al Repu
blicii Turcia, generalul Kenan Evren, 
au făcut-o la întreprinderea de ma
șini grele București, una din cele 
mai importante unități ale industriei 
românești constructoare de mașini.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți in această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea și Gheorghe Pană.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale care il însoțesc pe 
șeful de stat al Republicii Turcia in 
țara noastră.

Au fost prezenți Vasile Patilineț, 
ambasadorul țării noastre la Ankara, 
și Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei 
la București.

întreprinderea bucureșteană, în re
petate rînduri gazda unor inșlți 
oaspeți de peste hotare, a reținut și 
de* această dată interesul prin pro
dusele de tehnicitate ridicată, com
petitive pe plan mondial, pe care le 
realizează, urmare a unei dotări teh
nice de înalt nivel și a tehnologiilor 
de virf ce se aplică aici. Vizita a 
oferit șefului de stat al Republicii 
Turcia, persoanelor care îl însoțesc 
prilejul de a cunoaște direct nivelul 
atins de industria constructoare de 
mașini din țara noastră, ale cărei 
produse de mare complexitate se re
găsesc în domenii de virf ale econo
miei.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și. șeful de stat al Repu
blicii Turcia, generalul Kenan Evren, 
au fost salutați cu deosebită cordia
litate de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, E- 
manuel Babici, directorul centralei 
de resort, Nicolae Badea, președin
tele consTiului oamenilor muncii al 
întreprinderii. Constantin Dumitru, 
directorul unității, de numeroși mun
citori. care au făcut o primire 
călduroasă celor doi șefi de stat.

Tineri și tinere au oferit președin
telui Nicolae Ceaușescu și generalu
lui Kenan Evren, la sosire, ca și pe 
întreg parcursul vizitei, buchete de 
flori.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și tineri din

toate țările continentului. S-a arătat 
că se impune, mai mult ca oricînd, 
ca statele europene să-și asume o 
răspundere mai mare și să manifeste 
interes de a lua parte activă la reali
zarea acordului privind oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune și trecerea la retragerea 
celor existente.

Schimbi’ de părjri a relevat, tot
odată, atenția deosebită pe care 
România și Turcia o acordă îmbună
tățirii climatului politic in Balcani, 
transformării acestei regiuni într-o. 
zonă a bunei vecinătăți, încrederii, 
înțelegerii și cooperării bi și multila
terale — ca o parte integrantă a unei 
Europe fără arme nucleare, ca o con
tribuție la cauza păcii și colaborării 
în lume. A fost subliniată necesitatea 
rezolvării problemelor în dispută, a 
tuturor problemelor litigioase exis
tente în Balcani numai și numai pe 
calea tratativelor. In acest sens, s-a 
reliefat importanța soluționării pro
blemei Ciprului pe baza asigurării in
tegrității și independenței sale, a 
conviețuirii pașnice între cele două 

detașamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul.

Gazdele au prezentat detaliat pro
filul și evoluția întreprinderii bucu- 
reștene, informind că în răstimpul 
care a trecut de la punerea în func
țiune, în anul 1966, a primelor capa
cități, aceasta s-a extins și s-a mo
dernizat continuu, bucurîndu-se de 

La întreprinderea de mașini grele București La întreprinderea de calculatoare

comunități, ceea ce ar corespunde in
tereselor normalizării generala a 
relațiilor dintre țările balcanice, ex
tinderii colaborării în Balcani șl în
tăririi păcii în Europa.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat — șl de această dată — că 
România, care întreține bune relații 
cu toate țările balcanice, se pronun
ță pentru realizarea unei intîlnlri la 
nivel înalt a statelor din această re
giune spre a discuta împreună căile 
depășirii problemelor existente, ale 
întăririi încrederii, colaborării șl pă
cii in Balcani. S-a apreciat că, în 
actualele condiții internaționale, o 
asemenea întîlnire este posibilă și 
s-ar înscrie ca un important act po
ziții- în viața întregului continent.

Reliefîndu-se implicațiile profund 
negative ale cursei înarmărilor, ale 
crizei economice mondiale, ale accen
tuării decalajelor dintre state, s-a 
apreciat că un obiectiv prioritar îl 
constituie lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe egalitate și 
echitate, care să favorizeze progresul 

sprijinul permanent al coriduceril 
statului, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In întreprindere 
sint concepute și realizate astăzi u- 
tilaje tehnologice și instalații de 
mare. capacitate și de înaltă tehnici
tate, cum sînt mașinile-unelte cu co- 
mandă-program, coloanele de sinteză 
pentru industria chimică, liniile teh
nologice pentru fabrici de ciment, 

tuturor țărilor, îndeosebi al țărilor ră
mase în urmă, să înlesnească accesul 
larg al națiunilor la cuceririle științei 
și tehnicii moderne, să asigure stabi
litatea economică mondială.

In timpul convorbirilor, cel doi șefi 
de stat au subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru rezolvarea pe cale 
politică, prin tratative, atît a stărilor 
confllctuale și de război existente, cît 
și a tuturor litigiilor dintre state.

Ambele părți au subliniat că solu
ționarea justă și durabilă a proble
melor complexe ce confruntă ome
nirea reclamă participarea activă la 
viața internațională a tuturor țărilor, 
indiferent de mărime sau orînduire 
socială.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul Kenan Evren au relevat 
dorința României și Turciei de a în
tări conlucrarea pe arena mondială, 
în slujba7 nobilelor idealuri ale po
poarelor, de libertate și independență, 
de pace, colaborare și progres.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

echipamentele energetice, precum și 
cele navale.

Colectivul de la forja nr. 2, unde 
începe vizita, prezintă oaspeților pie
se forjate de mare tonaj și comple
xitate — arbori cotiți navali, rotori 
de turbine și altele, realizate cu 
presa de 12 000 tone forță, care este
(Continuare în pag. a IlI-a)

O scurtă 
informare 

la sediul direcției 
agricole ...în cimp

In județul Olt am ajuns după- 
amiază. Pe un timp cu adevărat 
primăvăratic. Amînăm spre noapte 
obișnuita discuție de la direcția 
agricolă și ne grăbim spre zona din 
sudul județului unde se lucrează 
din plin. Aici, în consiliul agroin
dustrial Vlădila, un prim contact îl 
avem cu... direcția agricolă. Pe te
renurile C.A.P. Studina îl întiinim 
pe tovarășul Doru RADULESCU, 
directorul general al direcției agri
cole. Profităm de ocazie și-i pu
nem cîteva întrebări: „Cum merge 
campania?".

— Este prima zi frumoasă, cind 
ne-am desfășurat cu toate forțele. 
Si avem pregătite forțe serioase — 
4 625 tractoare, 1 600 grape cu 
discuri, 750- combinatoare, 968 se
mănători pentru păioase, 1 077 se
mănători pentru prășifoare, 1 272 
echipamente pentru erbicidat etc. —

DOCUMENTELE RECENTEI PLENARE A C.C. AL P.C.R. - MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

Baza energetică — baza dezvoltării 
multilaterale a economiei

Un nou șl deosebit de important 
document pentru întreaga dezvoltare 
a economiei naționale a fost adoptat 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R. : 
Hotărirea cu privire la realizarea 
programului de producere a energiei 
în cincinalul 1981—1985 și dezvoltarea 
bazei energetice a țării pină în 1990. 
Elaborate din inițiativa și cu contribu
ția hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, măsurile și sarcinile refe
ritoare la realizarea programului de 
producere a energiei în cincinalul 
1981—1985' și dezvoltarea bâzei erfBr- 
getice a țării ptnă în anul 1990 por
nesc de la necesitatea de a asigura, 
deopotrivă, creșterea puternică șl 
buna gospodărire a tuturor resurse
lor energetice în vederea progresului 
multilateral al economiei naționale, 
sporirii continue a avuției socialiste 
și creșterii, pe această bază, a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor.

Orientările și indicațiile date de 
secretarul general al partidului ex
primă grija șl preocuparea perma
nente și deosebite pentru rezolvarea 
uneia din problemele fundamentale, 
capitale ale progresului economic și 
social al țării : dezvoltarea bazei 
energetice — problemă ce dobîndește 
o importanță excepțională în condi
țiile agravării crizei economice 
mondiale, a crizei energetice și de 
materii prime. In esență, obiectivele 
șl sarcinile cuprinse în recenta ho- 
tărire a plenarei se încadrează și 
dezvoltă pe o treaptă superioară pre
vederile cuprinse in „Programul- 
directivă de cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei pe perioada 1981— 
1990 și orientările principale pină în 
anul 2000". program adoptat de Con
gresul al XII-lea al partidului. „Este 
necesar acum — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
plenară — să acționăm pentru a re
cupera răminerea in urmă in dome
niul energetic și al materiilor prime, 
să ne asigurăm o bază mai bună 
internă și. in felul acesta, că creăm 
condiții pentru a putea să trecem la 
dezvoltarea intr-un ritm înalt a 
economiei, pe o bază mai trainică 
din punct de vedere al energiei și 
materiilor prime".

Care este semnificația măsurilor 
stabilite de recenta hotărîre, care 
sint accentele principale privind 

pentru a încheia însămințarea tu
turor culturilor de primăvară pină 
la 15 aprilie. Așa cum a stabilit 
comandamentul județean pentru 
agricultură.

— Care este problema cea mai 
dificilă?

— Timpul scurt ce ne-a mai ră
mas din perioada optimă.

— Există motive de îngrijorare?
— A, nu. Ați înțeles greșit. M-am 

referit la faptul că timpul scurt nu 
ne mai permite să pierdem nici o 
clipă bună de lucru. Și aceasta de
pinde nufnai de organizarea mun
cii în cimp. Un exemplu. Pentru a 
crea un larg front de ’ucru la se
mănat, peste 1 000 de tractoare cu 
discuri și combinatoare lucrează în 
două schimburi și in schimburi 
prelungite la pregătirea terenului. 
In felul acesta într-o zi facem cit 
în două. Și la semănat, pentru a 
mări ritmul, se lucrează de cum 
se luminează pină se lasă întune
ricul.

— Cum s-ar spune, prin bună or
ganizare, timpul poate fi „compri
mat". Am întîlnit la punctele de 
lucru mulți specialiști.

Creșterea producției de energie electrică
— în miliarde kWh —

realizarea programului de dezvoltare 
a bazei energetice a țării ? Pornind 
.de la orientările date de secretarul 
general al partidului și ținînd seama 
de cerințele economiei naționale, de 
implicațiile crizei energetice pe plan 
mondial, hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. stabilește un ansamblu de 
măsuri care vizează extinderea și 
perfecționarea sistemului electro- 
energetic național, devansarea reali
zării de centrale electrice pe cărbuni, 
valorificarea mai intensă a potenția
lului hidroenergetic, introducerea in 
balanța energetică a energiei nuclea
re. și a noilor resurse de energie, di
minuarea folosirii hidrocarburilor în 
producerea de energie electrică și 
termică. Pe aceste baze, producția 
de energie electrică va crește de la 
74.1 miliarde kWh în acest an la 
82,5 miliarde kWh în 1985 și la HO 
miliarde kWh în 1990. In final, În
făptuirea tuturor sarcinilor privind 
dezvoltarea producției de energie, a 
prevederilor din programul energe
tic va asigura o puternică bază pen
tru progresul continuu, multilateral 
al societății românești, pentru reali
zarea obiectivului strategic stabilit 
de Congresul al XII-lea — indepen
dența energetică a țării pină in anul 
1990, piatră de temelie a indepen
denței noastre economice.

— Nu multi, ci toți specialiștii se 
află acum in cimp. La direcție nu 
avem decît o permanentă pentru 
operativă sau probleme deosebite. 
Restul specialiștilor sînt in consi
lii agroindustriale, în unități.

...Seara tîrziu ajungem la sediul 
S.M.A. Rusănești. Nerăbdător, di- 
re.ctorul general ia legătura telefo
nică cu „permanenta". „Cum 
stăm? Dă-mi operativa". Iat-o pe 
scurt: pină marți seara au fost in- 
sămințate aproape 60 000 hectare; 
s-a încheiat semănatul inului, plan
telor furajere și al sfeclei de zahăr. 
La floarea-soarelui a rămas de lu
cru pentru o zi. Pe agenda de lu
cru a apărut o nouă urgență: se
mănatul porumbului, plantă ce de
ține ponderea din cele 200 000 hec
tare prevăzute a se cultiva în 
această primăvară în județul Olt. 
Lucrarea a început în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Ștefan cel Mare, Corabia, Rusă
nești, Vișina și Vlădila.

A doua zi, analizind stadiul lu
crărilor, comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit mă-
(Continuare în pag. a Il-a)

Desigur, esențială pentru realizarea 
măsurilor privind programul ener
getic este crearea bazei materiale 
necesare. în /acest sens, se prevede 
înfăptuirea- unui susținut program de 
Investiții în industria energetică. 
Astfel, in actualul cincinal se va 
instala o putere nouă de 7 920 MW, 
din care circa 2 500 MW in centrale 
hidroelectrice și 5 420 MW în termo
centrale funcționind pe cărbuni, 
șisturi și resurse refolosibile, iar in 
perioada 1986—1990 vor fi puse în 
funcțiune alte capacități de produc
ție cu o putere de 9 850 MW. Altfel 
spus, puterea instalată in centralele 
electrice aproape se va dubla în ac
tualul deceniu. Și tot în acest de
ceniu, România se va înscrie în rîn- 
dtil țărilor producătoare de ener
gie în centrale nuclearo-electri- 
ce. Potrivit hotăririi plenarei se va 
acționa pentru accelerarea și extin
derea lucrărilor de construcții in do
meniul energeticii nucleare, puterea 
instalată în centralele nuclearo-elec- 
trice ajungind la 4 500 MW pină in 
anul 1990.

înfăptuirea acestui amplu program 
de investiții energetice impune, evi-

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Il-a)
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suri concrete pentru intensificarea 
ritmului de lucru, astfel ca toate 
culturile să fie însămințate pînă la 
15 aprilie. Succint, iată despre ce 
este vorba:
• întrajutorarea intre unitățile 

vecine din cadrul acfeluiași consiliu 
cu tractoare și forțe mecanice.

O Organizarea schimbului doi la 
pregătirea terenului pe un număr 
mai mare de tractoare, îndeosebi 
acolo unde lucrările sint rămase in 
urmă.

0 Specialiștii din consiliile unice 
agroindustriale din nord: Strejîști, 
Verguleasa, Spineni și Movileni să 
urmărească mai atent starea tere
nului pentru a insămînța repede fie
care solă unde se poate lucra.

0 Pentru 5 000 hectare ce se vor 
semăna mai timpuriu cu porumb, 
sămînța se va trata prin hidrofo- 
bizare împotriva clocirii boabelor.

O Toate cele 519 formații com
plexe de mecanizatori să fie folo
site cu eficiență sporită, orgamzin- 
du-se activitatea lor în flux con
tinuu.

Marșul 
tractoarelor - 

24 de ore din 24
Străbatem cu harnicul ARO dru

muri de acces deschise proaspăt 
intre tarlale, drumuri care, miine, 
vor dispărea înghițite de rîndurile 
toșnitoa’e de floarea-soarelui sau 
de porumburi. La volan, directorul 
I.A.S.-Redea, tovarășul Constantin 
Telescu. Ne însoțește și directorul 
general al direcției agricole jude
țene, iovarășul Doru Rădulescu. îl 
întrebăm pe directorul I.A.S.-ului 
dacă este îngrijorat de inlirzierile 
la semănat provocate de timpul 
nefavorabil.

Nu ne răspunde direct, nici diplo
matic, ci ca un adevărat gospodar :

— Am introdus și schimbul de 
noapte, pentru a recupera. Fără el 
nu ne-am fi putut încadra in grafic. 
Pregătirile pentru semănatul po
rumbului se fac noaptea ; ziua se 
seamănă, ziua se fac lucrările mai 
delicate.

Trecem pe teritoriul citorva fer
me, unde mecanizatele nu stau o 
clipă. Un scurt popas la ferma nu
mărul 4. Mergem in urma unei se

tractorist la Băbiciu, nu admite nici 
proastă despre calitatea muncii lor

Petre Vale, tractorist la Stoenești : „Pînă deseară „Ai tu 65 de cai putere, dar fără mine tot nu se poate". Șeful de fermă, Marin St. Ciobanu, 
ii facem și proba...". întrebarea e : de ce abia in ing. Constantin Buzdun, descălecind de pe... „ARO“-ul său de un cal putere, in glumă o vorbă 
cîmp s-au apucat să regleze plantatorul de butași ? verifică dacă semănătoarea pătrunde la adincimea indicată

mănători și simțim cum fiecare pas 
ni se afundă in ogorul pufos, bine 
mărunțit. pregătit cum este pregă
tită brazda în serele legumicole.

— Mecanizatorii care muncesc aici 
— precizează tovarășul Telescu — 
au luat de la început locul in pri
mire, l-au arat, l-au mărunțit, l-au 
tratat cu îngrășămintele necesare, 
îl seamănă și tot ei vor strînge re
colta. Sint interesați să obțină 
maximum.

Se ap-opie de grupul nostru, vă- 
zînd cu ochii, un călăreț. Descalecă 
la capătul locului și vine pe jos, 
peste ogor, urmat pas cu pas de 
calul roib. Este inginerul Constan
tin Buzdun, șeful fermei.

— Mă duc, din cînd in cînd, la 
tarlaua de grîu. Griul e bun, i-am 
dat „de mîncare" cit i-a trebuit și 
promite o recoltă bogată.

Mergem pe urmele semănătorii și 
Inginerul Constantin Buzdun se 
apleacă din cînd în cînd, scormo
nind pămîntul, incredințîndu-se că' 
sămînța cade bine in sol, la densi
tatea cerută. Calul îl urmează ca o 
umbră credincioasă.

— îi plac inginerului animalele, 
ne lămurește tovarășul Telescu, cu 
voce înceată. Are calul acesta în 
îngrijire de 4 ani, el ii hrănește, el 
tl țesală. Este ARO-ul său, cu care 
străbate cimpurile fermei.

Șeful fermei aude și zimbește, 
mingilndu-șl drăgăstos calul.

„Am închis 
birourile, 

am mutat în cîmp 
și contabilitatea"
— Simt eu că primăvara asta este 

altfel decît toate primăverile de 
pînă acum — ne spunea, mai apoi, 
pe drumul de întoarcere, directorul 
I.A.S.-ului. Vrem altfel de recolte, 
mai substanțiale și le vom obține.

Am închis și birourile și am mu
tat și rentabilitatea aici, in cimp. 
Iată, la ferma numărul 4, de unde 
am plecat, lucrează în cimp și eco
nomista Viorica Ionică. Cu toate că 
a făcut A.S.E.-ul, a devenit o ope
ratoare chimistâ pasionată. Ei i se 
încredințează erbicideie, urmărește 
cu competență combinațiile, soco
tește, cintărește, pune mina la 
lucru, pentru că, acum, fiecare om 
este valoros aici, pe ogor, unde se 

hotărăște recolta viitpare. Agricul
tura este o meserie pasionantă și 
molipsitoare.

— Mai aveți astfel de oameni, 
„molipsiți" de agricultură 7

— Cum să nu. Iată-1 pe Gogu P. 
A făcut parte din echipa de con
structori a I.A.S.-ului. L-a cucerit 
combina C-12 și a devenit un me
canizator de elită, înflorind cimpul. 
Mai are însă de învățat pomicul
tura. Aici a incurcat-o.

— Cum așa ?
— La prima vedere e ca o glumă, 

în realitate... Să vedeți ! Zilele tre
cute, completind golurile din livadă 
cu plantări de puieți — și în livadă, 
să știți, primăvara are ritmurile ei 
năvalnice — mi-am amintit de ve
chea meserie de zugrav a tinărului 
în cauză. Și l-am rugat ca, într-un 
răgaz al lui, ca să nu mai ocup un 
om cu treaba asta, să văruiască 
puieții la fel cum erau văruițl, ca 
protecție, ceilalți pomi. El a văruit 
puieții — pentru că nu aveau co
roană să-l oprească — pînă în vîrf. 
Ca Păcală I Tot I.AS.-ul s-a cutre
murat de rîs. Nu i-a venit bine 
deloc. Lucrează acum îndîrjit în 
schimbul de noapte. Meditează — 
mi-a spus — la faptul că agricultu
ra e cea mai grea meserie, dar și 
cea mai frumoasă. Pentru el, poate, 
pomicultura va fi un nou început, 
chiar dacă l-a făcut călcînd cu stîn- 
gul. Sînt oameni buni și harnici — 
conchide tovarășul Telescu. Tinerii 
aceștia nu au nici zi, nici noapte, 
simt pămîntul. se întrec în a-1 cu
noaște mai bine, măsurindu-și for
țele cu el, descoperindu-i secretele, 
silindu-1, prin muncă, prin stăruin
ță, prin învățătură continuă, să dea 
mai mult decît se poate crede că 
poate da la un moment dat. Și 
„asul" nostru de pe C-12 este, cu 
toată nereușita lui din livadă, prin
tre ei.

Un dialog 
despre muncă, 
despre calitate

Sintem în hotarul cooperativei a- 
gricole din Redea. Cimpul este îm- 
pinzit de tractoare. îți vine greu să 
alegi un loc unde să oprești. Ne de
cidem la o parcelă unde se seamă
nă sfecla de zahăr pe ultimele hec
tare. Munca este organizată exem
plar. Lucrările de erbicidare a te

renului, încorporarea în sol a solu
ției și semănatul se execută în flux, 
fără decalaj. Ne apropiem de un 
grup de mecanizatori și specialiști, 
în mijlocul cărora se află tovară
șul Ion ALBULEȚU, prim-secretar 
al comitetului județean de partid. 
Se discută atent, gospodărește des
pre ritmul și calitatea lucrărilor. 
Consemnăm, în grabă, cîteva dialo
guri :

— Se lucrează frumos, dar mergi 
cam încet „doctore". Așa-i ?

— Așa a fost — răspunde „doc
torul", președintele C.A.P. Redea, 
tovarășul Lică Ștefan. Din consiliu 
noi am avut cea mai mare supra
față cu plante din epoca intîi. Din 
cooperativele agricole Studina, 
Grădini, Traianu și I.A.S. Studina 
am primit în ajutor 27 de tractoare 
cu toate utilajele pentru pregătit 
terenul, erbicidat și semănat. Toa
te sînt în lucru. Pînă diseară ter
minăm sfecla, iar mîine — „floa
rea". Apoi începem porumbul.

Nu scapă atenției și unele aspec
te de neglijență :

— Sola nu este bine închegată — 
atrage atenția primul secretar. La 
capete rămîn cîțiva metri neînsă- 
mînțați, iar drumul este prea larg. 
Apoi, se face risipă de carburanți. 
De ce tractoarele ce amestecă so
luția de erbicidare funcționează 
continuu 7

„Nu au baterii" — vine răspun
sul. Este o problemă mai generală. 
Cîteva sute de tractoare, din lipsa 
bateriilor, trebuie ținute „în mers", 
chiar și cînd nu lucrează. Se con
sumă inutil multă motorină, atît de 
prețioasă acum.

— Experiențele făcute anul trecut 
Ia Vișina au demonstrat că asigu- 
rind o densitate optimă de plante 
putem obține la sfecla de zahăr 
70—80 tone la hectar în regim irigat 
și 45—55 tone la neirigat. Voi ce 
densitate asigurați 7

De la Maria Garofeanu, șefa fer
mei, aflăm că la semănat se asigu
ră o densitate de 240 000—270 000 
boabe la hectar, în funcție de po
tențialul productiv al fiecărei sole. 
Aceasta permite ca la toamnă să 
se culeagă între 80 000—90 000 plan
te Ia hectar. Suficient pentru depă
șirea producției planificate.

Un dialog concis. La obiect 
Ne-am despărțit de acești oameni 
cu convingerea că știu ce au de fă
cut pentru a smulge pămîntului 
roade cît mai bogate.

Oameni de calitate - lucrări de calitate 
Aceasta li se cere acum specialiștilor și mecanizato
rilor. In imagine. Maria Garofeanu, șefa fermei 1, de 
la C.A.P. Redea, și Doru Rădulescu, directorul gene
ral al Direcției agricole Olt, verificind indicii de ca

litate la însămințarea florii-soarelui

Un agregat care „mănincă timpul*
lată un agregat cu 12 secții, folosit la insâmințarea 
florii-soarelui și a porumbului. Era in lucru la C.A.P. 
Băbiciu. Cu el se realizează zilnic 20-22 hectare. Cit 

două semănători obișnuite

La răscrucea 
dintre schimbul 

de zi și cel 
de noapte

La Stoenești, cum vii dinspre Ca
racal, în dreapta, într-un cimp 
proaspăt pregătit, animație In Jurul 
unui tractor. De aproape e mai 
limpede : nu tractorul e problema, 
ci mașina pe care o poartă. O ma
șină nouă de plantat butași. A 
doua. Pentru că prima funcționea
ză mai încolo. Acum stă și ea ; 
tractoristul îl ajută pe cel de aici 
ca să regleze mașina nouă. Pînă 
una-alta stau amîndouă. Pe lîngă 
ele și grupul de femei care lucrea
ză pe mașină, la plantat. Incit te 
întrebi de ce nu i s-a putut face 
acestei mașini reglajul „acasă", 
înainte de a fi fost adusă In cîmp, 
aici urmînd a fi doar încercată. 
„Pînă deseară reușim s-o încer
căm" spune Petre Văle, tractoris
tul. E soare, e cald, timp bun de 
lucru. O minunată jumătate de zi 
pierdută insă.

Mergem mai departe, la Gosta- 
văț. Mergem anevoie, pe lîngă ca

nale de irigații și cîmpurl care au 
fost sau urmează a fi pregătite, au 
fost sau urmează a fi semănate, 
pămîntul e viu acum, s-a trezit la 
viață... Urcăm coama unei movile 
din pămînt excavat la irigații și, 
iată, avem în față panorama pă
mîntului cafeniu, întins ca în pal
mă și străbătut, din zare in zare, 
de mașini care vin și se duc, se 
încrucișează ori merg în șir. Do
carul e aici, caii pasc liniștiți, in
ginerul Vișan trebuie să fie și el pe 
aproape. Aproape e un fel de a 
spune. Iat&-1, vine, pășește greu 
prin pămintul afinat, e departe in 
zare, abia se vede...

Sobru, ars de soare și vînt, cu 
buzele crăpate ca de arșiță, ușor 
obosit, e spre sfirșitul zilei de lu
cru. „Am de semănat 550 de hec
tare, am 14 tractoare mari — U 650 
— și 6 mici, 6 combinatoare, 3 in
stalații de erbicidare..." ....și eteae-
tera... Important e dacă tot acest 
arsenal e folosit..." „Păi, să le nu
mărăm, sînt aici toate, mai puțin 
patru care-s la transport... Deci, 
acolo cinci, în partea cealaltă trei, 
in față patru..." Da, iese numărul. 
„Mai am pregătite două semănă
tori ; la noapte, în schimbul doi se 
discuiește, avem teren pregătit, da 
mîine intrăm la porumb... Cu po
rumbul, da, acolo e problema... Pă
mintul ăsta a mai produs 10 000 de 
kilograme de porumb Ia hectar, ar 
putea să producă și anul ăsta, că e 
bine lucrat și va mai fi, cît o să 
fie nevoie... Atîta doar că nu-i dăm 
tot ce-i trebuie pentru că nu avem, 
el ar avea nevoie de zece, iar noi 
îi dăm numai patru litri de dual... 
Că atît avem. Și pe urmă mai e 
problema motopompiștilor și mai « 
problema...

Ca să vorbim ca la ședință, pro
bleme sînt și vor mai fi... Impor
tant e că oamenii aceștia muncesc 
acum cu toate puterile lor, fac e- 
fortul pe care-1 simt necesar, vi
tal.;. N-am izbutit să discutăm aici 
cu nici un tractorist, pentru că nici 
unul nu-și îngăduia nici uu răgaz, 
îndată ce ajungeau în capătul lo
cului întorceau și porneau din nou 
In largul cîmpului, ca într-o călă
torie peste mare.

Mai departe, la Băbiciu. am dis
cutat cu Marin Șt. Ciobanu. Cinci

tractoare, trăgînd după ele diverse 
agregate, se opriseră ciopor. Cite- 
va minute mai tirziu am înțeles că 
la unul dintre ele fusese o mică 
defecțiune, dar că tractoriștii, pu- 
nind cu toții mina, o îndepărtaseră 
cît ai clipi... Au și pbrnit din nou 
in brazdă, afară de Marin care ne 
iese în cale... „Curgea ulei la un 
tractor, băiatul prea tînăr... Acuma 
e bine... Azi noapte, aicea s-a dat 
cu discurile, acuma semănăm...'". 1 
„Se lucrează noaptea, intr-adevăr y' * 
„Păi, cum 7 Lucrează gloriștii, tslfi, î 
toți doișpe... Alde nea Gheorghe'” 
Duca, alde nea...". „Cînd vin ?“ 
„Păi, acuma sînt acasă, se odihnesc, 
la șase remorca îi aduce pe ei și 
ne duce pe noi, ei se urcă pe trac
toarele noastre, agață de ele discu
rile și lucrează pînă dimineața. Di
mineața, remorca ne aduce pe noi 
și îi duce pe ei... Atuncea tractoa
rele stau și ele un ceas să se o- 
dihnească, să le mai verificăm și 
o luăm de Ia început..." Careva 
dintre noi, ca să-1 încerce, se pre
face cam nemulțumit de felul în 
care a fost pregătit aici terenul. 
Marin Șt. Ciobanu se indignează, 
se aprinde, se apleacă și ia un 
pumn de țărină......Asta teren ne
pregătit ? Ce vorbești dumneata ? 
Păi de 4—5 ani n-am mai avut noi 
teren pregătit ca ăsta... Că aram 
numai primăvara, toamna nu mai 
apucam... Acuma, ia uită-te dum
neata mai bine și pe urmă să vor
bești..." Cu greu a înțeles că a fost 
doar o glumă. „Cu chestii de-astea 
nu se glumește".

Așa-i. Nu-i glumă, cu pîinea ță
rii nu-i glumă, cu munca acestor 
oameni nu-i glumă, nici cu viața și 
nici cu problemele lor. Cu dragos
tea lor pentru pămînt, cu credința 
lor In marile promisiuni ale aces
tui pămînt, cu bucuria lor pentru 
lucrul bine făcut, cu neodihna lor 
din zori pînă' în' amurg și din a- 
murg pînă în zori, în soare. în vînt 
tăios, în praf, îh pulbere de erbi- 
cide, în scuturat de tractor, în pli
ne uscată și muiată în apă mîncată 
la volan, cu nimic din toate astea 
nu-i deloc de glumit...
Dlonisle ȘINCAN, Mlha! 
CARANFIL, Aurel PAPAD1UC 
Emlllan ROUĂ

EXIGENȚA FATĂ DE REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE
prima literă a alfabetului autoconducerii

Cînd intri într-o Întreprindere 
tînără, cum sînt practic toate între
prinderile din municipiul Bistrița, 
gîndul te duce la strădaniile colec
tivului pentru maturizarea sa, pen
tru însușirea cu operativitate a ri
gorilor tehnicii moderne, pentru 
îndeplinirea planului în condițiile 
exigențelor cantitative și calitative 
actuale. La întreprinderea de sti
clă din Bistrița nu am găsit însă 
nimic din ceea ce obișnuim adesea să 
numim „greutățile începutului". Și 
mai mult. Cu fiecare nou moment al 
documentării descopeream parametrii 
unui colectiv matur, entuziast, ca
pabil să-și asume sarcini tot mai 
complexe.

Primul argument: pro
ducția crește de trei ori, 
consumurile energetice scad 
de patru ori. Indiferent de desti- 
nație, sticla este un 
intensiv. Desigur, 
nu spunem o nou-

Am reamin- 
insă acest 

pentru ca de 
din acest 

realității.

produs energo-

producție-marfă a scăzut de aproape 
patru ori. Nivelurile consumurilor 
prevăzute la energie sînt de 16 kWh, 
iar la gaz metan de 63 mc la fiecare 
milion lei producție-marfă.

Veți respecta aceste norme de 
consum numite în întreprindere 
„strînse" 7 — l-am întrebat pe me- 
canicul-șef al unității. Silviu Moise, 
între argumentele „pro" — rezulta
tele pe trei luni din acest an, cînd 
întreprinderea s-a încadrat în con
sumurile de energie și combustibil, 
stabilite, obținind și economii. Mai 
convingătoare sint insă numeroase
le măsuri ce vor fi finalizate în lu
nile imediat următoare : montarea 
cazanelor recuperatoare de căldură 
la bazinele de lucru ale cuptoarelor 
de topit sticla, asigurîndu-se econo
mii anuale de 686 tone combustibil 
convențional ; înlocuirea aerului 
comprimat de la prese cu aer ven
tilat — economie anuală de 40 MWh 
energie electrică ; modificarea cup
toarelor de preîncălzire ș.a.m.d.

Iată că într-o întreprindere in-

se mai știe și faptul că nimeni pînă 
atunci nu a reușit să fabrice cristal 
de cea mai bună calitate din nisipul 
de Hudești. Nu întîmplător, la în
ceput, ideea a stîrnit zîmbete iro
nice in rîndul unor specialiști din 
afara întreprinderii. Singurii care 
n-au zîmbit și și-au văzut de „ideea 
lor" au fost cîțiva specialiști și 
muncitori din întreprindere. Alături 
de ei, cuvîntul încurajator al pri
mului secretar al comitetului jude
țean de partid, care a urmărit pas 
cu pas drumul „cristalului de Bis
trița".

îl ascultăm pe inginerul-șef, Zol- 
tan Suciu : „Materia primă, ener
gia și combustibilul pe care le fo
losim pot să-și sporească de peste 
zece ori valoarea dacă sînt trans
formate în cristal, în loc de sticlă 
de menaj. De aici am pornit. Am 
avut în vedere, bineînțeles, și o rea
litate tehnică : transparența per
fectă pe care o obțineam obișnuit 
la sticla fabricată din nisip de Hu
dești. în rest, nu aș avea nimic deo

muncitorești
tă ziua, toți cei care lucrăm în ate
lierul de creație nu facem altceva 
decît să gîndim și să regîndim for
me mal atractive, desene mai izbu
tite ale noilor 
tate in 
să faci față azi concurenței pe plan 
mondial din industria sticlei. Și re
țineți că 58 la sută din producția 
noastră este destinată exportului in 
S.U.A., Canada, Anglia, R.F.G. și 
alte țări".

Are dreptate maistrul Ardeleanu I 
Și mai important este faptul că prin 
tot ce face, prin calitatea produselor 
ce le realizează, entuziastul colectiv 
al unității bistrițene dovedește că acest 
deziderat vital este onorat exem
plar : în ultimii patru ani nu s-a 
primit nici cea mai mică reclamație 
în legătură cu calitatea producției 
livrate la export.

Sînt doar trei din multele argu
mente care probează 
tînărului colectiv, la 
strul Ion Mărginean 
unul : „La noi

produse. Fără nou- 
fiecare zi nu mai reușești

maturitatea 
care mai- 

mai adaugă 
întreprinde-

tate. 
tit 
fapt 
aici, 
punct al 
treagă acțiune de reducere a consu
murilor de energie și de combusti
bil. Cîteva măsuri sint concludente 
în acest sens.

în secția de șlefuit urmărim cum 
funcționează prima instalație de. re
cuperat căldura mașinilor de 
truit. Pe fiecare mașină de 
truit — și sînt patru asemenea 
șini — s-au montat serpentine . 
care circulă aoă. Apă ce se încăl
zește acoperind întregul necesar de 
ană caldă al secției de finisare, fără 
să se consume un gram de combus
tibil în plus, tntr-un alt sector mare 
consumator de energie și combusti
bil — cuptoarele „Amko" — notăm 
o altă realizare recentă : prin mo
dernizarea cuptoarelor de recoacere, 
consumul de gaz metan scade de la 
45 la 35 mc pe oră. Deocamdată, 
pentru că în atenție sînt și alte mă
suri de diminuare a consumului.

Desigur,. în această unitate s-au 
întreprins și alte măsuri pentru 
economisirea energiei și combusti
bilului. Mai mult decît rezonanțele 
de ordin tehnic ale uneia sau alteia 
dintre măsuri, citeva cifre dau di
mensiunile reale ale unui impresio
nant efort colectiv al muncitorilor 
și specialiștilor de aici. Din 1975 șl 
pînă în 1981, producția-marfă a în
treprinderii a crescut de peste tret 
ori, în timp ce consumul de energie 
și de gaz metan la milionul de lei

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"
a pornit o In-

lus- 
lus- 
ma- 
prin

trată de puțini ani in funcțiune, 
muncitorii și specialiștii realizează 
modificări și înlocuiri 
soluții tehnice și tehnologice. Este 
atitudinea unor oameni care simt 
cu adevărat pe umerii lor răspun
derea pentru buna gospodărire a 
întreprinderii in care lucrează.

ale unor

Al doilea argument: cris
talul de Bistrița. Da-la Bistrita> 

. se fabrică cristal ! De cea mai bună 
calitate. Debutul a avut loc in 
toamna trecută in timpul vizitei de 
lucru a secretarului general al par
tidului în întreprinderea bistrițeană. 
Caldele felicitări primite cu acel 
prilej din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu încununau, de fapt, stră
daniile de zile și nopți ale muncito
rilor și specialiștilor unității, care 
„s-au încăpățînat" să creadă într-o 
idee : se poate 
din 
din
tras 
din

A 
mal 
mai 
Ceea ce 
tul că totul a pornit de la dorința 
de a asigura valorificarea superioară 
a materiei prime, a energiei șl com
bustibilului. După cum la fel de bine

produce cristal și 
nisipul de Hudești, nu numai 
cuarț adus din import sau ex- 
eu mari eforturi dintr-o mină 

Valea Jiului.
cui 
știe 
are

a fost ideea 7 Nimeni nu 
precis. Și poate că nici nu 
importanță acest lucru, 

se știe cu precizie este fap-

sebit să vă spun decît că ne-am a- 
pucat de treabă. Am stabilit rețeta 
și am construit cuptorul. Sincer să 
fiu, aveam o oarecare teamă de ne
reușită. Nu vă da ți seama cît de 
mult contează in asemenea momen
te un cuvînt încurajator, pe care 
l-am primit la timp din partea co
mitetului județean de partid. Am 
pregătit rind pe rînd și cuptorarii, 
și specialiștii, și finisorii. Totul s-a 
făcut din mers, în timp record. Asa 
că, în octombrie anul trecut, am ela
borat prima șarjă de cristal și am 
fabricat primele produse. Puse față 
în față cu cele realizate la Mediaș, 
nu s-a putut sesiza nici o deosebire".

Al treilea argument: 58 
la sută din producție este 
destinată exportului. Sau poa' 
te că, în ordine logică, ar trebui să 
spunem mai intii că in acest an 80 
la sută din produsele realizate aici 
sînt noi. Ritmul înnoirii aproape 
integrale a producției de la ufl an 
la altul este, la întreprinderea de 
sticlă din Bistrița, însuși ritmul co
tidian al muncii. Cite produse noi 
ați creat în acest an ? — îl întrebăm 
pe meșterul loan Ardelean, venit 
aici după lungi stagii de creație pe
trecute la o întreprindere din Turda. 
Răspunsul este surprinzător : „Nu 
știu ! Cine mai are timp să le nu
mere 7 Cred că sînt citeva zeci. Toa-

I

in
re cu fiecare pri
lej — în ședințe 
de producție, in 
adunări de grupă 
sindicală, in. .di
verse forme de 

partid — căutăm săînvățămînt de .
explicăm oamenilor o seamă de no
țiuni și sarcini economice : ce este 
producția netă și care sînt factorii 
ei de creștere, începînd de la fiecare 
loc de muncă și pînă Ia nivelul în
treprinderii ; ce este cursul de re
venire și cum se calculează ; ce este 
fondul de 
ce este 
cheltuieli
însușirea cit mai exactă și conști
entă a 
muncitorești, 
tinde ca fiecare să acționeze in spi
ritul exigențelor pe care acestea le 
presupun. Și încă ceva: pot spune că 
funcționează bine conducerea co
lectivă. Dar nu în ședințe ținute in 
birouri, ci în secțiile de producție. 
In fiecare dimineață organizăm „o- 
perativa" In mijlocul muncitorilor, 
urmărind precis ce era de făcut, ce 
s-a făcut, ce nu s-a făcut — și de ce 
— și ce trebuie făcut. In ședințele 
consiliului oamenilor muncii, perio
dic, fiecare raportează 
tat de sarcinile ce-i 
țațe".

La întreprinderea
Bistrița lecția autoconducerii mun
citorești începe cu răspunderea per
sonală. Și practica a dovedit că e 
bine așa.

participare la beneficii ; 
bugetul de venituri și 
ș.a. Căutăm să asigurăm

principiilor autoconducerii 
pentru a putea pre-

cum s-a achi- 
sînt incredin-

de sticlă din

Viorel SALAGEAN 
Gheorghe CRIȘAN

BAZA
(Urmare din pag. I)
dent, un efort susținut și conjugat 
din partea proiectanților, constructo
rilor, furnizorilor de utilaje și mon- 
torilor. De fapt, pentru înfăptuirea 
obiectivelor în domeniul energeticii 
nucleare se va asigura participarea 
tuturor ramurilor economiei națio
nale, cărora le revine sarcina reali
zării capacităților de producție, a 
materialelor speciale, echipamente
lor, combustibilului nuclear și apei 
grele.

Ca rezultat al înfăptuirii obiective
lor programului energetic, în actua
lul cincinal și, în continuare, pînă 
la sfirșitul deceniului vor interveni 
importante schimbări în structura 
puterilor instalate și a energiei elec
trice produse in centralele electrice 
din țara noastră, reducindu-se Ia 
minimum necesar consumul de hi
drocarburi. Este neeconomică, cum 
bine se știe, producerea de energie 
pe bază de hidrocarburi. Este nu 
numai ineficientă din punct de ve
dere economic, dar și nesigură in 
condițiile accentuării crizei econo
mice mondiale. Or, la ora actuală, 
în tara noastră aproape 43 la sută 
din producția de energie electrică 
este realizată pe bază de hidro
carburi. O situație care, potrivit pro
gramului energetic, va fi înlăturată, 
urmînd ca din anul 1983 preponde
rentă să fie producția de energie ob
ținută pe bază de cărbune. Practic, 
•pînă în 1985 ponderea ’ produc
ției de energie electrică pe bază 
de hidrocarburi se va reduce la 
24,3 la sută, iar a celei pe bază de 
cărbuni va spori la 47,5 la sută. Con
comitent, va înregistra o creștere 
importantă și ponderea producției 
de energie realizată in hidrocentrale, 
alungind Ia„sfirșitul cincinalului la 
21,2 la sută. Potrivit hotărîrii plena
rei. această tendință de creștere a 
producției de energie în centrale pe 
bază de cărbune și hidrocentrale se 
va menține și în continuare pînă in 
anul 1990, urmind ca pînă la sfirșitul 
deceniului să intervină cu o pondere 
însemnată și producția de energie 
electrică realizată in centrale nucle- 
aro-electrice.

în spiritul acelorași preocupări 
privind sporirea și schimbarea struc
turii producției de energie electrică, 
o însemnătate deosebită se acordă 
creșterii aportului surselor noi de 
energie în balanța energetică ; pe 
baza acestora urmează să se producă 
energie electrică sau termică in echi
valent de 5,5 milioane tone combus
tibil convențional in 1985 și 7—10 mi
lioane tone combustibil convențio
nal in 1990.

Sporirea producției de energie 
electrică realizată pe bază de cărbu-

ENERGETICĂ
SPORIREA PUTERII INSTALATE

în centralele Ministerului Energiei Electrice
— în megawați —

ne pune sarcini de maximă impor
tanță în fața oamenilor muncii din 
industria extractivă. Programul e- 
nergetic cuprinde, dealtfel, un ca
pitol amplu, distinct, referitor la 
dezvoltarea producției de cărbune in 
perioada 1981—1990. Fără să intrăm 
în prea multe amănunte, vom aminti 
că în actualul cincinal producția de 
lignit și cărbune brut va fi de 2,3 
ori mai mare decît cea din perioada 
1976—1980. Datoria de onoare, pa
triotică a minerilor din exploatările 
subterane și din carierele de extracție 
la suprafață a lignitului este, așadar, 
de a munci fără preget, cu abnegație 
și dăruire totală pentru a da țării cit 
mai mult cărbune. Un prim examen 
al capacității de mobilizare a oame
nilor muncii din acest sector de acti
vitate se dă chiar in acest an. cînd 
trebuie să se obțină suplimentar 
față de prevederile planului o can
titate de 4 milioane tone cărbune, 
din care 3,4 milioane tone din carie
re. La acest capitol, ponderea prin
cipală o dețin combinatele miniere 
Rovinari și Motru din bazinul Gorj, 
care trebuie să extragă suplimentar 
peste 3 milioane tone, revenindu-le 
pe total sarcina de a realiza peste 
trei sferturi din producția de lignit 
a țării.

Așa cum se arată In hotărlrea ple
narei, concomitent cu măsurile stabi
lite pentru sporirea producției de e- 
nergie electrică, toate ministerele, 
toate centralele și Întreprinde
rile vor trebui să acorde o atenție 
deosebită folosirii cu eficientă ma
ximă a resurselor energetice, reduce
rii consumului de energie, sub toate 
formele, aplicării de măsuri ferme

pentru eliminarea risipei șl a pier
derilor. Aceasta este una din condi
țiile esențiale de care depinde ali
mentarea normală, fără nici un fel 
de perturbări, a fiecărei unități eco
nomice cu energia necesară. Fie
care colectiv, fiecare om al muncii 
este chemat să gospodărească c” 
maximă grijă cantitatea de energu 
pe care o are la dispoziție și care 
asigură desfășurarea in condiții nor
male a producției. Trebuie luate 
măsuri hotărite pentru ca situații ca 
cele petrecute anul trecut, cind creș
terea consumului de energie electri
că a fost mai mare decît sporul de 
producție-marfă, să nu se mai re
pete.

Pe drept cuvînt putem spune că 
« programul de dezvoltare a bazei 

energetice a țării nu se adresează 
și nu este numai un program al pro
ducătorilor și furnizorilor de ener
gie, ci al tuturor oamenilor muncii 
din toate sectoarele de activitate, al 
tuturor cetățenilor țării. Hotăritoare 
sint acum acțiunile concrete între
prinse de organele și organizațiile 
de partid pentru unirea și mobiliza
rea eforturilor oamenilor muncii din 
toate ramurile economiei naționale 
care contribuie la dezvoltarea bazei 
energetice — desigur. în primul rind 
a minerilor și energeticienilor — 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor stabilite. Dezvoltarea și 
utilizarea rațională a bazei energe
tice a țării reprezintă una din condi
țiile esențiale pentru progresul ne
contenit, multilateral al economiei 
naționale, pentru creșterea nivelului 
de trai și de civilizație al Întregului 
nostru popor.

-
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A GENERALULUI KENAN EVREN,

SEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA

La întreprinderea de mașini grele București La întreprinderea de calculatoare

Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice

Oaspeți ai colectivului de
(Urmare din pag. I)
proiectată pentru a forja lingouri de 
pînă la 400 tone și cu un diametru 
de 3 900 mm.

Un alt domeniu în care între
prinderea bucureșteană a Înregistrat 
realizări de prestigiu, care i-au adus 
o binemeritată apreciere și pe plan 
internațional, este acela al prăjini
lor pentru foraj, folosite la adincimi 
de pînă la zece mii de metri. Aceas
ta a impus, informează specialiștii, 
intrarea în dotare a unor utilaje de 
mari dimensiuni și de mare precizie 
— strunguri carusel, freze și prese 
mecanice.

în secția mecanică I au fost pre
zentate o serie de machete ale princi
palelor utilaje tehnologice fabricate 
1* I.M.G.B. Aici pot fi urmărite, de 
asemenea, performanțele tehnico- 
funcționale ale preselor mecanice 
•au ale cilindrilor pentru laminoare.

La întreprinderea de calculatoare
în continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și generalul Kenan Evren, 
însoțiți de oficialități române și 
turce, au vizitat întreprinderea de 
calculatoare de pe platforma indus
trială Pipera, unde, in anii din urmă, 
s-a construit cel mai puternic cen

în secțiile mecanică III și turbine, 
oaspeților le-au fost prezentate per
formanțele arborilor cotiți pentru 
motoarele navale de la 6 000 pinâ La 
20 000 de CP, ale turbinelor și turbo- 
compresoarelor de mare putere.

Aflat în mijlocul colectivului de 
1a întreprinderea de mașini grele, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a fo
losit și de acest-prilej pentru a se 
interesa de realizările obținute în 
primul trimestru al anului, de felul 
cum se acționează pentru dezvolta
rea capacităților de producție, pen
tru sporirea productivității muncii, 
pentru creșterea continuă a eficien
ței economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ministrului industriei construcții
lor de mașini și factorilor de răspun
dere din centrala industrială de re
sort și din întreprindere să acționeze 
în continuare pentru luarea tuturor 
măsurilor de devansare a sarcinilor 

tru al industriei electronice româ
nești.

La sosirea In unitate, cel doi șefi 
de stat au fost salutați de Gheor- 
ghe Petrescu, ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, Vasile Baltac, secretar de

la I.M.G.B.
mari ce revin întreprinderii din pro
gramul energetic național, dezbătut 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
pentru folosirea cit mai judicioasă a 
capacităților de producție, utilajelor 
și a forței de muncă, pentru reali
zarea exemplară a obiectivelor stabi
lite pentru acest cincinal.

La Încheierea vizitei, înaltul oas
pete a consemnat în cartea de onoa
re : „Am vizitat o întreprindere foar
te frumoasă. Toată considerația noas
tră celor care au construit această 
fabrică și succes In viitor I".

Șeful de stat al Republicii Turcia 
a mulțumit gazdelor pentru ocazia ce 
i s-a oferit de a vizita această în
treprindere modernă, reprezentativă 
pentru nivelul atins astăzi de indus
tria românească.

Cei prezenți i-au salutat din nou 
eu căldură pe cel doi șefi de stat, 
i-au ovaționat îndelung.

stat la acest minister, de reprezen
tanți ai conducerii întreprinderii și 
de un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, care au aplau
dat cu căldură pentru prietenia din
tre țările și popoarele noastre.

Vizita la întreprinderea de calcu
latoare electronice, care ilustrează în 

mod grăitor politica partidului șl 
statului nostru de dezvoltare priori
tară a ramurilor purtătoare ale pro
gresului tehnic, a constituit pentru 
înaltul oaspete un prilej de a cu
noaște realizările obținute în acest 
domeniu de poporul român.

în timpul vizitării principalelor 
secții de fabricație, directorul unită
ții, Tănase Florea, a prezentat e- 
tapele principale ale creării și dez
voltării întreprinderii, profilul și 
perspectivele sale de viitor. Au fost, 
de asemenea, înfățișate principalele 
grupe de produse ce se fabrică iu 
unitate, performanțele acestor echi
pamente și largile posibilități de 
utilizare. Au atras atenția micro 
și minicalculatoarele din familiile 
„Felix", „Coral" și „Independent", 
mașini de facturat și contabiiizat. rod 
al activității specialiștilor români. în 
discuții se subliniază faptul că, ple- 
cînd de la prima licență achizițio
nată, unitatea bucureșteană realizea
ză acum într-o proporție însemnată 
echipamente de concepție proprie.

De-a lungul fluxului tehnologic de 
fabricație a unor produse reprezen
tative. înaltul oaspete a urmărit eu 
atenție modul cum se reglează și se 
testează sistemele de calcul și ma
șinile electronice de calcul. Au fost 
date explicații cu privire la proce
deele tehnologice folosite, precum și 
în legătură cu preocupările colecti
vului de muncitori, tehnicieni și in
gineri de diversificare a producției, 
de sporire a nivelului tehnic și ca
litativ al echipamentului și aparatu
rii realizate în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane.

în timpul vizitei, șeful de stat al 
Republicii Turcia s-a interesat de 
parametrii tehnici ai unor produse, 
apreciind măsurile întreprinse pen
tru creșterea și modernizarea pro
ducției, perfecționarea proceselor 
tehnologice și trecerea la producerea 
a noi generații de calculatoare.

în încheierea vizitei, generalul 
Kenan Evren, șef de stat ai Repu
blicii Turcia, a semnat in cartea de 
onoare a întreprinderii : „Ceea ce 
arh văzut la fabrica de calculatoa
re are perspective foarte frumoase 
pentru viitor. Doresc să exprim mul
țumiri pentru explicațiile primite și 
să adresez urări de succes și spor 
la muncă celor care colaborează la 
realizarea acestor produse !“.

Pe parcursul vizitei, oamenii mun- 
'jWT de 'Ta”'înrrepfinder^a de 'calcu
latoare electronice au salutat cu deo
sebită căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe șeful de stat al Re
publicii Turcia, au aplaudat pentru 
prietenia româno-turcă, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare din
tre țările și popoarele noastre.

Vizită
în cursul după-amiezii de marți, 

generalul Kenan Evren, șef de stat 
al Republicii Turcia, a plecat într-o 
vizită în județul Brașov.

Oaspetele este însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și teleco-

Generalul Kenan Evren, șef de 
stat al Republicii Turcia, a primit, 
marți după-amiază, la Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice și pe reprezentanții 
unor organizații internaționale acre
ditați în țara noastră, cu care s-a 
întreținut într-o atmosferă cordială.

Depunerea unor coroane 
de flori

Marți dimineața, generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii Tur
cia, a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Va
sile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, ge
neral-colonel Vasile Milea. prim- 
adjunct al ministrului apărării și șef 
al Marelui Stat Major, Nicolae 
Ganea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, generali.

Au participat oficialitățile turce 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete în 
vizita sa în țara noastră.

La Muzeul de istorie
al Republicii Socialiste România

Marți după-amiază, generalul Ke
nan Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia, însoțit de celelalte persoane 
oficiale turce, a vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. La sosire, înaltul oaspete a fost, 
salutat de Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste.

Directorul muzeului, prof. dr. Flo
rian Georgescu, l-a invitat pe șeful 
de stat al Republicii Turcia să vizi
teze expoziția „Dovezi ale dragostei, 
înaltei stime și profundei prețuiri de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țări". Oas
peții s-au oprit cu mult interes in 
fața numeroaselor exponate ce înfă
țișează activitatea neobosită pe care 
o desfășoară secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
pentru ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație, pen
tru dezvoltarea și adîncirea continuă, 
pe multiple planuri, a relațiilorsaia. 
externe, pentru i 
lume. Oaspeții au _____ _
nea, un interes deosebit pentru expo
natele ce înfățișează realizările con
temporane, materiale și spirituale, 
ale poporului român.

în continuare a fost vizitată expo
ziția „Permanențe ale politicii exter

iun, a relațiilor sala . pi* unei metr 
ftistantafau păîH irv.: fa, Adamclisi, 
iu arătat, de aseme- află' în Muze

in județul
municațiilor, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, Vasile Patilineț, 
ambasadorul României la Ankara, 

împreună cu șeful statului turc se 
află persoanele oficiale care-1 înso
țesc în vizita sa în țara noastră, pre
cum și Nahit Ozgiir, ambasadorul 
Turciei la București.

La primire au participat Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale române.

Au luat parte oficialități turce 
care îl însoțesc pe șeful de stat al 
Republicii Turcia în vizita sa in 
țara noastră.

(Agerpres)

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Ankara și 
ambasadorul Turciei la București.

La sosirea inaltului oaspete, o 
gardă militară, aliniată pe platoul 
din fața monumentului, a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Turcia.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

★
în aceeași dimineață, șeful de stat 

al Republicii Turcia a depus o co
roană de flori la Cimitirul militar 
turc — Ghencea.

(Agerpres)

ne românești. Centenarul Nicolae 
Titulescu", în care sint ilustrate mo
mente importante din istoria po
porului român, aspecte semnificative 
din activitatea marelui diplomat ro
mân. sărbătorit, in acest an, in în
treaga lume, cu ocazia centenarului 
nașterii sale.

Vizitarea sălilor în care este expu
să Columna lui Traian, a tezaurului 
istoric a prilejuit înalților oaspeți 
cunoașterea unor vestigii de o mare 
valoare documentară și artistică, a 
unor mărturii de o inestimabilă va
loare ale istoriei poporului nostru.

Sintetizînd impresiile din timpul 
vizitei, înaltul oaspete a scris în 
cartea de onoare a muzeului : „Is
toria constituie un mare tezaur al 
unui stat, al unei națiuni. Un astfel 
de tezaur am văzut astăzi. Muzeul 
este foarte frumos organizat. Prezen
tarea lui a fost fără cusur. Mulțu
mesc tuturor".

Șeful de stat al Republicii Turcia 
a oferit în dar Muzeului de istorie 
al Republicii Socialiste România co
pia unei metope din monumentul de 

-al cărei original se 
..... ......... luzeul de arheologie din 
Istanbul.

La plecare, numeroși bucureșten! 
au salutat cu căldură pe lnalții soli 
ai poporului turc prieten.

(Agerpres)

Brașov
La sosirea In frumoasa stațiune 

Predeal, generalul Kenan Evren, 
ceilalți oaspeți au fost întîmpinați 
de Gheorghe Dumitrache, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Brașov, de 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat.

AUTOAPROVIZIONAREA - inițiative, experiențe, acțiuni gospodărești 

f Deși terenul comunei este stîncos, 
zootehnia este „la înălțime"

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
ROMÂNEȘTI

Comuna Poiana Mărului din jude
țul Brașov este o localitate tipic 
montană, cu terenuri frămintate, cu 
masive și dealuri avind pante pu
ternic înclinate. Este un relief aspru, 
cu o vegetație sărăcăcioasă. Dar 
poienarii se simt legați de aceste 
locuri prin toate fibrele ființei. Pen
tru că aici au trăit părinții și bunicii 
lor și pentru că ele le-au asigurat 
și le asigură existența, traiul zilnic. 
Deși în marea lor majoritate lu
crează la diferite întreprinderi și in
stituții din Zărnești, Rișnov și chiar 
Brașov, poienarii se consideră in pri
mul rînd crescători de animale, înde
letnicire care a rămas preocuparea 
lor de bază. Dealtfel, din cele 3 880 
bovine, cite sint în comună, circa 
2 700 aparțin celor care lucrează și 
în alte sectoare.

Dind dovadă de hărnicie, tenacitate 
și ingeniozitate, poienarii au știut să 
invingă vitregiile acestor locuri, reu
șind să le smulgă mai mult decit se 
credea că ele puteau oferi. Ca să 
crească animale și să-și asigure, tot
odată, cereale, ei și-au adaptat mo
dul de viață, munca, la specificul și 
condițiile acestor locuri, peste 1 090 
din cele 1511 gospodării fiind 
„cocoțate" pe culmile și pantele dea
lurilor. Ca să-și poată cultiva tere
nul, ei folosesc, în măsura in care 
găsesc, pluguri reversibile, un jug 
mai lung decit cele obișnuite, pentru 
ca animalele să poată avtea stabili
tate pe terenuri deosebit de încli
nate. Căutînd să smulgă sărăcăciosu
lui pămint tot ce poate oferi, ferti
lizarea și întreținerea acestuia se si
tuează pe prim plan. De mare 
utilitate se dovedește gunoiul de 
grajd, fără de care practicarea unei 
agriculturi — chiar așa modestă, cum 
e ea — ar fi de neconceput pe aceste 
locuri. Dar transportul, urcarea lui 
pe pantele înclinate, pînă la înălțimi 
de 800—900 de metri, sau aratul par
celelor „spinzurate" pe aceste pante 
sint grele, istovitoare atit pentru om, 
Cit și pentru animale. Si aici a in
tervenit din nou ingeniozitatea poie- 
narilor.care caută și găsesc mereu 

tot "felul de soluții pentru a munci 
mai cu spor. De exemplu, loan 
Togoe a găsit, după multe încercări, 
o rezolvare inedită pentru urcarea 
gunoiului chiar pe pantele pe care 
accesul carelor era practic imposi
bil : a amenajat un troliu acționat 
de un motoraș, de care se servesc 
acum și vecinii lui. Desigur, statul 
vine în ajutor poienarilor, asigurîn- 
du-le îngrășăminte chimice, centre 
de montă artificială pentru animale, 
iar acum consiliul popular se strădu
iește să le asigure citeva trupuri de 
pășune comunală.

Valorificînd, așadar, in mod in

Cum reușesc locuitorii din Poiana Mărului - 
Brașov să livreze statului un mare număr 

de animale și produse animaliere

genios condițiile locale, locuitorii din 
Poiana Mărului au reușit să-și dez
volte in ultimii 20 de ani efectivele 
de animale, în interesul lor și al so
cietății. Așa se face că, pe lingă 
acoperirea necesităților proprii de 
consum, ei contractează și livrează 
la fondul de stat cantități tot mai 
importante de carne, lapte, lină. 
Anul trecut, produsele livrate s-au 
cifrat la 970 bovine (în greutate de 
peste 400 tone), 400 bvine, 54 porcine, 
6 500 hl lapte, 4,3 tone lină, 100 tone 
cartofi, 900 tone fin. La acestea se 
adaugă alte circa 156 bovine, livrate 
ea material de reproducție unor coo
perative agricole de producție și 
I.A.S.-uri. Sub aspectul numărului și 
greutății animalelor livrate statului. 
Poiana Mărului se situează pe primul 
loc in județul Brașov, depășind 
chiar cele mai puternice localități 
din zona Cimpiei Birsei. Numai pen
tru produsele livrate statului pe bază 
de contract in 1981 poienarii au în
casat peste 13 milioane lei.

Cîștiguri considerabile realizează 
cei din Poiana Mărului de ani și ani 

de zile. Acest fapt se reflectă în 
bunăstarea localității, în aspectul 
gospodăriilor, în ținuta și traiul zil
nic al oamenilor. Ar fi suficient să 
arătăm că, numai în ultimii 10 ani, 
circa jumătate din casele aflate In 
vatra satului reședință de comună 
sint nou construite. Case moderne, 
mari și luminoase, contrastând pu
ternic' cu cele moștenite din trecut. 
Poate și mai concludent este faptul 
că, anul trecut, poienarii au cumpă
rat, numai prin cooperativa locală, 
mărfuri in valoare de 18,6 milioane 
lei. Forța economică a comunei se 
reflectă și în alt fapt : energia elec

trică a pătruns pînă pe cele mai în
depărtate coclauri și văi.

Gheorghe Itu, primarul comunei, și 
George Orzănică, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid, ne-au 
vorbit și despre strădania locuitori
lor de aici pentru autoaprovizionare. 
Făcind abstracție de produsele care 
nu se pot obține în comună — griu 
și pîine, porumb, ulei comestibil, 
zahăr, legume — celelalte necesități 
de consum se asigură in întregime, 
pe plan local, realizîndu-se și un im
portant surplus de came, lapte, ouă, 
lină pentru fondul central al statu
lui. Pentru valorificarea acestui 
surplus au fost încheiate contracte 
pentru livrarea a 730 bovine. 3,5 tone 
carne de pasăre, 210 000 ouă, 7 000 hl 
lapte, 4 tone lină, 700 tone fin. Un 
exemplu pentru locuitorii comunei îl 
constituie în acest sens și cadrele din 
conducerea comunei, aflate printre 
cei care au încheiat primii contracte 
cu statul.

Dar, pentru a obține rezultate cit 
mai bune in creșterea animalelor și, 
implicit, in onorarea contractelor, 

poienarii așteaptă sprijin și în rezol
varea unor probleme care le provoacă 
greutăți. Este vorba, in primul rind, 
de lipsa unor unelte și materiale 
specifice zonei de munte necoopera- 
tivizate, cum ar fi plugurile reversi
bile, grapele, sapele, motocositoarele. 
Necăjiți sint și de lipsa caielelor, la 
care necesarul comunei — de circa 
400 000 bucăți — este satisfăcut doar 
In măsură insuficientă, neținîndu-se 
seama de faptul că aici toate ani
malele mari se potcovesc de patru 
ori pe an. Un alt aspect : cițiva ță
rani inimoși au încercat și ei să-și 
amenajeze solarii. Dar unul dintre 
ei nu avea loc în curte. L-a amenajat 
în afara curții, pe o stîncă. Deși 
fondul forestier nu era afectat, pă
durarul Aurel Cioacă l-a... amendat 
cu 1 000 de lei.

Implicații asupra dezvoltării comu
nei are și modul de aplicare a legii 
sistematizării. Conform acestei legi, 
nu se mai permite amplasarea de 
locuințe și obiective gospodărești în 
afara perimetrului stabilit, adică a 
vetrei satului, neținîndu-se seama de 
specificul localităților montane, unde 
marea majoritate a gospodăriilor sînt 
amplasate în afara acestui perimetru, 
acolo unde își au și terenul. Din 
cauză că în vatra de sat nu se mai 
găsește liberă nici o palmă de loc, 
iar aprobare pentru ridicarea unor 
construcții de locuințe și alte anexe 
gospodărești în afara vetrei de sat 
nu se mai eliberează, unii dintre lo
cuitorii comunei părăsesc localitatea. 
Ce este de făcut? Reprezentanții co
munei ridică din umeri, iar răspun
sul, și mai ales rezolvarea, din 
partea organelor județene întârzie.

Acestea sint citeva dintre proble
mele cu care se confruntă poienarii, 
ca și alți locuitori ai așezărilor mon
tane necooperativizate din ludețul 
Brașov. Considerăm necesar ca foru
rile locale și centrale de resort să se 
aplece cu mai multă înțelegere și cit 
mai degrabă asupra lor. Este în in
teresul acestora și al tuturor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Instalații de vopsit 
perfecționate

în laboratoarele de cercetare și 
microproducție ale Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru industria construc
țiilor de mașini au fost concepute 
și realizate, pentru prima dată in 
țară, instalații de vopsit la înalță 
presiune de tip AIRLESS. Caracte
ristic acestor instalații este faptul 
că nu mai utilizează ca element de 
antrenare a vopselei aerul compri
mat, ci vopseaua însăși este adusă 
la presiune foarte mare (160—190 at
mosfere) și pulverizată prin inter
mediul unor pistoale de vopsire și 
duze studiate și construite pentru 
fiecare aplicație în parte. Avanta
jele acestui sistem constau în eco
nomii de 30 la sută vopsea și 35 la 
sută energie electrică, o îmbunătă
țire considerabilă a condițiilor de 
lucru in vopsitorii prin eliminarea 

ceții de vopsea, fiabilitate mărită In 
exploatare și o productivitate a 
muncii mergînd de la 150 la 300 mp 
de suprafață vopsită pe oră.

Ele pot fi utilizate atît pentru 
vopsirea manuală, cît și pentru vop
sirea automată, intrind in acest caz 
în dotarea unor manipulatoare auto
mate sau roboți industriali. Datorită 
marii lor productivități, aceste in
stalații sint destinate utilizării In 
șantierele navale, in industria con
structoare de autobuze, automobile, 
in industria ușoară — pielărie, tex
tilă etc.

Prin intrarea încă din acest an 
în fabricație de serie se va realiza 
și o economie valutară de circa 17,6 
milioane lei pe an, creîndu-se dis
ponibilități și pentru export.

Saci filtranți
Specialiștii de la Institutul de 

cercetări textile din București au 
reușit realizarea unor țesături din 
fire poliester și confecționarea sa
cilor filtru, rezistenți la tempera
turi de 150° C, utilizați în industria 
siderurgică. Ei se aplică deja la 
instalațiile de epurare a gazelor re
zultate in procesul tehnologic de 
obținere a oțelului la întreprinde
rile siderurgice, contribuind la îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
evitarea poluării mediului înconju
rător prin reținerea prafului dega
jat de cuptoarele de topire a mine
reurilor. Efectele economice obți
nute prin fabricarea în țară a aces
tor materiale se traduc printr-o re
ducere a importului, în intervalul 
1981—1983, estimată la 55 milioane 
lei. O diminuare a importului a- 
preciată la circa 40 milioane lei pe 
an se va realiza și prin aplicarea 
in producție a unei cercetări fina
lizate recent în institut. Este vorba 
tot de saci filtranți, făcuti însă din 
fire de sticlă, rezistenți la tempera
turi de 200—250° C, ce se vor utiliza 
la instalațiile pentru epurarea usca
tă a gazelor rezultate in procesul 
tehnologic de obținere a feroman- 
ganului, ferosiliciului, silicomanga- 
nului etc.

Senzori 
electrochimici

Practic, in orice domeniu al chi
miei sau al științelor și tehnologii
lor înrudite cu aceasta, controlul 
concentrației ionilor de hidrogen 
sau a celei a altor ioni prezenți 
în soluții și amestecuri de reacție 
este de o importanță deosebită. în 
ultimii ani s-a recurs la senzorii 
electrochimici.

Este vorba de o pereche de elec
trozi, dintre care unul „specializat" 
pentru un anumit tip de ioni, iar 
altul de referință. Scufundați într-o 
soluție, ei generează o tensiune 
electrică ce este direct proporțio
nală cu concentrația ionilor pentru 
care a fost conceput senzorul. Mă
surătorile devin astfel simple și 
continue, iar activitatea de urmă
rire și supraveghere a concentra
țiilor de substanțe din soluții este 
mult mai ușor de realizat. în labo
ratoarele Institutului de chimie din 
Cluj-Napoca au fost concepuți, ca 
urmare a unor cercetări inițiate la 
facultatea de profil a universității 
și continuate apoi aici, o gamă lar
gă de senzori electrochimici : pen
tru p.H, ioni de brom, clor, iod, 
sulf, cian, argint, mercur etc. Spe
cialiștii institutului realizează nu 
numai prototipurile, ci și o impor
tantă microproducție ce acoperă o 
bună parte a necesităților econo
miei naționale, diminuind un im
port în valoare de circa 5 milioane 
lei anual.

în prezent, eforturile cercetători
lor sint îndreptate spre diversifi
carea și perfecționarea tipurilor 
existente, precum și spre realizarea 
de noi senzori electrochimici, intre 
care de o deosebită importanță sint 
electrozii metalici speciali, utilizați 
în întreprinderile - constructoare de 
mașini, in controlul operațiilor de 
decianurare și decromare a apelor 
reziduale de la secțiile de acoperiri 
galvanice.

Grupaj realizat de 
Vlaicu RADU
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preocupare constantă a societății noastre• • CREAȚIA MUZICALĂ

Viață de miner
Moment emoționant la Exploa- I 

tarea minieră Leșu Ursului. Mi- I 
nerii de aici an sărbătorit ieșirea 
la pensie, după 34 de ani de I 
muncă in subteran, a maistrului 
Costache Rinder. Timp de 3'4 de 1 
ani, el a muncit in subteran, in- 
vățind la început de la minerii 
mai in virstă, invățindu-i și el, • 
la rindu-i, pe ortacii săi. Nu 
puține au fost, de-a lungul ani
lor, bătăliile aspre cu muntele, | 
dar de fiecare dată, cu efort și 
bărbăție, a ieșit învingător. ■ 
Chiar și cu vreo trei ani in I 
urmă, cînd a muncit, neștiind 1 
ce-i odihna, cot la cot cu alți . 
mineri, zile și nopți la rind. pen- I 
tru salvarea celor blocați intr-o I 
galerie din masivul Călimani. Cu 
toții i-au adresat acum cele mai I 
călduroase urări de sănătate și | 
viață lungă.

La care se adaugă și ale . 
noastre.

Pricepere și talent |
Spre a-l deosebi de alți con

săteni care au același nume, lui I 
loan Trufan din Micula Nouă | 
(Satu Mare) consătenii ii zic 
Nelu „Știetot". In afară de mun- , 
ca de gestionar la magazinul să
tesc, despre care oamenii au I 
numai cuvinte de laudă, Nelu 
„Știetot" este priceput la tot I 
felul de meserii ; de constructor, | 
de zugrav, de timplar. Tot ce 
vezi în gospodăria lui — și ai ce ■ 
vedea — e făcut de mina lui : 
grajdul pentru animale (este și ■ 
un priceput zootehnist), casa îm
podobită cu o sumedenie de 
obiecte decorative, dar și cu co- I 
voare și carpete făcute împreună 
cu soția, de la care a învățat să I 
țeasă, să coasă, să croșeteze, să 
tricoteze, să toarcă fuiorul. In
tr-un cuvint, loan Trufan știe să , 
facă de toate. Și pe toate le face 
foarte bine. I

N-am văzut, I
dar am aflat

Oprit pe marginea drumului la 
un control de rutină, s-a desco
perit că autoturismul de teren | 
l-VS-2864 transporta fără forme 
legale 1 455 kilograme griu. In- | 
trebat al cui este griul, Neagu I 
Mandache, gestionar din Birlad, 1 
a dat din colț în colț:

— Păi, să vedeți.:.
Noi n-am văzut, dar am aflat : |

griul fusese sustras de el de la 
o bază de recepție, împreună I 
cu... paznicii Toader Mocanu și 
Gheorghe Nicu. Cei doi paznici 
au „închis ochii", pentru că ges- . 
tionarul deschisese punga și îl 
mituise pe Titi Ștefăniță de la • 
întreprinderea județeană de mo- 
rărit și panificație, care își dă
duse... acordul.

Fapt pentru care nu putem să 
nu fim de... acord și cu măsura ■ 
luată ca toți patru să se afle 
intre patru pereți bine păziți.

Astăzi, ca în fiecare an la 7 apri
lie — dovadă a grijii deosebite pen
tru sănătatea poporului și a prețui
rii de care se bucură în țara noas
tră munca nobilă depusă de perso
nalul muncitor din unitățile sanitare 
— este sărbătorită Ziua sănătății.

Această sărbătoare a lucrătorilor 
din rețeaua noastră sanitară coinci
de cu Ziua mondială a sănătății, 
eveniment care marchează aniver
sarea intrării în vigoare. In anul 
1948, a Constituției O.M.S. In fie- 

•care an, cu prilejul acestei aniver
sări mondiale, este supusă spre dez
batere una din marile probleme de 
sănătate ale omenirii. în anul în 
care ne. aflăm O.M.S. a recomandat 
ca temă un obiectiv social și me
dical de mare importanță și anume 
.lupta pentru combaterea tarelor bă
trâneții.

Ziua sănătății in România repre
zintă un prilej de angajare fermă 
în înfăptuirea sarcinilor politicii sa
nitare a partidului și statului nostru 
pentru ocrotirea bunului cel mai de 
preț al omului — sănătatea. Asigu
rării condițiilor unei cît mai bune 
stări de sănătate a populației îi sint 
consacrate, așa cum este știut, mă
suri ca perfecționarea continuă a 
bazei materiale, sporirea numărului 
de cadre medicale, ridicarea nivelu
lui tehnico-profesional al medicilor 
ș. a.

Orientările de bază în 
asistenței medicale la noi 
eficiență poartă amprenta 
umaniste a secretarului 
al partidului, tovarășul
Ceaușescu, o gindire în strînsă con
cordanță cu țelurile majore ale so
cietății noastre socialiste. Ele con
stituie punctul crucial de promovare 
a noului in domeniul medicinii, de 
cunoaștere multilaterală a organis
mului uman, a proceselor și meca
nismelor care condiționează starea 
de sănătate, de identificare și re
ducere a factorilor ce apar în con
dițiile noi de viață' și de muncă, 
creșterea calității și eficienței ac
tului medical. „Rezultatele activită
ții medicale — sublinia pe bună 
dreptate președintele .țării in cuvîn- 
tarea rostită cu ocazia constituirii 
Consiliului Sanitar Superior — le vom 
judeca după gradul de sănătate a 
poporului, după reducerea timpului 
pierdut de societate prin neprezen- 
tarea la lucru a unor cetățeni dato
rită stării sănătății". Intr-adevăr, 
pornind tocmai de la interdepen
dența sănătate — capacitate de 
muncă — randament, intensificarea 
continuă a activității medicale de 
prevenire a îmbolnăvirilor, de men
ținere a sănătății și vigorii organis
mului uman la toate vîrstele, „me
dicina omului sănătos" devine unul 
din principalii piloni ai politicii 
noastre sanitare.

Se cuvine subliniat faptul că, în 
țara noastră, principiul modern 
medicinii prevenire — tratament 
recuperare se materializează în con-

Eugen PROCA 
ministrul sănătății

dițil mereu perfecționate ca dotare 
și în programe prioritare, orientind 
cercetarea științifică și asistența 
medicală curentă în concordanță cu 
etapa pe care o parcurgem.

Dezvoltarea bazei materiale și a 
activității de asistență medicală au 
cunoscut o dinamică mereu ascen
dentă, limbajul cifrelor fiind în a- 
ceastă privință edificator. Cheltuie
lile bugetare pentru acțiunile de 
ocrotire a sănătății au crescut de la 
9,85 miliarde lei în anul 1975 la 
15,57 miliarde lei în anul 1981. Dacă 
în urmă cu șase ani pentru sănăta
tea unui cetățean al țării se chel
tuiau 463 lei, astăzi această sumă 
depășește 700 lei. In prezent se află 
la dispoziția populației 195 000 pa

sănătății"

ridicarea 
cote de 
gindirii 
general 
Nicolae

al

turi de spital, 
de spital Ia 
tratamentul 
cazurilor ce 
spitalicească 
rioada la care ne referim — rețeaua 
dispensarelor-policlinici la peste 400 
asemenea unități, numărul total al 
dispensarelor medicale depășind în 
prezent cifra de 5 200. O atenție 
deosebită se acordă, în același timp, 
rețelei de unități sanitare din cen
trele agroindustriale și din 
tățile ce urmează a deveni in 
torii ani localități urbane.

Concomitent cu dezvoltarea 
materiale au crescut corespunzător 
și numărul personalului medico-sa- 
nitar, calitatea și competenta lui. 
Detașamentul celor aflați în serviciul 
sănătății publice cuprinde astăzi 
aproape 42 000 de medici (un medic la 
558 locuitori), din care aproape 7 000 
sint stomatologi, aproape 7 000 far
maciști și circa 140 000 cadre medii 
sanitare. Ca urmare a creării acestor 
condiții materiale, principalii indica
tori demografici și ai stării generale 
de sănătate au înregistrat o evoluție 
favorabilă atît în ce privește redu
cerea numărului unor îmbolnăviri în 
rindul copiilor, adolescenților și ti
nerilor, cit și în creșterea duratei 
medii de viață, care a ajuns în pre
zent la aproape 70 de ani.

In actualul cincinal se cere valo
rificată la maximum baza materială 
de care dispunem, folosirea în con
diții mai bune a resurselor, adică 
utilizarea mai judicioasă a paturilor 
de spital, folosirea rațională a me
dicamentelor și a mijloacelor de 
diagnostic și tratament. In acest con
text, ample acțiuni de sănătate pu-

revenind 8,8 paturi 
1 000 locuitori. Pentru 
medical ambulatoriu al 
nu reclamă îngrijiră 

a fost extinsă — in pe-

locali- 
urmă-
bazei

blică bazate pe profilaxie, pe princi
piul „medicina omului sănătos" stau 
la baza întregii noastre activități în 
domeniul ocrotirii sănătății, princi
piu care se regăsește în programele 
pe termen lung privind sănătatea 
publică.

Abordarea profilaxiei pe multiple 
planuri, ca element primordial al 
medicinii noastre actuale, presupune 
însă eforturi tot mai susținute pentru 
ridicarea nivelului de cultură sani
tară al populației. In spiritul sarci
nilor importante care revin sectoru
lui sanitar, în direcția stabilirii și 
adoptării unor norme de alimentație 
rațională pentru populația noastră în 
vederea respectării principiilor unei 
alimentații adecvate, care să contri
buie la apărarea sănătății poporului, 
la prevenirea unor boli, cadrele 
medico-sanitare, în strînsă colaborare 
cu organizațiile de masă și obștești, 
au întreprins și sînt chemate să 
întreprindă în continuare complexe 
acțiuni educativ-sanitare.

O grijă sporită o acordă societatea 
noastră asigurării celor mai bune 
condiții de viață pamenilor virstnici. 
De fapt. în această direcție țara 
noastră ape o bogată experiență șl 
valoroase tradiții științifice, priorități 
pe plan mondial. Acestea sînt. de 
asemenea, o rezultantă a preocupării 
constante a societății noastre, a gri
jii față de om și avem satisfacția că 
in acest an O.M.S. cere ca întreaga 
lume să-și îndrepte atenția spre cei 
care o dată cu numărul tot mai 
mare al anilor trebuie să se bucure 
de o viață activă, de liniște pentru a 
fi utili in continuare familiei, so
cietății.

Ziua de 7 aprilie reprezintă pentru 
întreg personalul sanitar un prilej 
de bilanț dătător de satisfacții ; la 
rezultatele bune obținute, fiecare ca
dru medical și-a adus contribuția 
potrivit sarcinilor pe care le are. 
Munca devotată, plină de dragoste și 
respect față de omul bolnav, am
plele acțiuni de depistare precoce a 
bolilor, de înlăturare a factorilor de 
risc pentru sănătatea oamenilor, stă
ruința cu care se dedică perfecționă
rii în continuare a asistenței me
dicale la locul de muncă sint tot 
atitea trăsături care caracterizează 
pe medicii de toate specialitățile, ca
drele medii sanitare. Prin eforturile 
depuse ei transpun în viață princi
piile de bază ale medicinii noastre 
socialiste : prevenirea îmbolnăvirilor 
și păstrarea stării de sănătate a 
oamenilor. în această zi sărbăto
rească pentru toți lucrătorii din do
meniul sanitar, asigurăm conducerea 
partidului și statului că întregul corp 
sanitar este ferm hotărît să-și inten
sifice eforturile pentru realizarea cu 
înaltă responsabilitate a obiectivelor 
stabilite în domeniul asistentei me
dicale pentru apărarea sănătății tu
turor oamenilor, pentru înflorirea 
continuă a României socialiste.

mai profund implicată
în opera de educație civică

Ce valori propune publicului stagiunea muzicală în județul lași

Dacă în primele două raiduri-anchetă, realizate cu ajutorul corespon
denților „Scinteii". am avut in obiectiv viața artistică din județele Arad, 
Mureș, Vrancea, Dolj, Constanța, Maramureș, Galați, m rindurile ce ur
mează ne vom opri asupra unui important centru artistic de pe me’ea- 
gurile moldovene — Iași, respectiv județul Iași. Este vorba deci de o 
vatră de cultură a țării pe care istoria o notează la loc de onoare în 
paginile ei fierbinți, despre o cetate a artei care și-a adus întotdeauna o 
distinctă contribuție Ia conturarea specificului creației spirituale româ
nești. La ancheta noastră răspund conducători ai instituțiilor muzicale 
din județ, dirijorul Ion Baciu, directorul Filarmonicii „Moldova", și Cornel 
Calistru, prim-dirijor la Opera Română din Iași.

ION BACIU : Sînt legat cu trup 
și suflet de filarmonica ieșeană, care 
de la an la an și de la spectacol la 
spectacol 
prestigiu 
zicii. Am în vedere faptul că in timp 
ce cu un deceniu în urmă făceam 
cunoștință cu o prezență cvasispora- 
dică in sala de concerte a ieșenilor, 
acum filarmonica 
pentru un public 
ple adeseori pînă 
rile, apreciindu-ne 
afecțiune reușitele 
numeroase. Din stagiunea 
consider ;n mod deosebit o 
de înaltă ținută artistică 

tul-spectacol cu capodopera 
nă „Oedip", prezentat in colaborare 
cu formația „Eurithmeum" (R.F. Ger
mania), spectacol pe care l-am diri
jat. Am dirijat „Oedip" și la Bucu
rești, lucrare cu care Filarmonica din 
Iași a devenit laureată a prestigio
sului festival „Cintarea României", 
în stagiunea actuală orchestra filar
monicii noastre s-a aflat și sub ba
gheta tinărului dirijor Cristian Man- 
deal, a colaborat cu dirijorul Mircea 
Cristescu, cu pianistul Valentin 
Gheorghiu. Ne-am străduit să apă
rem in fața publicului cu lucrări în 
primă audiție. între care exemplifi
căm : Simfonia concertantă nr. 2 de 
D. Bughici și Preludiu, Postludiu și 
Fugă de Cziki Boldiszar. Astfel de 
concerte am prezentat atît la sediul 
din Iași, cit și la Piatra Neamț, unde, 
de asemenea, avem’ stagiune perma
nentă de 12 ani. In continuare re
pertoriul nostru mai cuprinde Sim
fonia Brevls de Dinu Petrescu, Can
tata „România vremurilor înalte" de 
Mihai Moldovan și altele. Ne pregă
tim acum pentru două cunoscute 
manifestări muzicale : Festivalul mu
zicii românești, care începe în ziua 
de 7 mai 1982, avînd onoarea să-l 
deschidem noi, ieșenii, precum șl 
Festivalul de la Timișoara. în sfîr-

își cîștigă un binemeritat 
in rindul iubitorilor mu-

noastră „cîntă" 
constant, ce um- 
la refuz încăpe- 
cu competență și 
din ce în ce mai 

actuală 
realizare 
concer- 
enescia-

Primăvara la Muzeul satului

șit, vom lua parte la încă un turneu 
prin țară — București, Timișoara, 
Oradea, Cluj-Napoca. Ne propunem, 
de asemenea, să susținem o largă 
suită de concerte pe platformele in
dustriale.,

CORNEL CALISTRU : Actuala 
stagiune (deschisă la 16 septem
brie 1981, pe platforma indus
trială a lașului) are un caracter deo
sebit de celelalte, aș spune festiv, 
datorită faptului că la 3 noiembrie 
1981 instituția noastră a implinit un 
sfert de veac de existență. Se im
pune deci amintit că in acest timp 
am avut notabile realizări, care au 
impus opera ieșeană atit in viața 
muzicală a țării, cit și peste hotare. 
Printre acestea amintim cele trei 
titluri de laureată a edițiilor Festiva
lului național „Cintarea Homâniei", 
turneele de succes peste hotare, 
apariția primului disc ale operei 
ieșene cu lucrarea „Stejarul din Bor- 
zești“ de T. Bratu, disc ce va fi ur
mat de alte două intitulate „Soliști ai 
Operei Române din Iași". Și, în fine, 
o realizare care este de fapt premisa 
tuturor celorlalte enumerate mai

sus : sporirea continuă a valorii com
partimentelor instituției, in 
obținerii unor spectacole de 
înaltă calitate.

In decembrie 1981, după o 
ră de balet, pe muzică de 
am lansat o altă premieră — opera 
„Peneș Curcanul" de Emil Lerescu, 
iar in prezent se pregătește „Răpirea 
din Serai" de Mozart, care va fi 
pusă in scenă de regizorul turc Aydin 
Giin. In luna mai vom fi prezenți, 
în cadrul Festivalului muzicii ro
mânești, organizat la Iași, cu două 
lucrări de Nicolae Bretan : „Lucea
fărul" și j.Arald" după versurile lui 
Mihai Eminescu. Colaborăm cu con
ducerile unor mari întreprinderi, cum 
sint : „Țesătura", „Tehnoton", „Nico
tină", „Textila", Clubul C.F.R., ale 
unor școli, instituții etc. Organizăm 
stagiuni permanente in orașele Bacău 
și Suceava și deplasări la Vaslui, 
Roman, Pașcani și în alte localități, 
efectuăm și deplasări periodice cu 
programe adecvate și in mediul ru
ral, căutînd astfel să cuprindem in 
raza de influență educătivă a mu
zicii mase cit mai mari de oameni 
ai muncii. Fără îndoială, este un pro
gram consistent, dar incă mai sint 
multe de făcut. Rămin in obiectivul 
nostru : promovarea creației româ
nești, spectacolele educative pentru 
tineret, cu scopul de a forma publi
cul de mime, lansarea tinerelor ta
lente interpretative, fiecare specțacel 
să însemne un examen de mare afZ5, 
fie că acesta se desfășoară pe o 
formă muncitorească sau într-o casă 
de cultură sau pe scena teatrului 
nostru.

Opinia spectatorilor

vederea 
cea mai
premie- 
Enescu,

Pe ocolite
In zona orașului ndu din Nă

vodari, toate străzile interioare I 
au fost barate. S-au lăsat libere 
pentru circulație numai două in- I 
trări care sint, în același timp, 
și singurele ieșiri din localitate. • 
Din această cauză, nimeni nu 
poate intra cu mașina printr-o 
parte și să iasă prin cealaltă. Ca 
atare, pînă și șoferii cei mai ex- I 
penmentați, taximetriștii, nu 
reușesc, mai ales noaptea, să-și I 
ducă pasagerii pînă la domiciliu, | 
decit cu prețul unui consum de 
combustibil mai mare decit cel ■ 
necesar parcursului pînă la por
țile orașului. i

De ce s- or fi plantat atitea in
dicatoare... neindicate și păgubi- ■ 
toare ? ș

Duminică, 28 
tie, la Muzeul 
lui și de artă 
Iară a avut loc 
tacolul folcloric 
nut de ansamblul 
„Crăițele" din comuna 
Valea Doftanei, jude
țul Prahova. Preluind 
denumirea unui topo
nim local 
unul din 
pășunat, 
constituit 
virstnici, 
frumoaselor meleaguri 
muntene, a oferit prii} 
cîntec și joc un crim- 
pei din viața materia
lă și spirituală a locu
itorilor de pe valea 
Doftanei : „Măsuratul 
laptelui" și „Jocul cu- 
nunei la brazi".

Prilej de bucurie fi 
petrecere, 
reînvierea 
„Măsuratul

mar- 
satu- 

popu- 
spec- 
susți-

ce desemna 
locurile de 

ansamblul, 
din tineri și 
mesageri ai

odată cu 
naturii, 

laptelui"

marchează prin struc
tura sa ceremonială 
momentul urcării tur
melor la munte. Sune
tele grave ale buciu
melor anunță începe
rea ceremonialului. 
Doinele și sirbele in
terpretate la fluier și 
caval constituie fondul 
sonor al momentului, 
iar jocul, care succede 
muncii propriu-zise, 
face din acest obicei o 
adevărată sărbătoare. 
Doinele interpretate 
de tinerele fete sau 
cele susținute cu vir
tuozitate la fluier în- 
cheiau seara, tîrziu, 
această sărbătoare. 
Textul acestor cin- 
tece exprimă într-o 
formă poetică deosebit 
de sugestivă coordona
tele vieții și muncii 
țăranului de altădată, 
dar și preocupările ac-

tuale ale celor care au 
rămas să continue o- 
cupații practicate de 
generații.

înscris în obiceiurile 
din ciclul vieții, „Jo
cul cununei la brazi" 
ne-a introdus in at
mosfera specifică nun
ții prahovene. împo
dobirea bradului, sim
bol al tinereții, conti
nuității și permanen
ței, a fost redată cu tot 
fastul ceremonialului 
tradițional. Prilej de 
bucurie, pentru tinerii 
din mijlocul cărora 
mirii se desprind, 
acest moment impre
sionează prin constitu
irea unui element de 
recuzită ce are trăsă
turi specifice. Frumoa
sele ii brodate cu ar- 
nici roșu in compoziții 
decorative remarcabi
le, fotele cu vargă ro-

VALERIU DIACONU, judecător la 
Tribunalul județean Iași : Dacă mă 
refer numai la stagiunea actuală, 
oprindu-mă numai la un exemplu, 
filarmonica ieșeană — laureată cu 
premiul I la Festivalul național „Cîn- 
tarea României" — ne-a oferit în- 
tr-un mod magistral de interpretare 
spectacolul-concert cu capodopera 
enesciană „Oedip". Colaborarea cu 
formația „Eurithmeum", sub bagheta 
dirijorului Ion Baciu, va rămîna 
adine gravată In conștiința noastră, 
a melomanilor. Notabilă consider, de 
asemenea, și realizarea, din păcate 
doar parțială, a unor cicluri de „in
tegrale" simfonice din creația marilor 
clasici, inițiativă pe care am dori-o 
continuată și extinsă și la muzica, 
altor epoci creatoare — preclasicism,’ 
baroc, muzica începutului de secol 
XX, muzica românească contempora
nă. Admirația noastră față de reali
zările colectivului de muzicieni al 
filarmonicii ieșene este dublată și 
de o firească exigență. Astfel, pu
blicul ieșean ar fi, cred, bucuros să 
constate o și mal pronunțată diver
sificare a repertoriului simfonic, 
prezența mai frecventă in programe 
a bijuteriilor muzicii preclasice, ca și 
a anumitor creații ale unor maeștri 
ai muzicii simfonice românești: 
George Enescu, Filip Lazăr, Mihail 
Andricu, Dimitrie Cuclin...

Conf. dr. ing. GHEORGHE LUNGU, 
de la Institutul politehnic Iași: Ca 
unul care frecventez spectacolele 
Operei Române din Iași, incă de la 
înființare, adică de 25 de ani, apre
ciez în mod deosebit evoluția artiș
tilor care s-au constituit atunci in 
pionierat, dar și a generațiilor noi 
care s-au adăugat. In acest context 
manifestările prilejuite de sărbăto
rirea unui sfert de veac de existen
ță au culminat cu premiera „Sam
son și Dalila", pe care o consider o 
reușită deplină a existenței operei 
ieșene, împletită cu afirmarea, tine
relor talente. Am în vedere mai ales 
interpreții principali : Ionel Voineag 
și Marina Cioromila, regia, cit și ca
litatea conducerii muzicale, datorată 
lui Cornel Calistru. Doresc să iau 
parte și în continuare la asemenea 
spectacole care atrag publicul, mai 
ales tineretul, precum „Samson si 
Dalila", „Poveste de dragoste" ; de 
asemenea sugerez intrarea în reper
toriul curent a pieselor „Traian și 
Dochia" de Dimitrie Cuclin, „Tristan 
și Isolda" de Wagner, „Noaptea cea 
mai lungă" de Doru Popovici, „Aida". 
Mă gindesc la lansarea cit mai mul
tor creații moderne românești, care 
să primească adeziunea publicului.

Smaranda OȚEANU 
Manole CORCACI

șle, brîiele cu ciucuri 
împodobiți cu paiete și 
elegantele marame 
dau monumentalitate 
costumului femeiesc. 
Prin simplitate și ele
ganță rafinată costu
mul bărbătesc vine să 
completeze tabloul de 
unitate perfectă al 
portului popular pra
hovean.

Respectind coordo
natele definitorii ale 
repertoriului — origi-

nulitate, specificitate, 
autenticitate — specta
colul susținut de an
samblul prahovean a 
impresionat prin ele
vata ținută de calita
te, oferind publicului 
român și străin, re
prezentanților presei Și 
radioului momente de 
incontestabilă valoare, 
relevînd imaginea des
pre unitatea stilistică 
a unui valoros fapt de 
cultură'populară.

Succesul de public a 
constituit o încununare 
și o confirmare a reu
șitelor anterioare, jus- 
tificind titlurile de la
ureată a Festivalului 
național „Cintarea 
României", precum și 
premiile obținute la 
concursurile interna
ționale din Franța, I- 
talia, R.P. Polonă, Iu
goslavia etc.

Aurelia COSMA

PROGRAMUL 1

15,30 Fotbal : Sport Club Bacău — 
Corvlnul Hunedoara. Meci din re
turul Campionatului național al 

directă 
Tragerea

20,40 Ritm șl melodie — muzică ușoară 
instrumentală ,

20,50 Teleclnemateca. „Dosarele ecranu
lui". „Vacanță întreruptă". Pre
mieră pe țară. Producție a televl- 
zlunilor franceză și italiană

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

diviziei A. Transmisiune 
de la Bacău. In pauză : 
Pronoexpres

17,20 Festival coral județean 
Popovici" — Oțelu roșu 
Severin

17,35 De „Ziua sănătății"
17,45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,25 Actualitatea economică

„Timotei
— Caraș-

20,00 Telejurnal B Zilei 
tele de muncă ale

20.25 Buletinul rutier al
20,40 Viața economică
21,10 Arii din opere șl canțonete cu Ion 

Fălculete
21.25 Din țările socialiste. R.P.D. Co

reeană : Dezvoltare și progres
21,45 Muzică de jaz. Festival — Sibiu 

1932
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

muncii — fap- 
țărli
Capitalei

Neglijență... | 
ofensată

Dacă doriți un bilet de călă- I 
torie cu trenul pînă la Teiuș, 
iar el să vă fie dat pentru... ] 
Beiuș, dacă doriți să călătoriți | 
in ziua de 8 aprilie (cu biletul 
înregistrat in diagramă pentru i 
ziua respectivă, dar marcat pen
tru 7 aprilie) și dacă mai doriți | 
încurcături șt emoții pe traseu, 
atunci adresați-vă cu încredere ■ 
vinzătoarei de bilete pe ruta 
respectivă, Georgeta Pahonțu, 
de la Agenția de voiaj C.F.R. ’ 
din strada Eforie — București. .

Cititoarea care ne-a sesizat 
această superficialitate și ne
glijență a lucrătoarei de la ghi
șeul sus-amintitei agenții a mai 1 
adăugat : „Cînd i-am spus, po- . 
liticos, că asemenea neglijențe 
neobservate la timp provoacă 
oamenilor neplăceri in timpul | 
călătoriei, tot ea m-a apostro
fat : «Cum îndrăznești să-mi I 
faci mie observație ?»“.

La rindu-ne am „îndrăznit" | 
și noi să inserăm aici sesizarea. 
Așteptăm urmarea.

Cu lăutarii .
după ei...

In puterea nopții, locatarii u- 
nui bloc de pe Aleea Pictorului 
din municipiul Botoșani au fost | 
treziți din sorim. Doi cheflii — 
Dan Enculescu și C. Rotaru — I 
chiuiau de mama focului. Chiu
iau, lălăiau, vociferau. Le ți
nea isonul... acordeonul. Pen
tru că — am uitat să vă spu- . 
nem — cei doi cheflii veniseră .
acompaniați de un acordeonist, 
care nu era nici el mai treaz și 1 
care le sublinia, strident, corzile . 
vocale. Care n-au putut fi domo
lite decit cu cite o amendă us- | 
turătoare la buzunare.

De, distracția costă I

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii" I

Autorii plurivalent! sînt 
rareori acceptați și înțeleși 
in totalitatea manifestări
lor creatoare ; funcționind 
adesea energic, simplificări 
comode și prejudecăți de 
tot felul estompează inevi
tabil și cu atît mai nedrept 
o latură sau alta a activită
ții lor. In cazul lui Dumi
tru Radu Popescu, reputa
ția sa de prozator a umbrit 
și continuă să-i umbrească 
opera de dramaturg, deși 
aceasta e, prin valoare, ca 
și prin întindere, una din
tre cele mai însemnate din 
literatura noastră dramati
că de azi.

Scriitorul s-a afirmat ca 
autor de teatru la jumăta- 
tatea deceniului ’60—’70, in 
aceeași perioadă în care se 
impusese definitiv drept 
unul din cei mai talentat! 
și mai originali prozatori 
ai generației sale. Vădind 
o puțin obișnuită vitalita
te creatoare, Dumitru Radu 
Popescu a dat, în acei ani 
care erau și anii unei ge
nerale primeniri a litera
turii noastre, o suită im
presionantă de povestiri și 
nuvele remarcabile (o par
te au fost recent strînse in 
volumul Leul albastru, a- 
părut în colecția „Biblio
teca pentru toți", incă atit 
de puțin deschisă, din pă
cate, scriitorilor contempo
rani). Fără a fi trecut ne
observată, activitatea lui 
de dramaturg nu s-a aflat 
totuși, cum ar fi meritat, 
în același plan al atenției 
comentatorilor de literatu
ră ca și proza ; iar marea 
serie a romanelor începută 
în 1969 cu răsunătorul F a 
confiscat, se poate spune, 
pentru multă vreme inte
resul critic, îndreptat nu 
precumpănitor, ci chiar ex
clusiv către creația epică 
a scriitorului. Nici măcar 
două substanțiale cărți de 
teatru (Acești ingeri triști,

•) Dumitru Radu Popescu: 
„9", Editura „Junimea ".

Editura „Dacia", 1970, și 
Teatru,* Editura „Cartea 
românească", 1974), de o 
importanță cu totul deose
bită pentru evoluția drama
turgiei românești contem
porane și care defineau 
totodată profilul complex 
al unui autor dramatic 
avînd încă de pe acum o 
operă considerabilă ca pro
porții și valoare artistică, 
nu au reușit să producă 
necesara schimbare de a- 
titudine. Că și cum, vor- 
bindu-se despre dramaturg. 
S-ar fi făcut o nedorită con
curentă prozatorului !

Avînd ca titlu o cifră ce 
Indică de fapt numărul 
pieselor cuprinse in sumar, 
noul volum de teatru al 
scriitorului continuă și a- 
dîncește direcțiile de pina 
acum ale creației sale dra
matice. Fiindcă în realita
te dramaturgia lui Dumi
tru Radu Popescu nu este 
nici necunoscută, nici des
considerată (afirmația Iul 
Val Condurache din post
fața, altfel pătrunzătoare și 
echilibrată, a cărții după 
care „dramaturgia lui D.R. 
Popescu e privită, de cri
ticii literaturii, ca pur ca
priciu literar" nu este de
cit o retorică exagerare) ; 
situația ei reflectă în fond 
o împrejurare mai genera
lă. în comparație cu cele
lalte genuri, literaturii dra
matice i se dă numai in- 
timplător atenție de către 
critica literară, fiind lăsa
tă în mod obișnuit în sea
ma comentatorilor de tea
tru specializați. Fenomenul 
nu este însă nici nou (E. 
Lovinescu, se știe, n-a scris 
niciodată volumul al cinci
lea, consacrat dramaturgiei, 
din istoria sa literară, deși 
îl anunțase !), nici nu se 
manifestă doar la noi, ci 
pretutindeni în lume. Și 
este, în bună parte, expli
cabil prin însăși revoluția 
petrecută in teatrul seco
lului nostru, înainte de 
orice, poate, prin transfor

marea accentuată a textu
lui dramatic dintr-o unitate 
autonomă intr-un element 
component al spectacolului. 
Cu adevărat mai ' ourioasă 
decit relativul dezinteres 
al criticii literare rămîne 
astfel reținerea inexplica
bilă a instituțiilor speciali
zate : din cele nouă piese 
aflate în acest volum, de 
pildă, nici una nu a fost 
reprezentată în premieră de 
un teatru bucureștean !

Asemenea unor alți im
portanți dramaturgi români 
contemporani. Dumitru

nuri, scindîndu-le și ierar- 
hizîndu-Ie artificial activi
tatea. Deși întirziată în 
raport cu momentul elabo
rării și cu data primelor 
reprezentări scenice, noua 
carte de teatru a lui Du
mitru Radu Popescu relie
fează cu atît mai pregnant 
personalitatea autorului ca 
dramaturg cu cit sînt mai 
evidente legăturile strînse 
dintre piesele sale și ope
ra de prozator. Literatura 
lui Dumitru Radu Popes
cu nu poate fi altfel privi
tă și înțeleasă decît ca un

viziune în cele mai diver
se medii și epoci, aducin- 
du-le în perimetrul uni
versului său artistic. Un 
prim indiciu în acest • sens 
îl constituie preferința vă
dită — existentă și în pro
za sa — pentru spațiile 
deschise și intens circula
te, pentru locurile de întil- 
nire. O pasăre dintr-o altă 
zi se petrece într-o încăpe
re multifuncțională, „un 
fel de antreu enorm", ce 
este în același timp și pu
blică și particulară, și „bi
rou" al unei instituții, șl

sînt în realitate. Disimulă
rile devin transparente, 
duplicitatea se relevă in 
toate nuanțele, diformități
le de comportament, de 
mentalitate, de gindire apar 
energic reliefate : teatrul 
lui Dumitru Radu Popescu 
este situat in lumina ne
cruțătoare a adevărului. 
Puternica tensiune drama
tică a pieselor lui se naște 
tocmai din această impo
sibilitate a păstrării unor 
aparente înșelătoare, din 
neputința conservării și 
perpetuării minciunii. To

Universul moral al dramaturgiei*'
Radu Popescu nu este, așa
dar, un autor in primul 
rînd puțin comentat de cri
tica literară : este un autor 
în primul rînd puțin jucat 
de teatrele noastre. Apoi, 
literatura dramatică se ti
părește greu ; cu excepția 
celor două colecții, „Ram
pa" și „Teatru comentat", 
ale Editurii „Eminescu" (a 
căror existență se datorea
ză insă numai pasiunii sta
tornice pentru teatru a lui 
Valeriu Râpeanu), drama
turgia este editată nesiste
matic, la întîmplare, rare
ori. Chiar și după apariția 
acestui nou volum, de 
exemplu, mai mult de ju
mătate din creația drama
tică de pînă acum a lui Du
mitru Radu Popescu rămî
ne încă nepublicată în cărți, 
fiind accesibilă doar prin 
intermediul cite unei în- 
timplătoare puneri în sce
nă a unei piese ori a al
teia. O atît de incompletă 
cunoaștere dezavantajează 
oricum, dar mai ales pe 
dramaturgii ce se exprimă 
definitoriu și în alte ge

ansamblu a cărui unitate 
profundă șterge diferențe
le de apartenență la un 
gen sau altul ; este un a- 
devărat sistem, ale cărui 
părți comunică între ele la 
nivelul problematicii, al 
temelor și al motivelor, 
compozițional și stilistic. 
Asemenea povestirilor, nu
velelor și romanelor, pie
sele de teatru ale scriito
rului au un sens predo
minant moral și un viu 
aspect de confruntare, pe 
cit de surprinzătoare în 
desfășurarea ei pe atît de 
tăioasă și acută. Este o 
caracteristică izbitoare a 
pieselor așa-zicînd „de ac
tualitate" (O pasăre din
tr-o altă zl, Hoțul de vul
turi, Pasărea Shakespeare, 
Mai suna-vei dulce corn ?, 
Lapte de pasăre, Rugăciu
ne pentru un disc-jockey, 
Balconul), dar și a celor 
„istorice" (Două ore de 
pace și Muntele) ; dovadă 
că autorul nu are mistica 
materialului și își proiec
tează consecvent originala

cameră de locuit ; cu Ho
țul de vulturi sîntem pe 
un șantier, loc prin exce
lență al fuziunii dintre 
existența colectivă și exis
tența privată ; în Pasărea 
Shakespeare acțiunea se 
desfășoară „în holul enorm" 
al unei case cu multe, 
foarte multe camere, per
sonajele intrînd și ieșind 
din scenă într-o neconteni
tă și abundentă mișcare ; 
în Mai suna-vei dulce 
corn 7 Intîlnim un amfi
teatru ; în Muntele, con
fruntarea cu invadatorii se 
desfășoară în cadrul larg 
al unei gospodării țărănești 
— de fapt, reședința rege
lui dac Dromichaites ; 
Două ore de pace înfăți
șează un cîmp de luptă. 
Sint spații ale libertății și 
deopotrivă ale expunerii ; 
plasate în aceste locuri ce 
nu le îngăduie să se fe
rească, să mistifice, să se 
ascundă, personajele sint 
aproape obligate, prin în
săși determinarea spațială, 
să se dezvăluie : așa cum

tul este scos la iveală, des
coperit, dat pe față, adus 
la lumină ; iar acest pro
ces de dezvăluire se petrece 
nu numai în planul acțiu
nii propriu-zise (deseori 
intriga are un aspect de- 
tectivistic), ci și în ordi
nea structurii personajelor. 
Drama se desfășoară pe 
scenă, dar fiecare personaj 
este transformat într-o 
scenă veritabilă ; inferiori
tatea sufletească și de con
știință devine, printr-un 
original procedeu de ex
plorare șl radiografiere, Ia 
fel de vizibilă ca exterio
ritatea faptelor și a atitu
dinilor. Scena din afară se 
mută înăuntru ; persona
jele din piesele lui Dumi
tru Radu Popescu sint in
tens teatralizate, existența 
lor este în același timp o- 
glindă și oglindire. Socia
lul și individualul formea
ză un tot, intre un plan și 
celălalt al vieții granițele 
dispar. Binele și rău, ade
vărul și minciuna încetea
ză să mai fie repartizate, 
schematic, pe categorii și

grupe de personaje : se în
fruntă, acționează, trec 
prin cele mai neașteptate 
metamorfoze la nivelul in
frastructurilor existenței. 
Mobilitatea și dinamismul 
acestei dramaturgii se bi- 
zuie pe capacitatea autoru
lui de a urmări la o sca
ră mărită, ca sub lentilele 
unui microscop foarte pu
ternic, uimitoarea mișcare 
a vieții, în toate detaliile, 
variațiile și meandrele ei. 
Complexitatea pieselor lui 
Dumitru Radu Popescu 
provine intr-o măsură con
siderabilă din suprapuneri 
simbolice de situații și din 
evoluții desfășurate în cerc 
concentric ; fiecare piesă 
este prevăzută cu nume
roase momente ce reiau, 
într-o altă dispunere și cu 
alte funcții dramatice, mo
mentele precedente, evitin- 
du-se astfel demonstrația 
și desfășurările liniare. 
Pronunțatul caracter poetic 
al acestui teatru nu trebuie 
de aceea căutat în prezen
ta, rară și neconcludenta 
dealtfel, a unor elemente 
lirice și poetizante : este 
de fapt rezultatul unei vi
ziuni artistice pe cît de 
specifice pe atît de precis 
articulate șl de coerente. 
In același chip în care, 
prin situarea intr-un spa
țiu al fuziunii dintre social 
și individual, se creează 
posibilitatea unei expuneri 
integrale a naturii profun
de a personajelor, în dra
maturgia lui Dumitru Radu 
Popescu laturile cele mai 
diferite și mai contrastan
te ale existenței sînt si
multan înfățișate. în sco
pul de a se realiza o cit 
mai completă configurare 
a omenescului. Astfel, sub 
aspect temporal, prezentul 
implică întotdeauna, și in
tr-un mod decisiv, trecu
tul ; ceea ce se petrece are 
puternice rădăcini în ceea 
ce s-a intîmplat cîndva. 
odinioară ; fără a fi meca
nic determinată de ea, cil-

pa conține istoria ; dar în^^ 
aceeași măsură îi și apar-T 
tine, se înscrie in ordineșr 
ei secretă. Realitatea esteȚ 
apoi extinsă curajos din
colo de hotarele vizibilului, 
în aceste piese, ceea ce 
există nu este redus Ia 
ceea ce este evident, di
rect perceptibil ; imagina
ția, visul, trăirile afective, 
proiecțiile fanteziste, ilu
zoriul, fictivul fac, de ase
menea, parte din viață. Ia 
sfirșit, s-a observat dese
ori că în teatrul lui Dumi
tru Radu Popescu aluziile, 
sugestiile și referințele mi
tologice sau, mai exact 
spus, arhetipale joacă un 
rol important (eroul prin
cipal din Hoțul de vulturi 
este asociat lui Prometeu, 
eroina din Lapte de pasă
re pare să reia mo
tivul Penelopei etc.) ; dar 
semnificația lor nu este 
atît una simbolică, nu se 
urmărește prin ele plasa
rea unor situații și eveni
mente în zona de iradiație 
a unor teme 
apar ca un cert produs al 
investigației în profunzi
me, dusă pînă Ia întilni- 
rea cu substratul mitic al 
existenței. Scriitorul are 
vocația sintezei și a privi
rii unificatoare ; teatrul 
său, aparent caleidoscopic 
prin bogăția și diversita
tea planurilor, se slujește 
de fapt de convențiile dra- 
maturgice pentru a com
prima, concentra și esen- 
tializa. Luxurianța amă
nuntelor, abundenta de 
concret, voluptatea unui 
realism nețărmurit de pre
judecăți și false pudori 
sprijină această atitudine 
și îi conferă o remarcâbi- 
lă forță artistică.

Pentru literatura noastră 
dramatică, apariția cărții 
Iui Dumitru Radu Popescu 
„9", la Editura Junimea, 
reprezintă un adevărat eve
niment.

eterne, ci

Mircea IORGU1ESCU

«
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Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
tmi este plăcut să vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate, viață lungă și succes în activitatea dumneavoastră.

Partidul Comunist Român, poporul nostru apreciază activitatea dumnea
voastră consacrată eliberării patriei, reconstrucției socialiste a Vietnamului 
unificat, bunăstării poporului vietnamez prieten.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor la care 
am ajuns cu prilejul întîlnirilor noastre, relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre 
România și Vietnam se vor dezvolta continuu, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, în interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei socia
lismului, păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a creării Partidului Baas Arab So

cialist îmi este deosebit de plăcut să .vă adresez, in numele conducerii Parti
dului Comunist Român, al tuturor comuniștilor români și al meu personal, 
calde felicitări și urări de noi succese in activitatea partidului dumneavoas
tră consacrată apărării intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, ale 
poporului sirian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statorni
cite între Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, între 
România și Siria, între popoarele celor două țări se vor întări și dezvolta 
în continuare. în spiritul stimei și respectului reciproc, in interesul parti
delor și popoarelor român și sirian, al cauzei păcii, securității și indepen
denței naționale, cooperării și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
, Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale JUSTICE ABUL FAZAL 
MOHAMMAD AHSANUDDIN CHOWDHURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCA A ț

Cuv ilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
RepubliM Populare Bangladesh, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh vor fi 
amplificate în continuare, in interesul reciproc al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, dezvoltării independente, destinderii și colaborării în întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații parlamentare 
din Republica Indonezia

La Invitația Marii Adunări Națio
nale, marți seara a sosit în Capitală 
o delegație parlamentară din Repu
blica Indonezia, condusă de Mashuri 
Saleh, vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților.

Din delegație fac parte Andi 
Mochtar. Aidarsyan Muin. Omon 
Abdurrachman, Darussamin Abdus 
Sanan și Amir Yudowinarno — de- 
putați.

TURISM Șl BALNEOLOGIE
%

Astăzi, despre cura balneară în stațiunea Olănești

în orice sezon, stațiunea Olă
nești oferă condiții dintre cele 
mai bune pentru menținerea și re
facerea sănătății. Situată într-o 
depresiune din nord-estul Olteniei, 
străjuită spre nord de culmi înal
te împădurite, care împiedică pă
trunderea aerului rece, și deschi
să spre sud, asigurînd o bună în- 
sorire, stațiunea Olănești are o 
climă blîndă, sănătoasă. Ea dispu
ne de multiple posibilități pentru 
odihnă și tratament. Iată în a- 
ceastă privință și opinia unui spe
cialist, dr. Constantin Filatov, 
medic-șef al policlinicii balneare :

— Bogăția factorilor naturali de 
cură, precum și tratamentele de a- 
sociere hidroelectroterapice, inves
tigațiile *paraclinice de laborator

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ilie Ceaușescu. vicepreședinte al Co
misiei pentru probleme de apărare 
a M.A.N., Iuliu Fejes și Tiberiu Mu- 
reșan — deputați.

Au fost prezenți Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Indoneziei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

și radiologie permit efectuarea curei 
balneare în stațiunea Olănești in 
tot timpul anului. De exemplu, în 
această perioadă putem aplica 
zilnic pînă la ■ 2 500 de proceduri. 
Stațiunea noastră este cunoscută 
pentru tratarea afecțiunilor apara
tului urinar, aparatului digestiv, a 
bolilor alergice. Tratăm, de ase
menea, afecțiuni ale aparatului 
respirator, ale aparatului locomo
tor și afecțiuni neurologice peri
ferice.

★
în această perioadă a anului, ta

rifele sînt avantajoase. Informații 
suplimentare se pot obține de la 
toate agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism și ale între
prinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Vă adresăm mulțumirile noastre sincere pentru călduroasele felicitări și 
urările pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a 6-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Democrate Populare Laos.

Sîntem convinși că legăturile de prietenie și cooperare dintre partidele, 
guvernele și popoarele celor două țări se vor dezvolta continuu in interesul 
păcii și socialismului.

Vă urăm sănătate deplină, noi șl tot mai mari succese in nobila dumnea
voastră misiune.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al C.C.

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
primul ministru al Guvernului 

R. D. P. Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a R. D. P. Laos

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
în numele poporului Barbadosulul $1 al meu personal, vă mulțumesc 

dumneavoastră, domnule președinte, în modul cel mai sincer pentru amabi
lul mesaj de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a inde
pendenței Barbadosulul.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea stimei mele celei 
mai înalte.

Cu sinceritate,
D. L H. WARD

Guvernatorul general al Barbadosului

A apărut: 
„Era socialistă" 

nr. 7/1982
Sumarul revistei se desciiide cu 

editorialul „Un nou avint în dez
voltarea social-economică a țării'. 
în continuare sînt inserate artico
lele : „Responsabilitatea comuniști
lor în viața socială" ; „Resursele e- 
nergetice amplu și eficient folo
site" ; „Promovarea ’tehnologiilor de 
virf —• o școală a calității și orga
nizării riguroase a muncii" ; „Unele 
probleme actuale și de perspectivă 
ale universității" ; „Cerințele unei 
educații ateiste fundamentate pe 
cunoașterea fenomenului religios" ; 
„Pregătirea economistului pentru a- 
gricultură" ; „Contradicțiile pro
cesului de omogenizare socială". 
La rubrica „Consultații" sint pu
blicate articolele : „împărțirea lumii 
în țări dezvoltate și țări în curs de 
dezvoltare — rezultat al politicii 
imperialiste și colonialiste" ; „Criza 
energiei și dinamica relațiilor in
ternaționale". Revista cuprind? o- 
bișnuitele rubrici: „Creația literar- 
artistică", „Pagini de istorie", „Con
fruntări ideologice în lumea con
temporană", „Cărți și semnificații", 
„Revista revistelor" și „Cuvîntul 
cititorilor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

8 și 10 aprilie. In țară : Vreme schim
bătoare. Cerul se va înnora treptat, 
începînd din vestul țării. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de averse, însoțite de descărcări electri
ce, mai frecvente în a doua parte a 
intervalului. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 10 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului. Di
mineața, local, ceață. In București : 
Vreme schimbătoare. Cerul va prezen
ta înnorări mai accentuate în a doua 
jumătate a intervalului, cînd vor 
cădea ploi care vor avea și caracter 
de aversă. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele 
maxime între 16 și 19 grade, mai ri
dicate la începutul intervalului. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Știri sportive
• La Samokov (Bulgaria) se va 

disputa astăzi meciul retur dintre 
selecționatele Bulgariei și României, 
eontind pentru preliminariile cam
pionatului european de fotbal rezer
vat echipelor de juniori.

în primul joc, cele două echipe 
au terminat la egalitate, 2—2.
• Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu etapa a 24-a, care 
programează următoarele partide : 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (stadion 
„Steaua") ; Sportul studențesc — U- 
niversitatea Craiova (stadion „Poli
tehnica") ; Chimia Rm. Vilcea — F.C. 
Argeș Pitești ; F.C.M. Brașov — Po
litehnica Timișoara ; F.C. Olt — Di
namo ; C.S. Tîrgoviște — Universi
tatea Cluj-Napoca ; F.C. Constan
ta — U.T. Arad ; S.C. Bacău — 
Corvinul Hunedoara ; Jiul Petro
șani — Progresul Vulcan.

Meciurile vor începe la ora 17,30, 
cu excepția partidei S.C. Bacău — 
Corvinul Hunedoara, programată la 
ora 15,30.

• La sfirșitul acestei săptămîni 
Sala sporturilor „Olimpia" din Ti
mișoara va găzdui întrecerile tradi
ționalului concurs al ansamblurilor 
de gimnastică ritmică modernă, a- 
juns la a 10-a ediție. în acest an, 
competiția, la care vor participa re
prezentative din toate județele ță
rii. se înscrie în cadrul manifestă
rilor ce omagiază sărbătoarea orga
nizației revoluționare a tineretului 
din țara noastră, fiind dotată cu 
„Cupa a 60-a aniversare a U.T.C.".

Sesiune științifică omagială 
I.L. Caragiale">>

Omagiind împlinirea a 130 de ani 
de la nașterea lui I. L. Caragiale, 
intre 5 și 7 aprilie se desfășoară în 
Capitală Sesiunea științifică oma
gială „I.L. Caragiale". Manifestarea 
este organizată de către Institutul 
de artă teatrală și cinematografică 
din București (ce are înscris pe 
frontispiciul său numele autorului 
„Scrisorii pierdute") in colaborare 
cu Societatea culturală „I. L. Cara
giale". La lucrările sesiunii partici
pă cadre universitare de la toate 
institutele de profil din țară și nu
meroși studenți. istorici și critici 
literari și teatrali, cercetători știin
țifici, precum și regizori, scenografi 
și actori a căror activitate a fost 
legată de opera marelui clasic. Co
municările sînt consacrate atît o- 
perei literare, cît și viziunii și sti-

Trienala de
între 8—24 aprilie. Ia București 

va fi organizată, prin eforturile 
reunite ale mai multor uniuni de 
creație și ale Teatrului Mic, Trienala 
de scenografie. Ea va fi precedată 
de lucrările unui amplu, bogat și 
substanțial Colocviu al creatorilor 
și realizatorilor spațiului și ambi
anței de spectacol (5—14 aprilie).

Diferită de edițiile precedente, 
trienala va include patru secțiuni. 
Expoziția de scenografie propriu- 
zisă (lucrări realizate pe scenele 
teatrelor dramatice, de operă, ope
retă, estradă, păpuși, pentru televi
ziune și filme) va. fi găzduită la 
Sala Dalles. Complexul expozițio- 
nal de la Teatrul Foarte Mic va 
include o expoziție de afișe de 
spectacol. O altă interesantă expo
ziție va fi cea destinată arhitectu
rii spațiului de spectacol ; cu acest 
prilej, la Muzeul colecțiilor vor 
putea fi privite și studiate planuri, 
imagini, fotografii ale unor clădiri 
destinate teatrului : atît proiectele 
unor faimoase și străvechi edificii 
(cum sînt cele ale teatrelor din 
Iași, Cluj-Napoca, Focșani. Oradea 
etc.), ori cele ale unor construcții 
mai recente (cum sînt teatrele na
ționale din București. Craiova. 
Tg. Mureș), cît și, proiecte și studii

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Act Venetian —
19,30.
■ Filarmonica „George Enescu*
(18 00 60, Ateneul Român) : Recital de 
pian : Rudolf Kerer (U.R.S.S.) —
19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Sil
via — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19,30: (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Tartuffe
— 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Să Îmbră
căm pe cel gol — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i
Mintala — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) i
Tumul de fildeș — 19,30.
■ Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții — 19,30; (sala 
Studio) : O sărbătoare princiară — 19.
■ Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30.
■ Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea... zăpăcită —
19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia Română* 
(13 13 00) : La ftntina dorului — 19.
■ Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Trei grăsani — 17,30.

Cronica zilei
La Centrul demografic O.N.U. — 

România (CEDOR) din București 
s-au desfășurat, marți după-amiază, 
lucrările reuniunii științifice cu 
tema „Evoluția demografică și poli
ticile demografice în țările continen
tului european".

La manifestare, organizată de 
CEDOR cu ocazia vizitei în țara 
noastră a prof. Gerard Calot, directo
rul general al Institutului național de 
studii demografice — I.N.E.D. — din 
Paris, au luat parte specialiști in do
meniul populației și în activități co
nexe, cercetători de la institute de 
specialitate, cadre didactice universi
tare, membri ai Comisiei naționale 
de demografie, experți și stagiari ai 
ctirsurilor organizate de CEDOR, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți Marcel Beaux, 
ambasadorul Franței la București, șl 
membri ai ambasadei.

Au fost de fată Abdel Salam Da- 
jani, directorul ( Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor 
Unite la București, Raymond F. Ra- 
benold, reprezentant rezident al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) la București, 
și Jean-Claude Pauvert, directorul 
ad-interim al Centrului european 
pentru învățămîntul superior al 
UNESCO, cu sediul in Capitala 
României.

★
Marți dimineața. Ia sediul Asocia

ției de drept internațional și rela
ții internaționale a avut loc o masă 
rotundă la care profesorul Curtis» 
Harvey, de la Universitatea Lexing
ton, statul Kentucky — S.U.A., a 
prezentat expunerea „Situația ener
getică în lume și dinamica econo
miei mondiale".

(Agerpres)

lului diferitelor transfigurări artis
tice (in teatru, în film, în muzică) 
ale operei lui Caragiale.

La ședința inaugurală, la care au 
participat personalități de frunte 
ale vieții noastre culturale, preșe
dinți ai unor uniuni de creație, 
după cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. univ. Octavian Cotescu, 
rector al I.A.T.C., au susținut inci- 
tante puncte de vedere și comuni
cări : acad. prof. dr. docent Șerban 
Cioculescu, prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, artistul poporului Radu 
Beligan, scriitorul Mihai Ungheanu, 
prof. univ. Nicolae Călinoiu, prof, 
dr. Ileana Berlogea, criticul Valen
tin Silvestru, prof. univ. dr. Virgil 
Brădățeanu șl regizorul Jean Geor
gescu.

scenografie
originale rămase deocamdată In 
faza de propuneri. în sfîrșit. cea 
de a patra secțiune a trienalei va 
fi expoziția de materiale, apara
tură scenică — în majoritate de 
proveniență românească (in ho
lul Teatrului Național). Aici vor 
fi prezentate aparate realizate prin 
autoutilaie și vor fi propuse aten
ției tuturor celor interesați dispo
zitive, materiale noi și înlocuitori 
pentru confecționarea elementelor 
de decor. Vor avea loc și demon
strații practice. Printre participant! 
se vor număra, în afara artiștilor 
scenografi, a actorilor, regizorilor 
și criticilor de teatru, reprezentanți 
ai unor ministere, precum industria 
ușoară, chimică, a lemnului etc.

Colocviul de scenografie include 
și el mai multe secțiuni — cores
punzătoare tematicii expozițiilor. 
El pune în dezbatere diverse o- 
rientări in conceperea decorurilor 
și costumelor ; grafica publicitară ; 
posibilitățile de economisire și de 
investiție rațională. în ultimele zile 
ale colocviului vor fi discutate con
cepte moderne privitoare la spa
țiul de spectacol.

Natalia STANCU

■ Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) : A- 
venturile Iul Plum-Plum — 10: (Casa 
de cultură A.R.L.U.S.) : Șoricelul șl 
păpușa — 10.

i n e m ac
■ Destinația Mahmudla : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 13; 15,30; 17,45; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.B Angela merge mai departe : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20,
MUNCA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30. 
B Saltimbancii : BUZEȘTI (50 43 58)
— 16,30; 18,15; 20.
B Non stop : FERENTARI (80 49 83)
— 15,30; 17,30; 19,30.B Semnul șarpelui t PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Explozia : TIMPURI NOI (15 6116)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B In spațiu : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.B Grupajul „Eroi de basm pe ecran"
— 9; 11; 13, Grupajul „Lumea circu
lui" — 15; 17,15; 19,30 : DOINA
(16 35 38).
H Madona păglnă: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Școala curajului III : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Tess ; PATRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 
16,45; 20, FAVORIT (45 31 70) — 11,15; 
16,30; 19,45, MODERN (23 71 61) — 9; 
12,30; 16; 19,30.

R. P. CHINEZĂ

La Hangzhou, simbioza 
dintre iscusință și frumos

Se spune, și fără îndoială este un 
adevăr, că nu poți înțelege frumu
sețea sudului Chinei dacă nu po
posești cel puțin pentru citeva zile 
la Hangzhou. Trebuie să uiți de 
străzile aglomerate ale Guangzhou- 
lui (în vechea ortografie Canton), 
de somptuozitatea, de ținuta seve
ră a Shanghai-ului și să-ți găsești 
timp să-ți odihnești privirea in o- 
rașul pe care și Marco Polo îl con
sidera unul dintre cele mai fru
moase și magnifice, „un paradis pe 
Pămint".

Brațele fluviului Qian Tang îl 
îmbrățișează cu eleganță și de pes
te 2000 de ani scriu împreună is
toria acestor locuri. A unei nesfir- 
șite grădini, legănată de dealuri 
molcome, parcă veșnic înverzite, 
mereu proaspete, care respiră prin 
undele Lacului de Vest. Pagodele 
răsar zvelte și iți aduc aminte ci 
numai cu opt se
cole în urmă, pe 
timpul dinastiei 
Song, Hangzhou 
era cel mai mare 
oraș al Chinei, că 
mult mai înainte, 
adică pe la sfirșitul mileniului I, re
gatul Wuyue și l-a ales drept prea 
mindră și frumoasă capitală. Cea 
mai impresionantă: pagoda din lemn 
roșu, Liu Ho (a celor „șase armo
nii"), o construcție octogonală, in 13 
etaje, care stă parcă de strajă, in
tr-un virf de deal, și fluviului și o- 
rașului, mindră că este de-o virstă 
cu istoria dinastiei Song. De-acolo, 
din acel virf de deal, poți înțelege 
cit de dăruit de natură este acel loc 
de apă și pămint, cum grandoarea 
priveliștei de ansamblu se țese din 
fiecare detaliu. Pentru că detaliu 
poate fi coloratul templu Ling Yin 
Si, secolul IV (..Pădurea innorată"), 
cu statuia de bronz aurit a lui Sa- 
kyamuni, înconjurată de încă 32 de 
statui, fiecare cu altă expresie a 
fizionomiei; sau templul și mor- 
mintul generalului Yue Fei (secolul 
XII), erou al luptelor împotriva in
vaziei Jin, sau magnoliile și pinii, 
sălciile, palmierii, mandarinii care 
străjuiesc aleile parcului Huagang. 
Dar cite sute de condeie nu au scris 
despre „Lacul de Vest", imposibil 
de cuprins dintr-o privire, despre 
cele trei lanterne in chip de pa
godă „San Tan Yin Yue", nu mai 
înalte de 2 m, modelate acum 
vreo 500 de ani în timpul dinasti
ei Ming, care ies din apele lacului 
și la „sărbătoarea lunii pline" devin 
pagode-lumină, răspindind reflexe 
de basm, despre cele trei insule pe 
care, incredibil, mina omului le-a 
înălțat din pămintul scos pentru 
adincirea lacului ?! Cu barca mergi 
de la o palmă de pămint la alta, 
urmărești lanțul pagodelor care sint 
și loc de odihnă și de meditație, 
și porți spre alte priveliști...

Minunatul Hangzhou 1 Iți umple

Însemnări de călătorie

Tradițiile strălucite ale artei populare chineze sint duse astăzi mai de
parte prin strădania mîinilor măiestre ale tinerilor muncitori-artiști

B La est de Eden : CAPITOL 
(16 29 17) — 11; 13,30; 15,45; 18; 20,30. 
B Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 15,45; 19,45, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
B Recursul la metodă : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 12; 16; 19.
B Grăbețte-te încet ; FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Incident la graniță : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Emigrantul: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Comoara din lacul de argint : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FESTIVAL (15 63 84) — 
8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
B Milioanele lui Fairfax : GRIVITA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Bărbații : ARTA (21 31 86) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cel șapte fantastici : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
B Omul puma : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
B Polițistul ghinionist : DACIA
(50 35 94) — »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B vocile» VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Cobra se întoarce : DRUMUL SĂ- 
HII (3128 13) — 10; 12; 15,30; 18; 20.
B Voiam să fiu prima: LIRĂ (317171)
— 15,30; 18; 20.
B Fumul patriei: GIULEȘTI (17 55 46)
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Despărțirea s PACEA (60 30 85) — 
10; 15,30; 18,30.
B Prietenii : COSMOS (27 54 95) — 
15,30; 17,30; 19,30. 

inima de frumos, îți dezleagă taina 
„minunilor" pe care oamenii aces
tor locuri de cînd lumea, dar mai 
ales azi, ți le dezvăluie la tot pa
sul. Limpezimea lacului și dantela 
dealurilor și pagodelor, și templele, 
toate sint purtate in sufletul și ini
mile locuitorilor și nu te mai miri 
de ce la Hangzhou se țes unele 
dintre cele mai frumoase mătăsuri, 
de ce broderiile de mare finețe ale 
Hangzhou-lui par a fi țesute sub 
lupă, iar evantaiele din fildeș, din 
santal, din bambus, din hirtie mu
iată in culori vegetale sint simbo
lul respectului față de tradiție, ro
dul imaginației, al iscusinței oame
nilor de astăzi. Și, intr-adevăr, fa
brica de broderii este prima unitate 
de acest fel din China : mâini har
nice țes aici peste 1 000 de sortimen
te, în principal broderii ornamenta
le. Oricine poate să-și închipuie că 

la masa de lucru, 
date fiind migala, 
indeminarea. ar 
trebui văzuți oa
meni cu multă, 
multă experiență, 
deci mai înaintați 

în vîrstă. Nici vorbă de așa ceva. 
Din cei 2 800 de lucrători — aproape 
60 la sută femei — peste jumătate 
au sub 25 de ani! Tineri care știu 
să lucreze pe mătase naturală, arti
ficială, să împletească jocul a zeci 
de nuanțe, să urmărească cum se 
conturează de la o clipă la alta 
imaginea unei pagode, a unul tem
plu, panorama Hangzhou-lui... Se 
creează modele și aici se vede talen
tul tinerilor absolvenți ai unor in
stitute de artă plastică, se pregătește 
materia primă cu multă atenție la 
calitatea firelor, se sortează nuan
țele. Se perforează apoi fișele și 
războaiele automate (peste 350, 
urmind ca nu peste multă vreme 
să ajungă la 500) intră in funcțiu
ne, timp in care ochii lucrătorilor 
verifică milimetru cu milimetru de 
țesătură, de broderie...

La fel fabrica de evantaie, cu o 
istorie de peste 100 de ani, unde cei 
400 de lucrători, care dau țării o 
producție anuală de 10 milioane 
yuani, sint autorii anonimi ai ace
lor produse care fiecare in parte 
constituie o veritabilă „bijuterie". 
Pentru că un evantai, spun ei, poa
te fi o lume într-o jumătate de 
umbrelă, pe care, cu pulbere de 
aur, poți să așterni cele mai fru
moase ginduri, cele mai înaripate 
desene, cele mai complicate cali
grafii ale ideogramelor.

...Prea frumosul Hangzhou își 
scrie și astăzi istoria muindu-și pa
na în albastrul fluviului, în verde
le plantațiilor, in aurul templelor. 
Fiecare pagină înseamnă imagina
ție, fantezie, iscusință, dragoste de 
frumos.

Smaranda OȚEANU

El Umbrele trecutului : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B De la 9 la 5 : POPULAR (3515 17)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Program de vacanță : FLOREAS- 
CA — 9; 11, MIORIȚA — 9, MUNCA
— 10; 12, FERENTARI — 10,30, FAVO
RIT — 9, CAPITOL — 9, GRIVITA — 
9, FLAMURA — 9, GIULEȘTI — 9, 
COSMOS — 9,30; 11,30; 13,30.

expoziți i
B Galeria Orizont : Virgil Preda, 
pictură.B Galeria Galateea : Radu Șteflea, 
expoziție de afișe „Recviem pentru o 
bombă*.B Galeriile „Căminul artei* (parter): 
Dinu Rădulescu, sculptură : (etaj) : 
Ion Grlgorescu, pictură.
B Galeria Slmeza : Florin NIculin șl 
Rodlca Marinescu, pictură.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu Tei): 
Doina Dănescu Gheorghiu, Sergiu 
Boiangiu — expoziția „Moda ’83“.
B Galeria Eforie : Viorel Lăzărescu, 
pictură.
B Galeria „Informația* : Simona 
Nistor, pictură pe sticlă.
B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziție de pictu
ră și artă decorativă flamando-olan- 
flezâ din colecțiile românești ; Hans 
Hermann, grafică ; Camil Ressu, pic
tură.
B Casa de cultură a I.R.R.C.S. : Ex
poziția „Arhitectura populară in Fin
landa".

• REACTORUL TER
MONUCLEAR. S-a încheiat 
prima etapă de proiectare a 
reactorului termonuclear — rod 
al colaborării fizicienilor din 
U.R.S.S. , S.U.A. , Japonia și de 
la ,,Euratom". Deși pornește de 
la instalația sovietică de cerce
tări „Tokamak", proiectul in
stalației internaționale, care a 
primit numele de „Intor", se 
deosebește de generațiile pre
mergătoare de „Tokamak‘-uri 
în primul rind prin proporțiile 
said! Se speră că „Intor" va 
avea capacitatea de a produce 
energie electrică de 10 mega- 

’ wați — de două ori mai mult 
decît a avut prima centrală 
atomoelectrică sovietică. De 

menționat că doar o mică parte 
a „Intor"-ului va fi utilizată 
pentru obținerea de curent elec
tric. Cea mai mare parte va fi 
destinată experiențelor. Pină 
acum trei țări.— U.R.S.S.. Aus
tria și Finlanda — au declarat 
că sînt gata să găzduiască pe 
teritoriul lor reactoare termo
nucleare.

• COMBUSTIBIL VE
GETAL. „Puneți un nap in re
zervorul dv.“. Aceasta este cea 
mai recentă replică franceză la 
cunoscuta reclamă americană 
„puneți un tigru in rezervorul 
automobilului dv.“. In cadrul 
eforturilor desfășurate în Franța 
pentru a diminua dependența 
energetică a țării față de impor

turile de petrol, o atenție deose
bită se acordă utilizării surselor 
noi, regenerabile de energie. în 
acest cadru, in atelierele firmei 
„Chenesseau" s-au creat motoare 
cu o putere de la 20 la 120 CP 
folosind în întregime alcoolul 
produs din plante alcooligene. 
Un automobil dotat cu aseme
nea motor a parcurs deja 110 000 
km. 'ulind uneori cu o viteză de 
peste 160 km pe oră. Printre cele 
mai cunoscute plante alcooligene 
sint napul și sorgul. Specialiștii 
au calculat că prin cultivarea cu 
napi a jumătate din suprafața 
terenurilor nelucrate în Franța, 
in marea lor majoritate nisipoa
se. s-ar produce carburantul ne
cesar tuturor tractoarelor din 
țară.

• IN SPRIJINUL NA
VIGAȚIEI AERIENE. Pinâ 
acum, piloții de linie nu aveau 
nici un mijloc de a controla în 
timpul zborului procentul de 
umil'tate in rezervoarele de 
carburant. Era posibil să se facă 
această verificare fiumai pe sol. 
Or. dacă umiditatea devine prea 
ridicată, funcționarea motoare
lor avioanelor este grav pertur
bată. De acum încolo, grație 
unui aparat pus la punct de un 
Inginer australian, piloții vor pu
tea să supravegheze în perma
nență pe tabloul lor de bord 
gradul de umiditate in interiorul 

rezervorului și în circuitul par
curs de carburant. Mai mult, 
aparatul respectiv prezintă 
avantajul că „absoarbe" umidi
tatea înainte ca ea să atingă un 
nivel periculos. Experimentat cu 
succes de aviația australiană, el 
este actualmente testat și in 
alte citeva țări occidentale.

• „GARDURILE IN
VIZIBILE" formate din... mi
crounde sint tot mai frecvent 
folosite pe aeroporturi, în jurul 
unor centrale electrice, depozite 
petroliere etc. Dacă un indezira
bil pătrunde In zona interzisă. 

pe tabloul de comandă te de
clanșează un semnal de alarmă, 
iar restul, cum se «pune, e 
treaba tehnicii. Este adevărat 
că, adeseori, „infractorii" sint 
clini și pisici. Ținînd seama de 
aceasta, o companie engleză a 
pus la punct producția unor 
„garduri invizibile" al căroi 
semnal de alarmă intră in func
țiune numai în cazul apropierii 
unor ființe de dimensiunea 
omului.

• FOTOGRAFIA U- 
NEI ECLIPSE DE LUNA. 
Imaginea alăturată a fost rea
lizată în timpul recentei eclipse 
de Lună ce a putut fi observată 
de către locuitorii regiunilor 
vestice ale Japoniei. Cu ajuto
rul unui aparat special s-a reu

șit înregistrarea intr-un singur 
cadru a mai multor faze ale fe
nomenului ceresc.

• LOCUINJĂ DE 
ACUM 12 000 DE ANI. 
în Chile, In apropiere de orașul 
Monteverde, arheologii au des
coperit vestigiile unei locuințe 
construite de mina omului în 
urmă cu 12 000—14 000 de ani. 
Este cea mai veche construcție 
din cite se cunosc pînă in pre
zent. în ea s-au păstrat două 
vetre, unelte de piatră și de 
lemn. O atenție deosebită acor
dă specialiștii oaselor unor ani
male preistorice, de proporțiile 
elefantului, descoperite tot aici. 
Descoperirile atestă urmele unei 
civilizații străvechi. anterioară 
vechii civilizații a indienilor din 
America de Sud.



LUĂRI DE POZIȚIE 
IN SPRIJINUL CAUZEI PĂCII 
Șl DESTINDERII IN LUME

Nordul Europei — zonă 
denuclearizată !

COPENHAGA. — La inițiativa 
Comitetului de cooperare pentru 
pace și securitate, în Danemarca are 
loc o amplă campanie pentru slrin- 
gerea de semnături pe un apel care 
cere transformarea nordului Euro
pei intr-o zonă denuclearizată — 
informează agenția T.A.S.S. Pînă în 
prezent peste 12a 000 de cetățeni 
danezi și-au pus semnătura pe acest 
document, care, după cum arată 
presa daneză, sc alătură acțiunilor 
largi din ultima vreme organizate 
în toate țările scandinave in fa
voarea transformării acestei re
giuni intr-o zonă liberă de arme 
nucleare.

„Marșul contra 
rachetelor"

BONN. — Mii de personalități ale 
vieții politice și economice din lan
durile vest-germane Hessa și Re- 
nania-Palatinat s-au pronunțat, în 
ziarul de mare tiraj „Frankfurter 
Rundschau", pentru participarea la 
„Marșul de primăvară — 1982 îm
potriva rachetelor nucleare" ce se 
va desfășura la Frankfurt pe Main, 
și la marea adunare cu care se va 
încheia acest marș, convocată în 
localitatea Roemberg.

Glasul tineretului
BERLINUL OCCIDENTAL. — Or

ganizația de tineret „Șoimii" din 
Berlinul occidental a dat publicității 
o declarație în care subliniază ne
cesitatea reluării politicii de destin
dere. După cum informează agenția 
T.A.S.S., declarația relevă că re
nunțarea la amplasarea in Europa 
occidentală a noilor rachete nu
cleare cu rază medie da acțiune, 
precum și interzicerea armelor 
chimice și a bombei cu neutroni ar 
reprezenta pași foarte importanți' pe 
această cale.

Trei americani 
din patru I

WASHINGTON. — Trei americani 
din patru se declară ferm pențru 
„înghețarea armamentelor nucleare" 
de către Statele Unite ți Uniunea 
Sovietică — arată un sondaj de opi
nie realizat în comun de rețeaua de 
televiziune N.B.C. și agenția Asso
ciated Press. Potrivit sondajului, 
care a fost organizat la sfîrșitul lu
nii martie, 74 la sută dintre persoa
nele chestionate se pronunță in fa
voarea unui acord între U.R.S.S. și 
S.U.A. de înghețare a armamentelor 
nucleare, numai 18 la sută conside- 
rînd că un atare acord ar fi 
inoportun.

„Nici un fel de arme nucleare in Europa — în Olanda sau în alte țâri !*. 
Sub această lozincă, la Amsterdam a avut loc o amplă demonstrație 

pentru pace ți dezarmare

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

Pregătiri în Italia în vederea amplasării 
rachetelor nucleare „Cruise" 
Puternice manifestații de dezaprobare

ROMA 6 (Agerpres). — O echipă 
de tehnicieni italieni au început lu
crările în jurul aeroportului militar 
Magliocco din Sicilia, unde urmează 
să fie construite silozurile pentru 
amplasarea a 112 rachete nucleare 
americane de tip „Crulse", în cadrul 
planului N.A.T.O. care prevede des
fășurarea a 572 de noi rachete nu
cleare în Europa occidentală. în- 
cepînd din decembrie 1983 — infor
mează agenția United Press Inter
national.

Locul pentru amplasarea celor 112 
rachete „Cruise" a fost stabilit de

autoritățile Italiene in pofida protes
telor fără precedent ale opiniei pu
blice, care cere respingerea planuri
lor N.A.T.O. de înarmare nucleară. 
Cea mai recentă demonstrație de 
protest in acest sens a avut loe 
duminică cu participarea a peste 
50 000 de persoane venite din toate 
regiunile Italiei, precum și a nume
roase delegații din străinătate, in 
special din R.F.G., Marea Britanie și 
Olanda, țări in care urmează să fie, 
de asemenea, amplasate rachete nu
cleare „Cruise" și „Pershing-2".

PE MERIDIANE 
ALE LUMII

In pregătirea celei de-a doua sesiuni 
speciale a O.N.ll. consacrate dezarmării 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
in Comitetul de la Geneva

GENEVA 6 (Agerpres). — Comite
tul pentru dezarmare de la Geneva 
iși concentrează în prezent eforturi
le asupra elaborării unui program 
global de dezarmare, ce urmează a 
fi adoptat la sesiunea specială a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, din vara acestui an.

Intervenind în dezbateri, reprezen
tantul țării noastre, Teodor Meleșca- 
nu, a subliniat că sarcina elaborării 
acestui document înseamnă în fapt 
convenirea unei veritabile strategii 
de dezarmare care să conducă la tre
cerea de la actuala situație existentă 
în lume la realizarea obiectivului de
zarmării generale și complete. In 
acest scop, programul de dezarmare 
trebuie să fie cuprinzător, să conțină

priorități clare pentru dezarmarea 
nucleară și interzicerea altor arme 
de distrugere în masă, în cadrul 
unor etape succesive determinate în 
timp. Documentul trebuie să aibă un 
caracter juridic angajant, pentru a 
fi un adevărat instrument de mobi
lizare a voinței politice a statelor în 
favoarea declanșării unui ' autentic 
proces de dezarmare, în primul rind 
nucleară.

Delegația României, a arătat vor
bitorul, iși aduce o contribuție 
constructivă la eforturile de elabora
re a programului și de pregătire te
meinică a celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării.

SESIUNEA ADUNĂRII 

POPULARE SUPREME 

A R. P. D. COREENE
PHENIAN 6 (Agerpres). — La 

Phenian au luat sfîrșit lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene — informează agen
ția A.C.T.C. In ultima parte a lu
crărilor, deputății au aprobat bilan
țul executării bugetului de stat pe 
anul 1981 și bugetul de stat pe anul 
în curs.

KUWEIT

Reuniunea extraordinară a Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate

CONFERINȚĂ DE PRESA LA CASA ALBĂ

Președintele Reagan despre posibilitatea 

unei întîlniri cu președintele Leonid Brejnev
sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmăriila

WASHINGTON 6 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Casa Albă, președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a anunțat că 
va participa la cea de-a doua sesi
une specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, ale că
rei lucrări se vor desfășura la New 
York, în perioada 7 lunie-9 iulie a.c. 
— informează agențiile A.P. și U.P.I. 
Șeful statului american și-a expri
mat speranța că președintele Prezi-

diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, „va lua parte la 
respectiva sesiune și ne vom putea 
întîlni cu acel prilej". „Ansamblul 
problemelor reducerii și controlului 
armamentelor reprezintă lucrul cel 
mai important cu care sîntem con
fruntați și sper că vom fi amindol 
în măsură să luăm cuvîntul Ia sesiu
nea O.N.U.", a declarat Ronald Rea
gan.

BELGRAD

Convorbiri iugoslavo-sovietice
BELGRAD 6 (Agerpres). — Pre

ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Serghei Kraigher, l-a primit pe 
Andrei Gromiko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S. — relatează 
agenția Taniug. S-a exprimat satis
facția părților pentru dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de cooperare pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări. O atenție deosebită a fost acor
dată agravării relațiilor internaționa
le, necesității de a se rezolva prin

mijloace pașnice criza actuală și 
problemele care există. Părțile au 
insistat asupra reluării procesului dc 
destindere, fiind examinate, în con
text, problema conferinței pentru 
dezarmare în Europa, a relațiilor 
economice pe plan mondial, subli- 
niindu-se importanța stabilirii unei 
noi ordini economice internaționale. 
Marți, A. Gromîko și-a incheiat vi
zita oficială efectuată la Belgrad, 
plecînd spre patrie.

MAREA BRITANIE

Opoziție față de noua legislație sindicală
LONDRA 6 (Agerpres). — Congre

sul sindicatelor britanice (T.U.C.) 
și-a anunțat săptămîna aceasta ho- 
tărîrea de a-și mobiliza toate forțe
le pentru a se opune noii legislații 
sindicale propuse de guvern, care 
urmărește amputarea unor importan
te drepturi și prerogative sindicale 
ciștigate de clasa muncitoare brita
nică printr-o lege adoptată în 1906, 
relatează A.F.P.

Dorind să abolească prevederile 
legale, potrivit cărora orice salariat

trebuie să devină membru al sindi
catului unic existent in întreprinde
rea unde lucrează, guvernul urmă
rește de fapt scindarea unității sin
dicale și divizarea clasei muncitoare 
— a declarat conducerea T.U.C., după 
o reuniune convocată special în acest 
scop. T.U.C. a chemat toate organi
zațiile sale să se opună proiectului 
de lege, deja votat de majoritatea 
conservatoare din Camera Comune
lor, dar neintrat încă în vigoare.

„Carte albă** In problema Irlandei de Nord
LONDRA 8 (Agerpres) — Secre

tarul britanic pentru Irlanda de 
Nord, James Prior, a prezentat un 
plan de transmitere a puterilor în 
Ulster, cu condiția ca cele două co
munități (protestantă și catolică) din 
această provincie să fie global de 
acord.

Intr-o „carte albă", Întitulată „Ca
drul transmiterii puterii", James 
Prior preconizează crearea unei noi

adunări consultative provinciale, eu 
sediul la Belfast, ai cărei 78 de 
membri ar urma să fie aleși prin 
scrutin proporțional în cursul acestei 
toamne.

După cum se știe, Irlanda de Nord 
este guvernată direct de Londra din 
1972, ca urmare a dizolvării Parla
mentului local, în urma unor pu
ternice incidente intercomunitare în 
această provincie.

PRAGA 

încheierea vizitei delegației 
de partid și de stat 

a R. P. Polone
PRAGA 6 (Agerpres). — Delega

ția de partid și de stat a R.P. Po
lone, condusă de generalul de ar
mată Wojciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri și al Con
siliului militar pentru salvare na
țională ale R.P.P., și-a încheiat vi
zita oficială de prietenie la Praga, 
unde a avut convorbiri cu Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Cehoslova
ce, cu alți conducători de partid și 
de stat cehoslovaci. în cursul con
vorbirilor a fost efectuat un schimb 
de opinii cu privire la problemele 
actuale din cele două țări și ale dez
voltării în continuare a relațiilor bi
laterale și au fost examinate pro
bleme ale situației internaționale — 
informează agențiile C.T.K. și P.A.P.

Acțiuni agresive 
ale rasiștilor sud-africani 
împotriva R. P. Angola 

Relatările agenției France 
Presse

Referindu-se la situația încordată 
creată in Africa australă, ca urma
re a politicii agresive a R.S.A., a- 
genția FRANCE PRESSE transmite :

„Pentru prima dată din perioada 
august — septembrie 1981, sud-afri- 
canii au atacat din nou. în profun
zime, teritoriul angolez, în provin
cia Huila, la 300 km nord de fron
tiera namibiană. Această nouă esca
ladă, anunțată oficial, terii, de mi
nistrul angolez al apărării, colone
lul Padro Maria Tonha, are loc în 
momentul in care grupul de contact 
privind Namibia (format din cinci 
state occidentale — n.r.) încearcă să 
relanseze negocierile în legătură cu 
o reglementare pașnică a conflictu
lui și cînd o serie de emisari au e- 
fectuat la sfîrșitul săptămînii tre
cute o misiune la Luanda și la Pre
toria.

Pptrlvit unul comunicat al Minis
terului ăngolez al Apărării, sud-a- 
fricanii au bombardat, duminică, îm
prejurimile localității Chibemba și au 
efectuat sîmbătă un raid cu elicop
tere în regiunile Capelongo și Mu- 
londo, tot din provincia Huila, zonă 
agricolă foarte bogată.

Comunicatul menționat respinge a- 
firmațiile făcute la Pretoria, potri
vit cărora armata sud-africană „se 
limitează să urmărească luptători ai 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). refugiați ui 
teritoriul angolez". „Adevărul este că 
aceste agresiuni vizează fundamental 
să lovească populația pașnică civilă 
angoleză, pe refugiațil lipsiți de a- 
părare, precum și obiective econo
mice angoleze", se subliniază in 
text.

KUWEIT 6 (Agerpres). — în ca
pitala Kuweitului au început marți 
lucrările reuișiunii extraordinare? la 
nivel ministerial, a Biroului de co
ordonare al țărilor nealiniate. In a- 
fara celor 34 state membre ale Bi
roului. la lucrări iau parte delega
ții din circa 20 de țări, inclusiv 
România. Delegația română este 
condusă de Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. La 
reuniune participă, de asemenea, re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale și regionale.

Pe ordinea de zi figurează pro
blema palestiniană și situația de an
samblu din Orientul Mijlociu.

Lucrările au fost deschise de vi- 
cepremierul și ministrul kuweitian 
de externe, șeîcul Sabah Al Ahmad 
Al Sabah, in ședința inaugurala 
luind, de asemenea, cuvîntul Yasser

Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, și Habib Chatti, 
președintele Organizației Conferinței 
Islamice.

După cum relevă agențiile inter
naționale de presă, reuniunea Bi
roului de coordonare al țărilor ne
aliniate constituie o manifestare 
concretă a sprijinului acordat cauzei 
palestiniene de mișcarea de neali
niere, care se pronunță pentru res
pectarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, pentru solutio
narea globală, echitabilă și durabilă 
a crizei din Orientul Mijlociu.

Documentele finale ale actualei se
siuni, informează agenția KUNA, ur
mează a fi supuse aprobării Con
ferinței la nivel înalt a țărilor ne
aliniate, programată pentru luna sep
tembrie la Bagdad.

Diferendul argentiniano-britanic
întrunirea Consiliului permanent al O.S.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Consiliul permanent al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) s-a în
trunit. la Washington, într-o reuniu
ne de urgență, în cadrul căreia mi
nistrul afacerilor externe al Argen
tinei, Nicanor Costa Mendez, a pre
zentat poziția țării sale în legătură 
cu diferendul argentiniano-britanic 
privind Insulele Malvine (Falkland) 
— informează agențiile U.P.I., Reu
ter și France Presse. Vorbitorul a 
arătat că prin ocuparea, la 2 apri
lie, a Insulelor Malvine (Falkland), 
Argentina „și-a redobindit drepturi
le sale asupra acestui teritoriu o- 
cupat de Anglia prin forță in 1833". 
Subliniind că Argentina este hotări- 
tă să-și mențină controlul asupra a- 
cestor insule, el a evocat posibilita
tea ca tara sa să ceară asistență ce
lorlalte țări latino-americane și 
S.U.A., membre ale Tratatului inter- 
american de asistență din 1947 (așa- 
numitul „tratat de la Rio", în baza 
căruia „un atac împotriva unuia din
tre statele membre trebuie să fie 
considerat ca un atac împotriva tu
turor statelor membre".

BUENOS AIRES 6 (Agenpres). — 
Efectivele militare argentiniene din 
Insulele Malvine au fost întărite 
pentru a putea face față unei even
tuale escaladări a conflictului cu 
Anglia — informează agenția Prensa 
Latina, care citează surse oficiale 
argentiniene.

La Comodoro Rivadavia, oraș si
tuat pe coasta Atlanticului, punctul 
principal al operațiunilor de concen
trare a forțelor militare argentiniene, 
au sosit noi unități de infanterie, 
care au misiunea de a se alătura 
trupelor existente în Malvine.

LONDRA 6 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor

mează că Marea Britanie desfășoară 
un larg dispozitiv de nave care luni 
au ridicat ancora de la Portsmouth, 
indreptîndu-se spre Insulele Malvine 
(Falkland). în fruntea lor se află 
portavioanele „Invincible" și „Her
mes", care au la bord, în total, 18 
aparate cu decolare verticală de tipul 
„Harrier", precum și elicoptere de 
desant. Flota militară trimisă spre 
Atlanticul de sud este compusă din 
circa 40 de nave, printre ele numă- 
rindu-se, de asemenea, na^> jțle a- 
salt „Fearless" și iahtul re». ^.Bri
tannia". Acesta din'urmă, și pa
chebotul „Canberra" vor fl'wfclosite 
pentru transportul trupelor, echipa
mentului greu și munițiilor, relatea
ză agențiile Reuter și A.P.

Se estimează că navele britanice 
vor ajunge în zona arhipelagului 
Malvinelor in circa două săptămîni. 
i

LONDRA 6 (Agerpres) — Luind 
cuvintpl în Parlament, primul mi
nistru britanic, Margaret Thatcher, 
a declarat că guvernul țării sale ar 
saluta o inițiativă a președintelui 
S.U.A. sau a oricărei țări aliate de 
a obține o soluționare pașnică a pro
blemei Insulelor Malvine — transmi
te agenția France Presse. Un purtă
tor de cuvint al Foreign Office-ului, 
citat de agenția Reuter, a precizat 
însă că Marea Britanie nu a solicitat 
nici o mediere din afară.

BUENOS AIRES 6 (Agerpres) — 
într-o telegramă din Buenos Aires, 
agenția spaniolă de presă E.F.E. 
anunță că guvernul, argentinian ana
lizează declarația primului ministru 
britanic, Margaret Thatcher, privind 
posibilitatea recurgerii la o mediere 
a președintelui S.U.A., pentru solu
ționarea conflictului în legătură cu 
Insulele Malvine.

Evenimentele din America Centrala
• GUATEMALA i Lupte violente in diferite regiuni ale tării, 
inclusiv in capitală • SALVADOR : Nici un acord cu privire 

la formarea noului guvern

Noi mișcări sociale se pronunță și acționează 
împotriva pericolului nuclear

CIUDAD DE GUATEMALA 8 (A- 
gerpres). — 13 militari din forțele 
armate guatemaleze au fost uciși in 
luptele cu insurgenții date în preaj
ma localității Rabinal, departamen
tul Baja Verapaz, 'din nordul țării — 
transmit agențiile Prensa Latina și 
E.F.E., citind surse din capitala Gua- 
temalei. Un purtător de cuvint al 
poliției guatemaleze — relatează 
Prensa Latina — a declarat la Ciu
dad de Guatemala că în cursul aces
tor lupte „200 de insurgenți au ocu
pat localitatea Rabinal", care conti
nuă să se afle în mina insurgenților.

Agenția E.F.E. precizează că lupte 
puternice s-au dat intre forțe in
surgente și armată și în departamen
tul El Quiche, la vest de capitală, și 
chiar in însăși capitala țării, unde 
detașamente ale Organizației Poporu
lui sub Arme (Oripa) au ocupat tem
porar un post de radio, transmitted

populației apeluri împotriva actualu
lui guvern de la Ciudad de Guate
mala.

SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 
începutul săptămînii a marcat o in
tensificare a luptelor dintre detașa
mentele Frontului Farabundo Marti 
de Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 
trupele regimului din Salvador, in
formează, din San Salvador, agenți
ile internaționale de presă. Cele mai 
importante acțiuni cu caracter mili
tar au avut loc din nou în departa
mentele Chalatenango, Morazan și 
San Vicente, teatru — în ultimele 
luni — al unor violente confruntări 
între insurgenți și trupele regimului.

Alte informații provenind din Sal
vador relevă faptul că, pînă te pre
zent, partidele ciștigătoare în „scru
tinul" de la 28 martie nu s-au pus 
incă de acord în ceea ce privește 
viitoarea echipă guvernamentală.

Opinia publică mondială devine tot mal conștientă de faptul că un 
război nuclear ar avea consecințe catastrofale asupra omenirii. In ultima 
vreme au fost date publicității numeroase aprecieri ale unor oameni de 
știință care consideră de datoria lor să spună lucrurilor pe nume, să zu
grăvească în lumina crudă a adevărului, a calculelor și previziunilor exacte, 
ce ar însemna pentru popoarele lumii un război purtat cu mijloacele mo
derne de distrugere în masă.

Perspectivele teribile 
ale unui conflict atomic. 
Iată doar un singur exemplu evocat 
de conferința internațională „MEDI
CII PENTRU PREVENIREA UNUI 
RĂZBOI NUCLEAR" : explozia unei 
bombe termonucleare cu o putere de 
o megatonă deasupra unui oraș cu o 
populație de 4 milioane de locuitori 
ar ucide imediat 200 000 pftiă la 
500 000 de persoane ; alte 400 000 pînă 
la 600 000 de persoane ar fi grav 
rănite și ar deceda în scurt timp — 
fără a mai vorbi de uriașele pagube 
materiale și de urmările pe termen 
lung ale radiațiilor asupra mediului 
și supraviețuitorilor. Și este vorba 
doar de o singură bombă. Or, așa 
cum se arată intr-o broșură scrisă 
pe baza studiilor unor experți ai 
O.N.U., recent apărută la New York, 
puterea explozivă totală a zecilor de 
mii de arme nucleare existente în 
prezent este egală cu cea a unui mi
lion de bombe tip Hiroshima! Pe 
drept cuvint, medicul american Ho
ward Hiatt a declarat : „Pe ruinele 
civilizației umane, supraviețuitorii 
i-ar invidia pe morți".

Intre altele, așa cum a evidențiat 
profesorul Bernard Feld, de la Insti
tutul tehnologic din Massachusetts, 
un război nuclear ar avea efecte ire
versibile asupra climatului Pămîntu- 
lui și ar distruge o parte din stratul 
de ozon al planetei, care impiedică 
radiațiile cosmice să ajungă la sol. In 
legătură cu acest din urmă aspect, 
profesorul Bernard Feld arăta că 
temperatura s-ar modifica, regiuni în 
prezent cu precipitații abundente s-ar 
transforma in deserturi.

Pentru a împiedica o astfel de per
spectivă terifiantă, ample acțiuni 
populare împotriva rachetelor nu
cleare, pentru pace și dezarmare, 
continuă să se desfășoare cu vigoare 
pe toate meridianele globului. Tot 
mai largi cercuri ale opiniei publice 
mondiale iși dau seama că armele

nucleare, departe de a chezășui secu
ritatea statelor, constituie, dimpotri
vă, o uriașă sursă de pericole pentru 
întreaga comunitate internațională, 
reprezintă cea mai mare primejdie 
pentru civilizația umană.

Un „NU !“ hotărît am
plasării noilor rachete nu
cleare în Europa. In acesta 
condHii, deosebit de periculoase, apar 
planurile de amplasare în Europa oc
cidentală a unor noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune. Ele întîm- 
pină o împotrivire tot mai dirză din 
partea celor mai largi pături ale 
populației, a celor mai diferite ca
tegorii de cetățeni, tocmai pen
tru că aceștia iși dau seama de pri
mejdiile pe care le implică transpu
nerea in viață a unor asemenea pla
nuri pentru însăși existența popoare
lor de pe bătrînul continent, fiind 
hotărîți să le zădărnicească.

Organizații pentru pace și dezar
mare din il țări vest-europene au 
hotărît să inițieze în perioada urmă
toare o serie de manifestații comune ; 
în primul rind în ITALIA și AN
GLIA, țări pe al căror teritoriu ar 
urma să fie amplasate o parte din 
cele 572 de rachete cu rază medie de 
acțiune prevăzute în planul N.A.T.O. 
O mare manifestație de protest va 
fi organizată la Londra la 6 iunie, în 
ajunul deschiderii sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrate in exclusivitate 
dezarmării.

Un grup de deputațl laburiști a 
prezentat Camerei Comunelor spre 
examinare un proiect de lege care 
prevede interzicerea amplasării de 
armament nuclear, chimic șl biolo
gic străin pe teritoriul țării. Autorii 
documentului 'subliniază că lichida
rea tuturor stocurilor de arme de 
exterminare în masă ar spori gradul 
de securitate al locuitorilor țării, ar 
contribui, în măsură considerabilă.

la consolidarea păcii în Europa șl 
în întreaga lume.

Tot in legătură cu această sesiune, 
mișcarea pentru pace din R.F.G. a 
anunțat că va organiza, la 10 iunie, o 
amplă demonstrația împotriva înar
mării nucleare, de proporțiile celei 
desfășurate la Bonn în luna octom
brie anul trecut, la care au participat 
peste 300 000 de persoane. Organiza
ția de tineret a partidului social-de
mocrat vest-german (JUSO) a cerut 
guvernului federal de la Bonn să res
pingă decizia adoptată de N.A.T.O. 
în decembrie 1979 privind instalarea 
de rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
vest-german. Președintele JUSO, 
Willi Piecyk, a declarat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, că organiza
ția pe care o conduce va ridica pro
blema rachetelor nucleare americane 
la apropiatul Congres federal al 
P.S.D., în pofida hotărîril conducerii 
partidului de a amina dezbaterea 
asupra acestei controversate problema 
pînă în toamna anului viitor.

In ultimela cinci luni în FRANȚA 
aproximativ 500 000 de persoane au 
semnat „APELUL DE LA PARIS" 
inițiat de mișcarea franceză pentru 
pace. Documentul se pronunță îm
potriva instalării în Europa a noilor 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune și pentru desfășurarea de 
negocieri constructive în această 
problemă, cerînd, totodată. Interzice
rea bombei cu neutroni. Consiliul 
Național al mișcării a anunțat, în 
cadrul recentei sale reuniuni, inten
sificarea, în lunile următoare, a 
campaniei pentru strîngerea de ■ noi 
semnături pe „Apelul de la Paris".

Sub auspiciile organizației „CAM
PANIA PENTRU DEZARMARE NU
CLEARA", la Dublin, capitala IR
LANDEI, a avut loc o mare adunare 
a reprezentanților opiniei publice în 
cadrul căreia partlcipanții s-au pro
nunțat în favoarea activizării luptei 
pentru declararea întregului terito
riu al tării zonă liberă de arme nu
cleare.

Hotărîrea S.U.A. de a trece la pro
ducerea bombei cu neutroni și pla
nurile N.A.T.O. de amplasare de noi 
rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul Europei occidenta
le au fost condamnate și de Comi

tetul permanent al FEDERAȚIEI 
MONDIALE A OAMENILOR DE 
ȘTIINȚA. Comitetul a adresat oame
nilor de știință din Întreaga lume 
chemarea de a lupta energic împo
triva planurilor de transformare a 
continentului european în arena 
unui război nuclear.

Doctrina N.A.T.O. referitoare la fo
losirea armei nucleare lntr-un con
flict limitat întîmpină opoziția tot 
mai multor oameni politici vest-euro- 
peni. Printre ei se numără și primul 
ministru al DANEMARCEI, Anker 
Joergensen. Luind cuvîntul în cadrul 
celei de-a XXX-a sesiuni a Consiliu
lui Nordic, care a avut loc recent, el 
a declarat că ea „nu poate duce de- 
Cît la declanșarea unei catastrofe". 
Intr-un iAterviu acordat revistei „Li- 
ber-25“, fostul președinte al PORTU
GALIEI Francisco da Costa Gomes 
a criticat, la rîndul său, această doc
trină, arătînd că un război nuclear nu 
poate avea un caracter limitat și că 
„orice folosire a armei nucleare ar 
duce la o catastrofă mondială".

Armele nucleare nu în* 
tăresc, ci subminează ba* 
zele securității. 51 state
le UNITE mișcarea împotriva înar
mărilor nucleare capătă un caracter 
tot mai larg, scrie ziarul „Los Angeles 
Times". „Este timpul să fie opriți 
cursa înarmărilor nucleare. Urmă
toarea generație de rachete nucleare 
va duce la escaladarea periculoasă a 
cursei înarmărilor și va submina con
siderabil in loc să consolideze secu
ritatea națională a S.U.A.“ — a de
clarat R. Forsberg, unul dintre con
ducătorii organizației din California 
a mișcării pentru apărarea păcii.

O rezoluție prezentată în Senatul 
american de senatorii E. Kennedy șl 
M. Hatfield în sprijinul „înghețării" 
armamentului nuclear se bucură de 
adeziunea unui număr important de 
membri ai Camerei superioare a 
parlamentului S.U.A. „Comitetul 
pentru securitatea națională" din 
S.U.A., printre membrii căruia se 
numără personalități cunoscute 
ca P. Warnke, fostul șef al de
legației S.U.A. la tratativele S.A.L.T., 
E. Young, primarul Atlantel, scriito

rul N. Cousins, economistul John 
Kenneth Galbraith, arhiepiscopul 
Detroitului, John Dearban, și alții, 
a publicat, intr-un tiraj de masă, o 
broșură în care este respinsă teza 
conform căreia sporirea forței mili
tare ar contribui la întărirea secu
rității naționale. Statele Unite, se 
subliniază în broșură, trebuie să a- 
dopte o astfel de doctrină a secu
rității naționale care să se bazeze în 
principal pe colaborarea internațio
nală și pe echitate socială. „Noi — se 
spune in continuare — nu ne putem 
permite in domeniul securității na
ționale o politică bazată pe frică sau 
care să presupună confruntarea mili
tară pentru atingerea scopurilor poli
tice și economice".

O altă broșură, editată de „GRU
PUL DE ACȚIUNE PENTRU INTER
ZICEREA TOTALA A EXPERIMEN
TĂRILOR ARMELOR NUCLEARE", 
subliniază că realizarea unui acord 
de interzicere a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară ar corespunde in
tereselor vitale ale întregii umanități. 
După cum arată sondajele de opinie 
publică, 74 la sută din populația 
S.U.A. sprijină interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară.

Mișcările de pe diferite meridiane 
împotriva continuării cursei înarmă
rilor nucleare, pentru pace și dezar
mare, se bucură de întreaga solidari
tate a poporului nostru, care consi
deră că aceste mișcări răspund unor 
comandamente vitale ale momentului 
actual. La rîndul său, poporul român, 
răspunzînd inițiativei strălucite, che
mării înflăcărate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, și-a demonstrat 
cu putere voința nestrămutată de 
pace in cadrul unor ample acțiuni de 
masă, cu un larg ecou international. 
Așa cum a arătat secretarul general 
al partidului, președintele republicii 
în cuvîntarea rostită la recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului, poporul nostru este ferm 
hotărît ca, în spiritul deplinei soli
darități cu toate mișcările și forțele 
ce se ridică împotriva cursei înar
mărilor nucleare, să-și intensifice și 
mai puternic aportul la lupta mon
dială pentru dobîndirea bunului su
prem al omenirii — pacea.

Silviu PODINĂ.

„Cuba se pronunța pentru o soluție 
negociata în regiunea Caraibilor"^/

Declarațiile președintelui Fidel Castro
HAVANA 6 (Agerpres). — în cu

vîntarea pronunțată la încheierea lu
crărilor celui de-al IV-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
Cuba, președintele Fidel Castro Ruz 
a reafirmat că guvernul cubanez 
este dispus să discute cu S.U.A. di
ferendele existente intre cele două 
țări și să facă toate eforturile nece
sare pentru a contribui la menținerea 
păcii în lume — transmite agenția 
Prensa Latina. Problemele lumii de 
azi nu se pot rezolva prin soluții 
militare, iar poziția Cubei este

clară: ne pronunțăm pentru găsirea 
unor formule politice negociate în 
regiunea Caraibilor — a spus Fidel 
Castro.

Arătînd că în fața amenințărilor 
S.U.A. — care includ agresiuni și o 
blocadă navală — Cuba a trebuit 
să-și ridice capacitatea de apărare 
defensivă. Fidel Castro a subliniat, 
potrivit agenției Prensa Latina, ne
cesitatea ca Statele Unite să opteze 
între o politică de intervenție con
damnată la eșec și o politică de ac
ceptare a soluțiilor politice negociate 
in regiune.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
CENTENARVL TITULESCU. Cu prilejul centenarului nașterii lui 

Nicolae Titulescu, la DELHI, BERLIN și HELSINKI au avut loc ma
nifestări omagiale și conferințe de presă. In cadrul manifestării de 
la Delhi s-a decernat o plachetă jubiliară prin care „Adunarea pen
tru integrare națională" — organizație obștească din India care mili
tează pentru pace și înțelegere internațională — conferă marelui 
diplomat român titlul de „Om al secolului pentru pace și înțelegere 
internațională".

TRATAT. Un număr de 14 din 17 
țări riverane Mediteranei au apro
bat, la Palatul Națiunilor din Ge
neva, un tratat prin care se anga
jează să creeze o rețea de zone spe
cial protejate in jurul mării lor 
comune. Tratatul a lost elaborat 
sub egida Programului Națiunilor 
Unite pentru mediul ambiant.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
IN ARGENTINA. In intervalul 
martie 1981—martie 1982, costul vie
ții a crescut in Argentina cu 174 
la sută, informează din Buenos 
Aires agenția Prensa Latina, care 
citează o anchetă realizată de Uni
versitatea catolică din La Plata. Po
trivit acestei anchete, din 1976 șl 
pînă în prezent, prețul alimentelor 
a crescut cu 1 500 la sută, econo-

mia Argentinei neputînd depăși pro
cesul inflaționist de lungă durată.

STATUT DE AMBASADĂ. Sri 
Lanka a decis să acorde statut de 
ambasadă misiunii Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei din 
Colombo — a anunțat, potrivit 
agenției Reuter, Ministerul de Ex
terne al acestei țări.

DESEMNAREA NOULUI LIDER 
AL CAMEREI COMUNELOR. Mi- | 
nistrul comerțului, John Biffen, a 
fost numit lider al Camerei Cornu- I 
nelor, in locul lui Francis Pym, I 
care, așa cum s-a anunțat, i-a suc
cedat lordului Carrington in funcția I 
de secretar al Foreign Office-ului, I 
informează agenția France Presse.
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