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Cu rezultate deosebit de rodnice — expresie 
a voinței comune de a dezvolta în continuare 
relațiile de colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre cele două țări și popoare vecine, 

constructoare ale socialismului —S-A ÎNCHEIAT vizita de prietenie a tovarășului nicolae ceaușescu, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA
Plecarea 

din 
Burgas

Simbătă, 26 februarie, s-a încheiat 
vizita de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elen^Ceaușescu au făcut-o în R.P. 
Bul^rnia la invitația tovarășului 
Toc tfivkov, secretar general al Co
miți J,iui Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Desfășurată în spiritul tradiționalei 
prietenii româno-bulgare. al dorinței 
comune de a întări in continuare co
laborarea pe diferite planuri .dintre 
partidele, țările și 'popoarele noastre, 
noua vizită a inaltilor soli români in 
țara vecină și prietenă a-reprezentat 
un moment de însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea bunelor relații 
statornicite între România și Bulgaria. 
Rezultatele sale rodnice, puse in evi
dență de convorbirile fructuoase din
tre cei doi conducători de partid și 
de stat, de înțelegerile și hotărîrile 
la care s-a ajuns cu acest prilej, des
chid largi perspective conlucrării 
reciproc avantajoase in diferite do
menii de interes comun, în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul din Burgas.

Portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov erau în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Bulgariei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit la 
aeroport împreună cu tovarășul Todor 
Jivkov.

Numeroși locuitori ai Burgasului, 
modernă cetate a petrochimiei bulga
re, au venit pentru a saluta pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe tovarășul Todor 
Jivkov, care au fost intimpinați cu 
puternice aplauze. S-a scandat cu în
suflețire „Vecina Drujbă !“. Cei pre- 
zenți la ceremonia plecării au expri
mat. astfel, satisfacția deplină a 
poporului bulgar față de noul dialog 
la nivel înalt româno-bulgar, față de 
rezultatele sale rodnice, față de per
spectivele pe care le deschide în
tăririi și amplificării relațiilor de 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

O gardă militată a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat

ale Republicii Socialiste România și . 
Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Țodor Jivkov au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la oficialitățile bulgare 
venite să-i salute la aeroport.

Erau prezenți tovarășii Petăr Mla
denov. Andrei Lukanov, alte persoane 
oficiale.

La ceremonia plecării au asistat 
. ambasadorul României la Sofia, Petre 
Duminică, și ambasadorul Bulgariei 
la București, Todor Stoicev Todorov.

Tovarășul Todor Jivkov și-a luat, 
la f îndur său, rămas bun de la tova
rășii Ștefan Andrei, Ion M. Nicolae, 
de la alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului Todor 
Jivkov buchete de flori.

La scara avionului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat un căl
duros rămas bon de la tovarășul 
Todor Jivkov. Cei doi conducători de 
partid și de stat s-au îmbrățișat cu 
căldură și prietenie, și-au strins mii- 
nile.

Tovarășul Todor Jivkov și-a luat 
rămas bun de la tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,30, aeronata prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au revenit în Capitală
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună .cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au îna
poiat, simbătă, in Capitală, după 
vizita. de prietenie efectuată in Re
publica Populară Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit de tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. Ion M. Nicolae, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe

aeroportul Otopeni, unde, deasupra 
salonului oficial, erau arborate dra
pelele partidului și statului, ce înca
drau portretul tovarășului Nicolae: 
Ceaușescu. .

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați de tovarășii Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Ion 
Dincă, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Ion Ursu. Ri
chard Winter, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Petrescu și loan Totu, 
viceprim-miniștri al guvernului, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R.,

ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrala 
și organizații obștești.

Erau de față Malcio Malcev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Bulgariei Ia București, și membri ai 
ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de fiori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Continuind dialogul tradițional ?î 
rodnic româno-bulgar la nivel înalt, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în Re
publica Populară Bulgaria se înscris 
ca o nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea și mai puternică a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele" noastre.

La invitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat o vizită 
de prietenie in Republica Populară 
Bulgaria, in perioada 24—26 februarie 
1983.

în timpul vizitei, tovarășul Todor 
Jivkov a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ordinul „STARA PLANI- 
NA“. cu eșarfă, conferit de Consi
liul de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea și- întărirea prieteniei 
frățești și colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica ■ Populară 
Bulgaria, dintre poporul român și po
porul bulgar, și in legătură cu cea 
de-a 65-a aniversare a zilei sale de 
naștere. La inmînarea distincției, to
varășul Todor Jivkov a apreciat ac
tivitatea îndelungată desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in miș
carea revoluționară, in lupta pentru 
înlăturarea exploatării capitaliste, 
împotriva fascismului, pentru edifi
carea socialismului.

Tovarășul bjicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu ău avut 
ponvorbiri'cu tovarășul Todor Jivkov 
desfășurate intr-o atmosferă de pri
etenie, încredere și înțelegere re
ciprocă.

La convorbirile oficiale dintre cei 
cloi conducători de partid și de stat 
au participat :

Din partea română : tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul afacerilor 

externe. Ion M. Nicolae. membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, viceprim-ministru 
al guvernului. Silviu Curticeanu. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, șeful 
Cancelariei C.C. al P.C.R., Constantin 
Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
partidului și președintelui Republicii, 
Petre Duminică, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Bulgaria.

Din partea bulgară : tovarășul 
Petăr Mladenov. membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, minis
trul afacerilor externe. Andrei Lu- 
kânov, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Niko Iahiel. mem- 

■ bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, consilier al 
secretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. Nikolai Jișev, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Burgas. 
Todor Stoicev Todorov, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria in România.

în timpul convorbirilor tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au informat reciproc despre succe
sele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria 
in indeolinirea hotăririlor Congresu
lui a) XII-Iea al Partidului Comunist 
Român și Congresului al XII-Iea al 
Partidului Comunist Bulgar, despre 
sarcinile popoarelor român și bulgar 
in construcția socialismului în cele 
două țări.

Conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria au con
statat cu satisfacție dezvoltarea as
cendentă a colaborării multilaterale 

româno-bulgare, care se lărgește și 
se adincește continuu, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului. ale 
egalității depline in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
in spiritul tratatului de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală din 1970.

S-a relevat importanța deosebită a 
intilnirilor dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu pentru 
continua lărgire și diversificare a 
formelor de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre popoarele român 
și bulgar in domeniul politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural. în 
același timp s-a subliniat că extin
derea contactelor dintre guverne, 
parlamente, ministere, organizații de 
masă și obștești servește întăririi in 
continuare a relațiilor de prietenie 
frățească dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au analizat modul de îndeplinire 
a hotăririlor adoptate cu privire la 
dezvoltarea și aprofundarea colabo
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări. Se află in curs 
de realizare o serie de înțelegeri de 
colaborare economică, specializare și 
cooperare în producție. Se depun 
eforturi pentru găsirea unor noi po
sibilități de cooperare și speciali
zare în scopul diversificării și creș
terii stabile, de lungă durată, a 
schimburilor economice.

S-au luat măsuri pentru dezvol
tarea colaborării și a schimbului de 
experiență in domeniu] metalurgiei, 
industriei chimice, construcțiilor de 
mașini, agriculturii și în alte domenii.

S-a afirmat din nou interesul pen
tru extinderea activităților comune 
privind cooperarea in producție in 
vederea realizării de proiecte și ope
rațiuni comerciale in terțe țări.

S-a dat o apreciere pozitivă înde
plinirii programului de colaborare 
tehnico-științifică pe termen lung, 
subliniindu-se necesitatea legării tot 
mai strînse a activității tehnico-ști-
(Continuare în pag. a V -a) La plecare, pe aeroportul din Burgas
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Tineretul studios și igiena
muncii intelectuale

DIVERS
Tulnicâresele 
din Blajeni La Conferința pe țară a președinților consiliilor populare 

au fost puternic reliefate răspunderile ce revin organelor 
locale ale administrației de stat în coordonarea și con
trolul tuturor sectoarelor de activitate, rolul important pe 
care il au in înfăptuirea exemplară a hotărîrilor de partid, 
a legilor statului, atît in domeniul economic, eît ți in cel 
social, in asigurarea ordinii și disciplinei in toate sectoa
rele de activitate.

Comerțul, ca sector de mare însemnătate în viața orică
rei localități, trebuie să se afle printre obiectivele princi
pale ale muncii consiliilor populare.

In gama largă a răspunderilor economice care le revin, 
consiliile populare sînt învestite cu importante atribuții de 
îndrumare ți control ale activității comerciale. In calitate de 
organe locale ale puterii ți administrației de stat, ele 
poartă răspunderea directă a îndeplinirii întocmai a pro
gramelor de autoconducere ți autoaprovizionare - parte 
integrantă a planului de dezvoltare economico-sociaiă in 
profil teritorial, a dezvoltării producției bunurilor de con
sum pe plan local, ca și a desfacerii întregii varietăți de

mărfuri alimentare și industriale prin toate unitățile rețelei 
comerciale.

Cerințele dezvoltării economico-sociale și aprovizionării 
populației impun creșterea hotărîtă a rolului consiliilor 
populare in acest important sector al vieții sociale. Acolo 
unde consiliul popular îndrumă nemijlocit comerțul și ii 
controlează sistematic activitatea, cercetează îndeaproape 
și urmărește mersul aprovizionării, ingrijindu-se de existen
ța in depozite și magazine a unui fond de marfă cores
punzător, și rezultatele sînt bune. Se poate afirma insă că, 
în pofida unor experiențe pozitive și realizări certe, in 
sectorul desfacerii mărfurilor există încă serioase rezerve 
de îmbunătățire a muncii. Persistă încă, la unele consilii 
populare, poziția comodă de a aștepta ca alții, în prin
cipal ministerele sau alte foruri centrale, să Ie rezolve pro
blemele ce intră in competența și atribuțiile lor și pentru 
care există posibilități pe plan local, fără a acționa, in 
acest sens cu interesul și perseverența cuvenite. In rin- 
durile ce urmează, înfățișăm unele aspecte ale experien
ței Consiliului popular al municipiului BRĂILA.

I

I
l
l
I

In comuna Blajeni, județul 
Hunedoara, a fost reluată o stră
veche tradiție in Țara Moților : 
cintecul cu tulnicul. Ba, mai 
mult, a fost alcătuită o formație 
din 30 de... tulnicărese. Educa
toarea Cornelia Marta pune 
multă tragere de inimă in pre
gătirea formației, care la ulti
ma ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" a cucerit 
primul loc pe țară. Formația 
este aplaudată „la scenă deschi
să" pentru arta sa interpretati
vă, pentru pasiunea și dragostea 
cu care a preluat și duce mai 
departe, prin vreme, tradiția 
cîntecului cu tulnicul. Rândurile 
formației se împrospătează me
reu cu fetele care se află incă 
pe băncile școlii, dar care învață 
și tainele tulnicului.

l
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Restaurare
prețioasa

I

I
Specialiștii Muzeului Unirii 

din Alba Iulia au reușit să 
restaureze acest vas din cerami
că. El prezintă o mare valoare 
arheologică și documentară. Va
sul, de tip amforă, a fost desco
perit de dr. Gheorghe Anghel, 
directorul muzeului, și arheolo
gul H. Ciugudean, in urma unor 
migăloase cercetări de speciali
tate efectuate intr-o necropolă 
datină din secolul al IX-lea din 
comuna Blandiana, județul Alba. 
De acum înainte, vasul poate fi 
văzut - și admirat intr-una din 
sălile Muzeului Unirii din Alba 
Iulia,

I

re spre orice fel de sesizare, propu
nere sau observație critică vizind 
această importantă parte a activită
ții sociale pe care o reprezintă co
merțul.

— Așa -este,' și ar putea fi într-o 
măsură chiar mai mare...

— Dacă...
— Dacă am deține și unele mijloa

ce de intervenție dintre cele mai im
portante. Deși, in cazul județului 
Brăila, peste 90 la sută din activita
tea comerțului de stat se desfășoară 
pe teritoriul municipiului, orga
nismele de control sint subordonate 
direct județului. M-aș referi doar la 
una din consecințele acestei stări de 
lucruri: organele de inspecție jude
țene aplică — desigur justificat — o 
serie de sancțiuni pentru abaterile 
de la normele unei serviri civiliza
te ori de igienă în unele unități co
merciale, dar primăria municipiului... 
nu știe nimic!

— La Brăila există și 600 de echi
pe de control al oamenilor muncii, 
cu circa 3 000 de membri, care, in 
1982, au efectuat peste 1 500 de con
troale. Cum folosește consiliul popu
lar constatările acestor 
acțiunile de îndrumare și 
care le întreprinde ?

— Este punctul nostru slab. Deși 
nu se poate spune că nu ținem legă
tura cu echipele de control ale oame
nilor muncii (eu însumi mă integrez 
în cite o echipă), totuși nu există 
un sistem de conlucrare bine contu
rat și eficient. O spun în mod auto
critic. Or, faptele arată că este ne
voie de o intervenție mai energică 
a primăriei în sensul creșterii efi
cienței controalelor efectuate de e- 
chipele oamenilor muncii. Dacă pri
măria ar fi urmărit îndeaproape cum 
răspund întreprinderile comerciale 
criticii echipelor s-ar fi constatat cu 
surprindere că, luni în șir, I.C.S. Ali
mentara nu a mai informat 
local al sindicatelor despre 
luate în urma controalelor, 
I.L.F., Gostat și Agrocoop 
primit nici un fel de răspuns într-un 
an întreg, că unitățile comerciale sub
ordonate LC.S.M.I. nu respectă obli
gația legală de a prezenta conducerii 
întreprinderii registrele unice de 
control, după cum nici aceasta nu 
le-o, impune. Avem, deci, destule de 
făcut și în această privință...

— Cu atît mai mult, revenim asu
pra întrebării inițiale : a fost co
merțul temă de dezbatere in sesiuni 
ale consiliului popular sau în șe
dințe de comitet executiv ?

— Ocupîndu-ne de problemele cu
rente ale comerțului, nu le-am 
pierdut din vedere pe cele majore, 
de perspectivă. Pe acestea le-am pus 
în dezbatere. Așa am procedat cu 
programul. de autoconducere,.și.auto-. 
aprovizionare, cu' amplasarea noilor 
spații comerciale, cu problemele, pri
vind structură rețelei și altele.

într-un sector atît de mobil cum 
este comerțul, stilul 
consiliului popular nu 
decât tot foarte mobil. 
Este latura pozitivă 
primăriei municipiului Brăila, pe care 
am căutat să o evidențiem în rîndu- 
rile de mai sus.

Rodica SERBAM 
Corneliu IFRÎM

Specialiști din diferite domenii de activitate — medici, psihologi, so
ciologi etc. — sînt unanim de acord că multe din deprinderile omului, 
bune sau rele, se formează în primii ani de viață și apoi în tinerețe. 
Ziceasta este valabil și pentru organizarea judicioasă și disciplina efortu
lui intelectual. In legătură cu aceasta, dr. Octavian Ieniștea, medic pri
mar neurolog la Spitalul pentru studenți din București, ne-a răspuns Ia 
unele întrebări cu privire la creșterea eficienței, a randamentului muncii 
intelectuale.

— Evident, multe din concluziile 
activității noastre practice, deci și 
din recomandări sint utile aproape 
tuturor, începînd cu copilul, școlarul, 
studentul, omul muncii și chiar celor 
din vîrsta a treia, antrenamentul in
telectual fiind o condiție de sănătate 
fizică șl psihică. Să nu uităm că 
sursa de energie psihică își are sub
stratul material in corpul omenesc, 
în organism și nu trebuie neglijată 
această strînsă interdependență.

— Care sint problemele cu care 
sînteți mai des confruntat in con
tactul cu tinerii ?

— Sint unii tineri care exact în 
sesiunea de examen, cînd ar trebui 
să-și mobilizeze întreaga caoacitate 
de efort, ajung la un impas, la o 
stare de oboseală. Desigur, încercăm 
să îi ajutăm să depășească momentul 
critic, care ar fi 
putut fi evitat 
printr-o organiza
re mai bună a 
muncii individua
le. învățămîntul 
— mă refer aici la 
cel superior — 
cere performanțe 
intelectuale și, la 
fel ca in Cazul performanțelor fizice, 
ele implică aptitudini, antrenament 
sistematic și continuu grefate pe o să
nătate fizică cît mai bună. în ce pri
vește concordanța dintre aptitudini, 
vocație și profilul profesiei (pe care 
și-o alege tînărul), părinților le revi
ne un rol important. Ei trebuie să 
contribuie la dezvoltarea aptitudini
lor copiilor și .să caute să îndrume 
copiii spre profesii solicitate de ne
voile societății, să îi îndrume deci 
către realitatea cerințelor sociale, 
bineînțeles în concordanță cu încli
națiile tinărului. Atunci cînd tî
nărul muncește cu plăcere pen
tru profesia aleasă, oboseala nu 
se instalează ușor, iar ran
damentul este maxim. Și încă un lu
cru important : cind scopul pe care 
și-1 propune tînărul este nu lupta 
pentru o notă, ci dorința de a-și în
suși cunoștințele necesare, efortul se 
face fără stres. Dealtfel, nota este o 
consecință și nu un scop. Scopul tre
buie să fie buna pregătire, care 
atrage în mod firesc, după sine, un 
calificativ corespunzător.

— Ce înțelegeți prin antrenament 
sistematic, continuu în activitatea 
intelectuală și cum se realizează el 
corect 1

— Uneori, studentul din anul I vine 
la noi cu probleme care îl depășesc. 
Aceasta pentru că trecerea tinărului 
din liceu in facultate nu echivalează 
cu trecerea din anul ultim de Jiceu 
în primul an de facultate, deci nu 
este vorbă de o trecere numai de 
ordin cantitativ, sub aspectul mate
rialului’ ce trebuie asimilat, ci și de 
un salt calitativ care implică in pri
mul rind o adaptare a stilului și teh
nicilor de învățat la condițiile unor 
noi cerințe, cu totul altele față de 
liceu. Mă refer aici la trecerea de la 
sistemul de învățare predominant re
ceptiv din liceu la tipul de învățare 
selectivă, de extragere a esențialu
lui, de sinteză.

Continuitatea activității, inclusiv 
studiul individual dc-a lungul între
gului an universitar este singura’ 
cale de reușită la examene. Fiecare 
dintre formele de activitate — ore 
de curs, lucrări de laborator, semi- 
narii, activitate de cercetare, practi
ca productivă — iși aduc contribuția 
lor la înțelegerea și fixarea materia
lului de studiat. Sigur că a avea con
tinuitate nu înseamnă să studiezi 
sau să lucrezi 24 ore din 24, pentru

Majoritatea carențelor întîlnite — 
prezentare necorespunzătoare a măr
furilor, dezordine, lipsă de igienă, a- 
titudine ireverențioasă față de cum
părători — pot fi rezolvate, și chiar 
sint, la fața locului, de către depu
tați, cu sprijinul conducerilor între
prinderilor comerciale, al inspectora
telor comercial și sanitar, al altor or
gane de stat. Tot în ideea unui 
control cit mai cuprinzător, conform 
legii, 270 de cetățeni au fost inves
tiți ca „împuterniciți ai primarului".

Considerând însă că filiera cea mai 
directă de informare asupra apro
vizionării și calității serviciilor în 
magazine sînt cumpărătorii înșiși, am 
căutat modalități cît mai variate de 
legătură între primărie și cetățenii 
orașului. în intîlnirile organizate cu 
locuitorii anumitor zone sau car
tiere — foarte multe la număr — 
problemele comerțului ocupă un loc 
important Un cadru propice de con
tact cu populația, de cunoaștere „în 
direct" a opiniilor acesteia în legătu
ră cu activitatea comerțului îl con
stituie și întilnirile dintre deputați 
și cetățeni, ca și consfătuirile cu e- 
chipele de control al oamenilor mun
cii, Ia care iau parte și cetățenii.

— Cu ce s-au soldat toate aceste 
întîlniri ?

— Firesc, cu măsuri imediate. De 
pildă, încă din toamna anului trecut 
s-a dublat numărul punctelor de des
facere pentru legume și fructe. Mă
sura s-a extins la toate piețele din 
oraș. în cadrul unei acțiuni mai largi, 
al unui efort concentric vizind schim
barea opticii unora dintre lucrătorii 
din comerț, obișnuiți cu ideea că în 
centru publicul e mai pretențios, pe 
cînd în cartiere... Despre reușita a- 
cestei acțiuni vorbesc faptele.

. „.Am .văzut multe magazine, atît

uz curent. Cu acest prilej, numai 
pentru primul semestru al anului au 
fost contractate mărfuri in valoare 
de 7,8 milioane lei, realizate pe plan 
local. Un rezultat bun, care a dez
văluit însă și o anumită inerție a 
unora dintre comercianți, receptivita
tea scăzută față de satisfacerea unor 
cerințe ale cumpărătorilor cu mărfuri 
care pot fi produse chiar în unită
țile din oraș. De aceea, ne-am și 
gîndit să creăm o „concurență" co
merțului local: vom institui un tîrg, 
care se va repeta în fiecare sezon, 
la care invităm toate municipiile să 
participe cu produsele lor. Sperăm 
să stimulăm astfel imaginația pro
ducătorilor șl ambiția comercianților.

— Și un alt exemplu de interven
ție operativă a primăriei ?

—'Se sesizase, odată, lipsa din ma
gazine a varietății necesare de... cuie. 
Asta era culmea, să lipsească cuiele, 
cînd avem producătorul chiar in 
oraș! Au fost invitați a doua zi di
rectorul întreprinderii comerciale 
pentru mărfuri metalo-chimice și di
rectorul de la „Laminorul". Repre
zentantul comerțului se justifica, a- 
firmînd că a cerut cuie producătoru
lui. dar... n-a primit, iar acesta a fost 
pur și simplu mirat, el avînd dis
ponibilități de a le produce, dar... nu 
i se ceruseră! Cum este de presupus, 
confruntarea nu a fost prea amicală, 
dar urmarea a fost pozitivă: în ma
gazine au apărut toate sorturile de 
cuie cerute.

— Promptitudinea și eficacitatea 
intervențiilor primăriei in bunul 
mers al treburilor din comerț sint 
certe. Condiția este insă ca sem
nalele critice să ajungă la primărie. 
Ce se face pentru a controla — 
efectiv — activitatea a sute de uni
tăți, risipite in tot orașul ?

— Cred că am a—... -----
potrivite pentru a ne exercita ’con- iz*”-* ■ z L--j-
ment" al vieții sociale. în afară de 
activiști din aparatul propriu, pen
tru o mai bună acoperire teritorială 
au fost antrenați în acțiune în pri
mul rînd cei 60 de deputați. Con
form mandatului șl atribuțiilor cu 
care sînt investiți, deputății nu mai 
vin — așa cum se obișnuia într-o 
vreme — cu cite un „inventar" de 
lipsuri, constatate în unitățile co
merciale din circumscripțiile pe care 
Ie reprezintă, ci acționează direct.

începem discuția noastră cu tova
rășul NECULAI ION, primarul mu
nicipiului Brăila, despre comerț, cu 
întrebarea :

— In cite ședințe de comitet exe
cutiv și sesiuni ale consiliului popu
lar s-a analizat 
cială ?

— N-aș vrea să se creadă că o- 
colesc răspunsul la această întrebare. 
11 amin doar, pentru că aș prefera 
să încep cu altceva, nu cu ședințele. 
Activitatea comercială este deosebit 
de dinamică. în fiecare zi apar pro
bleme noi, ce se cer rezolvate fără 
Intîrziere, uneori la fața locului. Nu 
vreau să spun vorbe mari, dar este 
o realitate că de felul in care mun
cesc lucrătorii din comerț, de apti
tudinile lor profesionale, de formarea 
lor ca oameni depinde. într-o măsură 
însemnată înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru de ridicare 
continuă a calității vieții. Pornind de 
Ia acest adevăr, am considerat că nu 
trebuie să existe activist al consiliu
lui popular, începînd cu mine, care 
să nu aibă atribuții de îndrumare și 
control în acest domeniu. Și nu nu
mai în sediul primăriei, cit mai ales 
In afara ei, procedînd nu ca funcțio
nari, ci ca activiști. S-a statornicit 
astfel ca ziua de muncă a primaru
lui, a primului vicepreședinte, a vi
cepreședinților consiliului popular 
municipal să înceapă cu o vizită prin 
magazine și piețe. Viața ne-a impus 
acest „stil" de a lucra cu comerțul — 
flexibil, adecvat multitudinii de pro
bleme operative cu care ne con
fruntăm. Căci a aștepta CU' orice preț 
o ședință, fie ea cît de bine orga
nizată, este un mod Inoperant de ac
țiune într-un domeniu în care efi
ciența intervențiilor este direct pro
porțională cu promptitudinea lor.

■— Ați putea exemplifica afirma
ția1!

— Desigur, Văzînd, ■ bunăoară, că trolul 'asupra acestui important ,;seg- 
din magazine lipsesc anumite , pro- 
duse, în loc să recurgă la intervenții 
pe la diferite foruri centrale pentru 
a... solicita mărfurile respective, con
siliul popular a căutat soluția printre 
resursele locale, inițiind, după păre
rea noastră, o interesantă acțiune: a 
reunit într-o expoziție circa 280 pro
duse ale industriei alimentare, micii 
industrii și cooperației meșteșugărești 
de pe teritoriul municipiului — o 
gamă întreagă de mărfuri utile, de

activitatea corner-
echipe in 

control pe

consiliul 
măsurile 
că de la 
nu s-a
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găsit; mijloacele ' în vechi,ul centru comercial al Brăi-
.lei, cit și in cartiere. Aceeași grijă 
pentru expunerea mărfurilor, pentru 
întreținerea curățeniei și ordinii, pen
tru buna organizare a servirii cum
părătorilor. în ce privește aprovizio
narea, s-ar putea spune chiar că se 
dă o mai mare atenție unităților co
merciale din cartiere, unde locuiesc 
majoritatea celor ce muncesc în in
dustria brăileană.

— Din cele ce ne-ați spus — con
tinuăm discuția cu primarul — se 
poate deduce că la consiliul popular 
municipal există o reală deschide-

de muncă al 
poate fi altfel 
foarte elastic, 
a experienței

Odihnă și cură balneară prin oficiile
II județene de turism
II
I

I
Copiii pînă la 7 
însoțiți, benefi- 
de cazare gra- 
dacă nu se soli

I

expertul" ?

I

I

!
I

nu mai tinea minte !
a apărut acest specimen în ca- 
onoare a specialiștilor puși la 
justiției ? Ca loc de muncă de

Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii

Arahide 
de Oradea

La agențiile și fi
lialele de turism din 
întreaga țară continuă 
vînzarea biletelor în 
cele mai renumite sta
țiuni : Călimănești — 
Căciulata, Herculane, 
Tușnad, Sovata, Go
vora. Felix, Sinaia, 
Borsec, Predeal, Se
meme, Lacu Roșu, Du
rau, Poiana Brașov, 
Eforie Nord, Manga
lia.

în această perioadă, 
în unele unități hote
liere, case de odihnă, 
precum și la vile se

practică tarife reduse. 
Se beneficiază de o 
reducere pe transpor
tul la C.F.R. de 25 la 
sută, 
ani, 
ciază 
tuită
cită pat separat Po
trivit aprecierii medi
cilor, factorii naturali 
de cură au aceeași va
loare terapeutică pe 
tot parcursul anului, 
în plus, aerul este mai 
pur. lipsește aglome
rația specifică verii,

tar serviciile oferite 
de gazdele din stațiuni 
sint mai 
de mai bună 
Multe din 
tratament fac 
mun cu locul 
re șl serv’ire 

în stațiuni 
nizează 
acțiuni 
ment și agrement, ex
cursii în cele mai pi
torești locuri din țară, 
precum și excursii de 
cite 1—2 zile peste ho
tare.

prompte și 
calitate, 

bazele de 
corp co
de caza- 
a mesei, 
se orga- 

numeroase 
de divertis-

Predeal 83

că în aceste condiții apare surmena
jul ce compromite eficienta efortului 
mintal.

— In acest context, cite ore trebuie 
să se acorde odihnei active și som
nului ?

— Una din cauzele eșecului inte
lectual poate fi la un moment dat șt 
faptul că, presați de timp în preajma 
sesiunii ori a concursului, tinerii re
nunță la odihna activă sau își 
scurtează orele de somn. Ren' irea 
la oricare dintre formele de i thnă 
activă, în primul rind la un mic pro
gram de educație fizică sistematică, 
ori la practicarea unor jocuri spor
tive etc, nu înseamnă ciștig de timp, 
ci dimpotrivă, pentru că în acest fel 
curba de randament scade exponen
țial. După o zi de 
mingea sau 10—15

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

studiu, un joc cu 
minute de exer
ciții fizice seara 
contribuie la men
ținerea în formă, 
la păstrarea efi
cienței procesului 
de învățare. în 
noaptea care pre
cede examenul nu 
se recomandă să 
se mai studieze 

decît cel mult pînă la ora 10 seara pen
tru a nu interveni o oboseală excesivă 
ce poate duce la o inhibiție In timpul 
examenului, compromițînd astfel o 
muncă de un semestru. în perioadele 
de virf ale oricărei activități, buna 
organizare a vieții și activității, res
pectarea orelor de masă, a ritmicită
ții celor trei mese principale, a ore
lor de odihnă activă și de somn re
prezintă cheia succesului. Regulile 
de psihoigienă recomandă mici pau
ze pe parcursul zilei, iar la 2—3 zile 
cind se simte oboseala, plictiseala, 
care duc la scăderea randamentului, 
ieșirea în natură sau la un film, meci 
etc pentru recîștigarea tonusului ne
cesar continuării efortului intelec
tual. în legătură cu aceste aspecte 
este bine ca părinții să aibă toată 
înțelegerea și să nu cadă în greșeala 
de a considera studentul ca pe un 
robot programat exclusiv pentru 
învățătură. Fiecare vîrstă are cerin
țele ei fiziologice șl spirituale. Alt
fel se ajunge la monotonie, la scă
derea interesului pentru studiu, cu 
senzația In cele din urmă a unei 
munci obositoare lipsite de 
facție.

— Vă rugăm să faceți citeva reco
mandări de psihoigienă în legătură 
cu ambianța propice desfășurări:' 
muncii intelectuale.

— în perioadele de vîrf, care în 
mod firesc duc la o mal mare încor
dare psihică, atmosfera din jur tre
buie să contribuie la echilibrul psi
hic, mai ales pe plan afectiv, fiind 
în măsură să influențeze pozitiv ac
tivitatea de studiu individuaL Există 
deci o corelație directă între eșecul 
„școlar" și cel adaptativ, un stres pu
țind compromite total activitatea 
tinărului. încordarea psihică genera
tă de grija pentru rezultatul exame
nului poate da o stare de suprasen- 
sibilitate. De aceea, se recomandă ca 
in asemenea perioade să se evite si
tuațiile conflictuale sau soluționarea 
unor neînțelegeri mai vechi. Amîna- 
rea lor pentru un moment mai calm 
duce adesea la rezolvarea de Ia sine 
a unor situații create pe un fond mai 
mult nervos decît de real conflict. 
Să nu uităm deci că amhianța fami
lială și socială constituie una din 
cheile succesului profesional al celor 
care învață.

satis-

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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De unde și pînă unde arahide 
de... Oradea ? La această între
bare ne răspunde prin imaginea 
de față fotoreporterul orădean 
Emeric Popper. Dacă vreun ci
titor nu este pe deplin convins, 
poate să-i solicite amănunte 
profesorului Vasile Sabăn (Ora
dea, strada Unirii 21). De la o 
asemenea plantă cultivată pe 
un teren mai mult nisipos, dar 
cu expunere mare la soare, 
pasionatul profesor a recoltat 
intre 30 și 50 de fructe.

Performanța lui Vasile Sabău 
nu este unică. In municipiul de 
pe Crlșul Repede sint acum tot 
mai mulți localnici care cultivă, 
aclimatizate, \gustoasele ara 
hide .. originare din Brazilia.

Cine mai încearcă ?

Ex-pert! Cită considerație impune aceas
tă calitate ! Chiar sonoritatea termenului 
aduce cu efectul sonor al cuvîntului „res
pect". Solicitată în domenii de strictă spe
cialitate, părerea expertului, de cele mai 
multe ori opinie ultimă și necontestabilă 
în sectorul ei de competență, este creditată 
cu un gir dublu : siguranță în valoarea 
profesională și încredere in probitatea mo
rală a specialistului,, a cuvîntului său. în 
orice domeniu, iar în cel al împărțirii drep
tății cu atit mai mult, părerea sa de pro
fundă competență, precisă și imparțială, 
adevărată ambasadoare a științei la „curtea 
normelor de drept", e așteptată cu încre
dere și considerație.

Este de înțeles așadar uimirea Euge
niei N. aflată în. proces de divorț, cînd s-a 
pomenit cu un telefon neașteptat de la 
expertul desemnat de instanță să evalueze 
bunurile familiei în dezagregare. Legea re
glementează prin, proceduri anume legă
tura experților judiciari cu părțile în liti
giu, contactele directe (și discrete) fiind în 
mod normal excluse. Dar și mai multă ui
mire produceau conținutul și forma mesa
jului expertului (ar trebui să cerem scuze 
pentru folosirea termenului) Badea Ivan :

— Avocatul dumitale este un escroc. Nu 
se ocupă de proces. De aceea, propun să-ți 
fac o vizită înainte de înfățișarea stabilită 
și să vedem cum aranjăm lucrurile.

Justițiablla a crezut că e o farsă. Un 
vecin i-a sugerat să-1 caute la telefon pe 
„adevăratul" expert, ca să-și pună capăt

îndoielilor. Să se convingă că a fost gluma 
cuiva. Dar nu a fost o glumă. Fusese chiar 
expertul ...numit de instanță. Și el chiar 
s-a înfățișat înainte de ora convocării ofi
ciale. începînd, după cum lăsase să se în
țeleagă, penibile insinuări de tarabă. Aluzii 
la „cite nu se pot aranja". Mofturi că pre
tențiile gazdei „complică expertiza", „cer 
timp", iar „timpul... costă bani".

Edificată pe deplin și cu amărăciune 
asupra adevăratei fețe a importantului spe
cialist — desemnat de biroul local de ex
pertize ! — muncitoarea Eugenia N. a scos 
cinci sute de lei și i-a pus pe masă. „Doam
nă, acum se schimbă situația", i-a spus 
„specialistul", începînd pe loc să schițeze 
calcule și evaluări ostentativ părtinitoare. 
Cu impertinența omului josnic a pus mîna 
și pe telefon, convocindu-și amicii la un 
chef. „Astă seară fac cinste eu". Nu se baza 
numai pe cele cinci sute. în buzunar mili
ția i-a găsit aproape două mii de lei de 
care... nici

De unde 
tegoria de 
dispoziția . 
bază. Eadea Ivan deținea postul de contabil 
șef al I.C.L. Alimentara 4. Caracterizarea 
semnată de directorul și secretarul organi
zației de partid a întreprinderii prezintă un 
personaj nu numai imaculat, ci cu alese 
calități : „bine pregătit din punct de ve
dere politic, combativ" care „se preocupă 
și reușește să mobilizeze toți subordonații 
pentru apărarea avutului obștesc". Cum o 
fi putut oare „un om integru" să „combată 
principial" la I.C.L. Alimentara și să se 
comporte ca un șperțar lipsit de orice ru
șine cînd „lucra pentru dreptate ?“ De ce 
și-a lăsat toată principialitatea la serviciul 
lui din comerț și a intrat în Palatul de jus
tiție împovărat de intenții mercantile ? Mai 
citim o dată caracterizarea ; dar , nu găsim

nimic care să ne lămurească. Alte calități' 
exprimate — da !

Ce gol imens trebuie să fi lăsat arestarea 
Iui Badea Ivan — pentru corupție ca ex
pert — în rîndul păzitorilor avutului 
obștesc de la I.C.L. Alimentara 4 I

Procesul civil dezbătut la Judecătoria 
Tirgu Secuiesc sub numărul 1142/81 ne-a 
amintit unul din cele mai vestite monolo- 
guri al etern regretatului Toma Caragiu : 
„Așa e-n tenis...11. Varodi Elisabeta și alți
6 muncitori necalificați de la Fabrica de 
cărămidă din Turia au chemat în judeca
tă Asociația sportivă „Unirea" pentru o 
pricină neobișnuită : să li se plătească
7 500 lei, contravaloarea a 50 mc de zgură, 
măcinată, strînsă și transportată pe terenul 
de tenis al asociației. Din capul locului li
tigiul ni s-a părut irt afara regulilor... spor
tului alb. Sport care presupune distincție, 
cinste, fair-play, reguli pe care le credeam 
prelungite și dincoace de vestiare. E un 
non-sens să respecți regulile pe zgură și 
să le ignori... in legătură cu zgura.

Dar poate că n-au cărămidarii dreptate 
— ne-am spus, urmărind în continuare 
mersul judecății. Poate doar li s-a năzărit 
că au cernut, încărcat și descărcat atita 
praf de cărămidă, poate țin cu alt club, 
poate au ceva împotriva jucătorilor in șort 
alb ! Deci, ia să vedem ce spune pirita...

...Pirita, sub semnătura și parafa pre
ședintelui asociației — Kovacs Ioan — a 
răspuns la cele 5 întrebări scrise ale re- 
clamanților cu 5 negări categorice : „Nu

am încheiat nici o înțelegere cu nimeni, 
nu am pus la dispoziția nici unui cărămi
dar ciururi, nu-i adevărat că am asigurat 
autocamioane pentru transportul zgurei, nu 
am avut nici o învoială cu nimeni privind 
prețul ei, în bugetul asociației nu s-a alo
cat nici un leu pentru așa ceva1*.

Era gata să credem meciul încheiat și 
plingerea cărămidarilor ca nefondată, cind 
am luat act de declarațiile a trei persoane 
la fel de demne de încredere : șeful fabri
cii de cărămidă, fostul șef al secției de te
nis și încă o persoană din conducerea aso
ciației sportive. La întrebările elementare 
ce li s-au pus — dacă terenul de tenis to
tuși există, cu ce e acoperit el, iar dacă e 
acoperit cu zgură, de unde provine ea 
toți trei martorii au confirmat că recla- 
manții spun adevărul, că ei sînt cei care 
s-au spetit pregătind materialul și că banii 
le-au fost promiși prin înțelegere fermă.

De ce, atunci, asociația sportivă s-a do
vedit rău platnică și, mai grav, de ce s-a 
ajuns să se mintă sub antet și parafă, și 
încă în fața justiției 7 Așa e-n tenis ? în 
nici un caz.

Credem, mai curînd, că atitudinea asocia
ției repetă, la proporții exagerate, o me
teahnă pe care o mai întilnim prin unele 
locuri. Fie la săpatul stratului de flori de 
lingă bloc, fie la curățenia întreprinderii, 
fie la încropirea unui loc de agrement, pe 
lingă un cont cert de zeci, sute sau mii 
de ore de muncă benevolă, prestată de 
oamenii săritori, se mai strecoară și inși 
cu miinile în sin, comozi care așteaptă să 
beneficieze de amenajări la care nu parti
cipă. boieroși care cred că alții trebuie să 
muncească pentru ei. precum și „descurcă
reți" care jonglează cu fonduri, camioane, 
unelte și brațe de muncă, ale Căror rezul
tate le înscriu apoi, automat și fără jenă, 
in propriul lor cont de laudă. Si de profit.

Din caietul 
grefierului

„După ce am consumat o sticlă de coniac, 
am vrut să trag buldozerul la locul de 
parcare, dar am ajuns în imobilul nr. 114. 
Recunosc distrugerea a doi pereți și un re- 
camier, dar șifonierul și lada studio n-au 
fost decît crăpate".

(Din mărturisirile lui Mihai Petre 
în procesul nr. 9 407/82, dezbătut la 
Judecătoria sectorului 2)

„Sus-numita a afișat la avizierul Admi
nistrației blocului nostru un aviz în care 
invita pe colocatari să nu-mi mai acorde 
nici un fel de atenție".

(Din motivele unui proces : Dosarul 
629/81 al Judecătoriei sectorului 3)

Dintr-un interogatoriu scris luat cu pri
lejul unei anchete administrative :

Întrebare :
— Care au 

mai nu v-ați
Răspuns :
— Nu am

fost cauzele că in ziua de 21 
prezentat la lichidare ?
putut să mă prezint la lichi

dare din motivul : venind cu bicicleta pe 
str. Viforniței mi s-a blocat mijlocul șl nu 
am mai putut să mă mișc.

Întrebare :
— Vă rugăm să precizați cu aproximație 

la ce oră v-a apucat durerea de mijloc.
Răspuns :
— Nu mai am nimic de adăugat.

(Din actele depuse la dosarul Judecă
toriei sectorului 1, nr. 5827/81)

Serțjiu ANDOV
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Pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime,

pentru asigurarea independenței energetice a țârii

PRODUCȚII SPORITE DE ȚIȚEI
prin intensificarea lucrărilor de foraj

LA SCHELA DE FORAJ BASCOV - JUDEȚUL ARGEȘ

Este un adevăr bine știut de petro
liști că intre volumul lucrărilor de 
foraj și producția de țiței există o 
strinsă legătură : mai multe sonde fo
rate puse in exploatare in timp cit 
mai scurt și in bune condiții asigură 
un nivel sporit al extracției. Iată de 
ce apar pe deplin justificate efor
turile care se întreprind în industria 
petroliferă pentru amplificarea și 
perfecționarea lucrărilor de foraj. In 
acest an, volumul total al forajului 
se va ridica, conform prevederilor, ia 
peste 2 500 mii metri. îndeplinirea in 
bune condiții a acestei sarcini con
diționează nemijlocit realizarea celor 
13.5 milioane tone de țiței prevăzute 
să se extragă in acest an. De la bun 
început trebuie să arătăm că pentru 
realizarea unui volum sporit de foraj 
lucrătorii din acest domeniu dispun 
in acest an de o dotare superioară-, 
de condiții de muncă mai bune. S-au 
întreprins și se Întreprind in conti
nuare eforturi pentru ca schelele de 
foraj să fie dotate cu un număr spo
rit de instalații moderne de foraj, de 
sape cu performanțe ridicate, o aten
ție sporită acordindu-se îmbunătăți
rii aprovizionării cu materialele și 
piesele de schimb necesare activi
tății de forgj. în ampla întrecere 
socialistă declanșată la nivel național 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor pe acest an, a obiectivelor 
stabilite de Conferința Națională a 
.partidului se află angajați cu toate 
'orțele și sondorii Schelei de foraj 
din Bascov, județul Argeș. Anul tre- 

' cut, colectivul schelei, care asigură 
in bună măsură lucrările de foraj ale 

< Trustului petrolului Pitești, a reușit 
să finalizeze peste prevederile de 
plan 27 de sonde. S-a asigurat deci 
un start bun pentru 1983, an in care 
schelei din Bascov îi revin sarcini 
sporite, corelate cu nivelul de ex
tracție al trustului.

— La forajul de exploatare — ne 
precizează inginerul Petre Dăuș, di
rectorul . schelei, sporul este de 16 la 
sută, iar la forajul de cercetare de 
10 la sută. Drept consecință, numă
rul sondelor săpate crește cu 44. față 
de anul trecut, iar al metrilor forați 
cu 25 000. Indicatorii intensivi de ex
ploatare se vor îmbunătăți sensibil : 
viteza de foraj urmează să crească 
cu 20 la sută, redueîndu-se in ace
lași timp ciclul de demontaj — 
transport — montaj cu pină la 25 la 
sută, în funcție de tipul instalației.

Sint sarcini deosebit de complexe, 
care mobilizează energiile și spiritul 
gospodăresc ale sondorilor. I-am în- 

. tilnit în „aceste. zile în .secții și la 
platformele :de foraj prezenți la pos
turi, acțioriînd cu priceperea și băr
băția cerute de meseria lor aspră dar 
frumoasă, plină de satisfacții. între 
rezultatele de bilanț se înscriu ter
minarea înainte de termen a forajului 
la 6 sonde. Cîștigul de timp a adus 
și un cîștig de producție de țiței cifra
tă la peste 100 de tone. Formațiile con
duse de maiștrii Gheorghe Bozieru, 
Emanoil Arsenescu, Constantin Perși- 
naru, Gheorghe Comăniță și inginerul 
Gheorghe Gavrilă și-au propus de
altfel ca fiecare sondă să fie predată 
producției mai devreme cu 3—I zile. 
..Dorim să extindem această inițiati
vă la nivelui întregii schele, ne spu
ne directorul Dăuș. Acesta este răs
punsul colectivului nostru la îndem
nurile secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

; care a subliniat din nou' la consfă- 
țuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
importanța . industriei petroliere in 
asigurarea independenței energetice 
a țării".

Forța de mobilizare a sondorilor 
schelei este ilustrată atit de rezulta

tele obținute in acest început de an — 
perioadă in care au fost forați peste 
prevederi 1 000 metri — cit și de mă
surile tehnice și organizatorice între
prinse ce dau garanția obținerii unor 
rezultate superioare și în lunile ur
mătoare. Trebuie subliniat că aceste 
măsuri, larg dezbătute in organiza
țiile de partid ale schelei și consi
liul oamenilor muncii. vizează in 
egală măsură mai buna organizare a 
producției, dar și întronarea ordinii

și disciplinei la fiecare' brigadă șt 
punct de lucru in parte. De mare 
importanță este in acest sens echi
librarea formațiilor ile muncă, reu- 
șindu-se ca fiecare brigadă de foraj 
și montaj să fie încadrată cu mun
citori cu experiență pe lingă care se 
formează noii veniți în meserie. Ast
fel. s-a reușit ca cele trei noi. bri
găzi formate să realizeze lucrări de 
complexitate ridicată, dar și de cali
tate. Dealtfel, semnificativ pentru 
atenția care se acordă in acest an 
îmbogățirii și perfecționării cunoș
tințelor profesionale, toți lucrătorii 
schelei sint încadrați acum în cursuri 
de reciclare fără scoaterea din pro
ducție.

Un capitol distinct in cadrul măsu
rilor menite să conducă la creșterea 
vitezei de foraj și la scurtarea du
ratei de intrare în producție a son
delor noi îl constituie modernizarea

tehnologiilor de foraj. Astfel, pe 
țoaza experienței acumulate și a do
tării tehnice de care dispune unita
tea. in acest an majoritatea sondelor 
vor fi săpate optimizat, utilizin<ju-se 
sapele cu diamant. Care este avanta
jul forajului optimizat ? După cum 
o dovedesc rezultatele Înregistrate la 
sondele săpate cu acest procedeu in 
luna ianuarie, randamentul instala
țiilor se dublează. O altă cale pe care 
se asigură utilizarea la indici supe
riori a instalațiilor de foraj este tre
cerea la acționarea electrică. Echipa
mentele de acest gen produse la în
treprinderea „Electroputere" din 
Craiova se bucură de aprecierile ex
celente ale petroliștilor. Și pe bună 
dreptate. în primul rind acționarea 
electrică a grupurilor de foraj per
mite o creștere simțitoare a vitezei 
de foraj. Aooi, se realizează la fie
care instalație o economie lunară de 
30 tone motorină și se evită pauzele, 
citeodată prelungitei necesare apro
vizionării cu acest combustibil defi
citar.

Una din problemele grele cu care 
s-au confruntat lucrătorii schelei din 
Bascov anul trecut a fost legată de 
asigurarea... sincopată de către unii 
furnizori a materialului tubular, pră
jinilor grele de foraj, a pieselor de 
schimb la motoarele de acționare. 
Potrivit asigurărilor date de acești 
furnizori situația se va îmbunătăți 
radical. Pină atunci, petroliștii sche
lei. analizind posibilitățile de recu
perare și recondiționate a materia
lelor existente in schelă, au hotărit 
să se ajute singuri. în atelierele 
mecanice ale schelei s-a trecut incă 
de la sfirșitul anului trecut la rccon- 
ditionarea tuburilor și prăjinilor de 
foraj, a pieselor și echipamentelor 
recuperate din sondele și instalațiile 
vechi.

..îmbunătățirea aprovizionării este 
o condiție de bază a sporirii nive
lului de foraj pe ansamblul unității, 
ne spunea maistrul Gheorghe Bozie
ru. unul dintre fruntașii unității. Dar, 
de multe ori. pe seama deficiențelor 
de aprovizionare trecem lipsurile din 
propria noastră activitate. Iată de ce. 
pentru a îndeplini sarcinile, sporite 
ce ne revin in acest an și pe între
gul cincinal trebuie să ne concentrăm 
atenția in primul rind asupra perfec
ționării tehnicilor de foraj, a întări
rii ordinii si disciplinei in cadrul fie
cărei formații de lucru". O opinie 
sănătoasă, care reflectă punctul de 
vedere a numeroși muncitori și spe
cialiști al schelei cu care, am discu
tat in aceste zile. Vorbind despre a- 
ptovizionarg. trebuie să arătăm că 
nti'totdeauna furnizorii sint cei. vino- 
vați. pentru intlrzierite. r'ctt cate ma
terialele solicitate sosesc la . loturile 
de producție. De pildă apare anor
mal și costisitor ca drumul furtune- 
lor Rotary, care se produc la Pitești, 
la combinatul de articole tehnice din 
cauciuc să ajungă la schela din 
Bascov — aflată la cîteva sute de 
metri de combinat, după ce au tre
cut prin baza de aprovizionare din 
Bascov a Ministerului Petrolului. 
La. fel, drumul motorinei necesare 
schelei produsă la Pitești trece prin 
Potcoava, la zeci de kilometri.

în lunile următoare volumul fora
jului urmează să sporească pe an
samblul schelei Bascov. Startul bun 
din prima lună a anului, in care 
planul a fost substanțial depășit la 
indicatorii de bază, trebuie să con
stituie pentru colectivul unității un 
punct de referință prin prisma că
ruia urmează să fie apreciate efor
turile și realizările viitoare.

Gheorghe CÎRSTEA 
Dan CONSTANTIN

Culturi de lucerna și trifoi 
pe suprafețe mai mari!

Experience, preocupări, dar și neajunsuri în unități agricole din județul Dîmbovița

în cUvintarea Ia plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de. a se ajunge la 
1,5—1,6 milioane hectare cu trifoi și 
lucerna, cu precădere prin cultivarea 
cu asemenea plante de nutreț a cel 
puțin 1,2 milioane hectare de pășuni 
și finețe, ceea ce va asigura o bună 
bază furajeră și o hrănire corespun
zătoare a animalelor. Ce se face in 
această privință in județul Dîmbo
vița ?

— în județul Dîmbovița s-au în
treprins măsuri pentru creșterea incă 
din acest an a proporției legumi
noaselor . perene, bogate in proteină, 
la cel puțin jumătate din suprafața 
arabilă destinată furajelor — ne 
spunea tovarășul Florin Neagu, di
rector adjunct al direcției agricole. 
Cooperativele agricole au 5 900 hec
tare de lucernă și trifoi și urmează

să ajungă la aproape 9 000 hectare 
in primăvară. Pe măsura asigurării 
semințelor vom suprainsămința o 
parte din pajiști cu leguminoase pe
rene. Vrem să corectăm din mers 
consecințele restringeril culturilor de 
plante leguminoase datorate micșo
rării suprafețelor totale destinate 
producerii furajelor. Ceea ce ne 
preocupă este înlăturarea inegalită
ților între diferite unități ; unele au 
iucerniere și alte leguminoase pe 
suprafețe întinse, în timp ce altele 
cultivă cu astfel de plante suprafețe 
mai reduse.

Cantitățile diferite de furaje pro
teice determină mari diferențe în 
ceea ce privește rezultatele în 
producție animalieră. Concludentă 
în acest sens este comparația 
dintre cooperativele agricole Nu
cet și Băleni, așa cum rezultă din 
datele cuprinse în următorul tabel :

Cooperativa 
agricolă

Nucet
Băleni

Numărul 
bovinelor

Producția 
de lapte 
pe vacă 
furajată

— litri —

Producția 
de trifoliene 

la hectar 
— tone —

Fin de 
trifoliene 
depozitat 

— tone —

680 3 500 35,3 720
1 280 980 18 414

La Nucet, finarele ' sint pline cu 
lucernă. „Acum, iarna — ne spune 
tovarășul Erie Stan, președintele 
cooperativei agricole din Nucet — 
dăm în rația, fiecărei vaci cite 6 kg 
fin de lucernă, care, împreună cu 
celelalte furaje, ne permite să' reali
zăm zilnic o producție medie de 
8,5 litri lapte. Am.asigiirat fiecărei 
vaci 12 unități nutritive șî 1,2. kg 
protei riă zilnic,' adică, unțrapbrt .ener- 
getico-proteic echilibrat".:

Ceea ce se face la Nucet nu repre
zintă un caz. izolat. Și în alte unități 
agricole de sfat și cooperatiste din 
județul Dîmbovița lucerna și trifoiul 
reprezintă sursa principală de pro
teină in hrana animalelor. ■ C.A.P. 
Petrești, care a asigurat pentru iarnă
1 050 tone fin de trifoliene, a obținut 
4 307 litri lapte pe. vacă furajată, iar 
Ia Fintâ este, dfe asemenea, o corela
ție pozitivă : 850 tone fin de lucerna, 
3 750 litri lapte pe vacă furajată.

în timp ce alte unități agricole din 
județul Dîmbovița extind cultura 
trifolienelor, ia C.A.P. Băleni, din 
cele 350 hectare destinate furajelor 
cultivate, doar 115 hectare sint ocu
pate cu trifoi, și nici unul cu lucernă. 
Ce furaje se produc pe restul supra
feței ? Pe 60 hectare s-a' cultivat 
borceag de ia care. s-au. obținut cite 
6 tone fin la jhecțar. De pe alte 30 
hectare cu lolium s-au realizat doar
2 500 kg fin la hectar, după care

masa verde a fost pășunată. Practic, 
în cazul culturii de lolium, cantita
tea de proteină la hectar a fost mai 
redusă cu 30—40 la sută față de cea 
care se realizează la. trifoliene. Dar 
chiar și, cantitatea de 18 tone masă 
verde de trifoi obținută la hectar 
este cu:, mult sub posibilități, ceea 
ce denotă .lipsa de preocupare a 
conducerii cooperativei șl a . specia
liștilor ’. pentru îngrijirea,; .acestei),••». 
culturi.. De . bună seamă, structura 
necorespurizătoare a plantelor de 
nutreț, proporția mică de legumi
noase nu permit să se asigure o 
hrănire corespunzătoare a animate
lor. Tocmai lipsa de proteină este 
principala cauză a producției foarte 
mici de lapte, care nu depășește doi 
litri pe vacă furajată. Carențele de 
nutriție au și alte consecințe nedo- 
rite. între care un procent redus, de 
numai 65 la sută natalitate la vaci.

De ce nu se extinde cultura trifo- 
lienelor ? La această întrebare ingi
nerul șef al unității. Gheorghe 
Georgescu, ne răspunde : „în ce 
privește lucerna, nu am avut nici un 
kilogram de sămință : abia -in acest 
an am procurat o tonă". Adevărul 
este că specialiștii de aici așteaptă 
că' alții să producă semințe de tri- 
foliene, in loc să le producă in pro- 
pria-i unitate.

Am insistat asupra situației din 
această cooperativă agricolă pentru

că și in alte unități leguminoasele 
au fost înlocuite in mare parte cu 
graminee pentru fin și pășunat, deși 
cantitatea de proteină obținută pe 
unitatea de suprafață este mult mai 
redusă.

Creșterea producției de nutrețuri 
proteice depinde de asigurarea se
mințelor de lucernă, trifoi, ghizdei, 
sparcetă, măzăriche și alte legumi
noase furajere. Refacerea culturilor 
de trifoliene desțelenite sau degra
date și însămințarșa ori supraînsă- 
mințarea cu trifoi alb, ghizdei. și alte 
leguminoase a unor suprafețe cit mai 
mari de pajiști impune, in primul 
rind. extinderea loturilor semincere. 
Normal ar fi ca unitățile agricole 
să-și producă în totalitate sau in 
cea mai mare parte semințele ne
cesare.

Producția de sămînță diferă mult 
de la o unitate la alta. După cum ne 
spunea tovarășul Alexandru Buzatu, 
directorul întreprinderii de îmbună
tățire a pajiștilor, în fermele proprii 
specializate se obțin 300—400 kg se
mințe de lucernă și trifoi la hectar, 
adică dublu sau triplu față de cit 
realizează unitățile agricole. Este 
adevărat, anul .trecut întrepririderea 
de pajiști a început acțiuni' de 
cooperare cu cooperativele agricole 
Corbii Mari, Potlogi, Butimanu și 
altele, unde s-au înființat loturi 
semincere.

Culturile leguminoase la . .care 
ne-am referit, urmează să fie lnsă- 
mințate în primă urgență la primă
vară. De, aceea, este nevoie să se în
cheie grabnic acțiunea de decuscutnre 
a semințelor și transportul celor 
repartizate în unitățile cultivatoarei 
Ținind seama de cantitățile midi de' 
semințe de lucernă și trifoi, acestea 
să fie repartizate și utilizate’’ cu 
prioritate pentru loturile semincere, 
astfel incit lucerna și trifoiul să 
poată fi cultivate' pe suprafețe cit 
mai mari.

C. BORDEIANU

Pe scurt,
de pe ogoare
0 RECEPȚIA EXIGENTA A UTI

LAJELOR AGRICOLE. în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Bacău s-a incheiat repararea 
tuturor utilajelor agricole : semănă
tori, grape, cultivatoare, mașini pen-< 
tru plantat cartofi etc, iar tractoa
rele au fost reparate in proporție de 
99 la sută. Se estimează ca in urmă
toarele 3—4 zile să se încheie lucră
rile de reparații și la celelalte aproa
pe 100 tractoare aflate in ateliere. 
In prezent, in secțiile S.M.A. se în
lătură defecțiunile depistate de co
misiile de recepție. Totodată, se con
stituie agregatele complexe de ma
șini și utilaje. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scinteii").

O SEMĂNATUL ÎN RĂSADNIȚE 
NU POATE ÎNTÎRZIA. Programul 
de autoaprovizionare. teritorială pe 
acest an al județului Botoșani pre
vede, între altele, obținerea a 88 505 
tone legume, din care 43,000 tone ur
mează a fi livrate fondulUj de stat, 
încă din toamnă au fost semănate 
632 hectare cu spanac, salată verde, 
ceapă, usturoi etc., iar pentru cele 
1 402 hectare ce se vor cultiva prin 
răsad au fost pregătite toate cele 
necesare : răsadnițe și solarii. în fer
mele legumicole ale cooperativelor 
agricole din Stăuceni, Roma, Răchiți, 
Sulița și altele au fost însămlnțate 
mai bine de jumătate din suprafețele 
prevăzute pentru obținerea de răsa
duri. Acest fapt nu se poate constata 
însă. în toate unitățile producătoare 
de legume din județ. Astfel, in fer
mele legumicole din Bobulești, Nic- 
șeni, Păltiniș și Prăjeni, semănatul 
în răsadnițe a întirziat.. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scinteii").

• VA SPORI PRODUCȚIA DE 
FURAJE. Pentru creșterea produc
ției de furaje, in județul Suceava 
se desfășoară ample lucrări de în
treținere și fertilizare a terenurilor 
ce vor fi cultivate cu plante furajere 
și a pășunilor naturale. în toate 
cooperativele agricole se transportă 
cu.atelajele gunoi de grajd pe șupra- 
fe.țele destinate culturilor furajere.

, Pățprită faptului că acțiunea a fost 
' .bine organizată, s-a reușit ca .pină la 
această dată să se fertilizeze 420 
hectare cu 18100 tone gunoi de 
grajd. Cele mai mari cantități de în
grășăminte naturale au fost aplicata 
in consiliile agroindustriale Verești, 
Vadu Moldovei și Rădăuți. (Săva 
Bejinariu, corespondentul „Scinteii").

■ a ■ ■ ■ ■ ■

Noutăți tehnico-știintifice
românești

Tehnologie de regenerare a nisipului de turnătorie

MATERIALELOR - OBIECTIV PRIORITAR IN ECONOMIE

Argumente economice concrete

Tehnologia arderii 
in strat fluidizat, care 
prezintă avantajul u- 
tilizării cărbunelui in
ferior din punct de ve
dere energetic, a fost 
folosită cu succes de 
specialiștii Institutului 
de cercetări metalur
gice pentru elaborarea 
unei tehnologii și in
stalații de regenerare 
a nisipurilor de turnă
torie întărite cu rășini

organice. Față de solu
ția regenerării meca
nice, la care recupera
rea nisipului este de 
numai 65 la sută, noua 
metodă asigură înlătu
rarea integrală a peli
culei de rășină și o 
recuperare de peste 90 
la sută a nisipului u- 
zat. Tehnologia româ
nească prezintă aceiași 
indicatori cu a celor 
existente pe plan mdn-

dial, cu deosebire că, 
în loc de gaz metan, 
folosește combustibil 
solid inferior. Rezulta
tele obținute stau la 
baza unui proiect pen
tru o unitate de pro
ducere a 36 000 tone pe 
an de nisip regenerat, 
urmind ca încă din a- 
cest cincinal soluția 
să fie aplicată în 
mai multe turnătorii.

Instalație de răcire a uleiului pentru mașini-unelte

pentru urgentarea reciclării 

materialelor plastice
La întîlnirea de lucru cu cadre de 

conducere și specialiști din cerceta
re, proiectare și producție din 
industria chimică, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae* 
Ceaușescu, formula necesitatea de a 
se acorda o atenție sporită proble
melor legate de recuperarea și valo
rificarea produselor refolosibile din 
material plastic. în ce măsură sint de
turnate acestea de pe calea irosirii, 
spre a fi reintroduse în circuitul eco
nomic ? Ce loc ocupă ele, în pre
zent, în balanța de materii prime ? E 
suficientă o simplă trecere in re
vistă a .materialelor refolosibile, 
atrase de pe acum în circuitul pro
ductiv, pentru a fi surprinși de pon
derea cu totul scăzută a materialelor 
plastice uzate. Participarea acestora 
nu depășește în prezent 5 la sută din 
volumul de materii prime din indus
tria materialelor plastice.

Desigur, in calculul recuperărilor 
nu pot intra o serie de produse din 
material plastic de folosință înde
lungată sau greu de recuperat. Lă- 
sind insă la o parte conductele din 
plastic și cablurile subterane sau în
corporate în construcții etc., mai ră- 
mine o întreagă gamă de produse, cu 
o „viață" mai scurtă, pentru care se 
pune problema recuperării. Este vor
ba de folia uzată de polietilenă din 
agricultură, sacii pentru îngrășămin
te, diverse ambalaje, lăzi și navete 
din sfera circulației mărfurilor, 
componente ale unor mașini, utilaje, 
instalații, diverse recipiente, cit și 
diferite produse de uz gospodăresc, 
provenite de la populație.

Concret, ce economii se pot reali
za prin înlocuirea. într-o anumită 
proporție, a materiilor prirhe cu ma
teriale plastice uzate ? Specialiștii 
sint unanimi -în aprecierea- că prin

recircularea acestora se poate asigura 
o reducere cu cel puțin 40 la sută a 
consumurilor specifice — atit de ma
teriale. cit și de energie.

în fața acestor avantaje incontes
tabile, e firesc să ne întrebăm : ce 
obstacole împiedică atunci partici
parea largă ă „familiei" maselor 
plastice uzate la asigurarea balanței 
de materii prime a industriei ?

în ancheta de față ne-am propus 
să aflăm in ce măsură sint asigurate 
cele trei pîrghii principale ce con
diționează valorificarea pe seară 
largă a materialelor plastice, a re
surselor refolosibile, in general. Este 
vorba de elaborarea unor tehnologii 
de valorificare superioară a acestor 
resurse ; de crearea unor capacități 
de prelucrare : de perfecționarea sis
temului de colectare și asigurare a 
cantităților de astfel de materiale ce 
pot fi prelucrate.

Mai întii : ce soluții oferă cerce
tarea ? Care sint rezultatele obținu
te pină în prezent ? La Centrul de 
cercetări pentru materiale plastice, 
unitate a Institutului Central de Chi
mie, aflăm care este stadiul de re
alizare a programului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
valorificare industrială a materiale
lor plastice uzate. De menționat că 
acest program a fost elaborat în iu
nie 1980, sub coordonarea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, pe baza analizelor efectuate în 
cadrul Centralei industriale de pre
lucrare cauciuc și materiale plas
tice.

Reține atenția o tehnologie de re
cuperare a polietilenei din navetele 
uzate, cu reutilizare integrală în fa
bricația curentă de navete. Noua teh
nologie permite ca. prin regenerare, 
să se obțină produse la nivelul, caii-

tativ al celor realizate din materii 
prime de bază. în plus, ea se carac
terizează prin consumuri energetice 
reduse, doar la faza de mărunțire a 
polietilenei, cea mai energointensivâ, 
ele fiind cu 30 la sută mai scăzute.

Cea mai valoroasă tehnologie este 
însă' cea de valorificare a foliilor de 
la solarii, puternic fotodegradate și 
care, din această cauză, nu pot fi re
circulate prin procedeele uzuale, ba
zate pe retopire. Noua tehnologie 
originală permite obținerea de folii 
hidroizolante pentru agricultură — 
canale de irigații, lucrări de hidro
ameliorații, cit și pentru construc
ții — superioare- materialelor fo
losite în prezent (folii de PVC, car
ton asfaltat, pislă de sticlă bitumi- 
nată). Demn de reținut este .și fap
tul că, in afară de folia cu 
stadiu avansat de degradare fizi- 
co-chimică. și celelalte ingredien
te ale noului material sint tot ma
teriale secundare, in prezent ne
utilizate sau ■ cu utilizări inferi
oare. în cursul anului trecut în cola
borare cu întreprinderea de materia
le plastice București și întreprinde
rea „Napochim" din Cluj-Napoca, 
s-au obținut experimental primele 
șarje de astfel de folii, din care nu
mai unitățile din agricultură la care 
au fost încercate au solicitat o can
titate de .1 000 de tone.

în afară de aceste două tehnologii 
amintite, au mai fost puse la punct 
și alte procedee de valorificare pri
vind alte categorii de produse din 
material plastic (butoaie. bidoane, 
canistre etc.).

Este mult sau puțin ce oferă cer
cetarea. în vederea valorificării ma
terialelor plastice uzate ? Remarcăm 
că cele mai multe tehnologii de re
ciclare elaborate pină in prezent se

referă la polietilenă. Este nevoie, 
prin urmare, să fie finalizate cit mai 
curind și cercetările referitoare la 
PVC, poliuretan. polipropilenă. po- 
liamide etc: respectiv la toți ceilalți 
polimeri produși industrial.

Misiunea cercetării este, deci, de
parte de a fi încheiată. Desigur că 
in primul rind sint de așteptat efor
turi sporite din partea unităților din 
cadrul Institutului Central de Chi
mie. Așa cum țin să precizeze insa 
specialiștii din Centrala industrială 
de prelucrare cauciuc și mase plas
tice, se resimte nevoia aplicării unei 
strategii unice de valorificare a ma
terialelor plastice uzate, in cadrul 
unui program național unic, care să 
cuprindă și alte departamente. in 
afara industriei chimice. într-adevăr, 
nu ar fi normal ca intr-un astfel de 
program să fie cuprinse, de pildă, si 
unități de cercetare ale . industriei 
ușoare, din moment ce aceasta este 
singura producătoare de înlocuitori 
de piele din material plastic ? La fel 
și in ce privește alte materiale plas
tice, cum ar fi covoarele PVC pe 
suport textil. „Dealtfel, informații 
primite ocazionai, ne spune irig. Li
liana Neacșu, arată că in valorifica
rea materialelor plastice scoase din 
uz au obținut unele rezultate și alte 
unități, cum ar fi Institutul de cer
cetări și proiectări materiale de con
strucții. Institutul de cercetări și 
proiectări pielărie și încălțăminte, 
precum și unități productive ca între
prinderea de nasturi Jimbolia sau 
„Dermatina" Timișoara. Cit de utilă 
s-ar dovedi organizarea unui schimb 
de experiență cu toți cei preocupați 
de valorificarea materialelor plastice 
uzate !“ într-adevăr. ar fi extrem de 
utilă corelarea eforturilor de cerce
tare, fie și numai din considerentul

de a se evita anumite para
lelisme. Mai mult, n-ar fi de 
dorit, de pildă, ca un procedeu, 
cum ai- fi cel elaborat pentru recu
perarea PVC-ului din înlocuitorii 
de piele, prin extracție cu solvenți, 
să fie aplicat și la separarea meta
lului de PVC. la cablurile uzate, ope
rațiune efectuată în prezent prin 
spintecare-mărunțire, cu mare coir 
sum de energie ? Iar exemplele de 
acest gen ar putea continua.

De primă urgență este, deci, orga
nizarea unui schimb de experiență 
menit să stimuleze elaborarea cit mai 
grabnică, prin cercetări interdiscipli- 
nare, a tehnologiilor restante privi
toare la reintroducerea in circuitul 
economic a tuturor’ sortimentelor de 
materiale plastice recuperabile.

Să revenim insă la polietilenă, 
produsele de acest tip constituind, 
de fapt, grosul materialelor plastice 
recuperabile. După cum s-a arătat 
mai sus, in ce privește cercetarea și 
proiectarea, problemele au fost deja 
rezolvate. Dispunem de tehnologii 
care permit valorificarea, practic, a 
tuturor categoriilor de astfel de pro
duse. Care este insă stadiul realiză
rii obiectivelor industriale ce permit 
aplicarea noilor tehnologii? Ce ca
pacități de prelucrare există la ora 
actuală ? Din' ce cauze masele plas
tice uzate sint insuficient atrase în 
circuitul economic ? Din cauza întir- 
zierilor in realizarea multora din 
noile capacități industriale ? Sau da
torită existenței unor verigi slabe în 
sistemul de colectare a acestor ma
teriale ? într-un viitor număr al 
„Scinteii" vom prezenta concluziile 
la care am ajuns, căutind răspunsuri 
la aceste intrebări.

Ioana DABU

In ve'derea reducerii 
importului de comple
tare pentru anumite 
mașini-unelte fabrica
te in țară, la Institu
tul de cercetări și 
proiectări de mașini 
și instalații pentru 
industria alimentară și 
frigorifică din Cluj- 
Napoca au fost pro
iectate primele insta
lații de răcire a uleiu
lui de ungere și emul

siei de așchiere la 
mașini-unelte. Reali
zate în două varian
te constructive la în
treprinderea „Tehno- 
frig“ — o variantă 
permite răcirea unei 
cantități de ulei cu 
un debit de 31—62 
litri pe minut, pe unul 
sau două Circuite de 
răcire, iar cealaltă 
pentru debite de 70— 
140 litri pe minut și

cu trei circuite de ră
cire — instalațiile au 
fost omologate, șl a 
început producerea în 
serie, fiind deja livrate 
unor beneficiari, unde 
sint exploatate, cu 
bune rezultate. Un alt 
avantaj îl constituie 
faptul că vaporizato- 
rul răcitor de ulei 
este confecționat din 
oțel, și nu din cupru.

Ameliorant al cocsului
în urma unor cerce

tări întreprinse la In
stitutul de cercetări 
metalurgice din Bucu
rești a fost elaborată o 
tehnologie de produ
cere a unui nou tip de 
ameliorant pentru șar
jele de cocsificare : o 
smoală tare, cu punct

de înmuiere ridicat, 
obținută din gudroa- 
neie de cocserie de la 
Combinatul siderurgic 
Galați. Soluția tehni
că adoptată pentru 
realizarea acestui pro
dus este mai simplă 
decît altele care se 
practică in unele țări

pentru obținerea unor 
amelioranți asemănă
tori.

Utilizat. Ia. fabrica
rea cocsului metalur
gic, va avea drept re
zultat o economie va
lutară netă de peste 
3,5 milioane dolari.

Aparat pentru controlul ritmului cardiac
în curind, clinicile 

de specialitate vor 
putea utiliza unul din
tre cele mai perfec
ționate aparate pentru 
controlul aritmiei car
diace. Realizat în 
două prototipuri de 
un colectiv de specia
liști de la Institutul 
de cercetări și ingine
rie tehnologică pentru

electronică din Bucu
rești, aparatul — con
ceput cu un sistem 
controlat de micropro
cesor — poate să ana
lizeze în mod automat 
ritmul cardiac uman 
pentru șase pacienți, 
simultan cu posibili
tatea de a decela șap
te tipuri de aritmii

grave. El poate sto
ca datele timp de 
cel mult șase ore. 
Dialogul cu aparatul 
are loc prin interme
diul sistemului testa- 
tură-display TV. Uti
lizarea noilor aparate 
asigură sporirea ope
rativității intervenției 
cadrelor medicale.

Aplicînd o tehnică 
cu totul originală, o e- 
chipâ de specialiști ai 
secției O.R.L., sub con
ducerea medicului pri
mar Vasile Ciuchi, de 
la Spitalul militar din 
Iași, a reușit să efec
tueze, pentru prima 
dată în țara noastră, 
operații de reconstruc
ție a urechii interne 
prin homogrefe tim- 
pano-osiculare, Aces
te intervenții chirurgi

Premieră chirurgicală
cale de un înalt grad 
de dificultate operato
rie sint realizate sub 
microscop cu aju
torul unui instrumen
tar de timpanoplastie 
extrem de perfecționat. 
Pină în prezent, unui 
mare număr de pa- 
cienți le-a fost redat 
in întregime sim
țul auditiv pierdut sau 
cu serioase scăderi da

torate anumitor cauze. 
Materialul implantat 
sub formă de grefe 
sterile pentru recon
strucția în întregime a 
urechii medii sau a 
conductului auditiv 
extern s-a integrat 
perfect în organism, 
comportîndu-se ca. un 
țesut normal și neexis- 
tind nici un caz de in
toleranță.

Grupaj realizat de Vlaicu RADU
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Gen al actualității, al fidelității față 
pune existența unei realități relevante și 
O lume nevertebrată, placidă, fără fapte 
râtul reporter, după cum relatările ce nu implică atitudinea nu-l inte
resează pe cititor. Reporterul este cum s-a mai spus cu o adevărată și 
fericită expresie, un agent al cunoașterii sociale, un om care reține „pri
veliști", dar investește în ele „sentimente". Tot el este, afirma cîndva 
G. Călinescu, un „raportor al umanității", un „istoric al prezentului și al 
viitorului", lată, configurată in puține cuvinte, o condiție existențială, nu 
mai puțin insă și una civică, etică.

Reportajul românesc, ale cărui strălucite tradiții șl Izbînzi îl situează 
la nivelul cel mai înalt al genului, verifică adevărul acestei definiții. De 
la Dinicu Golescu la Adrian Păunescu (ca să dăm doar două exemple din 
multele posibile) reportajul înseamnă un spațiu de conturare a staturii 
morale a celui care observă, de ardentă dezvăluire a unei identități ce 
este concomitent șl individuală, și colectivă. El nu poate exista în absența 
patriotismului, oricit de mare ar fi talentul scriitorului, și așa se explică, 
poate, de ce paginile lui cele mai bune se revendică de la pămîntul 
românesc. Ceea ce nu înseamnă totuși claustrarea voluntară, îngust orgo
lioasă a reporterului și scriitorului român (și ar trebui observat că de fapt 
toți practicanții de seamă ai reportajului de la noi sînt și scriitori marcanți)

de cotidian, reportajul presu- 
a unei conștiințe participative, 
nu poate interesa pe adevă-

„Sîntem datori acestei
epoci fascinante"
== Paul ANGHEL.................

Mult rău î-a făcut reportajului, 
ca specie, hipertrofia lirică. 
Cutare .literat egocentric sau 

narcisic, împins dincolo de limita 
bunului simț, și-a purtat cîndva 
persoana ici și colo. în Carpați 
și pe Dunăre, sau chiar prin alte 
părți de lume, oferindu-se admira
ției. acoperind cu pasul și umbra 
sa munți și ape. țări și neamuri. 
Nu este vorba despre Dinicu Goles
cu. un om foarte puțin umblat, nici 
despre Nicolae Milescu Spătaru. un 
om foarte umblat, ci de o menta
litate Înțepenită în forma unui 
burlan din care curgeau in cascadă 
tot felul de exclamații. S-a crezut 
o vreme că reportajul e tot una cu 
exclamația, cu capacitatea de a 
emite cucurlgitul sau cotcodacul 
unei uimiri, uitîndu-se că reporte
rul e dator să spună, adică să 
scrie, ceea ce vede. El e în fond 
nimic altceva decît un intermediar 
(mediator) între o realitate necu
noscută. la care numai el (reporte
rul) are acces, și ceilalți oameni. Nu 
te poți întoarce dintr-o asemenea 
expediție în necunoscut cu miinile 
goale sau doar cu propria ta per
soană, pe care s-o expui în vitrina 
unei cărți : iată, priviți-mă, am fost 
la Polul Nord 1 Acest mod de exhi
bare a persoanei, avînd ca rezultat 
mistificarea, ne-a făcut, cum spu
neam, un mare rău.

Mai există însă o modalitate de 
mistificare, practicată cîndva la 
scară largă, care ta dus de' astă dată ' 
la un produs de serie, tot stereotip, 
tot vag. grandilocvent. fals prin 
falsă programare. Mecanismul era 
altul, rezultatul același. Reporteru
lui 1 se comanda, spre exemplu, un 
reportaj cu tema o toamnă bogată, 
fiind trimis să-l scrie într-o zonă 
kîntuită de secetă. El se întorcea 
de pe teren cu exact rezultatul 
dorit de programator, oferind citi
torului o abundență de metafore 
care să acopere prin cuvinte pe
nuria toamnei. Nu știu cui i-au 
ținut de foame asemenea reportaje, 
dar prin ele s-a descalificat specia.

O reabilitare a speciei n-a fost 
cu putință decît după ce. într-o 
altă epocă a dezvoltării noastre 
sociale, s-au restabilit raporturile 
dintre artist și real, artistul avînd 
acces la realitate fără prejudecăți 
și avînd, mai ales, dreptul de a 
spune ceea ce vede. Desigur, acest 
raport nu e încă definitiv cristali
zat. dar eu discut aici despre cel 
ce vede, despre etica lui. De fapt, 
reporter e orice om normal, care 
are capacitatea de a vedea ce se 
întîmplă în juru-i și însușirea, ele
mentară, de a spune în cuvinte co
erente. ceea ce vede.

Marile reportaje le-au dat nu oa
menii de talent metaforic, ci bunii 
observatori, cei ce izbutesc să ne 
ofere o cît mai exactă fotografie a 
realului, fără retuș. Aceasta a și 
făcut ca. încă de la mijlocul secolu
lui al XIX-lea, fotografia să se 
substituie descrierii, reportajul fo
tografic să se substituie narațiunii 
în cuvinte. Un simplu aparat, dotat 
cu lentile, avînd în interior o placă 
sensibilă, a ținut loc ochiului care, 
prea adesea, deforma. înainte vre
me reporterul foto era reprezentat 
prin desenator, gravor sau acuare- 
list. multi dintre aceștia lăsînd_ do
cumente inestimabile despre Țările 
Române. Aceasta pină in clipa cînd 
a intervenit aparatul fotografic.

N-aș vrea să se înțeleagă, din 
cele spuse pînă aici, că n-am avut 
reportaj; că reportajul la noi, ieri 
și azi, ar fi fost în întregime sub
minat de industriașii speciei. Marile 
modele s-au impus de timpuriu, au

creat o vrednică posteritate, care 
la rîndu-i a creat modele. Românii 
n-au fost și nu sînt exclusiv poeți, 
ei au excelat și in arta de a vedea 
și de a spune cu talent, uneori cu 
geniu, ceea ce văd, lumea așa cum- 
este. lumea noastră și lumea cea 
mare. Avem cărți de antologie des
pre lumea cea mare, care rămîn ca 
repere pentru specia reportajului și 
a memorialului de călătorie, chiar 
dacă între timp imaginile surprinse 
în urmă cu decenii s-au modificat. 
Cîndva lorga ne-a oferit seria Că
lători străini prin Țările Române. 
N-ar fi lipsită de interes, ba ar fi 
chiar utilă. în replică, o antologie 
cu titlul Călători români in țări 
străine (titlul l-am împrumutat de 
la un studiu al istoricului G. Potra, 
apărut în 1939, care adusese tema
tica în cauză pînă la zi — ziua din 
acel an). Un început avem de fapt 
în această privință în interesanta 
antologie Drumuri șl zări. Aseme
nea cărți sînt tot atîtea documente.

Pentru cine lucrează cu docu
mente — cazul meu, care lucrez cu 
documentele unei epoci mai vechi 
— nevoia de a descoperi adevărul 
epocii într-o mărturie ocazională 
(fotografică sau scrisă) este impe
rioasă. Cercetînd documentele unei 
epoci revolute, scriitorul dă crezare 
numai faptelor direct trăite de con
temporanii momentului, numai lu
crurilor văzute în chip nemijlocit. 
Nu poți crede pe cineva care, po
vestind o bătălie, își Scrie repor
tajul la cafenea, departe de cîmpul 
de luptă, recurgînd la surse de a 
doua mină sau la fantezie (cazul 
unui erou din Caraglale). Nu poți 
crede nici mărturiile pătimașe. 

Crezi numai faptele ce rezistă 
examenului critic, abia atunci rela
tarea (mărturia) capătă calitatea de 
document (desigur și relatările 
false sînt. într-un fel, tot docu
mente, cele cu valoare indirect 
probantă, deci relativă, revelatoare 
doar pentru psihologia celor care 
le-au emis). Dar ce valoare proban
tă are o pagină superficială sau 
falsă, servită cititorului într-un re
portaj contemporan ?

în ultimă sau in primă instanță, 
mie mi se pare că reportajul pre
supune onestitate. N-am folosit în- 
timplător cuvîntul onestitate, adică 
cinste, nici cuvîntul instanță, care 
e un termen juridic. Există, chiar 
și în literatură, un tribunal cu o 
primă și cu * -’*»—» ■— 
Prima instanță 
cealaltă cel de 
azi. și celei de 
răspundem în 
cinste. în raportul 
onestitatea obligă nu numai la a 
observa. dar și la a releva. a 
atrage prompt atenția asupra unor 
fenomene care scapă ochiului ruti
nier sau rămîn greu, vizibile pen
tru marea opinie publică.

Nu e de acceptat ca în cronica 
acestor ani de adinei prefaceri, de 
aspre și eroice eforturi, să existe 
pagini albe. Nu e de așteptat ca 
despre fapte ieșite din comun, prin 
citimea de energie socială pe care 
o cuprind, să se scrie fad sau fals, 
în fața instanței de azi, ca și a 
celei de miine, nu putem depune 
fals, decît în cazul cînd nu ne-am 
iubi și prețui cititorul, pe cel de 
azi, pe cel de mîine. Și unul și 
celălalt au nevoie de documente, de 
adevăr, iar reportajul are, prin na
tura lui. capacitatea de a furniza 
documente. Trăim într-o patrie ne
pereche, într-o epocă fascinantă, 
care au dreptul Ia propriile lor do
cumente. Le putem oferi, sînt 
convins.

o ultimă instanță, 
e cititorul de azi, 
miine. Și zilei de 
mîine trebuie să-i 
primul rînd cu 

cu realitatea.

------ -----------------A,-,—------------------- --------------------------------------------------...................... ________________

COLOCVIILE ®âteil

CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
REPORTAJUL ACTUAL

•■’tre hotarele primordiale. Deloc autarhic, deloc refuzat lumii, priveliștilor 
universale, el aduce în explorarea acestora o puternică inteligență, o cu
riozitate vie, ostilă suficienței, blazării, complexelor și, mai ales, un chip 
românesc de 
patriei.

Se poate 
înțeles de la 
dezvoltării, ca _
tre. Ultimele decenii au reprezentat pentru destinul reportajului o perioadă 
fastă, punctată de numeroase reușite. Au contribuit la aceasta, desigur, 
dinamismul înaintării noastre, rapiditatea prefacerilor intervenite în existen
ța și în conștiința socială. Dar, tot atit de hotărîtor a fost climatul libertății 
responsabile instaurat în acești ani în România. Scriitorul, artistul, repor
terul descoperă și Impun acum — fără drămuiri și ezitări mărunte - ade
vărul faptelor, al nădejdilor, al proiectelor generoase și, de ce nu, al 
dramelor ce nu pot ocoli o viață autentică, desfășurată în aerul liber 
și tare al confruntării dintre vechi și nou, dintre vis și posibilitățile mo
mentului. Cîștigind în adevăr — reportajul a cîștigat și în demnitate, in 
autenticitatea cu care iși asumă statutul de fereastră larg deschisă spre 
realitate, spre munca și viața constructorilor socialismului. Tocmai acesta 
este și subiectul actualelor colocvii.

a vedea umanitatea de la meridianul niciodată uitat al

spune, fără teama de a greși, că la noi reportajul a fost 
bun început ca o patriotică misiune, ca un propulsor al 
o imagine a aptitudinilor, posibilităților și înfăptuirilor noas-

O „carte de citire" a patriei
Sânziana POP

Liber, total, să exprime realita
tea fără restricțiile genurilor 
literare. cu rețetă obligatorie, 

reportajul plutește uneori pe aripi 
prea mari față de trupul pe care îl 
poartă, alunecînd ori pe lingă, ori 
pe deasupra evenimentelor. După 
ce ani la rînd o extremă a lui, 
numită pe bună dreptate „frene
tică". a idilizat realitatea. într-o 
cavalcadă a fericirii, însoțită de 
strigăte euforice, o tendință in
versă. rebarbativă și dură (mani
festată, ce-i drept, pe arii restrinse 
și cu puțini soliști) vede doar negru 
Înaintea ochilor, suprimînd orice 
urmă de entuziasm. Indiferent de 
natura exagerărilor, exacerbarea 
binelui sau a răului modifică reali
tatea la fel de periculos. într-ade- 
văr. nu există vină mai mare decît 
aceea de a rosti numai o parte a 
adevărului, falsificîndu-1 prin trun
chieri stranii. Dimitrie Guști, ma
rele Întemeietor al școlii sociolo
gice românești, așeza criteriul ade
vărului între legile principale ale 
Investigării realității, cerînd repor
terilor o disciplină de lucru științi
fică : „Nu este deajuns ca ceea ce 
redăm să fie exact, ci trebuie să 
redăm fenomenul cit mai întreg, 
pentru că redarea parțială este alt 
mijloc de a falsifica realitatea. 
Toate Interpretările eronate care se 
dau de obicei faptelor purced din 
observații trunchiate, care. în apa
rentă, dau dreptul să fie folosite 
științific fiind socotite ca o imagi- > ,
ne completă a realității; dar de fapt ^a{ăj nici. ea< nu.j, așa.

. poate 
'■ tțfasee

la date exacte. Integrate corect șl 
complet

Cred că există asemenea „mostre" 
!n reportajul care se scrie în mo
mentul de față la noi. Mă bucur 
că am prilejul ca tocmai în ziarul 
Scînteia să pot remarca faptul că 
la Flacăra, la Scînteia, la -Scin- 
teia tineretului, la alte periodioe 
au apărut și s-au afirmat reporteri 
care au ridicat reportajul la cote 
de la care nu se mai poate abdica. 
Adevărate (realitatea lor integrală 
poate fi controlată oricînd), dar și 
frumoase, construite pe modele 
epice rezistente și de o cuceritoare 
libertate stilistică, cele mai bune 
pagini de reportaj ale noilor repre
zentanți ai genului își vor dovedi 
prin vreme valoarea de „școală". în 
cel mai deplin înțeles al cuvîntului.

Am mai scris și nu mă sfiesc s-o 
repet : reportajul oferă, celor ce 
știu să o folosească, prea multă li
bertate de mișcare artistică pentru 
ca să nu-i întrevezi un cert destin 
literar. Foarte aproape de public 
prin investigațiile sale, detectează 
rapid nu doar problemele unei 
epoci, ci și limbajul acesteia. Cînd 
e scris foarte bine, se plasează ne
îndoielnic alături de povestire și de 
roman ; cînd e prost, nu e mai 
prost decît romanele proaste, și ele 
reportaje de serie... Dar marele lui 
avantaj este acela că numește ime
diat o realitate fierbinte, 
poate .
motiv că este chiar propria noastră

o idee sau o căutare eșuată pentru 
că. așa cum e practicat de către 
unii autori, reportajul refuză drama, 
el conturindu-se .ca uri gen literar 
care se înghesuie numai la celebra
rea succeselor, ignorînd că o epocă 
poate fi oglindită și prin măreția 
eșecului celor care și-au pus exis
tența în slujba unui ideal. Dar și 
succesele, in „viziunea" fără viziu
ne a reportajului, în dorința sa de 
a literaturiza, își pierd din semni
ficație și din importantă. Evoluția 
reportajului, apropierea sa de rea
litate (și ca atare de cititori) (ine 
de limbaj, iar limbajul (ine de ati
tudine. Literaturizarea excesivă, 
provenită din criza fată de adevă
rurile Simple, a generat pagini în
tregi de efuziuni sentimentale, de 
elucubrații lirice. In care starea au
torului în fața realității a devenit 
mai importantă decît realitatea. De 
fapt poetizarea vieții în reportaj e 
un mod elegant de a o ignora, de 
a fugi de clocotul ei care acoperă 
toate nuanțele, de la eroic la comic.

Nevoia de adevăr se suprapune 
nevoii omului de aer. Așa cum 
aerul e condiția supraviețuirii, ade
vărul devine condiția existenței li
terare a reportajului și a literatu
rii în general, un adevăr nu nea
părat matematic, care prin abun
dența de date statistice să-și re
vendice statutul de instanță, ci in 
spiritul adevărului și al realității. 
Orice tentativă de a scoate repor
tajul din această condiție are drept 
consecință depărtarea lui de citi
tori și de literatură, chiar dacă reu
șitele genului au creat un capitol 
aparte de istorie literară.

Dezbaterile din presa literară și 
punctele de vedere referitoare la

acest gen sînt relativ unitare, dar 
cărțile care să Se impună asemeni 
„Cărții Oltului" se amînă mereu. 
Pentru unii scriitori a scrie repor
taj a devenit chiar o îndeletnicire 
care merită condescendentă. în ciu
da faptului că realitatea rămîne 
fascinantă, că laureatul Premiului 
Nobel, Gabriel Garcia Marques, 
între două romane, scrie cele mai 
fulminante reportaje. Această ati
tudine provine din neîncredere, iar 
neîncrederea vine dintr-un fugar 
contact -cu realitatea pe care nici 
măcar nu și-o imaginează, darămi
te să o cuprindă, să și-o asume.

A cere statut de existentă pentru 
un text care refuză problemele vie
ții este ca și cum ai încerca să dai 
viață unui om care a murit demult. 
Iar adevărurile vieții noastre de 
fiecare zi au dreptul la reportaje 
pe măsură, la o prezentare com
plexă, la o privire care să Ie pă
trundă. Ca o răsplată pentru abun
dența de reportaje alcătuite din 
clișee, reporterii sint acum în si
tuația că oamenii le răspund la în
trebări cu fragmente din textele 
mai vechi sau mai noi, ajungînd la 
un cerc vicios din care singura cale 
de ieșire este drumul care trece pe 
sub porțile generos deschise ale 
adevărului. Dar pentru a trece, re
porterul are nevoie de o curiozitate 
devorantă, de mult bun simt, de 
respect și înțelegere, de o bună cu
viință în fața adevărului, a reali
tăților vieții și muncii contempora
nilor noștri. Și de acceptarea ideii 
că o realitate atît de complexă cum 
este cea a societății noastre socia
liste nu poate fi descifrată de nici 
un gen literar decît folosind cheia 
de aur a adevărului.

care nu 
fi amînată pentru simplul

Carnet plastic

bucureștean

Lucrare de Mihai Modreanu

Mărturii

creativității• •
• Expoziția republicană de artă 

plastică a profesorilor de desen, 
găzduită nu de mult în sălile 
Muzeului colecțiilor, a pus în 
valoare munca onestă, de mul
te ori anonimă, a acelor artiști 
care, cu răbdare și dăruire, des
chid celor mai tinere generații 
noi orizonturi culturale. Sînt 
ușor descifrabile într-o aseme
nea expoziție (organizată de 
Societatea profesorilor de mu
zică și desen, care poartă nume
le lui loan Andreescu) căutări 
întemeiate pe o profundă con
știință profesională, strădania de 
a folosi soluții și procedee teh
nice Care (în pictură, de exem
plu, pornind de la cuceririle 
strălucite ale colorismului ro
mânesc interbelic) să pună pe 
deplin in valoare personale cău-

Pledoarie pentru nou
Hie PURCARU —=—

pietd din vedere tocmai legăturile 
semnificative, integrările funcționa- ■ 
le, in complexele mai cuprinză
toare".

Firește, nu este vorba de trans
formarea reportajului intr-o știință, 
dar pentru ca sintezele superioare, 
realizate pe bază de talent și cri
terii estetice, să aibă, in afara va
lorii lor literare, și dimensiunea 
morală, fără de care creația nu 
poate exista, trebuie să pornim de

. , nu se 
amină.. Pe urmele ei. pe 

__ mai complicate, dar cu mult 
mai pasionante decît cele înscrise 
pe hărți, 
mentelor -------- ----- — —
prenume și biografii, reportajul 
dezleagă “_.2_ 
este atîta nevoie pentru ca iubirea 
pe care i-o purtăm 
acesteia, de folos, 
reportaj nu poate 
decît ca o pururi 
citire a patriei.

sub imperiul comanda- 
sociale care au nume.

firele adevărului de cars
patriei să-i fie. 
Căci adevăratul 
fi înțeles altfel 

nouă carte de

„Să folosim mereu cheia 
de aur a adevărului"

Cornel NISTORESCU

Cine ar voi să parcurgă mai 
multe reportaje literare pu
blicate „la zi" ar putea trăi 

un sentiment de surpriză, provenit 
din convingerea că a mai parcurs 
asemenea texte, dar nu demult, ci 
foarte curînd, ca la următoarele să 
descopere că de fapt reportajele 
seamănă între ele, chiar dacă apar
țin altor autori, se referă la alți 
oameni și alte locuri, ba. mai mult, 
un registru stilistic sărac le egali
zează. iar eroii, chiar eroi fiind, nu 
reușesc să depășească un cadru co
mun al banalului. Portrete-robot, 
propoziții banale și idei comune 
apar imediat ca recuzită suficientă, 
iar cititorul, fără a fi un critic, e 
pus' în fața unei probleme funda
mentale a reportajului, cea a locu
rilor comune. Locurile comune, atit 
de des semnalate de critică, s-au 
transformat în instanțe invizibile, 
ele filtrind realitatea, modelînd-o 
și ajustînd-o pînă la uniformizare, 
și aceasta exact atunci cînd o rea
litate fascinantă, fără stereotipii. își 
cere dreptul la existență literară, 
Ia o fecundă intîlnire cu reportajul 
așa-zis literar (o fi existînd și re
portaj neliterar sau antiliterar ?).

Pornind dinspre viață spre text e

simplu de' 
mine un 
locurile __
departe de fotocopie, că, în ciuda 
faptului că nu-și schimbă viața in 
fiecare zi. deși schimbarea e mo
torul care-1 mină înainte, el nu 
trăiește după clișee nici chiar 
atunci cînd e copleșit de ele. Spre 
deosebire de text, omul nu poate 
fi fals, nu poate fi prefabricat, el 
există, trăiește momente de bucu
rie și momente de dramă, oscilează 
între sublim și banal, între eroic și 
antieroic. are clipe de elan și clipe 
de renunțare. în el totul se mișcă, 
devine și arde. Or, în asemenea 
momente, reportajul are un irnens 
cimp de manifestare, o gamă de 
imagini care concurează chiar și li
teratura de ficțiune. Dacă literatura 
reușește să comunice cu omul mo
dern. îi surprinde evoluția și în
trebările. reportajul nu reușește 
adesea nici măcar să-l fotografieze 
în toată complexitatea sa. Am cu
noscut oameni care aveau idei 
generoase, planuri mărețe si unii 
dintre ei au triumfat. alții mai 
puțin. Dar fiecare dintre ei și-au 
asumat epoca piuă Ia identificare. 
N-am citit nici un reportaj despre

constatat că omul ră- 
„clișeu" irepetabil. că 

sale comune sint totuși

tăgăduiască pe altele. Altfel spus, 
în ciocnirea dintre nou și vechi 
(căci despre asta e vorba în repor
tajele noastre, nu ?) autorii în 
cauză vor să rămînă simpli arbitri. 
Ei nu vor, ai zice, să fie învlnuiți 
cumva, doamne ferește I, de parti- 
zanat, ei nu vor să dea impresia 
că țin cu noul, evident nici cu ve
chiul ; ei doar le aduc în spațiul 
de joc al paginii și Ie. Iasă să se 
confrunte, să se ~ înfrunte, să se 
descurce cum or ști. Trebuie insă 
să reamintim, revenind la spusele 
lui Paul Anghel, că reportajul în
seamnă totuși o pledoarie, deci un 
mod de a face justiție. Convocînd 
la masa deliberării toate probele 

• și toți martorii, cu drepturi egale 
birocratice și dogmatice, i-a luat - în fața adevărului, reporterul — ca 
locul, iată, reportajul adevărat, rer 
portajul (sună ușor pleonastic, ier- 
tați-mă I) „de viață", cel care nu 
numai că nu poleiește, dar răzuie 
tot ceea ce învăluie sau parazitea
ză realitatea, prezentîndu-ne-o în 
adevărul ei. Succesele vieții noastre 
nu mai sint hiperbolizate, erorile 
nu mai sînt privite prin binoclul 
întors, oamenii (inclusiv reporte
rul) se poartă după cum le e por
tul și vorbesc după cum le e vorba. 
Nu e locul aici de analize mai am
ple. dar, oprindu-ne fie și numai la 
ultimul aspect, cel al limbajului, 
întoarcerea reportajului la ceea ce 
verbul englezesc îi impune (adică 
la o „raportare", la o prezentare 
corectă, exactă a faptelor) este con
cludentă. Expresii ambigui, cețoase 
sau numai prudente, de tipul „în
tr-o oarecare măsură" ori „nu 6 
dată", sint pe cale de dispariție, 
iar „constituie" se înlocuiește cu 
„este". Sau cu „nu este

Dar în legătură cu acestea sînt 
de observat' două lucruri.

Un celebru reporter, care din pă
cate nu mai e prezent activ în 
tranșeele genului (l-am numit pe 
Paul Ahghel), spunea cîndva, în
tr-o tabletă, că reportajul, cel pu
țin la români, este un mod particu
lar al oratoriei, o pledoarie pentru 
sau împotriva a ceva. Ideea ni se 
pare prețioasă și actuală. în lupta 
lor împotriva reportajului care po
leiește, a vechiului reportaj tezist, 
care-ți vîra pe git cu de-a sila dof- 
toriile sale dulci, 
dintre cei tineri 
voie în cealaltă 
țișează faptele 
„așa cum sînt" 
sînd publicul să

le aplaude pe unele sau Să le

Marele clștig al ultimilor ani, cu 
consecințe salutare pentru 
practicanții genului și cu efec
te foarte mari asupra publicului, 

este întoarcerea reportajului la ros
turile sale reale, la rațiunea sa de a 
fi, de care fusese înstrăinat. O lungă 
perioadă, ne amintim, nu s-a făcut 
reportaj, doar s-a mimat reporta
jul, după un model confecționat, la 
antipodul tradițiilor românești de 
presă și al cuceririlor genului, „re
portajele" de acest fel poleind fără 
cruțare realitatea (de fapt, făcînd 
deasupra-i veritabile evoluții la 
trapez !), plecînd la drum cu sche
ma, dacă nu chiar cu soluția vieții 
în buzunar. Acestui reportaj „de 
cabinet",caracteristic unei epoci

să

unii reporteri, 
mai ales, cad fără 
extremă. Ei infă- 
vieții. bune-rele, 
(și bine fac !). lă- 
tragă concluziile.

O invitație

i

mandatar al opiniei publice — e 
dator să dea dreptate cui o are. El 
e dator să informeze, adică să ci
teze corect toate faptele, dar e da
tor și să pledeze cauza dreptății, 
deci a noului, deci a epocii, ca și 
un retor, atrăgînd publicul de par
tea sa, formînd opinii, educînd con
științe. El e învestit social cu acest 
drept și cu această datorie, fiindcă 

• reporterul e mai întii cetățean și 
apoi om al scrisului. Orice dimi
nuare sau întunecare a acestor pre
rogative anulează, practic, funcția 
și rolul ei. Răsturnarea raportului 
dintre termeni poate risca să 
forme reporterul dintr-un 
cetățean intr-un biet scrib.

Al doilea lucru pe care
să-l observ e legat de primul. Tot 
în numele luptei împotriva repor
tajului care poleiește, li se repro
șează unor reporteri că ar fi adepți 
ai „lirismului", deci ai prezentării 
„vieții în roz". Celor ce reproșează 
asta le-aș răspunde că a asocia li
rismului 
lează cu 
adevărat 
mistifică 
noastră socială, în 
probleme și greutăți cu care 
luptăm, este generatoare de lirism, 
de cel mai autentic lirism, căruia 
cu ușurință și pe nedrept i se 
schimbă esența în „idilism". Noi 
ne mindrim cu ceea ce construim, 
cu ceea ce realizăm, și vom raporta 
cinstit cititorilor despre toate aces
te victorii ale noastre, care sînt ob
ținute cu foarte multă frumusețe 
morală. Dacă lirismul va pune o 
surdină paginilor noastre, ne scu
zăm. Ce vreți, sîntem în casa noas
tră și ne place în ea.

trans- 
brav

voiam

poleirea realității echiva- 
o exagerare, că lirismul 
potențează emoția, ci nu 

adevărul iar realitatea 
ciuda marilor 

ne

către cititori
Punctele de vedere inserate în această anchetă au și rolul unei 

invitații la discuție adresate în egală măsură reporterilor, scriitorilor 
și cititorilor, ale căror intervenții, opinii, sugestii cu privire la con
diția reportajului actual din volume, reviste, din presă în general, 
vor constitui continuarea firească a dezbaterii inițiate azi.

• Dezbatere realizată de Ioan ADAM

Foto : Sandu CristianPe scena casei de cultură a sindicatelor din Sibiu evoluează formații artistice selecționate pentru faza județeană a Festivalului național „Cintarea României"

deplin in valoare personale cău- ’v 
țări creatoare. Cele mai bune/ 
dintre lucrările de pictură și’’ 
grafică ce ne-au fost prezen
tate impun privitorului o multi
tudine de stiluri și modalități de 
expresie, unele (cum ar fi acelea 
descifrabile în participări ale 
profesorilor din București, Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara sau 
Craiova) afirmate și cu prilejul 
altor manifestări de prestigiu 
organizate la nivel republican. 
Fără îndoială, n-au lipsit, ca in 
orice manifestare colectivă de 
artă, lucrări care trădează, cu 
variate grade de intensitate, mi- 
metismul imagistic și stilistic.'' I 
Imaginea de ansamblu pe care 
ne-a lăsat-o această manifestare 
este însă semnificativă sub ra
portul consecvenței față de gîn- 
direa plastică existentă și de in
strumentele ei, al 
profesionale.

Selecția de pictură 
ales pe fixarea unor 
zuale trăite în fața unui colț de 
natură face apel la sensibilita
tea privitorului, la capacitatea 
Iul de a detecta calitățile unei 
lucrări în compunerea unei su- 
prafațe, în subtilitatea acordu
rilor cromatice. Regăsim aceste 
calități manifestate predilect in 
peisaje (Adrian Podoleanu, Fi- 
loteanu Nicolae, Victoria Dedu 
Cornelia, Marin Predescu, Iones- 
cu Cristea, Pîrlac Victor, 
Gherghel Ema, Ungureanu Pom
pei, Nina Stuparu, Franc Ana, 
Nicolae Predescu ș.a.) și naturi 
statice (Ion Neagoe, Constantin 
Mitroescu, Ștefan Bucătaru, Pe
tru Lucaci, Rusu Catrina Gheor- 
ghiță, Richescu Constantin), ge
nuri dealtfel preponderente nu
meric, dar și în lucrări care 
aduc în atenție modalități figu
rative eficiente cum sînt compo
zițiile semnate de Liviu Suhar, 
Dimitrie Gavrilean, Corneliu 
Ionescu, Kadar V. Tibor sau in 
portretele realizate de Silvia 
Grosu Jelescu, Slavu Leonard, 
Margareta Bătrînu.

Remarcabilă prin finețea ob
servației, prin bogăția ideilor și 
soluțiilor plastice folosite, gra
fica confirmă odată cu lucrările 
expuse de Suzana Fîntînaru, 
Lidia Ciolac, Bardacz Ludovic, 
Vespasian Lungu, Stilă Mihaela, 
Tamara Popovici, Gîrjoabă Au
rel, Gorovei Vișinescu Monica, 
Răileanu Rodica, Domșa Flavia 
Gîrbea, Almăjanu Nina-Maria, 
Elena Filipescu ș.a. existența 
unor precise și complexe indivi
dualități creatoare. Nu același 
lucru se poate spune despre se
lecția de sculptură — restrinsă 
numeric și nesemnificativă din 
punctul de vedere al rezolvărilor 
plastice propuse.

seriozității

axată mal 
emoții vi-

• în sala Universității cultu- 
ral-ștlințifice, un alt profesor, de 
fizică, Mihai Modreanu, ne-a 
prezentat de curind rezultatele 
unei munci, de asemenea pasio
nate. in domeniul picturii. „Sint 
rare cazurile cind un tinăr pic
tor, dind singur bătălia pentru 
spațiul spiritual al artei, crește 
de la o etapă la alta cu un punct 
de vedere stabil, personal, stu
diind și creind, totodată, fără a 
se intimida de prezența multi
tudinii de stiluri și curente ale 
Vremii. Mihai Modreanu este 
acest pictor de excepție" — scria 
Sabin Bălașa, prefațînd noua 
expoziție a pictorului.

Motivele picturii lui Mihai 
Modreanu — naturi statice cu 
obiecte ale căror contururi geo- 
metrizate ritmează armonios 
suprafața, peisaje vădind aceeași 
preocupare de a reduce la esen
țial planurile șl volumele citorva 
siluete de arbori punctează in
tr-adevăr căutări ale unei per
sonale modalități de expresie. 
Reluate în mai multe Variante 
— fiecare dintre aceste naturi 
statice sau peisaje, pâstrind sau 
eliminind ceva din precedenta, 
urmărește aceleași acorduri cro
matice, aceleași variații ale unor 
tonalități de 
menite să 
sambluluî 
Culoarea 
urmărind
ale unor tonuri apropiate, con- > 
trapunctate de agresivitatea 
Contururilor negre, dezvăluie. în 
succesiunea unor prestigioase 
modele, o reală sensibilitate ar
tistică.

Marina PREUTU

albastru deschis 
confere unitate an- 
de lucrări prezentate, 
pusă in tușe largi, 
acorduri surdinizate
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COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în Republica Populară Bulgaria

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Conferința pe țară 

a președinților consiliilor populare 
17-19 februarie 1983

EDITURA POLITICA

(Urmare din pag. I)

ințifice cu specializarea și cooperarea 
in producție, pe baza tehnologiilor 
moderne, în scopul rezolvării unor 
probleme de importantă deosebită 
pentru economiile celor două țări și 
creșterii posibilităților lor de export.

S-a trasat ca sarcină guvernelor 
celor două țări, Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, ministe
relor și organizațiilor economice 
din Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria de a 
acționa în continuare pentru lărgirea 
specializării, cooperării și schimbului 
de mărfuri. îndeosebi în domeniul 
construcțiilor de mașini, energeticii, 
metalurgiei, industriei chimice, elec
tronicii și electrotehnicii, precum și 
al agriculturii.

în cursul convorbirilor tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au făcut un schimb de păreri asupra

„O noua și strălucita manifestare 
a prieteniei româno-bulgare"

SOFIA 26 (Agerpres) — Ziarele 
bulgare care au apărut vineri au 
informat pe larg, în primele pa
ging despre vizita'de prietenie a 
t.- -’ășului Nicolae Ceaușescu, se
en. ăr general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Republica Populară Bulgaria, sub 
titluri semnificative : „Dezvoltarea 
ascendentă a colaborării bulgaro- 
române" (RABOTNICESKO DELO) 
„Unitate de teluri, legături rod
nice" (ZEMEDELSKO ZNAME), 
„O nouă manifestare strălucită a 
prieteniei bulgaro-române" (OTE- 
CESTVEN FRONT), „în spiritul 
prieteniei și colaborării" (NAROD- 
NA MLADEJ)" „Acțiune largă și 
colaborare rodnică" (TRUD),

Relatările presei sînt însoțite de 
fotografii infățișînd aspecte de la 
Jntlmpinarea înalților oaspeți ro
mâni la aeroportul din Burgas și 
de la începerea convorbirilor ofi
ciale româno-bulgare.

Se scoate în evidență că oamenii 
muncii din Burgas au făcut o pri
mire deosebit de caldă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, numeroși cetă
țeni fiind prezenți la aeroport și pe 
traseu.

Relatînd despre noua întîlnira 
româno-bulgară la cel mai înalt ni
vel, ziarul „Rabotnicesko Delo“, 
organ al C-C- al. P.C.B., scrie : 
„IntUnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări vecine, tovarășii Nicolae1 
Ceaușescu și Todor Jivkov, au de
venit, de multă vreme, tradițio
nale. Această tradiție este rezulta
tul dorinței celor două popoare de 
a dezvolta relațiile de prietenie 
și colaborare" — subliniază ziarul, 
arătînd că aceasta constituie o pre
țioasă contribuție la întărirea le
găturilor dintre statele socialiste, ia 

unor probleme actuale ale situației 
internaționale. Cele două părți au 
subliniat că, in condițiile actuale, nu 
există sarcină mai importantă decit 
preîntîmpinarea războiului nuclear1 
și întreprinderea de măsuri eficiente 
de dezarmare, îndeosebi de dezar
mare nucleară. Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia sînt ferm hotărîte — conlu- 
crînd strîns cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele progresiste, 
democratice și iubitoare de pace — 
să-și aducă și în viitor contribuția 
lor activă la întărirea păcii în lume.

Cele două părți au relevat impor
tanța Declarației politice a statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, adoptată la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ de la 
Praga. S-a exprimat convingerea că 
realizarea inițiativelor și propuneri
lor privind încheierea unui tratat de 
nefolosire reciprocă a forței militare 

adîncirea înțelegerii, la extinderea 
relațiilor de bună vecinătate în 
Balcani, la întărirea păcii și secu

rității în Europa. „Intîlnirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au o însemnătate 
deosebită în cronica relațiilor ro
mâno-bulgare, ele conturînd de fie
care dată noi perspective pentru 
evoluția mereu ascendentă a rela
țiilor bilaterale. Și actuala întîlnire 
va deschide o nouă pagină in cronica 
relațiilor dintre cele două țări".

Presa și radioteleviziunea din R. P. Bulgaria 
despre vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Informînd despre începerea con
vorbirilor la nivel înalt presa bul
gară subliniază că o atenție deose
bită s-a acordat problemelor pri
vind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.B.. dintre cele două țări ve
cine. S-a dat o înaltă apreciere 
realizării înțelegerilor stabilite cu 
ocaziă întîlnirilor precedente din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, pentru dezvoltarea 
conlucrării economice și tehnico- 

i științifice. Au fost discutate noi po
sibilități de dezvoltare a coope
rării și specializării în producție.

De asemenea, se relatează pe 
larg despre' ceremonia inmînării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
Ordinului „Stara Pianina" cu 
eșarfă, ziarele publicind pe prima 
pagină cuvintările ținute cu acest 
prilej de cei doi conducători de 
partid și de stat

Televiziunea bulgară a transmis 
ceremonia primirii înalților oaspeți 

și de menținere a unor relații paș
nice intre țările participante la Tra
tatul de la Varșovia și N.A.T.O., 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
Ia dezarmare. încheierea intr-un 
timp cit mai scurt, cu succes, a reu
niunii de Ia Madrid. întărirea păcii, 
securității, colaborării și destinderii 
pe continent ar avea o contribuție 
de seamă la îmbunătățirea climatu
lui internațional, ceea ce corespunde 
intereselor tuturor popoarelor euro
pene. S-a exprimat speranța că 
aceste propuneri vor fi într-adevăr 
studiate cu atenție și spirit de răs
pundere de către țările cărora le 
sînt adresate.

A fost subliniată necesitatea de a 
se face totul pentru oprirea ampla
sării rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune în Europa și pen
tru reducerea celor existente, cu 
respectarea strictă a principiilor ega
lității și securității egale, pentru 

români la aeroportul din Burgas șî 
a prezentat o sinteză asupra desfă
șurării primei zile a vizitei.

*
Ziarele apărute sîmbătă au infor

mat, de asemenea, pe larg, despre 
cea de-a doua zi a vizitei, sub titluri 
ca : „Amplificarea relațiilor româno- 
bulgare" (RABOTNICESKO DELO), 
„Dezvoltarea continuă a relațiilor 
bilaterale" (ZEMEDELSKO ZNA
ME), „într-o atmesfeiă de prietenie 
și colaborare reciprocă" (NARODNA

MLADEJ"). „în spiritul prieteniei 
tradiționale" (TRUD). Sint publica
te fotografii infățișînd aspecte din 
timpul vizitei pe care inalții oaspeți 
români au efectuat-o la Combinatul 
petrochimic din Burgas și de la în
trevederea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu tovarășul Todor 
Jivkov.

Relatînd despre desfășurarea noii 
intîlniri româno-bulgare, ziarul 
„Rabotnicesko Delo" scrie : .,Intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă au continuat convorbirile 
asupra principalelor aspecte ale re
lațiilor bilaterale. Au fost analizate 
aspecte privind îndeplinirea înțele
gerilor de colaborare economică, 
specializare ?i cc operare în produc
ție și au fost stabilite măsuri pen
tru extinderea colaborării în dome
niile metalurgiei, industriei chimice, 
construcțiilor de mașini, agricultu
rii. In timpul convorbirilor au fost 
analizate și problemele actuale ale 

eliberarea totală a continentului de 
armele nucleare, atit cu rază medie 
de acțiune, cit și tactice.

Pronunțîndu-se pentru crearea de 
zone denuclearizate în Europa. Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Populară Bulgaria au reafirmat 
hotărîrea lor de a conlucra activ 
pentru dezvoltarea largă a colabo
rării intre țările balcanice, pentru 
întărirea păcii, încrederii și bunei 
vecinătăți între ele. pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a co
laborării și păcii, lipsită de arma 
nucleare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șî 
Todor Jivkov și-au manifestăt sa
tisfacția față de convorbirile purtate 
și înțelegerile convenite și și-au ex
primat convingerea că ele vor da un 
nou impuls lărgirii și adincirii prie
teniei frățești, tradiționale, precum 
și colaborării multilaterale dintre 
popoarele celor două țări socialiste 
vecine.

vieții internaționale. S-a subliniat 
că sarcina cea mai importantă a zi
lelor noastre este aceea de a se 
preintimpina un război nuclear și 
de a se întreprinde măsuri eficace 
pentru dezarmare. Realizarea pro
punerilor prevăzute in Declarația 
politică a Consfătuirii de la Praga 
a statelor membre ale Tratatului de 
la Varșovia ar avea un rol deosebit 
pentru îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale. Bulgaria și România 
vor acționa și In viitor cu toată 
hotărîrea pentru transformarea 
Balcanilor intr-c zonă fără arme 
nucleare, pentru întărirea relațiilor 
de bună vecinătate In această zonă 
a Europei".

Sint publicate ample relatări des
pre vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Todor Jivkov, au făcut-o la Com
binatul petrochimic din Burgas, 
unde inalții oaspeți au fost Intimpi- 
nați cu căldură și ospitalitate de co
lectivul de oameni ai muncii al 
acestei importante unități economi
ce a economiei bulgare.

Se menționează că oaspeții 
români au fost informați că atît pe 
linia institutului de cercetări, cit șî 
în producție, colectivul combinatului 
întreține strinse relații cu numeroa
se combinate și institute de cerce
tări similare din, România.

De asemenea, se relatează că to
varășul Nicolae Ceaușescu a urat 
oamenilor muncii de la Combinatul 
din Burgas noi.succese, exprimin- 
du-și încrederea in dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de colabora
re româno-bulgare, inclusiv in do
meniul petrochimiei.

Televiziunea bulgară a transmis 
un reportaj despre cea de-a doua zl 
a vizitei, prezentind momente din 
timpul convorbirilor oficiale șl din 
timpul vizitării Combinatului petro
chimic.

■ Da acum Înainta, orașul 
Beclean dispune de o nouă și mo
dernă stație de epurare a apei, do
tată cu două decantopre, 4 aeratoa- 
re, o stație de pompare și recircu- 
lare a nămolului, o alta de pompare 
□ apelor pluviale, precum și de un 
metontanc pentru producerea bioga- 
zului, cu o capacitate de 750 mc.

■ Cercetătorii de la Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică și 
proiectare pentru minereuri neferoa
se din Baia Mare au creat un 
aparat de control nedestructiv al 
cablurilor de oțel prin metoda mag- 
neto-inductivă. Producerea Iul in 
țară elimină Importul și sporește 
gradul de siguranță in funcționarea 
instalațiilor de extracție,

■ întreprinderea „Electrocen- 
trale" din Oradea a pulsat supli
mentar in sistemul energetic națio
nal 21 300 MWh energie electrică, 
întreaga producția de energie 
electrică obținută în acest an aici 
pe bază de cărbune a fost reali
zată in condiții de eficiență ridi
cată, consumurile tehnologice pro
prii fiind mult diminuate.

■ La întreprinderea „Laminorul" 
din Brăila consumul de metal a fost 
diminuat cu mai bine de 3 kilogra
me la o tonă.de produse. La nivelul 
producției planificate din acest an, 
se estimează economisirea a peste 
1 300 tone de metal.

■ Dotarea fiecărui agregat ener
getic de la termocentrala din ler- 
nut cu instalații de spălare a con
densatoarelor, cit și înlocuirea con
ductelor schimbătoarelor de căldu
ră au dus la economisirea a 500 
tone combustibil convențional, în 
timp ce alte resurse termice, eco
nomisite în acest mod, sînt utiliza
te la încălzirea serelor din apropie
rea termocentralei. Altfel spus, sin
gura investiție utilizată aici a fost 
cea de... inteligență.

■ In orașul Urzicenl a Intrat In 
funcțiune o nouă șl modernă fabri
că de piine cu o capacitate de 24 
de tone în 24 de ore. Procesul de 
fabricație este complet mecanizat 
și automatizat.

H Pe platforma Combinatului me
talurgic din Tulcea au început lu
crările de construcții-montaj la in
stalația de recuperare a prafului de 

bioxid de siliciu cu conținut de 
mangan și de valorificare a zgu
rii de feroaliaje. Prin folosirea a- 
cestor resurse recuperabile, combi
natul tulcean va reduce importul 
unor mari cantități de materii 
prime.

■ In unitățile întreprinderii de 
morărit și panificație din județul 
Bacău au fost Instalate recupera
toare de căldură la coșurile de fum, 
la cuptoare și la cazonele de apă 
caldă. Prin această măsură, cu ener
gia economisită se asigură funcțio
narea întreprinderii timp de peste 
o lună de zile.

■ In orașul Huși a fost con
struit și inaugurat' un nou și im
portant lăcaș de cultură : comple
xul cineniatografic „Dacia". El dis
pune de două săli de spectacole cu 
ecrane cinemascop. Sala mare, pre
văzută și cu instalații de scenă, 
poate găzdui în foarte bune con
diții și manifestări cultural-artistice.

B La întreprinderea de timplărie 
metalică și produse din materiale 
plastice pentru construcții din 
Buzău au fost concepute și reali
zate noi produse, intre care ușa 
pliantă șl oblonul pentru ferestre, 
toate din materiale plastice, desti
nate construcțiilor civile și social- 
culturale. Noile produse au o func
ționalitate și rezistență mai mare 
și oferă un grad ridicat de con
fort.

■ Confecțiile din țesături de lină, 
covoarele și cergile lucrate cu mă
iestrie la cooperativa meșteșugă
rească din Hațeg sint tot mai soli
citate atît în țară, cit șl peste ho
tare. Anul acesta se vor realiza aici 
aproape 300 de noi modele in pas 
cu... moda.

B Pină de curind, locul de Joacă 
pentru copii din perimetrul blocuri
lor de la numerele 97 și 99 din Dru
mul Taberei - București devenise o 
groapă de gunoi. Aflăm insă din scri
soarea Măriei Dumitrescu că tot co
piii ,au fost cel care au luat iniția
tivă' de a aduna și preda fierul 
vechi, de a duce gunoaiele la locul 
lor,' de a-și curați terenul și a-și re
para instalațiile de joacă, incit îți 
e mai mare dragul cind ii vezi acum 
zburdînd... ca la ei acasă. Bravo 
copil I

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Consultați! pentru bacalaureat
8.30 Almanahul familiei
8,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului 0 înfăptuim hotărf- 
rile Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare»# Primă
ria — centrul vital al Întregii ac
tivități economico-soctalo a comu
nei 0 Săptâmlna agricolă în ima
gini • Ancheta emisiunii • Ve
cinii fată în față #Satul. creator 
01 beneficiar de cultură 0 Din cele 
mai frumoase cintece și dansuri 
populare românești

11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical • Telex ; umor, 

muzică ușoară ; cascadorii rfsu- 
lul ; desene animate ; informații 
cultural-artistice ; balet 0 15,00 — 
Fotbal. Aspecte din optimile de fi
nală ale „Cupei României" : 
Steaua — Corvlnul Hunedoara (re
priza a H-a). Transmisiune directă 
de la Brașov 0 17,00 — Jurnalul 
Științelor' șl al călătoriilor. Din 
tainele mărilor. Episodul 1 0 18,10 
— Finala „Cupei României" la 
handbal masculin (repriza a n-a). 
Politehnica Timișoara — Minaur 
Bala Mare

16,40 Micul ecran pentru cel mia!
19,00 Telejurnal
19.15 Călătorie prin țara mea. P« ma

gistrala E 20 (IV)
19.35 Selecțiunl din concurau! de creație 

de muzică ușoară românească 
„Melodii ’82"

20.15 Telecinemateca. Ciclul : Mari ac
tori. „Inimioară dragă"

22,00 Întîlnira cu opera, opereta 
baletul

22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 1
13,00 Concert de prins
14,00 Teatru TV : „ușa da Ia bale* de 

Neil Simon
14.50 Carnet cultural
15.20 Melodii populare
15.50 Clubul tineretului
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV 
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Concert popular duminica!
21.20 Documentar artistic; „Strada mep 

terului"
21.50 Romanțe
32.25 Telejurnal

LUNI, 28 FEBRUARIE
PROGRAMUL î

15,00 Telex
15,05 Tragerea de amortizare ADAS
15,15 Emisiune în limba maghiară
20,00 Telejurnal
20.20 A patriei cinstire — moment poetic
20,25 Orizont tehnlco-sUlnțlflc
20,50 Tezaur folcloric
21.20 Roman foileton : „Investigația". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor japoneze. Episodul l

12,00 Telejurnal

PROGRAMUL 8
15,00 Telex
15,05 Tinere talente
15,35 La Început de căptămtnă
20,00 Telejurnal
20.20 Creatorul si epoca M
20,55 Seară de lieduri
21,30 Meridianele clntecului
22,00 Telejurnal

De la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
comunică : Datorită executării unor 
lucrări pe D.N. nr. 2 B — Buzău— 
Brăila, la km 47 plus 923, circulația 
rutieră a fost deviată pe o variantă 
prin localitatea Făurei. Traseul da 
deviere nu corespunde circulației cu 
tonaj șl gabarit depășit. Ca urmare, 
posesorii de autorizații speciala 
pentru astfel de transporturi pa 
această rută se vor adresa unităților 
de drumuri care le-au eliberat auto
rizațiile in vederea stabilirii noilor 
rute ca urmează a fi folosite.

«, SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT

Ieri și azi în „Cupa României" la fotbalUNIVERSIADA DE IARNA '83

Un frumos și meritoriu succes 

al sportivilor români 

ECHIPA STUDENȚEASCĂ DE HOCHEI A ȚĂRII 

NOASTRE A ClȘTIGAT MEDALIA DE BRONZ

SOFIA 28 (De la trimisul Agerpres 
Lucian Oprea) : Medalia de bronz din 
cadrul turneului de hochei pe gheață 
al Universiadei de iarnă de Ia Sofia 
a fost cucerită de selecționata Româ
niei care simbătă seara în meciul 
pentru locurile 3—4 a învins cu 
scorul de 8—6 (5—3, 1—1, 2—2) repre
zentativa Japoniei. Golurile echipei 
studențești a României au fost înscri
se de Solyom (3), Cazacu (2), Hălău-

Concursul de biatlon a continuat la 
iioroveț cu proba de 10 km în care 
pe primul loc e-a situat Taras Dolnîi 
(U.R.S.S.), cel care cîștigase și cursa 
de 20 km. învingătorul a realizat 
timpul de 33’43”3/10. Sportivul român 
Vladimir Todașcă a ocupat locul 
șapte, cu timpul de 35’58”5/10.

Pe piftia de pe muntele Vitoșa, 
favoritul gazdelor, cunoscutul schior 
alpin Petar Popanghelov a cucerit 
prima medalie de aur pentru Bulga
ria, cîștigînd proba de slalom spe
cial cu l’29”84/100. L-au urmat Chris- 

că (2) și Gherghișan. Pentru forma
ția niponă au marcat Nomura (3), 
Ishi. Kurata și Suzuki. Victoria echi
pei noastre a fost rodul unei bune 
pregătiri tactice și fizice, unei dăruiri 
exemplare in toate meciurile decisive 
ale acestui turneu. S-au remarcat in 
mod special Cazacu. Solyom și tînărul 
portar Stanciu. debutant lntr-o com
petiție de anvergură.

★

tian Gaidet (Franța) — l’31”06/100 șl 
Leonid Melnikov (U.R.S.S.) —
l’32”8I/100. Primul dintre schiorii ro
mâni a fost Zsolt Balasz. situat pe 
locul 14 cu timpul de 1’39”51/100.

Universiada de iarnă '83 se încheie 
astăzi, cind vor fl decernate ultimele 
patru titluri Ia hochei pe gheață. 
biatlon-ștafetă 4x7,5 km, sărituri de 
la trambulină și slalom special fe
minin.

în cursul serii va avea loc festivi
tatea de închidere a competiției.

Ieri, în cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei României" la fotbal pe 
stadionul central din Drobeta-Turnu 
Severin echipa Universitatea Craiova 
a întîlnit formația Auto Timișoara care 
activează în campionatul județean.

Partida, urmărită de circa 20 000 
de spectatori, s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 (2—0), in favoarea echi
pei Universitatea Craiova, care s-a 
calificat pentru sferturile de finală 
ale competiției. Golurile au fost 
marcate de Cămătaru (min. 10). Cri- 
șan (min. 32 și min. 64), respectiv, 
Cioca (min. 87). «

Celelalte meciuri vor avea loc azi, 
duminică, după cum urmează :

în cîteva rînduri
• Astăzi, Ia Casablanca, in cadrul 

campionatului european de rugbi 
pentru „Cupa F.I.R.A.", selecționata 
României va intilni echipa Marocu
lui. Jocul este așteptat cu deosebit 
interes de amatorii de sport din lo
calitate care vor să vadă la lucru 
echipa română învingătoare în 
toamnă cu 19—3 in întîlnirea cu 
Franța. Din echipa României fac 
parte, printre alții, Fuicu, Lungu, 
Vărzaru, Paraschiv, Murariu, C. Dinu 
și Bucan.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 27 

februarie — 2 martie. In țară : Vreme 
!n general caldă. Cer variabil mai mult 
noros în vestul, centrul și nordul țării. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie In Oltenia, Banat, Crlșana, Ma
ramureș, Transilvania și nordul Moldo
vei. în rest ploile vor fi izolate. La 
munte precipitațiile vor fi șl sub formă 

Sibiu s Petrolul Ploiești —1 F. C. M, 
Brașov ; Tirgoviște : Chimia Rm. 
Vîlcea — Dinamo ; Brașov ; Steaua 
— Corvlnul Hunedoara ; Deva ; F. C. 
Bihor — Tractorul Brașov ; Buzău : 
S. C. Bacău — Sportul Studențesc ; 
Alba Iulia : Politehnica Timișoara — 
Progresul Vulcan ; București: F. C. 
Constanța — F. C. Argeș.

Jocurile Încep Ia ora 14, cu excep
ția partidelor Chimia Rm. Vîlcea — 
Dinamo și F. C. Constanta — F. C. 
Argeș programate de la ora 11.

Posturile noastre de radio vor 
transmite alternativ cu începere de 
Ia ora 14 întilnirile de la Sibiu, 
Brașov. Deva, Buzău și Alba Iulia.

• Turneul internațional de șah 
„Memorialul Paul Keres" a continuat 
la Tallin cu runda a patra, în . care 
marele maestru român Mihai Șubă 
a remizat cu Abramovici (Iugosla
via), rezultatul de egalitate fiind 
consemnat și in partidele Schussler— 
OU șl Petrosian—Bensch. Kiarner l-a 
Învins pe Tal, iar celelalte partide 
s-au întrerupt.

în clasament conduce Kiarner 
(U.R.S.S.), cu 3 puncte. Mihai Șubă 
se află pe locul șapte, cu 2 puncte.

de lapoviță șl ninsoare. Vtnt slab, pină 
la moderat cu intensificări locale in 
vestul țării și la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 5 
și plus 5 grade, cele maxime intre 4 si 
12 grade, local mai ridicate in sud. 
Izolat, condiții de ploaie. In București : 
Vreme caldă. Cer temporar noros, fa
vorabil ploii în a doua parte a inter
valului. Vlnt slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între minus 2 șl plus 2 grade, maxi
mele între 8 și 12 grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

cinema
0 Plecarea Vlaștnilor t PATRIA 
(11 88 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Comoara : COSMOS (27 54 95) — 
0,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, FE
RENTARI. (80 49 95) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Ochi de urs : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15: 13,30,; 15,45; 
18; 20,15.
0 Patima : PROGRESUL (23 94 10» — 
15,30; 17,30; 19,30.
0 Puterea și Adevărul s CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
0 Nea Măria miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15: 13,S0; 15.45: 18 : 20. 
0 Mama — 9; 11; 13,15; Bicicleta — 
15,30; 17,45; 20: TIMPURI NOI (15 61 10). 
0 Sindromul ; STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15; 17,30; 20, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Popeye marinarul — 9; 10,45: 12,30; 
14,15; 16, Quo vadis homo sapiens 7 — 
17,45; 19,30: DOINA (16 35 38), .
0 Raidul vărgat : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16: 19,15. FAVORIT (45 31 70) — 
9,15; 12,30; 16,30; 19,30, GRIVIȚA
(17 03 58) — 9; 12; 16; 19.
0 Ace! minut, acea secundă : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15.30; 17.30: 19,30. 
0 Ali-Baha și cei 40 de hoți : TOMIS 
(21 49 46) — 8,45; 11,30; 14,15: 17; 19,45. 
0 Oglinda spartă : UNION (13 48 04) — 
9,30; 11,30: 13.30: 15,45; 18: 20.
O Bunul meu vecin Sam : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
0 Despărțire temporară : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,13: 12,30: 16; 19,15, FE
ROVIAR (50 51 40) - 8,45; 11,30; 14,15; 
17,15; 20. FLAMURA (85 77 12) — 9;
12,15: 16: 19,15.
# Piedone Africanul : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11.30; 14,15: 17: 19,30.
0 Pe căi nelegale : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Războiul stelelor : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) - 14: 16,?0; 19,15.
0 Expresul colonelului Von Ryan s 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,30; 14; 
16,45; 19.30, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,13.
0 Amnezia ; FLACĂRA (20 33 40) —
15.30; 17,30: 19,30.
0 Competiția : FLOREASCA (33 29 71)
— 8,45: 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.

0 Marea evadare î GLORIA (47 46 75)
— 9: 12,15; 16; 19,15.
0 Combinația : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17.15;'19.30.
0 Imperiul contraatacă: LIRA (31 71 71)
— 9,30; 12; 15,30; 18,30.
0 Pe aripile viatului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30: 14,30; 18,30.
0 Cavalerii teutoni; MUNCA (21 50 97)
— 10; 13; 16; 19.
0 Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Clinele : SCALA (11 03 72) —
9,30; 12,15; 15; 17.30; 20.
0 Acel blestemat tren blindat : VII
TORUL (114803) — 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sals 
mică) : Cheile orașului Breda — 10; 
Generoasa fundație — 15; Examenul
— 20; (sala Atelier) : Idolul șl Ion 
Anapoda — 10,30: Intre patru och! (A)
— 19; (sala mică a Palatului) : Gim
nastică sentimentală — 15,30: 19; (sala 
Batiștei) : Intre patru oclii (B) — 19. 
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Concert de mu
zică veche — 11; Stagiunea munici
pală a artiștilor amatori. Concert sus
ținut de corul „Cantata". Dirijor : 
Jean Lupu. Solistă : Ana Felicia Filip
— 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Căsătoria 
secretă — 11; Bal mascat (premieră) 
— 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Lec
ția de dragoste — 10,30; Voievodul
țiganilor — 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 10; Mobilă și durere 
— 15: Amintiri — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 10; 15: 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 11; Să Îmbrăcăm pe cel 
goi — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 10,30; La 50 de ani ea des
coperă marea — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 10,30.
0 Teatrul „C. L Nottara" (50 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 10; 
Idioata — 15; 19,30; (sala Studio) :
Noaptea umbrelor — 10,30; Pensiunea 
doamnei Olimpia — 15,30; 19,
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 10: Dragă 
mincinosule — 15; Escapada — 19,30;

(sala Giulești, 1«M85) : Cocoșelul 
neascultător — 10; Șapte martori
— ia.
0 A.R.LA. (13 53 75, la Sala Palatu
lui) : Concert-concurs de creație de 
muzică ușoară românească „Melodii 
■82“ — 18.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă- 
nașe — 19,30; (la Palatul sporturilor șl 
culturii) : Stela» stelele șl Boema — 
11; 18.
0 Ansamblul „Rapsodia românâ" 
(13 13 00) ; Fata moșului cea harnică
— 10,30: Ritmurile tinereții — 16; De 
la lume adunate — 19.
0 Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) ; 
Bunica se mărită — 16; 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Cădere liberă — 19. 
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul șl păpușa — 10; 12; (sala 
Teatrului „Ion Vasllescu") : încotro, 
căluțule 7 — 10. ,
0 Circul București (11 Ol 20) t 
Muppets... ta circ — 10; 16; 10,30.
0 Teatrul de estradă al Armatei 
(13 60 64) : Curierul melodiilor prefe
rate — 16,30; 19,30.

S a B ■expoziții
0 Sălile Dalles : Expoziția de pictură, 
sculptură șl grafică „Balcanii — zonă 
a păcii și înțelegerii intre popoare". 
0 Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România: Expoziția comemo
rativă „loan Andreescu — anii de crea
ție in țară" ; Expoziția Flaviu Drago- 
mir, pictură, sculptură șt grafică ; 
Expoziția „Arta italiană din secolele 
XV—XVIII tn muzee și colecții din 
România" ; Ion Stendl, Horea Fiă- 
mîndu, pictură, desen, sculptură.
© Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal dc arte decorative.
® Galeria Orizont : Expoziția de artă 
decorativă dedicată Zilei Internațio
nale a femeii; (atelier 35) : Expoziția 
„Secțiune in atelier — sculptură și 
desen".
® Galeria Simeza ; Benone Șuvftială, 
pictură.
© Galeria Eforie : Mibal Stănescu, 
desen satiric.
® Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Tania Baillayre, pictură ; (etaj) : Ion 
Neagu, pictură.
© Galeria Galateea : Luciile Armașa 
Negri, pictură.
0 Galeria municipiului București ; 
Teodor Răducan, pictură, grafică.
0 Sala „Hanul cu Tei" : Expoziția 
„Secțiune tn atelier. Artă decorativă".

• PROTECȚIA PLAN- 
TELOR ÎMPOTRIVA GE
RULUI, Cercetători canadieni 
au descoperit în tulpinile plan
telor agricole o substanță care 
contribuie Ia supraviețuirea a- 
cestora la temperaturi foarte 
scăzute. Griul de toamnă, cul
tivat în condiții de laborator și 
căruia i s-au făcut injecții cu 
această substanță, a suportat cu 
bine geruri de minus 30 de gra
de Celsius. în prezent, cercetă
torii se pregătesc să extindă ex
periențele pe suprafețe mari. 
Ei consideră că. prin tratamente 
speciale, vor putea fi apărate 
Împotriva frigului și livezile de 
pomi fructiferi, culturile de zar
zavaturi și de flori.

• O INTERESANTĂ 
DESCOPERIRE ARHEO
LOGICĂ. în capitala județu
lui Yingxian, provincia Shanxi, 
se înalță o pagodă de lemn con
struită în anul 1056. Cu ocazia 
efectuării unor lucrări de res
taurare. in interiorul principalei 
statui a lui Budha, aflată la ni
velul al patrulea al pagodei, au 
fost descoperite 160 de obiecte 
ascunse acolo in perioada dinas
tiei Liao, adică cu mai bine de 
opt secole în urmă. Este vorba, 
printre altele, de 47 de volume 
de scrieri budiste, 30 de manu
scrise, opt texte tipărite, o pic
tură. șase portrete ale lui 
Budha, monezi de aur din pe
rioada domniei împăratului 
Huizong (1119—1125 e.n.),. Pină 
acum nu fuseseră descoperite 

cărți tipărite In perioada dinas
tiei Liao (916—1125 e.n.). Scrie
rile tipărite pe plăci, găsite în 
pagoda de lemn, completează 
astfel golul existent în istoria 
tehnicii tiparului in China.

• METAN SOLID.
ton, satelitul natural al pla
netei Uranus, așa cum arată 
noile descoperiri ale cercetători
lor americani, este acoperit in 
unele regiuni de un strat de 
metan solid. Metanul se solidi
fică la o temperatură de minus 
223“C. în partea cea mai apro
piată de Soare a orbitei, sa
telitul atinge o temperatură de 
suprafață de aproximativ mi
nus 208°C. Acesta se presupune 
a fi motivul pentru care o parte 
din metanul solid se evaporă și 
formează temporar în jurul sa-

de^sHetutRBen8
telitului planetei Urănus o at
mosferă de metan,

• ULTRASUNETELE 
IN DIAGNOSTICAREA 
SINUZITEI. în Suedia a -fost 
pus la punct un aparat ce 
asigură o- nouă aplicație a 
sunetelor in medicină. Medi
cul deplasează un mic genera
tor de ultrasunete pe fața pa
cientului, de-a lungul traseului 
sinusului. Ultrasunetele sint re
flectate in mod diferit dacă 
sinusul este degajat sau nu. 
Impulsurile sînt afișate pe un 

ecran. Există mai multe posibi
lități de utilizare : se poate 
„fixa" o imagine pe ecran pen
tru a o examina mai bine sau 
se pot obține copii ale imagi
nilor de pe ecran, folosindu-se 
un aparat fotografic obișnuit.

• MOTOR SOLAR. 
Doi cercetători amatori au ob
ținut un record mai puțin o- 
bișnuit : ei au reușit să traver
seze continentul australian de 
la vest la est într-un vehicul de 
construcție proprie, al cărui mo
tor era alimentat în întregime 
cu energie solară. Vehiculul a 

atins In condiții de radiație so
lară puternică o viteză maximă ■ . 
de 65 km/h. Călătoria a durat 
aproximativ trei săptămîni.

® PENTRU ECONO
MISIREA COMBUSTIBI
LULUI. Nava din fotografia 
alăturată ar putea să reprezin
te tipul ideal de ambarcațiune 
a viitorului. Căutînd căi și sis
teme eficace de economisire a 
combustibilului, un specialist 
britanic propune acest tip de 
navă, prevăzut cu un sistem de 
propulsie care să folosească for
ța vintului și a curenților ma
rini. Noul tip de navă este do
tat și cu clasicul motor. Ea va 
utiliza însă cu cel puțin 25 la 
sută mai puțin combustibil de
cit actualele ambarcațiuni.

ton%25c4%2583.de
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' PMDIN1EL1 NICU CMUSKCU, MILITANT NEOBOSIT PENTffll PACE ' 
SI BEZTfflMARE, PENTffll 0 LOME FARfl ARME SI RĂZBOAIE"

Ample relatări și comentarii ale presei internaționale pe marginea recentelor cuvîntări 
și interviuri ale conducătorului partidului și statului nostru

Marile realizări ale poporului nostru în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, activitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civilizație sint amplu reflectate în presa 
din diferite țări ale lumii. Mijloacele de informare in. masă scot .în evi
dență atașamentul României socialiste, al conducătorului partidului și 
statului nostru față de idealurile păcii, prieteniei și înțelegerii interna
ționale, hotărîrea de a contribui activ la soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității, la oprirea neintirziată a cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezarmare, la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. . . . 1 •

Agenția iugoslavă TANIUG,t re- 
luînd largi extrase din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința’ pe țară a președinților 
consiliilor populare, reliefează, pa
sajele prin care conducătorul parti
dului șl statului nostru a chemat 
la creșterea puternică a producției 
agricole, la utilizarea judicioasă a 
suprafeței agricole.

In relatarea agenției iugoslave 
slnt subliniate, de asemenea, re
feririle la activitatea țărilor neali
niate, marea însemnătate pe care 
țara noastră o acordă acțiunii pe 
plan internațional a țărilor in curs 
de dezvoltare, a țărilor mici și mij
locii, a mișcării țărilor nealiniate.

Aceeași agenție, r'elatînd despre 
interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului danez 
„Information", citează pasajele refe
ritoare la activitatea țărilor neali- 
.niate, care — după cum a arătat 
președintele României — pot de
termina o anumită îmbunătățire a 
situației internaționale, la! necesi
tatea unei activități susținute a tu-, 
turor popoarelor, în care țările 
nealiniate au un rol important. 
„Un rol tot așa de important — și 
in anumite direcții poate mai mare
— trebuie să-l aibă țările europene, 
țările din: cele două blocuri mili
tare. Mă' refer chiar la popoarele 
din cele două blocuri militare, care
— acționînd in strînsă solidaritate 
cu țările nealiniate, cu alte state 
ale lumii — vor putea, realmente, 
să determine trecerea la măsuri 
concrete de, dezarmare și de solu
ționare a problemelor complexe pe 
calea tratativelor", a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — re
levă în încheiere agenția Taniug.

Relatînd despre cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința pe țară a președinți
lor consiliilor populare, agenția 
A.D.N. din' R.D.G. reliefează pa
sajele, referitoare la crearea unei 

, zone denuclearizate in Balcani și a 
unei zone fără arme nucleare care 
să separe cele două blocuri militare 
pe continent.

„Președintele Ceaușescu se pro
nunță pentru o Europă unită și 
denuclearizată" — sub acest titlu 
ziarul mexicări „EL DIA" publică 
largi extrase din interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu zia
rului danez „Information". „Pre
ședintele României — scrie „El 
Dia" — a reiterat necesitatea unei 
Europe bazate pe state independen
te, fără arme nucleare și, in per
spectivă, fără armamente de nici un 
fel".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
ți-a exprimat sprijinul față de pro
punerea privind crearea unei zone 
fără armament nuclear in Europa 
centrală și a apreciat că aceasta ar 
trebui să fie extinsă pentru a inclu
de zona Balcanilor șl nordul Europei
— scrie agenția REUTER, informînd 
despre interviul acordat de tovară

șul Nicolae .Ceaușescu ziarului da
nez „Information4. , ,

La rindul său, agenția D.P.A. din 
R.F.G.1 citează cuvintele președinte
lui României privind necesitatfea 
unei strinse colaborări între mișcă
rile pentru, pace din Est și din Vest. 
Trebuie să se dea noi ■. dimensiuni 
acestei activități — a spus președin
tele. Nicolae Ceaușescu. pentru 
că este in interesul nostru, al po
poarelor europene, să nu fie am
plasate noile rachete, să se facă to
tul pentru retragerea celor existente 
și distrugerea lor ■— relatează agen
ția. >

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
continuă D.P.A. — a apreciat pozitiv 
propunerile cu privire la crearea in 
Europa, centrală a unei zone fără 
armament nuclear, la edificarea 
unei Europe fără arme nucleare și. 
în perspectivă, fără nici un fel de 
armament..

Ziarul ' norvegian „AFTENPOS
TEN" își informează cititorii despre 
hotărir.ea României de a nu spori 
cheltuielile pentru apărare pînă în 
1985 peste nivelul anului' 1932. Ci
tind luări de poziție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ziarul norve
gian relevă, de asemenea, că 
„președintele Ceaușescu pledează 
pentru o Europă denuclearizată" și 
„cere oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune cu 
focoase nucleare in'Europa și retra
gerea celor existente". Președintele 
Nicolae Ceaușescu — continuă 
„Aftenposten" — „subliniază că tre
buie să se ajungă la un echilibru 
militar prin reducerea arsenalelor 
atomice și nu prin sporirea aces
tora".

Continuînd seria de articole de
dicate țării noastre, ziarele belgiene 
„LA NOUVELLE GAZETTE" și 
„LA PROVINCE" înfățișează pro
gresele realizate in toate domeniile 
de activitate de tara noastră în anii 
construcției socialiste.

Publicațiile inserează portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
soțit de calde cuvinte de felicitare 
cu ocazia omagierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniversă
rii zilei sale de naștere. -

In anii de după cel de-al doilea 
război mondial — se subliniază in 
articole — România „s-a transfor
mat intr-o țară tndustrial-agrară, 
dotată cu o industrie modernă și o 
agricultură in plin progres, avind- 
un nivel de civilizație materială și 
spirituală tot mai ridicat".

După ce prezintă cifre privind 
creșterea produsului social și a ve- 

■ nitului național, ritmurile • medii 
anuale de dezvoltare foarte înalte, 
cele două ziare belgiene relevă că 
această dezvoltare accelerată a 
permis crearea a milioane de locuri 
de muncă, sporirea considerabilă a 
veniturilor totale reale ale popula
ției și construirea a milioane de 
locuințe. „Dinamismul economiei 
românești se exprimă, între altele,

prin apropierea de țările dezvolta
te din punct de vedere economic" 
— constată „La Nouvelle Gazette" 
și „La Province".

După ce menționează că . s-au 
luat din timp măsuri' de prevenire 
a efectelor crizei economice- mon
diale, se subliniază că. aceste mă
suri „vor. permite dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale în an
samblu". Referitor la planul pe 
1983, se arată că „măsurile preconi
zate sint de natură să asigure dez
voltarea continuă ' a țării". în spri
jinul acestei' afirmații sînt citate 
date din prevederile '■ de plan pe 
anul in curs.

„Ca urmare a acestor eforturi — 
se spune in continuare — România 
va deveni la sfirșitul anului 1985 o 
țară'cu un nivel, mediu de dezvol
tare economică". ,

„TRYBUNA LUDU", organ al 
C.C. al P.M.U.P., a publicat extra
se largi din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
festivă dedicată împlinirii a 50 de' 
ani de la eroicele lupte revoluțio
nare din 1933 ale muncitorimii 
române. După ce se relevă că, in 
pofida condițiilor internaționale di
ficile, economia românească a con-; 
tinuat să Se dezvolte, fiind conso
lidate realizările obținute în trecut, 
in articolul publicat de ziarul po-' 
lonez se arată : „Tovarășul1 Nicolae

Ceaușescu a spus că trebuie făcut 
totul pentru unirea eforturilor sta
telor europene în vederea opririi 
amplasării in Europa de rachete cu 
rază medie de acțiune și pentru dis
trugerea celor existente pe conti
nent. El a exprimat, de asemenea, 
convingerea că trebuie intensifica
te eforturile in scopul încheierii in 
cel mai scurt timp și cu succes a 
reuniunii, de la Madrid.

Dialogul la nivel înalt româno- 
iorda'nian, desfășurat recent Ia 
București, s-a aflat în atenția agen
țiilor de presă de peste hotare, 
momentele vizitei fiind reflectate de 
T.A.SiS., CHINA NOUA, TANIUG, 
PRENSA LATINA'. ASSOCIATED 
PRESS. UNITED PRESS INTER
NATIONAL. REUTER, FRANCE 
PRESSE, D.P.A., M.E.N., ANSA, 
de alte agenții de presă. Atenția cu 
care a fost urmărită această înțîl- 
riire la nivel înalt din capitala 
țării noastre constituie o nouă ex
presie a puternicei rezonanțe inter
naționale a pozițiilor constructive 
exprimate de România socialistă, 
de conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu, în problema majoră pe 
care o reprezintă situația din Orien
tul Tvjijlociu,. ca dealtfel și în. alte 
probleme . esențiale ce frămintă 
lumea contemporană.

, , (Agerpres)

Expoziție omagiala la Manila
MANILA 26 (Agerpres). — La Manila a fost organizată o expo

ziție de carte și fotografii, cu prilejul omagierii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a zilei sale de naștere.

în cadrul unei întîlniri desfășu
rate la ambasada României, con
ducerea Asociației' filipineze a ora
șelor înfrățite a dat o înaltă apre
ciere acestei expoziții, ce ilustrează 
pe larg activitatea prodigioasă-a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de
dicată cauzei progresului și pros
perității poporului român, activi
tate ce se reflectă in dinamismul 
succeselor obținute de România in 
toate domeniile, precum și în pres
tigiul internațional de care se 
bucură politica externă promovată 
cu consecvență de țara noastră.

Luînd cuvîntul, președinta Co
mitetului pentru orașele înfrătito 
Manila — București, Rosario Vil
lar, a arătat că marile realizări 
obținute de poporul român, sub 
conducerea, dinamică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, sint bine cu
noscute -" și apreciate în Filipine. 
Istoria frămintată și tradițiile cul
turale ale națiunii române, , .stră
vechile sale aspirații pentru uni
tate șl independență sint prețuite 
Ih'modiil cel mai înalt în ’ Fitipihe'f 
generind țeluri, și idealuri comune 
care apropie popoarele român și fi- 
lipinez, în ciuda distanțelor geo
grafice ce le separă — a spus Ro
sario Villar.

Din partea primarului orașului 
Manila. Ramon Bagaising. pre
ședinte de onoare al asociației, s-a 
exprimat satisfacția pentru posibi
litatea oferită delegației asociației 
de a cunoaște, prin intermediul 
expoziției dedicate vieții și activi
tății președintelui Nicolae 
Ceaușescu, remarcabilele realizări 
obținute de poporul român sub în
țeleaptă sa îndrumare și ' condu
cere.

în cuvîntul său. dr. Leticia Perez 
de Guzman, președinta Asociației 
filipineze a orașelor înfrățite, a 
evocat personalitatea științifică re
marcabilă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, reliefând interesul cu 
care este urmărită activitatea sa 
susținută de om de știință, cu re
zultate de amplu ecou internațional. 
Reamintind momentele memorabile 
în care tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost conferit titlu] de doctor 
honoris causa al Universității femi
nine din Manila, președinta asocia
ției a’ arătat că întilriîrea aviită cu 
tovarășa Elena Ceaușescu îi va ră- 
mine mereu vie in amintire.

Totodată, conducerea asociației 
și-a exprimat aprecierea pentru co
laborarea în domeniul dezvoltării 
relațiilor de prietenie dintre Bucu
rești si Manila, pentru promovarea 
pe mai , departe a cooperării dintre 
cele două țări și popoare.

în încheiere, conducerea asocia
ției a. exprimat mulțumirile muni
cipalității, orașului Manila pentru 
ocazia "oferită de a adăuga noi ele
mente pe linia cunoașterii României 
și a poporului român.

La , acțiune. in,afara delegației 
asociației, au luat' parte reprezen
tanți .ai unor instituții filipineze de 
artă și cultură, ziariști.

/*•
Televiziunea filipineză a prezen

tat imagini filmate din-timpul vi
zitării expoziției. De asemenea, în 
presă au fost inserate știri în care 
a fost-subliniată-semnificația acestei 
întîlniri pentru dezvoltarea pe mai 
departe a bunelor relații dintre cele 
două țări.

(din âcțuâlîțâțeâ polîțîca)
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VARȘOVIA r “1

Se dezvoltă colaborarea economică
româno-poloneză

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei in R.P., Polonă a .to
varășului Ion Teșu. ministrul agri
culturii și industriei alimentare, la 
Varșovia a fost semnat un aide-me
moire privind colaborarea economică 
și tehnico-științifică româno-polonă 
in domeniul agriculturii și industriei 
alimentare.

Se prevede dezvoltarea conlucrării 
în ameliorarea și tehnologia princi
palelor culturi agricole, extinderea 
schimbului reciproc de tehnologii, 
precum și studierea de către specia
liștii români și polonezi .a unor pro
cese tehnologice noi.

Documentul 
nistrul român

ministrul agriculturii și industriei 
alimentare al R. P. Polone.

Cu același prilej a mai fost sem
nată o ințelegqre privind colaborarea 
științifică intre Academia de științe 
agricole. și\ silvice din România și 
Academia poloneză de științe —sec
ția de științe agricole și silvice.

La semnare a participat Ion Coz- 
ma. ambasadorul țării 
lonia.

noastre în Po-

a fost semnat de mi- 
și de Jerzy Wojtecki,

★
Ministrul român a 

Roman. Malinowski, 
al Consiliului de Miniștri ai R.P. Po
lone, și a vizitat obiective economi
ce din domeniul agriculturii și 
dustriei, alimentare poloneze.

fost primit de 
vicepreședinte

in-

in
Evoluția economiei bulgare 
primii doi ani ai cincinalului

AGENȚIILE

DE PRESĂ

TRANSMIT
DELEGAȚIE ECONOMICA

condusă de Alexandru
O

ROMANA,
Roșu, ministru secretar de stat în 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice' Internațio
nale; a avut întrevederi cu repre
zentanți ai autorităților guverna
mentale japoneze și a purtat tra
tative cu unele firme și companii, 
industriale, în spopul creșterii 
schimburilor comerciale șl extinde
rii cooperării economice dintre 
România și Japonia.

SOFIA 26 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al R.P. Bulgaria a exa
minat raportul privind principalele 
rezultate ale îndeplinirii planului 
unic de dezvoltare social-economică 
a țării în 1981 și 1982 — prinții doi 
ani ai celui de-al VIIT-lea plan cin
cinal — informează agenția B.T.A. In 
perioada respectivă — arată agenția 
— s-au înregistrat o dezvoltare stabilă 
a economiei naționale și o creștere 
continuă a -nivelului de frai al po
porului bulgar. Creșterea -medie 
anuală a venitului național a fost de 
4.7 la sută, producția industrială' a

sporit cu 5.1 la sută, producția agri
colă cu peste 5,5 la sută, produc
tivitatea muncii cu 4 la sută, ve
niturile reale ale populației cu 4.6 
la sută, iar fondurile sociale de con
sum cu 5,4 la sută. Continuă înde
plinirea , sarcinii strategice de edifi
care a . bazei tehnico-materiăle a so
cietății socialiste dezvoltate. Astfel, 
.în ultimii ani au fost făcute inves
tiții de 14,5 miliarde leva, au intrat 
în funcțiune importante capacități de 
producție, au fost construite 140 00Q 
apartamente, numeroase școli și spi
tale.

CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA ÎN PROBLEMELE COREEI. 
Sub auspiciile Comitetului interna
țional de legătură pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică a 
Coreei, la Paris s-au deschis lucră
rile unei conferințe internaționale 
in legătură cu planurile privind 
cooperarea militară dintre. S.U.A., 
Japonia și Coreea de Sud. infor
mează agenția A.C.T.C. Raportul 
principal al reuniunii a fost pre
zentat de Luccio Luzato, președin
tele Comitetului internațional de. 
legătură pentru reimificarea inde
pendentă și pașnică a Coreei.

Congresul Partidului Uniunea Socialistă Sudaneze
KHARTUM 26 (Agerpres). — Sîm- 

bătă. la Khartum s-au deschis lucră
rile celui de-al IV-lea Congres na
țional al partidului Uniunea Socia
listă Sudaneză, la .care iau 
peste 1 850 delegați, precum și 
gații ale unor partide din țări 
tene.

Din-țara noastră participă o 
gație condusă de tovarășul Nicolae

OSLO

parte 
dele- 
prie-
dele-

Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv ăl Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

La deschiderea lucrărilor, Gaafar 
Mohamed Nimeiry, președintele Re
publicii Democratice Sudan, pre
ședintele Uniunii Socialiste Sudane
ze, a rostit o amplă cuvintare cu- 
prinzînd programul politic de acțiune 
pentru etapa următoare.

PRODUCȚIA MONDIALA DE
l CEREALE a sporit in anul 1982 cu 

40 milioane tone față de cea ob
ținută in 1981, ajungind la un to
tal record de 1,553 miliarde tone — 
a anunțat Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), în buletinul său 
lunar privind perspectivele alimen
tare. S-a precizat însă că portul 
țărilor in curs de dezvolt .,-e, re- 
prezentînd trei sferturi din popu- 

I lația planetei, la creșterea pro- 
- ducției de cereale de anul trecut 

. nu a fost decit de 20 la sută. De 
| asemenea, buletinul F.A.O. arată că 

majoritatea țărilor sărace și defici
tare pe plan alimentar au cunoscut 

[ in 1982 o scădere a producției ce
realiere. Tn Africa, în special, ara
tă documentul, „situația alimentară 
rămine extrem de serioasă".

încheierea sesiunii
OSLO 26 (Agerpres). — La Oslo 

s-au încheiat lucrările Consiliului 
Nordic — organ consultativ alcătuit 
din reprezentanți ai parlamentelor și 
guvernelor Danemarcei, Finlandei, 
Islandei, Norvegiei și Suediei, infor
mează agențiile Reuter și T.A.S.S. 
Participanții au examinat o serie de 
probleme actuale de politică exter
nă. între care problema creării unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei. Un loc centra! in cadru] discu
țiilor a revenit problemei șomajului.

Consiliului Nordic
care afectează în prezent aproxima
tiv 800 000 de persoane din țările 
nord-europene. Totodată, participan- 
ții au subliniat că țările nordice tre
buie să depună eforturi pentru a 
contribui la relansarea economiei 
mondiale, pentru a combate protec- 
tionismul și pentru ' a coopera pe 
plan monetar.

Următoarea reuniune a Consiliului 
Nordic va avea loc în februarie. 1984 
la Stockholm.

LA VIENA a avut loc o nouă șe
dință plenară a delegațiilor stato- 
lor participante Ia negocierile pri
vind reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacen
te in Europa centrală.

DEMONSTRAȚIE A ȘOMERI
LOR. — Zeci de mii de muncitori 
belgieni s-au adunat, în cursul di
mineții, la Bfuxelles, pentru a lua 
parte la o mare demonstrație 
protest 
lui. Se 
acestei 
depășit 
12,2 .la 
muncă a tării.

de 
împotriva creșterii șomaju- 
amintește că la jumătatea 
luni numărul șomerilor 
în . Belgia 

sută din
a

500 000,: adică 
totalul forței de

ÎN PREGĂTIREA U.N.C.T.A.D. VI

BOGOTA 26 (Agerpres). — La Car
tagena, in Columbia, au continuat lu
crările reuniunii țărilor din grupul 
latino-american consacrate pregătirii 
celei de-a Vl-a sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru 'Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Luind cuvîntul, secretarul executiv 
permanent al Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.), Carlos Al- 
zamora (Peru), a estimat că. in etapa 
actuală, aproximativ 80 la sută din 
împrumuturile acordate statelor la- 
tino-americane' slujesc la rambursa
rea datoriei- lor exteme.-De- aseme
nea, el a apreciat că, în prezent, si-

grupul latino-american
tuația economică și financiară a ță
rilor Americii Latine este, sub unele 
aspecte, mai rea chiar decit cea din 
perioada marii crize din anii ’30. în 
context. Carlos. Alzamora a amintit 
că datoria externă globală a țârilor 
latino-americane se ridică la aproxi
mativ 300 miliarde dolari, reprezen- 
tind cam jumătate din datoriile ex
terne cumulate pe plan mondial.

I EXPOZIȚIE
LA. La Brno,

■ slovacă, s-a deschis expoziția in
ternațională pentru produse ali-

1 mentare, ambalaje, de tehnică ti
pografică, de utilaje și instalații

1 pentru manipularea și depozitarea 
mărfurilor, .la care participă 5S0 
firme și întreprinderi din 34 de țări.

IDin țara, noastră participă între
prinderea de comerț exterior 
„Fructexport". Standul românesc, a.

I fost vizitat de ministrul comerfu- 
I lui exterior al R.S. Cehoslovace, 

Bohumil Urban. \ ‘

INTERNAȚIONA- 
în R. S.i Ceho-

Problema viitorului Namibiei — te
ritoriu aflat sub ocupația ilegală a 
rasiștilor sud-africani — formează 
din nou obiectul unei intense activi
tăți diplomatice. Atenția acordată 
unuia dintre cele mai complicate 
dosare ale Africii de azi este determi
nată de faptul că la doi ani de la 
Conferința de Ia Geneva (ianuarie 
1981), care a eșuat din cauza mane
vrelor obstrucționiste ale R.S.A., ne
gocierile purtate in diverse capitale 
au continuat să bată pasul pe loc, 
iar situația de pe teritoriul namibian 
a devenit tot mai gravă.

în dorința de a-și menține contro
lul asupra bogatei regiuni a Africii 
de Sud-Vest — aici se găsesc unele 
din ceie mai mari zăcăminte de ura
niu din lume — forțele regimului 
de la Pretoria și-au sporit conside
rabil efectivele staționate in Nami
bia, intensificindu-și, totodată, re
presiunile împotriva populației lo
cale pentru a o sili să renunțe la 
lupta sa eroică de eliberare sub con
ducerea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Orice sprijin acordat organizației 
respective este. reprimat cu cea mai 
mare cruzime. Sate întregi sint de
vastate ; numeroși locuitori, bănuiți 
de complicitate cu forțele de elibe
rare națională, sînt torturați sau 
executați pe loc. în acest sens, epis
copul catolic din. Africa australă a 
condamnat' cu ' toată fermitatea 
„atrocitățile comise ăe trupele sud- 
africane In Namibia", dezvăluind noi 
cazuri deosebit de grave de extermi
nare a populației pașnice. Majorita
tea acestor . atrocități sint semnalate 
in regiunile de nord ale teritoriului, 
locuite de populația ovambo, care 
este cunoscută prin identificarea sa 
totală cu obiectivele luptei eroice a 
S.W.A.P.O. Astfel, agențiile de presă 
au anunțat recent masacrarea a circa 
100 de persoane din această zonă de 
către forțele de ocupație. Aceleași 
surse au făcut cunoscut că nu de 
mult în provincia Ovamboland toți 
membrii unei familii au fost secerați 
de tirul armelor automate ale ocu- 
panților, iar in provincia Kavango, 
două institutoare au decedat la nu
mai citeva ore după ce au fost su
puse unui interogatoriu.

Așa cum arată insă întreaga evo
luție a situației din Namibia, ace.ste 
metode samavolnice de represiune și 
teroare, menite să înăbușe lupta 
unui popor hotărit să-și ia destinul 
în propriile sale mîini, nu și-au atins 
obiectivele scontate. Lupta forțelor 
patriotice, sub.conducerea S.W.A.P.O., 
ale cărui prestigiu și influență sint în

continuă creștere, a cunoscut în 
1982 un nou și puternic avînt, 
numărul acțiunilor inițiate de mem
brii ■ acestei organizații (atacuri 
armate, sabotaje etc.) ridieîndu-se’la 
aproape 800. Pierderile înregistrate 
de corpul expediționar sud-afric.an 
au fost mult mai mari decit în anul 
precedent, contribuind la subminarea 
bazelor administrației-marlonetă de 
lă Windhoek. După aprecierea ma
jorității observatorilor politici, demi
sia, de fapt demiterea, șefului acestei 
administrații, Dirk Mudge, interve
nită lâ 12 ianuarie, constituie o ur-

teie noului „guvern"' de la Wind
hoek, .format, evident,- în exclusivi
tate de albi, Kosie Pretoriuș, a de
clarat că „singura soluție pentru Na
mibia constă in’ împărțirea în două 
— provincia Ovamboland ar deveni 
un stat' independept sau șemiinde- 
pendent, in care negrii ar putea in
stala un guvern al lor, iar restul ar 
fi’ un stat multirasial". Inutil a mai 
menționa din-’ cine ar fi compus gu
vernul „statului independent sau 
ăemiindependent" Ovamboland — 
exiștă aici precedentul bine cunoscut 
al „bantustanelor" din Africa de Sud

firească a acestui deziderat expri
mat de organizația internațională și 
sprijinit de toate popoarele lumii, 
în cadrul ei se înscrie și recentul 
turneu al secretarului general al 
O.-N.U., Javier Perez de Cuellar, in
tr-un număr de opt țări africane, 
turneu care și-a propus să scoată 
din impas problema namibiană și să 
grăbească realizarea unei soluții pe 
baza Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate. „Nicăieri in lume — a 
arătat el — nu sint atit de'constant 
și crud violate drepturile omului ca 
stib ' regimul apartheidului", ințele-

Cucerirea independenței - drept inalienabil 
al poporului namibian, cerință slringentă 

a stabilității și păcii pe continentul african
mare directă a imposibilității sale de 
a controla situația și reprezintă — așa 
cum declara Sam Nujoma,-președin
tele S.W.A.P.O.— „un eșec pentru 
regimul rasist sud-african in aplica
rea politicii de bantustanizare in 
acest' teritoriu șl un succes in lupta 
poporului namibian".

Paralel cu încercarea de a-și în
tări pozițiile. în Namibia, R.S.A. con
tinuă să promoveze o politică de for
ță bazată pe declanșarea de acțiuni 
agresive împotriva statelor din ,-,pri
ma linie", care au drept scop să in
timideze țările vizate, să le destabili
zeze situația internă și să le oblige 
să nu mai sprijine forțele patriotice 
namibiene. Aceste provocări, deve
nite o practică curentă, reprezintă 
un grav pericol pentru tinerele state 
africane, , o serioasă amenințare la 
adresa păcii generale. în același timp, 
regimul de la Pretoria, intensifieîn- 
du-și represiunile. împotriva forțelor 
patriotice namibiene, multiplicin- 
du-și provocările împotriva statelor 
independente din Africa australă, se 
dedă în continuare la un șir de ma
nevre politice menite să întîrzie în
făptuirea dreptului la autodetermi
nare al Namibiei. Recent, președin-

— Sau cine ar avea preponderența în 
celălalt stat „multirasial". Un aseme
nea plan contravine, total rezoluții lot 

■ O.N.U., care stipulează retragerea 
trupelor sud-africane, organizarea de 
alegeri libere și respectarea riguroa
să’â dreptului poporului namibian 
de a trăi intr-un stat independent și 
unitar, fără nici un amestec din afa- 
ră. El ,se înscrie, pe linia manevrelor 
obișnuite ale' Pretoriei de i nesocotire 
a integrității teritoriale a Namibiei, 
care au dus cu ani în urmă la pro
iectul separării portului Walvis Bay 
și anexării acestuia la R.S.A.

Aceste planuri, ca dealtfel întreaga 
politică a rasiștilor sud-africani, con
stituie un real motiv de neliniște 

' pentru opinia, publică internațională, 
care iși intensifică eforturile in ve
derea reluării negocierilor cu privire 
la viitorul vastului teritoriu- din su
dul continentului african. Activitatea 
diplomatică desfășurată in perioada 
ce a urmat adoptării, la. 20 decem
brie 1982, a cunoscutei rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U. prin 
care se cere punerea in aplicare 
„imediată și necondiționată" a pla
nului 6.NU. vizind accesul la inde
pendență al Namibiei este o urmare

gind prin aceasta ătît situația popu
lației majoritare din R.S.A.. . cit și 
cea a poporului namibian. Secretarul 
general al O.N.U. a cerut reglemen
tarea cit mai urgentă a problemei 
namibiene, a cărei perpetuare tinde, 
după părerea sa, să dea naștere unei 
situații la fel de periculoase ca cea 
existentă în Orientul Mijlociu.

Problema Namibiei a constituit, de 
asemenea, principalul subiect de dis
cuție' și la Conferința conducătorilor 
celor șase state africane din „prima 
linie" (Angola, Tanzania, Botswana, 
Mozâmbic, Zambia, Zimbabwe) și a 
liderilor mișcărilor de eliberare na
țională din sudul Africii, care a avut 
loc zilele trecute la Harare. Partici- 
panții Ia conferință au exprimat 
sprijinul deplin și necondiționat față 
de lupta de eliberare a poporului na
mibian sub conducerea S.W.A.P.O., 
respingind categoric orice încercări 
de a lega problema accesului Nami
biei la independență de alte eveni
mente.

Un larg curent in favoarea unei 
asemenea soluții iși face loc și in 
rindul țărilor nealiniate. După cum 
transmite agenția France Presse, un 
proiect de declarație pregătit de In-

dia pentru Conferința țărilor neali
niate, care va avea loc in luna mar
tie la Delhi,' cere Consiliului de Secu
ritate „să-și asume din nou respon
sabilitățile sale primordiale" pentru 
aplicarea planului O.N.U. privind 
acordarea independenței ■ Namibiei.

Ca rezultat al presiunilor exercitate 
de opinia publică internațională, în
seși autoritățile de la Pretoria s-.au 
văzut nevoite să accepte ideea parti
cipării la unele contacte si schimburi 
de păreri în problema namibiană, care 
au avut loc in S.U.A. (una din țările 
așa-zisului grup de contact), cît și pe 
continentul african. Astfel, agențiile 
internaționale de presă au relatat, 
ințre altele, despre convorbiri purtate 
de reprezentanți ai R.S.A. cu oficia
lități din Zambia și din Angola, aces
tea din urmă desfășurate în Republica 
Capului Verde la sfîrșitul lunii de
cembrie și reluate recent. într-o de
clarație făcută agenției portugheze 
ANOP, șeful delegației angoleze, mi
nistrul de interne Alexandre Rodri
gues, a arătat că Angola este favo
rabilă unei soluționări a. problemei 
Namibiei după exemplul Rhodeșiei — 
prin organizarea de alegeri — deoare
ce este neîndoielnic că victoria va fi 
obținută de S.W.A.P.O,, reprezentan
tul legitim al poporului namibian.

Inițiativele și luările'de poziție “în 
problema Namibiei confirmă încă o 

’ dată faptul că situația din ă- 
ceastă țară constituie una dintre 
cele mai presante probleme ale Afri
cii contemporane, a cărei soluționare 
nu mai suferă nici o amînare. O ase
menea reglementare presupune apli
carea, cît mai curind posibil, a pla
nului O.N.U., adoptat în 1978, care 
prevede organizarea de . alegeri ge
nerale, sub supravegherea O.N.U. și 
cu. participarea S.W-A.P.O., alegeri 
care să asigure exercitarea nestin
gherită a dreptului legițim și inalie
nabil la dezvoltare de sine stătătoare 
al poporului namibian. Aceasta este 
o cerință in sprijinul căreia România 
socialistă s-a pronunțat in repetate 
rînduri cu cea mai mare fermitate, 
subliniind necesitatea de a se pune 
capăt fără intirziere manevrelor ob
strucționiste ale R.S.A. Opinia pu
blică din țara noastră, alături 
opinia publică mondială, isi exnr 
convingerea că nu este denarte ziua 
cind. bucuri ndu-se de sprijinul si 
solidaritatea tuturor forțelor demo
cratice și progresiste, poporul nami
bian își va îndeplini năzuințele sale 
cele mai fierbinți de a trăi intr-o 
țară suverană, liberă și independentă.

Nicolae N. LUPU
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Aventura specimenelor...
Pe vremuri, marfa era prinsă cu lasso-ul pe coastele Africii, 

puțintel biciuită ca să se cumințească și pe urmă pusă în lanțuri ca
să se deprindă cu lumea liberă ; cei care rezistau traversării oceanului 
erau vinduți in piețe. Căci pe atunci marfa erau supraviețuitorii.

Acum este invers. Așa cum relatează agenția France Presse despre 
un comerț care, în pofida crizei, se menține prosper și plin de vitalitate. 
Aflăm astfel că anual din țări ale Asiei sint exportate in Occident zeci 
de mii de schelete, etichetate „specimene biologice destinate cerce- 

- tării". ■
Bineînțeles, comerțul nu are nimic macabru, fiecare vinde ce are și 

ce -poate,’ iar cercetarea e cercetare-și, mai ales, banii sint bani. Unul 
din organizatorii acestui drăgălaș export, un domn William d’Souza, 
declara satisfăcut că a ajuns la o cifră de afaceri de multe milioane 
de dolari.

Normal. Materia primă este foarte ieftină,
Scheletele, înainte de a ajunge distinse „specimene biologice", sint 
furnizate sub forma unor banale cadavre de către familiile sărace - 
mult prea sărace ca să plătească 25 de dolari costul incinerării rituale. 
Marfa se cumpără cu 3-4 dolari bucata și se vinde cu 200 de dolari 
(rezultind un cîștig gras, nicidecum scheletic). Bani cit n-au avut „speci
menele" în. toată viața anterioară (lor nu le revine însă nimic, 
dealtfel scheletele nu au buzunare pentru portofel).

Cîteodată, materia primă e chiar gratuită : așa cum arăta revista- 
de 
al

foarte convenabilă.

magazin „Illustrated Weekly", trupurile celor decedați se colectează 
pe străzi, de la spitale, morgă, singura formalitate fiind un atestat 
poliției că . in 15 zile corpul n-a fost revendicat de nimeni.

In schimb, ce aventură tulburătoare și ce perspective luminoase 
deschide înainte noua lor. viață post-mortem I

Candidații la funcția de „specimen" sînt spălați ca niciodată 
decursuL vieții,. îmbăiați in acizi, șlefuiți și lustruiți cu grijă pină capătă 
culoarea fildeșului — o adevărată mindrie pentru ei. După ce și-au 
trăit traiul in bordeie ori sub poduri, acum sint ambalați cu grijă în 
lăzi capitonate ; după ce nimeni din trecătorii grăbiți nu-i lua in seamă 
cînd se- stingeau de foame pe trotuare, acum devin centrul atenției in 
amfiteatrele selecte ale facultăților de medicină occidentale.

E drept, clrenții ău anumite .pretenții : se preferă „specimenele" în 
virstă de 25-40 ani (nu-i greu, în țari din lumea a treia cu media de 
virstă de 45 de ani nu prea ajunge lumea la adinei bătrîneți). Mai 
complicată e cerința ca marfa să fie 'în stare anatomică impecabilă ; 
or, avitaminozele, decalcifierile, distrofiile provoacă multe rebuturi (de 
aceea, în medie, din 5 schelete doar 3 reușesc in viață, adică ajung 

. „specimen").
Totuși, este un export cu viitor strălucit: materia primă există din 

abundență, mizeria, subnutriția, maladiile, epidemiile asigură producția 
în flux continuu (pe glob, 800 de milioane suferă de foame, iar 80 000 
mor de foame - zilnic 1). îneît diviziunea internațională „Nord-Sud" sau 
„bogați-săraci" își arată virtuțile nu numai în decdrsul vieții, ci și după 
aceea.

Cumpărarea de schelete este, desigur, una din formele cele mai 
concrete prin care Occidentul ajută țările sărace. De fapt, ajutorul e 
dublu: întii populația e ajutată să devină scheletică, iar pe urmă I 
se cumpără oasele. Două generozități, două.

le

în

...Acum cițiva ani se descoperise, in America Latină, o rețea care 
se ocupa de exportul singelui pentru transfuzii, recoltat de la sărăcimea 
fovelelor.

Desigur, de la flacoane cu singe la schelete întregi e un mare pas. 
...Progresează țările sărace, progresează I

N. COREU
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