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In întreaga țară, aprobare unanimă, profundă satisfacție pentru rezultatele 

rodnice ale vizitei de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
PAGINA A III-A

Mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cu prilejul inminării Medaliei Jubiliare 

a Uniunii Medicale Balcanice
IN PAGINA A V-A

Răspunzind sarcinilor și orientărilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în săptămîna 

21-27 februarie minerii au sporit producția 
medie zilnică de cărbune la 148,9 mii tone

Pe agenda priorităților
în agricultură: LEGUMELE

Convorbire cu tovarășul
Ion LÂZĂRESCU

.. Aur ministrul minelor

— Înainte de a începe această 
convorbire am consultat cîteva sta
tistici și am observat că in nici o 
altă perioadă din ultimii ani nu s-au 
obținut sporuri de producție atit de 
mari și intr-o progresie atit de con
stantă ca in luna februarie din 
acest an. Iată de ce, aflîndu-ne la 
încheierea lunii, vă rugăm, tovarășe 
ministru, să faceți o apreciere mai 
generală asupra activității din in
dustria extractivă.

— După cum se știe, în luna februa-, 
rie, în toate unitățile miniere s-a 
desfășurat o intensă aetlvitate poli
tică, tehnică și organizatorică pen
tru aplicarea măsurilor și indicațiilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și muncitori din 
industria minieră și din geologie. 
Practic, au trecut trei săptămîni de 
cind a început aplicarea noului pro
gram de lucru și, ceea ce este deo
sebit de important, in toată această 
perioadă producția medie zilnică de 
cărbune a crescut în mod constant : 
de Ia 134 mii tone în prima săptă- 
mînă la 136 
tămînă și la 
mina recent 
semnate de 
însă și în 
substanțelor —j-—.—
trecut de asemenea la organizarea 
muncii după noul program de lucru, 
în luna februarie, planul de produc
ție a fost îndeplinit la toate sorti
mentele de substanțe minerale me
talifere și nemetalifere.

Rezultatele obținute în această pe
rioadă in întreaga industrie extrac
tivă confirmă pe deplin eficienta tre
cerii la aplicarea noului program de 
lucru în 3 schimburi de 8 ore,, efi
ciență concretizată in folosirea mai 
bună a bazei tehnice din dotare și a 
tișnpului de lucru, într-o organizare 
41muncii mai apropiată de .cerințele 
concrete ale activității din minerit, 
în asigurarea unor condiții mai 
bune pentru refacerea forței de mun
că a minerilor. Ca urmare a 
măsurilor luate, sîmbătă, 26 fe
bruarie, de pildă, s-a obținut o 
producție totală de 157,2 mii tone 
de cărbune, unitățile din cadrul 
Combinatului minier Rovinari înre- 
gistrînd cea mai mare depășire a pla- 
liului. Dealtfel, r.emarc faptul că, in 
Ultimele zile, cele mai mari sporuri

mii tone in a doua săp- 
148,9 mii tone în săptă- 
încheiată. Sporuri în- 

productie s-au obținut 
unitățile de extracție a 
minerale utile, care au

21

de producție le-au obținut unitățile 
din bazinul carbonifer Rovinari, deși 
în luna februarie ele au rămas da
toare economiei naționale cu o can
titate de lignit care reprezintă pro
ducția unei zile, din cauza nive
lului mai scăzut al extracției din 
prima parte a lunii. Fac însă această 
precizare deoarece rezultatele obți
nute sînt string legate de acțiunile 
întreprinse în toate carierele de ex
tracție a cărbunelui din combinat 
pentru creșterea indicilor de folosire 
a excavatoarelor cu rotor și extinde
rea acordului global, formă de orga
nizare și retribuire a muncii care 
din luna martie se va generaliza in 
tot bazinul Gorjului.

Desigur, mai sînt încă unele pro
bleme de rezolvat, îndeosebi în ce 
privește completarea forței de mun
că, asigurarea cu piese de schimb.

Convorbire realizată de 
Ion TEODOR

PRODUCȚIILE OBȚINUTE ÎN SĂPTÂMÎNA
•27 FEBRUARIE

Unitatea Față de plan 
- în tone -

Combinatul minier Motru 
Combinatul minier Ploiești 
Combinatul minier Rovinari 
întreprinderea minieră Horezu 
Combinatul minier Valea Jiului 
întreprinderea minieră Mehedinți 
întreprinderea minieră Voivozi 
întreprinderea minieră Sălaj

+:29 600
+:23 400
+'15 100
+ 6 600
+ 3 800
+ 1 800
+ 900
+ 100

Primele zile ale lunii martie — 
prima lună a primăverii — marchea
ză începerea lucrărilor agricole care 
urmează să pună bazele recoltelor la 
numeroase culturi. De bună seamă, 
primii care ies la lucru sint grădi
narii, deoarece pentru a se obține 
producții mari și cit mai timpurii le
gumele treb’uie insămînțate și plan
tate cît mai devreme. In acest an, 
întreaga activitate desfășurată în le
gumicultura are o însemnătate deo
sebită. Evidențiind din nou cerința 
înfăptuirii programului de autoapro- 
vizionare teritorială, la recenta Con
ferință pe tară a 
președinților con
siliilor populare, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sub
liniat necesitatea 
sporirii substan
țiale a producției 
de legume in toa
te județele, în’ 
toate localitățile. 
Prin urmare. încă 
de pe acum, din 
primele zile ale 
lunii martie, 
consiliile popu
lare județene, o- 
rășenești și co
munale. care răs
pund de buna a- 
provizionare a 
populației pe plan 
local, au datoria 
ca, împreună cu 
cadrele de conducere și spe
cialiștii din unitățile agricole, să ac
ționeze pentru îndeplinirea planului 
în legumicultura. Aceasta presupune 
ca, prin acțiuni bine organizate și 
coordonate, în toate unitățile agrico- 
le și în gospodăriile populației, lu
crările de sezon din legumicultura să 
se desfășoare la timp și de bună ca
litate. astfel îneît să existe garanția 
că prevederile cuprinse in progra
mele de autoaprovizionare teritorială 
vor ff realizate și depășite.

Din numeroase județe 
vești care arată că lucrările ... 
micultură au început. După cum am 
fost informați la Direcția generală a 
horticulturii din Ministerul Agricul
turii, in 11 județe s-a trecut la se
mănatul mazării pentru păstăi, desti
nată fabricilor de cpnserve. Astfel, 
în județul Giurgiu au fost-insămîn
țate' primele 216 hectare. în județul 
Teleorman — 125 hectare. Buzău — 
70 hectare. Timiș — 30 hectare. Tot
odată. în județele Constanța, Praho
va și Timiș a început și semănatul 
rădăcinoaselor. Cerința este ca, pe 
măsură ce timpul se încălzește, iar 
solul se zvintă. să se treacă din plin 
la însămînțarea legpmelor din prima 
urgență : mazăre, râdăcinoase. cea
pă. usturoi și verdețuri. Orice zi cîș- 
tigată acum înseamnă că producția 
Va fi obținută mai devreme, ceea ce 
este atît în interesul unităților pro
ducătoare, deoarece legumele livrate 
mai de timpuriu au un preț mal bun, 
cit și în interesul consumatorilor, 
care vor găsi la piață legumele de 
care au nevoie. •

O altă lucrare, tot atît' de impor
tantă în momentul de față, o consti
tuie asigurarea răsadurilor, atit pen
tru legumele ce se vor cultiva în 
solarii, cit și pentru cele care ur
mează să fie plantate în cimp. Ex
periența a numeroase unități agri
cole a demonstrat că din răsaduri de
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bine călite
capabile

bună calitate, 
plante viguroase, 
producții mari. în ce stadiu 
această importantă acțiune ? 
legumele cultivate în solarii 
însâmințate toate suprafețele desti
nate producerii răsadurilor de toma
te. iar bună parte din plante au și 
fost repicate. Avind în vedere timpul 
înaintat în 
voie să se 
producere 
plantărilor 
pină acum 
răsadnițe și sere inmulțitor supra-

rezultă 
să dea 
se află 
Pentru 

au fost

care ne aflăm, este ne- 
intensifice și lucrările de 
a răsadurilor destinate 
în cimp. Se apreciază că 
au fost însămințat'e in

ÎN PRIMĂ URGENȚĂ:

să fie folosită în cazul unor pierderi 
de plante determinate de intemperii. 
Consiliile populare, pe baza atribu
țiilor și răspunderilor sporite pe care 
le au in ce privește asigurarea apro
vizionării populației cu produse agro- 
alimentare,. au datoria să controleze 
modul in care se asigură răsadurile 
de legume la flecare sortiment in 
parte, aceasta constituind prima con
diție de care depinde realizarea pla
nului la producția de legume timpu
rii. Totodată, 
datoria să se 
de asigurarea

însămînțarea eșalonată a mazării și a altor 
sortimente timpurii
Producerea unor cantități îndestulătoare 
de răsaduri
încheierea lucrărilor de reparare
și consolidare a solariilor
Fertilizarea tuturor terenurilor destinate 
legumicultorii

sosesc
în legu-

fețe de pe care se pot obține 190 
milioane de fire de varză timpurie, 
precum și 100 milioane răsaduri de 
gulioare și conopidă timpurie. Cele 
mai mari eforturi trebuie depuse la 
producerea răsadurilor de tomate, 
culturi cu mare pondere în ansam
blul legumiculturli noastre, 
acum au fost însâmințate 
din suprafețele destinate 
răsadurilor de tomate 
această lucrare trebuie să _ ___
sificată cu deosebire în județele Arad, 
Brăila. Buzău, Constanța, Olt și 
Tulcea — județe cu mare pondere 
în producția de tomate timpurii, dar 
unde, față de graficele stabilite, în- 
sămințările pentru producerea acestor 
răsaduri sint întîrziate. De asemenea, 
este necesar să se intensifice insă- 
mînțarea suprafețelor prevăzute in 

- vederea asigurării răsadurilor -de 
ardei — lucrare realizată în propor
ție de numai 16 la sută — ca și a 
celor de vinete și alte culturi tim
purii. în toate unitățile agricole tre
buie să se acționeze ferm pentru a 
se asigura cantități îndestulătoare de 
răsaduri, plus o anumită rezervă care

Pînâ 
48 la sută 
producerii 
timpurii ; 
fie inten-

consiliile populare au 
ocupe cu răspundere 
combustibilului nece

sar încălzirii se
relor destinate 
producerii răsa
durilor. Orice gol 
în aprovizionarea 
cu combustibil 
poate avea efec
te negative asu
pra dezvoltării 
plantelor, puțind 
duce — în cazul 
unor scăderi de 
temperatură — la 
distrugerea plan
telor, ceea ce nu 
trebuie 
sub nici un motiv.

■ Cultivarea le
gumelor în solarii 
și alte adăposturi 
acoperite cu folii 
de polietilenă asi
gură recolte cu 
2—3 săptămîni

mai timpurii decit cele care se 
plantează în cimp. în acest an 
solariile pentru tomate și alte 
culturi vor ocupa o suprafață de 
4 300 hectare. Pînă la sfîrșitul lunii 
februarie, în unitățile întreprinderi
lor de legume și fructe solariile au 
fost reparate în proporție de 80 la 
sută, iar in cooperativele agricole — 
de 70 la sută. Cele mai mari intîr- 
zieri la repararea solariilor se înre-; 
gistrează în cooperativele agricole 
din județele Iași — 33 la sută din 
suprafețe — și Arad — 45 la sută. 
Lucrările de reparare a solariilor 
trebuie grăbite pentru ca in prima 
parte a lunii martie să se poată trece 
la acoperirea lor, ceea ce Va face cu 
putință încălzirea solului și, deci,1 
plantarea mai devreme a răsadurilor. 
Bineînțeles, această lucrare este le
gată nemijlocit de asigurarea foliei 
de polietilenă în cantitățile prevăzu
te. Or. fabricile de mase plastice au 
o restanță de livrări de aproximativ

admis

loan HERȚEG
(Continuare în pag. a II-a)

Dimensiunile creației
patriotice

(Continuare în pag. a II-a)

în calendar
PRIMĂVARA! în vecinătatea celei 

mai vechi clădiri din 
Craiova se află și cea 
mai veche piață a a- 
cestui oraș. Dar in 
vreme ce Casa Băniei 
va dăinui ca un mo
nument de . istorie și 
arhitectură,. piața dis
pare pe nesimțite sub 
privirile noastre, ce- 
dind spațiul ei cenușiu 
unor construcții lumi
noase, la realizarea 
cărora proiectanții au 
dovedit fantezie. Se 
mai văd prin împre
jurimi urmele hanului 
„Hurez", despre care 
hrisoavele spun că 
prin secolul al 18-lea 
avea baie pentru că
lători, curți unde pu
teau fi adăpostite care 
și chervane. într-o 
margine a pieței, fin- 
tina „Purcarului" parcă 
spune in șoaptă po
vești de demult. Dip- 
colo de brațele ma
caralelor ce se rotesc 
peste schelele unui 
cartier in devenire 
dorm liniștite rămăși
țele Pelendavei...

Spre deosebire 
alte orașe din țară, 
Craiova, datorită 
studiilor complexe 
au trebuit întreprinse 
pentru a se stabili 
soarta unor monu
mente de arhitectură 
(cum este complexul 
hotelier . „Minerva", 
care își păstrează for
ma inițială, armoni
zată in noua arhitec
tură a orașului), mo
dernizarea zonei cen
trale a început mai 
tirziu. Dar proiectanții 
și constructorii au ac
ționat aici după ce au 
căpătat o bună expe
riență la edificarea u- 
nor cartiere cum ar fi 
Calea București, Braz
da lui Novac sau Cra- 
iovița Nouă. Ansam
blurile blocurilor, ce 
împodobesc acum pro
menada de odinioară

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări®

a craiovenllor, au în
corporate în ele. multe 
elemente preluate din 
arhitectura tradițională 
a Doljului, dar stiliza
te cu rafinament. Bal
coanele sugerează pris
pele caselor oltenești.

zate în cîteva ample 
trepte ce coboară spre 
cea mai veche piață a 
Craiovei, carp dispare 
sub privirile noastre, 
păstrîndu-și însă ves
tigiile cu puteri evo
catoare din impreju-

lucrează constructorii 
Gheorghe Bratu, Fran- 
cisc Leonard, Marin 
Dumitrescu, Ion Bără
gan. Pe altul, Vasile 
Ghimiș, Alexandru 
Preda sau Gheorghe 
Șișu. O adevărată ar-

________X___________________________________________________________

Craiova la cota noilor

Reportaj de Lucian ZATT!

păstrate în muzeele 
satelor, dar și un e- 
chilibru intre elemen
tele decorative clasice 
ce dau monumentali
tate palatului unde 
este adăpostit Muzeul 
de artă, una dintre 
clădirile cele mai re
prezentative ale Cra
iovei. Pofnind de aici, 
bine amplasate pe 
configurația terenului, 
alte blocuri de locuin
țe. cu spatii comercia
le la parter, sint așe-

rimi. Pe șantierul din 
zona
care privim cu admi
rație in fiecare zi, dau 
examene complicate — 
și le ciștigă de fiecare 
dată — echipe de con
structori cu multă ex
periență. Asemenea 
șantiere găsim la tot 
pasul. Ele scot din a- 
nonimat mahalalele de 
altădată ale Craiovei. 
ce au devenit anacro
nice pentru un oraș 
modern. Pe un șantier

centrală, spre
mată de 
dăruiesc, 
lor, 
Bănii, 
naiul 
cinile 
țean 
prevăd 
peste 30 000 de apar
tamente, dintre care 
majoritatea la Cra
iova).

Oameni de speciali
tate, întreprinzători, 
demonstrează că se 
poate construi în ritm

constructori 
prin munca 

tinerețe bătrinei 
(Pentru cinci- 

1981—1985 sar- 
trustului jude- 
de construcții 

realizarea a

a-alert și durabil în 
ceastă perioadă cînd 
ne-am propus să fa
cem economii. de ma
teriale și de combus
tibili, să înlocuim ma
teriile prime ce îșl pot 
găsi mai mare utilita
te în alte locuri unde 
sint cu adevărat de 
neînlocuit. Sint folo
site, cu bune rezulta
te, zgura provenită 
din arderea lignitului 
și aglomeratele de ba
lastieră scoase din 
prundurile rîurilor ce 
trec pe lingă oraș. 
Fierul este drămuit 
gospodărește, ca și ci- • 
mentul. Sint la mare 
căutare înlocuitorii de 
cherestea. Și astfel se 
nasc noi ansambluri 
de blocuri, crește ora
șul. în cartierul Cra- 
iovița Nouă lo.cuiesc 
acum atîtea familii 
cite sînt cuprinse, de 
regulă, intr-un oraș de 
mărime medie. El este 
înzestrat cu magazine, 
piață, școli, unități ale 
cooperației meșteșugă
rești. Majoritatea ce
lor ce s-au statornicit 
aici, așa cum era și fi
resc, așa cum ș-a pre
conizat, lucrează la 
combinatul chimic, la 
termocentrala Ișalnița, 
la întreprinderea de 
prefabricate din be
ton, la fabrica de bere 
și în alte unități din 
vecinătate. La cealaltă 
extremitate a orașului, 
cartierul Valea Roșie 
continuă să se dezvol
te pentru cei ce lu
crează la întreprinde
rea de tractoare și 
mașini agricole, la în
treprinderea de utilaj 
greu sau la OLTCIT. 
Cartierul Lăpușului se 
conturează în preaj
ma întreprinderii „E- 
lectroputere". Alt car-
(Continuare 
în pag. a V-a)

— tn cele trei decenii trecute de la 
apariția primului volum, ați publicat 
numeroase cărți d!n cele mai diferite 
genuri : poezie, pioză, dramaturgie, 
istorie literară. Critica și, probabil, 
mulți cititori, vă rețin insă, in primul 
rînd, ca poet. Ce reprezintă in crea
ția de pînă acum poezia și ce loc iși 
găsește in ansamblul operei dumnea
voastră ?

— Pbezia a fost .și va rămîne pri
ma mea pasiune' literară. Poate fi
indcă m-am născut și am crescut in 
leagănul ei. La sat, cum bine se știe, 
universul vieții începea, pentru co
pii, cu cintecu! de leagăn și basmul, 
adeseori versificat. Apoi, la joacă, la 
hore, la 
țări, unde 
totdeauna 
tori intr-un 
lenii, poezia 
ror. Dar poezia nu este numai 
chestiune de limbaj, ci și de atmos
feră. de mediu, de 
preocupări coti
diene. de idei și 
convingeri, moș
tenite sau culti
vate. Drumurile 
lungi, peste dea
luri. pe care le 
făceam, încă de mici, pentru a ajunge 
la păminturile in care trebuia să 
dăm cu sapa, sau să stringent spicele 
ne incitau fantezia, ne obligau la re
memorări. la respectarea unui anumit 
ritm, a unor cadențe în care se în
scriau toate gesturile noastre, ilus- 
trind parcă acea matrice stilistică de 
care s-a ocupat, cu mijloacele filo
zofului savant. Lucian Blaga. Poezia 
era cultivată intens și sistematic și 
in școală. încă din clasele primare. 
La liceul din Blaj am avut norocul 
de a învăța limba și literatura ro
mână. ca și istoria literaturilor cla
sice și moderne, de la profesori cu 
nume intîlnite frecvent in revistele 
transilvănene ale timpului : Nicolae

• Comșa, Virgil Stanciu, Radu Brateș. 
Prin lecțiile și influența unor ase
menea profesori, in orășelul vestite
lor școli, centrul spiritual al revolu
ției române de la 1848, se ștergea 
eroarea blasfematorie' a canonicului 
Grama, denigratorul lui Eminescu, și 
se dezvolta un adevărat cult pentru 
geniul nostru național, deci pentru 
poezia ridicată la cel mai înalt grad 
de expresie filozofică și artistică. 
Adesea căutam urmele poetu
lui peste tot, încercam 
Am debutat cu poezii 
vistă din Alba Iulia, 
neresc", in primăvara 
Ajuns, în 1948, la Cluj, mediul uni
versitar din acel an m-a surprins, 
și inCă foarte puternic, prin poezia 
lui aspră, neliniștită, prin prezența 
in oraș a unor poeți ca Lucian Bla
ga și Emil Isac, prin discuțiile agi
tate de la cursuri și cenacluri lite
rare, in prezenta multor poeți tineri, 
intr-o perioadă de răscoliri, reeva
luări și reorientări literare (unele 
dogmatice). Nu trebuie să uit că 
adevărata ucenicie mi-am făcut-o la 
revista „Almanahul literar", condusă 
de poeți exigenți ca Miron Radu Pa- 
raschivescu și Geo Dumitrescu, și

nunți și. înmormîn- 
noi, copiii, eram în- 

prezenți, ca niște ac- 
scenariu scris de mi- 

stăpinea limbajul tutu- 
o

Convorbire cu scriitorul 
Ion BRAD

să-I imit, 
într-o re- 
„Gînd ti
lth 1947

mi-am continuat-o la „Steaua" unde 
«poezia primă», prin A.E. Bacon- 
sky, in mod programatic.

Din toate aceste motive am rămas, 
cred, marcat, obsedat chiar, de im
portanța poeziei adevărate, încărcată 
de mesaj filozofic, de frămîntările 
istoriei și ale prezentului, de sensi
bilitate și lirism, supusă unor rigori 
stilistice superioare, in afara cărora 
orice spontaneitate devine caducă și 
orice experiență efemeră.

Regretul meu este că riu am reu
șit, incâ de la început, și întotdeau
na, să mă ridic la înălțimea acestui 
ideal, căruia i-am rămas și îi voi ră- 
mîne credincios. ,

— Cum ați putea caracteriza uni
versul acestei poezii, prin ce s-a afir
mat ea in ansamblul literaturii noas
tre actuale ?

— în primul rînd, nu știu dacă 
„s-a afirmat". încă există multe os

cilații și chiar ca
pricii la unii din 

' criticii și istoricii 
noștri literari, 
dealtfel talentați 
și cultivați, care 
sint înclinați să 
descopere în fie

care zi un „gertiu modernist" și să 
uite, în schimb, ani de zile, evoluția 
unor poeți talentați din - generația 
mea, Al. Andrițoiu, Ion Horea, Au
rel Rău, Vasile Nicolescu, Aurel 
Gurghianu, Tiberiu Utan, care au 
militat pentru dobindirea dreptului 
la lirism, sau din cea imediat urmă
toare, a lui Nichita Stănescu, tratată 
și ea, uneori, cu condescendență, mai 
ales cînd iluștrii săi reprezentanți 
sint mai sensibili și mai deschiși la 
problematica socială și patriotică.

Avem și printre poeții mai tineri, 
sau chiar foarte tineri, multe talen
te deosebite și de aceea, manifestin- 
du-le toată simpatia, trebuie să-i 
sprijinim și să-i ajutăm să înțeleagă 
ce este cu .adevărat modern in cul
tura noastră socialistă, să nu confun
de timpul și locul experienței lor la 
care au tot dreptul.

Dacă, în aceste Condiții, poezia mea 
intens meditativă șl deschis mili
tantă se bucură totuși (cum a 
fost cazul ultimului volum „Car
tea zodiilor") de aprecierile criticilor 
din toate generațiile, ca și ale ci
titorilor, atunci in mod cert aceas
ta se datorează efortului consecvent 
de înnoire, dar nu intr-o direcție 
formală, de spargere a oricărui mo
del poetic, de fărimițare a limbaju
lui și deci a sensului pînă la pulve
rizare. ci tocmai de aprofundare a 
marilor tradiții — mai îndepărtate 
sau mai apropiate in timp — în care 
poezia românească este atit de boga
tă. Mi-ar veni și mie mult mai ușor 

'să îmbrac haine ieftine, de împru
mut, scoase la talcioc chiar în țări
le de origine, decit să mă duc cu în-

Convorbire realizată de 
Emil VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIN ORGANIZAREA SUPERIOARĂ A PRODUCȚIEI 
- PATRIEI MĂI MULT CĂRBUNE, MAI MULTE MINEREURI!
CUrmare din pag. I)
Îmbunătățirea fiabilității unor utilaje 
pentru a se putea valorifica pe de
plin avantajele programului de lucru 
continuu. Sporurile de producție ob
ținute odată cu aplicarea pe scară 
tot mai largă a noului program de 
lucru dovedesc insă și ce importanță 
prezintă perfecționarea organizării 
muncii în sninerit, ceea ce evident 
obligă la unt efort mai mare în pri
mul rînd din partea noastră, a mi
nisterului. ca și din partea conduce
rilor de combinate și întreprinderi 
din industria extractivă.

— Prin însăți trecerea la noul pro
gram de lucru s-a stabilit că o parte 
din forța de muncă necesari se va 
completa prin, redistribuirea ți pro
movarea personalului muncitor din 
unitățile miniere. Ce s-a întreprins 
in acest sens ?

— Din analizele făcute rezultă că 
peste 4 000 de muncitori pot fi pro
movați ca mineri sau ajutori de mi
neri prin reducerea vechimii în func
ție cu 50 la sută, așa cum s-a stabilit 
la consfătuirea de lucru. Acțiunea este 
In- curs de desfășurare. In același 
timp este necesar ca forța de muncă 
din industria extractivă să fie com
pletată și cu muncitori din alte sec
toare ale economiei naționale. Aplica
rea noului program de lucru presupu
ne însă nu numai un număr sporit de 
muncitori, ci și creșterea productivi
tății muncii, reducerea personalului 
indirect productiv, aspecte asupra 
cărora am să insist puțin referin- 
du-mă la experiența cîștigată în mi
nele din Valea Jiului. Prin trecerea 
la programul de lucru de 8 ore pe 
schimb s-a asigurat, in primul rînd, 
o mai înaltă disciplină în producție, 
o mai bună stăpînire a fluxurilor 
tehnologice. Apoi, utilajele și tim
pul de lucru sint folosite cu o mai 
mare eficiență. în sfîrșit, a crescut 
capacitatea de transport al cărbune
lui pe puțurile de extracție pentru că, 
acum, pe puțuri nu mai circulă atit de 
frecvent oamenii. Am să mă refer la 
cîteva date comparative din luna ia
nuarie, cind se lucra 6 ore pe schimb 
și din perioada de după aplicarea 
programului de 8 ore pe schimb, cînd 
minerii lucrează 5 zile pe săptămi- 
nă, iar mina 7 zile pe săptămînă. 
Astfel, pe intregul Combinat minier 
din Valea Jiului productivitatea 
muncii in abatajele dotate cu com
plexe mecanizate a crescut de Ia 6,26 
tone cărbune pe post la 8,54 tone pe 
post, deei cu peste 36 la sută. Ca ur
mare, producția de cărbune extrasă 
in medie zilnic țu fiecare complex a 
crescut de la 320 tone la peste 350 
tone. Pentru a 'putea prezenta și cî

Un important obiectiv al construcțiilor d<î mașini:

ÎNZESTRAREA TEHNICĂ MODERNĂ 
A INDUSTRIEI ALIMENTARE

Asemenea tuturor ramurilor economiei naționale, industria alimen
tară se află in plin proces de înnoire și modernizare, de dotare cu mijloace 
tehnice de înaltă productivitate în vederea satisfacerii în condiții su
perioare a necesităților de consum ale populației. Strațegia dezvoltării 
acestei ramuri, sarcinile concrete care revin in această privință ministe
relor, centralelor și unităților economice au fost definite Ia Congresul al 
NII-lea al partidului, la inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în legătură cu modul în care industria construcțiilor de mașini acțio
nează pentru transpunerea în practică a sarcinilor ce ii revin privind 
înzestrarea tehnică a acestei ramuri am avut o convorbire cu tovarășul 
AUREL VARTIC, director general al Centralei industriale de utilaj teh
nologic, chimic și rafinării, in profilul căreia intră fabricarea majorității 
mașinilor și instalațiilor unităților din industria alimentară.

— Concret, tovarășe director gene
ral, vă rugăm să definiți obiectivele 
pe care le aveți de înfăptuit in acest 
an și in intregul cincinal pentru 
realizarea volumului prevăzut de mij
loace tehnice necesare industriei ali
mentare ?

— De la bun început se cuvine să 
precizez că înfăptuirea, programului 
privind dezvoltarea industriei ali
mentare este urmărită și coordonată 
îndeaproape, pas cu pas, de con
ducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este vorba de un 
program elaborat în concordantă cu 
hotăririle Congresului al XII-lea al 
partidului din care rezultă obligații 
precise pentru unitățile construc
toare de mașini, care trebuie să asi
gure in perioada 1981—1985 o creș
tere a producției de utilaje pentru 
industria alimentară intr-un ritm 
mediu anual de peste 8 la sută. Dar 
acest spor general al producției de 
utilaje nu spune totul pentru că, de 
fapt, se vor petrece modificări de 
structură importante in fabricația de 
produse alimentare, care va marca 
un progres cantitativ și calitativ 
sensibil in satisfacerea cerinței con
sumatorilor. Bunăoară, producția de 
preparate și semipreparate culinare 
va crește în această perioadă de 
peste două ori și jumătate. Progra
mul pe care I-am amintit a fost îm
bunătățit substanțial in spiritul ori
entărilor și sarcinilor reieșite din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului și a indica
țiilor date la recenta Plenară lărgită 
a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, îndeosebi în 
sensul corelării programelor noastre 
prioritare de fabricație cu cele pri
vind dezvoltarea producției agricole 
vegetale și animale. Astfel, ne preo
cupăm de asigurarea unui grad ma
xim de integrare a fabricației, de 
utilizarea rațională a materialelor 
deficitare, și îndeosebi a otelurilor 
inoxidabile, de fabricarea unor uti
laje și instalații care să permită va
lorificarea integrală a materiilor 
prime agricole, de exemplu prin 
creșterea gradului de extragere a 
uleiului, zahărului și altor produse 
alimentare, realizarea unor produse 
și preparate cu un conținut nutritiv 
care să asigure o alimentație rațio
nală, in concordanță cu normele 
științifice fundamentate.

— tn scopul realizării dcestor sar
cini, care a fost concepția care a stat 
la baza alcătuirii sistemelor de in
stalații și utilaje tehnologice pe care 
le veți fabrica ?

— Programul special elaborat tra
tează dezvoltarea producției șl a no
menclatorului de echipamente pe 10 
sisteme aferente subramurilor pre
lucrătoare ale industriei alimentare, 
în această privință, se cuvine rele
vată colaborarea foarte bună cu De
partamentul industriei alimentare 

teva elemente mai de amănunt re
feritoare la organizarea muncii, iată 
cum se prezintă situația la între
prinderea minieră Lupeni, cea mai 
mare mină de cărbune cocsiflcabil 
din țară :

O Prin aplicarea noului program 
de lucru, producția medie zilnică a 
minei a crescut de la 7 175 tone la 
7 691 tone. Aceasta. în principal, ca 
urmare a sporirii producției medii 
realizate în abatajele frontale echi
pate cu complexe mecanizate de la 
360 tone pe zi la 472 tone pe zi.

® Avansările medii zilnice in aba
tajele frontale dotate cu complexe 
mecanizate au crescut de la 0,7 me
tri la 1,0 metri.

© Productivitatea muncii în aba
tajele cu complexe mecanizate a 
crescut de la 8,64 tone pe post la 
12,85 tone pe post, ceea ce a deter
minat sporirea productivității muncii 
la nivelul întreprinderii de la 1,87 
tone pe post la 2,45 tone pe post.

Productivitatea muncii, producția 
și avansările în abatajele cu com
plexe mecanizate, ca dealtfel la 
toate locurile de muncă direct pro
ductive din întreprindere, au cres
cut ca urmare a aplicării noului pro
gram de lucru, care a permis pla
sarea cu efective mai mari a aba
tajelor, Îmbunătățirea aprovizionării 
și a activității de întreținere și re
parare a utilajelor. Astfel, în peri
oada cind se lucra după vechiul pro
gram de lucru, abatajele frontale 
erau plasate cu 149 muncitori pe 
schimb, din care 83 lucrau în aba
tajele cu complexe mecanizate ; după 
aplicarea noului program, efectivele 
plasate în flecare schimb în abata
jele frontale au crescut la 177 mun
citori, din care 98 lucrează în aba
tajele cu complexe mecanizate. îm
bunătățirea activității în abataje s-a 
realizat datorită sporirii capacității 
de transport pe verticală și orizon
tală ca urmare a eliminării curselor 
neproductive, precum și a efectuării 
în condiții mai bune a aprovizionă
rii, întreținerii și reparării utilajelor 
și construcțiilor miniere. Esțe im
portant de reținut că, lucrîndu-se în
3 schimburi de 8 ore pe zi în loc de
4 schimburi de 6 ore, efectivele fo
losite pentru regia subterană a mi
nei au scăzut cu 16 Ia sută, in timp 
ce pe fiecare schimb efectivele care 
asigură deservirea minei au crescut 
cu peste 11 la sută. S-a realizat in 
felul acesta indicația secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a reduce ponderea 
personalului auxiliar, îmbunătățind 
totodată activitatea de servire a locu
rilor de muncă direct productive.

pentru stabilirea sistemei de echipa
mente și, mai ales, pentru experi
mentarea și urmărirea comportării 
acestora in exploatare. Iată cîteva 
exemple. Pornind de la sarcina pre
văzută in actualul cincinal de a se 
dubla capacitatea de producție în 
industria zahărului, ajungindu-se la 
100 000 tone sfeclă prelucrată pe zi, 
am realizat utilaje pentru fabrici de 
zahăr de 2 000, 4 000 tone și sint in 
lucru cele de 1 000 tone sfeclă prelu
crată pe zi, cu ajutorul cărora de
vine posibilă scurtarea perioadei de 
industrializare a acestei materii 
prime. Datorită unor eforturi colec
tive ale unităților de cercetare, pro
iectare și producție din industria 
constructoare de mașini, s-a reușit 
să se elimine in totalitate importu
rile de utilaje necesare industriei 
zahărului. în ceea ce ’privește dez
voltarea producției de ulei comesti
bil. se vor asigura module de pre
lucrare a semințelor oleaginoase, cu 
o capacitate de 180 tone pe zi, care 
vor fi amplasate in unități mici, 
distribuite in județe care produc 
materia primă. De asemenea, pentru 
a dubla incă din anul acesta pro
ducția de margarină, se vor asigura 
în trimestrul I 1983 echipamentele 
necesare punerii in funcțiune a aces
tor obiective. Realizăm și o serie de 
echipamente pentru linii de paste 
făinoase, biscuiți, arpacaș, fulgi de 
ovăz, cuptoare de copt piine cu benzi 
suprapuse în scopul reducerii și aici 
a consumului de energie. Pe scurt, 
în panificație. Ia finele anului 1985 
vom avea peste 60 de linii tehnolo
gice noi. O atenție deosebită a fost 
acordată echipamentelor pentru va
lorificarea superioară a produselor 
agroalimentare, în sensul introdu
cerii în circuitul alimentar a subpro
duselor și materiilor secundare, cu 
deosebire in industria cărnii. în 
acest sens vom fabrica o serie de 
utilaje pentru linii texturate protei
ce din soia cu o capacitate de 250 
kg/li, in scopul utilizării acestui pro
dus în industria preparatelor din 
carne, precum și utilaje pentru fa
brici de lactoză cu capacități de 600 
tone/an in vederea reducerii impor
tului de lactoză necesară industriei 
farmaceutice. în sinteză, programul 
de asimilare și modernizare pentru 
perioada 1981—1985 cuprinde peste 
550 linii tehnologice. Instalații, uti
laje, mașini de ambalat ș.a. Nu ne 
putem declara totuși mulțumiți cu 
realizările obținute pînă in prezent 
in sectorul utilajelor de porționat și 
integrarea ambalajelor in procesul 
de producție industrială. în asigu
rarea echipamentelor pentru deoo- 
zite frigorifice mari și a grupurilor 
de răcire pentru autofurgonete, auto- 
furgoane și autotrenuri.

— Programul la care vă referiți so
licită un efort intens de concepție și 
execuție. Aveți asigurate condițiile 
necesare fabricării tuturor utilajelor 
și instalațiilor stabilite ?

VALEA JIULUI :
După aplicarea noului 

program de lucru in 
subteran, la cea mai 
mare mină de cărbune 
cocsificabil din țară, 
întreprinderea minieră 
Lupeni, se obțin produc
ții mai mari cu 400—700 
tone cărbune pe zi, pes
te realizările din luna 
ianuarie. în ultima zi a 
săptămînii trecute pro-

CAVNIC: Minereu peste plan
Angajîndu-se cu fer

mitate și răspundere 
muncitorească în înfăp
tuirea importantelor 
sarcini ce le revin din 
programul național de 
lărgire a bazei de mate
rii prime și energetice, 
colectivul exploatării 
miniere din Cavnic a 
încheiat și cea de-a

Producții record
ducția a fost de 8 091 
tone, cifră nemaiatinsă 
pină acum.

Rezultatele obținute 
de minerii din Lupeni, 
care au încheiat luna 
februarie cu peste 9 000 
tone cărbune mai mult 
decît prevederile pla
nului, se datoresc 
creșterii productivității 
muncii, succeselor obți-

doua lună a anului cu 
rezultate deosebite. în 
această perioadă s-a 
extras din abataje o 
producție suplimentară 
de 1 800 tone minereu. 
Pe seama creșterii cu 
33 la sută a timpului de 
lucru după noul pro
gram din minerit, aici 
urmează să se realizeze 
pînă la finele anului o

— în general, cei care cunosc mal 
puțin specificul industriei de utilaje 
alimentare au tendința de a mini
maliza eforturile care sint necesare 
pentru realizarea utilajelor, echipa
mentelor și aparaturii cu profil ali
mentar. De fapt, cred că nu exage
rez dacă afirm că. prin finețe și 
complexitate, utilajele și instalațiile 
din industria alimentară sint lot atit 
de dificil de realizat ca și utilajele 
tehnologice din alte ramuri. Utila
jele industriei alimentare se înscriu 
printre produsele de virf ale tehnicii, 
iar realizarea lor constituie un bun 
examen de competentă și mai ales 
de competență tehnică. Astfel, Ia 
nivelul anului 1985 produsele noi și 
modernizate vor reprezenta 80 la 
sută din valoarea producției-marfă 
necesară industriei alimentare și tot 
în acest cincinal vom elimina com
plet importurile. Proiectarea și rea
lizarea acestor utilaje de o deosebită 
complexitate sint posibile datorită 
colaborării intre institutele de cer
cetări și proiectări pentru industria 
alimentară și a frigului ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare. Datorită 
acestor conlucrări s-a reușit să se 
elaboreze documentațiile de execu
ție pentru o gamă variată de linii și 
utilaje complexe cu specific alimen
tar care in trecut se aduceau din 
import. Prin soluții constructive noi 
și adaptarea unor materiale existen
te în tară, specialiștii acestor insti
tute au asigurat acestor utilaje o 
funcționalitate tehnologică corcspun-- 
zătoare și parametri tehnici supe
riori, asemănători cu cci obținuți de 
instalațiile similare din străinătate. 
Este adevărat că in realizarea pro
gramului prioritar de dotare cu uti
laje moderne, de fabricație proprie, 
a industriei alimentare s-au înregis
trat unele rămîneri in urmă in omo
logarea și testarea anumitor insta
lații. Precizăm însă că s-au luat mă
suri hotărite ca toate aceste rămineri 
in urmă să fie recuperate pe par
cursul acestui an.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
buna organizare a fabricației de uti
laje alimentare in unitățile din 
subordinea centralei.

— Subliniez mai întîi că în cadrul 
Centralei industriale de utilaj tehno
logic, chimic și rafinării s-a înfiin
țat o direcție de utilaj alimentar, 
avînd în subordine un număr de pa
tru unități productive și un institut 
de cercetare. Totodată, pentru a face 
față solicitărilor deosebite privind 
producția de utilaj alimentar, fabri
cația a fost extinsă și in alte uzine. 
Astfel, potrivit concepției de adin- 
cire a tipizării după criterii construc- 
tive-tehnologice, fabricația de utilaje 
de frig și cu specific alimentar a fost 
preluată de întreprinderea „Tehno- 
frig“ din CIuj-Napoca, întreprinde
rea de utilaj tehnologic Buzău. în
treprinderea mecanică de utilaj chi
mic București, întreprinderea de 
utilaj alimentar Slatina. întreprin
derea de utilaj chimic Ploiești și în
treprinderea mecanică din Moreni. 
Complexitatea fabricației acestor 
utilaje a impus dotarea întreprinde
rilor de mal sus eu scule, dispozi
tive, verificatoare, aparatură de mă
sură și control, standuri de probă, 
mașini-unelte specializate, asigurin- 

_du-se astfel condiții pentru realiza
rea unor utila io cu nerformanțe su
perioare. De asemenea, oentru reali
zarea în țară a utilajelor desenate 
industriei alimentare s-a apelat la o 

la mina Lupeni
nute mai ales în sectoa
rele de producție 4, 5 și 
7, care printr-o organi
zare superioară a mun
cii și folosirea la capa
citate a timpului și uti
lajelor din dotare au 
extras importante can
tități de cărbune pes
te prevederi. (Sabin 
Cerbu).

producție suplimentară 
de minereu de peste 
10 000 tone. Sporirea 
numărului fronturilor 
de lucru de rezervă, ca 
și întărirea ordinii și 
disciplinei atestă voința 
și hotărirea minerilor 
de â-și onora cum se 
cuvine acest important 
angajament. (Gheorghe 
Susa).

colaborare largă cu unități din alte 
ministere în vederea asimilării in 
tară a unor materiale și subansam- 
ble, îniăturind importurile. Notez, 
bunăoară, că unități ale Ministeru
lui Industriei de Mașini-Unelte, Elec
trotehnică și Electronică asigură 
motoare electrice cu caracteristici 
speciale, cuplaje electromagnetice, 
instalații de automatizare, iar unități 
ale Ministerului Industriei Chimice 
produc agenți frigorifici, garnituri 
de cauciuc și materiale plastice spe
ciale.

— Utilajele șt instalațiile necesare 
industriei 'alimentare, realizate in 
condiții competitive, constituie o 
marfă solicitată la export. Aveți in 
vedere ieșirea mai intensă pe piața 
externă cu asemenea produse ?

— îrr contextul general al preocu
pării pentru promovarea exportului 
de utilaje am reușit să avem o creș
tere de peste patru ori in 1982 față 
de realizările anului precedent, iar 
pentru anul curent am luat toate 
măsurile pentru a asigura creșterea 
de peste 1,5 ori față de anul 1982 a 
livrării pe piețe externe a utilajelor 
pentru industria alimentară. în ge
neral, avem in vedere livrarea pe 
bază de cooperare de echipamente 
tehnologice complexe, cum sint : fa
brici de lapte, conserve, de berd. de 
ulei, de zahăr, de piine, antrepozite 
frigorifice de mare capacitate, aba
toare de păsări, de bovine și porcine, 
mori de grîu și porumb și linii teh
nologice pentru imbutelierea lichide
lor alimentare. Mai mult decit atit, 
pe lingă • exportul de asemenea uti
laje tehnologice complexe, sintem 
în măsură să asigurăm livrări de 
echipamente individuale, documen
tații și service, cum ar fi asistență 
tehnică și know-how. Desigur, ceea 
ce am sous în legătură cu exportul 
se dorește a se constitui incă un ar
gument asupra faptului că avem ca
pacitatea tehnică de a realiza ase
menea utilaje și instalații de inaltă 
complexitate. Datoria noastră este 
să asigurăm. în condiții corespun
zătoare, în primul rînd dotarea teh
nică a industriei alimentare, colecti
vele noastre de ingineri și muncitori 
acționind cu toate forțele pentru în
făptuirea riguroasă a sarcinilor care 
le revin din programul de dezvol
tare a industriei alimentare stabilit 
de conducerea partidului.

Convorbire realizată de 
Corneîiu CARLAN

L
(Urmare din pag. I)
3 000 tone folie de polietilenă. Oa
menii muncii din aceste întreprinderi 
au datoria să acționeze cu toată răs
punderea pentru a livra neîntirziat 
întreaga cantitate de polietilenă re
partizată agriculturii, contribuind 
astfel la realizarea programului de 
producere a legumelor extratimpurii.

Creșterea randamentului în legu
micultura presupune respectarea în
tocmai a normelor prevăzute in teh
nologii. Iar una din acestea, asupra 
căreia se poate acționa acum, o con
stituie fertilizarea terenurilor cu în
grășăminte naturale și chimice. Cum 
se desfășoară aceste lucrări ? Pină la 
sfirșitul lunii februarie au fost apli-

EXPERIENȚA BUNĂ NU TREBUIE BOAR 
APLAUDATĂ, CI, »l ALES, GENERALIZATĂ!
Pentru ca un schimb de experiență 

să fie eficient trebuie să întrunească 
cel puțin cîteva condiții care, pe 
scurt, ar putea fi rezumate astfel. 
Gazdele să aibă ce prezenta. Oaspeții 
să fie interesați și să aibă compe
tența de a ințelege experiența ce li 
se prezintă. Schimbul de păreri să fie 
cit mai concret, aplicat in așa fel 
incit oamenii întorși la locurile lor 
de muncă să poată trece direct la 
transpunerea in viață a celor învă
țate. $i, in sfîrșit, să se facă, ceea 
ce am putea numi, inventarul pro
blemelor ce trebuie rezolvate in an
samblu și, in par
te, care să permir 
tă generalizarea 
experienței pre
zentate.

Această puncta
re, desigur suma
ră, a Condițiilor 
pe care trebuie să 
le întrunească un 
schimb de expe
riență pentru a fi 
eficient ne-a fost 
sugerată de o ac
țiune care a avut 
loc zilele trecute 
la S.M.A. Mărăci- 
neni, județul Argeș. Șl iată de 
ce. Este vorba de o lăudabilă 
inițiativă a Uniunii Generale a 
Sindicatelor și Comitetului Uniu
nii sindicatelor din agricultură și 
industria alimentară de a orga
niza un larg schimb de experiență 
intr-un domeniu de arzător interes 
economic, cum este acela al recupe
rării, recondiționării și refolosirii 
pieselor de schimb și subansamble- 
lor uzate de la tractoare și mașini 
agricole, pentru generalizarea expe
rienței dobîndite in acest sens de 
S.M.A. Pitești-Mărăcineni, județul 
Argeș.

A fost o inițiativă bună, utilă. 
Schimbul de experiență s-a dovedit 
util, in primul rind, din punct de 
vedere propagandistic. în sensul cel 
mai bun al cuvîntului. S-a făcut o 
demonstrație concludentă că este po
sibil și necesar să se întreprindă mult 
mai mult in acest domeniu.

Contribuții importante au adus în 
primul rind gazdele. Dar și alții. To
varășii Moise Popescu, directorul 
S.M.A. Mărăcineni, și Gheorghe 
Isbășoiu, șeful centrului de reparații 
din această unitate, au vorbit pe larg

FERTILITATEA TERENURILOR IN PANTĂ 
-LA NIVELUL CELOR DIN ClMPIE!

fia Dolhești, în zona sudică a dea
lurilor județului Iași, terenurile in 
panțâ ocupa aproape intreajji supra
față 'de 2 23O'“hectare a‘cooperativei 
agricole. In decursul timpurilor, fe
nomenele de eroziune accentuată, 
multele ogașe, ravene și ripi, pilcu
rile de mârăcinișuri au micșorat su
prafața arabilă la numai 1 585 hec
tare. De cițiva ani insă, această coo
perativă a devenit una din unitățile 
etalon ale județului în prevenirea și 
combaterea eroziunii solului. Aițri se 
regăsește, in bună măsură, experien
ța stațiunii Perieni — Vaslui, iar re
zultatele sint în multe privințe ase
mănătoare. Ca rezultat al aplicării 
unui complex de lucrări antierozio- 
nale, în cițiva ani recoltele s-au 
triplat, realizîndu-se în 1982. în me
die la hectar, 3 000 kg griu și 5 250 
kg porumb boabe.

Cum au devenit dealurile sterpe 
o zonă fertilă, întinsă pe mai mult 
de două mii de hectare ? Unul din
tre artizan|i acestor transformări, to
varășul Constantin Bălan, inginerul- 
șef al cooperativei, sublinia că esen
țialul ii reprezintă munca cooperato
rilor și mecanizatorilor din comu
nă. Ei au aplicat lucrări în complex, 
pentru combaterea eroziunii, cit și 
cele de protecție a solului prin îm
bunătățirea structurii culturilor. „Am 
început cu lucrări simple — preci
zează inginerul-șef — in primul rind 
efectuind obligatoriu arăturile numai 
pe curba de nivel. Atunci cind aces
tea nu au putut cuprinde o Întreagă 
coastă de deal, le-am făcut pe par
cele și porțiuni mai mici de teren. 
Pe pantele mat mari, unde nu au 
putut intra tractoarele, lucrările s-au 
făcut cu brațele și cu atelajele. în- 
cepind cu arăturile, continuînd cu 
întreținerea culturilor și pină la cir
culația mijloacelor de transport și a 
turmelor de oi după recoltare, totul 
este orientat pe curba de nivel, to
tul vizează evitarea deplasării ne
controlate a pămintului și a apei din 
deal în vale".

Protejarea stratului arabil fertil, 
evitarea pierderilor de pămint bun 
pentru agricultură constituie o ac
țiune ce reflectă spiritul de respon
sabilitate al cooperatorilor față de 
acest bun național. Un exemplu 
semnificativ în acest sens este crea
rea rezervelor de pămint fertil, re
zultat din decopertare, înainte de 
nivelare și de amenajarea agrotera- 
selor. Stratul arabil este subțire și 
nu dintre cele mai fertile. Cu atit 
mai mare este grija de a nu-1 pier
de. Mai exact, pe tarlale puternic 
erodate pămintul de deasupra a fost 
descopertat și împins cu buldozerele 
in grămezi mai mari sau mai mici. 
După nivelare, acest pămint, format 
in decurs de milenii, este Împrăștiat 
la loc, deasupra celui nefertil. în 
acest mod, cu mari eforturi s-au 
ciștigat 15 hectare de teren care au 
dat deja primele recolte normale.

Redarea pămintului erodat in cir-

EGUMEL
cate îngrășăminte naturale pe 66 la 
sută din suprafețele prevăzute. 
Aceste lucrări sint avansate în jude
țele Timiș, Prahova Iași. Cluj și Bis- 
trlța-Năsăud. dar se desfășoară in 
ritm nesatisfăcător în județele 
Bacău. Satu Mare, Vaslui și Boto
șani. De asemenea, cu îngrășăminte 
chimice au fost fertilizate 37 la sută 
din suprafețe — lucrările fiind ră
mase în urmă în județele Satu Mare, 
Caraș-Severin. Argeș și Sălaj. Tim
pul este înaintat și in curind vor 
începe lucrările de pregătire a tere
nului, ceea ce impune să fie depuse 
eforturi susținute in vederea înche
ierii grabnice a lucrărilor de fertili
zare, Pentru că — grădinarii știu 
bine acest lucru — legume multe și 

despre posibilitățile de creștere a nu
mărului reperelor de piese de schimb 
recondiționate prin metode moderne, 
cum sint metalizarea și sudura sub 
strat de flux, procedeul — in pre
mieră națională — de recondiționare 
a pistoanelor, axelor de piston și că
mășilor de cilindru prin mărirea nu
mărului treptelor de reparații și des
pre tratamentul termic și cel de ni- 
trurare ionică — aici existind singura 
instalație de acest fel din agri
cultură — pentru călirea și mă
rirea rezistenței pieselor recon
diționate. Toate acestea au per

Este și ceea ce șî-a propus schimbul de 
experiență organizat de sindicate la S.M.A. 
Mărăcineni - Argeș privind extinderea recu
perării, recondiționării și refolosirii pieselor 
de schimb și a subansamblelor uzate de la 

tractoare și mașini agricole

mis ca anul trecut S.M.A. Mă
răcineni să înregistreze economii 
la piesele noi în valoare de 14,5 
milioane lei și o economie de 
metal de 855 tone. Extinderea acestor 
procedee, ca și a altora, va determina 
in acest an creșterea economiilor de 
piese noi în activitatea de reparații 
la peste 31 milioane lei, iar a celor 
de metal — la 1 050 tone.

Calitatea schimbului de experiență 
a avut de ciștigat și prin faptul că 
reprezentanții unor stațiuni de meca
nizare din țară, cum sint cele din 
Borzești, județul Bacău, Recaș, ju
dețul Timiș, Tg. Mureș, județul Mu
reș, au prezentat noutăți de certă va
loare, rod al preocupării colectivelor 
de oameni ai muncii din aceste uni
tăți pentru a diversifica piesele de 
schimb recondiționate. Menționăm in 
mod deosebit recondiționarea roților 
dințate și a axelor canelate prin 
aport de metal și deformare plasti
că, 'procedeu pus la punct pentru 
prima dată în țară la S.M.A. Bor
zești. județul Bacău.

Deci, gazdele au avut ce arăta, iar 
oaspeții au fost și ei la înălțime, mai 
ales in ce privește interesul pentru 

cuitul agricol se face prin lucrări 
complexe antierozionaie t- 'amenajări 
de agroterase, baraje și clșioiiaje, 
captarhă iZvoărefor etc. AcțitlriiTă în
treprinse vizează și dirijarea circui
tului apei din precipitații și izvoare 
de coastă. Sint lucrări făcute cu in
geniozitate, care au permis crearea 
de iazuri și bazine de acumulare- 
pentru piscicultura și irigații, cit și 
pentru introducerea apei din izvoa
rele de coastă în centrul civic al co
munei.

Culturile pe fîșii, alternate cu benzi 
inierbate protectoare, au fost extinse 
treptat, pe măsura delimitării parce
lelor și producerii semințelor de ier
buri graminee și leguminoase pere
ne. Specialiștii unității, împreună cu 
cei ai organelor agricole județene și 
de Ia Institutul agronomic din Iași, 
au stabilit în mod diferențiat lucră-

La Dolhești-lași — ample 
lucrări de amenajare 

antierozională a dealurilor

rile pentru combaterea eroziunii de 
suprafață, față de cele menite , să 
stăvilească eroziunea de adîncime. 
De asemenea, in raport cu configu
rația terenului diferă proporția cul
turilor protectoare față de celelalte 
culturi agricole. în partea superioară 
a pantelor s-a mărit proporția cultu
rilor cu densitate mare și înrădăci
nare puternică, avind deci rol de pro
tecție, de stăvilire a procesului Je 
eroziune. în acest mod sint prote
jate 200 hectare insămințate cu plan
te graminee și leguminoase perene.

Rotația culturilor este, după opi
nia specialiștilor de aici, factorul cu 
cea mai mate influență in preve
nirea și combaterea eroziunii, mai 
cu seamă a celei de suprafață. în 
cadrul unității, structura culturilor 
corespunde asolamentului de patru 
ăni, in care elementul esențial îl 
constituie alternanța culturilor păioa- 
se cu cele prășitoare și leguminoase 
perene. în structura culturilor pre
domină cerealele, din care 550 ha 
cu porumb și 450 ha cu grîu. Cu 
mențiunea că porumbul, ca și cele
lalte plante prășitoare se amplasează 
Ia poalele dealurilor, pe solele mai 
puțin expuse eroziunii. Densitatea 
plantelor, corelată cu potențialul pro
ductiv al pămintului, este, de aseme
nea, considerată un mijloc de preve
nire a eroziunii. în afara culturilor 
alimentare Și tehnice se însămînțea- 
ză plante de nutreț. Este apreciată 
îndeosebi sparceta, care asigură fu
raje bogate in proteină și. datorită 
înrădăcinării puternice, îmbunătățeș
te structura solului și il îmbogățește 
în azot. O parte din terenurile în 
pantă, avînd o suprafață de 80 ha,

bune pot fi obținute numai pe tere
nuri bine fertilizate și lucrate cores
punzător.

Primăvara a sosit și, cu toate că 
in unele zone ale țării timpul este 
incă rece, in legumicultura trebuie 
să se muncească intens. Iată de ce, 
tocmai din aceste zile, organele și 

consiliile 
unităților 
acționeze 

lucră-

organizațiile de partid, 
populare și conducerile 
agricole au datoria să 
energic pentru intensificarea 
rilor in legumicultura, punind accent 
pe realizarea suprafețelor prevăzute 
a se insămînța și planta cu diferite 
sortimente — condiție hotăritoare
pentru îndeplinirea prevederilor cu
prinse in programele de autoaprovi- 
zionare teritorială. 

exact, concret, 
la fața locului 
nice necesare i

experiența de Ia Mărăcineni. Am 
mai adăuga că programul de mă
suri stabilit inițial a fost refăcut 
în sensul concretizării unor acțiuni 
și al răspunderilor .pentru mate
rializarea lor, și aceașta fiind de
natura să conducă la creșterea ca
lității schimbului de experiență...

— Foarte interesante referatele 
prezentate — ne spunea Ion Ion, 
maistru la centrul de reparații al 
S.M.A. Țăndărei, județul Ialomița. 
Mult mai mult aș fi dorit insă să văd 
cum procedează practic cei de la 
S.M.A. Mărăcineni. Să înțeleg de ce 

la noi instalațiile 
de metalizare, că 
avem două, iau 
foc, mai precis 
„pistolul" pentru 
metalizare, iar la 
Mărăcineni nu.

Maistrul a sin
tetizat cum nu se 
poate mai bine 
observațiile ce se 
pot face în legă
tură cu acest 
schimb de experi
ență. Una ar fi 
că timpul. afectat 
pentru a vedea 

pentru a primi 
explicațiile teh- 
fost extrem de 

puțin. Și aceasta deoarece ma
joritatea fondului de timp s-a 
consumat cu discuțiile, Ia c?~ s-au 
adăugat — 'nu avem nimil împo
trivă — și programele artistice.-..

în al doilea rind, intre participant! 
n-au fost prea multe cadre cu expe
riență care să le permită să asimi
leze fără dificultate problemele teh
nice ce se puneau și, mai ales, care 
să aibă putere de decizie pentru 
aplicarea imediată a celor văzute. 
Avem in vedere pe directorii și ingi- 
nerii-șefi ai trusturilor județene 
S.M.A. și pe șefii centrelor de re
parații.

Subliniind incă o dată valoarea 
acestei ințiative a sindrtitelor, utili
tatea ei, sintem convinși că vom avea 
prilejul să consemnăm in viitor 
schimburi de experiență care să fie! 
astfel organizate, incit să răspundă cit 
mai bine cerinței de a șe asimila și 
generaliza cu maximă operativitate 
experiența prezentată.

Aurel PAPADIUC

au fost terasate și plantate cu viță 
de vie și pomi fructiferi. Operațiu-* 
nile mai dificile de terasare și unelș 
lucrări specifice se fac cu sprijinul 
întreprinderii de utilaje terasiereî 
îmbunătățiri funciare, proiectare și 
execuție de construcții, cit și cu uti
lajele secției de mecanizare din lo
calitate.

De bună seamă, sprijinul puternic 
al statului este binevenit, dar la 
multe lucrări participă sute de coo
peratori. în momentul de față, cu 
mijloace mecanice și manuale se fac 
intense pregătiri pentru înființarea 
unei plantații de nuci și alți pomi 
fructiferi. Terenul este desfundat, se 
consolidează terasele, se transportă 
îngrășăminte naturale cu remorci si 
căruțe. Pe porțiunile puternic ero
date, pe ogașe și ravene, cooperatorii 
au plantat răchită cu dublu rol : de 
protecție a soiului și pentru a asigu
ra materia primă necesară diferite
lor împletituri. De asemenea, o su
prafață de 70 hectare supusă alune
cărilor active a fost plantată cu spe- 
cii silvice, urmind ca ravenele să fie 
plantate cu cătină albă.

Este de remarcat că fertilizarea 
terenurilor erodate are cel mai im
portant rol în creșterea recoltelor, 
întreaga cantitate de îngrășăminte se 
administrează pe baza datelor rezul
tate din cartarea agrochimică a so- 
luliți, lucrare care se repetă periodic, 
iar pentru unele sole se face în fie
care an. Cea mai importantă contri
buție la creșterea fertilității ogoare
lor o au cooperatorii, care transportă 
gunoiul de grajd cu atelajele, urcin- 
du-1 pînă in virful dealurilor. Pen
tru recolta acestui an s-au transpor
tat 3 000 tone gunoi de grajd din fer
ma zootehnică a cooperativei agrico
le și de la gospodăriile populației. 
Acum continuă transportul îngră
șămintelor naturale, cu 60 atelaje ala 
cooperativei agricole și ale coopera
torilor.

In aceste zile cooperatorii participă 
cu toate forțele la executarea lucră
rilor pentru conservarea și mărirea 
potențialului productiv al pămintu
lui. Ceea ce s-a făcut reprezintă o 
primă etapă, iar acum continuă alta 
amenajări pentru stăvilirea defini
tivă a eroziunii. In prezent se nive
lează alunecările reactivizate pe 20 
hectare, care vor fi insămințate cu 
ierburi perene. Se defrișează ma
nual 30 hectare teren cu vegetație 
forestieră ce va fi cultivat în pri
măvară cu porumb. La această lu
crare participă 40 cooperatori în 
frunte cu Iordache Petru, Vasila 
Borș, Costică Olaru, Gică Faloș, Gică 
Aftanache și alții. De asemenea, coo
peratorii execută drenuri și canale 
de coastă pe o lungime de 2 000 ml. 
Aceasta va permite redarea in cir
cuitul agricol a 5 ha teren și mă
rirea unor parcele. Totodată, se lu
crează cu plug balansier la amena
jarea a 50 hectare agroterase care 
vor fi plantate în primăvară cu pomi 
și se execută canale pe un șes inun
dabil în suprafață de 10 ha. ce va fi 
redat la arabil.

în programul de gospodărire a pă
mintului se prevede că in fiecare an 
din acest cincinal să fie redate agri
culturii cite 20 hectare. în acest scop, 
in planul cooperativei agricole s-a 
prevăzut să se aloce cite un milion 
de lei anual. Este o continuare a 
eforturilor din anii precedenți. cind 
s-au redat circuitului agricol 100 de 
hectare arabile. Lucrări dificile care 
cer foarte multă muncă, dar sint ab
solut nece>are pentru a compensa 
suprafețele ocupate de culturile șl 
plantațiile antierozionaie. Buni gos
podari ai pămintului, cooperatorii 
din Dolhești fac tot ce depinde de ei 
pentru a pune deplin in valoare po
tențialul productiv al terenurilor de 
care dispun, spre a spori continuu 
recoltele.

C. BORDEIANU
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împreună cu tovarășa E!
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul genera' al Parti

dului Comunist Român, președintele republicii, săsesc în aceste zile 
numeroase mesaje și telegrame din toate colțurile țării, care dau 
expresie deplinei adeziuni, unanimei satisfacții a oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor față de rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Bulgaria.

Telegramele dau glas convingerii că noua întîlnire la nivel înalt 
româno-bulgară va impulsiona și mai puternic colaborarea multilaterală 
dintre cele două țări vecine și prietene, constructoare ale socialismului, 
înscriindu-se ca un aport de preț la promovarea cauzei păcii și înțe
legerii în Balcani, Europa și în întreaga lume.

in același timp, se exprimă sentimentele de mindrie patriotică pentru 
inminarea înaltului ordin „Stara Pianina" tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în semn de prețuire pentru neobosita sa activitate revoluționară, pentru 
contribuția adusă la întărirea continuă a relațiilor frățești româno- 
bulgare.

Mesajele și telegramele se fac, totodată, ecoul hotăririi oamenilor 
muncii din patria noastră de a nu precupeți nici un efort pentru tradu
cerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Conferința Națională, 

"a, a întregii politici interne și externe a partidului și statului.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată : însuflețiți de sentimentele de 
fierbinte dragoste, nemărginită pre
țuire și înalt respect ce vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului român, condu
cătorul încercat și clarvăzător al 
partidului și statului, de al cărui 
nume este indisolubil legat noul 
destin socialist al patriei, comuniș
tii, toți oamenii muncii din munici
piul București vă exprimă, din 
adincul inimii, in aceeași vibrantă 

„ trăire de legitimă mîndrie patriotică, 
deplină bucurie și adincă satisfacție 
cu întreaga țară, impreună cu pri
nosul de aleasă recunoștință, cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
deosebit de rodnice și fructuoase ale 
vizitei de prietenie efectuate, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria — 
eveniment memorabil în cronica dez
voltării continue a tradiționalelor re
lații statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, in interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii în întreaga lume. 
Vă încredințăm că am fost cu toată 
ființa alături de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 

.Nicolae Ceaușescu, în momentele 
■ solemne, cu .profunde rezonanțe în. 

inimile și în. conștiința noastră, în 
care vi s-a inminat înaltul ordin 
bulgar „Stara Pianina" cu eșarfă, ce 
v-a fost conferit în semn de adîncă 
prețuire a excepționalei dumnea-' 
voastră personalități politice, a eroi
cei activități revoluționare puse de 
peste cinci decenii in slujba împli
nirii celor mai înalte idealuri de 
dreptate socială, libertate, indepen
dență, suveranitate națională și fe-

■ ricire ale poporului român.

Convorbirile purtate, rezultatele 
vizitei sînt o ilustrare pregnantă a 
spiritului relațiilor de frățească prie
tenie și bună vecinătate dintre po
poarele român .și bulgar, a dorinței 
comune de amplificare a conlucrării 
multilaterale, în folosul celor două 
țări, al cauzei păcii și socialismului, 
iar din această perspectivă, modul 
strălucit in care ați dat expresie 
gîndurilor și idealurilor noastre, con
stituie, pentru noi, toți locuitorii de 
pe străbunele meleaguri arădene, un 
motiv de profundă satisfacție -și to
tală adeziune la politica internă și 
internațională a partidului și statu
lui nostru — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Aducîndu-vă un 
fierbinte omagiu pentru inestimabila 
dumneavoastră contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe promovate de România 
socialistă, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mo
bilizați exemplar de pilduitorul dum
neavoastră exemplu de slujire devo
tată a intereselor supreme ale po
porului român, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul nostru nu-și 
vor precupeți efortul pentru realiza
rea în condiții de maximă eficiență 
și calitate a 
ne revin în 
cincinal.

sarcinilor economice ce 
acest an și in întregul

Vă rugăm să ne permiteți să ne 
exprimăm deplina satisfacție și 
bucurie că și acest nou dialog la ni
vel înalt s-a încheiat cu rezultate 
bune pentru continua dezvoltare a 
raporturilor româno-bulgare, a co
laborării multilaterale și cooperării 
în producție, că relațiile dintre țările 
noastre constituie un exemplu de 
colaborare între două țări socialiste 
vecine și prietene, care conlucrează 
activ între ele. în vederea acceleră
rii construcției socialismului, ridică
rii' bunăstării și fericirii popoarelor 
lor, pentru afirmarea cu tot mai 
multă putere a superiorității socia
lismului în lume — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R. Urmind minuna
tul dumneavoastră exemplu și asi- 
gurindu-vă încă o dată de nețărmu
rita dragoste și recunoștință pe care 
v-o purtăm pentru tot ce faceți spre 
binele și fericirea poporului, pentru 
creșterea prestigiului patriei noastre 
în lume, oamenii muncii din Argeș, 
in frunte cu comuniștii, se vor mo
biliza și mai energic, vor munci cu 
pasiune și abnegație pentru înfăp
tuirea exemplară a tuturor sarcinilor 
trasate .de dumneavoastră la Confe
rința Națională a partidului.

Cea de-a 30-a întîlnire, din ultimii 
18 ani, dintre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășul Todor Jivkov 
confirmă încă o dată trăinicia legătu
rilor tradiționale de ' solidaritate și 
colaborare româno-bulgare. legături 
la a căror edificare pe baza princi

piilor noi, socialiste, ați adus o con
tribuție hotăritoare, fapt atestat și de 
primirea înaltului ordin bulgar „Stara 
Pianina* cu eșarfă — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACĂU AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Noi vedem în această vizită o stră
lucită contribuție la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de bună vecinătate 
dintre popoarele român și bulgar, la 
amplificarea conlucrării multilaterale, 
in folosul reciproc, al cauzei păcii și 
socialismului in lume. Exprimindu-ne 
din nou inalta prețuire și profunda 
recunoștință fața de neobosita dum
neavoastră activitate consacrată 
prosperității patriei și făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru traducerea in viață a hotăririlor 
Congresului al XII-lea.

în . telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R se 
arată : Comuniștii; toți oamenii mun
cii din județul Bihor — români, ma
ghiari și. de alte naționalități — au 
urmărit cu multă satisfacție și legi
timă mindrie patriotică vizita oficială 
pe care ați efectuat-o, mult stimate 
tovarășe secretar general, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Populară Bulgaria, țară ve
cină și prietenă. îpcercăm sentimente 
de ale.gsă prețuire și deosebită.cinsti- .. 
re la noul însemn ai recunoașterii 
contribuției remarcabile pe care v-o 
aduceți ia întărirea prieteniei și co- 
labdrârii frățești dintre cele două 
partide și popoare, la cauza păcii și 
socialismului, prin inmînarea înaltu
lui ordin „Stara Pianina* cu eșarfă, 
de către tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări^ zilei dumneavoastră 
de naștere. Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că biho- 
renii, alături de întregul nostru po
por, iși exprimă hotănrea lor fermă 
de a depune toate eforturile, întrea
ga capacitate și putere de muncă 
in folosul dezvoltării și construcției 
socialiste.

Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată, manifestările de 
adîncă simpatie și admirație cu care 
ați fost înconjurați pe parcursul vi
zitei în tara vecină și prietenă, înal
tul ordin bulgar ce v-a fost inminat 
constituie o nouă și strălucită con
firmare a. excepționalelor dumnea
voastră calități de eminent condu
cător de partid și de stat, de remar
cabilă personalitate politică a lumii 
contemporane care, cu un ■ profund 
spirit înnoitor, cutezanță acționați pen
tru înfăptuirea celor mai scumpe aspi
rații ale poporului român, pentru idea
lurile de pace și colaborare ale po
poarelor din întreaga lume — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. în 
deplină unitate cu întreaga națiune, 
dăm o înaltă apreciere convorbirilor 
purtate cu tovarășul Todor Jivkov și 
aprobăm intru totul rezultatele vizi
tei. care dau un nou impuls amplifi
cării raporturilor prietenești. întări
rii conlucrării pe plan bilateral și in 
viața internațională, în folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii și so
cialismului. îngăduiți-ne, mult sti
mată și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă încredințăm și cu 
acest prilej de întreaga noastră ade
ziune lă politica internă și externă, 
a'partidului și statului și să vă asi
gurăm că toți oamenii muncii bra
șoveni vor acționa cu fermitate re
voluționară pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor reieșite din docu
mentele Conferinței Naționale a par
tidului.

Tinerii României socialiste — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — văd in noua dumnea
voastră vizită de prietenie, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului și poporului nostru, prie
ten apropiat al tinerei generații, pe 
care ați efectuat-o împreună cu to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de renume mondial, un 
exemplu strălucit pentru Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația Pionierilor 
de a acționa in vederea întăririi uni
tății tuturor forțelor progresiste și 
democratice ale tineretului de pre
tutindeni, in lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dezarmare ge
nerală. și în primul rind dezarma
rea nucleară, pentru pace și progres, 
pentru prietenie și colaborare intre 
toate țările și popoarele lumii — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST. Vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că noi, toți tinerii 

muncitori, țărani, intelectuali, elevi 
și studenți. călăuziți permanent de 
strălucitul exemplu pe care ni-1 ofer.ă 
întreaga dumneavoastră viață și ac
tivitate revoluționară. , sintem ferm 
hotâriți să facem totul pentru a fi la 
înălțimea încrederii pe care ne-o 
acordați, situindu-ne întotdeauna in 
primele rînduri ale activității consa
crate realizării exempiare a hotăriri
lor celui de-al XII-lea Congres și 
ale Conferinței Naționale, ale parti
dului.

Relevind că primirea deosebit de 
călduroasă, manifestările de stimă și 
înaltă considerație cu care a fost 
înconjurat td-v a r.ăiș ui . Nicolae 
Ceaușescu pe tot parcursul vizitei, 
spiritul de inaltă cordialitate și înțe
legere tovărășească ce a caracterizat 
convorbirile româno-bulgare la cel 
mai înalt nivel, fac dovada incontes
tabilă a prestigiului înalt de care se 
bucură pe arena internațională 
România socialistă^ secretarul gene
ral al partidului nostru, oreședintele 
republicii, telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN arată : înscriindu-se ca 
momente remarcabile în cronica tra
diționalelor raporturi dintre cele 

• Continuind dialogul la nivel înalt,, devenit o 
practică sistematică, noua întîlnire deschide per
spective și mai largi tradiționalelor legături de 
conlucrare multilaterală dintre cele două popoare 
vecine și prietene

• luminarea înaltului ordin „Stara Pianina" 
— elocvență prețuire a îndelungatei activități re
voluționar* a secretarului jgeneralal partidului; 
președintele republicii, a contribuției sale deosebite 
la întărirea prieteniei și colaborării româno-bulgare, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii și socialismului

® Puternică reafirmare a adeziunii oamenilor 
muncii față de întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului, consacrată înfloririi patriei, 
înfăptuirii aspirațiilor înaintate ale întregii umanități

două partide și popoare, conferind 
noi dimensiuni leaturilor de rodnică 
colaborare reciproc avantajoasă pe 
multiple planuri in vederea edificării 
civilizației socialiste și comuniste in 
țările noastre, Înțelegerile convenite 
pun cu putere in evidență hoțărîrea 
comună de conlucrare strinsă pentru 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme ale vieții internaționale 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete pe continentul nostru, pentru 
dezarmare, pace și înțelegere in Bal
cani, in Europa și în întreaga lume, 
însuflețiți de marele exemplu ce ni-1 
dați, de slujire fără preget a inte
reselor fundamentale ale. națiunii 
noastre socialiste și aprobind cu 
toată căldura inimilor noastre rezul
tatele noii dumneavoastră solii de 
prietenie, vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru promovarea neabă
tută a politicii interne și externe a 
României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii — români și maghiari — din ju
dețul Covasna, asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu vie sa
tisfacție și legitimă mindrie patrio
tică vizita de prietenie pe care ați e- 
fectuat-o, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, in Republi
ca Populară Bulgaria. Noua solie de 
pace, importantă acțiune de politică 
externă a României socialiste, repre
zintă q contribuție importantă la în
tărirea în continuare a relațiilor de 
prietenie frățească, solidaritate și co
laborare multilaterală.

Aprobind din toată inima rezulta
tele deosebit de fructuoase cu care 
s-a încheiat vizita, vă rugăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne permiteți să vă 
transmitem expresia gîndurilor noas
tre de adîncă stimă, sinceră satisfac
ție și bucurie pentru consecvența cu 
care acționați, pentru ’ dezvoltarea 
colaborării cu toate țările socialiste, 
in primul rind cu cele vecine, pentru 
contribuția adusă la asigurarea unui 
climat de colaborare și cooperare pe 
multiple planuri între toate statele 
lumii.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Dîmbovița au urmărit cu 
inimile vibrind de bucurie și aleasă 
mindrie patriotică strălucita solie de 
prietenie, colaborare și pace pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
purtat-o, împreună cu tovarășă Elena 
Ceaușescu, pe pămintul Bulgariei 
vecine și prietene și vă adresează 
omagiul lor fierbinte și expresia celei 
mai profunde recunoștințe pentru 
activitatea prodigioasă pe.care o des- 
fășurați in fruntea partidului și sta
tului nostru, pentru contribuția ines
timabilă pe care ați adus-o și o 
aduceți la dezvoltarea raporturilor de 
colaborare și bună înțelegere intre 
statele lumii, la nobila cauză a păcii 
și securității mondiale — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
rezultatele fructuoase ale acestei vi
zite in Bulgaria prietenă au amplifi
cat in inimile și conștiința noastră 
dragostea și recunoștința cea mai 
profundă față de dumneavoastră, cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre, personalitate de excepție a 
contemporaneității, că această înălță
toare bucurie ne va mobiliza și mai 
intens eforturile pe care le consa- 
crăm. cu inaltă răspundere comunis
tă. înfăptuirii cu succes a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

înscriindu-se în tradiția exempla
ră a poporului român de a trăi in 
pace și bună înțelegere cu toate na
țiunile — căreia dumneavoastră i-ați 
conferit strălucire fără precedent 
printr-o neobosită activitate de om 
politic de excepție, dăruit nobilei 
cauze a instaurării în lume a unor 
relații întemeiate pe egalitate, 
respect, colaborare — această vizită 
reprezintă o nouă dovadă a consec
venței cu care acționați pentru apli
carea in practică a principiilor poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. Inminarea înaltului ordin 
bulgar „Stara Pianina" cu eșarfă, 
conferit cu prilejul glorioasei dum
neavoastră aniversări, constituie o 
nouă și strălucită mărturie a consi
derației și stimei de care vă bucurați 
pe plan internațional.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
spune : Oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România, aseme
nea întregului popor român, iși ex
primă deplina satisfacție și adeziune 
față de rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei de prietenie pe care 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Republica 
Populară Bulgaria. Oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din România 
vă încredințează, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
adeziunea totală față de tot ceea ce 
inițiați și întreprindeți în fruntea 
partidului și statului, pe planul poli
ticii interne și externe și se anga
jează să acționeze cu toată energia 
și fermitatea, in strinsă unitate cu 
întregul popor pentru transpunerea 
în viață a hotăririlor partidului, spo- 
rindu-și astfel contribuția lă înfăp
tuirea marilor ideal.uri ale socialis
mului și comunismului în patria 
noastră comună, Republica Socialistă 
România.

însuflețiți de cele mai alese senti
mente de recunoștință și mindrie pa
triotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați au urmă
rit cu viu și deosebit interes vizita 
de prietenie pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria, — se arată in telegrama 

COMITETULUI JUDEȚEAN GA
LAȚI AL P.C.R. Afirmîndu-ne de
plina adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că, 
acționind in spiritul prețioaselor indi
cații date la Conferința Națională a 
partidului. Ia plenarele și consfătui
rile de lucru de la Comitetul Central, 
oamenii muncii din această parte a 
țării au Îndeplinit cu succes sarci
nile ce le reveneau pe lunile ianuarie 
și februarie a.c. la toți indicatorii.

Asemenea întregului nostru popor, 
am primit cu profundă emoție, con
ferirea înaltului ordin bulgar „Stara 
Pianina" cu eșarfă, cu prilejul celei 
de a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, in semn de caldă 
omagiere a nobilelor eforturi ce le 
aduceți Ia dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre Partidul ~ 
Partidul Comunist 
țările și popoarele 
spune în telegrama 
JUDEȚEAN GORJ 
CONSILIULUI POPULAR 
ȚEAN. Toate aceste manifestări con
stituie încă o dovadă a înaltei stime 
și aprecieri a remarcabilei dumnea

Comunist Român și 
Bulgar, dintre 
noastre — se
COMITETULUI
AL P.C.R. ȘI 

JUDE-

voastră personalități politice, a con
tribuției pe care o aduceți la întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la instaurarea in lume 
a păcii.

întîlnirile și convorbirile pe care 
le-ați avut cu tovarășul Todor Jiv
kov, înțelegerile și acordurile con
venite se inscriu ca un moment re
marcabil în cronica bogată a rapor
turilor româno-bulgare. conferind noi 
dimensiuni legăturilor de strinsă 
prietenie și colaborare reciproc avan
tajoasă in toate domeniile de interes 
comun și, îndeosebi, in dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări și po
poare, in conlucrarea lor statornică 
pentru soluționarea constructivă, spre 
binele tuturor popoarelor, a marilor 
probleme ale vieții internaționale, in 
folosul cauzei păcii și securității in 
Balcani și în întreaga lume — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Ne exprimăm, și cu acest pri
lej, deplina adeziune și aprobare față 
de politica internă și externă a parti
dului. al cărei promotor neobosit sin- 
teți dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și vă asi
gurăm de inalta noastră recunoștin
ță pentru neobosita activitate pe care 
o dedicați înfloririi multilaterale a 
României socialiste.

înalt româno-
30-a întîlnire 

și tovarășul
Noul dialog la nivel 

bulgar, marcînd a 
dintre dumneavoastră 
Todor Jivkov, este apreciat de oa
menii' muncii din județul Olt, ca și 
de întregul popor, ca o nouă și de 
seamă contribuție la dezvoltarea și 
aprofundarea relațiilor trainice, de 
caldă și strinsă prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, la amplificarea 
conlucrării multilaterale, in . folosul 
celor două state, al cauzei păcii și 
socialismului — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
OLT AL P.C.R. Cu deosebită mindrie 
și satisfacție am primit vestea înmî-, 
nării înaltului ordin „Stara Pianina* 
cu eșarfă, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, in semn de profundă 
prețuire ca personalitate politică, 
ca eminent militant a) mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Ne exprimăm, și cu acest 
prilej, sentimentele noastre de dra- 

. goste și prețuire pentru tot ceea ce 

ați făcut ca patria noastră să se ridice 
pe noi culmi ale progresului și civi
lizației.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA DIN REPUBLI
CA SOCIALISTĂ ROMANIA se 
arată : Oamenii muncii de naționali
tate germană din țara noastră au 
urmărit cu sentimente de mindrie 
patriotică și viu interes, alături de 
întregul popor, noua vizită oficială 
de prietenie pe, care ați intreprins-o, 
impreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Bulgaria și iși exprimă satisfacția 
deosebită față , de rezultatele rodnice 
ale acestui dialog româno-bulgar la 
cel mai inalt nivel, devenit o tradiție 
a prieteniei frățești între cele două 
popoare vecine. Exprimindu-vă în
treaga noastră gratitudine pentru 
neobosita dumneavoastră activitate in
slujba .poporuluTnostru, spre fericirea 
și bunăstarea sa, pentru întărirea su
veranității și independenței patriei, 
a păcii și colaborării internaționale, 
vă asigurăm, mult iubite șl stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de naționalitate germană iși 
vor aduce din plin contribuția. îm
preună cu toți fiii țării, la înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Expresie 
trainicelor 
colaborare

elocventă a bunelor și 
legături de. prietenie și 
existente intre Partidul

Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, intre popoarele român 
și bulgar, noua vizită se înscrie pe 
linia întăririi și lărgirii continue a 
colaborării multilaterale dintre țările 
socialiste, pe care partidul nostru, 
dumneavoastră personal o promo
vați cu consecvență, în interesul po
porului nostru, al tuturor țărilor so
cialiste, al cauzei socialismului și 
păcii in întreaga lume — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Sintem convinși că înțelege
rile încheiate cu acest prilej vor ri
dica pe o treaptă nouă, superioară 
relațiile de colaborare și bună veci
nătate existente între popoarele 
noastre, constituind, in același timp, 
un model strălucit de relații între 
state, bazate pe principiile respectă
rii suveranității și independenței na
ționale, ‘.ale <J6fâiborării reciproc 
avantajoase, ale deplinei egalități în 
drepturi și neamestecului în treburi
le interne.

Vizita dumneavoastră in Republica 
Populară Bulgaria, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
pus puternic în lumină strălucitul 
prestigiu de care vă bucurați, înal
tele dumneavoastră calități de 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, de conducător cute
zător și înțelept, de luptător 
consecvent pentru, independența și 
suveranitatea ' popoarelor, pentru 
pace și prietenie, pentru izbînda 
socialismului și comunismului in 
lume — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R, Exprimindu-ne totala ade
ziune față de remarcabilele rezultate 
Cu care s-a încheiat această vizită; 
vă rugăm să primiți, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
expresia celor mai calde și alese 
sentimente de dragoste și recunoș
tință ale oamenilor muncii de pe 
aceste străvechi meleaguri româ
nești. încrezători în viitorul de aur 
al României, dispunînd de un minu
nat program jalonat de istoricele 
documente ale celui de-al XII-lea 
Congres și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, urmind cu fermitate 
prețioasele dumneavoastră îndemnuri 
și indicații, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin in acest an și în 
cincinalul actual.

Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
din ÎNTREPRINDEREA CON
STRUCTOARE DE MAȘINI AGRI
COLE „SEMĂNĂTOAREA" BUCU
REȘTI, trăiesc, împreună cu între
gul nostru popor, momente de inaltă 
satisfacție și mîndrie patriotică, pri
lejuite de succesele deosebite ale noii 
solii a poporului român de pace, 
prietenie și colaborare in țara vecină 
și prietenă — Republica Populară 
Bulgaria. însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu de patrio
tism și dragoste de țară, vă încredin
țăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort in munca noastră 
de zi cu zi, pentru ca, pe măsura 
puterilor noastre, să ne aducem -con
tribuția Ia dezvoltarea și ridicarea 
patriei pe noi culmi de civilizație și 
progres.

în telegrama BIROULUI COMITE
TULUI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN se arată : Comu
niștii. toți locuitorii județului Teleor
man, au luat cunoștință cu nețărmu
rită bucurie despre rezultatele vizitei 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ați intreprins-o, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țara 
vecină și prietenă — R. P. Bulgaria, 
în acordarea înaltului ordin bulgar 
„Stara Pianina" cu eșarfă, ce v-a fost 
inminat cu această ocazie, noi toți 
vedem, mult iubite și stimate condu
cător, semnul profundei prețuiri a 
marii dumneavoastră personalități 
politice, a neobositei activități ce o 
desfășurați pentru cauza socialismu
lui și păcii, a contribuției inestima
bile ce o aduceți la rezolvarea ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. Stăpiniți 
de profunde sentimente patriotice, 
vă asigurăm și cu această ocazie, 

scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că locuitorii acestor străvechi me
leaguri românești- nu vor precupeți 
nimic pentru a înfăptui in mod exem
plar obiectivele stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se arată: 
Cu vibrantă mindrie patriotică, ală
turi de intregul popor, intr-o deplină 
unitate de cuget și simțire, animați 
de cele mai profunde sentimente de 
dragoste și admirație față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din județul Timiș — români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — iși exprimă puternica 
satisfacție față de rezultatele deose
bit de rodnice care au încununat și 
de această dată vizita de prietenie 
întreprinsă, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica Popu
lară Bulgaria, eveniment de semni
ficație majoră în cronica tradiționa
lelor raporturi de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, contribu
ție de seamă la promovarea cauzei 
socialismului, înțelegerii si păcii în 
Balcani și in întreaga lume. Confe
rirea. cu prilejul celei de-a 65-a ani- ■ 
versări a zilei dumneT'ogstră de 
naștere, a înaltului ordin bulgar 
„Stara Pianina" cu eșarfă, este o 
semnificativă prețuire de care se 
bucură activitatea ne care o desfășu
rat! nentru întărirea n-iet°niet si co
laborării frățești româno-bulgare.

Comuniștii toți oamenii muncii mi
neri de la ÎNTREPRINDEREA MI
NIERĂ MOLDOVA NOUĂ, JUDE
ȚUL CARAȘ-SEVERIN — români, 
sirbi' și de alte naționalități — ur
mărind cu viu interes, cu profunde 
sentimente de mîndrie patriotică vi
zita pe care dumneavoastră, mult 
iubite . tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o in Repu
blica Populară Bulgaria, iși exprimă 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru. Noi, minerii, în frunte cu 
comuniștii, vă încredințăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom milita cu întreaga energie pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle Congresului al XII-lea 
șl ale Conferinței Naționale ale 
partidului, șporindu’«ne’v.rcontributia 
la efortul general de ja •asigura in
dependența energetică a țării.

Această vizită constituie un exem
plu grăitor al colaborării și priete
niei frățești de lungă durată dintre 
partidele și statele noastre, pe baza 
orientărilor și direcțiilor de acțiune 
fundamentate ani de-a rindul de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
eminentă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, și de to
varășul Todor Jivkov, prieten apro
piat al poporului român — se spune 
în telegrama .COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Vă raportăm și cu acest pri
lej, mult iubite conducător, că, acțio
nind pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
am obținut rezultate bune in reali
zarea .planului în profil teritorial din 
acest an. Astfel, prin folosirea mai 
eficientă a materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei, 
prin organizarea mai bună a muncii, 
am reușit ca in luna ianuarie să în
deplinim sarcinile la principalii indi
catori din industrie, obținind creș
teri importante la producția marfă, 
producția netă și productivitatea 
muncii.

Asemenea întregului popor, am 
trăit și noi momente de intensă vi
brație patriotică pentru conferirea 
înaltului ordin „Stara Pianina" cu 
eșarfă, care reprezintă o inaltă 
apreciere a contribuției aduse la dez
voltarea și întărirea prieteniei și co
laborării frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre popoarele noastre, 
distincție care v-a fost acordată cu 
prilejul celei de-a 65-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. 
Primirea care vi s-a făcut, confe
rirea înaltei distincții, manifestările 
prietenești, entuziaste de pe par
cursul întregii vizite, constituie incă 
o confirmare a prețuirii deosebite de 
care vă bucurați în rindul tuturor 
popoarelor lumii pentru contribuția 
continuă și remarcabilă pe care o 
aveți, mult stimate tovarășe secretar 
general, la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre țările socialiste, 
dintre toate statele lumii, la soluțio
narea problemelor complexe, cu care 
se confruntă omenirea. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că urmihd minunatul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
și pasiune revoluționară ne vom 
spori tot mai mult eforturile pentru 
transpunerea in fapt a înțelegerilor 
stabilite cu prilejpl acestei vizite.

Vizita pe care ați întreprins-o, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
țara vecină și prietenă se înscrie ea 
un eveniment de mare importanță, 
cu ample și profunde semnificații in 
cronica relațiilor româno-bulgare, și 
va contribui la dezvoltarea și mai 
puternică p colaborării reciproc avan
tajoase dintre cele două popoare 
prietene — se spune în telegrama 
COLECTIVULUI DE OAMENI AI 
MUNCII DE LA ȘANTIERUL NA
VAL BRĂILA. întregul nostru co
lectiv de muncă se angajează să-și 
îndeplinească sarcinile la toți in
dicatorii, să dea patriei nave mari
time și fluviale cu funcționalita
te și fiabilitate sporite.
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De la înălțime
Noul pod suspendat pe cablu 

care traversează șoseaua Con
stanța—Mangalia peste Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, in apro
pierea ecluzei de la Agigea, el 
însuși o veritabilă lucrare de 
artă, unică in felul ei, va oferi 
in curind vizitatorilor litoralului 
o priveliște de neuitat. Deasupra 
pilei de susținere a cablurilor 
podului, la înălțimea de aproape 
100 de metri, se instalează acum 
o platformă de pe care poate fi 
admirat întregul litoral. De. la 
nord la sud, ochiul cuprinde li
toralul de la Midia și pină la 
Mangalia, iar de la est la vest, 
magistrala albastră a canalului 
care străbate Dobrogea. Accesul 
pe platformă se va face cu aju
torul unui ascensor.

întregul litoral. De la 
de la Midia și pină la
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Din întîmplare
In curtea Spitalului județean 

din Alexandria există o sondă 
de apă minerală. Cu totul din 
întîmplare. aici a jost descoperit, 
cu puțin timp in urmă, un izvor. 
Potrivit aprecierii directorului 
spitalului, dr- Ruse Dianu, prin 
conținutul de sîibstanțe minerale 
pe caie le conține, apa de aici 
este asemănătoare celei din iz
vorul nr. 3 de la Olănești, foarte 
indicată in cura internă pentru 
tratarea unor boli ale stomacu
lui și ficatului.'

Rămine ca in viitor acest izvor 
dătător de sănătate să fie fo
losit in mod organizat și sub în
drumarea unui specialist. Altfel 
apa se va duce pe... apa simbe- 
tei. Și ar fi păcat.
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Curiozitate 
justificată
Există și in orașul Bistrița 

stradă de promenadă, căreia i 
mai zice, de multă vrem 
„Corso". 1 
rotiseriei „Dorna", in plin centrul 
municipiului reședință de județ 
șl in văzul tuturor, niște inși și 
niște inse și-au instalat tarabele 
pentru vinzarea semințelor. Pră
jite și sărate. Din „curiozitate", 
oamenii legii au vrut să afle cam 
cit cîștigă doi dintre negustorii 
de semințe, M. Lăcătuș și Ale
xandru Corig. Sănătoși tun, 
numai buni de muncă, dar de 
muncit nu muncesc nicăieri. Ei 
„ostenesc" cu vinzarea semințe
lor și cu poluarea străzilor Afa
cere rentabilă.’’ intr-o stngură 
lună, celor doi le'-'tv rămas un 
ciștig net de 7 060 de lei. Mai 
aveau puși „la cipjap" 41 000 lei, 
iar în „stag", înfâ.280 Jeg semințe 
de floarea-soarelui ’șt 100 kg de 
semințe de dovleac. Întrebarea 
e : de unde 7

o 
se 

de multă vreme, 
Pe trotuarul din fața

rentabilă^ Intr-o singură
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arilui'șt 100 kg de ’

Risipitori 
de pămînt

De vreo doi ani, pe terenurile 
cooperativei agricole de produc
ție Războierd, din județul Tulcea, 
au poposit constructorii pentru a 
pune în funcțiune un nou sistem 
de irigații. Constructorii au venit 
și au plecat, dar sistemul de iri
gații nu este gata nici acum. In 
schimb, pe unde au trecut ei au 
lăsat urme, nu glumă ! Nu mai 
puțin de 10d de hectare sint ră
vășite de gropi și de munți de 
pămînt, semănate cu tuburi de 
azbociment șt fierărie de tot fe
lul. Cum nici acum nu lucrează 
nimeni, există riscul ca toate cele 
100 de hectare să nu poată fi lu
crate în primăvară. Cine-i pune 
la treabă pe constructorii de la 
T.C.I.F. Constanța 7 Că despre ei 
este vorba !

ei

Nu și-a văzut 
de treabă

Deși tînăr și frumos, deși ve
nise în municipiul Sf. Gheorghe 
dornic să învețe o meserie, deși 
s-au găsit destui oameni de ini
mă să-l ajute la Grupul de șan
tiere Covasna, deși primise 
îndată locuință la căminul 
nefamiliști, deși...

Am mai putea continua cu 
cest „deși", pentru a arăta toate 
condițiile oferite lui R. V. să de
vină un om de nădejde, cu o 
singură... condiție : să-și vadă de 
treabă. Dar se vede treaba că alte 
glnduri îl aduseseră pe V.R 
printre tinerii de seama lui. In
tr-o seară, în timp ce un coleg 
de oămin dormea, V.R. i-a sus
tras din buzunare trei mii de 
lei.' Cam tot atît ar fi cîștigat și 
el muncind pe șantier o lună de 
zile. Dar în loc de o lună de 
muncă cinstită, va avea de ispă
șit mai multe luni o pedeapsă 
rușinoasă.

Deși totul ar fi putut să fie 
pentru el atît de frumos !;„

de 
de

o-

Neglijența 
tragică

Dimineața, in casa lui Gheor
ghe Dumitrescu din comuna Ver- 
nești. județul Buzău, au fost gă
siți cinci oameni fără viață : gaz
da (Gheorghe Dumitrescu}, soția 
sa, cei doi copii în virstă de 14 și 
16 ani și un nepoțel de doi ani 
și jumătate. Cauza : neverifica- 
rea și nedesfundarea la timp a 
coșului de evacuare a fumului. 
De la acesta s-a aprins o grindă, 
iar arderea ei mocnită a dus la 
degajarea unei mart cantități de 
fum șl gaze, inhalate în timpul 
somnului de cei cinci ocupanți ai 
încăperii.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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răspundere
Proces continuu, de permanentă 

reîmprospătare a forțelor și rînduri- 
lor partidului, primirea in partid s-a 
constituit și se constituie intr-o sar
cină mereu actuală pentru toate or
ganele și organizațiile de partid. 
Acest moment unic de viață, pentru 
toți aceia care-și exprimă opțiunea 
de a- deveni purtători ai carnetului 
roșu, se cere și trebuie să fie pre
gătit pretutindeni cu toată respon
sabilitatea și grija necesare — ast
fel incit acordarea înaltului titlu de 
membru al Partidului Comunist Ro
mân să reprezinte corolarul recu
noașterii și aprecierii întregii activi
tăți desfășurate de viitorii comuniști, 
a calității lor profesionale, moral- 
politice și cetățenești.

Cum acționează în acest scop orga
nizațiile de partid din municipiul 
Miercurea-Ciuc ?

ÎNTREPRINDEREA DE TRAC
TOARE a intrat in marea familie a 
unităților constructoare de mașini 
din țară în a doua jumătate a anu
lui 1976. în acest răstimp relativ 
scurt, s-a format și s-a sudat aici un 
puternic și talentat colectiv de oa
meni ai muncii, români și maghiari, 
care realizează tractoare pe șenile 
destinate lucrărilor agricole pe tere
nuri în pantă. Tractoare care, intr-un 
răstimp scurt, au ajuns să se bucure 
de apreciere pe piețele a peste 20 de 
țări din lume.

— Evident, asemenea rezultate — 
ne spune tovarășul Csibi Alexandru, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere — nu ar fi fost posibile 
fără un mare efort creator depus de 
organizațiile noastre de partid, de 
comuniști, de toți oamenii muncii. 
Dar, și o spunem cu îndreptățită 
mîndrie, comuniștii au fost și sint 
oamenii din prima linie a luptei pen
tru creșterea nivelului tehnic al pro
ducției, pentru calitatea produselor. 
Și nu este intîmplător acest lucru, 
încă din perioada de pregătire pen
tru primirea in partid, viitorii comu
niști sint educați in acest spirit. Cu 
sprijinul birourilor organizațiilor de 
bază, am întocmit un studiu asupra 
posibilităților de primire de noi 
membri. Ca și pină acum, dar mai 
ales după Plenara C.C. al P.C.R. din 
martie, anul trecut, criteriul care 
stă Ia baza primirii de noi 
membri nu este doar creșterea 
numerică, ci, in primul rind, spo
rirea neîncetată a exigenței față 
de calitățile pe care le întru
nesc viitorii membri de partid. în 
anul trecut, organizațiile de bază

și exigență
din întreprinderea noastră s-au 
întărit cu 43 de noi membri. 
Corespunzător politicii naționale 
a partidului, care asigură șanse 
egale de afirmare pentru toți 
cetățenii țării, fără deosebire de 
naționalitate, aproape 80 la sută din 
comuniștii organizației noastre sint 
de naționalitate maghiară — propor
ție care se regăsește și in cazul celor 
primiți în 1981 în partid. Vom 
respecta și în continuare acest pro
cent care reflectă cu adevărat struc
tura națională a colectivului unității 
noastre, în care ponderea muncitori
lor provine din rindul populației 
maghiare. De asemenea, menționez

VIAȚA DE PĂRȚID

în municipiul 
Miercurea-Ciuc

faptul — grăitor pentru tinerețea or
ganizației noastre — că din cei 43 de 
noi membri, 41 provin din organiza
ția revoluționară a tineretului.

Cine sint aceștia ? Reporterul a 
descoperit printre ei pe frații gemeni 
Remus și Romulus Varga. Despre 
aceștia se spune că seamănă nu nu
mai ca frații gemeni, dar și ca frați 
de... fapte. Ca lăcătuși în secția mon
taj sint mereu solicitați să facă re
parații și intervenții rapide. Iar 
atunci cînd le fac, auzi spunindu-se 
despre ei : „Se vede că au pus mina 
frații Varga. Calitatea lucrului bine 
făcut este etalonul care-i definește 
în ochii tuturor ca meseriași". Aceas
tă apreciere este și o probă că or
ganizația de bază de aici a acordat 
titlul de comunist celor mai buni 
dintre cei mai buni tineri. Aseme
nea aprecieri se fac și la adresa tî- 
nărului maistru Kiss Ferenc de la 
atelierul 3 (de prelucrări axe și pi- 
nioane), care conduce o echipă for
mată numai din tineri și care se află 
permanent în fruntea întrecerii so
cialiste.

— Peste 80 la sută din produsele 
noastre — ne precizează Maria Antal, 
secretar al comitetului de partid din 
ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE 
Miercurea-Ciuc — iau drumul expor
tului. Realizăm an de an sarcinile de

comunistă
producție, chiar și în condițiile înlo
cuirii unor materii prime. Anul tre
cut am reușit să onorăm integral, și 
în condiții de calitate și eficiență 
sporită, toate comenzile și contrac
tele încheiate cu partenerii externi. 
Organizația de partid din întreprin
derea noastră cuprinde peste 460 co
muniști, in majoritate femei. în 
anul 1982, au fost primiți în partid 45 
de noi membri. Toți cei cărora li s-a 
acordat cinstea de a deveni membri 
de partid se comportă ca adevărați 
comuniști din toate punctele de ve
dere. Sint oameni care pun mai pre
sus interesele colectivității de cele 
personale, a căror viață și muncă re
prezintă exemple de urmat pentru 
toți ceilalți. Tinerele Elena Deac, El
vira Band!, Kral Eszter, Kedves 
Erszdbet, Aurora Marcu, Baricz Jo- 
lan ș.a., cărora li s-a acordat cinstea 
de a fi primite in rindul comuniști
lor, se caracterizează prin aceleași 
trăsături comune : un nivel ridicat al 
cunoștințelor profesionale, o temeini
că pregătire politică, orizont larg de 
înțelegere a politicii partidului, do
rință fierbinte de afirmare. Unele 
dintre ele, cum sint, bunăoară, An
gela Ioniță și Florentina Maftei își 
completează cunoștințele la cursurile 
liceului seral ; altele sint înscrise la 
diferite cursuri de perfecționare pro
fesională, activează în cercuri de 
creație exercitînd — prin felul lor 
de a fi și a munci — efecte deosebit 
de favorabile asupra modelării carac
terelor celorlalte tinere din întreprin
dere.

...Am consemnat în rîndurile de 
față doar cîteva exemple din activi
tatea complexă, din două mari uni
tăți economice de pe platforma in
dustrială de Est a municipiului Mier
curea-Ciuc, desfășurată pentru pri
mirea in partid. Și am constatat că 
această preocupare majoră și stator
nică a organelor și organizațiilor de 
partid se desfășoară peste tot în con
formitate cu sarcinile stabilite de 
conducerea partidului, potrivit căro
ra în prezent accentul trebuie pus pe 
calitățile profesionale, politice și mo
rale ale celor care solicită să devină 
membri ai partidului, astfel incit 
lupta pentru promovarea unei noi ca
lități, pe care o desfășoară în pre
zent partidul nostru, să înceapă din 
interiorul său și să se propage apoi, 
ca undele magnetice, în toate sec
toarele de activitate.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii”

NOTE CETĂȚENEȘTI

A fost odată...
Poveștile pe care cei 

micuți le ascultă cu 
sufletul la gură au 

•l început și încep cu 
lielipsita expresie „a 
fost odată, ca nicioda
tă". Tot așa începe și 
povestea pe care vrem 
să o spunem acum — 
nu pentru copii, ci 
pentru maturi. A fost 
odată, în cartierul 
„1 Mai" din munici
piul Rimnicu Vilcea, 
un parc de distrac
ții pentru copii. Avea 
tobogan și băncu
țe, scrînciob și încă 
atîtea altele, pe care 
micii Feti-Frumoși și 
Ilene Cosinzene le fo
loseau cît era ziua de 
lungă. într-o noapte

însă a venit un zmșu, 
călare pe... buldozer șl 
praf a făcut tot par
cul. Toboganul și toa
te celelalte ’ au fost 
zdrobite sub șenile.
... A doua zi au apărut 
zidari și fierari-beto- 
niști, timplari și dul
gheri, care s-au apu
cat cu zor mare să 
ridice pe locul de joa
că al copiilor dotări 
pentru „jucăriile" oa
menilor mari : adică 
un șir de garaje pen
tru autoturisme pro
prietate personală. 
„Dar noi unde ne mai 
jucăm ?“, s-au între
bat țîncii. întrebare 
preluată și de cei mai

mici locatari din alte 
cartiere ale munici
piului, cum sint „Tra
ian", „Ana Ipătescu", 
„Hacmâh"?1 Și aceia 
duc lipsa spatiilor ne-, 
cesare pentru <’joacă? 
Nimeni,’H.nicr măcar 
primăria municipală 
nu a dat vreun răs
puns, vreo explicație, 
vreo altă soluție. Pro
babil cineva din cei de 
resort se gîndește — 
adică să se „coboare" 
la doleanțele copiilor ?

Probabil cineva 
foarte bătrin, foarte 
îmbătrînit și prăfuit 
acolo unde se află... 
(Ion Stanciu, cores
pondentul „Scînteii").

Carte de vizită a salubrității?
Sunetele puternice 

(redate de felurite 
aparate electronice, 
dar și de corzi vocale 
răgușite ori suprasoli
citate) năvăleau pină 
departe prin ferestre
le deschise. Ajun
gem și la „emițător" 
— imobilul de pe 
strada Dobrogeanu 
Gherea nr. 113, din 
Botoșani. Pe dinafară, 
blocul, pe care se află 
inscripția „Cămin pen
tru nefamiliști", mai 
poartă încă atributele 
unei construcții noi.

Aceasta e însă nuippi 
impresia de afară. Ce 
am găsit înăuntru 7

Defectate, mai bine 
zis distruse parcă 
înadins, grupurile so
ciale și instalațiile sa

nitare s-au transfor
mat în tot atitea 
„guri" prin care apa 
curge continuu, punind 
în pericol structura de 
rezistență a imobilului, 
„întreținind" o izbi
toare lipsă de igienă. 
Dintre calorifere nu 
puține sint sparte. 
Intrăm și prin cîteva 
încăperi. Unele arată 
precum sălile de aș- 

• teptare ale vechilor 
gări, altele la fel cum 
se prezentau cindva 
circiumile la „ora în
chiderii".

La un moment dat 
nu mai știi ce să crezi: 
cămin de nefamiliști?, 
cămin de nefamilis- 
te?, cămin ambigen?, 
fiindcă pe ușă poate 
intra oricine și mai

ales în orice stare se 
află. Ca într-o casă 
părăsită, a nimănui, 
cei mai mulți dintre 
„căminiști" nici mă
car neauzind de nu
mele administratoru
lui. (A fost ? Mai 
este?!). E prima cauză, 
dealtfel, ce face din 
acest cămin — indi
ferent din unghiul 
din care-1 privim : 
igienic, economic, mo
ral etc. — un cămin al 
insalubrității. Cui a- 
parține, totuși ? Ex
ploatării do gospodă
rie comunală și locati- 
vă. Adică principalei 
unități ce se ocupă de 
salubrizarea orașului. 
Strașnic, nu ? (Silves
tri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

Flori și calendare
La Constanța se gă

sesc flori aproape în 
toate perioadele anu
lui, Principalul furni
zor, întreprinderea de 
sere din localitate; a 
amplasat puncte de 
desfacere la gară, la 
autogară, la Oficiul 
stării civile, in apro
pierea spitalului, adică 
în „vaduri bune". în
treprinderea cultivă 8 
hectare cu garoafe, 
cale, frezii și alte spe
cii. Mai există culturi 
ale laboratorului flo- 
ricol de la Eforie și 
ale întreprinderii de 
gospodărie comunală, 
care dețin și ele ma
gazine proprii.

Excepție face cel mai 
mare și cel mai bine 
amplasat, care aparți
ne marii întreprinderi 
de sere „Codlea". 
Aici, în loc de flori, 
cumpărătorii primesc 
de regulă răspunsul : 
„încercați, vă rugăm, 
marți sau joi". Dar și 
in cele două zile ale 
săptămînii singurele

produse oferite nu 
prea au legătură cu 
horticultura. E vorba 
de niște casete trans
parente în care sint 
închise cite o garoafă 
fără coadă, la prețul 
de 10 lei și... calenda
re de perete. Cu flori, 
e adevărat, dar... im
primate. Și încă pe hîr- 
tie de proastă calitate. 
Uneori, vînzătorii am
bulanți de flori își am
plasează tonetele chiar 
în fața magazinului 
„Codlea", sfldîndu-i 
firma și speculindu-i 
vadul.

Inaugurat dintr-o 
bună intenție, maga
zinul s-a dovedit am
plasat prea depar
te de baza proprie 
de aprovizionare. Fie 
vară, fie iarnă, trans
portul dinspre Brașov 
pină spre litoral se 
dovedește mai scump 
decit produsul (în 
plus, florile ajung, 
atunci cînd mal ajung, 
destul de obosite).-în
treprinderea locală de

sere din Constanță 
s-a oferit să furnizeze 
magazinului pustiu 
florile pe care acum 
ea le livrează in ju
dețele Tulcea, Călărași 
și Ialomița. Din motive 
de neînțeles, oferta a 
fost respinsă.

încercînd o rezolva
re a acestei anomalii, 
Consiliul popular mu
nicipal Constanta, la 
propunerea direcției 
comerciale județene, a 
emiș o decizie prin 
care se dispune trans
ferarea magazinului 
„Codlea" în rețeaua 
de desfacere a între
prinderii de sere din 
Constanța. Reprezen
tanții Întreprinderii 
„Codlea" refuză. Așa 
cum nu trimit flori, 
nu-și trimit nici a- 
cordul pentru efec
tuarea transferului. 
Iar cetățenii ar urma 
să se mulțumească 
privind un buchet de... 
calendare. (George 
Mihăescu, corespon
dentul „Scînteii").

CONSTANȚA: Un nou ansamblu de locuințe

La Constanta, constructorii din 
cadrul T.C.M. au trecut la execu
ția unui nou ansamblu de locuințe 
in partea de sud a orașului, în 
apropierea zonei industriale. Pri
mele patru blocuri din noul an
samblu însumează 270 apartamente.

în total. în noul ansamblu denumit 
„Viile Noi" se vor construi blocuri 
cu 1 300 de apartamente, in mai 
multe variante arhitectonice, spații 
comerciale, o școală cu 24 săli de 
clasă, o grădiniță, o creșă și un 
parc cu terenuri de sport.

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinalului. Pledoarie 

pentru profesiunea de petrolist
11,25 Desene animate : „Povestiri din 

Pădurea Verde"
11.50 Roman foileton „Investigația" — 

episodul 1
12.30 Teiăur folcloric
16,00 Telex.

16,35 Clubul' tineretului — Serbările ză
pezii

17.20 Cabinet profesional pentru lucrăto
rii din agricultură

17.50 100.1 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20.30 Mărțișoare... muzicale
20,45 Dialogul faptelor. Totul depinde 

de noi
21,05 Teatru TV. Pagini din dramatur

gia românească interbelică. 
„Incurcă-lume" de A. de Herz. 
Premieră TV

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice
21,00 Din țăȚile socialiste
21.20 Mic dicționar de operă șl balet 
22,00 Telejurnal

Galațiul, știm, este una 
din localitățile cu cea mai 
impetuoasă dezvoltare eco
nomică. socială din ultimele 
decenii, unul din tinerele 
centre universitare ale tă
rii. Nu numai înfățișarea 
urbanistică a orașului este 
cu totul nouă, ci și struc
tura sa demografică (fapt 
relevat de sociologi, dar 
vizibil și din simpla ob
servare a străzii).

Răspunzător și el în for
marea omului nou și mode
larea spirituală nu doar a 
unei minorități (cu habitu
dinile culturale formate), 
ci a maselor largi, ce tre
buie mai intîi atrase ' spre 
artă, teatrul din Galați a 
recurs la strategia comediei. 
S-a orientat, in genere, spre 
meritul lui. nu către ceea 
ce Brecht numea „opere 
culinare" șl nici către piese 
ușoare, de agrement, ci spre 
lucrări de valoare, de sub
stanță ideatică și atitudine, 
cu pronunțate dimensiuni 
satirice : de la piesele de 
teatru epic ale lui Brecht 
la farsele grotești ale lui 
Dtirrenmatt, Mrozek. de la 
comediile lui Caragiale, 
Alecsandri la cele ale lui 
l.aranga. Ion Băieșu. Stito 
Andras. Tudor- Popescu, 
Dan Plăeșu ș.a. (Este 
vorba, desigur, de o orien
tare dominantă — căci la 
Galați au văzut lumina 
rampei. în spectacole me
morabile și drame ale lui 
G. M. Zamfirescu, D. R. Po
pescu. Dan Tărchilă. Euge
nia Busuioceanu ș.a.).

în chip firesc, acest tea
tru a devenit și gazda ospi
talieră a unui Colocviu al 
teatrului de comedie — ma
nifestare de interes națio
nal care grupează bienal 
spectacole de comedie ce 
ilustrează condiția speciei.* 
spectacole ce sint primite 
cu deosebit interes de pu
blicul ce umple pină la re
fuz sălile și care prilejuiesc 
substanțiale dezbateri. Ul
tima ediție, a V-a (ce 
a inclus și prezențe spec
taculare la Tecuci, și ma
nifestări ale artei păpu
șărești și muzicale locale, și 
întilniri cu amatorii, și dis
cuții cu publicul), a reunit 
montări de comedie ale 
unor teatre naționale (Iași, 
Cluj-Napoca), ale teatrelor 
de Comedie, „Nottara" și 
I.A.T.C. din București, aie 
colectivelor din Bîrlad și 
Botoșani cu piese de Mo- 
llere. Alecsandri, Caragiale, 
Teodor Mazilu, I. D. Șer- 
ban, Vasile Rebreanu și a 
prilejuit o dezbatere pe 
tema de acută actualitate a

Teatrul gălățean a pre
zentat cu acest prilej și a 
adus apoi intr-un prestigios 
turneu în Capitală două 
montări care, dovedindu-se 
printre cele mai bune ale 
colocviului, au și fost în
cununate cu unele dintre 
cele mai importante premii. 
Am văzut mai intîi „Fata 
Morgana", versiune modi
ficată. îmbogățită față de 
varianta inițială, mai veche 
a textului (ceea ce probea
ză și strădania teatrului de 
a conlucra cu autorii). Gra- 
vitind în jurul febrei legate 
de un examen de bacalau
reat, piesa lui Dumitru So
lomon vizează practicile 
aranjamentelor și traficului

tăților. darul detonării vir- 
tualităților comice ale ga
gurilor și replicilor, vădind, 
calitate ce nu aș pune-o pe 
ultimul loc. măsura, bunul 
gust (mai rare in transfigu
rarea farsei I). O mențiune 
specială necesită : Liliana 
Lupan, Romeo Pop, Ioana 
Citta Baciu, care înțeleg *că 
marea șansă a eroilor pozi
tivi din comedie este, pe 
fundalul fermității princi
piilor. suplețea atitudinii, 
care încearcă să regleze o 
lume dereglată intrind, 
pentru o vreme. în jocul ei.

Cel de-al doilea spectacol 
al teatrului gălățean a fost 
„Țarul Ivan își schimbă 
meseria", piesă a lui Mi

Spectacole de ținută 
primite cu interes
Piese originale la Teatrul 

de Stat din Galați

virtuților etice și estetice excelent 
ale spectacolului de co- rilor, 
medie.

de influență (ca favorizante 
ale lenei și lipsei de pregă
tire), impostura morală. 
Spectacolul realizat de Mir
cea Cornișteanu, relevînd 
efortul adîncirii substanței 
satirice, imaginează o lume 
în stare de farsă în care 
contururile faunei satirizate 
sint in parte reale, in parte 
rodul închipuirii, rezultatul 
dereglării profesorului exa
minator (și Marcel Hirjoghe 
joacă expresiv un compor
tament obsesiv). Dinamica 
acțiunii scenice este vie și 
spirituală (favorizată și de 
decorul lui Victor Crețules- 
cu, ce propune salutare si 
binevenite spații de joc, uși 
vizibile și mascate etc. faci- 
litînd mișcarea scenică și. 
odată cu ea, perspective 
multiple asupra uneia și 
aceleiași scene). Spectacolul 
gîndit ingenios ca o per
fectă orologerie comică este 
susținut cu nerv, cu vervă 
și haz. în ritm amețitor de 
interpreți. Jucînd cu imen
să plăcere, cu strălucire 
două personaje (ca Mitică 
Iancu) sau unul singur, ca 
Marga Georgescu, Gheor- 
ghe V. Gheorghe, Dan An
drei Bublici, Carmen Maria 
Strujac sau Grig Dristaru, 
actorii gălățeni stăpinesc 

arta travestiu-
a schimbării rapi

de a măștilor șl identi

hail Bulgakov, ce amintește 
de structura unui scenariu 
cinematografic și care a și 
stat la baza unui film. Pie
sa exploatează un comic de 
situație ce rezultă din jocul 
anacronismelor, al qui-pro- 
quo-urilor. al încrucișării 
și amestecului planurilor 
temporale și spațiale tra
versate de ■ personaje in 
ambele sensuri. „Țarul 
Ivah..." „urmărește efectele 
acțiunii unei mașini a 
timpului". Inginerul Timo
feev. autorul unei asemenea 
invenții, se dovedește „uce
nic vrăjitor" ; fără voia sa. 
Bunșa. administratorul imo
bilului în care locuiește 
(persoană antipatică și sîcîi- 
toare dealtfel), este trimis 
în trecut. în epoca lui Ivan 
cel Groaznic, căruia ii ia si 
locul, iar temutul țar — 
adus în prezent (Moscova 
anilor 1930) în cadrul cam 
haotic al apartamentului cu 
dependințe comune în care 
locuiește inginerul și în 
peisajul și mai haotic al 
vieții sale. Confuziile se țin 
lanț cu atît mai mult cu cît 
și tarul și Bunșa se numesc 
Ivan Vasilievici. Modelul 
unei epoci în oglinda celei
lalte, interferarea eroilor 
lor este la Bulgakov sursa 
unor situații comice, nu 
lipsite de adîncimi și gra
vitate — scriitorul sovietic 
pledînd aici, ca si în în-

treaga sa operă, pentru 
apărarea individualității și 
valorii umane. îngrădirea 
imposturii. Spectacolul gă
lățean, în regia Magdalenei 
Klein și a lui Adrian Lupa 
(scenografia : Gheorghe și 

Carmen Rasovsky), începe
(pe urmele amestecului 
specific bulgakovian de 
realism și fantastic, via
tă, vis și coșmar, lirism și 
grotesc, sarcastic și patetic) 
cu cîteva puternice memo
rabile metafore scenice. în
ceputul reprezentației suge
rează un climat special, 
stări materiale și mai ales , 
morale ce trădează atit 
realismul observației și in
fluenta teoriilor estetice 
ale timpului și prin aceasta 
puncte comune cu opera 
maiakovskiană. cît mai 
ales influenta directă pe 
care Gogol a exercitat-o 
asilpra lui Bulgakov. în ge
neral. imaginile scenice se 
remarcă prin bogăție, com
plexitate. prin rafinata îm
binare a jocului actoricesc 
cu elemente plastice și cu 
cele sonore. Deși, mai ales 
in partea a doua, spectaco
lul alunecă uneori cam 
ușor pe suprafețe, fructifi- 
cînd mai palid satirizarea 
bulgakovianâ a imixtiunii 
grosolane în viata oameni
lor. a veleitarismului. cu 
alte cuvinte contextul și 
subtextul operei lui Bulga
kov — montarea se desfă
șoară în ansamblu intr-o 
bună cadență comică. Si 
aici interpreți! sint remar
cabili. Romeo Pop conferă 
inginerului'fragilitate, o fe
bricitate patetică. Liliana 
Lupan — Zinaidel — 
zinvoltură, Gheorghe , >. 
Gheorghe și Al. Tăriașe 
elasticitate și nerv, perso
najelor lor. Sanda Maria 
Ulmeni — Ulianei și țari
nei, inspirate note de gro
tesc agresiv și amenință
tor. O creație remarcabilă : 
Mihai Mihail în dublul rol 
al lui Bunșa — Ivan cel 
Groaznic, actorul scotînd 

.efecte deosebite din jocul 
cu obiecte și îndatoriri ne
cunoscute și din comicul de 
limbaj (Mihai Mihail a și 
primit la „Colocviu" pre
miul de interpretare mascu
lină ex-aequo cu Mihai Pă- 
lădescu 1).

Evoluția teatrului gălă- 
,țean. primită cu bucurie 
de public, reflectă efortul 
orientării spre comedii cu 
substanță etică și satirică 
și spre montări importante 
și necesare, atestînd. odată 
cu calitatea remarcabilă și 
spiritul de echipă ce dom
nește In trupă, efortul con
turării unui stil comic pro
priu, original.

Natalia STANCU

EH

Dimensiunile creației patriotice
(Urmare din pag. I)
căpățînare pe filonul, ascuns adese
ori in stinci aride, reprezentat de 
marea tradiție eminesciană, de ex
tragere a adevărului și decantare a 
frumuseților vieții, ale trecutului și 
prezentului acestei țări. Prefer să 
rămin deci ucenic toată viața la a- 
ceastă școală poetică, a căutărilor in 
adincime, clasică prin seriozitatea 
mijloacelor stilistice și modernă prin 
problematică, prin încărcătura de 
uman și de umanism a cuvîntului. 
Adică, prin ceea ce este peren, prin 
ceea ce reprezintă o permanentă. Și 
nu una de oriunde, ci una de aici, 
din această țară, din ființa spiritua
lă a acestui popor, a acestui timp. 
Numai cine nu cunoaște bine istoria 
poeziei românești și universale poa
te alerga după toate himerele, cu 
sprinteneala excursionistului. Poetul 
este mai degrabă un pelerin. Ca să 
poți birui, în orice bătălie (și revo
luția noastră socialistă este una din
tre cele mai grele I) trebuie să creezi 
în sensul și necesitatea ei. Altfel, te 
bat toate vînturile I

— Critica a sesizat în poezia dum
neavoastră o puternică afinitate de 
substanță, uneori și de mijloace, cu 
lirica majoră transilvană. Ce rapor
turi stabilește un poet contemporan 
intre propria creație și tradiția li
teraturii noastre 7

— Am răspuns, în parte, la aceas
tă intrebare. Tradiția nu este coaja 
nucii, ci însuși miezul ei. Nu aspec
tele prozodice sint esențiale în tra
diția marii poezii, clasice sau moder
ne, ci suflul și ideile ei, sîmburele 
ei de foc și de viață, acea capacita
te secretă de-a ne vorbi mereu ac
tual, cu vocea furtunii sau a șoaptei, 
despre ceea ce au visat și pătimit 
părinții noștri, despre eforturile și 
lupta generațiilor anterioare de a 
salva și afirma Istoric această națiu
ne prea greu încercată de Istorie, ne
biruită insă de vicisitudinile și ne
dreptățile ei, trăindu-și azi din plin 
bucuriile și nădejdile prin neliniști
le și luptele noastre pentru o lume 
fără nedreptăți și fără războaie. Cînd 
vii, deci, dintr-un asemenea spațiu 
spiritual și te simți părtașul unei 
asemenea istorii, condusă nu de am
biții tiranice, acaparatoare, ci de 
idealul sacru al libertății sociale și 
naționale, problema tradiției literare

ti se pune în alți termeni, nici nu 
mai este o „problemă", o trăiești și 
o rezolvi firesc, nu insă fără un efort 
conștient de ridicare a ei la nivelul 
unui crez de viață și de artă.

Coboririd din Transilvania poeziei 
lui Coșbuc și Goga, a lui Ady, prie
tenul lui Goga și Emil Isac, a lui 
Blaga și Cotruș, nu poți să nu fii în 
mod deschis adeptul unei poezii cu 
un accentuat specific național, inspi
rată de un puternic suflu social și 
istoric, meditativă și mesianică în 
același timp.

Rămin îndatorat criticii care, sesi- 
zînd afinitățile de substanță dintre 
poezia mea și lirica majoră transil
vană, m-a încurajat intr-o direcție 
sănătoasă, fertilă. Trebuie să spun 
că eu nu fac parte din nici un grup 
literar (ne place sau nu, asemenea 
grupuri există I) și de aceea iau a- 
precierile criticilor drept o manifes
tare de obiectivitate. Dealtfel, despre 
necesitatea unui climat principial în 
literatura noastră, în viața noastră 
literară, am vorbit și la Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982. Și e bine să 
medităm Ia această problemă, deoa
rece, pe cîte îmi dau seama, ea s-a 
născut și din diferența de apreciere 
și atitudinea subiectivă a unor cri
tici față de literatura inspirată din 
social și național, adică din compo
nența esențială a universului, care 
nu se lasă intimidată sau copleșită 
de un experimentalism factic și ste
ril, ce coboară uneori poezia la uni
versul larvar, la mîzgă sau la o dis
tanțare ironică împinsă pină la băș
călie și nihilism. Exclusivismul nu e 
bun, indiferent din ce parte ar veni, 
iar lipsa de principii nu poate duce 
decît la „cabalele bigoților". Exage
rez? Poate, dar nici ascunsul după 
deget nu e o soluție.

— Concomitent cu poezia, in ulti
mul deceniu și jumătate ați dedicat 
mult timp, și cu succes, romanului. 
Ce v-a determinat să cultivați resur
sele acestui gen proteic, considerat 
uneori antinomic sensibilității poe
tice 7

— Am explicat motivele acestâa 
mai pe larg în postfața la ediția a 
II-a a romanului meu „Ultimul 
drum", apărut în 1982 la editura „Emi- 
nescu". Nu aș vrea să mă repet. Cred 
sincer că nu există granițe rigide în
tre genurile literare atunci cînd ai 
ceva important de comunicat citito

rului. Totul e să nu le amesteci, să 
nu produci hibrizi debili, expuși de 
la început eșecului. Viata însăși este 
un amestec continuu de epic și de 
liric, personalitatea umană, compusă 
din idei, sentimente, caractere, ne- 
fiind împărțită în carouri ca o tablă 
de șah. Fluxul ei te copleșește une
ori, te obligă să alegi formula lite
rară cea mai adecvată, în stare să 
nu-i mutileze impetuozitatea și sen
surile, să nu devină un pat al lui 
Procust. Mai ales azi, cînd experien
ța socialismului românesc ridică atî
tea probleme necunoscute înaintașilor 
noștri, deci netratate literar, deschi
se deci la experiențe noi, de sub
stanță, indiferent de stilul ce ni-1 
alegem fiecare;

— Numeroase poezii, mai cu sea
mă după „Orga de mesteceni", dar și 
romanul „Muntele catîrilor" dezvă
luie o puternică sensibilitate față de 
elementul cultural de pe alte meri
diane. Ca altă dată lui Duiliu Zam- 
firescu, o asemenea experiență v-a 
făcut să meditați asupra legăturilor 
spiritualității românești cu alte cul
turi ale lumii. Cum apare literatura 
noastră văzută din afară, din per
spectiva universală 7

— Am fost timp de peste 9 ani 
ambasadorul României în Grecia, 
țară de veche civilizație și cultură 
europeană, la istoria și mitologia că
reia se întorc mereu scriitorii și ar
tiștii lumii. Nu am trăit zi de zi via
ta spirituală a altei țări, dar din ex
periența dobindită în această perioa
dă pot spune că arta, cultura și li
teratura română de azi apar străini
lor care nu au idei preconcepute, 
neavîndu-le însă nici pe ale noastre,

drept un teritoriu dăruit cu un re
lief variat șl bogat, populat de per
sonalități puternice, de creatori care 
pot sta oricînd, umăr la umăr, cu co
legii lor din Europa și din întreaga 
lume. O asemenea apreciere clară și 
obiectivă găsim în prefața-eseu a fi
lozofului și scriitorului de renume 
mondial Constantin Tsatsos, fost pre
ședinte al Republicii Elene, la albu
mul „Ceaușescu-România". prefață 
tradusă integral și tipărită inspirat 
în revista „Amfiteatru". Ace
lași sentiment l-am încercat Ia 
lectura discursului rostit de C. Tsa
tsos la Academia noastră, în 
toamna Iul 1980, reluat de „Contem
poranul". Este numai un exemplu, 
din multele pe care le-aș putea da. 
Aceasta nu înseamnă însă că nu mai 
avem destule de făcut pentru o mai 
bună cunoaștere și propulsare a lite
raturii noastre în lume, prin tradu
ceri de calitate, printr-o mai bună 
colaborare cu edituri și librării din 
marile centre ale culturii mondiale. 
Cu toată campania anticomunistă și 
uneori antiromânească pe care o duc 
unele spirite certate cu istoria, deci 
și cu cultura (iar renegații. bine plă
tiți, se înscriu întotdeauna printre 
primii la o asemenea operație mur
dară I), operele durabile ale spiri
tului creator românesc au pătruns șl 
vor pătrunde în străinătate prin for
ța talentelor numeroase și cultivate 
de care dispune țara noastră. N-am 
nici o îndoială în această privință I 
Dar, cum spuneam, trebuie să mun
cim, pe acest tărîm, mult mai atent, 
mal _ sistematic, și cu o perspectivă 
mai'largă.

vremea
Timpul probabil pentru perioada 1 

martie, ora 20 — 4 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va continua să se ră
cească îndeosebi în estul țării. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea ninsori 
locale in nordul și centrul țării șl sub 
formă de ploaie, lapovițâ șl ninsoare 
în rest. Izolat se va produce polei. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat cu 
Intensificări temporare din sectorul es
tic, îndeosebi în sud-esțul țării. Tempe-

râturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 șl plus 3 grade, mai cobortte 
în Maramureș, Transilvania și Moldo
va, unde Izolat vor atinge minus 15 
grade, Iar cele maxime între minus 4 șl 
plus 6 grade, local mal ridicate In sud- 
vestul țării. In București : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fl 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ploaie șl lapo- 
vlță. Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre minus 4 șf zero 
grade, iar cele maxime intre 1 șl 5 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog ' de 
serviciu).
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JURWRE A UMI HCALE BA1CAHE
Ales omagiu pentru contribuția remarcabila la cauza păcii și înțelegerii în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume, la dezvoltarea colaborării științifice în slujba 

progresului tuturor popoarelor
Cu prilejul decernării Medaliei 

Jubiliare â Uniunii Medicale Balca
nice tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, din în
treaga țară au fost adresate un mare 
număr de telegrame și mesaje de 
felicitare din partea comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești de 
partid, organizațiilor de masă și 
obștești, ministerelor și altor instig 
tuții centrale, a unor colective de 
muncă din întreprinderi industriale, 
unități agricole, institute de studii, 
cercetări și proiectări, instituții de 
cultură și învățămint, unități mili
tare.

In telegrame și mesaje, comuniștii, 
toți oamenii muncii din patria noas
tră — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — își exprimă 
profunda satisfacție, adinca mîndrie 
patriotică față de această nouă și e- 
locventă dovadă a înaltei aprecieri 
de care se bucură, pe toate meridia
nele globului, activitatea revolu
ționară pe care o desfășoară tova
rășul Nicolae Ceaușescu in slujba 
împlinirii celor mai nobile idealuri 
de dreptate socială, independență și 
suveranitate națională ale poporului 
român, de înaltă prețuire a eforturi
lor pe care conducătorul partidului 
și statului nostru le depune pentru 
întărirea Înțelegerii și colaborării în 
Balcani, îi Europa și în întreaga 
lume.

Se evidențiază, totodată, că acor
darea acestei prestigioase distincții 
de către Uniunea Medicală Balcanică 
— for' științific înființat în urniă cu

cinci decenii la București — coincide 
cu omagierea, de către întregul nos
tru popor, a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și se 
adaugă numeroaselor manifestări 
omagiale care au avut, loc in tara 
noastră și în întreaga lume in semn 
de prețuire pentru activitatea sa 
neoboșită, închinată statornicirii in 
viața internațională a unor noi re
lații, bazate pe stimă și respect re
ciproc. pe raporturi economice, știin
țifice și culturale echitabile, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

în telegrame se apreciază că Me
dalia Uniunii Medicale Balcanice 
constituie un simbol al dorinței oa
menilor din domeniul medicinii și 
din alte ramuri ale științei și culturii 
de a întări continuu colaborarea 
bilaterală și multilaterală, de a se an
gaja cu mai multă hotărire și elan 
în eforturile mondiale ale oamenilor 
de știință și cultură, ale națiunilor, 
pentru dezarmare, pentru pace, pen
tru independența popoarelor.

Telegramele evidențiază inițiati
vele valoroase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind întărirea 
păcii în Balcani. rezolvarea prin 
mijloace pașnice a oricăror probleme 
litigioase, dezvoltarea unor relații 
de bună vecinătate și a colaborării 
economice, culturale și științifice, a 
contactelor pe care conducătorul 
partidului și statului nostru le-a 
avut cu conducătorii țărilor din 
această regiune, aducînd astfel o con

tribuție deosebită Ia îmbunătățirea 
climatului politic din Balcani, din 
Europa și din întreaga lume.

în telegrame se subliniază impor
tanța deosebită a dezvoltării colabo
rării intre țările din Balcani, reali
zării in această regiune a unei zone 
fără arme nucleare, fără baze mili
tare străine, ca o parte a activității 
generale pentru o Europă a colabo
rării pașnice, fără arme nucleare.

în telegrame își găsesc expresia 
sentimentele de bucurie și satisfacție 
pentru decernarea acestei distincții 
președintelui tării, apreciat pe plan 
internațional ca unul dintre cei mai 
vajnici militanti ai luptei mondiale 
pentru pacea și libertatea popoarelor, 
pentru o politică nouă in lume, pen
tru instaurarea unor relații de tip 
nou. de egalitate, colaborare și 
prietenie intre națiuni.

Oamenii muncii, întregul nostru 
popor văd in conferirea distincției o 
elocventă recunoaștere a meritelor 
excepționale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in promovarea cauzei pă
cii, colaborării și prieteniei între 
popoare, o nouă confirmare a justeței 
orientărilor fundamentale ale politi
cii externe a României socialiste, a 
contribuției substanțiale a țării noas
tre la edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale.

Telegramele și mesajele dau glas 
sentimentelor de înaltă stimă și 
prețuire ale tuturor oamenilor mun
cii față de activitatea politică și ști
ințifică a tovarășei Elena Ceaușescu, 
savant de renume mondial. Acordarea

Medaliei Jubiliare a Uniunii Medica
le Balcanice se adaugă altor nu
meroase dovezi de inaltă apreciere 
a contribuției pe care o aduce la pro
gresul științelor în România și pe 
plan mondial, a muncii pe care o 
desfășoară pe tărim politic, social și 
științific, destinată promovării co
laborării. păcii și bunei intelegeri in
tre popoare, a sprijinului pe care îl 
acordă, în calitate de prim viceprim- 
ministru al guvernului și președinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, activității Uniunii 
Medicale Balcanice.

Se subliniază, de asemenea, că, în 
calitatea sa de președinte al Comi
tetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", tovarășa Elena 
Ceaușescu a militat și militează cu 
toată fermitatea pentru unirea for
țelor științifice ale umanității într-o 
acțiune responsabilă pentru o lume 
a coexistentei pașnice, o lume fără 
arme și fără războaie.

Afirmîndu-și totala adeziune la po
litica partidului și statului nostru, 
comuniștii, toți oamenii muncii se 
angajează să răspundă prin noi fapte 
vibrantelor chemări și îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, să 
nu precupețească nici un efort pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, realizarea 
exemplară a sarcinilor și angajamen
telor asumate pe acest an și ne în
tregul cincinal, să-și sporească con
tribuția la dezvoltarea continuă a pa
triei noastre socialiste.

Sosirea delegației 
Partidului Socialist 
Democratic Italian

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală delegația Partidului Socialist De
mocratic Italian, condusă de Pietro 
Longo, secretar general al P.S.D.I., 
care, la invitația C.C. al' P.C.R., face 
6 vizită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C., al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

•ir
Luni, tovarășul Aurel Duma, mi

nistru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
că. industrială și tehnică dintre' 
România și Italia, a avut o întreve
dere cu delegația Partidului Socialist 
Democratic Italian, condusă de se
cretarul general al partidului. Pietro 
Longo, care efectuează o vizită in 
țara noastră. Au fost discutate pro
bleme ale relațiilor româno-italiene. 
cu precădere în ceea ce privește creș
terea schimburilor și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice intre cele 
două țări. De asemenea, a avut loc 
un schimb de păreri în probleme in
ternaționale.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre mulțumirile cele mai călduroase și 
deosebita apreciere pentru felicitările și urările transmise cu ocazia reale- • 
gerii mele în funcția de președinte al Republicii. Vă rog să primiți cele mai 
bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea 
poporului prieten român.

împărtășesc convingerea și dorința dumneavoastră de a Întări pe mai 
departe cooperarea dintre țările noastre,

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului din Barbados și al meu personal, vă mulțumesc. 
Excelență, pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 
16-a aniversări a independenței Barbadosului.

SIR DEIGHTON LISLE HARCOURT WARD
Guvernator general al Barbadosului

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Academia „Ștefan Gheorghiu” 
încheierea cursului pentru președinții 
de cooperative agricole de producție

La Academia „Ștefan Gheorghiu" a 
avut loc festivitatea de închidere a 
cursului pentru președinții de coo
perative agricole de producție. Timp 
de trei luni și jumătate, cursanții au 
făcut un larg schimb de experiență, 
au dobindit cunoștințe cu privire la 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, folosirea calculului econo
mic in activitatea C.A.P., creșterea 
eficientei in toate sectoarele produc
ției agricole.

în Încheierea festivității, partici
panții au adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune : 
Ne îndreptăm gîndurile pline de 
caldă recunoștință către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră 
pentru atenția și grija- deosebită de 
o acordați pregătirii politico-ideolo- 
gice și profesionale a președinților 
cooperativelor agricole de producție, 
formării și dezvoltării trăsăturilor 
caracteristice unui conducător și om 
politic.

Folosim acest prilej pentru a ne 
alătura cu toată ființa noastră urări- 
or de sănătate și viață lungă adre- 
ate de întregul nostru popor cu pri- 

. „iul împlinirii- a 50 de ani de activj- 
taț revoluționară și al aniversării 
zilei' dumneavoastră de naștere, pen
tru a afirma adeziunea noastră de
plină și a țăranilor cooperatori față 
de politica internă și externă a parti
dului. elaborată cu contribuția dum
neavoastră hotărîtoare. Conștienți de

importanta măsurilor adoptate din 
inițiativa dumneavoastră pentru per
fecționarea organizării, conducerii și 
planificării producției agricole, pen
tru aplicarea noului mecanism eco
nomic, ne întoarcem in unitățile pe 
care le conducem hotărîți să nu ne 
precupețim forțele și priceperea, să 
folosim cunoștințele dobindite pentru 
înfăptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, a 
sarcinilor șl indicațiilor cuprinse in 
expunerile dumneavoastră la Plenara 
Consiliului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor și Ia Conferința 
președinților consiliilor populare din 
acest an privind dezvoltarea și mo
dernizarea. economiei, a agriculturii.

Ne angajărț!?în fața dumneavoastră 
Bă indepllnipi întocmai și in. timp cit 
mai scurt sarcinile trasate de con
ducerea partidului pentru creșterea 
producției agricole, vegetale și ani
male, atît in cooperative, cit și in 
gospodăriile cooperatorilor, pentru 
dezvoltarea industriei mici și extin
derea prestărilor de servicii — con
diții determinante ale realizării auto- 
aprovizionării teritoriale, ale întăririi 
economico-organizatorice a coopera
tivelor și creșterii nivelului de. trai 
și civilizație al țărănimii cooperatiste. 
Vă asigurăm Că vom organiza mai 
bine munca în campania din această 
primăvară, vom efectua lucrările a- 
gricole la termenele stabilite, vom 
realiza integral livrările Ia fondul 
centralizat de produse agroalimenta- 
re prevăzute pentru actualul cincinal.

VÎLCEA : Oltul —
Incepind de ieri, în perimetrul vi

itoarei hidrocentrale Gura Lotrului 
din apropierea orașului Brezoi, Ol
tul curge pe o nouă albie. Strămu
tarea apelor Oltului a necesitat rea
lizarea a 220 000 metri, cubi excava- 
ții, 250 000 metri cubi umpluturi și 
turnarea a 5 600 metri cubi betoane. 
Constructorii celei de-a 19-a hidro
centrale de pe riul Olt au de acum 
front deschis pentru începerea lu
crărilor de excavați! în zona baraju
lui și a centralei, acesta fiind asi-

pe o nouă albie
gurat in devans cu o lună față de 
termenul stabilit prin plan.

Noul obiectiv hidroenergetic din 
salba de lumini a Oltului va avea 
o putere instalată de 27,5 megawați 
și urmează să fie dat în exploatare 
în ultimul an al actualului cincinal 
Pentru punerea in mișcare a celor 
două hidroagregate cu cîțe va fi în
zestrată viitoarea hidrocentrală, se 
va crea in amonte un lac de acu
mulare cu o capacitate de 11,5 mi
lioane metri cubi apă. (Ion Stanciu).

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 27-a aniver

sări a creării Armatei populare na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane, generalul-colonel Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale al R.D. 
Germane.

Cu aceeași ocazie, atașatul mili
tar, aero și naval al R.D. Germane 
la București, colonel Joachim Schro- 
ter, s-a intilnit cu cadre și elevi din 
Școala militară de ofițeri activi de 
aviație „Aurel Vlaicu". Participanții 
la intilnire au vizionat o fotoexpo- 
ziție cu aspecte din viața șl activi
tatea militarilor Armatei populare 
naționale a R.D. Germane și filme 
documentare.

Luni a avut loc, în Capitală, ple
nara Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie, care a dezbă
tut, in lumina Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român, activitatea consiliului 
pe anul 1982 și a stabilit măsurile 
ce se impun pentru îmbunătățirea 
activității Societății de Cruce Roșie 
pe anul 1983.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :

„Cu sentimente de profundă recu
noștință și aleasă prețuire, partici
panții la plenara Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie ex
primă deplina adeziune și nețărmu
ritul devotament al celor peste șapte 
milioane de membri ai organizației 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, față de 
dumneavoastră, .mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. fiul cel mai 
distins și mai iubit al poporului ro
mân, eminentul conducător al națiu
nii noastre pe drumul socialismului 
și comunismului, personalitate de ex
cepție a vieții internaționale contem
porane, luptător neîntrecut pentru 
dezarmare și pace, pentru o lume

mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

In spiritul mobilizatoarelor dum
neavoastră indicații și orientări, 
participanții la plepară au analizat 
cu exigență și răspundere comunistă, 
în mod critic și autocritic, activita
tea desfășurată de Consiliul Națio
nal, de comitetele și comisiile de 
Cruce Roșie pentru îndeplinirea 
obiectivelor și sarcinilor pe anul 1982 
și au adoptat măsurile ce se impun 
în vederea creșterii contribuției 
Crucii Roșii la înfăptuirea poîiticli 
sanitare a partidului și statului nos
tru, la întărirea sănătății, vigorii și 
capacității de muncă a tuturor cetă
țenilor țării, condiție esențială a în
deplinirii mărețelor și însuflețitoa- 
relor sarcini stabilite de Congresul 
al XII-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului.

Mobilizați puternic de strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu toată dăruirea și 
abnegația pentru înfăptuirea hotări
rilor de excepțională importanță 
adoptate de Congresul al XII-lea și 
de Conferința Națională ale partidu
lui, pentru sporirea contribuției So
cietății de Cruce Roșie Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului, pen
tru transpunerea in viață a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism",

(Agerpres)

Festivalul cineamatorilor bucureșteni
în Capitală a avut loc, în zilele de 

24—23 februarie, Festivalul cineama
torilor bucureșteni „Pelicula de aur", 
manifestare înscrisă in cadrul etapei 
a IV-a 4 Festivalului, național „Cin- 
tarea României".

Cele mai bune creații au fost distin
se cu premii. Premiul I a fost acor
dat filmelor „Căminele muncitorești", 
al cineclubului de la Liceul de artă

„George Enescu", „Urme pe copaci", al 
cineclubului „Ecran-Util", din cadrul 
Casei de cultură a sectorului 1, „Gara 
de Nord", al cineclubului Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor, și „Filatoarea" al Studioului 
municipal al Centrului de îndrumare 
a creației populare București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tier in devenire se va numî 
Cornițoiu și este prevăzut 
pentru prima etapă de dez
voltare cu 345 de aparta
mente. La rindul său. car
tierul Oborului-Sărarilor va 
avea 400. de apartamente. 
Se vor gindi oare locuitorii 
acestui. cartier că blocurile 
in care vor locui șterg ur
mele unui tirg unde necă- 
jiții satelor doljene veneau 
să-și tocmească de nevoie 
boii cu care își munceau 
pămintul din greu? Se vor 
gindi oare că pe aici au 
existat niște dughene unde 
se vindeau bulgări de 
sare?

Craiova a mai fost odini
oară o răspintie de drumuri 
unde se jntîlneau carele 
pornite din satele de ne 
malurile Dunării, Jiului, Ol
tului sau Amaradiei ca să 
descarce grinele in silozu
rile marilor cerealiști. Mul
te'dintre noile cartiere 
păstrează nume legate de 
aceste drumuri, de momen
te mai importante din via
ta orașului. Calea Severi- 
nului. Calea București. 23 
August. Silozului, Brazda

Iul Novac, Oborului — se 
numesc' acum drumuri noi. , 
largi, ce hașurează simetric 
orașul după ce au fost anu
late cu buldozerele stră
zile înguste, întortocheate, 
desfundate, pe unde se 
descurcau cu ușurință nu
mai birjarii născuți și cres-

ROMÂNIA—FILM prezintă.-
la cinematograful STUDIO din Capitală

RĂSCOALA
producție a studioului cinematografic „București"
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Succese internaționale ale sportivilor români
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.« ,Medalii la Universiada de iarnă

LISTA OFICIALĂ
â obligațiunilor C.E.C. Ieșite cfștlgă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 28 februarie 1983

Laț Universiada* de iarnă 1983, caresi ------------ - ------------------------ —
. a avut loc in Bulgaria, echipa Româ

niei de ștafetă Ja biatlon (4x7,5 km) 
— compusă din Vladimir Todașcă, 
Francisc Foriko, Vasile Bejenariu și 
Gheorghe Berdar — s-a clasat pe 
locul secund, cucerind medalia de 
argint După cum s-a mai anunțat, 
în turneul de hochei, după o fru-

Victorie a rugbiștilor
Duminică, la Casablanca, echipa 

de rugbi a României și-a continuat 
seria victoriilor în noua ediție a 
„Cupei F.I.R.A.", întrecînd formația 
Marocului cu 28—3 (12—0). Meciul a 
avut loc pe un timp călduros, plus

moașă victorie, cU 8—6 In fața Japo- ■
> niei, eehipâ studenților români s-â ' < 

clasat pe locul al treilea, cîștigînd 
medalia de bronz.

Menționăm, de asemenea, rezulta
tul Elenei Reit, locul al V-lea la schi 
fond, și cel al Iui Adrian Vasile, 
locul al VI-Iea Ia patinaj artistic.
\

noștri in „Cupa F.I.R.A.”
27 grade I Formația română : V. Ion 
— Fuicu. Lungu. Vărzaru. Aldea — 
Podărescu, Paraschiv — Murarlu, 
Borș, Gurămare — Caragea. Dumi
tru — C. Dinu. Munteanu, Bucan.

Film distins cu .Opera prima" la Festivalul internațional de Ia Cannes, 
și cu premiul pentru regie la Festivalul național de la Mamaia.

Scenariul : Petre Sălcudeanu, după romanul „Răscoala" de Liviu 
Rebreanu ; imaginea : Nicu Stan ; muzica : Tiberiu Olah ; regia : Mircea 
Mureșan.

Cu : Ilarion Ciobanu. Nicolae Secăreanu. Matei Alexandru. Ernest 
Maftei. Ion Besoiu. Constantin Codrescu. Sandu Sticlaru. Emil Botta. Colea 
Răutu. Ștefan Mihăilescu-Brăila.

• în cite va rînduri

scurt, clădirea facultății de 
electrotehnică, cea a fa
cultății de medicină, care 
face corp comun cu 
cel mai modern spital 
din Oltenia. Hotelul 
„Jiul", modernul magazin 
„Mercur", poarta feroviară 
a orașului sau chiar fîritî-

dus la parcelarea unui te
ren tnlăștinos pe unde se 
spune că au ajuns de cite- 
va ori și apele Jiului. Aici 
și-au incropit, cindva. ma
halaua lor cei mai nevoiași 
craioveni. Cind cădeau 
ploile, apele acopereau 
străzile nepavate și intrau

Craiova la cola noilor realizări urbanistice
cuți în mahalalele încropi
te fără nici o noimă și fără 
nici o regulă de urbanizare.

Craiova are în prezent 
nenumărate clădiri care o 
pot simboliza. Noul palat 
al Teatrului Național, de 
pildă, reprezintă o bijuterie 
distinctă a noii arhitecturi 
românești. Palatul central 
al Universității lăcaș de 
invățămînt înființat din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului — ne 
trimite cu gindul la Craio
va universitară pentru dez
voltarea căreia au fost 
construite, intr-un interval

nile arteziene sint repere 
ce dau personalitate ora
șului și pot să-1 definească 
emblematic.

Sala polivalentă cu 2 000 
de locuri, noul stadion care, 
deși poate găzdui comod 
30 000 de spectatori, devine 
neincăpător pentru supor
terii echipei de fotbal din 
Bănie, au fost construite 
la marginea cartierului 
Belcineanu, implicat odi
nioară in niște triste intim- 
plări. O afacere rentabilă, 
încheiată între proprietarii 
de păminturi și primărie, a

în casele din chirpici. Pe 
locul altei mlaștini, legată 
de legenda unul castel de 
marmură scufundat, lingă 
cartierul Craiovița Nouă, 
s-a amenajat și continuă să 
se modernizeze un vast 
parc de agrement cu lacuri, 
insulițe, zone verzi și do
tări sportive. Pentru edifi
carea acestei oaze atit de 
necesare orașului in plină 
industrializare, tinerii din 
întreprinderi, facultăți și 
școli au depus mii de ore 
de muncă patriotică. Arbo
rii și arbuștii plantați aici 
cresc viguroși. Parcul Po

porului, una dintre cele 
mai originale rezervații bo
tanice din tară, iși prelun
gește și el potecile spre 
zone împădurite. Lunca 
Jiului, în inima căreia tot 
cu aportul tineretului s-a 
construit un ștrand, hanul 
„Preajba". hanul .-.Doctoru
lui" cu minihotelul și res
taurantul oglindite în ba
zinele altui ștrand, stațiu
nea „Victoria" — au deve
nit locuri îndrăgite și cău
tate de craioveni in timpul 
lor liber.

Craiova, _cel mai mare 
oraș de pe meleagurile ol
tene. are heraldica aureo
lată de însemnele industrii
lor : constructoare de ma
șini. chimică, energetică, 
petrolieră, electrotehnică, 
aeronautică, precum și ale 
științei și culturii româ
nești de prim rang. Con
structorii o ajută să se de
finească în continuare. 
Lingă urmele ce evocă mă
reția de odinioară a Pelen- 
davei înflorește în acești 
cei mai rodnici ani din în
treaga sa istorie, reîntine- 
rind, bătrina cetate a bani
lor olteni.

O HANDBAL: Echipa H.C. Minaur 
Baia Mare a ciștigat pentru a doua 
oară „Cupa României" la handbal, 
intrecind in finală pe Politehnica 
Timișoara, cu 29—22 (14—13).

In întrecerea feminină, finala Cu
pei se va juca între formațiile Pro
gresul București șl Știința Bacău. 
Meciul se va disputa la Craiova — 
3 martie.

© FOTBAL : în optimile de finală 
ale „Cupei României" la fotbal : 
Sportul studențesc — S.C. Bacău 
3—0 ; Petrolul — F.C.M. Brașov 2—1; 
F.C. Bihor — Tractorul 1—0 ; Corvi- 
nul — Steaua 2—1 (după prelungiri); 
Politehnica Timișoara — Progresul 
2—1 (după prelungiri) ; F.C. Argeș
— F.C. Constanta 2—1 (după prelun
giri) ; Dinamo — Chimia 1—0 (după 
prelungiri) ; Universitatea Craiova
— Auto Timișoara 3—1. Sferturile 
de finală sint programate la 18 mai.
• POLO : In derbiul campionatu

lui : Dinamo — .Rapid 7—7. Clasa
ment : Dinamo — 65, p„ Rapid — 
58 p., Crișul — 54 p.
• „Maratonul sănătății". Cea de-a 

III-a ediție a „Maratonului sănătă
ții", cea mai populară sărbătoare 
sportivă de iarnă din județul Har
ghita, organizată de ziarele „Infor
mația Harghitei" și „Harghita", s-a 
desfășurat in condiții excelente, cu

participarea a peste 1 500 schiori de 
toate virstele, pe un traseu măsurind 
25 km. Au fost împărțite și de aceas
tă dată numeroase premii. Dar prin
cipalul ciștigător al acestei frumoase 
competiții sportive a rămas sportul 
de iarnă, excelentă pledoarie pentru 
practicarea in masă a „sporturilor 
albe", pentru a căror dezvoltare in 
județul Harghita se acordă o atenție 
tot mal mare. (I.D. Kiss).

• Schi fond-juniori. La Piatra 
Fintinele (județul Bistrița-Năsăud) 
au avut Ioc finalele campionatelor 
naționale de schi fond-juniori. Au 
participat 200 de schiori juniori și 
junioare aparținind de 21 cluburi din 
zece județe.

La fete. întrecerea a fost dominată 
de reprezentantele județului Bistrița- 
Năsăud. iar Ia băieți de schiorii ju
dețului Brașov. Ciștigătorii concursu
lui și campioni pe anul 1983 sint : 
Ileana Hangan (Bistrița-Năsăud) și 
loan Negrea (Brașov) la juniori I, 
iar la juniori II Valeria Badiu 
(Bistrița-Năsăud) și Csedo Sandor 
(Harghita). La ștafetă fete, pe locul 
I s-au clasat echipele C.S.S. Bistrița, 
iar la băieți Dinamo Brașov — la 
juniori I, iar la juniori II fetele de 
la C.S.S. Vatra Dornei. respectiv, 
băieții de la C.S.S, Miercurea Ciuc. 
(Gheorghe Crișan).
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112 20 000

100 649 87 5 000
100 936 113 3 000
103 021 105 3 000
100 027 18 3 000

1 000 43 16 1 000
1 000 87 103 1 000
1 000 62 129 800
1 000 13 36 800
1 000 70 145 800
1 000 14 123 800
1 000 13 68 800
1 000 56 13 800
1 000 39 100 800
l 000 65 144 800
1 000 27 18 800
1 000 67 74 800
1 000 81 144 800

13 428 TOTAL: 13 050 000

cinema
@ Buletin de București ; SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18;
23,15: FWORIT (43 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20.15. FLAMURA
(35 77 12) — 9: 11 ; 13.15: 15.30: 17.43; 20. 
@ B.D. intră In acțiune : BUCUREȘTI 
-13 61 54) — 9,15; 11,45: 14,15; 16,45;
19.15.
O Plecarea Vlașinllor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15: 13.30; 15,43; 18;
20.15. FEROVIAR (53 51 43) — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20.15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Răscoala ; STUDIO (59 53 15) - 10; 
12,30; 15; 17; 19.

0 Comoara : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20. GIU-
LEȘTI 17 55 46) - 9; 11,15; 13,30;
15.43; 18: 20.
0 Secvențe : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30: 17.30; 19,30.
O Ochi de urs : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30 f 15.45: 18: 20. MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
0 Concurs : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
0 Al șaselea : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20; FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30.
0 Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16; 19,15; FLOREASCA (33 29 71)
— 9,15; 12,15; 16; 19,15.
0 Combinația ; CENTRAL (14 12 24)
— 9; U,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

0 Bicicleta : BUZEȘTI (50 43 58) -
15,30; 17,30; 19,30.
©' Călăuza : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 15.30; 18,30.
0 Raidul vărgat : FLACÂRA (20 33 40)
- 15.30; 17,30; 19.30.
0 Abba: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13.30: 15.45: 18: 20,15.
0 Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9.30: 14.30; 18.30.
® Program de desene animate — 9; 
10,30; 12,15: 13.45: 15,30, Familia Bar
kley de pe Broadway -» 17; 19,30 :
DOINA 16 35 38).
0 Despărțire temporară ; EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 16: 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 16; 19.15. CULTU
RAL (83 59 13) — 9; 12: 16; 19.
0 Marea evadare : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12; 16: 19.
0 Trei oameni periculoși : DACIA

(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17.30: 19.30.
O Șeriful din Tennessee : FEREN
TARI (80 49 85) - 10,30; 15.30; 17,30;
19.30.
@ Domnul miliard : COTROCENI 
(49 48 48) - 14: 16: 18: 20.
0 Războiul stelelor : PACEA (60 30 85) 
- 10.30: 15: 18,30.
0 Expresul colonelului Von Ryan : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Competiția ; VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

, 0 Tess : POPULAR (35 15 17) — 10;
' 12; 16; 19.

0 Imperiu! contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
0 Sindromul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

DE LA
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna februa-
1. H. H. V. 3. T. Q. E.
2. H. O. O. 4. N. M. W.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise în polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

ADAS
rie 1983 au ieșit următoarele combi
nații de litere :

5. K. O. R. 7. I. V. O.
6. H. N. M. 8. C. G. I.
Pentru a participa și la următoa

rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenți
ile C.E.C.

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

0 Clinele : TOMIS (21 49 46) — 8,30; 
10,45; 13; 15.15; 17,45; 20,15.
0 Amnezia: ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.

teatre
© Teatru! Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert- 
spectacol „Micul coșar" de Benjamin 
Britten. Dirijor : Claudiu Negulescu
— 18,30; (la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România) : Recita

lul tenorului Florin Diaconescu, La 
pian : Doina Mlcu — 18.
• Radfoteleviziunea Română (16 48 00, 
str. Nuferilor) : Concertul orchestrei 
de studio. Dirijor : Ludovic Baci — 
19,30.
® Opera Română (13 18 57) : Tosca — 
16.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
ușile inchlse — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) ; Poezia muzicii ti
nere — 19.
• Teatru! „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morțil 
in deșertul de cenușă — 19,30; (sala 
Studio) : Calandria — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Anunț la mica publicitate 
— 19.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"

(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă- 
naso — 19.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Arma 
secretă a lui Arhimede — 19.30.
© A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul spor
turilor ș! culturii) : Concurs de crea
ție de muzică ușoară românească 
„Melodii ’82". Concertul formațiilor și 
grupurilor vocal-instrumentalc — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
<13"13 00) : De la lume adunate — 19. 
© Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Joc dublu — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cădere liberă — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-All — 17; (sala Teatrului „Ion Va- 
silescu") : Punguța cu doi bani — 10. 
0 Circul București (11 01 20): Mup
pets... )a circ — 19.30.
0 Teatrul de estradă al Armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Veselia are cu- 
vîntul — 19.30.



VIZITĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN R. P. BULGARIA1 1 z

Premierul nipon a primit delegația
Marii Adunări Naționale

BUDAPESTA

Un nou și important moment 
in întărirea prieteniei 

si colaborării româno-bulgare
Trăinicia legăturilor dintre po

poarele român și bulgarf evoluția 
continuu ascendentă a raporturilor 
de colaborare frățească dintre cele 
două țări socialiste vecine și-au gă
sit o nouă, și semnificativă oglindire 
cu prilejul vizitei de prietenie efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov.

întilnirile dintre cei doi conducă
tori. de partid și de stat, fie pe pă- 
mintul românesc, fie pe cel al tării 
vecine, au dobindit de mult timp un 
caracter curent, ele distingîndu-se în 
egală măsură prin rodnicia rezulta
telor și printr-o nedezmințită cor
dialitate. Este, desigur, cit se poate 
de grăitor că aceste intilniri au fost 
inaugurate încă in septembrie 1965, 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost oaspete al Bulgariei, in fruntea 
unei delegații de partid și guverna
mentale, iar vizita încheiată simbătă 
marchează al 30-lea dialog la nivel 
înalt româno-bulgar în decurs de 18 
ani.

Fiecare din aceste intilniri a repre
zentat tot atîția pași însemnați în di
namizarea continuă a relațiilor re
ciproce româno-bulgare, aducind noi 
componente prieteniei dintre parti
dele și țările noastre. Contactele sis
tematice „la virf" și-au demonstrat, 
astfel, din plin valoarea și utilitatea 
ca modalitate operativă pentru 
schimbul nemijlocit de păreri, pen
tru stabilirea coordonatelor funda
mentale și a principalelor direcții de 
acțiune în vederea amplificării cola
borării in cele mai diverse sfere și 
domenii de activitate.

Pentru opinia noastră publică, ca 
și pentru prietenii bulgari, întilnirile 
între cei doi conducători de partid 
și de stat înseamnă și un fericit pri
lej de a evoca tradiția multiseculară 
a raporturilor prietenești dintre po
poarele noastre, care chiar și în vre
muri de restriște au fost mereu ală
turi. întrajutorindu-se in lupta con
tra asupririi străine, pentru elibera
re națională și socială. Viața însăși 
atestă cu putere că raporturile de 
bună vecinătate și conlucrare fră
țească româno-bulgare, favorizate- 
astăzi de comunitatea de orândui
re. de telurile luminoase ale con
strucției socialismului și comunis
mului. răspund intereselor supreme 
ale celor două popoare, ca.uzei socia
lismului și păcii' în lume. Ridicate Pe- 
b treaptă superioară. în- ultimele de
cenii, mai ales în perioada de cind 
în fruntea partidului și statului nos
tru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, legăturile de colaborare 
prietenească româno-bulgare au cu
noscut o continuă extindere și adin- 
cire. Cu declin temei se poate afir
ma, așa-cum s-a relevat din nou în 
cursul actualelor convorbiri la nivel 
înalt, că raporturile româno-bulgare 
sînt un exemplu de colaborare între 
două țări socialiste vecine.

Profunzimea sentimentelor de sti
mă pe care le nutresc reciproc cele 
două popoare și-au găsit, și de aceas
tă dată, o elocventă expresie în am
bianta de caldă prietenie cu care oas
peții români au fost înconjurați pe 
pămîntul bulgar. Marea și frumoasa 
prietenie româno-bulgară și-a găsit o 
nouă întruchipare in aplauzele și 
ovațiile cu care solii României socia
liste au fost salutați de populația 
orașului Burgas. în acordarea titluri
lor de cetățean de onoare al acestui 
centru industrial, în entuziastele ma
nifestări care au caracterizat vizita 
la combinatul petrochimic din loca
litate.

Ca o expresie de profundă prețuire 
a contribuției esențiale aduse la dez
voltarea și întărirea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre poporul român și 
poporul bulgar, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost inmînat înaltul 
ordin bulgar „Stara, Pianina" cu 
eșarfă, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluționară și al 
zilei sale de naștere. Această nouă 
cinstire a meritelor remarcabile ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu vine 
să se adauge multiplelor manifestări 
omagiale organizate pe toate meri
dianele. manifestări care au pus în 
evidentă stima și considerația față de 
personalitatea șefului statului ro
mân, aprecierea pentru activitatea sa 
neobosită pusă in slujba nobilelor 
idealuri ale păcii, progresului și 
colaborării fructuoase între toate na
țiunile lumii.

Relevind semnificația decernării 
acestei înalte distincții, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„întregul nostru partid și poporul ro
mân dau o înaltă apreciere colaboră
rii multilaterale româno-bulgare și 
sint hotărite să acționeze cu toată 
fermitatea pentru ridicarea acesteia 
la un nivel tot mai înalt". Cu ace
lași prilej, adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul TODOR 
JIVKOV arăta : „Dăm o înaltă apre
ciere activității dumneavoastră con
sacrată adincirii necontenite a prie
teniei și colaborării bulgaro-române. 
Spre binele acestei cauze nobile, noi 
acționăm, împreună cu dumneavoas
tră, de aproape două decenii și, in 
prezent, putem constata cu bucurie 
că am obținut rezultate foarte bune".

Desfășurat în condițiile unei in
tense activități pentru a traduce in 
viață hotăririle și măsurile comune 
stabilite anterior de cei doi condu
cători de partid și de stat, noul dia
log la nivel înalt a prilejuit, așa cum 
se arată și in Comunicatul dat pu
blicității, o informare reciprocă asu
pra preocupărilor celor dciuă partide, 
a sarcinilor pe care le rezolvă in ac
tuala etapă a construcției socialiste, 
cind poporul român își mobilizează 
eforturile în vederea înfăptuirii ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, iar poporul bulgar acționează 
ferm pentru a da viață rezoluțiilor 
Congresului al XII-lea al P.C.B., pe 
drumul făuririi noii orînduiri în 
patria sa,

Acordind o atenție deosebită do
rinței comune de a valorifica mai 
bine posibilitățile de lărgire a conlu
crării bilaterale, convorbirile au 
subliniat, spre satisfacția reciprocă, 
că sarcinile și obiectivele stabilite în 
acest sens se înfăptuiesc cu suices, 
că raporturile de cooperare multila
terală dintre cele două țări se adin- 
cesc continuu, in spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 1970. .

într-adevăr, traducerea în viață ă 
înțelegerilor convepite de-a lungul 
ăpilor își găsește oglindire în evolu
ția tot mai dinamică a colaborării 
dintre țările noastre. O ilustrează. în 
primul rind, amploarea crescîndă a 
legăturilor economice. în acest sensi. 
merită subliniat faptul că, în cursul 
cincinalului trecut, volumul schim
burilor de bunuri materiale s-a 
dublat față de perioada precedentă 
de cinci ani, iar dacă pentru actua
lul cincinal se prevăzuse inițial o 
nouă dublare, ca urmare a indi
cațiilor date de tovarășii ■ Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. creșterea 
va fi și mai mare, respectiv de 2,3 
ori. Pe lingă consistentul spor canti
tativ în domeniul schimburilor, se 
impune atenției afirmarea indicilor 
calitativi, care, reflectînd succesele 
de seamă dobîndite de ambele țări 
în înzestrarea lor tehnico-industria- 
lă, cuprind acum tot mai amplu ase
menea domenii importante pentru 
propășirea economică generală cum 
sînt construcția de mașini, chimia, 
metalurgia și altele. în același timn, 
evoluează formele suoerioare de 
conlucrare, după cum atestă crește
rea ponderii, cooperării și specializă
rii in producție. Stau mărturie în 
acest sens asemenea edificatoare 
exemple ca întreprinderea de mașini 
și utilaje grele, construită in comun 
la Giurgiu și Ruse. Corpplexul hidro
tehnic Turnu Măgurele — Nicopole 
aflat în curs de realizare, urmînd ca 
alte obiective importante pentru pro
gresul economic din țările noastre 
să capete contur în viitor.

Pornind de la nivelul atins în dez
voltarea colaborării, de la necesita
tea fructificării' și mai intense a 
avantajelor pe care le oferă vecină
tatea geografică, actualele convorbiri

au prilejuit cristalizarea de noi în
țelegeri privitoare la extinderea și 
aprofundarea cooperării economice 
și tehnico-științifice. Astfel, s-a tra
sat ca sarcină forurilor executive din 
cele două țări de a acționa in con
tinuare pentru lărgirea specializării, 
cooperării și schimbului de mărfuri, 
indeosebi in domeniul construcțiilor 
de mașini, energeticii, metalurgiei, 
industriei chimice, electronicii și 
electrotehnicii, precum și al agricul
turii. Constatîndu-se că se dep'un 
eforturi pentru găsirea unor noi po
sibilități de cooperare și specializare 
în scopul diversificării și creșterii 
stabile, de lungă durată, a schimbu
rilor economice, în cursul convorbi
rilor s-a reafirmat, in același timp, 
interesul pentru extinderea activită
ților comune privind cooperarea în 
producție în vederea realizării de 
proiecte și operațiuni comerciale în 
terțe țări. S-a subliniat, totodată, 
necesitatea legării tot mai strînse a 
activității tehnico-științifice cu spe
cializarea și cooperarea in producție, 
pe baza tehnologiilor moderne, in 
scopul rezolvării unor probleme de 
importanță deosebită pentru econo
miile celor două țări și creșterii po
sibilităților lor de export.

Convorbirile purtate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au prilejuit, și de această dată, ana
liza unor probleme actuale ale situa
ției internaționale. Pornind de la 
analiza fenomenelor de încordare 
existente pe plan mondial, care stîr- 
nesc îngrijorarea legitimă a popoare
lor noastre, a tuturor popoarelor lu
mii, dialogul a pus in evidență ne
cesitatea vitală de a se preintimpina 
un război nuclear, de a se adopta 
măsuri eficiente de dezarmare, în 
special de dezarmare nucleară, de a 
se face totul pentru a se opri am
plasarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
pentru reducerea celor, existente, 
pentru eliberarea totală a continen
tului de arme nucleare.

Reafirmind hotărîrea fermă a am
belor țări de a acționa neabătut, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
cu toate . forțele progresiste și de
mocratice pentru intărirea păcii in 
lume, convorbirile au relevat, in 
acest sens, importanța Declarației 
politice a statelor participante la 
Tratatul do la Varșovia, adoptată la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ de la Prâgă. în 'ă'CCist 
sens, s-a exprimat convingerea că 
materializarea inițiativelor, ^propu
nerilor referitoare la încheierea unui 
tratat de nefolosire reciprocă a for
ței militare intre țările celor două 
blocuri, trecerea la măsuri de dezar
mare și încheierea intr-un timp cit 
mai scurt, cu succes, a reuniunii de 
la Madrid, întărirea colaborării și 
destinderii pe .continent ar însemna 
o certă contribuție. la însănătoșirea 
climatului mondial.

în lumina preocupărilor statornice 
ale celor , două țări, convorbirile au 
pus, de asemenea, in lumină însem
nătatea dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare între țările 
balcanice, a transformării Balcanilor 
într-o zonă lipsită de arme nucleare. 
Fără îndoială, aceasta ar sluji inte- 

'reselor de dezvoltare pașnică și pro
pășire ale tuturor popoarelor balca
nice, avind, totodată, efecte din cele 
mai pozitive asupra edificării securi
tății europene, , asupra ansamblului 
climatului politic european.

Prin rezultatele sale rodnice, recen
ta întîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Tpdor Jivkov reprezintă 
o nouă și însemnată' contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Bulga
ria. Este temeiul îndreptățit pentru 
care comuniștii, întregul nostru po
por salută cu căldură noul dialog 
la nivel inalt, cu convingerea că. prin 
concluziile și înțelegerile convenite, 
raporturile de prietenie și colaborare 
româno-bulgare vor cunoaște o‘ și 
mai puternică dezvoltare, vor.dobîndi 
un conținut șj mai bogat, spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

V. OROS

TOKIO 28 (Agerpres). — Primul 
ministru nipon, Yasuhiro Nakasone, 
a primit delegația parlamentară ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Gidsan, președintele Marii Adunări 
Naționale, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie in Japonia, la 
invitația Dietei din această țară. Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise primului 
ministru și guvernului japonez un 
cordial salut, urări de sănătate și 
fericire, de pace și prosperitate 
poporului japonez prieten.

Exprimînd deosebite mulțumiri 
pentru mesaj, primul ministru japo
nez a rugat să se transmită șefului 
statului român, în numele sau și al 
guvernului, călduroase urări de să
nătate și fericire personală, precum 
și urări de progres și bunăstare pen
tru poporul român prieten.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a avut întrevederi separate cu Haji- 
me Fukuda, președintele Camerei 
Reprezentanților, și cu Masatoshi 
Tokunagă, președintele Camerei Con
silierilor ale Dietei Japoneze. Au 
luat parte vicepreședinți ai celor 
două camere, președinți ai unor co
misii de specialitate, deputați repre- 
zentînd diferite partide politice. 
Delegația s-a intîlnit, de asemenea, 
cu Shintaro Abe, ministrul afaceri
lor externe. Totodată au avut loc 
convorbiri cu Masayoshi Ito, pre

ședintele Grupului parlamentar de 
prietenie Japonia — România, și cu 
alți, membri ai grupului.

în cadrul întrevederilor a fost 
subliniată cu satisfacție evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări, popoare și parlamente, rezulta
tele pozitive obținute în amplificarea 
conlucrării româno-japoneze pe plan 
bilateral și internațional.

De ambele părți s-a relevat impor
tanța deosebită a vizitei oficiale în
treprinse in Japonia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re- 
publicii'Socialiște România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, care a 
deschis largi perspective extinderii și 
diversificării «colaborării reciproc a- 
vantajoase, in interesul celor două 
popoare, al păcii și înțelegerii în 
lume. A fost relevat rolul contactelor 
la nivel parlamentar și guvernamen
tal, al schimburilor de vizite pe linia 
diferitelor instituții și organizații, care 
au contribuit la mai buna cunoaștere 
și apropiere dintre cele două po
poare. la identificarea de noi modali
tăți de natură să ducă la amplificarea 
raporturilor tradiționale de prietenie 
dintre România și Japonia pe plan 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural, precum și al conlucrării în 
viața internațională.

La întrevederi a participat Radu 
Bogdan, ambasadorul României în 
Japonia.

REUNIUNILE DE LA CARTAGENA Șl LIBREVILLE

Soluționarea actualei crize reclamă 
măsuri concrete și concertate elaborate 

cu participarea tuturor țărilor
BOGOTA 28 (Agerpres). — în 

orașul columbian Cartagena s-au 
încheiat lucrările, reuniunii la nivel 
ministerial a țărilor latino-americane, 
desfășurate în cadrul pregătirii con
ferinței din martie, de la Buenos 
Aires, a „Grupului celor 77", ce cu
prinde în fapt peste 120 de țări în 
curs de dezvoltare, precum și a se
siunii a Vl-a a Conferinței Națiuni
lor. Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), prevăzută să 
aibă loc in iunie, la Belgrad.

Documentul final al reuniunii de 
la ’Cartagena arată că soluționarea 
actualei crize economice și finan
ciare reclamă „măsuri concrete și 
concertate", elaborate cu partici
parea tuturor țărilor, atît industria
lizate, cit și in curs de dezvoltare. 
Se arată, de asemenea, că actuala 
criză „își are rădăcinile atît în struc
tura economică internațională, cit și 
in politica țărilor, dezvoltate", acestea 
din urmă „compromițind serios spe
ranțele legitime de dezvoltare și 
bunăstare ale țărilor latino-ameri
cane".

„Răspunderea pentru criză nu re
vine în nici un fel țărilor in curs de 
dezvoltare", relevă documentul, care 
se referă, în continuare, la „eroda
rea 'â’dfeplerată a principiilor, nornqe- 
lor și instituțiilor ce au slujit drept 
cadru relațiilor economice interna
ționale". în acest sens, sînt mențio
nate înăsprirea protecționismului și 
a'plicarea de măsuri unilaterale ce 
dăunează comerțului și relațiilor 
financiare mondiale. Instabilitatea și 
a'rbitrariul, măsurile economice coer
citive și discriminatorii cu obiective 
politice constituie' factori ce agra
vează criza — se? spune în document.

Dezavuînd atitudinea statelor dez
voltate, ce se opun „negocierilor 
globale" și instituirii unei noi ordini 
economice internaționale, comunica
tul final arată că statele industriali
zate trebuie să se abțină de la im
punerea de noi restricții in comerțul 
cu materii prime și cere Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și 
Băncii Mondiale să faciliteze acor
darea de credite pentru promovarea, 
exporturilor țărilor în curs de dez
voltare.

Cooperarea economică între țările 
în curs de dezvoltare — continuă 
documentul — constituie „un instru
ment indispensabil". Documentul 
evocă, de asemenea, povara pe care 
o reprezintă datoria externă de circa 
300 miliarde dolari a țărilor latino- 
americane și cere ameliorarea con
dițiilor de acordare a creditelor.

LIBREVILLE 28 (Agerpres). — La 
încheierea lucrărilor reuniunii miniș
trilor africani ăi comerțului, care a 
avut loc in capitala Gabonului, parti- 
cipanții au adoptat un memorandum 
în care cheamă țările occidentale 
să-și aducă aportul la eforturile pri
vind găsirea unor soluții corespunză
toare .pentru criza economică mon
dială, pentru revizuirea, în spirit 
echitabil, a relațiilor Nord-Sud, in
formează agenția M.A.P. Particlpan- 
ții și-au manifestat încrederea în 
cooperarea și concertarea internațio
nală ca mijloace de a face față pro
blemelor economice globale șl de a 
contribui la edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, adaugă agenția.

Reuniunea de la Libreville a avut 
loc în cadrul acțiunilor pregătitoare 
pentru sesiunea U.N.C.T.A.D.

Ample acțiuni și luări de poziție

împotriva cursei înarmărilor, pentru pace

Vizita ministrului român 
a! afacerilor externe în R. P. Ungară

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
Luni a sosit la Budapesta tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România,. care, la invitația tovarășu
lui Frigyes Puja, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Uhgare, efectuează o vizită oficială 
de prietenie in această țară.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale între cei doi miniștri. 
A fost efectuată o informare recipro
că privind construcția socialistă în 
cele două țări și s-a realizat un 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale.

RUSE

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA (Agerpres). — La Ruse au 

avut loc convorbiri, Ia 26 și 27 fe
bruarie, între ■ ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale al României. Vasile 
Pungan, și ministrul comerțului ex
terior al Bulgariei, Hristo Hristov.

în. spiritul înțelegerilor și al sarci
nilor trasate la cel mai înalt nivel 
privind dezvoltarea continuă a schim
burilor de mărfuri și cooperării eco
nomice dintre cele două țări, a fost 
examinat stadiul actual al relațiilor 
economice și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru lărgirea și diversifi
carea lor în continuare.

FESTIVITATE. La invitația Co
mitetului sovietic al veteranilor de 

I război și a Federației Internațio-
■ nale a Rezistentelor (F.I.R.), o de
legație a Comitetului foștilor luotă- 
tori și veteranilor de război impo- 

Itriva fascismului, condusă de ge- 
neral-locotenent (r). Andrei Neagu, 
președintele comitetului, a partici- 

I pat la Moscova la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversare 

1 a bătăliei de la Stalingrad. Repre
zentanții comitetelor foștilor luntă- 

Itori antifasciști și veteranilor răz
boiului antifascist din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po-

I1 ALEGERI PREZIDENȚIALE ÎN 
SENEGAL. Potrivit rezultatelor

I parțiale ale alegerilor prezidențiale 
și legislative desfășurate duminică 
în Senegal. Abdou Diouf, șeful sta- 

Itului. secretar general al Partidului 
Socialist din Senegal, a fost reales 
in funcția supremă in stat. Rezul
tatele definitive ale scrutinului vor 

I fi anunțate marți.
1 AUTORITĂȚILE MILITARE IS- 
IRAELIENE au impus din nou in

terdicții de circulație in partea 
veche a orașului Nablus, din Cis
iordania — teritoriu ocupat de

1 Israel — precum și in tabăra de re- 
fugiați palestinieni Ein Beitilmal, 
informează agenția France Presse.

■ Totodată, autoritățile militare israe-

lonia. România. Ungaria și U.R.S.S., 
participanți la festivități, au avut 
o consfătuire consultativă, la care 
s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la lupta pentru pace, dezar
mare. destindere, colaborare și îm
potriva renașterii nazismului și 
fascismului. A avut loc, totodată, 
o ședință a delegaților Biroului 
F.I.R., lâ care a participat și de
legația .română. Au -fost dezbătute 
problemele , organizării acțiunilor 
Federației pentru pace, destindere, 
dezarmare și colaborare între po
poare.

★
liene au închis școala secundară 
Mazouz El Mazri, unde au avut loc 
manifestații ale elevilor in semn de 
protest față de atentatele comise 
împotriva populației arabe din 
orașul Hebron, adaugă agenția.

DECLARAȚIE U.N.R.W.A. Olof 
Rydbeck, înaltul comisar al Agen
ției Națiunilor Unite de ajutor și 
lucrări pentru refugiații palesti
nieni din Orientul Mijlociu 
(U.N.R.W.A.), a dat publicității o 
declarație in care protestează îm
potriva distrugerii de către Israel 
a locuințelor construite de agenție 
pe fîșia de pămint Gaza, pentru 
refugiații palestinieni. Declarația 
relevă că de la ocuparea, în 1967,

a malului vestic al Iordanului și. a • 
fișiei Gaza, autoritățile israeliehe 
au distrus., locuințele refugiaților 
palestinieni ca o formă de sancțiu- | 
ne colectivă.

PIAȚA MONETARA OCCIDEN- I 
TALA a cunoscut luni o nouă răs- * 
turnare dramatică, informează 
agenția U.P.I. După ce prețul auru
lui a înregistrat, de la sfirșitul anu- | 
lui trecut, o ascensiune neîntrerup
tă, cursul metalului galben s-a | 
prăbușit, într-o singură zi, cu 45 și 
respectiv, 50 de dolari la bursele 
din Londra și Zurich, coborind la , 
aproximativ 415,416 dolari/uncia, cel I 
mai scăzut nivel din luna noiem
brie 1982. Potrivit agenției, o, ase
menea. 'reducere spectaculoasă este ' . 
o consecință a temerilor-speculate- • 
rilor de bursă că mult trîmbițațul . I 
„război al prețurilor petrolului" ar 
putea determina vinzări masive de I 
aur din partea țărilor exportatoare | 
de țiței.

GREVA IN PORTUGALIA. Me
canicii de locomotive din Portu- ' 
gali a au. început o grevă, de 48 , 
de ore, revendicînd îmbunătăți
rea condițiilor de viață. |

UN CUTREMUR DE PAMÎNT a i 
avut loc in cursul nopții. de dumi.- . 
nică spre luni, la Tokio și în 
nord-estul capitalei nioone. Epi
centrul seismului, a cărui magni
tudine a fost de gradul 6.5 pe scara I 
Mercalli (care cuprinde 12 gradații), 
a fost localizat la circa 40 kilome
tri de Tokio. în mod preventiv, | 
trenurile au fost susoendate provi
zoriu. iar aeroporturile Narita și . 
Haneda închise pentru scurt timp. 
S-a anunțat că mai multe persoane 
au fost rănite. .

R. E. GERMANIA

Manifestoes 
antinucleară

BONN 28 (Agerpres). — în orașul 
vest-german Pirmasens, din landul 
Rhenania Palatinat; a avut loc o 
puternică manifestație de protest 
împotriva transformării teritoriului 
acestei țări intr-un arsenal de arme 
nucleare... In. apropierea orașului, a 
spus Julius Lellbach, președintele 
din acest land al Uniunii sindica
telor vest-germane. s-au construit 
depozite de muniții, iar strategii 
Pentagonului vor să transforme 
landul nostru intr-o bază de lansa
re a rachetelor „Pershing-2" și 
„Cruise". „Trebuie să dăm o puter
nică ripostă acestor planuri inuma
ne și periculoase la adresa păcii", 
a spus liderul sindical.

Țelul politicii social-democraților 
constă in „a se ajunge ca in Europa 
să fie mai puține și nil mai multe 
rachete" — a declarat președintele 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt. Dorim, a pre
cizat vorbitorul, șă obținem de la 
alegători. mandatul pentru promo
varea unei politici care să facă 
inutilă amplasarea de noi rachete 
americane cu rază medie de acțiune 
in Europa occidentală.

SPANIA

Demonstrații împotriva 
prezenței bazelor străine

MADRID 28 (Agerpres). — Peste 
20 000 de persoane au participat 
duminică, in ' centrul orașului Sa- 
ragosa, capitala provinciei Aragon, 
id o demonstrație de protest, cerînd 
desființarea unei baze militare 
americane din apropiere.

S.U.A. dispun in Spania de do.uă 
alte baze aeriene — cele de la 
Torrejon de Ardoz și Moron — și 
de o bază pentru submarine la 
Rota. în ultimele luni insă, tot mai 
multe grupări politice și organizații 
profesionale au protestat împotriva 
prezenței acestor instalații militare.

NORVEGIA

Scriitorii se pronunță 
împotriva amplasării 
de rachete în Europa
OSLO 28 (Agerpres). — Peste 300 

de scriitori, critici literari și tradu
cători marcanți din Norvegia s-au 
pronunțat cu fermitate împotriva 
planurilor de staționare a noi ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune in Europa occi
dentală. într-o scrisoare adresată 
parlamentului norvegian, ei cer fo
rului legislativ suprem al țării' să 
spună un ,,NU“ categoric noilor 
arme de distrugere in masă.

DANEMARCA

Avertismentul medicilor
COPENHAGA 28 (Agerpres). — 

In Danemarca a luat naștere o 
nouă organizație a partizanilor 
păcii, intitulată „Medicii danezi îm
potriva armei nucleare". Obiectivul 
principal al noii formațiuni este de 
a explica oamenilor pericolul pe 
care îl comportă o catastrofă nu-' 
cleară.

Un amiral american 
cheamă la reducerea 

stocurilor de arme 
nucieare

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Amiralul american in retragere, 
Noel Gayler, fost director al Agen
ției naționale de securitate a S.U.A. 
și comandant-șef al forțelor ame
ricane in Pacific, a chemat — in
tr-o cuvintare rostită la Washington 
— la reducerea stocurilor de arme 
nucleare in scopul diminuării. 
riscului unui război, relatează a- 
genția Associated Press. Subliniind 
că „prin însăși natura lor sint ni
micitoare", vorbitorul a avertizat că 
utilizarea armelor nucleare in Eu
ropa „se va răsfringe teribil asupra 
Statelor Unite și va ridica spectrul 
escaladării spre războiul nuclear 
total".

-_____________ .._________ >

Întîlnire la nivel înalt algeriano-maroeană
Președintele Algeriei. Chadli Bend- 

jedid, a avut o întrevedere, la gra
nița algeriano-marocană, cu regele 
Hassan ah II-lea al Marocului, infor
mează agențiile de presă ale celor 
două țări, Ă.P.S, și M.A.P., citind co

municate oficiale difuzate la Alger și 
Rabat. Se menționează că au fost 
examinate probleme referitoare la 
normalizarea relațiilor dintre Algeria 
și Maroc, precum și alte chestiuni de 
interes comun. (Agerpres)

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
finalizat tratativele și au semnat 
Protocolul dintre guvernele Româ
niei și Bulgariei privind schimbul de 
mărfuri șl plățile dintre cele două 
țări pe anul 1933, prevederile căruia 
marchează o creștere însemnată a li
vrărilor reciproce de mărfuri in com
parație cu realizările anului 1982.

De asemenea, cei doi miniștri au 
semnat un Protocol prin care au sta
bilit sarcini concrete. menite să 
urgenteze aplicarea măsurilor vizînd 
intensificarea raporturilor economice 
dintre ministerele și organizațiile de 
comerț exterior ale celor două țări.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității de planificare

BERLIN 28 (Agerpres). — La Ber
lin a avut, loc ședința a 30-a a Co
mitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității de planificare. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Birlea, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
reprezentantul țării noastre în co
mitet.

Comitetul a examinat probleme 
ale dezvoltării colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
activității de planificare, referitoare 
indeosebi la coordonarea planurilor 
economice pe perioada 1986—1990. ex
tinderea colaborării în folosirea eco
nomicoasă și rațională a resurselor 
de combustibili, energie și materii 
prime, acțiunile complexe de colabo
rare pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației ț.ărilor membre ale 
C.A.E.R. cu mărfuri agroalimentare, 
precum și stadiul realizării progra
melor speciale de colaborare pe ter
men lung.

Reprezentanții țărilor în comitet 
au fost primiți de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general «' C.C. al 
P.S.U.G., președintele Coritliului de 
Stat al R,D. Germane. •

Intilniri ale reprezentantului 
român

Cu prilejul participării la ședința 
comitetului, conducătorul delegației 
române a avut intilniri de lucru cu 
președinții organelor centrale de pla
nificare din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Au fost examinate posibilități de 
extindere in continuare a relațiilor 
economice bilaterale și de sporire a 
schimburilor de mărfuri intre Româ
nia și țările respective, pe cincinalul 
în curs, precum și alte probleme de 
interes reciproc.

Întrevederi româno-malayeziene privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale

KUALA LUMPUR 28 (Agerpres). 
în cadrul vizitei pe care a intre- 
prins-p in. Malayezia, Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat in 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
s-a . intîlnit cu Tan Sri Ghazali 
Shafie, ministrul afacerilor externe, 
președintele părții ma-layeziene. în 
Comisia mixtă guvernamentală, și cu 
Datuk Lew Sip Hon, ministru ad

junct al comerțului și industriei. Au 
fost analizate stadiul relațiilor bila
terale în domeniul economic, precum 
și căile de diversificare a acestora. 
De asemenea, s-au purtat discuții cu 
conducerile unor companii naționale 
malayeziene. în cadrul discuțiilor s-a 
evidențiat dorința guvernelor cel’tfr 
două țări de a se trece la o dezvol
tare mai accentuată a schimburilor 
comerciale reciproce.

Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA. — Agențiile T.A.S:S. 

și China Nouă anunță că, duminică, 
a sosit la Moscova reprezentantul 
special al guvernului chinez, Qian 
Qichen, adjunct al ministrului aface

rilor externe, care va participa la 
consultările politice sovieto-chineze,
ce vor începe în capitala 
la 1 martie.

sovietică

Problemele abordate
la întilnirile angolezo-sud-africane

Precizările ministrului de interne al R.P, Angola
LUANDA 28 (Agerpres). — înceta

rea ostilităților sud-africane împo
triva Angolei și aplicarea rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind Namibia au constituit 
principalele probleme abordate in 
cadrul intîlnirilor, din luna decem
brie anul trecut și din februarie anul 
acesta, intre delegațiile angoleză și 
sud-africană, care au avut loc in 
insula Sal, a declarat — potrivit 
agenției Angop — ministrul angolez 
de interne. Alexandre Rodrigues, 
care a condus delegația țării sale la

ultimele intilniri. Pentru Republica 
Populară Angola — a precizat vorbi
torul — această rezoluție a O.N.U. 
„constituie unicul instrument legal și 
valabil pentru independența Nami
biei și el nu necesită modificări". El 
a afirmat că Angola nu s-a substituit 
S.W.A.P.O., sublinijnd că „un acord 
de încetare a focului trebuie semnat 
între Pretoria și. S.W.A.P.O. — miș
care de eliberare recunoscută de 
către O.N.U. ca unic și legitim re
prezentant al poporului namibian".

- MARGINALII -
UNICA PAVĂZĂ

„Vreți să vă apărați împotriva 
unui atac atomic ? Nimic mai sim
plu : faceți o groapă in pămint, 
apoi așezați deasupra o scindură 
și aruncați deasupra puțină ță- 
rină. E foarte ușor. Numai să 
existe suficiente' lopeți". Aceste cu
vinte, care au produs fie stupoare, 
fie ilaritate, aparțin, după cum in
formează cunoscuta revistă ameri
cană „Time", unei oficialități g 
Pentagonului, Thomas K. Jones, 
care se ocupă cu planurile de apă
rare civilă, și ele au fost rostite ca 
răspuns la o întrebare in legătură 
cu șansele supraviețuirii in cazul 
unei conflagrații nucleare.

întrebare firească, reflectînd în
grijorarea crescîndă a opiniei pu
blice din S.U.A., ca dealtfel in în
treaga lume, determinată de cursa 
tot mai accentuată a-rachetelor nu
cleare — indiferent de natură, tac
tică sau strategică, și indiferent de 
raza de acțiune. Această îngrijo
rare nu a fost deloc potolită ca 
urmare a dezvăluirii proiectelor de 
apărare civilă avute în vedere 
peste ocean, și care se axează pe 
strămutarea populației din zonele 
ce ar putea constitui ținta unui 
atac atomic.

Multe din ideile elaborate de A- 
genția federală pentru problemele 
stării excepționale (F.E.M.A.), cum 
se numește organizația 'însărcinată 
cu aplicarea acestor planuri apar — 
scrie - aceeași revistă — ca fiind 
,.de-a dreptul contrare rațiunii". 
Așa, de pildă, proiectele de eva
cuare a Washingtonului prevăd ca 
locuitorii ale căror mașini au nu
mere fără soț să aștepte să se eva
cueze mai întîi cel ale căror ma
șini ău numere cu soț. Or, este 
greu de crezut că asemenea in
dicație poate fi respectată în con
dițiile panicii de nedescris, care ar 
fi declanșată de anunțul unui imi
nent atac atomic. La fel de lipsite 
de rațiune — aprecler'ea aparține 
in continuare revistei „Time" —

apar și- hotărîrea de a se emite 
cărți poștale, speciale, cu ajutorul 
cărora cei strămutați urmează să-și 
comunice „noua adresă", ca și ela
borarea unei proceduri de rechizi
ționare a caselor „ai căror proprie
tari au dispărut", în cazul unui 
atac atomic. Dar dacă proprietarii 
au dispărut, nu este probabil si 
dispară și casele ? Aceasta cu atît 
mai mult cu cit o organizație a oa
menilor de știință americani a fă
cut cunoscut adevărul brutal că în 
ipoteza unei conflagrații nucleare 
și-ar pierde viața circa 150 de mi
lioane de oameni, adică cam două 
treimi din actuala populație a 
S.U.A., în timp ce o mare parte a 
teritoriului ar deveni ilocuibilă, ca 
urmare a radiațiilor.

Dar, desigur, premiul pentru ab
surditate revine declarației mențio
nate la începutul acestor rînduri. 
Semnificativă este replica promptă 
dată acestei declarații de către se
natorul democrat Alan Cranston, 
care și-a anunțat intenția de a can
dida la președinția S.U.A. : „Afir
mațiile unor oficialități ale Admi
nistrației- în sensul că americanii 
pot supraviețui unui război nu
clear, cu condiția să aibă la dispo
ziție o lopată și să poată săpa su
ficient de repede o groapă, sint 
de-a- dreptul absurde. Mi se pare 
că cineva trebuie să fie deranjat 
mintal dacă refuză să privească în 

.față realitățile. Din fericire, oame
nii par a-și reveni din această ma
ladie psihică și a privi cu mai 
multă răspundere viitorul".

O dovedesc, neîndoios, avîntul 
fără precedent al mișcărilor anti
nucleare, care au împînzit întreg 
globul, conștiința tot mai inră-’ă- 
cinată că unica pavăză împotriva 
armamentului atomic este scoate
rea in afara legii șl distrugerea a- 
cestui armament.

R. CAPLESCU
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