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de organizare superioară a activității,
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Convorbire cu tovarășul Gheorghe VLAD 
ministrul petrolului

gaze. Un exemplu : 
brigadă de mărime
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în luna februarie

MINERII DIN GORJ AU
REALIZAT CEA MAI MARE
PRODUCȚIE DIN ISTORIA
BAZINULUI CARBONIFER

de ma- 
o creș- 
incit să

Programele de dezvoltare mai rapidă a bazei energetice și 
terii prime adoptate de Conferința Națională a partidului prevăd 
tere mai puternică, a producției de țiței și gaze naturale, astfel 
se realizeze .mai devreme obiectivul stabilit de' Congresul *al XlI-lea al 

Jv P.C.R. privind asigurarea independenței energetice a țării. Fața de pre
vederile inițiale ale .cincinalului, nivelul extracției urmează să sporească 
în perioada 1983—1985 Cu 5 milioane tone (iței și 8 miliarde mc gaze 
naturale. Pentru realizarea exemplară a sarcinilor deosebite ce revin 
industriei petrolului in asigurarea economiei naționale cu cantități sporite 
de hidrocarburi, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, recent s-a stabilit și s-a trecut la aplicarea unui 
complex de măsuri pentru organizarea superioară a întregii activități 
din această ramură.

în 
avut o

“. Grija 
partidului, 
directă de care se bucură această ra
mură importantă a economiei națio
nale din . partea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu își găsesc o nouă ilustra
re în noile măsuri. de îmbunătățire 
a 'organizării producției în domeniul 
forajului și extracției, de fapt a în
tregii- activități din industria petro
lului și. gazelor —-ț ne-a spus la în
ceput interlocutorul noȘtru. în aceste 
măsuri își găsește ilustrare caracte
rul novator și -revoluționar, propriu 
concepției secretarului general al 
partidului, privind organizarea și 
conducerea activității i>n sectoarele de 
primă importanță ale -economiei na
ționale, -de dare depinde nemijlocit 
progresul susținut și multilateral al 
patriei. Măsurile vizează, în primul 
rind,. întărirea unităților de bază 
care realizează producția propriu- 
zlsă, în mod deosebit ă brigăzilor de 
producție petrolieră, eliminarea unor 
verigi organizatorice intermediare, 
în scopul apropierii conducerii de 
procesul de producție și deplasării 
unui .număr sporit de cadre tehnice 
acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției; De asemenea, noile măsuri 
au drept scop consolidarea organiza
torică a unităților din teritoriu, în 
mod deosebit a schelelor, prin acor
darea de atribuții-sporite care să le 
permită realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. Aplicarea acestor 
măsuri determină creșterea răspun
derii tuturor oamenilor muncii -din 
b.Cfeistă ramură pentru îndeplinirea 
■sarcinilor de plan și legarea directă 
a retribuției personalului muncitor, 
de la petrolist la ministru — de vo-

legătură cu aceste măsuri, aflate acum în curs de realizare, am 
convorbire cu tovarășul GHEORGHE VLAD, ministrul potrolului.
permanentă a conducerii lumul producției de țiței și gaze
sprijinul și îndrumarea realizat, de rezultatele activității de

foraj.
— Așadar, brigada de producție 

devine unitatea de bază in activita
tea de extracție. Vă rugăm să pre
zentați mai pe larg principiile de 
organizare a brigăzii, sarcinile ce ii 
revin.

— Brigada de producție petrolieră 
constituie . unitatea de bază . in acti
vitatea de exțracție. care răspunde 
de realizarea întregului proces de 
extracție a țițeiului și gazelor. în 
acest scop, brigada de producție pe
trolieră este organizată și funcțio
nează pe principiul gestiunii eco
nomice. - Fiind titulară de pian, ea 
poartă răspunderea pentru realizarea 
prodticției de țiței și gaze, suprave
gherea sondelor,, mărirea factorului 
de recuperare a țițeiului ~din zăcă- 
mint. colectarea și separarea țițeiur 
lui și gazelor. Totodată, brigada de 
producție, petrolieră desfășoară și 
activitatea de intervenție la sonde, 
de punere. în producție a sondelor 
noi și efectuează lucrările de repa
rații și de întreținere mecano-ener- 
getică a utilajelor și instalațiilor din 
dotare. După cum se vede, brigada 
de producție dispune de toate atri
buțiile necesare desfășurării unitare 
a întregii activități de exploatare a 
parcului de sonde și a. patrimoniului 
tehnic încredințat. Mărimea ‘ brigăzi
lor de producție este dimensionată 
în funcție de numărul sondelor de 
extracție, volumul producției de țiței 
și gaze, sistemul de extracție și dis
persia teritorială a sondelor, avind 
în vedere exploatarea la capacitatea 
maximă a zăcămintelor de țiței și

brigada nr. 1, o 
„,.o__ ___ _______  medie, din ca
drul Schelei de producție petrolieră 
Titu, are o rază de activitate de 10 
km, avind șase parcuri de sonde, cu 
un plan zilnic de extracție de circa 
200 tone țiței. Această brigadă este 
compusă din 161 muncitori și este 
condusă de un inginer, ajutat in 
schimburi de ingineri și subingineri, 
avînd in subordine patru maiștri. 
Brigada iși desfășoară activitatea pe 
toate cele trei schimburi, in program 
continuu de lucru — 7 zile pe săp- 
tămină. Munca este organizată în 
acord global, iar retribuția întregu
lui personal muncitor al brigăzii se 
face în raport direct cu nivelul pro
ducției de țiței și gaze realizate, fără 
nici o limitare.

— Care este unitatea de bază în 
activitatea de foraj ?

— Este brigada de foraj, care se 
,c'onstltuie in funcție de numărul 
sondelor in lucru și adincimea aces
tora. La 2—4 sonde de mare adînci- 
me sau 4—6 sonde de mică adincime 
se organizează o brigadă. îh cazul 
Sondelor de foarte mare adincime — 
peste 6 000 m — se formează o bri
gadă de foraj pe sondă. Brigăzile de 
foraj lucrează, de asemenea, în acord 
global, iar retribuția va fi acordată 
în raport cu realizarea metrajului 
zilnic, cu respectarea termenelor de 
finalizare a sondelor. Pentru forajul 
de cercetare geologică se vor acorda

Alături de minerii din întreaga 
tară, colectivele din minele și 
carierele bazinului carbonifer al 
Gorjului acționează cu abnega
ție muncitorească pentru a 
extrage și livra ritmic cantități 
mereu sporite de părbune ener
getic. Traducînd în viață indica
țiile secretarului general al 
partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. mi
nerii de aici au trecut din pri
mele zile ale lunii februarie la 
organizarea muncii în regim de 
lucru continuu, la aplicarea de 
măsuri tehnico-organizatorice și 
politico-educative.

Ca urmare a acestor preocu
pări perseverente, a crescut con
tinuu nivelul producțiilor zilnice 
prevăzute. • minerii din- bazinul 
Gorjului încheind luna februa- 

. rie cu o producție suplimentară 
de .38 781 tone cărbune. Canti
tatea ■ de cărbune extras în 
cursul lunii . februarie repre
zintă cea mai mare producție 
din istoria bazinului carbonifer 
al Gorjului. Atit Combinatul 
minier Motru. cit și Combinatul 
minier Rovinari și-au îndeplinit 
și depășit prevederile de plan 
pe .luna februarie. în cea de-a . 
treia decadă din luna februarie 
s-au obținut frecvent producții 
zilnice de peste 87 000 tone 
lignit, iar în ziua de 26 februa
rie s-a extras o producție re
cord — de 100 100 tone cărbune. 
La realizarea acestui succes ău 
adus o contribuție deosebită 
colectivele de mineri de la ca
rierele Gîrla, Jilț-Sud, Tisma- 
na I. Tismana II. Roșia Jiu și 
minele Leurda, Motru-Vest, Ro- 
șiuța.

Acum, minerii din Gorj și-au 
propus să realizeze . constant 
producții zilnice de peste 100 000 
tone cărbune. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scinteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, ă-a intîlnit, la 1 
martie, cu delegația Partidului Socia
list Democratic Italian, condusă de 
tovarășul Pietro Longo, secretar ge
neral al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din dele
gație au făcut parte tovarășii Carlo 
Vizzini, vicesecretar al P.S.D.I., Gian
franco D’Ottavio, membru al C.C. al 
P.S.D.I., Paolo Cucchiarelli, șeful 
secției externe a ziarului „L’Uma- 
nita".

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Partidului 
Socialist Democratic Italian a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitatea • 
pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului nostru. Tova
rășul Pietro Longo a exprimat, în 
același timp; deosebita satisfacție 
pentru posibilitatea de a vizita din 
nou țara noastră, de a se reîntîlni cu 
secretarul general al Partidului Cp- 
munist Român și de a avea împreună 
un schimb util de vederi în probleme 
care privesc relațiile dintre cele 
două partide și țări, cît și ac
tualitatea politică internațională. 
Secretarul general al Partidului 
Socialist Democratic Italian a dat o 
înaltă prețuire activității neobosite, 
inițiativelor și acțiunilor întreprinse 
de România socialistă, de șeful sta-

tului român pentru înfăptuirea de
zarmării, păcii, cooperării și înțele
gerii pe continentul european , și în 
întreaga lume.

Mulțumind pentru salut și urările 
ce i-au fost adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și-a 
exprimat satisfacția pentru reîntîl- 
nirea cu tovarășul Pietro Longo, 
arătind că vizita întreprinsă în țara 
noastră de către delegația Partidului 
Socialist Democratic Italian consti
tuie încă o expresie elocventă a 
bunelor relații statornicite între cele 
două partide, țări și popoare.

în cadrul Întrevederii, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Parti
dului Socialist Democratic Italian au 
evocat, cu deosebită satisfacție, bu
nele relații existente între cele două 
partide, intre România și Italia, sub
liniind că acestea servesc în egală 
măsură popoarelor român și italian, 
cît și cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. S-a exprimat, totodată, 
convingerea că dezvoltarea continuă, 
■în spiritul stimei și respectului re
ciproc, a relațiilor dintre P.C.R. și 
P.S.D.I, constituie o bază trainică 
pentru extinderea și adincirea conti
nuă a raporturilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre în cele mai diverse domenii 
de activitate, la întărirea conlucrării 
româno-italiene in rezolvarea pro
blemelor existențe astăzi în lume.

Procedîndu-sa la o Analiză amănun
țită a situației internaționale, s-au 
evidențiat complexitatea deosebită a 
acesteia, agravarea ei continuă, ca 
urmare a cursei înarmărilor, a poli
ticii de menținere și reîmpărțire ' a

zonelor de influență, a repercusiuni
lor deosebit de grave ale crizei eco
nomice mondiale, îndeosebi asupra 
țărilor în curs de dezvoltare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul ge
neral al Partidului Socialist Demo
cratic Italian au subliniat că marea 
urgență a zilelor noastre o consti
tuie acțiunea unită a tuturor popoa
relor, indiferent de sistemul lor so
cial-politic, a forțelor progresiste, 
revoluționare și democratice de pre
tutindeni pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezarma
re. și în primul rind la dezarmare 
nucleară. S-au relevat, de asemenea, 
necesitatea soluționării tuturor con
flictelor existente în lume numai și 
numai pe cale politică, prin trata
tive, pentru eliminarea cu desăvîr-. 
șire a forței și a amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, impor
tanța concentrării eforturilor in di
recția reluării și consolidării politi
cii de destindere, colaborare și pace, 
de respectare a independenței și su
veranității tuturor națiunilor lumii.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, în timpul convorbirii, situației 
din Europa. S-a arătat că edificarea 
unui sistem trainic de securitate șl 
cooperare pe continent cere să se 
facă totul pentru înfăptuirea unei 
politici de destindere,’ de pace, de 
respect al independenței naționale, 
presupune dezvoltarea colaborării1 in 
toate domeniile dintre țările euro
pene, pornindu-se de la respectul 
orînduirii sociale a acestora, de la 
necesitatea conlucrării lor active pen
tru dezvoltarea economico-socială.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Agricultorii din județul Timiș 
în fața primului examen

din acest an
Odată cu sosirea lunii martie, în multe județe unde solul s-a zvîntat 

s-a trecut sau urmează să se treacă, în- zilele viitoare, la semănatul cul
turilor din prima epocă. în majoritatea unităților agricole s-au făcut pre
gătiri temeinice. Tractoarele și celelalte utilaje au fost reparate, ’ iar re
cepția lor de către specialiști s-a efectuat cu mai multă răspundere. De 
asemeriea, s-au asigurat semințele necesare, bună parte din ele ajungînd 
in magaziile unităților agricole. Important este ca acum, pe baza deciziei 
specialiștilor și in prezența efectivă a acestora pe teren, să se treacă din 
plin la semănat. Prezentăm mai jos stadiul pregătirilor în județul Timiș, 

. unde, de fapt, campania agricolă a și inceput,
în această primăvară, în județul 

Timiș urmează să fie însămințate 
332 600 hectare cu diferite culturi, 
din care 60 450 hectare în epoca I. 
Pentru executarea acestui volum 
mare de lucrări, în, perioada optimă 
și la un nivel calitativ inalt, in ve
derea obținerii .unprpfodticții' pe mă
sura rodniciei pământului, sub con
ducerea 'nemijlocită a comitetului ju
dețean de partid au fost stabilite 
măsuri' tehnico-organizatorice menite 
să ducă la întărirea răspunderii 
In muncă a tuturor agricultorilor ti- 
mișeni. Este momentul ca aceste 
măsuri să fie aplicate întocmai. Spu
nem aceasta deoarece, începîhd de 
vineri, 25 februarie, în județ s-a tre
cut atit la pregătirea, terenului, cît și 
la Semănatul mazării. In fermele de 
la Vizej dea, Jimbolia și Peciu Nou 
au fost ■ însămințate cu mazăre pri
mele hectăre. Avînd in vedere că 
timpul este înaintat, au fost luate 
măsuri ca semănatul să se declan
șeze și în celelalte unități cultiva
toare. Specialiștii veghează ca pregă
tirea terenului să se facă „grădină- 
rește", iar semănatul pe etape al 
mazării să asigure maturarea și re
coltarea ei în mod eșalonat In 
curind va începe și semănatul plan
telor furajere și altor culturi din 
prima epocă. Sînt pregătite unitățile 
agricole să execute la timp și de 
bună calitate toate lucrările agri
cole ?

PREGĂTIREA UTILAJELOR A- 
GRICOLE. Toate tractoarele, semă
năturile pentru prăsitoare și păioase, 
combipatoarele, grapele cu discuri, 
mașinile, de erbicidat și admi
nistrat îngrășăminte chimice ș.a. 
au fost reparate și revizuite. Pe 
baza constatărilor făcute la recepțio- 
narea utilajelor, operație la care au

(Continuare în pag. a V-a)

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag. a II-a)
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„Cea dinții carte

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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participat inginerii-șefi din unități
le agricole, și în urma controale
lor efectuate de colectivele formate 
pentru verificarea calității repara
țiilor, s-a acționat operativ în ve
derea înlăturării unor neajunsuri. 
Totodată, tractoarele și mașinile 
agricole care vor lucra în campania 
de primăvară au fost încercate și 
probate. Celor 711 formații de lucru, 
conduse de specialiști, li s-au trans
mis în scris sarcinile ce le revin in 
această campanie. Este în plină des
fășurare acțiunea de localizare a 
taberelor de cimp, măsură care va 
preveni deplasarea în gol a tractoa
relor. Pentru cazarea tractoriștilor 
s-au asigurat peste 200 de remorci- 
dormitor, cărora li se vor adăuga 
50 de vagoane-dormitor. Toate aces
tea dispun de 2 350 paturi.

ASIGURAREA SEMINȚELOR s-a 
făcut cu mai multă exigență față de 
alți ani. Stocurile de semințe exis
tente în unități, precum și cele pri
mite prin repartiții acoperă integrai 
necesitățile județului pentru însă- 
mțnțarea suprafețelor prevăzute la 
fiecare cultură. Specialiștii au con
trolat dacă unitățile agricole și-au ri
dicat semințele, dacă le păstrează în 
bune condiții. S-a constatat că unele 
unități din consiliile agroindustriale 
Deta, Găvojdia, Buziaș și altele 
nu-și ridicaseră semințele de floareă- 
soarelui și de alte culturi din epoca 
I. Pentru prevenirea neajunsurilor 
care s-au manifestat in alți ani, în
treaga cantitate de sămînță de floa- 
rea-soarelui a fost aleasă la masă, 
sub controlul direct al specialiștilor 
din unități.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scânteii

(Continuare in pag. a II-a)

în orice gnotimp al anu- frat, de pildă, anul trecut 
lui, cîmpia se dezvăluie la peste 4 000 kg grîu și 
privirii ca o 
deschisă; Din ____ ___
pină-n toamnă, ea își eta- ținut, de asemenea, Jacul- 
lează sub azurul zărilor t_._ll_ ...
„paginile" vii ale holdelor, zahăr, legume, 
cu nuanțele lor succesive, 3 300 kg floarea-soareliii la 
de la verdele crud pină la 
galbenul-ruginiu din tim
pul marilor culesuri. Iar
na, cu boabele dospind 
sub brazdă, îmbracă hla
mida de candoare a zăpe
zilor, adunînd oamenii in 
sate, pe lingă vetre, 
chibzuirea diferitelor 
buri gospodărești sau 
„dulcea zăbavă" a cărții, a 
radioului, a televizorului, a 
căminului cultural.

Așa mi s-a relevat, în- 
tr-o frumoasă dimineață 
de duminică, și Cîmpia 
Burnazului, parte din acea 
vestită „pădure nebună" a 
vlăsiilor tele'ormănene.. din 
imensa Cîmpie Română, în 
care își pierde contururile 
roditoarea cîmpie a Du
nării.

Sosisem la Drăgănești- 
Vlașca împreună cu un 
grup de scriitori la o 
sărbătoare a cărții, orga
nizată in cadrul generos 
și amplu al „Lunii cărții 
la sate". La întilnirea pre
liminară cu oficialitățile 
locale, primarul comunei, 
Petre Ivan, și. președintele 
C.A.P., Radu Ricin, Erou 
al Muncii Socialiste, au 
făcut o succintă și edi
ficatoare prezentare a lo
calității și a oamenilor 
săi. Comuna/ prin cele 
două C.A.P.-uri ale sale, 
posedă 8 500 ha teren 
afabil. Dinamica recoltelor 
a cunoscut de la an la an, 
pe măsura extinderii me
canizării. a chimizării și 
irigațiilor, cote tot mai ri- 

ydicate. Acestea s-au ci-

dezvăluie la peste 4 000 kg grîu și 
carte larg, peste 5 000 kg orz la hec- 
primăvară tar. Producții mari s-au ob-

turile de porumb, sfeclă de 
iar cu cele

hectar, Drăgănești-Vlașca 
ocupă locul doi pe țară. Zes
trea colectivă mai numă
ră, intre altele, două fer-

la 
tre

ia

a unei nații..și Preda cîmpiei, în dife
ritele ei ipostaze, sint, de 
fapt, un vibrant elogiu, un 
imn înălțat oamenilor săi. 
vieții lor de meșteșugari 
ai ogoarelor, de plămădi- 
tori ai piinii. Acești „vlăș-

tuare. rețea de apă pota
bilă. de canalizare etc-

Tabloul schițat de gazde 
aveam să ni-1 completăm 
prin cunoașterea nemijlo
cită. vizitînd comuna, ad- 
mirîndu-i înfățișarea, . 
veliștile. stând de vorbă cu ceni", purtind în denumi- 
localnicii. Unul din puric- rea sațului lor rezonanța 
fele de convergență 
constituit noua și încăpă- 
toarea librărie comunală,

ad- 
pri-

Satul din inima 
cîmpiei

de Ion SEGĂRCEANU

me de vite de lapte ■= 
1 200 de capete, o fermă de 
oi. un complex avicol cu 
210 000 de păsări.
- De mai mulți ani. în co
mună au luat ființă și se 
dezvoltă o seamă de uni
tăți cu profil industrial: 
centrul de reparații trac
toare și mașini agricole, a- 
telieru! de reparații auto, 
fabrica de pline, secțiile 
de confecții, de covoare, 
de prestări de servicii etc.

In Drăgănești-Vlașca în
vață 1 100 elevi, sub 
drumarea a 80 dke 
didactice. Cele două biblio
teci de aici — una comu
nală, alta sătească — dețin 
peste 25 000 de cărți ■ de 
larg interes, atrăgînd tot 
mai mulți cititori de toate 
vîrstele și categoriile. Ală
turi de acestea, oamenii 
beneficiază de o serie de 
alte elemente ale civiliza
ției moderne: magazine 
comerciale, șosea asfaltată, 
drumuri amenajate, tro-

în- 
cadre

inaugurată chiar în ziua 
aceea.

Dezbaterile de la biblio
tecă și de la Casa agrono
mului, circumscrise ace
leiași teme — rolul cărții 
în modelarea conștiințelor 
— ca și șezătoarea litera
ră de la căminul cultural 
au pus în lumină, prin nu
meroasele participări, se
tea de cunoaștere și lectu
ră a celor din Drăgănești- 
Vlașca. marea lor dragoste 
și prețuire pentru valorile 
culturale.

Ca oameni al cîmpiei, ei 
au un adevărat 
tru carte, pentru 
scrisului. Ei sînt 
celuiași meleag 
din care s-au ridicat 
orizontul literelor române 
Al. Depărățeanu, D. Teleor, 
Gala Galaction, Miron Radu 
Paraschivescu, Dimitrie
Stelaru, Zaharia Stancu, 
Marin Preda. Admirabilele 
pagini dedicate de Stancu

cult pen- 
truditorii 
fii ai a- 
de suflet 

în

rezonanța 
l-a străvechiului nume de va

lahi, știu să perceapă și să 
pătrundă litera cărții, așa 
cum știu să descifreze și 
să-și supună tainele cîm
piei. Ascultindu-i vorbind 
despre rosturile cîmoului, 
despre proiectele muncii și 
vieții lor, îți dai seama de 
statornica și profunda iu
bire față 
cu care 
existenta, 
la căminul 
purjle iluminate de bucu
ria întâlnirii cu poezia, cu 
cintecul și jocul care au 
urmat șezătorii literare, 
privindu-i răsfirîndu-se a- 
poi. în pilcuri, pe ulițele 
satului, către case, cu sa
tisfacția unei zile încărca
te de darurile spiritului, 
mi-au revenit in minte du
ioasele versuri închinate de 
Dimitrie Stelarii țăranului 
de la confluența Oltului cu 
Dunărea, de fapt, țăranu
lui român de pretutindeni, 
părtaș conștient astăzi la 
toate izbînzile și împlini
rile patriei: EI coboară pe 
drumul larg cîntînd, / Ca 
o pasăre cîntînd — / îm
prejur rămîn flori albastre 
și griul / în lanuri un- 
duindu-și poalele, / Aștep
tând rouă cerului între spi
ce / Și soarele frămîntîn- 
du-i roadele tinere. / / El 
coboară pe drumul larg 
cîntînd / Bucuria lui, a fe
meii lui, / Cîntînd pîinea și 
apa — / Cîntînd anotimpu
rile, norii și libertatea...

de. pămîntul 
și-au înfrățit
Urmărindu-le. 

cultural, chi-

Făuritorii de istorie 
iubesc cu pasiune isto
ria poporului pe care-l 
conduc. Se integrează 
acestei istorii, tocmai 
pentru a o putea con
tinua, cu sporită stră
lucire. Și mă gindesc 
că Ștefan cel Mare 
și-a slăvit înaintașii 
cei vrednici, le-a adus 
osemintele in cripta de 
la Bogdana, și pe les
pezi de marmură a 
scris numele și aminti
rea lor. câ să-i aibă lui 
însuși pildă și imbold 
întru ocîrmulrea cea 
bună pe trepte de vă
dită propășire. Mihai 
Viteazul a căutat in is
torie chipul rotund al 
patriei. la hotarele 
largi ale graiului ro
mânesc. ca să fie. o 
clipă măcar, la Alba 
lulia, un „restitutor 
Daciae". Și nu-1 uit 
niciodată pe Constan
tin Vodă Brîncoveanu, 
voievodul culturii, care 
și-a rînduit înaintașii 
și strămoșii in tablou
rile votive ale ctitori? 
ilor sale, tocmai, pen
tru a se ști legat de 
trecut, ca să poată 
dirigui încîlcitele ițe 
ale prezentului său și 
a deschide mai ușor 
porțile viitorului, prea 
adesea ferecate cu ză? 
voareie necunoscutu
lui. Miron Costin de
clara că a nu cinsti și 
a nu scrie istoria cea 
adevărată îi „ieste ini
mii durere", iar în
ceputul povestirii fap
telor- străbune îl salută 
cu mîndrie : „Bi-

^ruit-au gîndul"... în

lecția de deschidere, în 
1843. Mihail Kpgălrii- 
ceanu afirma, cu tăria 
marilor adevăruri : 
..Istoria este măsura 
sau, metrul prin care 
se 'poate ști dacă un 
popor propășează... 
Trebuința istoriei ne 
este neapărat chiar 
pentru ocrotirea dritu- 
rilor noastre"... Tot în 
•acei ani, George 
scria că „prețul 
losul istoriei este atit

Barit 
și fo-

însemnări de
Dumitru ALMAȘ

de prisos a vrea să-l 
spui prin cuvinte, pe 
cit e de prisos a voi să 
arăți că razele și căl
dura soarelui sînt ne
apărat trebuincioase și 
folositoare". Și tot 
atunci, in acei ani de 
răscruce revoluționară, 
cind conștiința națio
nală a poporului ro
mân a țișnit ca un 
gheizer fierbinte spre 
cerul dreptății, unității 
și libertății. N. Bălces- 
cu sintetiza lapidar : 
„istoria este cea dinții 
carte a unei nații". 
Carte-îndrumar din 
care nu lipsesc învă
țătura și dojana. Toate 
acestea îmi vin în 
minte acum, cind na
țiunea noastră a sărbă
torit cu îndreptățită 
emoție împlinirea a 
cinci decenii de activi
tate 
ziua 
tovarășului

revoluționară și 
de naștere a 

Nicolae

r

secretarul 
partidului, 

Republi-

Ceaușescu, 
general al 
președintele 
cri. unul din cei mai 
de seamă făuritori de 
istorie ai acestei țări. 
El se alătură cu stră
lucire marilor bărbați 
care au răspuns de 
conducerea României 
și de soarta poporului 
nostru, iubind cu patos 
istoria, cynoscînd-o în 
profunzimile ei. . res- 
pectînd-o cu inegala
bile .fapte demne de 
memoria istoriei. El se 
inscrie in galeria ma
rilor bărbați care cu 
fervoare. încredere, 
convingere nestrămu
tată â recurs și re
curge la sfatul înțelept 
al istoriei ca la un te
meinic și nebiruit ar
gument al dreptului 
nostril la existență, la 
afirmare independentă, 
la creațip în forul 
inalt al civilizației u- 
mane. Culege din isto
rie. cu grijă și înțelep
ciune, 
nostru 
eroic, 
damnă 
tate și înțelegere să- 
virșirile greșite, ieșite 
din calea cea dreaptă 
și firească a vieții că
lăuzite de rațiune. In 
repetate rînduri a pus 
întrebarea : ce am fi 
fără istorie, fără cu
noașterea și conștiința 
ei ? „Nu-i așa că am 
fi un copil care nu-și 
cunoaște părinții ?“, 
vine răspunsul simplu.

tot ce poporul 
a săvirșit bun, 
măreț și con- 
cu multă drep-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Pe șantierul Combinatului chimic din Arad:FAZA FINALA,DAR REZOLVAREA UNOR PROBLEME 1NTÎRZIE
ZOOTEHNIA SI BAZA FURAJERĂ»

La cooperativa agricola Cristian, județul Brașov, cresc vaci selecționate, din rasa Bâlțată românească. In fotografie : aspect dintr-unul din grajdurile 
modernizate ale acestei unități

*

Dac-ar fi fost să luăm în consi
derație primul termen de dare în 
folosință a fabricii de uree de Ia 
Combinatul chimic din Arad, ar 
trebui să consemnăm astăzi că fa
brica produce de peste 4 ani. Din 
păcate însă, pină în prezent, nu 
s-a produs nici un gram de uree. 
De ce ? Să-i dăm cuvîntul tovară
șului Laurențiu Catană, directorul 
tehnic al combinatului : * ■

— Faptul că fabrica de uree nu 
produce incă sg explică, în primul 
rînd, prin marea întîrziere cu care 
ne-au sosit unele utilaje. Să fiu 
mai concret, striperul, cel mai im
portant utilaj într-o asemenea fa
brică, a sosit la Arad, de la I.U.C. 
Ploiești, abia în luna iulie 1982. De 
asemenea, rezervoarele de stocare 
uree și apă carbo-amoniacală au 
sosit, eșalonat, din septembrie pină 
în noiembrie anul trecut.

— Deci, care este stadiul actual 
al investiției ?

— în mare, montajul este ter
minat. în instalațiile de uree s-au 
efectuat suflările cu aburi, pentru 
curățirea traseelor, a conductelor și 
a fost pornit turbocompresorul de 
bioxid de carbon. Celelalte opera
ții —’ spălarea 
duetelor — sint și 
minate.
— Și cînd se va 

Arad ?
— Printr-o mare 

forțe, Ia sfîrșitul lunii martie a.c.
Așadar, iată un nou termen. Va 

fi el respectat ? Să vedem ce spun, 
dar și ce fac, constructorii. Cei de 
la Trustul de montaj pentru utilaj 
chimic din București sint optimiști. 
Inginerul Miron' Cheregi, șeful de 
șantier, ne spune că la ultimele lu-

utilajelor și con- 
‘ ele practic ter-

produce uree Ia
mobilizare de

crări au fost mobilizați zeci de oa
meni, care muncesc 10 ore pe zi. 
Optimise este și inginerul Valeriu 
Lăzărescu, șeful lotului de, con
structori de la Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale București. 
Deși lotul său a avut încă din luna 
septembrie un mare front de lucru, 
nu l-a folosit, iar în prezent — ne 
spune ing. Lucian Atanasiu, șeful 
secției uree — T.I.L.I.B. mai are de 
executat cîteva sute de mp de izo
lații la utilaje și la izolații la con
ducte. în legătură cu activitatea 
izolatorilor consemnăm, ca un fapt 
pozitiv, puternica mobilizare de 
forțe din ultimul timp. Lucrătorii 
Trustului de construcții industriale 
Timișoara au așteptat săptămîni în 
șir sosirea unei macarale PH—127, 
întîrziind din acest motiv montarea 
estacadelor de transport ale produ
sului finit, care trebuia să fie gata 
în decembrie. Oricum, am reținut 
că și inginerul Bruno Masut, șeful 
șantierului respectiv, este optimist.

Cu aceasta însă, problemele cu 
care este confruntat Combinatul 
chimic din Arad nu s-au încheiat. 
Să zicem că fabrica de uree va 
porni în primul trimestru ; de unde 
își va procura amoniacul necesar 
din moment ce, după toate proba
bilitățile, sccjia amoniac II este 
încă departe de a putea produce ? 
Și în acest caz constructorii au, 
fiecare, răspunderea lor în întîrzie- 
rile produse, dar există și cauze 
care nu-i privesc pe ei. Bunăoară, 
lipsesc o serie de materiale — țea- 
vă de fitinguri, robineți etc. — iar 
această problemă trebuie să stea 
în atenția Ministerului Industriei 
Metalurgice și Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, care

pot interveni și sprijini combinatul 
chimic în vederea urgentării in
trării in funcțiune a fabricii de 
amoniac II.

Mai incerte sint însă șansele le- - 
gate de procurarea aparaturii. Deși 
in urma discuțiilor purtate între 
reprezentanții institutelor de pro
iectări și cei ai unor centrale in
dustriale și ministere s-au eviden
țiat posibilitățile de fabricare a 
aparaturii în diferite unități din 
tară, atunci cind s-a luat legătura 
cu întreprinderile respective —- din 
Vaslui, Ploiești, Bîrlad, Pașcani și 
altele — s-a constatat că o mare 
parte din aparatură nu se poate 
executa. Și, totuși, spune benefi
ciarul, cu puțină bunăvoință s-ar 
putea face, fiindcă posibilități 
tehnice există. Deci, sperăm că 
acest semnal va fi recepționat de 
cei care trebuie să limpezească lu
crurile.

Pentru a respecta însă adevărul, 
trebuie să spunem că și conducerea 
Combinatului chimic din Arad tre
buia să insiste mai mult în rezol
varea urgențelor. Tot din această 
perspectivă, a irosirii timpului, me
rită a fi subliniat și un alt aspect : 
deși există posibilitatea certă ca 
fabrica de uree să intre in func
țiune încă în acest trimestru, pro
blema personalului muncilor ce ur
mează să lucreze aici este incă 
nerezolvată. Schema se completează 
greu, lucru ce se răsfrînge și asu
pra promptitudinii cu care trebuie 
executate unele lucrări de către 
beneficiar, cum ar fi reviziile și ro
dajele la utilajele rotative.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii"

C1TEVA SOLUȚII POSIBILE - Șl PIEDICILE CARE STAU IN CALEA APUCĂRII LOR 

-PENTRU CREAREA UNOR PĂȘUNI CULTIVATE DE MARE RANDAMENT

Pe șantierul Combinatului „Letea" din BacăuCU EFORTURI UNITE, RITMUL LUCRĂRILORPOATE FI MULT ACCELERAT
Noile instalații pentru fabricarea lizări, platforme, iar montorii au treprinderea „Aversa" din Bucu- 

.................. ’ ...................................... ....... , reșt,i nu; as livrat nici pină acum 
cele două pompe de tip „MIL-1150" 
care trebuiau să sosească pe șan- 
'tier încă din vara anului 'trecut, 
întreprinderea de elemente pneu
matice și de automatizare din Bir- 
lad a rămas datoare cu 20 de apa
rate de măsură și control, iar Fa
brica de elemente de automatizare 
din Capitală — cu 16 instalații de 
automatizare. Toate acestea tre
buiau montate în noile instalații de 
la Bacău încă din luna septembrie 
a anului trecut. Există promisiuni 
că aparatura respectivă va fi li
vrată în trimestrul următor.

Instalațiile care se înalță la com
binatul din Bacău au o importanță 
deosebită pentru economia națio
nală. Punerea ion cît mai rapidă în 
funcțiune ar putea contribui la 
diminuarea pierderilor ce se în
registrează în prezent Pentru 
aceasta însă este necesară o mo
bilizare generală a tuturor facto
rilor responsabili — proiectant, 
constructor, beneficiar — urgenta
rea definitivării noii tehnologii de 
fabricație, terminarea lucrărilor 
de construcții și montaj intr-un 
timp cît mai scurt posibil >și înce
perea probelor tehnologicei Și, 
bineînțeles, în această importantă 
acțiune trebuie să-și facă simțită 
activ prezența și forurile coordo
natoare, impulsionînd, 
mijloacele, unitățile din

celulozei și valorificarea borhotului, . de finalizat anexa tehnică,., insta
ntiate în construcție la Combinatul lațiile tehnologice, electrice și de 
de hîrtie „Letea-11Bacău, erau pla- 
nificate să intrerîh -funcție lă"sfîr- 
șitul lui septembrie 1982. După pă
rerea inginerului Teodor Astenie, 
specialist în cadrul biroului de in
vestiții al combinatului, stadiul ac
tual al lucrărilor de construcții și 
montaj nu oferă garanția că insta
lațiile respective vor produce prea 
curînd. Ce pierd din acest motiv 
combinatul, economia, națională ? 
O producție de circa 5 000 tone 
celuloză și 70 000 tone de produs 
lignosulfuric, avînd 50 la sută sub
stanță uscată. Cu alte cuvinte, este 
vorba de o producție marfă în va
loare de peste 70 milioane lei.

Din discuțiile purtate cu condur 
cerea combinatului, cu specialiști 
și muncitori de pe șantier, am re
ținut că această rămînere în urmă 
se datorează mai multor cauze. 
Una dintre ele, și hu cea mai ne
însemnată, este generată de pro
iectant — Institutul de inginerie 
tehnologică și proiectare pentru in
dustria chimică din București — 
care, din anul 1980, de cînd a de
marat'investiția și pină în prezent 
nu a definitivat tehnologia de fa
bricație a celulozei. în paranteză 
trebuie spus că noua instalație va 
funcționa după o tehnologie origi
nală, bazată pe bisulfitul de so
diu. în tot acest interval de timp, 
modificările la proiecte s-au ținut 
lanț, ceea ce i-a împiedicat pe con
structori și montori să lucreze cu 
spor. Ultima modificare a fost fă
cută la 23 februarie 1983, adică la 
cinci luni de zile după expirarea 
termenului de punere 'în funcțiune 
a instalației.

Firește, in asemenea condiții nici 
constructorul — Trustul de con
strucții industriale din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, nici 
montorul — Trustul de instalații și 
montaje din Iași și nici Trustul de 
lucrări speciale din București nu 
prea au avut ce face. Ca urmare, 
la această dată mai sînt de execu
tat pe șantier destule lucrări : fun
dații speciale pentru utilaje, cana-

" automatizare, legăturile dintre 
l"cdmpresoare și utilaje;-traseele' de 

conducte inox și multe altele.
— Sîntem hotărîți, atît noi, be

neficiarul, cit și constructorii și 
montorii — ne spunea inginerul 
Lucian Delecasse, directorul tehnic 
al combinatului — să acționăm 
prin toate mijloacele pentru acce
lerarea ritmului de lucru la această 
investiție. Eforturile noastre de re
dresare sint însă condiționate de 
sprijinul proiectantului. Dacă pro
iectantul și constructorul vor defi
nitiva rapid tehnologia de fabri
cație, intenționăm ca pe la sfîrșitul 
lunii martie să începem probele 
tehnologice cel puțin la instalația 
de ardere a sulfului.

Intenții lăudabile, nimic de zis. 
Numai că pe șantier această stare 
de mobilizare de care ne vorbea 
interlocutorul nu se prea observă. 
Dovada : pe șantier nu lucrează 
decit cîțiva oameni. Sint zile cind 
aceștia pot fi numărați chiar 
degete. în asemenea condiții, 
sigur, nu poate fi vorba nici 
ritm, nici de productivitate.

Lipsește forța de muncă, 
lipsesc de pe șantier și o seamă 
de utilaje și materiale absolut ne
cesare, fără de care noile capaci
tăți nu pot fi puse in flmcțiune. 
Se pare că unele unități furnizoare 
din țară au uitat de obligațiile 
contractuale ce și le-au asumat. 
Altminteri, nu se explică de ce In-

pe 
de-
de

dar

prin toate 
subordine.

HARGHITA :

Producție fizică 
peste plan

Oamenii muncii, români și 
maghiari, din industria jude
țului Harghita înregistrează 
noi și importante succese în 
muncă. De la începutul anu
lui și pină în prezent, ei au 
realizat, peste prevederile 
planului, la producția fizică, 
291 tone fontă, 270 tone 
caolin preparat. 35 tone utilaj 
tehnologic pentru industriile 
metalurgică, chimică și ali
mentară, utilaje și instalații 
pentru agricultură in valoa
re de 10 milioane lei, 1 200 
mc cherestea, 3 000 mp placaj 
din lemn, 14 320 mp uȘi-fe- 
restre și alte produse solici
tate de beneficiarii interni 
și partenerii externi. Cele 
mai bune rezultate au fost 
obținute de colectivele de la 
întreprinderea de fier Vlă- 
hița, întreprinderea minie
ră Harghita, întreprinderea 
„Tehnoutilaj" din Odorheiu 
Secuiesc, Combinatul de ex
ploatare și prelucrare a lem
nului Toplița. (I. D. Kiss, 
corespondentul ,,Scînteii“).

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii

Cînd vacile se culcă pe iarbă și ru
megă înseamnă că sînt sătule ; este 
un adevăr cunoscut de orice crescă
tor de animale. Știind cum arată, 
mai ales în timpul verii, mare parte 
din izlazurile noastre, iți pui între
barea : ce fel de pășuni sînt nece
sare pentru a hrăni animalele, în
deosebi vacjle și oile ? 
tivate" — i“t’ 
specialist in baza furajeră. Și ur
mează o demonstrație care vine în 
sprijinul 
sate de conducerea partidului de a 
se crea pe lingă fiecare fermă de bo
vine pășuni cultivate care să intre 
în asolament cu celelalte plante de 
cultură. Cum ? — îl întreb. „Prin în- 
sămînțarea lor cu graminee perene 
în amestec cu trifoi alb tîrîtor" — 
vine răspunsul. Din pledoaria spe
cialistului în furaje am reținut că 
trifoiul alb și gramineele perene cul
tivate împreună dau un furaj mai 
prețios decit atunci cînd fiecare din
tre ele se cultivă separat, cu atît mai 
mult cu cît ambele specii sint foarte 
rezistente la pășunat. Iar cînd pășu
nile cultivate sînt irigate și îngrășa
te, producția de masă verde la 
tar , este foarte mare.

Și, spunînd acestea din urmă, 
cialistul în baza furajeră ne-a 
în față o revistă care reproducea din 
publicația americană „Idaho Farmer 
Stockman" articolul cu titlul : „26 de 
■vaci pe 2,5 hectare pășune irigată". 
Lucruri cu adevărat senzaționale, 
care merită reținute. Se relevă că 
cel care trece pe lingă ferma Ahnes- 
tedt din Idaho rămîne uimit de fru
musețea și dezvoltarea luxuriantă a 
ierbii pe pășune. Această pășune a 
fost special amenajată pentru a da 
producții foarte mari, iar o parcelă 
de 2,5 hectare este atît de produc
tivă încît poate asigura aproape în
treaga1 cantitate • de țuraje pentru 

. cele 26 de vaci -ale fermei. Parcela 
este împărțită în fîșii împrejmuite cu 
garduri electrice, astfel încît fiecarfe” 
din ele poate fi pășunată prin rota
ție. Revista arată că pășunea a fost 
semănată cu graminee'și trifoi alb — 
un amestec foarte bun care produce 
mult furaj și de bună calitate, care 
place mult animalelor. In plus, tri
foiul alb nu creează riscuri de me- 
teorizare (umflarea animalelor). 
Pentru a se ajunge la asemenea re
zultate, pe lîngă folosirea unor doze 
adecvate de îngrășăminte chimice, 
revista subliniază cu litere groase: 
ESTE NEVOIE DE APĂ MULTA, 
fiecare fișie fiind irigată a treia zi 
după ce a fost pășunată.

Este oare nevoie să traversezi 
Atlanticul pentru a vedea asemenea , 
pășuni ? — l-am întrebat pe cel care 
mi-a atras atenția asupra articolului 
amintit. „Avem și noi în Constanța, 
la Institutul de cercetări pentru creș
terea ovinelor de la Palas" — ne-a 
răspuns prompt specialistul. De aceea 
am ajes un drum mai scurt și am 
trecut nu Atlanticul, ci Dunărea, cu 
trenul pe la‘Cernavodă. Ajuns la fața 
locului, acum la sfîrșitul iernii, nu 
poți cerceta pășunea resoectivă, dar 
tovarășul ing. Ștefan Moise, directo
rul institutului, ‘ne dă cîteva amă
nunte. Pășunea cultivată se întinde 
pe o suprafață de 150 hectare. Tere
nul a fost însămînțat cu graminee 
perene in amestec Cu trifoiul alb de 
proveniență olandeză. După fiecare 

. ciclu de pășunat se aplică o canti-

? „Pășuni cul-
imi răspunde un cunoscut

materializăril sarcinii tra-

tate de 30 kg îngrășăminte chimice 
la hectar și se fac 1—2 udări cu 
400—600 metri cubi de apă la fiecare 
hectar. în 1982 au fost obținute cîte 
112 tone masă verde la hectar, ceea 
ce a asigurat, prin pășunat, hrană 
îndestulătoare pentru 80 de oi lâ fie
care hectar. Mai mult, pe terenurile 
fertilizate și cu îngrășăminte natu
rale plantele au Crescut atît de vi
guroase . incit masa Tor vegetativă a 
atins chiar 132 tone la hectar. Anali
zele efectuate au arătat că se obțin, 
în medie, 21 000 unități nutritive șî 
3 360 tone proteină la hectar, ceea ce 
echivalează 
ducție care 
normale pe 
crescute pe 
realizat, în
(turma e specializată pe producție de 
lînă), iar creșterea zilnică în greu
tate la tineretul ovin, de la fătare

cu 10 tone de soia, pro
se realizează in condiții 
5—8 hectare. De la oile 
pășunea cultivată s-au 
medie, cite 12,5 kg lină

de plante furajere e o mană cereas
că. în 1982 am realizat beneficii de 
3 362 000 lei, depășind planul cu 60 la 
sută". Pină aici, toate bune. Dar dirt 
lista semințelor de plante furajere 
lipsea ceea ce căutam, adică trifo
iul alb. „Trustul ‘întreprinderilor 
agricole de stat din județ are să- 
mînță de trifoi alb — ne-a spus in
ginerul șef. Intenția noastră este să 
extindem și trifoiul alb. De aceea, 
vom face cu trustul un schimb de 
semințe".

Ne-am îndreptat, 
indicată : trustul • 
celor care se ocupă 
a trebuit să aștept . 
o convorbire telefonică. „Un coleg de 
la o întreprindere agricolă de stat 
din alt județ ne cere niște sămînță 
de trifoi alb — se scuză inginerul 
Emil Bejan. I-am promis că-i vom 
da. Este o unitate situată în -baltă-

deci, spre sursa 
I.A.S. în biroul 

de baza furajeră 
pină s-a încheiat

hec-

spe- 
pus

® De ce o unitate agricolă poate produce 
mai multă sămînță decât 10 județe, iar 25 
de județe nu produc nici un bob? • Un 
sistem de „împărțire" a semințelor care sti
mulează lipsa de inițiativă și... descurajează 
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Amzacea s-au rezervat 100 hectare 
cu trifoi alb- Iar după cum spunea 
interlocutorul nostru, pentru un județ 
mijlociu ca întindere ar fi suficiente 
100 hectare care să se cultive cu 
trifoi alb tîrîtor necesar organizării 
pajiștilor cultivate. Este organizată 
producerea acestor semințe ? Răs
punsul la această întrebare l-am cău
tat lâ serviciul de ‘ 
terul Agriculturii.

Despre trifoiul 
bazei furajere din 
bește ca despre o plantă rară. De ce 
rară ? Pentru că nu sînt semințe. In 
1982 a fost produsă . o cantitate de ". 
numai 25,6 tone sămînță de trifoi alb 
(cantitate care nu cuprinde pe cea 
realizată în întreprinderile agricole 
de stat din Constanța care n-au de
clarat-o și — zicem noi — bine au 
făcut). Iată ce județe au produs să
mînță de trifoi alb : Prahova — 
4 000 kg, Neamț —3 400 kg, Mureș șl 
Suceava — cîte 3 000 kg, Sălaj — 
2 300 kg. Bacău — 2 000 kg. Botoșani
— 1 800 kg, Satu Mare — 1 700 kg,
Bihor — 1 000 kg, Vrancea — 800 kg, 
iar în județele Arad. Argeș, Cluj, 
Hunedoara și Tulcea — doar cîte 
200—400 kg. în celelalte județe, luînd 
ca bune datele existente la minis
ter, nu s-a produs nici un bob de să
mînță de trifoi alb. E o treabă atît 
de complicată producerea acestor se
mințe ? Ni se spune că nu. Mai mult 
chiar, se afirmă că polenizarea nu 
pune probleme atît -'de controversate 
ca la trifoiul roșu, deoarece albinele 
pot recolta nectarul din flori fără a 
străpunge tubul corolei la bază, așa 
cum se întîmplă la trifoiul roșu. 
Fiind bogate în nectar, florile sînt 
vizitate de un mare număr de albine 
și bondari și astfel polenizarea se 
face în condiții mai bune și intr-un 
procent mai ridicat. (

Cine artreblii să producă semințe 
de trifoi alb ? Desigur, toate unită
țile-'agricole-Care urmează să-și or* 
ganizeZe'pășuni' cultivate și, desigur, 
întreprinderile pentru îmbunătățirea 
și exploatarea pajiștilor. De ce nu 
produc ? De vină este actualul sis
tem de producere și dirijare a se
mințelor de plante furajere, care nu 
este de natură să stimuleze și să 
oblige județele să-și asigure trifoi 
alb. în Ioc ca fiecare județ să! fie 
obligat să-și producă semințe de tri- 
foliene, este încurajată repartizarea 
acestora de la centru : se ia de la 
cele care produc și se repartizează 
celor care așteaptă totul de-a gata. 
Dar asupra problemei producerii și 
repartizării semințelor ae trifoliene ’ 
vom reveni. în mod cu totul deose
bit insistăm asupra necesității de a 7 
se organiza loturi pentru producerea - 
de sămînță de trifoi alb necesară or
ganizării pășunilor cultivate. Desi
gur, în compoziția acestora — așa 
cum afirmă specialiștii din minister
— pot intra lucerna și alte legumi
noase. Bune și acestea. Dar asigu
rarea de pășuni cultivate — care în 
zoriele de stepă să fie irigate și să 
intre în asolament cu celelalte cul
turi — presupune ca în compoziția 
lor să nu lipsească ceea ce este va
loros : trifoiul alb. în acest scop tre
buie să se organizeze producerea de 
sămînță. Numai pe asemenea pășuni 
vor putea fi văzute vaci rumegînd, 
stînd culcate, dovadă că sînt sătule.

resort din Minis-

alb, la serviciul 
minister se vor-

și urmează să organizeze o pășune 
cultivată". Iată, prin urmare, că sin- 
tem pe un drum bun ; am dat de 
sursa semințelor. Ni se spune că 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Constanța, intre care cele de 
la Stupina, Topraisar, Kogălniceanu, 
Arțizacea, Dorobanțu, Hîrșova, Nicp-

pînă la primul tuns, a fost 
grame.

Am fi arătat mai pe larg 
jele și modul de organizare 
nilor cultivate — s-ar putea scrie 
despre pășunile pentru vaci de la 
întreprinderile agricole de stat Stu
pina,. Doppbanțu și Hîrșova — dar Amzacea, uproptuitu, rurșova, mwr. 
cele spuse de directorul institutului lae Bălcescu, au pășuni cultivate pe 
ne-au determinat să dăm o altă di- cite 150. 'hectare,. „in compoziția'; 

■irecțiS anchetei noastre. Mai precis, cărora" intră'graminee-perene și tri-L 
să constatăm în ce măsură se asi
gură semințele necesare și, in pri
mul rînd, cele de trifoi alb. „Am 
vrea să extindem cu încă 150 hectare 
pășunile cultivate. Ne trebuie însă 
300—400 kg sămînță de trifoi alb și 
6 000 kg de dactilis" — aprecia to
varășul Moise. Mai tîrziu am aflat 
oă institutul a cerut semințele res
pective Ministerului Agriculturii. Nu 
am analizat de ce un institut cu rea
lizări deosebite cum este cel de la 
Palas — Constanța nu-șl produce 
singur semințele.

Semințele, și în primul rînd cele 
de trifoi alb,- sînt deci cheia creă
rii pășunilor cultivate. Pornim în 
căutarea lor. Normal, primul popas 
l-am făcut Ia întreprinderea pentru 
îmbunătățirea și exploatarea pajiști
lor din județul Constanța. Tovarășul 
Aurelian Pănculescu, inginerul șef al 
întreprinderii, ne spune : „Anul tre
cut au fost obținute cantități mari 
de semințe, depășindu-se planul la 
toate speciile de plante furajere : 
617 tone ovăz boabe, 45 tone dactilis, 
43 tone festucă, 175 tone lolium, 
12 tone lucernă, 53 tone sparcetă și 
140,5 tone iarbă de sudan. Cu semin
țele de care dispunem, în acest an vor 
fi însămînțate 3 000 hectare și supraîn- 
sămînțate alte 1 200 hectare. Acope
rim nevoile cooperativelor agricole 
din județ și chiar am dat semințe și 
județelor Vilcea și Tulcea. Știți, ac
tivitatea de producere a semințelor

avanta- 
a pășu-

cjte. ,Șq—lM'he^tare,. „în compoziția, 
cărora" intră graminee-perene și tn< 
foi alb. în total există 1 643 hectare, 
iar în acest an mai urmează șă se 
organizeze alte 970 hectare. „De ani 
de zile noi ținem cu dinții de trifo
iul alb pentru a-1 folosi la organi
zarea pășunilor cultivate. Acțiunea 
am inceput-o cu peste 15 ani în 
urmă,'cind ne-am procurat sămînță 
de trifoi alb, pe care am înmulțit-o 
și cu care am însămînțat primele pă
șuni. După 5—6 ani, cînd s-a schim
bat concepția tovarășilor de la mi
nister și a trebuit să ținem și să 
furajăm vacile în grajduri, am pri
mit ordin să desființăm pășunile 
cultivate, gardurile și instalațiile. 
Totuși, noi nu am renunțat la ele. 
Acum, cînd s-a revenit asupra aces
tei probleme, avem cantități îndes
tulătoare de semințe: 197 tone dacti
lis, 72 tone festucă. 20 tone bromus 
și 9 tone trifoi alb. Putem astfel 
organiza pășuni cultivate pe supra
fețe mari. Ele sînt necesare, în pri
mul rînd. pentru că pe najiștile cul
tivate vacile se refac din punct de 
vedere fiziologic, li se vindecă un
ghiile tocite, -mîncate» de atîta stat 
în grajd, pe betonul tare și, ceea ce 
este deosebit de important, va crește 
și producția de lapte".

Unde și cum se produc semințele 
necesare pajiștilor cultivate ? Ingi
nerul cu baza furajeră ne spune că 
întreprinderile agricole de stat ' din 
județ au 560 hectare cu loturi semin- 
cere pentru graminee, iar la I.A.S. loan HERȚEG

TRIA PETROLULUI - UN AMPLU PROGRAM DE ORGANIZARE SUPERIOARA 
A ACTIVITĂȚII, DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI Șl GAZE
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premii in funcție de volumul de re
zerve de titei și de gaze descoperit, 
precum și in funcție de alte sub
stanțe minerale utile puse în eviden
tă în timpul forajului.

Ca regulă generală, avem în vede
re ca sediul brigăzilor de producție 
petrolieră sau de foraj să fie alături 
de obiective ale întreprinderilor 
agricole de stat sau ale stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, în 
vederea folosirii mai bune a dotări
lor existente, întrajutorării între 
aceste unități.

— Ca o concluzie la precizările de 
pină acum, putem aprecia că orga
nizarea brigăzilor de producție pe
trolieră și de fora) asigură condiții 
pentru aplicarea cu mare eficiență 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, prin creșterea responsabilității 
și cointeresării fiecărui om al mun
cii din brigadă in realizarea sarci
nilor de producție și reducerea 
cheltuielilor materiale. Cui sint insă 
subordonate brigăzile in condițiile 
desființării atelierelor și secțiilor ?

— După cum ne-a indicat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, complexul de 
măsuri privind îmbunătățirea orga
nizării activității din ramura petro
lului vizează desființarea 
intermediare și întărirea 
de bază. Urmărind acest 
brigăzile de producție sau 
sint subordonate direct schelelor de 
producție petrolieră sau schelelor de 
foraj.

Schela de producție petrolieră este 
organizată ca întreprindere cu per
sonalitate juridică și funcționează pe 
principiul autogestiunii economico-

verigilor 
unităților 
principiu, 
de foraj

financiare. Schela de producție pe
trolieră este titulară de plan și tăSr 
punde de realizarea tuturor indica
torilor de plan, de gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești pe cape 
societatea i le încredințează spre ad
ministrare. Totodată, fiind organiza
tă ca întreprindere, schela va prelua 
atribuții noi — așa cum sînt prevă
zute de lege — în domeniul investi
țiilor. planificării, geologiei, al intro
ducerii de tehnologii noi. aprovizio
nării tehnico-materiale, în domeniul 
financiar-contabil. Schela de produc
ție primește planul de producție 
direct de la minister și raportează 
direct ministerului, precum și trus
tului realizările obținute.

S-a urmărit ca schelele de produc
ție să fie ăstfel organizate încît 
să-și desfășoare activitatea, pe cit 
posibil, pe raza unui singur județ și 
să aibă dimensiuni optime pentru 
coordonarea producției și întregii ac
tivități a brigăzilor din subordine. 
Numărul total al schelelor de pro
ducție petrolieră Sporește la 24, față 
de 19 existente în vechea organiza^ 
re, înființîndu-se schele noi la Pe- 
cica. Stoina. Drăgășani, Clejani și de 
extracție și prelucrare a gazelor ,1a 
Bibești. Schelele de foraj sînt orga
nizate pe aceleași principii ca sche
lele de producție petrolieră. Reflec- 
tind sporirea substanțială a activită
ții de foraj pe ansamblul ramurii, funcționa 
numărul schelelor de foraj va crește 
la 19, prin înființarea de schele noi 
la Stoina. Bălăria, IănCa, Ghelința și 
pentru gaz metan la Tîrgu Mureș.

— Care vor fi,, potrivit noii orga
nizări, atribuțiile trusturilor, prin 
preluarea de către schele a unor 
activități și atribuții care reveneau 
pină acum trusturilor petrolului ?

— Trusturile de foraj-extracție au 
atribuții privind acordarea âsiștenței 
de specialitate tuturor schelelor in 
tealizarea integrală a producției fi- • 
zice și aplicarea metodelor și tehno
logiilor moderne de foraj și extrac
ție. exercită controlul asupra modu- 
iui în care se desfășoară activitatea 
de foraj și extracție, in care se res
pectă regimurile pentru forajul l son
delor. pentru probarea și exploatarea 
sondelor de pe aceeași structură geo
logică ; ele urmăresc realizarea pla
nului pe fiecare schelă în parte și 
pe ansamblul trustului, la toți indi
catorii. Prin degrevarea de alte acti
vități. trusturile pot și trebuie să-și 
sporească rolul și contribuția în ri
dicarea nivelului tehnic și tehnologic 
al activității de extracție și de foraj 
în cadrul schelelor, în realizarea pro
gramelor de creștere a gradului de 
recuperare a țițeiului și gazelor din 
zăcăminte. Trusturile de foraj-ex- 
'tracție preiau execuția cu forte pro
prii a lucrărilor de constructii-mon- 

. taj aferente schelelor pe care le
coordonează, avind în subordine
directă șantiere sau grupuri de șan
tiere de construcții-montaj. Retribu
ția întregului personal muncitor al 
trustului se face in raport direct cu 
realizarea producției de titei și a fo
rajului pe ansamblul schelelor pe 
care le coordonează. în total, vor 

șase trusturi de foraj- 
extracție, care sint astfel amplasate 
încît să aibă sediul în localități cît 
mai apropiate de schelele pe care le 
coordonează.

— Aplicarea acestor măsuri impu- 
. ne o intensă activitate organizatori

că din partea ministerului, a trustu
rilor și schelelor, ca și a organelor 
locale de partid și de stat. Care este,

tovarășe ministru, stadiul traducerii 
In viață a complexului de măsuri 
prezentate ?

— Doresc să sublinie? faptul că, așa 
cum ne-a indicat conducerea parti
dului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trecerea la aplicarea com
plexului de măsuri vizînd perfectio
narea cadrului organizatoric al acti
vității din industria petrolului și ga
zelor s-a făcut după o largă consul
tare a muncitorilor și specialiștilor 
din unitățile noastre, tinîndu-se 
seama, potrivit principiilor democra
ției noastre socialiste, de părerile și 
sugestiile petroliștilor. Constituirea 
brigăzilor, schelelor și trusturilor, în 
mare parte realizată, se încheie, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pină la data de 5 martie. 
Convingerea unanimă a petroliștilor 
este că prin aplicarea acestor măsuri 
se asigură cadrul organizatoric pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a activității de producție, in 
special pentru utilizarea completă a 
capacităților de producție, a fondu
lui de sonde existent, pentru creș
terea extracției de ti tei .și gaze.

Avem convingerea fermă că prin- 
tr-o mobilizare puternică a cadrelor 
din unități, a colectivelor de oameni 
ai muncii in vederea realizării întoc
mai a obiectivelor prevăzute în pro
gramele speciale de creștere a pro
ducției de titei și gaze și prin mă
surile de perfecționare a organizării 
și conducerii activității — la care 
m-am referit — se vor asigura o îm
bunătățire substanțială a muncii in 
unitățile industriei petrolului, crește
rea extracției .de titei și gaze, reali
zarea neabătută a sarcinilor stabili
te de Conferința Națională a partidu
lui pentru acest important sector al 
economiei naționale.

Agricultorii din județul Timiș in fața
primului examen din acest an
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FERTILIZAREA TERENURILOR 
cu îngrășăminte naturale se desfă
șoară in ritm susținut in majoritatea 
unităților. Formațiile speciale au 
transportat pină acum peste 500 000 
tone de îngrășăminte organice și 
s-au fertilizat peste 20 000 hectare, 
din care mai bine de 12 000 hectare 
sint destinate porumbului în cultură 
intensivă. Cantitățile de îngrășămin
te naturale transportate în primele 
două luni ale anului reprezintă 61 la 

' sută din plan. Cu sprijinul organe
lor centrale s-au asigurat, totodată, 
cantități sporite de îngrășăminte 
chimițe comparativ cu anii ante
riori. Pentru folosirea lor eficientă 
au fost întocmite planuri de fertili
zare cuprinzînd dozele optime pentru 
fiecare solă și cultură. Mașinile de 
administrat îngrășăminte au fost ast
fel reglate încît să asigure aplicarea 
riguroasă a dozelor prescrise. Pentru 
această primăvară a fost generalizată 
măsura privind echiparea tuturor 
semănătorilor cu cutii pentru admi
nistrarea îngrășămintelor concomi
tent cu semănatul.

ORGANIZAREA MUNCII. în toate 
unitățile agricole au fost luate mă
suri organizatorice și tehnice me
nite să asigure, la semănat, realiza
rea vitezelor de lucru planificate. Se 
prevede ca semănatul sfeclei de 
zahăr și al flOrii-soarelui să se efec
tueze în 4 zile lucrătoare, al porum
bului pentru boabe — în 10 zile, iar 
al solei — în 6 zile. La aceasta va 
contribui și numărul mare de agre
gate complexe ce vor fi utilizate în 
actuala campanie. Numai la pregă
tirea patului germinativ prin discuit 
sau cu combinatoriii și erbicidat vor

fi utilizate 670 de asemenea agrega
te. Toate mașinile vor avea Cutii 
pentru fertilizat, o parte din ele și 
instalații pentru erbicidat, iar cele 
destinate culturii sfeclei de zahăr 
vor dispune, in plus, de anexele 
necesare administrării insecticidelor, 
în acest fel, prin reducerea număru
lui de treceri, productivitatea va 
crește mult $i vor fi economisite 
importante cantități de carburanți.

„Noi, toți cei ce lucrăm în agri
cultura județului Timiș ne simțim 
puternic mobilizați de indicațiile și 

• chemările secretarului general al 
partidului de a lichida răminerile in 
urmă înregistrate în anii anteriori și 
a face din anul 1983 un an al pro
ducțiilor mari — ne spunea ing. Aurel 
Lăzăreanu. director cu producția ve
getală la direcția agricolă' județeană. 
Sub semnul unei maxime exigențe, 
bucurîndu-ne de îndrumarea concre
tă a comitetului județean de partid, 
specialiștii de la direcția agricolă, 
împreună cu cercetătorii de la Sta
țiunea de cercetări Lovrin și cadrele 
didactice de la Institutul agronomic 
Timișoara au participat efectiv la 
zonarea și amplasarea culturilor de 
primăvară, la stabilirea structurii 
soiurilor și hibrizilor în funcție de 
condițiile din fiecare unitate agricolă, 
la elaborarea tehnologiilor de cultu
ră, specifice diferitelor zone 
dețulul."

întrucît campania agricolă 
măvarâ a început, este 
ca din primele zile

ale ju-

de pri- 
necesar 
oamenii 

muncii din agricultura județului Ti
miș să acționeze ferm, intr-un spirit 
de ordine 
pentru ca 
cutate la 
calitate.

și disciplină desăvîrșlte 
toate lucrările să fie exe- 
timp și de cea mal bună
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EXPRESII ALE PROFUNDEI SATISFACȚII Șl UNANIMEI APRECIERI 
A REZULTATELOR REMARCABILE ALE VIZITEI DE PRIETENIE

ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
însuflețiți de cele mai profunde 

sentimente de dragoste și stimă pen
tru dumneavoastră, conducătorul în
cercat și clarvăzător al națiunii noas
tre socialiste, personalitate marcantă 
a vieții politice internaționale, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile strămoșești ale Albei — 
români, maghiari, germani — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. — am 
urmărit cu viu și justificat interes, 
cu deosebită satisfacție desfășurarea 
vizitei de prietenie pe care ați in
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de renume mondial, în 
R.P. Bulgaria,

Ne angajăm ca, urmînd cu cre
dință strălucita dumneavoastră pildă 
de înflăcărat patriot și revoluționar, 
să. ne mobilizăm exemplar pentru 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru realizarea neabătută a impor
tantelor sarcini ce ne revin din pla
nul de stat in profil teritorial, astfel 
incit județul nostru să-și aducă o 
contribuție mereu sporită la înflori- 
rea multilaterală a patriei noastre 
scumpe — Republica Socialistă 
România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN bistrița-nAsăud al 
P.C'R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN, se spune : împreună cu 
întregul nostru popor, comuniștii, 
toți locuitorii județului Bistrița-Nă- 
săud, fără deosebire de naționalitate, 
uniți în muncă și idealuri, au urmă
rit cu deosebită bucurie, deplină sa
tisfacție și aleasă mândrie patriotică, 
vizita întreprinsă de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to- 

.varășa Elena Ceaușescu, în R.P. Bul
garia.

Exprimindu-ne acordul deplin față 
de rezultatele noului și fructuosului 
dialog româno-bulgar, vă asigurăm 
că. urmindu-vă însuflețitorul dum
neavoastră exemplu de înflăcărat pa
triot revoluționar, oamenii muncii 
de pe aceste străvechi meleaguri 
românești, în frunte cu comuniștii, 
își Vor consacra întreaga putere de 
muncă îndeplinirii sarcinilor ce le 
stau în față, înfăptuirii exemplare a 
istoricelor hotăriri adoptate de cel 
de-al Xll-lea Congres și, Conferința 
Națională laie..partidului,uȚnvyedegga 
ridicării patriei noastre, pe noi cuhni 
de progres și civilizație.

în telegrama adresată de, COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : Comuniștii, 
oamenii muncii din județul Botoșani, 
vă roagă .să primiți, ni uit stimate și 
iubite tovarășe .. Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere felicitări pentru 
conferirea înaltului ordin bulgar 
„Stara Pianina" cu eșarfă, ce v-a 
fost înminat cu prilejul aniversării 
zilei de naștere — semn al profun
dei prețuiri a activității dumnea
voastră revoluționare, al alesei cin
stiri a personalității politice de mare 
prestigiu ce o întruchipați, a contri
buției hotărîtoare ce o aveți la con
solidarea și dezvoltarea prieteniei 
frățești dintre popoarele roman și 
bulgar, la cauza păcii și socialismu
lui. Ne exprimăm, totodată, puter
nica satisfacție și deplina' adeziune 
față de rezultatele remarcabile cu 
care s-a încheiat noua vizită de 
prietenie c-e ați efectuat-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
R.P. Bulgaria,

însuflețiți de cele mai alese senti
mente de fierbinte dragoste, adincă 
prețuire și nemărginită recunoștință, 
— se menționează în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R, și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN — 
în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor acestor străvechi melea
guri românești vă adresăm cele mai 
călduroase felicitări și vii mulțurhiri 
pentru strălucitele rezultate ale vizi
tei- de lucru în țara vecină și prie
tenă — Republica Populară Bulga
ria, efectuată împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu.

Măreața și călduroasa primire ce 
v-a fost făcută de poporul bulgar, 
manifestările de înaltă stimă și 
admirație cu care ați fost Înconju
rați pe . tot parcursul vizitei, de- 
monstreazâ prestigiul și aprecierea 
de care se bucură astăzi România 
în lume, pentru deosebita contribu
ție pe care o aduceți la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății, promovarea cauzei socialismu
lui. progresului Și păcii.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
și CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Vizita de prietenie 
pe care ați efectuat-o — mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R.P. Bulgaria 
se înscrie, și de această dată, ca o 
strălucită pagină în cronica relațiilor 
bilaterale româno-bulgare, de con
lucrare fructuoasă între două partide 
comuniste ce și-au asumat rolul de 
inaltă răspundere de a construi 
socialismul in condițiile istorice, eco
nomice și sociale specifice țărilor 
noastre. Exprimindu-ne profunda 
recunoștință pentru contribuția dum
neavoastră la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, pen
tru valoroasele inițiative consacrate 
soluționării pe cale pașnică a com
plexelor probleme ale contempora
neității, securității în Europa și in 
lume, eliminării pericolului unui nou 
război, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort in vederea 
transpunerii neabătute in viață a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al Xll-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

Cu inimile pline de bucurie și în
dreptățită mîndrie patriotică, comu
niștii. toți oamenii muncii din jude

țul Călărași, 'asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu viu in
teres și profundă satisfacție vizita 
pe care ați efectuat-o. mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa . Elena. 
Ceaușescu, în R.P. Bulgaria, țară so
cialistă vecină și prietenă — se arătă 
în telegrama adresată, de COMITE
TUL JUDEȚEAN CÂLARAȘI AL 
P.C.R.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitei pun in evidență impor
tanța pe care a căpătat-o noua dum
neavoastră solie de pace și prietenie 
in R.P. Bulgaria, dorința reciprocă 
de a da noi dimensiuni și o mai largă 
perspectivă relațiilor politice, eco
nomice, științifice și culturale exis
tente intre țările noastre socialiste 
vecine. Folosim și acest prilej pen
tru a vă încredința de adeziunea de
plină și de profundul atașament ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii călărășeni, față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, pe care o promo
vați cu fierbinte patriotism și dărui
re revoluționară, de hotărîrea lor de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
sporirea contribuției la înfăptuirea 
marilor sarcini ce' le revin din hotă- 
ririle Congresului’al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR DIN 
ROMANIA se arată : Primirea 
călduroasă, stima, respectul și înalta 
prețuire cu carp ați fost intîmpinat 
de-a lungul întregii vizite pe care 
ați efectuat-o, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușesbu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu in 
R.P. Bulgaria evidențiază,o dată mai 
mult hotărîrea comună de a dezvol
ta, în continuare, tradiționala conlu
crare româno-bulgară. pe multiple 
planuri, în interesul operei de con
strucție socialistă, al statornicirii unui 
climat de înțeleâere și colaborare in 
Balcani, Europa și in întreaga lume. 
Consiliul Central al Uniunii Generale 
ă Sindicatelor se folosește de acest 
prilej pentru a da glas adeziunii de
pline a tuturor membrilor de sindi
cat din România la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, care are în dumneavoastră- un 
neobosit promotor, politică.. în care 
întreaga națiune își regăsește expri
mate, cu vigoăr^-’efâe’mai arzătoare 
năzuințe ale sale.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată: 
Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru au urmărit cu viu in
teres și profundă satisfacție noua 
solie de pace, prietenie și colaborare 
pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în R.P. Bul
garia. Ne manifestăm totala adeziu
ne la rezultatele acestei vizite, in 
care vedem o grăitoare expresie a do
rinței comune a partidelor, popoare
lor și statelor noastre de a amplifica 
conlucrarea multilaterală in interesul 
reciproc, in folosul cauzei generale a 
socialismului, păcii și destinderii in
ternaționale. Comuniștii, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe străve
chile meleaguri ale județului nos
tru — români, maghiari și de 
altă naționalitate — vă încredin
țează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor 
fermă de a vă urma neabătut, cu 
abnegație și dăruire, în tot ce gîndiți 
și întreprindeți, de a munci cu hăr
nicie și răspundere comunistă pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin din programul și 
politica partidului, din hotărîrile 
adoptate de Congresul al Xll-lea și 

.Conferința Națională ale partidului.
In telegrama adresată de COMI

TETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA 
AL P.C.R, se spune : Asemenea în
tregului partid și popor, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Con
stanța au urmărit cu deosebit inte
res și deplină satisfacție vizita pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați intreprins-o în R.P. 
Bulgaria. Activitatea rodnică desfă
șurată de dumneavoastră in această 
vizită a exprimat pe deplin gindu- 
rile, sentimentele și voința noastră, 
a intregului popor de a dezvolta tra
diționalele relații de colaborare și 
prietenie dintre poporul român și 
poporul bulgar. Ne exprimăm, tot
odată, sentimentele noastre de stimă 
și prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, proeminentă personalitate 
politică și științifică, care in mod 
constant aduce un remarcabil aport 
la înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la promovarea • păcii, la dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii intre po
poare. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Con
stanța, puternic însuflețiți de ardoa
rea și patosul revoluționar cu care 
dumneavoastră militați pentru pro
gresul economico-social al pat»iei, 
pentru triumful nobilelor idealuri ale 
socialismului, vor face totul pentru 
transpunerea in viață a politicii 
partidului și statului nostru.

împreună cu toți cei ce muncesc 
și trăiesc în scumpa noastră patrie, 
Întregul personal al MINISTERULUI 
MUNCII a urmărit, zilele acestea, 
cu ■ deosebit interes vizita de prie
tenie pe- care ați efectuat-o. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Republica Populară ■ Bulgaria. Con
vorbirile purtate cu conducerea 
de partid și de stat bulgară, 
înțelegerile asupra cărora ați con
venit reliefează pregnant trăini
cia relațiilor dintre cele două 
țări,. învederează perspectivele lumi
noase ale amplificării colaborării și 
cooperării bilaterale pe multiple pla
nuri, spre binele celor două popoare, 
al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire, comuniștii, toți 
locuitorii județului Giurgiu au urmă
rit cu deosebit interes vizita pe care 
ați făcut-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republică Popu
lară Bulgaria, adăugind astfel o nouă 
pagină la marea cronică a relațiilor 
româno-bulgare — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R, Am
bianța de înaltă stimă și cordialitate 
ce a caracterizat momentele vizitei, 
înaltul ordin bulgar „Stara Pianina" 
cu eșarfă ce v-a fost acordat pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării româno- 
bulgare, prețuirea și deosebita con
siderație cu care ați fost înconjurați 
pe toată ■ durata vizitei reprezintă 
dovezi de necontestat că politică pro
movată de partidul și statul nostru, 
al cărei inițiator- și promotor sînteți 
dumneavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se bucură de apreciere deosebită in 
rîndul popoarelor lumii. Este o mare 

• Convorbirile purtate, rezultatele vizitei pun 
in evidență relațiile de bună vecinătate și frățească 
prietenie dintre popoarele român și bulgar, dorința 
comună de amplificare a colaborării multilaterale, 
in folosul celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii 
in zona Balcanilor, în Europa și întreaga lume

• 0 elocventă ilustrare a stimei și recunoașterii 
internaționale de care se bucură neobosita activitate 
revoluționară a secretarului general al partidului, 
in slujba împlinirii celor măi înalte idealuri ale 
poporului român, ale păcii și progresului tuturor 
națiunilor

® Urmînd strălucitul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nu vom precupeți nici un efort 
pentru a contribui la traducerea in viață a noilor 
obiective convenite în domeniul colaborării româno- 
bulgare, pentru înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a partidului și statului, pentru realizarea 
neabătută a programului stabilit de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națională ale partidului

bucurie pentru noi că unul din 
obiectivele importante ale cooperării 
în producție dintre România și Bul
garia se află in municipiul Giurgiu, 
și vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom face 
totul ca unitatea din județul nostru, 
a întreprinderii comune Giurgiu- 
Ruse să funcționeze la inalți para
metri tehnico-economici.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul Har
ghita au urmărit cu deosebit interes 
și profundă satisfacție vizita de prie
tenie pe care ați efectuat-o — mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P. Bulgaria 
— se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R. și CONSILIUL 

, POPULAR JUDEȚEAN. Sintem con
vinși că noul dialog la nivel înalt va 
deschide largi perspective de con
lucrare în folosul ambelor state, al 
cauzei generale a păcii și securității 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume. Conștienți că marile reali
zări obținute de poporul român 
în anii socialismului, mai cu 
seamă în ultimii optsprezece ani, sînt 
legate de activitatea și numele dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, permiteți- 
ne să ne exprimăm și cu această 
ocazie totala noastră adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și să vă 
asigurăm că toți cei ce trăiesc și 

. muncesc înfrățiți pe meleagurile har- 
ghitene, români și maghiari, vor 
acționa cu toată fermitatea pentru 
îndeplinirea mărețelor hotăriri ale 
Congresului al Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Oamenii muncii din județul Hune
doara — mineri, siderurgiști. energe- 
ticieni și constructori, țărani și in
telectuali — își exprimă deplina lor 
satisfacție pentru rezultatele fruc
tuoase cu care s-a soldat vizita de 
prietenie pe care ați efectuat-o — 
mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in R.P. Bul
garia — se arata in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R, Aducîn- 
du-vă cele mai calde mulțumiri pen
tru tot ce întreprindeți in folosul 
poporului, al dezvoltării țării "noas
tre, organizația județeană de partid 
Hunedoara vă asigură, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că va acționa și in viitor cu deplină 
răspundere comunistă pentru trans
punerea în viață a rriarilor sarcini ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al Xll-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, din orientările și 
indicațiile pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor de lucru în județ.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragos'te și prețuire, în . numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilo- 
muncii din județul Ialomița, vă 
exprimăm — mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — profun
da noastră satisfacție și mîndrie 

patriotică, deosebită recunoștință .și 
unanimă aprobare pentru modul 
strălucit cu care ați încheiat noua 
solie de pace în țara vecină și prie
tenă— se spune in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R,

Rezultatele deosebit de rodnice ale 
convorbirilor oficiale constituie o 
nouă expresie, a voinței comune de 
a dezvolta relațiile multilaterale 
româno-bulgare pe diferite planuri, 
în interesul ambelor state construc
toare ale socialismului, al cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare.

Exprimindu-ne totala adeziune la 
politica internă și externă â parti
dului și statului nostru, vă asi
gurăm că pentru traducerea in 
viață a măsurilor stabilite vom ac
ționa cu hotărîfe pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele celui de-al 
Xll-lea Congres și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R, 
se spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești, alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu vie sa
tisfacție și deplină mîndrie patrio
tică vizita pe care ați întreprins-o 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria, țară 
vecină și prietenă. Dind glas senti
mentelor de fierbinte dragoste, 
profund respect și nemărginită recu
noștință ce vi le poartă locuitorii ju
dețului Iași, exprimăm adeziunea 
deplină Ia rezultatele rodnice înre
gistrate în direcția adîncirii relațiilor 
de prietenie ’și colaborare dintre 
România și Bulgaria.

Exprimindu-ne și cu acest prilej 
atașamentul nețărmurit față de po
litica promovată cu fermitate și con
secventă de partidul și statul nostru, 
al cărei ctitor sînteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. vă asigurăm că vom acționa cu 
energie pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor ce ne revin din docu

mentele Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 

’și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se spune : Oamenii mun
cii maramureșeni, asemenea între
gului popor român, au urmărit cu 
deosebită satisfacție și vibrantă mîn
drie patriotică noua solie de prie
tenie, pace și colaborare pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Bulgaria. Re
zultatele rodnice ale convorbirilor 
purtate cu acest prilej reprezintă 
expresii grăitoare ale contribuției 
inestimabile aduse de dumneavoas
tră la dezvoltarea și întărirea prie
teniei frățești dintre Partidul Comu
nist . Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre țările și popoarele 
noastre, servind, în același timp, 
cauzei socialismului și păcii.

Ne exprimăm recunoștința fierbin

te pentru modul strălucit în care ați 
reprezentat, și de această dată, țara, 
partidul, poporul și vă felicităm 
călduros pentru înalta distincție ce 
v-a fost conferită, ordinul „Stara 
Pianina" cu eșarfă, o nouă expresie 
a marelui prestigiu internațional de 
care vă bucurați.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se. arată: Activitatea 
rodnică pe care ați desfășurat-o în 
timpul vizitei în R.P. Bulgaria — 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — și tovarășa 
Elena Ceapșescu — personalitate 
marcantă a științei românești — a 
exprimat pe deplin gindurile și as
pirațiile poporului român, a. cores
puns intereselor partidelor și țărilor 
noastre, cauzei adîncirii relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească in
tre cele două popoare, progresului 
și păcii în lume. Organizația jude
țeană de partid Mehedinți, toți lo
cuitorii acestor meleaguri, dind o 
înaltă apreciere rezultatelor acestei 
solii, aprobă in întregime activita
tea rodnică și neobosită desfășurată 
de dumneavoastră — mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 

și de tovarășa Elena Ceaușescu, 
își exprimă atașamentul deplin față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, încre
derea că prin această vizită priete
nia și colaborarea dintre România 
și Bulgaria se vor dezvolta continuu, 
hotărîrea fermă de a aplica in viață, 
in mod exemplar, obiectivele stabi
lite de către Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spune : 
Primirea deosebit de cordială ce v-a 
fost rezervată, manifestările de 
simpatie și admirație cu care ați 
fost înconjurat în timpul vizitei, 
înaltul ordin bulgar „Stara Pianina" 
cu eșarfă care v-a fost înminat au 
pus din nou cu putere in lumină pre
țuirea aleasă și înaltul prestigiu de

care vă bucurați, dumneavoastră, re
marcabil conducător de partid și de 
stat, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima din nou totala noaștră a- 
deziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, ru- 
gindu-vă să primiți întreaga noastră 
recunoștință- și nemărginită «prețuire 
pentru grija permanentă pe care o 
purtați dezvoltării și înfloririi 
României socialiste, pentru destinde
re. colaborare și dezarmare in Eu
ropa, în zona Balcanilor si în în
treaga lume, pentru asigurarea bunu
lui cel mai de preț al omenirii — 
pacea pe planeta noastră.

Dind glas glodurilor și sentimente
lor de adincă dragoste și aleasă pre
țuire ale tuturor locuitorilor județu
lui Neamț, exprimăm totala noastră 
adeziune la noua vizită de prietenie 
ce ați intreprins-o, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa. Elena 
Ceaușescu, în R. P. Bulgaria — eve
niment de cea mai mare importanță 
pentru amplificarea conlucrării mul
tilaterale, în folosul celor două po
poare, ale cauzei păcii și socialismu
lui — se arată in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN. Vă rugăm 
să ne permiteți, mult stimate. to
varășe secretar general, să expri
măm și cu acest prilej profunda 
noastră stimă și admirație pentru 
activitatea dumneavoastră neosteni
tă, pentru înțelepciunea și clarviziu
nea, energia și fermitatea revoluțio
nară, abnegația și spiritul de dăruire 
cu care acționați pentru dezvoltarea 
continuă a patriei noastre. pentru 
ridicarea României socialiste pe noi 

. culmi ale progresului, bunăstării Și 
civilizației, acestea constituind pen
tru noi un îndemn mobilizator, un 
adevărat îndreptar in activitatea pe 
care o desfășurăm.

Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată pretutindeni în 
țara vecină și prietenă, conferirea 
înaltului ordin bulgar „Stara Pia
nina" cu eșarfă, manifestările de 
aleasă prețuire și stimă cu care ați 

-Joist înconjurat ’reprezintă elocvente’-' 
mărturii' ale înaltei prețuiri de care 
vă bucurați ca eminent conducător 
al partidului și statului nostru, 
luptător neobosit pentru binele și 
fericirea poporului român, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, promotor 
activ al unor relații de colaborare 
și pace între toate țările lumii — se 
arată in telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI APĂRĂRII NAȚIONALE. în a- 
ceeași simțire cu întregul popor, mi
litarii armatei noastre dau o înaltă 
apreciere rezultatelor fructuoase ale 
acestei vizite, înțelegerilor conveni
te, vâzind în acestea, o nouă și În
semnată contribuție la adincirea re
lațiilor, tradiționale de prietenie din
tre popoarele român și bulgar, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar. Strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, închinată binelui și măreției 
patriei noastre socialiste, pilda de 
abnegație revoluționară cu care ac
ționați în fruntea partidului și sta
tului constituie pentru noi un minu
nat și insuflețitor indemn, astfel 
incit armata să fie în orice moment 
gata ca, împreună cu întregul popor, 
să apere cuceririle revoluționare, 
independența, suveranitatea și inte
gritatea României socialiste.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R. se arată : Sătmărenii, fără 
deosebire de naționalitate, exprimă 
sentimente de înălțătoare bucurie și 
de vibrantă mindrie patriotică, satis
facție prilejuită de înminarea ordi
nului „Stara Pianina" cu . eșarfă, ce 
v-a fost conferit de Consiliul de Stat 
al R.P. Bulgaria, cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și pentru contribuția re
marcabilă pe care ați adus-o în dez
voltarea prieteniei și colaborării in
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Hotărî ți să ne unim și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne. anga
jăm să ne înzecim eforturile pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Congresului al 
Xll-lea, ale Conferinței Naționale și 
ale Conferinței pe țară a președinți
lor consiliilor populare, sporindu-ne 
astfel contribuția noastră la neconte
nita înflorire a patriei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile județului nostru 
— români, maghiari și de alte națio
nalități, înfrățiți in muncă și idea
luri — au urmărit cu viu interes și 
profundă mîndrie patriotică vizita 
de prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Bulgaria — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Manifestările de caldă ospitalitate 
cu care populația din Bulgaria ve

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate, 
in aceste zile, numeroase telegrame din partea unui mare număr de 
comitete municipale, orășenești și comunale ale P.C.R., de organizații 
sindicale, de tineret și femei, ministere, a altor instituții centrale de stat, 
a numeroase colective de muncă din întreprinderi industriale, șantiere 
de construcții, institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, 
unități agricole de stat și cooperatiste, uniuni de creație, instituții de 
cultură, artă și învățămînt, de ocrotire a sănătății, unități militare, din 
partea a numeroși oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, tineri și virstnici, bărbați și femei din întreaga țară.

Telegramele și mesajele afirmă adeziunea oamenilor muncii față de 
politica internă și externă a partidului și statului nostru.

cină și prietenă v-a întimpinat pe 
tot parcursul vizitei, inaitul ordin 
„Stara Pianina" cu eșarfă, de v-a 
fost decernat, constituie noi ex
presii ale înaltei stime și consi
derații față de personalitatea 
dumneavoastră dfe eminent om de 
stat al contemporaneității, de luptă
tor neobosit pentru cauza socia
lismului, păcii și colaborării rod
nice in Europa și în întreaga lume.

în telegrama adresată de COMI
SIA CENTRALĂ DE REVIZIE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
se arată : ■

Urmărind cu deosebit interes vizita 
de prietenie întreprinsă de dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Populară Bulgaria vecină 
și prietenă, membrii Comisiei Cen
trale de Revizie, alături de întregul 
popor, dau glas sentimentelor lor de 
înaltă și statornică prețuire pentru 
bogata și neobosita activitate pe 
care o desfășurați pentru dezvolta
rea tradiționalelor legături de priete
nie și conlucrare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
țările noastre, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului, 
progresului și păcii trainice in Bal
cani și in întreaga lume.

Această nouă solie a" dumneavoas
tră reprezintă încă o manifestare a 
politicii promovate in mod stator
nic de Partidul Comunist Român, de 
România socialistă, de întărire a re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
in primul rind cu cele vecine, (o 
nouă dovadă a consecvenței cu care 
dumneavoastră acționați pentru’ apli
carea in practică a principiilor po
liticii externe ' ă partidului ’ și sta
tului nostru.

Comuniștii, toți oatnenii muncii 
suceveni — se spune in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN — 
își exprimă din adîncul inimii marea 
satisfacție, cea mai' aleasă mindrie 
patriotică pentru rezultatele rodnice 
$le vizitei de prietenie pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
Țpvarășe Nicp.lă# Ceaușeșcii, împre-ț 
ună cu . tovarășa . Elena. Ceaușescu, 
ați efectuat-o in Republica Populară 
Bulgaria, contribuind și cu acest 
prilej la dezvoltarea bunelor relații, 
pe multiple planuri, .statornicite în
tre România și Bulgaria, in folosul 
popoarelor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii.

Sucevenii vă asigură, iubite con
ducător al partidului și statului, că, 
puternic mobilizați de hotărîrile Con
gresului al Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, însuflețiți 
de vibrantele îndemnuri și chemări 
pe care le-ați adresat. întregului po
por, iși pun toată energia și price
perea in slujba înfăptuirii obiective
lor economico-sociale din actualul 
cincinal, vor acționa și mai rodnic 
pentru edificarea măreței opere so
cialiste pe pămintul scumpei noastre 
patrii.

’ Noul dialog româno-bulgar la nivel 
înalt — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL .JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. — se ^constituie 
într-o mărturie elocvență a preocu
pării dumneavoastră constante pen
tru întărirea prieteniei și colaborării 
României socialiste cu toate țările 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare. cu toate statele lumii iubi
toare de pace.

, Tot ceea ce ați întreprins și în
treprindeți în vizitele efectuate în 
dialogurile purtate cu numeroși con
ducători de partid și de stat din 
lume corespunde pe deplin aspirații
lor poporului român, ale popoarelor 
iubitoare de pace și progres. Calită
țile dumneavoastră de comunist cu 
o largă viziune asupra problemelor 
complexe ale contemporaneității, de 
patriot' înflăcărat- vă conferă pen
tru totdeauna un loc de frunte între 
marii bărbați ai neamului.

- In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN V1LCEA AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : împreună cu 
întregul popor trăim momente de vi
brantă mindrie patriotică pentru fap
tul că vi s-a înminat, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înaltul ordin' „Stara Pianina" cu 
eșarfă, ca o expresie a deosebitei 
dumneavoastră contribuții la dezvol
tarea și întărirea conținuă â relați
ilor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre popoarele și 
țările nbastre.

Convinși că vizita efectuată de 
dumneavoastră, iubite conducător, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, va determina ampli
ficarea relațiilor de colaborare mul
tilaterală româno-bulgare, consacrate 
făuririi socialismului și comunismu
lui pe pămintul celor două țări, cau
zei păcii, vă asigurăm că, urmind 
neabătut minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, vom 
acționa în continuare, cu toată dă
ruirea, pentru înfăptuirea exemplară 
a hotărârilor istorice ale Congresului 
al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale. partidului.
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Universitatea din Galați : in 
laboratorul de hidrodinamică 
navală al catedrei de con

strucții navale

Foto : E. Dichiseanu
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O solicitareI
I îmi place, mai ales de cînd am 

ieșit la pensie, să mă ocup cu creș
terea animalelor mici, în special cu

vegetale 
animale-

Opinii de
Theodor 

GRIGORIU

(15 23 77) : 
— 10.

(circa 80 tone) pentru

Sturdza 
Măgureanu,

© Teatrul „Ion Creangă" 
Albă ca zăpada — 15; 19.
© Teatrul „Țăndărică" 
Aventurile lui Plum-Plum
© Circul București (110120) : Mup
pets... la circ — 19,30.

(11 86 25)
■ 15.

LUCEAFĂRUL
9.30; 14,30; 18,30.
de desene animate — 9; 
13,45; 15,30, Familia Bar- 
Broadway — 17; 19,30 :

însămînțat ceapa pen- 
spanacul, salata, iar 
deja pregătite răsadu- 
roșii, varză.

■ 18; (Ateneul Ro- 
pian Dan Atanasiu

: Traviata

o cerință a culturii

Recunoștința 
ghioceilor

Dintr-o scrisoare adresată 
bricii noastre, pensionarul Tu
dor Bobei (76 de ani) din Satu 
Mare aflăm că in grădina locuin
ței sale de pe strada Mileniului 
nr. 3 cresc ghiocei de mai bine 
de douăzeci de ani. Primăvară 
de primăvară, ghioceii s-au tot 
înmulțit, astfel că el a dăruit șl 
dăruiește mereu buchețele la 
mai toate familiile de pe strada 
lui. „Dar nu despre asta vreau 
să vă scriu, ci despre faptul că, 
in ultimii ani, ghioceii mei au 
un parfum cu totul deosebit. Nu 
știu care o fi -secretul,, acestei 
înmiresmări. Să se fi -contami
nat», oare de la celelalte flori 
din grădină?" Pină se vor pro
nunța specialiștii, vecinii lui 
cred că parfumul suav al aces
tor vestitori, ai primăverii e un 
fel de... recunoștință pentru con
dițiile create și grija ce 
poartă iscusitul grădinar.

Gest firesc
După ce a ieșit din schimb, 

tînărul sudor Costlcă Frigioiu, 
de la atelierul central al Combi
natului de celuloză și hârtie 
Brăila, a plecat acasă cu tram
vaiul. Intr-un colț al acestuia a 
zărit o geantă. înăuntru a găsit 
mai multe acte pe numele soți
lor Miluța și Radu Jerlăianu din 
comuna Mircea Vodă, plus cite- 
va mii de lei. Fără să șovăie 
nici un moment, Costică Fri
gioiu a coborit la prima stație, 
s-a întors la întreprindere și a 
încredințat cele găsite șefului 
pazei, pînă la venirea păgubași
lor.

ori scuze
în drumul său spre Tecuci, 

de unde era de loc, C. Mescu ă 
fost oprit de un milițian la Tu- 
tova-V aslui și întrebat :

— Dar ce aveți in sacul ăsta 
din spate, că v-a cocoșat de tot?

— Vai de mine, sînt om se
rios, nu borfaș. Vin de la o 
mătușă. ”

— Scuzați, i-a spus, milițianul.
Și insul cu sacul a mers mai 

departe. Dar numai după o oră 
un cetățean-a sosit intr-un su
flet la milițian și i-a spus că 
i-a fost prădată casa. Omul legii 
a pornit in pas alergător, l-a 
ajuns din urmă pe cel cu sacul, 
l-a bătut pe umăr și i-a zis :

— Scuzati-mă și urmați-mă l 
Știți, datoria...

Sfîrșitul unei 
„aventuri

La semnalul agentului de cir
culație din orașul* Săcele, auto
turismul cu numărul 2-PH-4178 
a tras pe dreapta. In clipa opri
rii, cei cinci ocupanți ai mașinii 
o zbughiră la fugă, împrăștiin- 
du-se ca potîrnichile, care înco
tro. Agentul de circulație reuși 
totuși să-i „captureze" pe doi 
dintre ei — Dumitru Mircea Cor
nel și Dănuț Iamandi — care au 
declarat că prietenul lor. Radu 
Sergiu, in virStă de 16 ani, cel 
care se afla și la volan (bine
înțeles, fără permis de conduce
re), sustrăsese mașina de sub 
nasul părinților și, împreună cu 
alți doi prieteni (toți cinci din 
satul Popești, județul Prahova), 
au plecat hai-hui prin țara. Sau, 
cum au spus ei, textual, „intr-o 
aventură". Au trecut cu mhșina 
prin Tîrgoviște, Pitești. Slobozia, 
Craiova, Drobeta-Turnu Severin, 
Timișoara, Arad, Deva, Sibiu, 
Brașov, Săcele. Aici, la Săcele, li 
s-a pus capăt aventurii care 
le-ar fi putut aduce mari neca
zuri acestor tineri și adolescenți 
scăpați de sub supravegherea 
părinților.

La moara 
din Bujoreni...

Doi frați — Nicolae și Gheor- 
ghe- — din comuna Bărbătești, 
județul Vîlcea, cunoscuți ca 
oameni serioși, constructori 
pricepuți, s-au pomenit intr-o 
zi cu un individ care le taie ca
lea și fără nici o altă „introdu
cere", îi întreabă dacă nu do
resc să cumpere niște porumb.

— Cît ? — au întrebat ei.
— Oricît I — le-a răspuns.
— De unde ?
— De la moara de la Bujoreni. 

Cifi bani aveți ?
— Păi, vreo 7 000 de lei.
— De 7 000 vă dau! Dar să-mi 

dati un buletin de identitate, să 
vă fac chitanță in regulă, ca să 
nu vă doară capul.

Dar pe cei doi frați i-a durut 
rău capul, tot așteptînd de-a 
surda, la poarta morii din Bu
joreni, să mai apară cel care le 
luase banii pentru porumb. In
trase pe o poartă și ieșise... nu
mai el știe pe unde. Nici măcar 
nu l-au întrebat cum îl cheamă, 
de unde e și ce hram poartă.

Scump se plătește credulita
tea !

Pescuitori 
„la copcă

Lacul artificial de lingi 
moașa rezervație naturală 
noscută sub numele de Meste- 
cănișul de la Reci, județul Co- 
vasna, era acoperit cu gheață. 
Cițiva pescari amatori nu au pu
tut rezista tentafiei de a pescui 
„la copcă", deși au fost averti
zați de organele de miliție și de 
paznicul lacului că e periculos, 
întrucit gheața lacului e prea 
subțire. Pe la ceasul prinzului, 
gheața a crăpat și 11 pescari au 
căzut în apă. Au sărit in ajutor 
multi oameni, inclusiv pompie
rii. Doi dintre ei — Fejăr Mi
halți. din Tirgu Secuiesc și Tor- 
dai Jânos din Brașov — 
mai putut fi salvați.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteil

creației, 
socialiste

NOTE DE LECTURĂ

pa- 
vi- 
Ion 
în- 
ju- 
ar-

Marii cărturari ro
mâni din secolul tre
cut, înflăcărați 
trioți, generoși și 
zionari precum 
Heliade-Rădulescu, 
demnau pe cei din 
rul lor la creație
tistică : scrieți, băieți, 
scrieți I E de la sine 
înțeles că vajnicul om 
de litere nu credea că 
va începe de a doua 
zi să plouă cu mari 
poeți, prozatori, com
pozitori ș.a.m.d. Tilcul 
acestor cuvinte era 
unul simplu : valorile 
durabile, semnificati
ve, germinează pe un 
cîmp al emulației.

Socialismul a pre
luat această nobilă 
idee, în cadrul unui 
vast program de edi
ficare a unei societăți 
multilateral dezvolta
te. Rezumindu-ne la 
creația artistică, s-o 
declarăm deschis: cînd 
cantitatea de. subpro
duse a început să de
vină amenințătoare, a- 
dică să se scrie, fără 
vocație și talent, dar 
și' fără nici un simț al 
răspunderii, cineva a 
găsit o vorbă de duh, 
completînd pe marele 
cărturar din trecut : 
scrieți, băieți, scrieți, 
dar mai și citiți I Glu
ma asta vrea să spu
nă că, în orice dome
niu,. creația fără 
tură, nu mai este 
tăzi posibilă și 
ceastă realitate 
curge din esența 
rialismului, care a des
ființat analfabetismul, 
a creat condiții pentru 
largul acces' al 
lor la 
tă cu aflarea secre
tului 
dat oamenilor și exi
gența, factor de pro
gres prin excelență. 
Creatorul adevărat 
este exigent și trăieș
te într-un mediu e- 
xigent, iar tot acest 
angrenaj al timpului 
prezent nu fringe și 
nici nu strivește, el e

cul- 
as- 
a- 

de- 
so-

mase-
cultură. Oda-

literelor, s-a

însăși lupta noastră 
fără odihnă pentru ca
litate și afirmare.

Artă elitară (izolată 
de un flux creator pu
ternic) și hedonică 
(minoră prin însăși 
ambițiile ei) a existat 
și va exista cit va fi 
omul, dar nu caracte
rizează cultura noas
tră socialistă și mari
le ei realizări ce nu 
vor putea fi contesta
te de nimeni, așa cum 
nu poate fi contestată 
lumina zilei. Să nu 
ne risipim ; adevăra-

tele noastre probleme 
sint în altă parte, a- 
colo unde o anumită 
calitate, obținută cu 
atitea eforturi umane 
și materiale, în focul 
exigenței arătate, își 
cere dreptul la afir
mare, la valorificare. 
Am descătușat energii 
creatoare ' uriașe, am 
obținut splendide re
zultate. Trebuie cu a- 
tit mai mult să ne 
preocupe ce facem cu 
ele acum și în viitor.

Să mă restrîng însă 
la muzică, domeniu pe 
care îl cunosc mai 
bine, în modul cel mai 
concis cu putință. 
Școala de compoziție 
românească de astăzi, 
una din cele mai re
marcabile și remar
cate pe plan mon
dial, este o creație a 
socialismului. S-au 
scris și se vor mai 
scrie, sînt sigur, lu
crări de mare valoa
re, prin originalitatea 
și conținutul lor de 
idei și sentimente ; 
promovarea lor prip 
masive susțineri ma
teriale, achiziții, tipar, 
disc, mass-media, via

ța de concert intensă 
de pe tot teritoriul ță
rii, sînt rezultatul unei 
politici culturale care 
a fost urmărită cu o 
nobilă consecvență de 
statul și partidul nos
tru.

Festivalul național 
„Cîntarea României" 
a venit să împlineas
că o sete de creație, 
dar și o sete de cul- 

• tură a maselor largi. 
Perfecționarea acestei 
mari mișcări artistice 
naționale e la fel de 
importantă ca recen
tele măsuri de pros
pectare geologică a 
întregului nostru teri
toriu; răspîndirea cul
turii pe toată supra
fața țării merge 
mină-n mină cu re
partizarea omogenă a 
dezvoltării, idee prin 
excelență socialistă.

Pe drumul unei dez
voltări firești a muzi
cii noastre nu trebuie 
să existe însă oprire. 
Calitatea produselor 
își cere acum valori
ficare superioară și a 
i-o refuza înseamnă 
să declanșezi un re
gres. Să luăm un sin
gur exemplu : discul. 
Cererea de disc româ
nesc pe plan mondial 
este mare. Nu cred 
oare economiștii noștri 
că un comerț cu 
discuri ar fi fost mult 
mai productiv dacă 1 
se dădea atenția cuve
nită ? Dar cartea 
artă sau partitura 
mânească ? Odată 
un comerț eficace, 
tem trimite mesaje 
despre spiritualitatea 
românească pe toate 
meridianele lumii. Nu 
vreau la rîndu-mi să 
mă risipesc, și de a- 
ceea mă grăbesc 
subliniez ideea 
partea grea începe -a- 
cum, în sensul că va
lorificarea 
a culturii 
nevoie de 
ligență și 
curaj și inițiativă.

Cu întreruperi și inegalități de 
ritm, unele motivate de împreju
rări exterioare, altele izvorînd din 
rațiuni subiective, corpul edițiilor 
critice ale scriitorilor clasici români 
înregistrează totuși, mai ales in ul
tima vreme, progrese notabile, ge
neratoare de satisfacție și dătătoa
re de încredere in mersul Înainte al 
acestei activități, de netăgăduită în
semnătate pentru valorificarea ști
ințifică a patrimoniului nostru lite
rar. Un exemplu recent îl oferă 
apariția volumului 5 ăl Operelor lui 
Duiliu Zamfirescu. în seria „Scrii
tori români" a Editurii Minerva. 
După o întrerupere forțată, prici
nuită de dispariția regretatului M. 
Gafița, care îngrijise în chip exem
plar primele patru volume, sarcina 
a fost preluată de tînărul istoric 
literar Ioan Adam. Era, fără îndo
ială, cel mai indicat să și-o asume 
dup^ ce tot el .publicase, în 1976, 
o antologie de texte critice dedicate 
lui Duiliu Zamfirescu, urmată, in 
.1979, de „Introducere în opera 
lui...", întîmpinată favorabil, și de 
îngrijirea ediției postume ă mono
grafiei lui G. C. Nicolescu, consa
crată aceluiași scriitor.

Volumul 5 al Operelor lui Duiliu 
Zamfirescu cuprinde publicistica 
scriitorului dintr-un răstimp de 
aproape trei decenii (1881—1908). O 
pondere masivă revine, mai întîi, 
colaborării sale la ziarul junimist 
„România liberă", în paginile că
ruia, între 1881 și 1884. tînărul ga
zetar public^ un număr însemnat 
de cronici muzicale, dramatice și li
terare, alternînd cu foiletoane de o 
mare diversitate tematică, parțial 
.grupate sub titlul „Palabras" (cu

semnătura Don Padil). în ansam
blu, cum observă cu dreptate îngri
jitorul ediției, avem de-a face cu 
un „mozaic cultural-artistic", ates- 
tînd din partea autorului „curiozita
te intelectuală" și „mobilitate a 
spiritului" și oferindu-i totodată un 
spațiu ideal al exersării resurselor 
literare. Căci interesul acestor 
texte, reeditate acum pentru pri
ma oară, rezidă — firește — mai 
puțin în ele înseși și mai mult in

bleme literare în primii ani al 
secolului nostru.

Publicistica lui Duiliu Zamfirescu 
(din care volumul de față ne oferă 
aproximativ jumătate, restul fiind 
rezervat volumului 6) reprezintă, 
după expresia editorului ei, un spa
țiu „plin de surprize", sugerind 
dese „rectificări de optică" și îm
bogățind cu nuanțe inedite profilul 
intelectual al scriitorului. Cel pe 
care ne-am obișnuit să-1 «.credem,

Operele clasicilor
în ediții complete*) dese 

de 
re-

sa 
că

superioară 
noastre are 
multă inte- 
suplețe, de

C50 26 55) :

*) Duiliu- Zamfirescu, „OPERE", 
V. Ediție îngrijită de Mihai Gafița 
și Ioan Adam. Argument, note, in- 
dici de Ioan Adam. Publicistică 
(1881—1908). Editura Minerva, Bucu
rești.

ceea ce ne pot spune din perspec
tiva operei ulterioare. Un personaj 
al lui Papini imagina o istorie uni
versală cu cronologia răsturnată, 
mergind adică de la prezent spre 
origini. Sensul evenimentelor s-ar' 
fi luminat astfel .mai lesne, prin 
cunoașterea anticipată a consecin
țelor... La o asemenea „lectură in
versă" ne invită și publicistica ani
lor de ucenicie ai lui Duiliu Zam
firescu, cu ajutorul sublinierilor 
oportune din aparatul critic al edi
ției. Din 1884 înainte, sensibil re- 
strînsă, contribuția publicistică a 
scriitorului înregistrează, ca mo
mente mai semnificative, suita de 
articole „Le Domaine de la Co- 
ronne" (curajos act de atitudine 
civică și mărturia unei incontesța- 
bile simpatii pentru țărănime), apoi 
ampla încercare monografică 
„Leon Tolstoi" („Convorbiri lite
rare", 1892), în fine seria de „Scri
sori romane" dedicate unor pro-

• Teatrul Național (14 71 71, 
mică) : Comedie de modă veche 
19,30, (sala Atelier) : Intre patru ochi
— 19.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recitalul 
baritonului Dan lordăchescu. La pian: 
Marieta Leonte - 
mân) : Recital de
— 19.
0 Opera Română
— 18.
® Teatrul „Lucia 
(sala Schitu

Bulandra"
____ ______ _____ . 14 75 46); 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti- 
nere _  19.
© Teatrul Mic (14 7?) 81) : Să îmbră- 
cam pe cei goi — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană —- 20.
O Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito ? — 
19,30; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 20.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30.
© A.R.I.A. (13 53 75, la Sala Palatu
lui) : Concertul laureaților concursu
lui de creație de muzică ușoară ro
mânească „Melodii ’82“ — 18.
© Ansamblul ,.Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.

© Buletin de București î SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15; FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20. 
0 B.D. intră în acțiune : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
© Plecarea Vlașinilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR (50 5140) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
@ Răscoala : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15: 17; 19.
© 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;
15,45; 18; 20.
© Secvențe : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Ochi de urs : UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30; 13,30; 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.
® 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.
© Agonia : CAPITOL (16 29 17) — 9;

12,30; 16; 19,15; FLOREASCA (33 29 71)
— 9,15; 12,15; 16; 19,15.
© Combinația ; CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.
• Bicicleta : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călăuza : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 15,30; 18,30.
• Raidul vărgat : FLACĂRA (20 33 40) 
~ 15,30; 17,30; 19,30.
O Abbax: PATRIA
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
® Pe aripile vintuiui
(15 87 67) — -
© Program 
10,30; 12,15; 
kley de pe 
DOINA (16 35 38).
© Despărțire temporară : EXC&LSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 16; 19,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
© Marea evadare : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.
© Trei oameni periculoși î DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,lo.
© Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19.30.
© 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; 16; 18,30.
0 Expresul colonelului Von Ryan : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
© " . •':* ---------- :----------
9: 11,15; 13,30: 15,45j 18; 20,15.
© Tess :
12; 16; 19.
® Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
0 Sindromul ; COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

Și în stațiunile de odihnă, 
autoaprovizionarea e la ea acasă

în stațiunea de tratament bal
neoclimateric Amara sînt trimiși 
anual de C.A.P. să-și refacă 
puterile și sănătatea aproape 
10 000 de cooperatori din Ialo
mița. Este, desigur, un număr apre
ciabil de vizitatori — pentru care 
trebuie asigurate condiții corespun
zătoare nu numai de cazare și tra
tament, ci și de hrană. Iată de ce, 
ne-am preocupat să obținem pro
ducții agricole cît mai mari de pe 
cele 5 ha de teren atribuit de con
siliul popular. O experiență valo
roasă constă în faptul că am ho- 
tărît ca pentru cultivarea legume
lor fiecare compartiment de lucru 
al stațiunii să răspundă de un anu
mit lot de legume. Anul trecut, 
timp de peste o lună, am asigurat 
cu forțe proprii întregul necesar

de legume 
oaspeții noștri.

Anul acesta sîntem însă hotăriți 
să mărim mult perioada de timp 
în care unitatea de tratament se va 
autoaproviziona. încă din toamna 
trecută am 
tru stufat, 
acum avem 
rile pentru 
toate felurile, vinete etc.

Resturile menajere și 
sînt folosite la creșterea 
lor. Am reușit să creștem anual 150 
de porci și 300 curci, urmînd ca in 
acest an numărul animalelor să 
sporească cu cel puțin 200—250 de 
capete.

Floridor MIHALE
directorul unității de tratament 
balnear - Amara

in anii debutului, un fidel și obe
dient discipol macedonskian, se do
vedește a fi, prin cronica dedicată ț 
volumului de „Poezii" al magistru
lui, un spirit de remarcabilă inde
pendență. Presupusul autor al unui 
articol antieminescian (după o ipo
teză neverificată a istoricilor lite
rari) înscrie, printr-un text publicat 
in 1885, „un moment important al 

• recepției critice eminesciene, anti- 
cipînd subtilele considerații ale lui 
Maiorescu din eseul „Eminescu 
poeziile lui". Prin unele 
ale gindirii sale, 
țară" vine în 
Ibrăileanu, a lui 
lui G. Călinescu.

Aparatul critic
rind el singur 210 pagini tipărite cu 
corp mic, impune prin abundența 
și bogăția informației. Valorificînd 
atent și onest contribuțiile înainta
șilor (G. C. Nicolescu, M. Gafița, 
AL Săndulescu ș.a.), dellmitîndu-se

Și 
elemente 

autorul „Vieții la 
întîmpinarea lui 

Camil Petrescu, a

al ediției, acope-

de el atunci cînd crede necesar, 
Ioan Adam fixează cu claritate ni
velul actual al cunoștințelor și nu 
omite în același timp să indice „pe
tele albeț‘, ca tot atitea repere ale 
investigației ulterioare.* Editorul a 
reținut lecția maioresciană potrivit 
căreia a explica un lucru nu e tot 
una cu a-1 justifica : el își înso
țește autorul cu neslăbită simpatie 
(„Pentru a fi înțeles exact uneori 
are nevoie de a fi apărat de el în
suși"), dar aceasta nu încetează 
nicicînd de a fi o simpatie lucidă, 
singura capabilă să orienteze de
mersul critic. Alături de abundența 
informativă a notelor, nu putem 
trece cu vederea calitatea lor lite
rară, însușire mai rar intilnită — de 
la Perpessicius încoace — în redac
tarea unui aparat critic, dar evi
dentă in cazul de față prin 
formulări inspirate, elemente 
portret fizic și moral, incisive
feriri la actualitate („atunci, ca și 
acum, scriitorul român era alergic 
la critică") și ironie bine dozată.

Ediția operelor lui Duiliu Zam
firescu a intrat, cum se vede, pe 
miini bune. La capătul drumului,, 
care va mai cere destule eforturi, 
dar despre care nu ne indoim că 
va fi parcurs cu vrednicie, se pro
filează de pe acum și o nouă mo
nografie a scriitorului, aptă să se 
înscrie fără complexe în suita celor 
existente și să marcheze totodată 
un nou stadiu al cercetării. La ori
ginea drumului amintit (comitem 
aici o indiscreție, cu gindul la isto
ricii literari ai viitorului) se află 
lucrarea de diplomă a absolventului 
Ioan Adam, „Proza lui Duiliu 
Zamfirescu" (1969), și, cu ani 
mai devreme, un referat de se
minar asupra corespondenței scrii
torului, care așeza destinul său li
terar sub emblema a trei personaje 
iberice : Don Padil, Don Juan și 
Don Quijote...

CRONICA FILMULUI

O nouă ecranizare sadovenianâ
Marele povestitor care a fost Mi

hail Sadoveanu narează . în „Ochi 
de urs" ciudata (dar, din fericire, 
trecătoarea) „întunecare" a lui Culi 
Ubsake, paznic al terenurilor de 
vînătoare de pe Valea Frumoasei. 
Ca orice om cu o îndeletnicire ca 
a sa, Culi purta cu el o carabină 
pentru a o îndrepta „asupra rău
tății și neorînduielii". Dar iată că, 
într-o dimineață în care străbătea

■ singurătățile văii, abătut din cauza 
bolii grave a soției sale, dă cu 
ochii de un urs prădalnic și uită, 
parcă, să folosească arma ; uitare 
asociată celei a pierderii temeiuri
lor de ființă lucidă și neînfricată. 
Urmărirea și pînda animalului per
ceput ca fabulos se transformă în
tr-o rătăcire. (la propriu și la . fi
gurat), pădurea pînă mai ieri ști- 

-Ută ca-n palmă devine de nerecu- 
i; >noscut. Oscilînd între .expj.țcațje, 

raționalistă („șoc nervos", efectul 
„veninurilor supărării", premonlția 
morții iminente a celei dragi) și 
mister impenetrabil, sugerat vag și 
poetic, între descriere realistă și 
motivație fabulos-poetică (efectul 
„căutăturii animalului"... „N-a fost 
ursul — deși avea înfățișare de 
urs ; a fost altceva al cărui nume 
nu se rostește fără primejdie la 
acest ceas"), între un prezent con
cret și eternul sufletului omenesc 
și al proiecției în mit — Sadovea
nu descrie, mai exact sugerează, 
transformarea de nerecunoscut a 
eroului sub loviturile agravante ale 
soartei.

„Ochi de urs" (scrisă în 1938, pu
blicată în 1940) este nu 
nuvelă- minunată,

numai o 
de un fantastic 

profund răscolitor, dar și o scriere 
ceea ce în- 
artistică sa- 
aici, dincolo 
domină au-

care 
(Cum 

as
emui 

limită)

emblematică pentru 
seamnă personalitatea 
doVeniană. Regăsim 
de ‘starea de criză'ce 
toritar întinsul narațiunii, orizon
tul solar al moralistului : credința 
în terapia naturii și în victoria 
asupra acelei „selva oscura" 
sînt rătăcirile conștiinței 
arăta Constantin Ciopraga) ; 
cendentul vieții (chiar dacă 
a traversat experiențele
asupra deznădejdii, disoluției, ab
senței. înstrăinării de lume, asupra 
morții. Finalul nuvelei e, în acest 
sens, extraordinar. Regăsim, mai 
ales, acea particulară refracție 
timă specifică lui Sadoveanu, 
rul pătrunderii și mai aleȘ al 
gerării cu simplitate, dar și 
forță de 
deosebită 
omenești.

Vorbim
gătură cu o 
cinematografică. Ecranizarea după 

^,,Ochi de urs", producție a Casei

in- 
da- 
su- 
cu

reverberație emoțională 
a trăirilor și simțirilor

de „Ochi de urs" în le- 
recentă premieră

jj Preciziast și impreciziile 

interpretării unor contracte economice
Direcția sanitară a județului Mu

reș a dotat în ultimul timp spitalul 
nostru din comuna Sarmașu cu trei 
utilaje electrice de mare trebuință 
pentru unitatea în care lucrăm : o 
mașină de uscat rufe cu marca 
„USMER-E6", o altă mașină pen
tru spălat rufăria bolnavilor „SPĂL ISE“ și .... -------o centrifugă — „STOR 
15 E“. Toate aceste mașini sînt 
produse de „Precizia" București. 
Aceste utilaje au funcționat însă 
doar o scurtă perioadă de timp, iar 
acum nu mai funcționează din 
cauza lipsei unor piese de schimb. 
In aceste condiții am cerut în repe
tate rînduri sprijinul unității pro
ducătoare : telefonic, în scris, direct 
prin delegați. „Precizia" a rămas 
însă mută și impasibilă. Am invo
cat atunci clauzele contractului în
cheiat în legătură cu furnizarea 
pieselor de schimb. In zadar.

Mare ne-a fost deci bucuria cînd

într-una din zilele trecute am pri
mit de Ia „Precizia" o telegramă 
prin care ni se cerea să ne prezen-' 
tăm la București după piesele mult 
dorite. Cînd delegatul nostru s-a 
prezentat însă acolo, tovarășii de 
Ia „Precizia" nu și-au mai adus 
aminte de... nici o telegramă. „De 
unde telegramă dacă nu avem pie
se de schimb ?“ — au spus ei. „De 
ce incheiați contracte dacă nu aveți 
de gînd să le respectați ?“ — am 
întrebat noi. In consecință, apelăm 
cu cea mai mare insistență Ia Con
siliul popular al municipiului 
București să tragă la răspundere 
Întreprinderea „Precizia" în legă
tură cu nerespectarea contractului 
încheiat.

Dr. PAL Andrei
directorul spitalului Sarmașu 
Mureș

crescătorilora
de animale mici

nutrii. De exemplu, în 1981 am li
vrat fermei de nutrii din Caran
sebeș 40 de animale vii, de cea mai

I

St. CAZIMIR

de filme unu, poartă semnătura lui 
Stere Gulea (ca autor al regiei și 
adaptării). Cineastul a mai fost 
atras de marea literatură clasică 
(Matei Caragiale, Jules Verne).

Dimensiunile fundamentale și 
destule nuanțe ale cărții sînt păs
trate în filmul la care ne referim. 
Sesizezi pe alocuri o vagă preocu
pare de fixare a mediului, a con
textului social, demers care nu 
este pitoresc (ceea ce e bine), dar 
care rămîne totuși insuficient de 
relevant în planul dramei lui Ur- 
saki. Alunecarea omului într-o sta
re anormală, de teamă, de însingu
rare' și neîmpăcare cu legile firii, 
lupta lui pentru a ieși din ea 
pare ceva mai Sistematic și tenace 
urmărită și devine în film (prin 
aceasta) și mai dramatică. Stere 
GuMa âducș...peste,.datele textului, ...mi apar 6.1 alteiȚi^rițe.<Je planuri .

-. sugestia ’ ine/icfenței apelului1'la ^hrrpora.-e care, în proză' jerau mult 
credință, practici mistice șl expe
riențe erotice, scene care în film 
nu sînt întru totul concludente (și 
deci necesare). De asemeni, ca un 
element inedit, ajutat de cei din 
jur, personajul ecranizării rămîne 
totuși singur în fața fiarei și o 
ucide singur, învlngîndu-și slăbi
ciunea,, propria frică. Și totuși, lu
mina finală a filmului este (cred, 
în mod deliberat) mai sumbră decît 
cea sadovenianâ. Lovit la rădăcina 
ființei sale, omul continuă să ră- 
mînă într-o anume izolare și tris
tețe, viața nu pare a pune 
o stăpînire prea sigură.

Cu toate aceste diferențe, 
de urs" pare mai aproape 
ecranizare, de o restituire, 
de o interpretare înnoitoare din
tr-un punct de vedere contemporan 
asupra lumii. E evidentă în acest 
sens preocuparea aflării unor echi
valente filmice și a unor soluții 
(de la comportament la detaliu de 
atmosferă) compensatoare. Reuși
tele nu trec neobservate. Filmul 
nu cade- în păcatul reconstituirii 
tip „artizanat" și nici în cel al do
cumentarului etnografic. Lume^ de 
pe Valea Frumoasei are simplitate 
și o anume autenticitate. Se cre
ează o atmosferă aparte. Se creează 
o stare deosebită, apropiată de cea 
a nuvelei. La aceste izbînzi con
tribuie substanțial o vreme lentoa- 
rea ritmului (de la un moment 
încolo, cam dezlînatl), muzica lui 
Lucian Mețianu și în mare măsură 
interpreții. Este vorba, desigur, de 
Sofia Vicoveanca (deși eroina ma
mei avea nevoie de o interpretă 
cu și mai mari resurse de interiori
zare), dar, mai ales, este vorba de 
Dragoș Pîslaru, tînăr actor de o 
mare seriozitate profesională, cu 
puternice resurse interioare, capa-

bil 6ă modeleze interesant domi- 
înstrăinării și 

armonice, 
lui Florin 
ei de spa- 
cu limpi- 
cețurile și

nanta posesiei și i.._.
să-i sugereze nuanțate 
Imaginea de calitate a 
Mihăilescu, cu sugestiile 
țiu (ca tipar spiritual), 
ditățile și mai ales cu 
negurile ei, tinzind să reconstituie 
relația om-natură din perspectivă 
subiectivă, ca și delirul imaginar 
al eroului principal.— iși spune un 
cuvînt de calitate. Nu poți să nu 
remarci însă, pe de altă parte, ar
tificialitatea unor scene. Adevărat, 
acestea vor să evoce coșmaruri, te
rori, stări terifiante, năluciri, dar 
care nu par a aparține atît fondu
lui eroului și structurii magicului 
sadovenian (fascinant prin organi- 

. citatea cu natura),; cit ; plasticii și
scenografiei suprarealiste. ..Forțate

pe el

„Ochi 
de o 
decît

mai firești și aduceau o anume pro
gresie a semnificației (dramaturgia 
filmului, inclusiv, cum s-a obser
vat, pregătirea racordurilor în cazul 
flashbackurilor nefiind fără re
proș).

Superior altor filme inspirate 
din opera lui Sadqveanu („Frații 
Jderi", „Vacanță tragică", „Dumbra
va minunată" și chiar „Baltagul"), 
„Ochi de urs" continuă să alimen
teze sentimentul că opera sadove- 
niană poate fi cu greu cuprinsă 
pe ecran (fie el și color, [fie el 
panoramic, fie el asociat cu sono
rități stereo H.F. etc.).

Intr-adevăr, așa cum s-a remar
cat adesea, arta cuvîntului și a po
vestirii, scriitura joacă la Sadovea
nu un rol extraordinar. Tonul po
vestirii, fiorul evocării și comuni
cării, acuitatea senzorială, tehnica 
impresivă, ca și polifonia caracte
ristică redării sadoveniene, compo
nentele morale,' dar și cele biolo
gice, ontologice și cosmice ale eroi
lor sînt greu de recreat. E greu să 
conturezi un spațiu concret și sim
bolic, natural și bogat în semne 
concludente — atît pentru individ 
cit mai ales pentru o mentalitate 
colectivă ; un spațiu actual și în
fiorat de eternitate, totodată, cum 
este cel sugerat de autorul „Bal
tagului". E greu să reflecți o lume 
recentă, sugerindu-i rădăcinile ori
ginale profunde și viguroase, să su
gerezi filmic acea comuniune și 
acel contrapunct generos intim în
tre om și natură, între om și isto
rie ori solidaritatea lui de neafec
tat cu eposul cel mai elevat. Și to
tuși așteptăm cu interes viitoarele 
Încercări de ecranizare ale operei 

. sadoveniene.
Natalia STAfrfcu

bună calitate, iar în anul trecut am 
predat Ia Mehadia 30 de blă- 
nițe dintre cele mai prețioase. 
După cum se știe, nutriile — ca și 
iepurii, dealtfel — se hrănesc cu 
vegetale, în special cu varză, moi- 
covi, sfeclă. Eu am o bucată de pă- 
mînt pecesară creșterii plantelor 
respective. Din păcate însă, comer
țul nu are semințele trebuincioase. 
Nici în localitatea în care mă aflu 
cu domiciliul, nici în orașele vecine 
nu se găsesc în comerț semințe de 
sfeclă furajeră, de sfeclă de zahăr 
sau de morcov. Oare e atît de corn-

plicat pentru organele comerciale 
să ne înlesnească și nouă procura
rea de sămință pentru plantele ne
cesare creșterii animalelor mici ? 
în al doilea rînd : am căutat în ne
numărate librării din comuna mea 
și din comunele învecinate o bro
șură, o carte în care să fie descris 
modul în care se practică cultura 
în solarii, felul în care se plantează 
și cresc și se altoiesc pomii fruc
tiferi, vița de vie, dar nu am găsit.
Pantelimon TAȘCĂU 
comuna Mehadia - Caraș-Severin

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Noi capacități de producție. Recent, la Combinatul de fibre sin

tetice din Cîmpulung, județul Argeș, a intrat în funcțiune dtea de-a treia 
linie tehnologică pentru fabricarea a 10 500 tone de fibre sintetice pe an. 
(Florea Tistuleasa — Pitești). • Economii. La Remiza de locomotive 
C.F.R.Titu, în anul trecut s-a realizat în exploatare o economie de 478 
tone combustibil convențional. Pentru anul 1983, muncitorii au prevăzut 
căile prin care consumul de combustibil să scadă cu 15 la sută, față de 
consumul efectiv înregistrat în 1982. (Gh. Muscăloiu, C.F.R. Titu). ® Un 
nou dispensar policlinic. Pentru asigurarea asistenței medicale de specia
litate a populației din orașul Bicaz și localitățile rurale arondate a înce
put construcția unui dispensar policlinic care va fi terminat la sfirșitul 
semestrului I al acestui an. (Sandu Valentin, asistent principal 
de igienă). • Fier vechi pentru oțel nou. Adunînd kilogram cu 
kilogram de fier vechi, de la începutul anului 1982 și pină în prezent 
secția de întreținere C.F.R. Iași a colectat și expediat către furnalele 
patriei cantitatea de 479 tone fier vechi. Printre colectivele de muncă 
care au colectat și expediat cantitățile cele mai mari se numără 
cele de la districtele de întreținere 3 Nicotină, 4 Iași și districtul 5 So- 
cola. (Ion Bîrsan, corespondent voluntar).
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sondusă de tovarășul Pietro Longo, secretar general al partidului
(Urmare din pag. I)

Referindu-se la situația din Ori
entul Mijlociu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Pietro Longo 
s-au pronunțat pentru o solufiopare 
globală, politică în această zonă. S-a 
subliniat necesitatea retragerii neîn- 
tîrziate a tuturor trupelor străine din 
Liban,, asigurării și respectării inde
pendenței. integrității teritoriale și 
suveranității acestei țări. Totodată, 
s-a evidențiat importanta instaurării 
unei păci juste și trainice în această 
zonă, bazată pe retragerea necondi
ționată a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, rezolvarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv prin crearea

linui stat palestinian independent, 
asigurarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor 
din regiune.

în timpul întrevederii a fost subr 
liniată, de asemenea, necesitatea ac
țiunii hotărîte în direcția lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, pentru relații bazate pe ega
litate, pe respectul independenței și 
suveranității naționale, pe neameste
cul în treburile interne și avantajul 
reciproc, pentru a se ajunge la 
tratative reale, la înțelegeri de sub
stanță cu țările dezvoltate în soluțio
narea complexelor probleme econo
mice mondiale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Socialist Democratic Ita
lian, tovarășul Pietro Longo, au scos 
în evidentă însemnătatea pe care o 
au, în cadrul actual atît de complex 
și complicat al vieții internaționale, 
întărirea colaborării dintre partidele, 
comuniste, socialiste, social-demo- 
crate, alte forțe politice progresiste, 
democratice și antiimperialiste din 
întreaga lume, angajarea, fermă a 
unor categorii sociale cît mai largi în 
lupta pentru pace, securitate și co- • 
laborare internațională.

întîlnirea a decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

în colecția

„Din gîndirea economică a președintelui
PLECAREA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI SOCIALIST

Nicolae Ceaușescu" a apărut volumul

POLITICA AGRARĂ
a

A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
EDITURA POLITICA

DEMOCRATIC ITALIAN
Marți seara a părăsit Capitala 

delegația Partidului Socialist Demo
cratic Italian, condusă de Pietro 
Longo, secretar general al P.S.D.I.V 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, 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 Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mulțumiri mesajul Excelenței Voastre, prin care mi-ați 
adresat felicitări cu prilejul zilei naționale a Kuweitului. La rindul meu, 
transmițîndu-vă cele mai sincere și bune urări de fericire personală, de 
continuă prosperitate poporului român prieten, sînt bucuros să constat 
apropierea din ce în ce mai strînsă ce se manifestă în relațiile dintre țările 
noastre.

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Emirul statului Kuweit

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
prim-ministrului Republicii Unite 
Tanzania, Edward Sokoine, cu prile
jul numirii sale in această funcție, o 
telegramă prin care îi adresează 
calde felicitări și urări de sănătate 
și fericire personală, de succes în

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al gbvernului român, 
a primit o telegramă de răspuns din 
partea prințului moștenitor și prim- 
ministru al statului Kuweit, șeicul

îndeplinirea misiunii cu care a fost 
învestit. Totodată, se exprimă con
vingerea că bunele relații de priete
nie și conlucrare dintre România și 
Tanzania se vor dezvolta tot mai 
mult în viitor în folosul țărilor și 
popoarelor noastre, al politicii de 
pace, independență națională, co
laborare și înțelegere in lume.

★
Saad Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah, 
prin care se transmit mulțumiri din 
inimă pentru mesajul de felicitare 
adresat cu .prilejul zilei naționale a 
statului Kuweit.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ :

Se extinde automatizarea 
producției industriale

Cronica zilei

Introducerea auto
matizării complexe, 
dirijate prin compu
tere, într-o serie de 
sectoare de producție 
constituie una din 
principalele direcții 
ale promovării pro
gresului -tehnic în in
dustria U.R.S.S. Astfel, 
la Uzina mecanică din 
Kovrovsk, regiunea 
Vladimir, funcționează 
un sector robotizat cu 
150 de utilaje princi
pale și auxiliare în 
care productivitatea 
muncii a crescut de 
3—4 ori. Pentru cen
trala atomică din su
dul Ucrainei a fost 
realizat un sistem au
tomat de dirijare a

marilor turbine ale 
centralelor atomoelec- 
trice, care comandă, 
conform unui program 
dinainte stabilit, me
canismele de dozare a 
aburului, apei, lubri- 
fianților, cit și tempe
ratura și presiunea a- 
cestora. In cazul cînd 
apar devieri de la re
gimul optim, sistemul 
automat reduce ori 
mărește, fără interven
ția omului, turația tur
binei. Au fost create 
primele linii automa
te cu roboți și pentru 
producerea unor bu
nuri de larg consum, 
au fost realizați și pri
mii roboți pentru zoo-

tehnie. Dacă la Înce
putul cincinalului în 
Uniunea Sovietică 
funcționau 6 000 de 
roboți industriali, pînă 
în 1985 numărul aces
tora' va ajunge la 
100 000. O creștere deo
sebită a lor se va în
registra în 
prese și 
turnătorii, 
rele pentru 
galvanice și de vopsit, 
în domeniul unor lu
crări de transport și 
depozitare. Roboții și 
manipulatorii vor per
mite trecerea la regim 
automat de lucru a 
200 000 de utilaje uni
versale.

secțiile de 
sudură, în 
în atelie- 

acoperiri

R. D. GERMANĂ

Organizate in fiecare an școlar, 
concursurile pe discipline de învăță- 
.lînt și pe meserii sînt menite să'sti
puleze interesul elevilor pentru in- 
ușirea temeinică a cunoștințelor 

predate la lecții și în activitățile 
practice, pentru lărgirea orizontului 
de cultură generală șl tehnică, pen
tru dezvoltarea aptitudinilor și per
fecționarea în meseria îndrăgită.

Pentru actualul an de studiu, în ca
lendarul concursurilor școlare pe dis
cipline de învățămînt sint înscrise 
competiții la : limba și literatura ro
mână, limba și literatura 'maternă 
(maghiară și germană), matematică, 
fizică, chimie, biologie, istoria 
României, economie politică, filozo
fie, geografie, limbi moderne (engle
za, franceza, rusa, germana). Parti
cipă la acestea elevii din clasele 
VII—VIII și IX—XII. Concursurile 
«e desfășoară în etape : de masă ; pe 
comună, oraș și sector al munici
piului București ; pe județ și muni
cipiul București ;

literatura maternă — maghia- 
și germană), Focșani (mate

matică), Iași (fizică), Tg. Mureș 
(chimie), Sibiu (biologie), Tîrgoviște 
(istoria României), Caransebeș (eco
nomie politică, filozofie). Orșova 
(geografie), Ploiești (limbi moderne 
— engleza, franceza, rusa, germana). 

Concursurile pe meserii se desfă
șoară la un mare număr de specia
lități pentru elevii claselor IX—XII 
de liceu și ai anului I al șco
lilor profesionale. Calendarul com
petițiilor : după faza de masă — pe 
clase și școli — și cea pe județe și 
municipiul București (desfășurate în 
lunile ianuarie și februarie), 
urma fazele 
publicană (în
tre specializările la 
vor susține probele (teoretice și 
practice) de concurs : mecanică, elec
trotehnică, construcții, economie, in
dustrie ușoară (țesători și mecanici, 

i, chimie 

metalurgie (oțelari, furnaliști. cocsari), 
mine, petrol, geologie, profil agroin
dustrial (agronomi, zootehniști și ve
terinari, mecanici agricoli), industrie 
alimentară, prelucrarea lemnului, 
materiale de construcții, silvicultură 
și exploatări forestiere, alimentație 
publică, profil sanitar, artă.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Consultații pentru admiterea In In- 

__ vățămîntul superior agricol.
Viața culturală 
Profesiunile cincinalului. 
Universul femeilor 
1001 de seri 
închiderea programului

16,35
17,00
17,20
17,50
18,00
20,00 Telejurnal
20,15 .................
20,30
20,40
21,00

vor
pe minister și re- 

luna aprilie).
care elevii

In-

Actualitatea economică 
Din cîntecele petroliștilor 
Forum politico-ideologic 
Fotbal : F.C. Kaiserslautern — 
Universitatea Craiova în „Cupa 
U.E.F.A.*4. Transmisiune directă de 
la Kaiserslautern. Repriza I 

21,45 Telejurnal 
22,00 Fotbal : F.C.

Universitatea
U.E.F.A.44. Repriza a 
PROGRAMUL 2 

20,00 Telejurnal 
20,15 Scena și ecranul 
20,50 Din țările socialiste 

gară. Case de lut de 
21,05 Seară de balet. 
21,45 Telejurnal

Kalserslautem 
Craiova în 

n-a
„Cupa

— R.P.
altădată

Un-

Cu prilejul împlinirii a 105 ani de 
la eliberarea Bulgariei de sub domi
nația otomană, ambasadorul acestei 
țări la București, Todor Stoicev, a 
oferit, marți, un cocteil. ®

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
geheral-locotenent Victor Stăncu- 
lescu, adjunct al ministrului apără
rii naționale, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, reprezentanți ai al
tor instituții și organizații centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
în țara noastră.

★
în Capitală, la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia, s-a deschis, marți, expoziția foto- 
documentară „Februarie 1948 și Ce
hoslovacia în prezent", organizată cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
victoriei din februarie 1948 a oame
nilor muncii din Cehoslovacia.

Imaginile fotografice reunite în ex
poziție înfățișează aspecte ale trans
formărilor revoluționare petrecute în 
Cehoslovacia în anii construcției so
cialismului, ale importantelor reali
zări obținute de oamenii muncii 
cehoslovaci în toate domeniile de ac
tivitate. .

Sînt, totodată, redate aspecte ale 
activității desfășurate de R.S. Ceho
slovacă pe plan extern, în acest ca
dru un loc aparte ocupîndu-1 imagi
nile ce ilustrează momente impor
tante din timpul vizitei oficiale de 
prietenie făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele' Republicii Socialiste 
România, în fruntea unei delegații 
de partid și de stat în anul 1981, în 
această țară.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ion Găleteanu, secretar de

stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, activiști de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din instituții și întreprinderi bucu- 
reștene.

Au luat parte, de asemenea. Josef 
Simon, ambasadorul R.S. Cehoslova
ce la București, și membri ai amba
sadei.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Muzeul de Artă al 'Republicii So

cialiste România găzduiește. începînd 
de marți, expoziția „Artă veche, ar
heologie și artă populară mexicană", 
deschisă sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, in ca
drul schimburilor culturale româno- 
mexicane. Expoziția oferă o imagine 
cuprinzătoare a istoriei artei mexi
cane, de la culturile străvechi care 
au înflorit pe aceste meleaguri la 
creații contemporane ce preiau și 
valorifică bogatele tradiții artistice 
autohtone.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
directorul Muzeului de Artă* al Repu
blicii Socialiste România, Alexandru 
Cebuc, și ambasadorul Mexicului la 
București, Luis Wybo Alfaro, au re
levat semnificația deschiderii aces
tei expoziții, în contextul dezvoltării 
și diversificării relațiilor culturale 
româno-mexicane.

La vernisaj au asistat Maria Gro
za, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Centrului național pen
tru promovarea prieteniei și colabo
rării cu alte popoare, muzeografi, 
alți oameni de artă și cultură, nu
meroși iubitori de frumos.

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

(Agerpres)

Mașini și utilaje moderne,
Fabricarea unor pro

duse moderne, conco
mitent cu reducerea 
cheltuielilor mate
riale constituie una 
din principalele preo
cupări ale industriei 
construcțiilor de ma
șini din R. D. Germa
nă. Semnificativ in a- 
cest sens este faptul 
că, in condițiile creș
terii cu 5,4 la sută a 
producției acestei ra
muri. în cursul cinci
nalului trecut consu
mul de materii pri- 

a 
sporit numai cu 1,2 
la 
Iul 
structorii

me și materiale
sută. In 

cincinal,
actua- 

con- 
de mașini

din R. D. Germană iși 
continuă eforturile 
pentru reducerea con
sumurilor și costurilor 
de producție prin in
troducerea unor me
tode tehnologice a- 
vansate, a elemente
lor de microelectro
nică, a altor realizări 
ale științei și tehnicii. 
De pildă, combinatul 
„Umformtechnic" 
Berlin a 
fabricarea unor forje 
și prese 
decit cele precedente. 
Una din noile prese 
este cu aproximativ 30 
la sută mai 
decit tipul 
anterior, ceea

R. S. CEHOSLOVACĂ

din 
trecut la

mai ușoare

ușoară 
produs 

ce con-

mai ușoare
tribuie nu numai la 
reducerea consumului 
de metal, ci și la 
economisirea de ener
gie și manoperă.

O serie de între
prinderi au asimilat 
în fabricație noi pro
duse cu performanțe 
superioare. Printre ele 
se numără uzina con
structoare de mașini 
din Eberswalde, unde 
a început producția 
de macarale portuare 
cu capacitatea de 69 
tone-forță, care pot 
efectua simultan lu
crări de descărcare și 
încărcare la două 
nave.

Preocupări pentru valorificarea surselor 
neconvenționale de energie

Energia solară și 
geotermală, biogazul și 
alte surse neconven- 
ționale de energie în
locuiesc de pe acum în 
Cehoslovacia 245 000 
tone de combustibil 
convențional anual, iar 
în 1990 utilizarea lor va 
echivala cu 1,1 mi- 

■ lioane tone de com
bustibil convențional. 
Specialiștii lucrează 
centru a asigura folo
sirea tot mai largă a 
energiei solare la în
călzitul apei și al in

căperilor. Pină în pre
zent au fost instalați 
colectori solari pentru 
încălzitul apei pe o 
suprafață de 5 000 me
tri pătrați, în princi
pal la unități a- 
gricole. întreprinderea 
„Elektrosvit" pregă
tește producția in se
rie a acestor colectori. .

Pentru încălzirea se
relor. bazinelor, mari
lor ferme de porci și 
de păsări va fi folo
sită apa caldă atît de

ia izvoare 
cit și de Ia 
compresoare 
duetelor principale de 
gaze,'ale întreprinde
rilor industriale și 
centralelor electrice.

Pînă în 1985 se vor 
construi sere cu o su
prafață de 90 hectare, 
uscătorii de cereale și 
două depozite de le
gume care vor fi în
călzite cu energie 
furnizată de surse ne
convenționale.

termale, 
stații de 

ale con-

pe țară. La pri- tricoțeri, confecții textile),
mele două etape au participat sute industrială (organică și anorganică), 
de mii de elevi, practic aproape iii- 
treaga populație școlară din clasele 
respective. în luna februarie au fost 
programate etapele pe județe și pe 
municipiul București. întrecerea fi
nală, pe țară, a celor mai. buni elevi, 
distinși în fazele 'de masă și locale, 
va fi găzduită în vacanța de primă
vară de localitățile Bistrița (lim
ba și literatura română, limba Florica DINULESCU

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins Intre 2 martie, ora 20 — 5 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece. 
Cerul va fi mal mult acoperit în jumă
tatea de sud a țării, unde vor cădea 
precipitații temporare, mal ales sub 
formă de ninsoare, iar vîntul va pre
zenta intensificări dip sectorul estic, 
viscolind local zăpada. In celelalte re-

; tT-• . #iuni Vor cădea. ninsori locale. Tempe- 
lUlPeO . ••ixaturlțe minime Vdi* fi cuprinse'--între 
** minus 10 și zero grade, pe alocuri' mai

coborîte în jumătatea de nord, iar cele 
maxime între minus 4 și plus 6 grade. 
In București : Vremea va fi rece, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de ninsoa- 

z re. Vîntul va prezenta intensificări tem
porare din sectorul estic, viscolind ză- 
.pada. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și minus 2 grade, 
iar cele maxime între minus 1 și plus 
4 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

• SPORT«SPORT «SPORT «SPORT « SPORT « SPORT
......................... ■ ....... ---------------- ■■

FOTBAL IN CUPELE EUROPENE

Universitatea Craiova joacă astă-seară 
cu F. C. Kaiserslautern

(Urmare din pag. I)
i dar Încărcat de un mare și 

vital adevăr. De multe ori 
istoricii au primit de la to
varășul Nicolae Ceaușescu 
sugestii privind tratarea 
istoriei în lumina clară și 
curajoasă a adevărului, 
privind unitatea istoriei 
poporului român și a inte
grării istoriei partidului in 
fierbintea magmă a vieții 
și a istoriei întregii noas
tre națiuni, privind rolul 
țărănimii în evul mediu, 
țărănime care a apărat in
dependența, țărănime care 
a păstrat graiul, obiceiuri
le, cultura națională, plă
mădind personalitatea și 
caracteristica românilor în
tre popoarele lumii. De 
multe ori citim în opera 
președintelui nostru adevă
rul istoriei că vrednica 
muncitorime română a pro
venit și mai provine încă 
din vînjoasa magmă rurală 
a acestui popor de țărani, 
care au știut să înfrunte 
toate vicisitudinile veacuri
lor fără a se clinti din 
vatra străbună. De nu
meroase ori 
Nicolae Ceaușescu a 
că istoria noastră se 
ră de un prestigiu 
rar întilnit : n-am ..___
războaie de cucerire. Bucu
roși am fost să păstrăm, să 
apărăm ceea ce-i al nos
tru, dreptul nostru. In con
secință, am urit pe cuceri
tori și războaiele nesăbuite. 
Am preferat, am îndrăgit 
totdeauna pacea. Și de aici 
izvorăște, cred, și rîvna cu 
care ne susținem președin
tele, in politica de promo
vare a colaborării între 
popoare și în eroica-i luptă 
pentru apărarea păcii in 
lume.

De 
tovarășul 

arătat 
bucu- 
moral 
purtat

HOCHEI

înțelegerea istoriei la se
cretarul nostru general 
are temeiul, fără tăgadă, 
al originii. Cine s-a năs
cut în sinul cald și sănă
tos al poporului poartă in el. 
cu sfințenie, toate amintirile 
care-1 ajută să vadă adine 
și clar marile și complica
tele căi ale devenirii isto
rice. M-au uimit și m-au 
înălțat pe aripa celei mai 
curate bucurii modalitatea, 
tonul, cadența poematică 
ivită în expunerile tova-

Viteazul Ia Ălba Iulia și 
la Cluj-Napoca, iar pe cea 
a lui Ștefan cel Mare 
la Vaslui și. la Suceava. 
Poemul istoriei 
porane îl scriem cu tăria 
betonului 
bronzului. Căci, de pildă, 
canalul ce leagă Dună
rea de la Cernavodă la 
Constanța îl construim și 
sub privegherea lui Mircea 
Bătrînul, străjuitor, în mo
numentul de la Tulcea ori 
în cîntarea scandată de E-

contem-

și strălucirea

lității fiecărui cetățean, ca 
o știință din care se înva
ță, se soarbe dulcea ambro
zie a dragostei de țară. 
Așa cum arată președinte
le nostru: „EVocăm cu în
dreptățită mindrie istoria 
eroică, de secole, a poporu
lui român, în cadrul căreia 
a ars mereu vie flacăra 
luptei pentru libertate și 
neatîrnare, pentru scutura
rea jugului exploatării și 
asupririi, pentru afirmarea 
deplină și neîngrădită a ge-

„Cea dintîi carte a unei națiir «

rășului Nicolae Ceaușescu, 
parcă anume ca adevărul 
istoric să capete.mai multă 
lumină și deplinul creză- 
mint. ».

Interesul pentru istorie 
are rădăcini adînci, te
meinice în dragostea de 
popor și de țară, cu care 
se identifică și i se dăruie, 
călăuzit de imensa-i dorin
ță ca istoria! de azi și cea 
de mîine să fie mereu o 
treaptă spre libertate, in
dependență, unitate, spre 
pace și lumină. Căci, in 
fond, aceasta-i și viziunea 
materialist-istorică a vieții, 
a devenirii. împletirea is
toriei cu prezentul o să- 
vîrșim, în epoca pe care o 
trăim, la modul caracteris
tic, unic, de îngemănare a 
realizărilor concrete cu 
simbolistica istoriei. Dacă 
am zăgăzuit Dunărea la 
Porțile de Fier ori am așe
zat pe umărul cel mai inalt 
al Carpaților Transfăgără- 
șanul, am înălțat, în același 
timp și statuia lui Mihai

minescu, cel care din eter
nitatea artei, întruchipat și 
el în bronz, privește senin 
largurile mării, ale mării 
noastre pe care, în epoca 
noastră, o umanizăm cu 
un uriaș efort; privește cu 
mindrie poetul nostru, 
scandind: „Românu-n tre
cut mare e mafe-n vii
tor! / Și tu vrei ca poetul 
să fie trecător, / Pe-a țării 
sale țărmuri să n-aibă ce 
să cînte?,/ Dar nu-s colori 
destule în lume să-nveș- 
minte / A munților Car
patici sublime idealuri"...

Dacă, așa cum arăta N. 
Iorga, „Istoria este disci
plina cea mai umană din 
toate", cu ajutorul, cu con
tribuția căreia „ne facem 
mai sociabili, mai altruiști, 
mai iubitori de om și de 
viață", tovarășijl. Nicolae 
Ceaușescu prezi '.tă totdea
una istoria ca pe un neobo
sit și experimentat dascăl 
întru educarea poporului, 
ca un instrument de mode
lare, de forjare a persona

niului său creator, pentru 
asigurarea progresului și 
civilizației patriei noastre". 
Dar nicicînd dragostea și 
încrederea în istoria na
țională, în concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
n-au umbrit dragostea pen
tru naționalitățile conlo
cuitoare, a căror viață 
s-a rînduit, de veacuri și 
veacuri, într-o firească îm
pletire și îngemănare cu 
viața românilor. Istoria 
română însăși s-a zidit 
simbiotic, ca un produs 
al pămîntului carpatin in 
Care de două milenii vie
țuim, cu conștiința ne
strămutată că aici am fost, 
sîntem și vom fi, înfrățiți 
cu munții, cîmpiile și rîuri- 
le zămislite din inima lor. 
în concepția președintelui 
nostru istoria întreține in 
conștiința tuturor cetățeni
lor focul sacru ,al glorioa
selor tradiții de luptă, ali
mentează cu substanța veș
nicei renașteri dragostea 
de patrie, de libertate, re-

aprinde spiritul de luptă și 
de sacrificiu pentru pro
gresul neîntrerupt ăl țării. 
Este concepția largă, ge
neroasă a patriotismului 
revoluționar în care ne 
creștem tineretul și ne în
treținem cumpăna echili
brată a vieții tuturor.

Dar istorie nu-i numai 
cea a veacurilor de de- 

. mult, ci și ceea ce se des
fășoară sub ochii noștri. 
Se desfășoară și crește prin 
efortul minții și al brațe
lor noastre. Este chiar cea 
mai strălucită, mai cuprin
zătoare istorie trăită de 
popor pînă acum, E istoria 
pe care ne-o facem singuri; 
istoria cea nouă a socialis
mului românesc. De aceea 
firesc este s-o iubim cu 
patimă, cu o neprecupețită 
dăruire, pentru că repre
zintă esența trăirii noastre, 
rezultatul ei, cartea de vi
zită cu care ne înfățișăm 
la treptele prezentului și 
viitorului patriei, Mai ales 
că istoria socialistă se 
află în premieră pe solul 
românesc, ca și pe întregul 
glob. O premieră cu atît 
de uimitoare înfăptuiri, în 
toate domeniile, incit ni
meni și nimic nu ne poate 
clinti încrederea în atinge
rea celor mai cutezanțe

. idealuri. Asemenea gînduri 
ne insuflă concepția uma
nistă, revoluționară a pre
ședintelui nostru, convinși 
că: „A munților Carpatici 
sublime idealuri", ' cum 
scandează poetul inimii 
noastre, le vom împlini 
făurind viitorul de aur 
patriei noastre socialiste 
istoria ei de măreție 
lumină.

Astăzi se vor juca meciurile celei 
dintîi manșe din sferturile de finală 
ale cupelor europene intercluburi. 
Amatorii de fotbal din tara noastră 
așteaptă cu mare interes desfășurarea 
partidei din „Cupa U.E.F.A." pe care 
Universitatea Craiova o va susține, 
în deplasare, cu echipa vest-germană 
F.C. Kaiserslautern, partidă ce va fi 
transmisă direct la posturile româ
nești de radio și televiziune. începînd 
de la ora 21.

La Kaiserslautern — unde vremea 
continuă să fie ploioasă, Iar terenul 
de joc dificil — au efectuat ieri un 
antrenament de acomodare următorii 
jucători craioveni, din rîndurile că
rora se va fixa formația pentru me
ciul de astă-seară: Lung, Boldici, Ne- 
grilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungureanu, 
Donose, Beldeanu, Dumitru. Irimes- 
cu, Crișan, Geolgău, Cămătaru. Cîrtu

și A. Popescu (sînt, de asemenea, la 
fața locului jucătorii Bălăci și 
Țicleanu, ambii utilizabili în meciul 
retur de la 16 martie).

întîlnirea va fi arbitrată de o 
brigadă belgiană, la centru' — 
M. Schoeters

Celelalte meciuri din „Cupa 
U.E.F.A." sînt : A.S. Roma — Ben
fica, Valencia — Anderlecht și Bo
hemians — Dundee United. în „Cupa 
campionilor", o partidă de vîrf Aston 
Villa’ — Juventus, celelalte fiind : 
Dinamo Kiev — Hamburger S.V., 
Sporting Lisabona — Real Sociedad 
și Widzew Lodz — Liverpool. Un 
vechi derbi european în „Cupa cupe
lor", Inter Milano — Real Madrid și 
alte trei meciuri : Bayern — Aber
deen, Austria Viena — Barcelona și 
Paris Saint-Germain — Waterschei.

în cîteva rînduri

al 
și 
Și

• în aula I.M.F. din Capitală 
(B-dul Republicii) începe astăzi cea 
de-a 22-a ediție a Turneului interna
țional masculin de șah al României, 
la care participă 14 jucători. Țara 
noastră va fi reprezentată de marele 
maestru Victor Ciocîltea, maeștrii in
ternaționali Ovidiu Foișor, deținăto
rul titlului de campion republican, 
Mihai Ghindă, Constantin Ionescu, 
Parik Ștefanov, Adrian Negulescu și 
Valentin Stoica. în rindul oaspeților 
se află maeștrii internaționali E- 
duard Meduna (Cehoslovacia), Heinz- 
Ulrich Griinberg (R.- D. Germa
nă), Klaus Bischoff (R.F. Germa
nia), Zbigniew Szymczak (Polonia), 
Peter Lukacs, Gabor Kallay (ambii 
Ungaria) și Giorgios Markropoulos 
(Grecia).

Prima rundă este programată la 
ora 15,00.
• La Sibiu, cu prilejul unui con

curs de verificare, au fost stabilite 
16 noi reeprduri naționale la înot ! 
în fruntea listei performerilor se 
află binecunoscuta noastră sportivă 
Carmen Bunaciu (Dinamo), cu un 
nou record național la una dintre 
probele ei favorite — 200 m spate, cu 
2T2”10/100, De la același clu,b bucu- 
reștean au mai întrecut vechile 
recorduri : Luis Șopterian (100 m și

50 m 
liber) 
m fluture). Ca de obicei, _______
foarte bune au obținut cîțiva dintre 
tinerii înotători de la C.S.M.Ș. Baia 
Mare, care și-au înscris numele pe 
tabela recordurilor : Palencsar Eniko 
(1 500 m liber), Robert Pinter (400 m 
liber) și Maria Culică (200 m flutu
re). Ceilalți recordmani sînt : Eugen 
Nan (C.S.Ș. Ploiești — la 800 m și 
1 500 m liber), Cristian Ponta (C.S.S. 
Ploiești — Ia 200 m mixt). Iulia Ma- 
teescu (C.S.Ș. Ploiești — la 100 m și 
200 m spate) și Cristina Deveșeleanu 
(Clubul liceului 37 București — 50 m 
și 200 m bras, la categoria fete — 
14 atti).
• La tradiționalul concurs inter

național de lupte greco-romane pen
tru trofeul „Nikola Petrov", desfășu
rat la Sofia, sportivul român Ștefan 
Negrișan s-a clasat pe primul loc lâ 
categoria 68 kg. La cat. 74 kg. Ștefan 
Rusu a ocupat locul al doilea. Alți 
sportivi români : Nicolae Zamfir.. 
(57 kg) și Florin Herțea (82 kg) s-au 
clasat pe locul trei la categoriile res
pective.

• în mai multe orașe din Olanda 
au continuat meciurile campionatu
lui mondial masculin de handbal 
(grupa B). Iată rezultatele înregis-

bras). Cristian Drăgan (400 m 
și Flavius Vișan (100 m și 50 

rezultate

• AUTOMOBILUL 
CARE... VORBEȘTE. Cri- 
za care afectează industria Oc
cidentală de automobile a de
terminat firma „British Ley- 
land" să lanseze un nou și ori
ginal model de automobil, în 
speranța că veniturile provenite 
din Comercializarea acestuia ii 
vor permite să depășească difi
cultățile financiare cu care esțe 
confruntată. „Maestro", cum este 
denumit nou-născutul. a fost 
pus în vînzare marți în ță
rile Pieței comune. Mașina este 
echipată cu un sintetizator de 
cuvinte care difuzează apeluri 
adresate conducătorului auto 
cu privire la nivelul uleiului 
sau la asigurarea securității în 
timpul călătoriei, sfătuindu-1; 

, de exemplu, să-și țege centura.

Potrivit conducerii firmei, „Ma
estro" ar fi trebuit să-i permită 
lui „British Leyland" să recu
cerească o importantă parte a 
pieței britanice (în prezent 
controlată numai în proporție 
de 18 la sută) și să lichideze 
pină la sfîrșitul anului 1983 de
ficitul său apreciat la 200 mi
lioane de lire. Punerea la punct 
a acestui automobil a costat 
firma și pe contribuabilul bri
tanic 210 milioane de lire. Gu
vernul britanic a acordat, înce- 
pind din 1979, 1,230 miliarde
lire firmei pentru a-i permite 
să supraviețuiască.

® SISTEM NOU DE 
CONTROLARE A VEDE
RII. Tradiționala planșă pentru 
controlul acurateței vederii va

putea fi. in curînd, iniocuită 
printr-o nouă metodă bazată 
pe folosirea ordinatorului, gra
ție unui sistem conceput de 
medicul norvegian Jon Brod- 
well, Eliminînd dezavantajele 
vechii metode, echipamentul 
este în măsură a stabili simul
tan acuitatea vederii, vederea 
pe timp de noapte, capacitatea 
de distingere a culorilor și des
chiderea cîmpului vizual.

® EXERCIȚIILE FIZICE 
PRELUNGITE SI GLOBU
LELE ROȘII. Alergările pe 
distanțe mari și vreme mai în
delungată pot provoca anemie. 
Aceasta este concluzia ce se 
desprinde dintr-un studiu asupra 
unor alergători de cursă lungă, 
ce au parcurs o distanță de 312

D
mile în decurs* de 20 de zile. Ei 
au încheiat „maratonul" avînd 
o concentrație de hemoglobinâ 
în medie de 16 la sută sub ni
velul înregistrat înainte de ple
carea in cursă. Se crede că 
exercițiile fizice prelungite ar 
inhiba dezvoltarea globulelor 
roșii. Această cvasianemie este, 
însă, compensată prin creșterea 
vitezei de circulație a sîngelui, 
datorită „diluării" acestuia ca 
urmare a scăderii globulelor 
roșii.

® PLANTĂ HIBRID 
PENTRU REGIUNILE

RECI. Cercetătorii de la In
stitutul de horticultura „Mihail 
Lisavenko" (U.R.S.S.) au obținut 
un hibrid pe baza. unor plante 
de stepă — mărăcini, scaieți ș.a. 
— aproape lipsite de orice im
portantă economică. Rezultatul 
a fost reunirea celor mai bune 
proprietăți ale acestora într-o 
singură plantă, foarte rezistentă 
în condițiile de climă siberiană și 
care. în plus, prezintă avantajul 
de a produce fructe mari, roșii, 
lipsite complet de ghimpi. Fruc
tele sînt destinate populației din 
Siberia.

® IPOTEZĂ ASTRO
NOMICĂ ? Observații astro
nomice recente asupra unor ste
le din constelația Pleiadei, re
levă revista engleză „New 
Scientist", au dus la o consta
tare neașteptată : una din ju
mătățile stelei este mai lumi
noasă decit Cealaltă. De aici 
decurge concluzia că aceste ste
le se pregătesc pentru a se di
viza în două. Cauza pare să fie 
viteza lor de rotație foarte mare. 
Destul de curind (la scară cos
mică). ele vor forma perechi de 
stele normale, cu rotire încea
tă. Dar dacă Stelele se nasc 
astfel, astronomii iși pun între
barea : în acest caz planetele 
sistemului nostru solar s-au 
născut oare nu jlin aglomerare 
primară de gaze și praf cos

T-
Turneul grupei „C" 

a campionatului mondial 
pentru juniori

între 3 și 10 martie, Ia patinoarul 
„23 August" din Capitală se va des
fășura turneul grupei „G“ a campio
natului mondial de hochei pentru ju
niori (jucători pînă la 20 ani). Vor 
participa echipele Australiei, Bulga
riei, Ungariei și României. Se va juca 
sistem turneu, tur și retur. -în fie
care zi disputindu-se cite două me
ciuri (la ora 15,30 și, respectiv, 18).

Joi sînt programate meciurile : 
România — Australia (15,30) și Bul
garia — Ungaria (18).

înaintea turneului grupei „B“ a 
campionatului mondial (Tokio, 21—31 
martie), echipa reprezentativă de 
hochei a României va mai juca trei 
partide amicale peste hotare : cu 
echipa Elveției (9 și 10 martie) și cu 
aceea a Italiei (11 martie).

trate : Franța — Olandă 19—19 ; 
Israel — Bulgaria 24—23 ; Ungaria — 
Suedia 26—19 ; R.F. Germania — Ce
hoslovacia 17—16. în prima zi a tur
neului final se vor disputa următoa
rele partide : Ungaria — Cehoslova
cia, Suedia — Spania și R.F. Ger
mania — Elveția.
• SOFIA 1 (De la trimisul Ager

pres, Lucian Oprea). — La o întîl- 
nire cu ziariștii acreditați la Univer
siada de iarnă de la Sofia, Ernie 
Miller, responsabil cu problemele de 
presă din Comitetul de organizare a 
Jocurilor mondiale universitare de 
vară de Ia Edmonton (1—11 iulie 
1983), și John Russel, membru al Co
mitetului de organizare, au arătat că 
în orașul canadian sînt așteptați să 
sosească peste 4 000 de sportivi din 
85 de țări.

S-a arătat că mai bine de o treime 
din biletele de intrare au fost vin- 
dute, cele mai solicitate fiind la 
turneul de baschet și Ia natație, iar 
televiziunea națională — CBC — a 
semnat un contract pentru preluarea 
în direct a concursurilor.

Paralel cu manifestările sportive, 
se va desfășura un festival cultural- 

. artistic, la care au fost invitate să 
participe ansambluri studențești din 
peste 40 de țări.

mic. cum se consideră in pre
zent, ci din divizarea unui frag
ment mai mic desprins din 
Soare ?

® LONGEVIVI VEGE
TALI. Cercetînd vegetația din 
Tibet, un grup de specialiști din 
cadrul Comisiei de stat pen
tru știință și tehnologie din 
R. P. Chineză au descoperit mai 
multe soiuri de pomi fructiferi, 
remarcabili prin „vîrsta" și di
mensiunile lor. Printre aceștia 
— arată ziarul „China Daily" — 
au atras atenția un nuc de 1 150 
de ani și o rodie de 810 ani, 
aceasta avind diametrul de 
4,35 m. In timp ce vîrsta altui 
nuc a fost evaluată la cel puțin 
1 600 de ani. într-o comună 
din zona tibetană Bomi cer

cetătorii au dat peste un 
nuc cu înălțimea de 22,5 m.

• MENIURILE COS- 
MONAUȚILOR. De 13 în
ceputul erei cosmice, „hrana 
spațială" a evoluat continuu 
atît sub raportul gustului, cit 
șl al prezentării. După cum 
arată profesorul american 
Charles Bourland, mulți cred 
că astronauții au utilizat și uti
lizează în timpul alimentării 
tuburi (asemănătoare celor care 
conțin pastă de dinți), ceea ce 
nu se mai petrece însă de 
multă vreme. în general, hrana 
este consumată sub formă de 
mici cuburi, cu o gelatină la 
suprafață, pentru evitarea im- 
prăștierii părților componente 
din cauza imponderabilității.



VIENA belgrad: PlenaraSchimb de mesaje între președintele C.C. al U.C.I.

TOKIO 1 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise împăratului 
Japoniei, Hirohito, un călduros me
saj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate pentru 
poporul japonez prieten.

Exprimînd deosebite mulțumiri 
pentru mesajul ce i-a fost adresat, 
împăratul Hirohito a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate șl fericire, precum și urări 
de prosperitate și succes poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea .de către împăratul 
Japoniei a tovarășului Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, șeful delegației pariamen- 

*tare române, care întreprinde o vi
zită oficială de prietenie în Japonia, 
la invitația Dietei.

Cu prilejul discuției care a avut 
Ioc, a fost relevată importanța deo
sebită a convorbirilor și înțelegerilor

KHARTUM

Convorbiri româno-sudaneze
KHARTUM 1 (Agerpres). — Cu 

ocazia participării la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres național al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, tovară
șul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C,C. 
al P.C.R;, a avut întrevederi cu Ibra
him Moneim Mansour, ministrul fi
nanțelor și planificării economice, 
președintele părții sudaneze în comi
siile mixte politică și de cooperare 
economică și tehnică româno-suda
neze, și cu Mohamed Bashir Wagie, 
ministrul industriei.

în- cadrul convorbirilor s-a dat o 
înaltă prețuire contribuției pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Gaafar Moha
med Nimeiri, președintele Uniunii 

româno-japoneze convenite la nive
lul cel mai înalt pentru amplificarea 
dezvoltării pe' multiple planuri a' re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre' cele două popoare. în intere
sul dezvoltării și progresului lor, al 
păcii, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

S-a exprimat dorința comună de a 
adinei, .în continuare, relațiile dintre 
România și Japonia, parlamentele și 
parlamentarii din cele două țări fiind 
chemați să-și 
contribuție In 
acestui obiectiv.

aducă o 
vederea

însemnată 
realizării

★
Delegația parlamentară 

vizitat uzina Zania a companiei 
Nissan, una dintre cele mai mari 
firme constructoare de autoturisme 
din Japonia, precum și centrul de 
pregătire a cadrelor pentru agricul
tură din prefectura Kanagawa. Cu 
acest prilej s-a procedat la un schimb 
de experiență 
din domeniile 
culturii.

A participat 
sădorul României in Japonia.

Socialiste Sudaneze și al Republicii 
democratice Sudan, o au la dezvol
tarea continuă a relațiilor bilaterale, 
subliniindu-se că dialogul la nivel 
înalt a pus bazele unei prietenii sin
cere și durabile intre cele două țări 
și popoare.

S-a evidențiat evoluția mereu as
cendentă a raporturilor bilaterale în 
toate domeniile de activitate. A fost 
trecut în revistă stadiul actual al 
obiectivelor economice, care se reali
zează în Sudan, în cooperare cu țara 
noastră, și s-a . exprimat satisfacția 
in legătură cu creșterea sensibilă a 
schimburilor comerciale. A fost subli
niată hotărirea celor două țări de a 
acționa în continuare pentru îndepli
nirea hotăririlor convenite la cel mai 
înalt nivel, pentru adincirea și di
versificarea colaborării în toate do
meniile de activitate.

Acțiuni și luări de poziție 
pentru dezarmare și pace

S.U.A. : „Fondurile militare să fie folosite pentru 
rezolvarea unor probleme sociale"

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Comitetul executiv al Asociației 
naționale a guvernatorilor din Sta
tele Unite ale America a adoptat 
o rezoluție prin care cere reduce
rea substanțială a cheltuielilor mi
litare ale S.U.A. in perioada 1984— 
1988, astfel incit pe această cale 
să se economisească fonduri in va
loare de 294 miliarde de dolari, 
care să fie orientate spre- rezolva
rea unor probleme acute cu care

ITALIA : „Dacă vrei pace pregătește pacea

Radu Bogdan, amba-

cu specialiști japonezi 
industriei' și agri

română a

Reprezentanților

Sub oceastă lozincă, mii de persoane au demonstrat recent la Roma 
împotriva instalării de rachete nucleare americane pe teritoriul țării

CANADA „Nu, experimentării rachetelor «Cruise» 
pe teritoriul țării I"

OTTAWA 1 (Agerpres). — Un 
număr de 70 de personalități ale 
vieții politice și artistice canadiene, 
precum și clerici au cerut guver
nului de la Ottawa — intr-o scri
soare deschisă publicată de ziarul 
„Globe ‘and Mail"— să refuze price 
demers al S.U.A. privind experi
mentarea rachetelor . americane 
„Cruise" pe teritoritil Canadei, in
formează agenția U.P.l. „Nu putem 

^răi o viață sănătoasă, rezonabilă 

este confruntată societatea ameri
cană. Intre altele, documentul pre
conizează ca sumele eliberate prin 
scăderea cheltuielilor militare să 
fie alocate spre rezolvarea unor 
probleme economice și sociale cro
nice ale S.U.A., pentru ameliorarea 
asistenței sociale și medicale, pen
tru sprijinirea familiilor sărace, a 
categoriilor defavorizate ale popu
lației americane.

in condițiile în care amenințarea cu 
un conflict ucigător ar putea de
veni realitate", a declarat, intr-o 
conferință de presă, arhiepiscopul 
E. W. Scott, cel mai înalt prelat al 
Bisericii Anglicane din Canada. 
„Respingem politica bazată pe pre
misa că războiul nuclear este inevi
tabil", a subliniat .el, precizind : 
„consecințele unei astfel de even
tualități catastrofale fac o aseme
nea premisă total inacceptabilă".

lucrările Consiliului 
guvernatorilor A.I.E.A
VIENA 1 (Agerpres) — La Viena 

s-au încheiat lucrările Consiliului 
guvernatorilor Agenției Internaționa
le .pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), 
la care au participat reprezentanți a 
34 de 'state membre ale consiliului. 
Au fost examinate o serie de proble
me legate de creșterea Țolului 
A.I.E.A. in promovarea cooperării in
ternaționale in domeniul nuclear . și 
s-a adoptat, programul de cooperare 
tehnică pe anul 1983, de care vor 
beneficia 75 de state în curs de dez
voltare. între care și România.

La lucrările sesiunii, țara noastră a
- fost reprezentată de o delegație con
dusă de Cornel Mihulecea. președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

NICOSIA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, care a fost reales în funcția su
premă. la data de 13 februarie, cind 
a obținut 56,54 la sută din' voturile 
exprimate, a' depus luni jurămîntul 
in fața Camerei Reprezentanților.

In discursul rostit cu acest prilej, 
președintele Kyprianou a spus : „Ce
rem să fie garantate libertatea, in
dependența. suveranitatea, integrita
tea teritorială, neutralitatea și neali
nierea Republicii Cipru". El a adău
gat că guvernul său este în favoarea 
aplicării rezoluțiilor adoptate de 
Națiunile Unite, documente care de
finesc condițiile indispensabile unei 
reglementări juste 
blemei cipriote — 
France Presse.

In sfîrșit, șeful statului cipriot 
și-a exprimat regretul față 
tul că negocierile intercomunitare 
nu s-au soldat cu nici un rezultat, 
subliniind că este indispensabil ca 
acest dialog să devină substanțial și 
eficace;

a pro- 
agenția

și viabile 
relatează

de fap-

BELGRAD 1 (Agerpres) — La Bel
grad a avut loc plenara C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, care 
a examinat o serie de probleme ale 
gcțiyitătii' politi.co-ideologice și sar
cinile U.C.I. în acest domeniu. Ra
portul la plenară a fost prezentat de 
Kiro Hadji Vasiliev, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Mitia Ribicici, președintele 
Prezidiului C.C. al "U.C.I., care a 
subliniat necesitatea intensificării ac
tivității politico-ideologice in orga
nizațiile clasei muncitoare și ale ce
lorlalți oameni ai muncii, arătînd că 
forța principală o reprezintă clasa 
muncitoare, în miinile căreia trebuie 
să se afle sistemul constituțional de 
autoconducere socialistă, ca cea mai 
puternică armă pentru consolidarea 
rolului- ei conducător în societate.

Apel in favoarea susținerii luptei poporului coreean pentru
și pașnică a patriei sale

PARIS 1 (Agerpres) — Sub auspi
ciile Comitetului internațional de 
legătură pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a Coreei, la Paris 
s-au desfășurat lucrările unei Confe-. 
rințe'internaționale de urgentă la care 
au participat reprezentanți de guver
ne, ai unor organizații naționale și 
internaționale, personalități marcante 
din diferite țări ale lumii. Participan
ta aii adoptat un apel adresat tuturor 
guvernelor. partidelor politice, orga
nizațiilor de masă și internaționale, 
tuturor oamenilor iubitori de pace, 
cerîndu-le să acționeze împotriva

DELHI: Sesiunea parlamentului indian
DELHI 1 (Agerpres). — în cadrul 

sesiunii parlamentului indian a fost 
prezentat proiectul de buget pe anul 
financiar 1983—1984, care începe 
la . 1 aprilie. După cum se arată 
la Delhi, fondurile alocate sec
toarelor economic și social sînt des
tinate, cu prioritate, dezvoltării ra
murilor de bază ale. industriei, creș
terii eficienței agricultiirii și îmbu
nătățirii condițiilor de viață ale 
păturilor sărace. Este prevăzută, intre 
altele, sporirea cu'27 la sută a sume
lor repartizate . sectorului de stat, o 
ațenție deosebită fiind acordată in
dustriei petrolului, extracției de căr
bune și producției de energie elec- 

Vorbitorul a precizat că unitatea 
U.C.I., ca avangardă politico-ideologi- 
că a clasei muncitoare și .ca forță de 
coeziune a societății, constituie pre
misa esențială a consolidării și dez
voltării pe mai departe a tuturor 
cuceririlor revoluției : autoconducerea 
socialistă, egalitatea in drepturi, 
frăția și unitatea popoarelor iugosla
vă, politica de nealiniere și integri
tatea teritorială a R.S.F. Iugoslavia. 
C.C. al U.C.I., comitetele republicane 
și provinciale ale U.C.I. au sarcina 
să acționeze in permanență pentru 
dezvoltarea acestei unități — a evi- . 
dențiat Mitia Ribicici. Vorbitorul a 
menționat că este necesar ca în ca
drul U.C.I. să se organizeze dezba
teri pe marginea aspectelor ideolo
gice și teoretice ale diverselor pro- 
bleme politice, sociale și culturale 
interne și internaționale.

planurilor de colaborare militară 
între S.U.A., Japonia și Coreea cje 
Sud. să condamne manevrele militare 
de amploare americano—sud-coreene 
„Team Spirit-83“, ce pot provoca un 
război în Peninsula Coreea, să deter
mine retragerea imediată a trupelor 
străine din Coreea de Sud și . șă 
susțină activ lupta dreaptă a poporu
lui coreean pentru «unificarea inde
pendentă și pașnică a patriei sale.

Au fost adoptate. de asemenea, 
două , scrisori adresate secretarului 
general al O.N.U. și, respectiv, celei 
de-a 7-a Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Delhi.

treconi-
trică. cărora Ie revin 36 l.‘/ gută din 
totalul alocațiilor bugetâr*. 
zate.

Adresîridu-se deputaților, minis
trul finanțelor, Pranab Mukherjee, a 
menționat că în exercițiul financiar 
precedent s-a obținut o creștere a 
produsului național brut cu cinci la 
sută și o diminuare a inflației. El a 
subliniat, totodată, că actualul pro
iect de buget înregistrează un defi
cit de 15,55 miliarde rupii, ca urmare 
a reducerii rezervelor valutare ale 
țării, datorată măsurilor restrictive 
impuse în comerțul cu India de 
unele state occidentale.
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SESIUNE. întrunite în sesiune co
mună, cele două camere ale Adu
nării R.S.F. Iugoslavia au aprobat 
numirea lui Mika Spiliak în postul 
de membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, •— transmite agenția 
Taniug. El a fost ales la propune
rea Adunării R. S. Croația în locul 
lui Vladimir Bakarici, decedat în 
luna ianuarie. în aceeași zi, Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia l-a ales, pe 
Mika Spiliak în funcția de vice
președinte al Prezidiului R.S.F.I,

LA GENEVA a avut loc marți o 
reuniune plenară a delegației so
vietice și a celei americane la ne-' 
gocierile privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice.. In 
aceeași zi s-a desfășurat o nouă

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

intîlnire in cadrul tratativelor din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea armamentelor nucleare în 
Europa, informează agenția T.A.S.S.

ALEGERILE DIN ARGENTINA 
vor avea loc la 30 octombrie, iar 
transferul puterii la 90 de zile după 
scrutin, a anunțat într-un mesaj 

■ radiodifuzat adresat națiunii pre- 
. ședințele. Argentinei, generalul Rey

naldo Bignone.

MINIȘTRII DE EXTERNE DIN 
ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. 
s-au întrunit marți la.Bonn .pentru 
a examina , probleme ale cooperării 
in cadrul C.E.E., precum și o serie 
de aspecte ale actualității interna
ționala, intre care ‘Situația din O- 
rientul Mijlociu și relațiile Est- 
Vest.

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN 
FINLANDA. La Helsinki au fost 
anunțate noi majorări de preturi la

produsele alimentare. In medie s-au 
scumpit cu 4 la sută prețurile la 
carne și produse din carne, cu 9 la 
sută la băuturile răcoritoare. Au 
fost majorate, de asemenea, pretu
rile la lapte și produse lactate, pre- . 
cum și la. ouă și unele tipuri de 
coriserve. Potrivit datelor Direcției 
centrale de. statistică, in perioada 
1976—1982 produsele alimentare 
s-au scumpit in Finlanda cu 63 la 
sută. ■
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„Practicile companiilor transnaționale

frînă in calea lichidării subdezvoltării'1

ORIENTUL MIJLOCIU

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERȚULUI EXTERIOR AL S.U.A. 
a fost in luna ianuarie 1983 de 2,96 
miliarde dolari. Potrivit datelor pu
blicate de Ministerul Comerțului al 
acestei țări, pe tot anul trecut a- 
cest deficit a fost de 42,2 miliarde 
dolari.

Un articol din ziarul
ĂDDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 

Exploatarea resurselor naturale și 
umane ale țărilor in curs de dezvol
tare de către țările capitaliste dez
voltate..continuă în ritm susținut-, 
scrie .ziarul .„Ethiopian. Herald", Un 
hiare 'rol il dețin în această privință 
corporațiile transnaționale, care, prac
tic, dictează condițiile lor pentru a 
obține dependența politică și econo- . 
mică a țărilor în curs de dezvoltare", 
scrie'ziarul. Majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare 'sint nevoite să 
mențină relații economice inechita
bile cu țările capitaliste dezvoltate, 
care folosesc arma comerțului ca

„Ethiopian Herald”
armă a exploatării. Toate eforturile 
tinerelor state pentru a face din co
merț un mijloc eficient peptru dez
voltarea lor economică sînt anihi
late de companiile transnaționale, 
care exercită un control riguros și 
recurg la diverse rpanevre Ilegale 
pentru a-și menține pozițiile, se arată 
în articol.

In aceste condiții, subliniază zia
rul, singura ieșire a țărilor în curs 
de dezvoltare este lupta comună pen
tru înfăptuirea noii ordini economice, 
pentru relații egale între toate țările 
lumii.

(din actualitatea politică^

Negocierile libanezo — 
israelia.no — americane 
în problema retragerii 

trupelor Israelului din Liban
BEIRUT 1 (Agerpres). — în locali

tatea Khalde, la sud de Beirut, a 
avut loc, marți, cea -de-a 19-a, rurjțțâ 
a negocierilor ‘ libanezo—:israeliâno— 
americane in,problema retragerii trur 
pelor Israelului din Liban, inforrhea^ 
ză agențiile Reuter și U.P.I.

După o scurtă ședință plenară, con
vorbirile au continuat in subcomite
tele de lucru ce discută problema 
retragerii trupelor israeliene din Li
ban și cererea Israelului referitoare 
la așa-numitele aranjamente de 
seclirițăte in sudul Libanului și la 
stabilirea - cadrului viitoarelor relații 
dintre cele două țări — a declarat 
purtătorul de cuvînt al delegației li
baneze. EI a precizat că Israelul con
tinuă să fie „intransigent" in cere
rile sale, care sînt de natură să aducă 
atingere suveranității Libanului.

I

perspectiva reuniuniila nivel înalt a țărilor nealiniate
Apropiata reuniune la nivel înalt 

de la New Delhi a țărilor nealinia
te polarizează un interes deosebit, 
înscriindu-se ca un eveniment major 

• al vieții internaționale. Agenda de 
lucru, participarea largă — circa 
două treimi din totalul țărilor lumii
— precum și momentul desfășurării 
întîlnirii îndreptățesc atenția cu care 
sînt urmărite pregătirile și lucrările 
viitoarei manifestări. Intr-un interviu 
acordat ziarului „Național Herald**, 
primul ministru al țării-gazdă, Indira 
Gandhi, declara că participanții vor 
aborda o serie de aspecte vizînd asi
gurarea păcii, dezarmarea, decoloni
zarea și dezvoltarea, probleme funda
mentale ale mișcării de nealiniere, 
ale instaurării noii ordini economice 
internaționale, întăririi colaborării 
între statele membre — în marea lor 
majoritate țări' în curs de dezvoltare
— în perspectiva negocierilor globale 
Nord-Sud. Toate acestea sînt pro
bleme majore care preocupă intens 
popoarele statelor nealiniate, dar și 
celelalte popoare ale lumii.

Apărută în condițiile mutațiilor 
profunde — pe plan social, național 
și internațional —, ale dezagregării 
sistemului colonial și afirmării de 
sine stătătoare a zeci și zeci de noi 
state, mișcarea de nealiniere s-a ex
tins și întărit continuu, trăgindu-și 
forța și principiile din aspirațiile Vi
tale ale tuturor popoarelor la pace, 
independentă și dezvoltare de șine 
stătătoare. Este cunoscută acțiunea 
perseverentă a statelor nealiniate 
împotriva politicii' de dominație și 
amestec în viața internă a altor po
poare. pentru făurirea unui climat 
de colaborare rodnică internațională, 
menit să ofere tuturor națiunilor 
condițiile de libertate, prosperitate și 
progres.

Stimulate de preocupări și obiecti
ve identice sau apropiate, de exis
tenta unor afinități de dezvoltare 
istorică, raporturile de colaborare 
ale României socialiste cu țările 
nealiniate s-au extins și intensificat 
permanent in cele mai diverse do
menii — politic, economic, cultural, 
tehnico-științific. S-a statornicit o 
bună conlucrare multilaterală la Na
țiunile Unite sau in alte foruri in
ternaționale. Tara noastră întreține 
practic un dialog viu cu toate statele 
nealiniate, pe plan bilateral, cit și în 
cadrul mișcării, la reuniunile căreia 
participă activ, in calitate de invitat, 
statut conferit în 1976.

împrejurările în care au loc lucră
rile reuniunii Ia nivel înalt sînt deo
sebit de complexe. Ele poartă pe'ce- 

V

tea îngrijorătoare a creșterii încor
dării, intensificării tendințelor de 
lărgire și reîmpărțire a sferelor de 
influență, ascuțirii Contradicțiilor 
politice, agravării crizei economice 
mondiale. într-adevăr. în anii care 
s-au scurs de la precedenta confe
rință s-au intensificat manifestările 
politicii de forță și ingerințe, s-au 
ridicat noi bariere în calea cooperă
rii și înțelegerii internaționale. Secu
ritatea popoarelor, dreptul lor legi
tim la o viață demnă, prosperă — 
pe măsura posibilităților civilizației 
contemporane — se află în pericol, 
expresia cea mai elocventă a situa
ției alarmante de pe scena mondială 
fiind sugestiv reprezentată de acce
lerata cursă a înarmărilor, în pri
mul find a înarmărilor nucleare, cu 
riscurile incalculabile pe care le im
plică. In același timp se mențin fo
carele mai vechi de tensiune, apar 
noi dosare litigioase în diferite zone 
ale Terrei — toate.’ acestea creînd 
mari primejdii la adresa păcii, a dez
voltării libere, independente a națiu
nilor lumii, inclusiv, cele care apar
țin mișcării de nealiniere.

Antrenarea unor state nealiniate 
In spirala atit de nocivă a cursei 
înarmărilor constituie, in acest con
text internațional, o mărturie a pe
ricolului suplimentar pe care furtu
nile actuale îl reprezintă pentru uni
tatea, forța și influența mișcării de 
nealiniere. După cum se știe. în afara 
costurilor exorbitante pretinse, furni
zorii de arme condiționează livrările 
de o serie de clauze care. în ultimă 
instanță, subminează insăși indepen
dența, manifestarea de sine stătă
toare a statelor respective, contra
vin spiritului de nealiniere. Mînuirea 
armamentului sofisticat care este 
„asigurată** de prezenta instructori
lor militari străini; înlocuirea piese
lor de schimb necesare, ca și intro
ducerea unor sisteme „modulare" de 
armament, cu livrări eșalonate, sînt 
tot atîtea aspecte care conduc, im
plicit, la starea crescîndă de depen
dență.

In aceeași ordine de idei, remar- 
cind situația și așa 
lume, nu 
militare 
Analiza 
din lume 
anumită 
încep să _____ ___  .. ......
zeului Marte; în condițiile cind un 
conflict intre state aparținind blocu
rilor militare ar genera, ca urmare a 
relațiilor de alianță, riscuri din cele 
mai grave pe plan mondial, peri

încordată din 
diferendele 
nealiniate, 
tendințelor 
că, intr-o 
nealiniate 

a

se pot ocoli 
dintre statele 
fenomenelor și 

demonstrează 
măsură, țările 
devină zona „favorită'
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metrul nealiniaților se transformă 
într-un teren predilect al conflicte
lor. Or, realitățile au demonstrat și 
demonstrează că, pe deasupra ori
căror deosebiri. existente intre sta
tele nealiniate — decurgînd din di
versitatea opțiunilor ideologice și 
politice. — aceste țări au interese 
fundamentale comune, tocmai aceste 
interese obiective, viabile trebuind 
să prevaleze pentru a nu afecta 
coeziunea mișcării nealiniate. Por
nind de la aceste realități, se impune 
tot mai pregnant necesitatea adînci- 
rii eforturilor pentru căutarea — 
prin negocieri — a soluțiilor practi
ce care să ducă la eliminarea con
flictelor și tensiunii în raporturile 
dintre diferite țări nealiniate. Cu 
atit mai mult cu cit prelungirea 
acestor tensiuni și conflicte este 
profund dăunătoare intereselor sta
telor implicate, imaginii mișcării 
nealiniate, constituind, totodată, un 
element agravant al situației gene
rale din lume.

Pe de altă parte, criza ecoțiomică 
internațională, efectele sale. în spe
cial asupra țărilor în curs de-dezvol
tare, in general țări nealiniate, sla
bele rezultate obținute în lichidarea 
subdezvoltării, ca și lipsa' de interes 
a statelor bogate față de instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale fac obiectul unor justificate 
îngrijorări. Reînvierea și multiplica
rea manifestărilor protecționismului, 
criza mecanismului financiar și de

R. F.GȘomajul și pericolul nuclear în centrul campaniei electorale
Peste cîteva zile, 43 milioane de 

alegători vest-germani urmează a se 
prezenta. la urne pentru a desemna 
componenta noului Bundestag. Par
ticipă la scrutin cele patru partide 
reprezentate în parlamentul de la 
Bonn — Uniunea creștin-democrată, 
cu ramura sa bavareză Uniunea 
creștin-socială. Partidul ■ social-de
mocrat. Partidul liberal-democrat 
— precum și Partidul Comunist Ger
man' și Partidul ecologiștilor. care a 
înregistrat în alegerile locale sufi
ciente voturi pentru a aspira la o 
reprezentare și în Bundestag, și alte 

. grupări mai mici. Acestei ample con
sultări electorale, desfășurate cu 
aproape doi ani înainte de termen, 
i se acordă o deosebită importanță 
nu numai in viața politică a R.F.G., 
ci și in genera] pe eșichierul poli
ticii mondiale. în mod deosebit în 
Europa. Alegerile de la 6 martie ar 

credit internațional, practica dobîn- 
zilor cămătărești ridică. noi dificul
tăți in fața eforturilor spre dezvol
tare ale statelor rămase in urmă. 
Una din consecințele actualelor ine
galități din practica relațiilor econo
mice internaționale o constituie 
creșterea la- plafonuri record a dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare, ceea ce are ca efect înrău
tățirea sitjiației acestor țări, adinci
rea și generalizarea crizei econo
mice. Intr-o asemenea conjunctură, 
o importantă majoră are elaborarea 
unei strategii comune a statelor în 
curs de dezvoltare. în covîrșitoarea 
lor majoritate state nealiniate, pen
tru întărirea poziției și ,unității lor 
de acțiune Ia viitoarele negocieri 
globale cu statele industrializate,

In această perspectivă, ținînd sea
ma de nivelul înalt al reuniunii de 
.la New Delhi, de principiile și tra
dițiile mișcării, reuniunea din capi
tala Indiei poate să se înscrie ca un 
moment de referință, în măsură de 
a înriuri pozitiv cursul vieții inter
naționale, de a aduce contribuții 
constructive la accentuarea tendințe
lor favorabile unei politici de reală 
destindere, pace și dezarmare, la 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune. Este ceea ce așteaptă de la 
această reuniune popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni.

îoan TIMOFTE

putea avea — cel puțin In lumina 
pozițiilor anunțate anterior votului 
de liderii diferitelor partide — re
percusiuni de amploare asupra unor 
importante evenimente și acțiuni in
ternaționale. ca, de pildă, proiectele 
de amplasare a eurorachetelor in 
R.F.G.. cit și în alte țări N.A.T.O., 
relațiile Est-Vest, inclusiv schimbu
rile economice, edificarea securității 
și dezvoltarea cooperării in Europa.

în principal, două mari probleme 
au dominat această campanie elec
torală : primejdiile ce decurg din in
tensificarea cursei înarmărilor nu
cleare — amplificate de persoectiva 
amplasării pe teritoriul R.F.G. a 
noilor rachete nucleare americane — 
și proporțiile fără precedent ale. șo
majului. care afectează la ora actuală 
2,5 milioane oameni, cu tendințe de a 
urca spre finele anului la 3 milioane. 
„Alegătorii vest-germani — arăta 

săptăminalul „Die Zeit" — sînt 
profund preocupați de problema am
plasării rachetelor nucleare. Totodată, 
ei cer partidelor să răspundă la în
trebarea : cită vreme vor mai con
tinua actualele constringeri econo
mice și sacrificii sociale?"

In problema eurorachetelor. liderii 
grupărilor politice reprezentate in 
Bundestag — Partidul 'social-demo
crat, Uniunea creștin-democrată. 
Uniunea creștin-socială și Partidul 
liberal-democrat — nu au ridicat 
obiecții în decembrie 1979 împotriva 
hotărîrii N.A.T.O. privind, instalarea 
noilor rachete nucleare îrt Europa. 
Desfășurarea ulterioară a. evenimen
telor, perspectiva intensificării cursei 
înarmărilor nucleare au .determinat 
însă anumite reevaluări ale situației, 
exprimate prin disponibilitatea și 
față de alte formule, in speranța că, 
dacă va prevala spiritul realist, se 
va putea ajunge la „un aranjament 
asupra echilibrului nuclear la cel mai 
redus nivel posibil" („Stuttgarter 
}5eitung“).

In acest context, s-a încercat și o 
definire mai exactă a ceea ce tre
buie să însemne „fidelitatea R.F.G. 
față de alianța atlantică". „Atitudi
nea noastră in problemele dezarmă
rii — constată „Die Zeit" — ne abligă 
să amintim aliaților noștri propriile 
noastre interese pentru că, așa cum 
arată realitatea, noi sintem mai afec
tați de implicațiile noilor planuri pri
vind rachetele decit marile puteri". 
Sau, cum se exprimă „Stuttgarter 
Zeitung", „ar fi neliniștitor ca o ati
tudine pasivă de loialitate față de 
S.U.A. să ne împiedice a siisține cu 
toată vigoarea o soluție corespunzind 
intereselor vest-germane".

Problematica dezarmării a fost 
formulată în așa fel . în inter
vențiile cancelarului Helmut Kohl, 
președintele U. C. D., și, ale mi
nistrului de externe, Hans-Die- 
trich Genscher, președintele P.L.D., 
incit „să nu prejudicieze poziția 
Occidentului la negocierile sovieto- 
americane", fiind reafirmată, tot
odată, dorința de a menține 
continuitatea . politicii veșt-ger- 
mane in . probleme cardinale — 
ca destinderea, relațiile cu țările so
cialiste, încheierea cu succes a ne
gocierilor de dezarmare. în ceea ce 
privește P.S.D., președintele partidu
lui, Willy Brandt, preciza că „ata
șamentul față de alianțele occiden
tale nu implică pentru P.S.D. obliga
ția de a repeta la infinit ce spun 
alții in cadrul acestei alianțe", adău
gind că partidul său intenționează să 
facă tot ce-i stă in putință pentru a 
nu permite amplasarea pe teritoriul 
R.F.G. a noi rachete nucleare. Presa 
vest-germană a consemnat, de ase
menea. declarația președintelui Uniu
nii , creștin-sociale, Franz losef 
Strauss, în sensul că „opțiunea 
zero" in definiția occidentală este 
nerealizabilă, liderul bavarez pro-

___________________________________________________  

nunțîndu-se în favoarea unei formu
le de compromis in problemă euro
rachetelor.

Dezbaterile in jurul celei de-a doua 
teme a campaniei electorale — șo
majul — nu au conturat, cum era de 
așteptat,. soluții imediate, întrucit 
fenomenul neocupârii a peste 10 la 
sută din populația aptă de muncă a 
luat proporții fără precedent. „Tre
buie' să scoatem R.F.G. din cea mai 
mare criză a istoriei sale— spunea 
H. Kohl. candidatul U.C.D./U.C.S. — 
motiv pentru care sintem obligați să 
punem ordine în cheltuielile publice". 
Pornind de la faptul că deficitul bu
getar al tării totalizează 700 miliar
de mărci și crește zilnic cu 200 mi
lioane mărci, creștin-democrații pro
pun un ansamblu de măsuri pen
tru relansarea economiei și restabi
lirea ritmului de creștere, măsuri 
care prevăd în principal, pe lingă 
reducerea în continuare a cheltuie
lilor publice (inclusiv cele pentru ne
voile sociale), încurajarea investiții
lor. In ce îl privește, Hans-Jochen 
Vogel, candidatul Partidului Social- 
Democrat; acesta anunța că un e- 
ventual guvern condus de el va pro
pune un „pact de solidaritate" pe 
plan național, care va prevedea un 
amplu program de angajări pe pe
rioada 1983—1985 și un program de 
urgență pentru înviorarea industriei 
siderurgice și. totodată, va anula u- 
nele măsuri, sociale ale actualului gu
vern considerate ca Iezind interesele 1 
maselor populare.

Problemele vaste cu care este con
fruntată in prezent R.F.G. pe plan 
economie și social au sugerat unor 
politicieni să evoce posibilitatea, „în 
caz de extremă urgență", a formă
rii unui guvern al „marii coaliții" 
intre creștin-democrați și social-de- 
mocrați. Alții au replicat că nu ar 
exista o situație excepțională care să 
reclame o asemenea coaliție. Sonda
jele de opinie efectuate de instituțiile 
vest-germane specializate nu antici
pează o deplasare masivă de voturi 
de natură a înclina în mod hotărîtor 
balanța astfel incit să asigure unuia 
sau altuia din cele două mari partide 
o majoritate absolută in Bundestag, 
ceea ce lasă deschisă problema 
alianțelor postelectorale — în funcție 
de rezultate și de realitățile vieții 
politice.

Desfășurarea campaniei electorale 
din R.F.G. a prilejuit o amplă in
ventariere a temelor ce preocupă in
tens populația țării, prezentarea unor 
opinii judicioase in problemele păcii 
și dezarmării, in chestiunea crizei 
economice mondiale, a cărei desfă
șurare a angrenat de data aceasta în- 
tr-o proporție maiimare și Germania 
occidentală. Iată motive ce explică 
interesul cu care sînt așteptate aces
te alegeri anticipate.

Petre STANCESCU

această țară provenind 
din extracția mondială 

calcinată. Recent, geologii 
noi posibilități de diverși-

AGENDĂ 

ENERGETICĂ
GEORGETOWN 1 (Agerpres). — 

Principala materie primă a Guyanei 
o constituie bauxita, rezervele ei 
fiind apreciate la 130—150 milioane 
tone, din 
80 la șută 
de bauxită 
aU cercetat 
ficare a materiilor prime, descope
rind zăcăminte de petrol a căror 
exploatare a dus la reducerea im
porturilor de combustibil cu 10 la 
sută în 1982. In 1980, factura impor
turilor de 
ridica la 
yanezi.

petrol aje acestei țări se
380 milioane dolari gu-

LUMPUR 1 (Agerpres). — 
își va spori extracția zil-

KUALA
Malayezia ... __  ____
nică de petrol, de la actuala pro
ducție de 297 000 barili la 365 000, 
anunță agenția Reuter. Potrivit untii 
comunicat al Ministerului de Finanțe, 
extracția de petrol în anul 1983 va 
ajunge la 300 000 barili pe zi. în con
formitate cu Indicatorii celui de-al 
patrulea plan economic (1981—1985), 
producția de petrol a Malayezieî va 
depăși, în 1985, acest nivel.

PARIS 1 (Agerpres). — Președin
tele Agenției franceze pentru ener
gie, Michel Rolant, a avertizat — 
într-o conferință de presă — asupra 
consecințelor amînării programelor 
de valorificare a Surselor alternative 
de energie, subliniind că actuala 
situație de pe piețele internaționale 
ale petrolului trebuie să fie folosită 
pentru a cîștiga timp în realizarea 
acestor programe. El a apreciat că, 
in perspectivă, omenirea va fi con
fruntată cu o penurie energetică*, 
care nu va putea fi prevenită decit 
prin valorificarea din timp a sur
selor . alternative. Michel Rolanț a 
pledat in favoarea realizării in ter
men a programelor franceze de cer
cetare și valorificare de noi surse- 
energetice, ■ astfel incit acestea să’ 
asigure aproximativ o șesime din 
necesarul de consum intern, la sfîrri 
șitul secolului.

OSLO 1 (Agerpres). — O plat
formă de foraj maritim construită 
din gheață va costa numai o frac
țiune din fondurile necesare pentru 
realizarea unei platforme din oțel și’ 
beton, a declarat inginerul norve
gian Eystein Huseby, autorul Unui 
asemenea proiect. Potrivit relatării' 
agenției norvegiene de presă Norin- 
form, in mările arctice pot fi reali-i 
zate platforme petroliere din gheață 
avînd dimensiunile unei insule arti
ficiale. Ele pot fi ușor construite,; 
mai ales in apele de mică adincime, 
cu ajutorul unor dispozitive de pro
ducere a gheței.
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