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în fiecare brigadă, în fiecare schelă:

ACȚIUNI Șl MÂSURI H0TĂR1TE PENTRU
SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEIConsfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului, desfășurată in prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca un moment de referință, cu profunde semnificații în activitatea acestui detașament de>' _”ynte al clasei noastre muncitoare, Organi- zată'fla puțin timp după întîlnirea conducătorului partidului și statului cu reprezentanții minerilor, noua consfătuire, inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrează caracterul novator și revoluționar, propriu concepției secretarului general al partidului privind organizarea și conducerea activității în sectoarele de primă importanță ale economiei naționale, de care depind progresul susținut și multilateral al patriei. Totodată, prin larga participare a oamenilor muncii din unitățile de bază ale industriei de țiței și gaze, prin dezbaterile substanțiale care au avut loc și propunerile făcute în timpul lucrărilor, consfătuirea a demonstrat încă o dată forța și viabilitatea democrației noastre socialiste, încrederea deplină a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în capacitatea clasei muncitoare, a specialiștilor noștri de a rezolva cu forțe proprii problemele complexe ale ridicării României socialiste pe culmi de civilizație și progres.După cum este bine cunoscut, programele de dezvoltare mai rapidă a bazei. energetice și de materii prime adoptate de Conferința Națională a partidului prevăd o creștere mai puternică a producției de țiței și gaze naturale, astfel încît să se realizeze mai devreme obiec

tivul stabilit de Congresul al XII-lea al P.C.R. 
privind asigurarea independenței energetice a 
tării. Secretarul general al partidului a subliniat, în cuvîntarea rostită la consfătuire, răspunderea deosebită ce revine tuturor oamenilor muncii din industria petrolieră pentru realizarea pină 
in 1985 a unei producții de cel puțin 15 mi
lioane tone țiței. Pornind de la situația necorespunzătoare a îndeplinirii prevederilor de plan la extracția de țiței în primii doi ani ai cincinalului, secretarul general al partidului 
arăta că se impune o analiză temeinică a situa
ției din fiecare schelă, din fiecare brigadă, a 
activității fiecărei sonde, pe baza căreia să se 
stabilească cele mai eficiente măsuri de natură 
să asigure realizarea in acest an a producției 
zilnice prevăzute, de 42—43 mii tone petrol. Așa cum arăta secretarul general al partidului, așa cum subliniau participanții la dezbateri, sarcinile stabilite de Conferința Națională, prevederile de plan pe acest an, ca și pe întregul cincinal sînt pe deplin realizabile, au o bază 
reală. Care sînt argumentele acestei aprecieri?în primul rînd, activitatea din industria de 
petrol și gaze naturale are acum un cadru 
optim de desfășurare prin aplicarea măsurilor 
de organizare superioară a unităților ramurii, aceste măsuri vizînd, în special, întărirea unităților de bază care realizează producția pro- priu-zisă, în mod deosebit a brigăzilor de producție petrolieră, în care se hotărăște de fapt soarta realizării . planului de producție. în al doilea rînd, petroliștii țării dispun de o bază 
tehnică puternică, modernă, care se va întări

în continuare prin aplicarea programelor de dotare. la care iși aduc principala contribuție unitățile industriei constructoare de mașini, metalurgiei și chimiei. Totodată, in industria petro
lieră lucrează pe ansamblu multe cadre cu o 
pregătire foarte bună — sondori, maiștri, ingineri — școala românească în acest domeniu bucurîndu-se de un binemeritat prestigiu pe plan mondial.Așadar, sint întrunite toate condițiile organizatorice, și tehnice, dispunem de numeroși specialiști și muncitori pentru a transpune in practică hotărîrile Conferinței Naționale in direcția sporirii mai rapide a producției de țiței și gaze, corespunzător necesităților economiei naționale, asigurării independenței energetice a țării.Trecînd în revistă condițiile de care dispune industria românească de petrol și gaze, secretarul general al partidului a subliniat sarcinile care stau în fața unităților din această ramură, de la brigada de producție pînă la conducerea ministerului de resort, a organelor și organizațiilor de partid, pentru ridicarea întregii activități de extracție a țițeiului și gazelor la nivelul înaltelor exigențe impuse de răspunderile deosebite ce le revin.în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că realizarea obiectivelor privind producția zilnică de petrol pot fi atinse rapid prin trecerea la măsuri hotărîte pentru buna func
ționare a tuturor unităților de producție, a fie-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Acționați cu toate forțele, printr-o exemplară organizare ă muncii 
și disciplină muncitorească, pentru ca fiecare sondă să producă cit mai 
mult, la întreaga capacitate, pentru realizarea zi de zi a planului de 
extracție la țiței și gaze, sporindu-vă astfel contribuția la înfăptuirea 
obiectivului stabilit de Congresul al XII-lea al partidului privind asigu
rarea independenței energetice a țării!
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Timpul bun impune:

TOATE FORȚELE SATELOR — 
LA ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE PRIMĂVARĂ!

Am intrat in cea de-a doua de-’

mînțărilor.

cadă a lunii martie și, in momentul de față, cea mai importantă sarcină a organelor și organizațiilor de partid, a mecanizatorilor, cooperatorilor, specialiștilor, a cadrelor de conducere din agricultură este aceea de a acționa energic, hotărît pentru intensificarea la maximum a însămînțărilor.Timpul este deosebit de favorabil pentru lucrările din cimp. Tocmai de aceea, ținînd seama că rezultatele de pină acum sînt nesa- țisfăcătoare, este absolut necesar ca pretutindeni — și în mod deosebit in județele din sudul și vestul țării — toate mijloacele mecanice și forțele umane din agricultură să fie concentrate acum oră de oră, din zori și pînă în noapte, la pregătirea terenului și semănat.Nicăieri să nu se amine pe miine ceea ce se poate însămînța azi ! Pe primul plan al urgențelor trebuie să se afle semănatul culturilor din prima epocă — ovăzul, mazărea, orzoaica, furajele, inul, sfecla de zahăr — precum și plantarea cartofilor și a legumelor timpurii. în acest an, cind- timpul este mai cald 
ca de obicei, însămînțările trebuie terminate mai devreme. De aceea, peste tot. și mai cu seamă în zonele din sud, trebuie să se lucreze in ritm intens, la nivelul maxim al posibilităților, pentru ca în cîteva zile să se încheie semănatul culturilor din prima epocă.De bună seamă, odată cu măsurile pentru accelerarea ritmului însămînțărilor, esențial este ca, în aceste zile, specialiștii și cadrele de conducere din unități, din con-, siliile agroindustriale și organele agricole județene să manifeste maximă răspundere și exigență pentru respectarea cu strictețe a normelor tehnice privind pregătirea terenului, calitatea semințelor, semănatul și densitatea plantelor la hectar.în aceste zile, datoria activiștilor de partid, a cadrelor din unitățile agricole, consiliile agroindustriale și direcțiile agricole județene, a tuturor specialiștilor este de a se afla in permanență, oră de oră. oe ogoare, in mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, organizind și conducind întreaga activitate pentru intensificarea ritmului insă-

® Pregătirea terenurilor să se facă cu cea mai mare răspun
dere pentru menținerea umidității în sol

® Pretutindeni - muncă bine organizată, din zori și pînă seara, 
pentru terminarea în scurt timp a semănatului culturilor din 
prima epocă

® Maximă exigență pentru calitatea lucrărilor, pentru asigura
rea densității optime a plantelor la hectar
Măsuri ferme pentru încadrarea în normele de consum de 

motorină stabilite, evitîndu-se orice fel de risipă

In pagina a Ill-a : relatări din județele Constanța, Buzău, Bacău și Botoșani 
________________________________ ■ -....................-............................>

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
5 7

Președintele Societății „Aichhorn" din AustriaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Bern- hard Tiirkfeld, președintele Societății „Aichhorn11 din Austria, care a efectuat o vizită in țara noastră.Adresind vii mulțumiri pentru deosebita onoare de a fi primit, oaspetele a inminat tovarășului Nicolae Ceaușescu volumul omagial „Nicolae Ceaușescu — strategia politică a rațiunii11, apărut la Viena cu prilejul Jmplinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere a șefului statului român. El a arătat că această lucrare a fost realizată in semn de admirație și prețuire, de cald și respectuos omagiu adus președintelui Republicii Socia

liste România — omul politic care și-a consacrat viața slujirii cu devotament a aspirațiilor poporului român și ale întregii umanități, a acționat și acționează consecvent pentru pace, destindere, dezarmare și înțelegere in Europa și in întreaga lume.„în volumul pe care l-am alcătuit — a subliniat Bernhard Tiirkfeld — și pe care vi l-am dedicat cu prilejul împlinirii de către dumneavoastră a 50 de ani de activitate politică remarcabilă și a virstei de 65 de ani, am căutat să surprind cîteva din concepțiile, ideile și acțiunile cele mai semnificative pe care le promovați ca președinte al unei țări libere și independente, pentru a izbăvi omenirea de spectrul unui nou război,

pentru realizarea dezideratului de pace și colaborare al popoarelor europene11.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru această lucrare, subliniind că ea servește, dezvoltării tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Austria, bunei cunoașteri intre popoarele celor două țări.în timpul convorbirii care a avut Ioc cu acest prilej, s-a relevat cursul ascendent al raporturilor dintre România și Austria. în acest context, au fost examinate unele probleme privind lărgirea cooperării dintre Societatea „Aichhorn11 și întreprinderi românești de profil.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Directorul editurii indiene „Mosaic Publications Press*1Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Vijay Chadha, directorul editurii „Mosaic Publications Press11 din Delhi, care efectuează o vizită in țara noastră.Exprimind întreaga gratitudine pentru întrevederea, acordată, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, editorul indian a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să -primească, în semn de profund omagiu, un set de cinci volume ale lucrării

„Din gindirea social-politică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu11, publicată recent la Delhi, in limba hindu, de către editura „Mosaic Publications Press11.Oaspetele a subliniat că editarea acestei lucrări in India este o expresie a interesului pe care opinia publică din această țară îl manifestă față de personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, față de gindirea sa novatoare și activitatea neobosită desfășurată pentru binele poporului român, pentru respectarea suveranității și independenței tuturor națiu

nilor, pentru cauza destinderii, securității și dezarmării, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o lume a păcii, înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a arătat că publicarea in limba hindu a acestei lucrări, dovadă a bunelor relații statornicite intre România și India, servește la întărirea prieteniei dintre popoarele român și indian, a colaborării dintre cele două țări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Curtea, casa - ca o floare, 

strada - ca un buchet întreg!

PRIMĂVARA
CURĂȚENIA, ÎNTREȚINEREA și Înfrumusețarea fiecărei localități

Ați așteptat-o, a sosit. E cineva căruia nu i-a 
fost dor de primăvară ? Fără îndoială că nu. Ano
timpul e iubit pentru că aduce căldură, aduce ver
deață, aduce o parte din frumusețea înconjurătoare. 
Cealaltă parte de frumusețe nu vine singură, pe 
aripile zefirului. O „aduc" oamenii. Așadar, a sosit 
sezonul în care grebla, casmaua, găleata cu var, 
mătura se înscriu ca prim factor în „ecuația" fru
museții. Ecuație pe care trebuie să o „rezolvăm" 
cu toții. Aceasta e regula de bază a autogospodă-

ririi, ea corespunde fidel ideii de autoconducere te
ritorială. Chipul orașelor și satelor țării e încredin
țat deci, in mod firesc, locuitorilor lor, cei care 
beneficiază de frumosul înconjurător, de gradul de 
civilizație. Chip pe care ei sînt datori să-l îngri
jească, să-l înfrumusețeze, să-l întrețină. Timpul 
nu așteaptă, excepțiile nu sînt admise. Așa spune 
legea, așa o cere spiritul civic. Startul întrecerii 
pentru cea mai frumoasă așezare e dat. Cu mic, cu 
mare — la curățenia, întreținerea și înfrumusețarea 
fiecărei localități.

Spiritul gospodăresc - o cerință civică, o îndatorire legală
Precizări din partea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare privind obligațiile cetățenilor 

referitoare la buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților

Sosirea primăverii, anotimp de vîrf al lucrărilor edilitar-gospodă- rești, anotimp in care, prin tradiție, oamenii ies cu mic cu mare in curți și grădini, pe străzi și in parcuri, pentru a primeni fața localităților, este momentul în care, mai mult decit in oricare perioadă a anului, cetățenii sint chemați să participe la executarea lucrărilor de curățenie și înfrumusețare. în legătură cu răspunderile ce revin fiecărui cetățean pentru realizarea acestor lucrări am solicitat precizări tovarășului Cornel 
STELNICEANU, director adjunct in Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.— După cum se știe — ne-a spus interlocutorul — in sesiunea din decembrie anul trecut. Marea Adunare Națională a adoptat Legea nr. 10/1982. Noul act normativ se înscrie in ansamblul măsurilor adoptate in ultimii ani, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru extinderea aplicării normelor și principiilor autocon- ducerii, din care fac parte și_ normele autogospodăririi localităților. Prevederile noii legi sînt larg cunoscute, acum trebuie să înceapă aplicarea lor in masă. Este vorba de realizarea măsurilor practice de în

frumusețare și modernizare a fiecărei așezări, de păstrarea și dezvoltarea zestrei edilitar-gospodărești a orașelor și comunelor.Dacă există un anotimp „de vîrf11 al autogospodăririi, ei bine, acela este primăvara. într-adevăr, ce poate însemna aplicarea autogospodăririi mai mult decit, în primul rînd. partici
parea tuturor locuitorilor la lucrările 
de bază, esențiale, de întreținere și 
înfrumusețare — de la curățenia locuinței, a curții, spațiului de lingă bloc, pină la înfrumusețarea satului, comunei, orașului. Fiecare gospodărie, fiecare stradă să fie cît mai îngrijită și curată ca un pahar — iată , „rezumatul11 practic, de sezon, al autogospodăririi. Se poate spune că autogospodărirea la nivelul colectivității, al localităților se compune din participarea la autogospodărire a fiecărei familii. E vorba, desigur, nu numai de a înfrumuseța propria gos
podărie, ci și domeniul public, între
gul mediu in care omul trăiește, 
muncește și se odihnește.

— Ce trebuie să facă cetățenii acum., 
primăvara ?— Aș aminti in primul rind săparea spațiilor verzi, îngrijirea pomilor, sădirea florilor in curți și in fața I imobilelor pe care le dețin, ca și

menținerea curățeniei trotuarelor, rigolelor, părții carosabile a străzii sau drumului din dreptul imobilelor în care locuiesc. Acum este momentul în care bunul gospodar se preocupă de zugrăvirea și vopsirea părților exterioare ale locuințelor, de înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor degradate in tihipul iernii, precum și de efectuarea celorlalte lucrări de reparații și Întreținere la fațadele locuințelor. Tot acum se curăță instalațiile pentru evacuarea reziduurilor menajere, crematoriile și locurile de depozitare a reziduurilor, se repară anexele gospodărești (magazii, șoproane etc.). în mod deosebit, locuitorii de la sate au obligația să asigure întreținerea drumurilor, trotuarelor, șanțurilor, podurilor, podețelor, fintinilor, captărilor de izvoare, curățenia și igienizarea grajdurilor, a celorlalte adăposturi pentru animale și păsări.
— Cum se asigură participarea ce-, 

tățenilor la acțiunile de gospodărire 
care nu privesc propriul imobil, ci 
curățenia zonelor publice : parcuri, 
locuri de joacă pentru copii etc. ?Convorbire consemnată de

Mihai IONESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Măsura lucrurilor„Trestie ginditoare“ plăpindă, „măsură a lucrurilor11, omul, oamenii, fiecare dintre noi — ca să apelez la spusa veche și temeinică ■— sintem totodată măsurați de ele ; de lucrurile făurite de noi înșine, de durata și frumusețea tăieturii in timp și vreme a intocmirii lor. S-a afirmat odată poate excesiv de metaforic precum că istoria omenirii ar fi istoria uneltelor. Și a brațului, a palmei ; negreșit. e mult adevăr aici. Dar întrebarea se pune tăios : ce' am făcut pe

urmă cu aceste unelte și cu aceste brațe-palme ? Mai repede zis. mai direct ; ce am făcut cu ele zgircit ori mai dăruit, am putut, am știut, știm sau vom putea ști fiecare dintre noi — ca să folosesc
însemnări de Nicolae VELEA

și prin ele ? Adică, atunci cind ni s-au ridicat la înțelegere și inteligentă, am sporit durata in memorie afectivă si tehnică a urmașilor noștri ? Sau, după felul mai stîngaci ori mai destoinic, mai
o inflexiune de frază cro- nicărească — „a-și face lucrarea sa“ ?Desigur, nu oricare „lucrare11, izbindă, realizare poate fi iscălită și neapărat memorabilă. Și aceasta nu doar din cauză că

oricine este — ori poate fi — o personalitate, dar și din pricina muncii și pregătirii fiecăruia.însă există mindrii și satisfacții cel puțin egale, ( acelea ale efortului și orgoliului colectiv, ale zilelor și nopților îngemănate. ale umerilor și 6ăgetă- rilor, cutezanțelor alăturate unanim și înșelător anonim.Oricum, dezlegate de orgolii și veleități singu- lar-bolnăvicioase și țif-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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„De ce 1 — se unii, dovedind înțeleseseră

A-TI ASUMA RĂSPUNDEREA

CONVORBIRI CU PROMOTORI

EXIGENTELE CODULUI ETIC
Oamenii

de Traian COȘOVEI

I

”y 0

FIȘIER SOCIAL

bucură de și libertățiși-și care sâ-i care,lucru la cei liberă",

■ta

Costache CHIORĂSCU 
președinte,
Ioan BID1UC
secretar

hidrocentralelor
Știu că nu pot cuprinde acest șantier uriaș cu 

întreaga lui umanitate. Dar aș vrea un poem scris 
numai cu nume ale oamenilor care construiesc aici, 
la' Porțile de Fier II - un poem de iubire, ca o 
uriașă respirație, numai din nume de oameni, de 
care nu a mai. auzit lumea, dar care trudesc compe
tent șa eroici, devotați și cu înaltă abnegație la o 
operă uriașă — oameni ale căror eforturi, înaintea 
cuvintelor mele, vor circula pe magistralele de înaltă 
tensiune^ în energie, în căldura și lumina României 
întregii

Vreau să semăn cu lumină, cu căldură, cu electri
citate, cu energie și cu umanitate din Insula Ostrovu 
Mare, de la Hidrocentrala Porțile de Fier II I

Vom înțelege vreodată viața, sufletul, generozita
tea și noblețea marilor constructori ai uriașelor hi
drocentrale ?! Marii creatori de energie — și pe 
uriașii cărbunelui, și pe uriașii petrolului, și pe 
aceștia de la hidrocentrale — îi vom înțelege, îi 
vom iubi destul ? I Pe șantierul Porțile de Fier II 
oamenii se străduiau să înfrunte iarna — a șasea, 
pe acest uriaș șantier — și cine mai ține socoteala 
a cîta iarnă petrecută pe celelalte mari șantiere de 
construcții hidroenergetice ale României! Âșa cum 
afirmau ei: „Cînd am plecat la Argeș, am spus: 
ce bine a fost pe Bistrița; cînd am plecat pe Lotru, 
am spus: ce bine a fost la Argeș; cind am plecat 
la Porțile de Fier I, am spus: ce bine a fost la 
Lotru... Și tot astfel, ce bine a fost în căsuța noastră, 
la Cerna - Tismana... Sublimi oameni, constructorii

uriașelor șantiere hidroenergetice — oameni care 
nu își au alt etalon - și alt blazon al existenței 
lor - decît uriașele lor șantiere, uriașele lor opere, 
defrișînd, umanlzînd zone întregi, înălțînd hidro
centrale, înălțînd orașele turistice, coloniile defini
tive ; așternînd șosele, autostrăzi, trezind la viață 
zone întregi, eliberînd Energia — iar ei - Energia 
energiilor, cea mai prețioasă energie, din nou în 
rulotele lor, aruneînd un ponton, deschizînd un 
drum, defrișînd o pustietate; luptîndu-se cu intem
periile, cu izolarea, pînă își vor aduce uriașele lor 
utilaje, macaralele, primele cabluri electrice, pînă 
își vor aduna din nou admirabilele lor „nuclee 
umane" ; pînă vor ridica primele barăci, pînă vor 
pregăti prima mîncare caldă în cantina lor; pînă 
vor înălța uriașul batardou, pînă vor devia fluviul, 
pînă vor rupe primele cupe de excavator din adincul 
uriașelor fundații.,.

Este bine - și trebuie să consemnez aici - că 
tuturor acestor constructori, pentru eforturile lor de 
excepție, pentru renunțările și sacrificiile, pentru 
măreția lor de deschizători de drumuri, de creatori 
de civilizație și de Energie - patria, partidul și 
statul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, le recunoaște dreptul de a-și alege un 
oraș, un loc preferat de fiecare, în care să-șl con
struiască o casă, un apartament, un cuib definitiv.

Este bine că, după ce au încărunțit pe marile 
șantiere, înălțînd hidrocentrale, trimițînd în țară 
Energia;

după ce au civilizat zone întregi;
după ce mulți dintre ei își lasă feciorii, fiicele, 

vrednici continuatori ai lor pe marile șantiere — 
este bine că la capătul unei Odisei fantastice îi 
așteaptă un apartament, o casă, 'într-un oraș, unde 
să se adune de pe drumuri cînd nu vor mai ovea 
curajul să urce în următoarea rulotă, pe următorul 
șantier. ”

Atunci, în apartamentul lor, în orașul lor, la 
lumiria lustrei, la lumina abajurului - vor toarce 
uriașa lor existență: lumina aceasta, iubito, bătrîni- 
co, adorato, fetițo, băiatule, nepoțelule — lumina 
aceasta vine de la Bicaz, vine de la Argeș, vine de 
la Lotru, vine de la Porțile de Fier I, vine de pe 
Olt, vine de la Cerna, vine de la Rîu Mare-Retezat, 
vine de la Someș, vine de la Sebeș, vine de la 
Porțile de Fier II.

Vine - o recunosc după strălucire și după căldură 
- după miros, copile! — din uriașa noastră' e- 
xistențăl...

«SSsreSSiiiWiSa

— Ce înseamnă pentru un om să-și asume răspunderea unei acțiuni proprii sau colective ? — a repetat întrebarea noastră tovarășul Justinian Oprescu, secretar al comitetului de partid din întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală. Este un act de conștiință și de voință, de încredere în forțele sale de creație și ale tovarășilor săi de muncă. Un om ca acesta poate fi întîlnit întotdeauna acolo unde trebuie să se realizeze ceva însemnat, acolo unde lucrul este mai greu, prin dificultățile pe care le ridică neprevăzutul, acolo unde temeritatea nu se măsoară prin acțiune nechibzuită, la întîmplare, pe in- cercatelea, ci prin gînd echilibrat, lucid, avîntat. Acesta este omul, care,, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, pune mai presus de interesele personale interesul general.— Ce vă spune, în această privință, experiența personală 7— Iată, de pildă, uzina noastră. în ultimii ani ne-am pus problema înnoirii substanțiale a producției noastre de motoare și compresoare pentru a deveni competitivi. răspun- zînd mai bine cerințelor ■ beneficiarilor interni și externi. O problemă care fră- mintă colectivul oricărei alte uzine din țara asta — ați spune. Așa este, dar la noi parcă problema era mai acută ca oriunde. în cîteva rinduri ne-a vizitat secretarul general al partidului, a stat de vorbă cu noi, ne-a ascultat, a mers în sectoa-

rele uzinei — la prelucrări mecanice, la turnătorie — a făcut observația că sectoarele calde trebuie' neapărat modernizate, că trebuie să asimilăm produse noi, cum sint compresoarele navale, compresoarele fără ungere, că puterea motoarelor pe care le fabricăm trebuie să crească să consume mai puțin, să dea un randament mal mare. Ne-a ajutat muncitorește. „Gîn- diți la toate acestea și ho-

tărîți ! — ne-a spus. Depinde totul de voi, asuma- ți-vă răspunderea, deschideți drumuri noi în munca voastră. Cine vreți să facă toate astea dacă nu voi înșivă ?“.— Ce a urmat ?— Fiecare sector de producție, de la muncitor la specialist și-a analizat întreaga activitate, și-a reevaluat forțele de creație, și-a alcătuit programe de acțiune. Idei, propuneri, inițiative s-au concretizat în acțiuni armonizate apoi în adunarea generală a oamenilor muncii.— Cum se desprinde, însă, din această asumare colectivă a răspunderii, răspunderea fiecăruia, ciparea lui, cum se festă, prin ce se ră ea ?— Prin mii și mii te. de atitudini. Dorința de salt, de înnoire era gene
Opinii ale cititorilor despre

nocivă a
Continuăm să primim la redacție scrisori în care numeroși cititori 

își exprimă dezaprobarea față de activitatea nocivă, ilegală a unor 
secte religioase, activitate dezvăluită într-o serie de articole publicate 
în paginile ziarului nostru. Faptele indivizilor care s-au instalat în 
fruntea naivilor ademeniți cu minciuni și șarlatanii la „noi religii", 
indivizi puși pe căpătuială, au stîrnit o legitimă indignare. Publicăm 
astăzi citeva opinii ale cititorilor despre sectele religioase și afaceriștii 
din fruntea lor

Stimata redacție.Cu multă atenție și mult interes am citit articolele despre unele secte religioase,- despre indivizi care sub oblăduirea lor își fac interesele, îi înșeală grosolan pe naivi. Sîntem indignați de faptele acestor „întemeietori de noi religii". cum se pretind, ei fiind în realitateNu cruri, meni ... „universaliști" și așa mai departe ? Cind vedem însă cine se pune, cu de la sine putere, în fruntea celor păcăliți — deși ei spun că „i-a uns chiar dumnezeu" !... — atunci avem și răspunsul. Aceștia sint de regulă indivizi certați cu munca cin-r

escroci notorii.o dată, aflind asemenea lune punem întrebarea de oa- cinstiți : de unde apăr acești

stită. unii cu condamnări la activ, afaceriști fără scrupule, care-și bat joc de sentimentele oamenilor, trăiesc din munca acestora. Tuturor celor care se mai lasă amăgiți de astfel de inși, inventatori de „noi dogme religioase", eu le-aș recomanda doar atît : Să-i întrebe pe așa-zișii predicatori pe unde muncesc, din munca cui trăiesc. Atunci vor ajunge, la adevăr, vor vedea că au de-a face cu paraziți, cu indivizi care trăiesc numai și numai din înșelătorii. Se vor convinge atunci că nu merită să ajungă de batjocura unor asemenea „sfinți" care huzuresc pe spinarea lor.
I. POPESCU 
str. Ștefan cel Mare, Constanța

Dezaprobăm orice abatere de la clica societății noastre**Stimate tovarășe redactor-șef,Luînd cunoștință de articolul din „Scînteia" („Cînd delapidatorul se dă drept persecutat... religios și politic" n.r.). am fost mîhniți de faptul că unii din membrii bisericii noastre (este adevărat, putini la număr) ne umbresc bunul nostru nume, de oameni ai ordinii, disciplinei, cinstei și dreptății.

Nu vom fi niciodată de acord cu asemenea acte și vom dezaproba acum și în viitor orice abatere de la morala bisericii noastre, precum și de la etica societății in mijlocul căreia trăim.De asemenea, nu sîntem de acord ca elemente certate cu ordinea, din tară sau de peste hotare, să creeze o atmosferă tulbure, punînd intr-o

PE MAPAMOND, PENTRU
AFACERI... PERSONALE? aSînt oameni care, vorba înțeleptului, țin minte doar „pedeapsa și uită greșeala". Ba unii merg și mai departe, încercînd să convertească greșeala în... virtute. Că le reușește cît lupului care vrea să se substituie mielului, asta e cu totul și cu totul altă poveste. în această ordine de idei citim, nici mai mult, nici mai puțin, într-o motivație de recurs : „pasiunea inculpatului pentru e- lectronică... ne va ajuta să înțelegem mai bine că inginerul Stănciulescu Gheorghe nu este un element înrăit și periculos".întrebare de bun simț : cum se poate ca „o pasiune pentru electronică" să-l aducă pe un om în starea de inculpat, de condamnat?...15 octombrie 1981. Punctul vamal al aeroportului Otopeni. Vine rindul, la ghișeu, lui Stănciulescu Gheorghe. (îndeplinea pe atunci funcția de director la întreprinderea de comerț exterior „Vinexport" și se întorcea dintr-o călătorie de serviciu). „Aveți ceva de declarat 7“ „Mărunțișuri". Controlul obișnuit al bagajelor scoate însă Ia iveală citeva mărunțișuri care, potrivit legilor noastre vamale, meritau să fie declarate : plăcuțe de aur (uncii) în valoare de peste

55 000 lei, 1 500 dolari... A- casă, la cel în cauză, alți dolari, lire sterline, mărci vest-germane, ruble...Se retine, deci, o primă... pasiune a inginerului Stănciulescu Gheorghe : cea pentru aur și valută străină.Mai departe, iarăși întrebarea : de unde aceste valori 7 Valori pe care orice societate de consum — ci- tu-i ea de devoratoare I — le apără și le ocrotește mai ceva ca ochii din cap. Lucru de înțeles, dealtfel. Ei, de aici încolo intrăm pe un teritoriu unde, cu toată bunăvoința, e foarte greu, dacă nu imposibil. să accepți că cele ce urmează ar avea vreo legătură cu... pasiunea pentru electronică. în urmă cu ani vine in tară, în fruntea unei delegații comerciale, K. Fre- nenghel, din R.F.G. Stănciulescu Gheorghe primește sarcina de serviciu să însoțească această delegație, să se ocupe de ea. Atri- buțiuni clare, in careîncap... inspirațiile de moment ale unuia sau altuia. Reguli de' la sine înțelese pentru gazdă privind conduita sa : civilizată, pătrunsă de demnitate, de răspundere. în consens deplin cu comportarea civilizată, demnă, responsabilă a miilor de lucrători din comerțul exterior. Cum duce la

bun sfîrșit Stănciulescu .. Gheorghe aceste îndatoriri de serviciu ? Destul să spunem că stabilește, nici mai mult, nici mai puțin, decît... relații cu K.F., de la ră valută !...descalificantă,pentru care legea prevede pedepse binemeritate !...Inginerul urcă, așadar, o
particulare care cumpă- Comportare de traficant.

te radioamatorilor autorizați), de pe urma cărora va obține alte 900 mărci vest- germane. Prin intermediul aceluiași K.F., la o deplasare a lui Stănciulescu firma unde sa, primește alte 950 de pentru ce ? cel în cauzăStănciulescu
la lucra „relația" drept... atenție mărci. De ce, Să-1 lăsăm pe să răspundă. Gheorghe :
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nu

treaptă pe scara... pasiunilor sale și decade mai multe trepte pe scara îndatoririlor de serviciu, a moralei cetățenești. Din păcate, la acest prim pas — pină la ultimul pas. dealtfel — nici un ochi de la locul său de muncă nu a înregistrat a- ceastă involuție care va a- vea un singur punct terminus previzibil : banca acuzării.Legătura particulară contractată — parcă pentru asta era plătit de întreprindere Stănciulescu Gheorghe ! — va continua întimp. $i va rodi in timp. Bunăoară. K.F. ii va comercializa lui Stănciulescu circa 1 000 de cupoane poștale internaționale (așa- numitele I.C.R.-uri destina-

„Sumele primite erau în completarea celor pe care le aveam și nu-mi ajungeau cind cumpăram a- parate, instrumente destinate radioamatorilor. Aceste sume. în valută, reprezentau atenții din partea firmei datorită bunelor relații protocolare ce le a- veam cu firma".Curat... protocolare !...Asupra prețului acestor „atenții" vom stărui cu prilejul altei deplasări pe mapamond a tului. Acum și aici să ne oprim, fie și in treacăt, a- 6upra unui „amănunt". Spune Stănciulescu Gheorghe într-o declarație a sa : „La o deplasare la firma unde lucra K.F. mi s-a in- mînat din prima zi un...

sus-numi-

ca-
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rală. De la dorință la fapt concret este însă un drum foarte complicat. Ceea ce hotărisem să întreprindem ridica în fața fiecăruia dintre noi o mulțime de întrebări.— De exemplu ?— întrebări care priveau creșterea perfecționării profesionale a fiecăruia, de pildă, pentru că urma să muncim pe mașini-unelte noi, cu programare numerică sau pe alte mașini-

unelte moderne livrate de industria noastră socialistă, să realizăm proiecte de noi produse, mai pretențioase, solicitînd măiestrie profesională mult sporită. A-ți reînvăța meseria, pe alte principii, nu este ușor, este un act de voință, cei mai conștlenți îl fac, asudă, înving ; alții înțeleg mai greu necesitatea asta, obișnuiți cu rutina. Reorganizînd unele sectoare, mărlndu-le, modemizîndu-le — muncă făcută cu mîinile noastre, cu gindul nostru — se putea ca pentru o perioadă, inevitabil, cișțigurile să fie mai mici, întrebau astfel că nu deplin că acceptind temporar un sacrificiu își deschid, printr-un efort de calitate nouă și în muncă, și în organizarea ei posibilități mai bune în viitorul imediat, și așa mai depar-

wt» sat naisioAstlumină falsă cultul adventist din România.Sperăm ca situații precum cele arătate mai sus să fie lichidate cu desăvîrșire, ajungind fiecare la o maturitate in gîndire și acțiune ca oameni ai religiei și cetățeni, ai, tării. Dorim să justificăm libertățile de care ne bucurăm și vom depune
Stimate tovarășe redactor-șef,Am citit cu atenție in ..Scînteia" articolul intitulat „Cind delapidatorul se dă drept persecutat... religios și politic" și am rămas profund indignat de imoralitatea și comportamentul infracțional și antisocial al indivizilor care se numesc Cataramă Dorel. Cataramă Viorel. Cataramă Valeriu, Constantinescu Sergiu și alții de teapa lor. Aceștia, în numele cultului adventist, s-au dedat la comiterea de infracțiuni grave.Vă mărturisesc cu sinceritate că sint membru al cultului adventist. Pot afirma că în România membrii cultului nostru se cele mai largi drepturi religioase.Cine nu crede acest apleacă urechea numai vorbesc la „Europa creadă atunci măcar pe cei străini fiind, au vorbit și scris cele mai frumoase cuvinte despre România atunci cind ne-au vizitat țara. Am auzit noi de inși din afară, care după ce și-au pus pielea la adăpost — pentru a nu fi pedepsiți de legile noastre pentru fapte penale — se trezesc că trebuie să ,.a- pere" interesele noastre. Noi. fie adventiști. fie de alte culte sau neculte, nu avem nevoie de asemenea

talog cuprinzind piese și aparatură destinate radioamatorilor".Să ne facem că nu știm că firma cu pricina nu știa pentru ce venise Stănciulescu Gheorghe acdio. Deconturile acestuia din urmă — că doar nu era să meargă in interes de serviciu pe spezele lui I — arată limpede că n-a fost niciodată trimis peste hotare să se familiarizeze cu piața de produse destinate... radioamatorilor. „Vinexportul". asemenea, nu ră — nu este să furnizeze decvate unei Deducem din că Stănciulescu Gheorghe evoluase mult în planul... relațiilor, particulare (sub pavăza intereselor de serviciu 1), de vreme ce partenerii îl întîmpinau cu cataloagele „pasiunilor sale". Cum a început a doua zi ? Cumva cu tatonări reciproce. tratative in draci privind preturile de livrare a mărfurilor, termene etc 7 O. nu ! Cea de a doua zi a început cu zîmbetul numai miere al patronului firmei care nu s-a interesat de sănătatea musafirului, nici dacă a dormit bine in pât străin, ci... cum găsește catalogul dăruit?! Stănciulescu : „Este foarte interesantă aparatura descrisă, m-ar interesa pentru activitatea

de era în măsu- nici acum — produsele a- atare piețe, acest episod

eforturi și în viitor de a fi oameni cu o viață pilduitoare.în numele comitetului Conferinței Bacău al cultului adventist de ziua a șaptea,

apărători. Cauza lor este o cauză inexistentă.în această ordine de idei am să vă relatez un episod pe care l-am auzit povestit recent de frații noștri de credință din R.F. Germania. Cele auzite scot în relief comportamentul și atitudinea față de cult și fată de țară a fraților Constantinescu stabiliți in S.U.A. și despre care se vorbea și in articolul publicat în „Scînteia".Fiind ei plecați ca turiști în Italia au refuzat să mai revină în țară, mințind biserica și statul, motiv pentru care ar fi trebuit să fie excluși din cult. S-au prezentat la o înaltă față bisericească de la Roma, și, îngenunchind, așa cum adventiștii n-o fac niciodată, i-au sărutat mina cerîndu-i să intervină pentru a-și rezolva unele probleme personale. Persoana în cauză nu s-a omorît cu firea, dar a organizat o slujbă umilitoare într-o piață din Roma, sfătuindu-i pe catolici să li se „înmoaie" sufletul pentru necăjitul de Constantinescu Sergiu. Iată cine se dă drept avocat și drept apărător al unor oameni care, ca și el, au încercat să facă negoț chiar și cu credința în Dumnezeu.
Daniel PÎRGARU
str. Theodor Neculuță nr. 1, Bacău

mea de radioamator, dar, din păcate, nu am posibilitățile materiale să mi-o procur". Din nou zîmbetul luminos de Moș Crăciun in prim-plan tv și replica : „Am putea să vă sprijinim in acest sens".Mai e nevoie să spunem că Stănciulescu Gheorghe a căpătat „sprijinul" promis? „Pasionatul de... electronică" intrase singur si din vina lui pe un culoar de existentă care nu numai la noi, ci oriunde, duce în mod cert doar la statutul de... inculpat. O ultimă demonstrație în această privință, chemind în sprijin faptele săvîrșite de Stănciulescu Gheorghe. Declară acesta în clipa adevărului :„în cursul tratativelor (din Italia — n.n.). la prețul de 22.80 dolari hl de vin. . partenerii, după mai multe consultări cu salariatii firmei. mi-au spus că nu mai pot coborî in. nici un fel sub acest preț pe care in- accept oferin—' totodată, ca a- partea firmei, o bani în valută cumpăra apara- activi tatii
sub acest sistă să-l du-mi-se. tenție din sumă de pentru a tura necesară mele de radioamator despre care ei aveau cunoștință".Cum se vede, partenerii cu care trata Stănciulescu Gheorghe nici măcar nu s-au obosit să argumente-

ii»ze, ca niște negustori ce erau, de ce nu mai pot lăsă la preț. Ei au atacat direct punctul sensibil al acestuia, și anume : pasiunea pentru electronică.Inginerul îndrituit cu a- tribuții clare de serviciu — de care uită insă îndată ce i s-a fluturat momeala mitei pe sub nas — nu se obosește nici el să ia in seamă măcar semnalarea prin telex care-i parvine și în care se arăta negru pe alb că „preturile la produsul solicitat sint în scădere" și, în concluzie, să evalueze cu grija necesară pretențiile părții ofertante. Nu se obosește, de asemenea. să-și pună măcar asa. incidental. întrebarea : de unde i se cunosc atît de bine hobbyurile lui ? Ce interes au cei în cauză să i le „fișeze" atît de conștiincios. să-i iasă în întimpi- nare cu cataloage și propuneri directe, insolente ?Stănciulescu Gheorghe își va pune aceste întrebări tîrziu. mult prea tirziu. își va pune aceste întrebări mai ales dună sentința definitivă de condamnare la 10 ani închisoare și obligarea la plata sumei de 441 828 lei, cu titlul de despăgubiri civile. pentru paguba produsă întreprinderii de comerț exterior „Vinexport".
Ilie TĂNĂSACHE

te. O mulțime de aspecte particulare ale unei acțiuni de anvergură menită să ne transforme calitativ in primul rind pe noi și prin noi uzina. în tot acest proces de creștere, comuniștii au fost ca un. ferment puternic, unind energiile tuturora, dînd exemplu de inițiativă, luînd primii îrt piept greutățile, mobilizînd la organizarea noilor spații de producție, inovind și invented în domeniul tehnic,

aprinzind în fiecare flacăra inițiativei muncitorești — în domeniul autoutilărilor, . de pildă, ne mîndrim cu realizări de seamă. Toate acestea înseamnă participare reală a fiecăruia dintre noi, cu intensități deosebite, e adevărat, pentru că. omul e om, nu toți sîntem lacrimă, nu toți putem vedea dintr-o dată, ca într-o revelație, valoarea și necesitatea stringentă a noului. Acceptăm acest nou, înțelegem că el trebuie să învingă, votăm pentru el în adunarea generală, dar cind vine timpul să rupem , din liniștea noastră pentru victoria lui se întîmplă ca unora să nu le prea convină să-și bată capul cu mașini cu program — cum spuneam — invățați și mulțumiți cu strungul universal. L-am auzit pe unul dintre aceștia (și nu era om rău, dar se mulțumea cu

puțin, din miopie, din rutină) : „Pe mine vechiul nu mă deranjează, mi-a mers bine și cu el pînă acum !“. A spus-o, că i-a fost greu, pentru o clipă, dar, apoi, nu a putut rezista curentului puternic creat de cei care-și înțeleg plenar îndatoririle de proprietari, producători și beneficiari, ajungînd și el să se pătrundă de ideea că interesul personal nu se împlinește decît prin împlinirea mai intii a interesului general. Ideea această pare ea simplă, la prima vedere, dar cind pătrunzi în adin- curile ei descoperi întreaga esență umană a revoluției socialiste, a democrației noastre muncitorești revoluționare. care trezește in om cele mai bune forțe ale sale de gînd și faptă, obli- gîndu-1 să se depășească prin propriile sale calități, niciodată îndeajuns fructificate. Și cei care sint în mijlocul acestui proces de asumare a răspunderii, de unire a efortului tuturor de participare la rezolvarea întregii activități sint comuniștii, acei temerari cu gind lucid și echilibrat, de care aminteam la început.— Care a fost rezultatul acestui efort colectiv ?— Anul 1982 a fost finul unei redresări rapid'e_- *n- tregii activități a uzinei ; întreprinderea noastră se află printre fruntașele pe ramură. Acesta-i rezultatul efortului colectiv de înnoi- . re, gîndit și realizat cu fermitate muncitorească.

,Ce-ți mai face 
băiatul, meștere?" 

cinci ani in urmă. în
treb, așadar: Ce-ți mâi 
face băiatul ?... A, da, 
băiatul!... Se vedea cît 

.de colo că întrebarea îi 
mersese la inimă. Oare 
v-am spus , atunci de 
el'? Am un băiat pe 
cinste : s-a însurat cu 
o fată harnică și tare 
la locul ei, și-au luat 
apartament de trei ca
mere, mi-au adus și 
doi nepoți, acum adu
nă bani de mașină... 
Drept e că i-am ajutat 
și eu !... De unde, îmi 
vine mie să trag o con
cluzie : Deci, îi zic, 
v-ațl împăcat !... Meș
terul numai ce mă pri
vește cu mare nedu
merire : Cu cine să 
mă-mpac ? Eu, cu f \ 
iatul meu ?... Era U 
datoria mea să-i a- 
mintesc : Atunci, cînd 
ai fost prima oară aici, 
mi te-ai plins... Pe loc 
s-a înnegurat : Eu să 
mă plîng de băiatul

' meu ? Da, am insistat 
— îi reproșai că și-a 
luat nevastă și mese
rie, in loc să dea la 
facultate. Dumneata 
voiai să-l știi medic, 
inginer sau actor... Eu 
să-l vreau actor ? Pe 
asta de unde-ați mai 
scos-o ? Medic, ingi
ner... Păi ce, eu hotă
răsc 2 El, cu mintea lui 
trebuie să se descurce 
in toate. Și drept vă 
spun : n-am a mă 
plînge, și niciodată nu 
m-am plins... Eram 
obligat să mă apăr. Țin 
minte exact 
mi-ai spus... 
trecut decît 
Dacă eu sint 
trebuie să 
mult ! Dar e un copil 
fără minte... Aici era 
să intrăm in conflict : 
pe loc a lăsat repara
țiile : ce tot umblați 
dumneavoastră cu 
scorneli ? Adică eu să 
zic despre copilul meu 
că-i fără minte ? Și 
ce găsiți rău în asta, 
că s-a făcut tot mese
riaș, ca mine 7 Asta, 
i-am amintit, ți-am re
proșat eu, atunci : toc
mai, că nu vedeam ni
mic rău — în schimb, 
dumneata... A început 
să-și adune uneltele : 
în casa asta n-am să 
mai intru. Cum așa ? 
Vin să vă ajut, iar 
dumneavoastră pre- 
tindeți că mi-aș fi 
vorbit copilul de rău ?! 
Asta nu se iartă... Și 
era cît pe-aci să ple
ce. Cind să deschid 
ușa, parcă-parcă i-a 
venit un gind. Poate că 
mă confundați... Stau 
și mă-ntreb dacă am 
mai fost aici... Oare ce 
ziceați că v-am reparat 
atunci ? I O fi fost ț..'- 
tul, că meșteri sint 
destui și toți au co
pii... Da, i-am zis, cred 
că te-am confundat..-, 
mi se-ntimplă din cind 
în cind... Pe loc s-a în
seninat : Păi, vedeți ? ! 
Ei, fie, treacă de la 
mine : dacă tot sînt 
aici, să repar ce mai e 
de reparat. Și de-aici 
încolo, cînd iți mal 
avea nevoie, să știți că 
vin cu plăcere.

De multă, multă 
vreme am rămas cu 
impresia Că in fiecare 
casă există sau, ar tre
bui să existe un'meș
ter. întrebarea : Cine-i 
meșter în casa "asta ? 
am auzit-o de nenu
mărate ori, cam de cite 
ori am intrat in case 
de prieteni și cunos- 
cuți. Cind se strică 
ceva într-o casă, pe 
loc trebuie să intervină 
un meșter priceput la 
toate. De obicei, pri
mii care se oferă sint 
copiii. Ei s-au exersat 
cu jucăriile, mereu 
le-au montat și de
montat, pînă le-au dat 
gata, și-ar fi doritori 
acum de reparații mai 
de doamne-ajută. Des
pre cite un băiețaș is
teț care mereu își ofe
ră serviciile se și 
spune : Meșterul strică 
și drege de frică !... 
Dar, să convenim că 
așa se-nvață meseriile. 
Ei, și cind n-ai un 
meșter in casă — 
vrind-nevrind, trebuie 
să chemi de la pres
tări ; dai un telefon, 
explici, aștepți și pînă 
la urmă vine — repară 
și pleacă. Dar se im
pune observația că mai 
toți meșterii știu să 
asculte, știu să poves
tească. Dacă se-ntim- 
plă să le ceri un sfat, 
ți-l da.i cu, dragă ini
mă. Cind să-și ia ră
mas bun, parcă-parcă 
ii bate un gind : așa 
afli că și ei ar avea 
nevoie de un sfat. De 
încurcături și momen
te de cumpănă 
ei, meșterii, nu 
scutiți.

Cu mare năduf, îmi 
povestește un meșter 
despre băiatul, singu
rul lui băiat : îl vedea 
medic, inginer sau 
actor, că era și falnic, 
și dezghețat 
colo, după 
die, in loc 
facultate, 
se-hsoară 
să-nvețe o 
să vedeți și dumnea
voastră ce poate să 
facă un copil fără min
te ! — mi s-a zbuciu
mat omul. De necaz, ii 
trintesc băiatului ușa 
în nas, îl dezmoște- 
nesc, cum ar veni. 
Cinstit, i-am zis : Nu 
prea văd ce-ar fi atît 
de rău in treaba asta... 
Dacă vrea să fie me
seriaș, de ce să-i stai 
împotrivă ? Dumnea
ta nu ești tot mese
riaș ?... Păi, tocmai 
asta e ! — s-a dezlăn
țuit. Dacă eu sint ce 
sint — el trebuie să fie 
mai mult !... Și omul 
s-a dus și mi s-a pă
rut că dus a fost. Trec 
vreo cinci ani. în casă, 
ca in toate casele, cînd 
se strică una, cînd alta. 
Chem de la prestări, 
vin meșterii, cit se pri
cep repară — și pleacă 
— bineînțeles, după ce 
fiecare povestește cite 
ceva despre el, despre 
cei apropiați.

Iată că, într-o bună 
zi, apare și omul meu. 
Dacă tot ne-am recu
noscut, m-am gindit 
să reiau discuția de 
unde o lăsasem cu

nici 
sint

tot ce 
doar n-au 
cinci ani. 
ce sint, el 
fie mai

cind 
școala me
să dea la 

băiatul 
și se-apucă 
meserie. Ca

Nicolae TIC
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In spiritul sarcinilor și orientărilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu la recenta consfătuire de lucru DE LA C.C. AL P.C.R.

Organizațiile de partid-maiputernic 
angajate in creșterea producției 

petroliereSporirea producției de țiței și gaze — acțiune de maximă însemnătate in ansamblul măsurilor care vizează realizarea deplinei independențe energetice a țării — se situează ca o prioritate constantă a politicii partidului nostru, a preocupărilor stăruitoare ale secretarului generai al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea bazei de materii prime și energetice necesare dezvoltării multilaterale a României socialiste. Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului are un puternic ecou și în rîn- dul colectivelor de oameni ai muncii din industria de țiței și gaze din județul Bacău, al celor 4 000 de comuniști care își desfășoară activitatea în aceste unități. Ideile și orientările cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului constituie, în același timp, un prețios îndreptar în munca organelor și organizațiilor de partid, chemate să aibă o contribuție sporită la ridicarea pe o treaptă superioară a activității ce se desfășoară în unitățile extractive de țiței și gaze.Așa cum s-a subliniat și în cadru, dezbaterilor la consfătuire, 
recentele măsuri de organizare pe 
baze noi a unităților din ramura 
petrolului s-au bucurat de o deplină aprobare. Menite să conducă la întărirea unităților de bază, care realizează producția de țiței și forajul, amplificarea acestor măsuri a determinat deplasarea unui număr sporit de cadre^tehnice din serviciile funcționale ale trusturilor și schelelor în brigăzile de producție petrolieră și de foraj, adică acolo unde se dă direct bătălia pentru sporirea extracției de hidrocarburi. Astfel, numărul cadrelor tehnice care coordonează activitatea de producție în Trustul de extracție și foraj Moinești a, sporit, prin organizarea brigăzilor, de la 90 la 167, din care 65 ingineri. Trustul de extracție și foraj Moinești cuprinde în prezent 42 de brigăzi de producție petrolieră și de foraj, unități care funcționează pe baza principiului gestiunii economice. Se asigură în acest fel un cadru superior pentru aplicarea în practică a principiilor noului mecanism economico-financiar, autogestiunii muncitorești.

niștilor ca promotori ai noului, mili tanti pentru întărirea ordinii și disciplinei. Biroul comitetului județean de partid a condus nemijlocit activitatea de înființare a noilor organizații și comitete de partid, de sindicat și tineret de la nivelul brigăzilor și schelelor, pro- movînd în fruntea acestora muncitori și specialiști cu o înaltă autoritate politică, cu o solidă pregătire profesională, apți să mobilizeze în cel mai înalt grad colectivele de oameni ai muncii în care își desfășoară activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.In unitățile Trustului de extracție și foraj Moinești se manifestă o serie de neajunsuri serioase care au determinat nerealizarea producției de țiței, atit în anul trecut, cît și pe primele luni din acest an. Iată de ce. așa după cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid, în frunte cu biroul comitetului județean, nu-și vor precupeți eforturile in vederea redresării producției de țiței, îndeplinirii exemplare a planului. «
Nicolae BUZDUGAN 
secretar al Comitetului județean 
de partid Bacău

" Producția 

medie zilnică ' 
de țiței trebuie 

să crească la J

Ww/e zăcăminte - valorificate din plin 
prin mai buna organizare a întregii activități

întregul fond de sonde - 
rapid pus in exploatare

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul consfătuirii, organele și organiza
țiile de partid trebuie să-și spo
rească rolul în conducerea între
gii activități a unităților petro
liere, să se implice nemijlocit în 
rezolvarea corespunzătoare a tu
turor problemelor de care depinde 
sporirea producției de țiței și gaze. Sporirea numărului organizațiilor de partid corespunzător structurii noii organizări a unităților de extracție și foraj pe teritoriul _județului asigură condiții pentru a-firmarea mai puternică a comu

Ideile și indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru cu petroliștii se constituie intr-un inestimabil Îndreptar in munca petroliștilor țării, angajați intr-un puternic efort patriotic în lupta pentru sporirea producției de țiței. Una din sarcinile subliniate de secretarul general al partidului constă în scurtarea duratei de pu
nere în exploatare a noilor struc
turi de hidrocarburi descoperite de cercetarea geologică. Aceasta are o .însemnătate deosebită pentru colectivul secției de foraj Ghelința din județul Covasna.Secția noastră, recent înființată, ca urmare a măsurilor de organizare superioară a activității din industria petrolului, luate din inițiativa secretarului general al partidului, are drept principal obiectiv punerea în valoare și dezvoltarea producției de țiței și gaze a uneia din cele mai tinere zone petrolifere a țării. Lucrările de foraj cunosc și în acest an o sporire simțitoare în această zonă de prim interes. La ora actuală efectuăm atit foraje de cercetare, pentru delimitarea cit mai exactă a zăcămintului, cît și foraje de exploatare, prin a căror finalizare se asigură creșterea producției de țiței. Reali

zarea prevederilor în foraj impune efectuarea unui volum important de lucrări de pregătire, zona fiind greu accesibilă, situată în munți, în văi înguste. Dar aceste condiții deosebite de lucru nu ne împiedică să obținem o serie de rezultate cu care ne mîndrim. Astfel, am reușit ca in primele două luni să forăm in plus față de prevederi 1100 m, ceea ce ne dă garanția că vom preda la timp și în bune condiții sondele prevăzute să intre in producție.Așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne străduim să reducem cit mai mult timpul de foraj. Pentru sporirea vitezei de foraj urmărim îmbunătățirea tehnologiilor de lucru, utilizăm sape de tipuri noi, cu performante ridicată'’ realizate în țâră, aplicăm forajul cu jet și optimizat. De asemenea, pentru mai buna organizare a activității am înființat un depozit de chimicale, combustibil și alte materiale necesare desfășurării unei activități neîntrerupte, avind în vedere și organizarea unui atelier pentru repararea instalațiilor de, foraj. Prin măsurile 
luate, mai ales de ordin organiza
toric, am reușit să reducem timpul 
mediu de foraj al sondelor de la 
6—7 luni la 5—6 luni.

Sintem însă pe deplin convinși că în activitatea noastră mai persistă o serie de neajunsuri in ceea ce privește exploatarea intensivă a instalațiilor, gospodărirea materialelor. creșterea gradului de calificare a personalului muncitor.Dar, așa cum ne-am angajat solemn în fața conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei consfătuiri de lucru, ne concentrăm toate forțele pentru ca ’ rezultatele activității noastre să se ridice la- înălțimea sarcinilor încredințate, a răspunderilor deosebite ce ne revin în asigurarea unor producții sporite de țiței și gaze.Cu prilejul constituirii schelei de foraj, sondorii de la Ghelința au analizat cu maximă responsabilitate sarcinile de plan pe. acest an și au deplina convingere că dispun de condițiile necesare pentru a le îndeplini exemplar. A reieșit cu acest prilej că timpul 
mediu de foraj al sondelor poate 
fi sporit, printr-o activitate mai 
bine organizată, cu cel puțin o 
lună. Vom reuși astfel să asigurăm condițiile ca pînă la sfîrșitul anului producția de țiței din Ghelința să sporească la 1 000 tone zilnic.
Ștefan 1AMBRU
directorul Schelei de foraj Ghelința

Consfătuirea de lucru cu cadrele din industria petrolului, organizată sub egida Consiliului Național al Oamenilor Muncii, din inițiativa directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a constituit o ilustrare vie a democrației noastre socialiste, o democrație reală. în care oamenii muncii participă direct la conducerea societății.Aceasta demonstrează încă o dată încrederea deplină a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în capacitatea clasei muncitoare, a specialiștilor noștri de a rezolva cu forțe proprii problemele pe care le ridică progresul multilateral al patriei.Am avut cinstea și bucuria să particip, împreună cu alte sute de petroliști, la această consfătuire, desfășurată în prezența conducătorului partidului și statului nostru, în care s-au dezbătut căile concrete de sporire a producției de țiței și gaze, măsurile prin care colectivele de oameni ai muncii din ramura petrolului își vor aduce contribuția la realizarea unuia din obiectivele de o deosebită importanță ștabilite de Congresul al XII-lea al partidului — obținerea independenței energetice a tării.Conduc una din brigăzile de producție petrolieră din cadrul Schelei de producție petrolieră Videle. Așa cum am arătat și în cadrul dezbaterilor la consfătuire, măsurile de organizare superioară a activității în ramura noastră, luate din inițiativa tovarășului NicolaeCeaușescu, se dovedesc binevenite și, ceea ce este deosebit de important, au efecte imediate în direcția creșterii producției de țiței. Iată, concret, unul din avantajele organizării unor unități de bază puternice în activitatea de extracție.Brigada noastră constituită la sfîrșitul lunii februarie are o rază de activitate de 6 km. avînd in supraveghere un patrimoniu de 93 sonde, cu 3 parcuri de rezervoare și separatoare. Ea

poartă răspunderea pentru realizarea producției de țiței, care se ridică zilnic, conform planului, la . aproape 400 tone. Ceea ce este important, brigada are forța și dotarea necesară pentru a desfășura și activitatea de intervenții și reparații la sonde. La formarea brigăzii am preluat în patrimoniu și 11 sonde care așteptau diferite lucrări de intervenții și reparații. Din această cauză producția zilnică era diminuată cu circa 15 tone de țiței. Iată de ce ne-am concentrat imediat forțele pentru repunerea in producție a acestor sonde. Am reușit, ca in două săptămini să executăm lucrările necesare pentru punerea în funcțiune a 6 din cele 11 sonde, obținînd, pe această cale, o sporire a producției zilnice de țiței de 10 tone.Una din sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la consfătuire se referă tocmai la utilizarea la 
întreaga capacitate a 
fondului de sonde de care dispunem. Iată de ce, întors acasă, am stabilit cu colectivul brigăzii un program de lucrări pentru repunerea în producție și a celorlalte sonde. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut petroliștilor tării. în cadrul consfătuirii, să repună în producție întregul fond de sonde pînă in luna mai. Ana- lizînd posibilitățile de care dispunem în cadrul brigăzii, colectivul 
nostru se angajează să 
soluționeze pînă la 
sfîrșitul acestei luni 
problemele tehnice ri
dicate de repunerea în 
producție și a celorlal
te sonde încă inactive.Acționînd pentru transpunerea în practică a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor trasate de conducerea partidului petroliștilor tării, ne angajăm, să contribuim cu toate forțele la obținerea, în acest an. a unei producții suplimentare pe ansamblul schelei Videle de cel puțin 20 mii tone țiței.'

Dumitru 
COSTACHE 
șef de brigadă,
Schela de producție 
petrolieră Videle

în fiecare brigadă, 
în fiecare schelă

(Urmare din pag. I)cărei sonde. Pornind de la capacitatea și rezervele de producție existente, trebuie făcut totul ca printr-o bună organizare și desfășurare a activității să se obțină maximum de țiței de la fiecare sondă.în acest cadru, a fost subliniată necesitatea in
tensificării activității geologice și de foraj, care trebuie să asigure rezervele de hidrocarburi pentru atingerea pînă la sfîrșitul cincinalului a unei producții anuale de cel puțin 15 milioane tone, înfăptuirea programelor stabilite pentru trecerea la extragerea petrolului din platforma continentală a Mării Negre.Așa cum subjinia secretarul general al partidului, o schimbare radicală trebuie să se pro
ducă în modul de gospodărire a resurselor ma
teriale de care dispun unitățile petrolului, in activitatea de întreținere și reparații a mașinilor și utilajelor din dotare pentru a căror fabricare se fac eforturi deosebite. „Petroliștii, 
prin felul lor de muncă, ar trebui să fie un 
model de disciplină și de bună organizare, de 
bună gospodărire!" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndemnînd astfel la acțiuni concrete 
spre întărirea spiritului de răspundere, crește
rea eficientei economice.A revenit în cursul cuvîntării secretarului general al partidului rostită în fața petroliștilor una din preocupările statornice ale conducătorului partidului și statului nostru — ridicarea 
permanentă a pregătirii profesionale a cadrelor, in deplin acord cu condițiile concrete de lucru, cu dotarea superioară de care dispune industria țării. Extracția țițeiului de la adîncimi mereu mai mari cere o înaltă pregătire tehnică și profesională și tocmai de aceea este necesară întărirea preocupărilor pentru pregătirea profesională, perfecționarea și reciclarea tuturor oamenilor muncii din industria de petrol și gaze. 
„Oamenii sint cei care hotărăsc întreaga acti
vitate", spunea pe drept cuvînt tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimînd, în spiritul înaltului umanism care caracterizează întreaga activitate a secretarului general al partidului, grija permanentă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale petroliștilor.Una din ideile de puternică rezonanță, cu imediată aplicare practică, subliniată la recenta consfătuire privește îmbunătățirea radicală a 
activității organelor și organizațiilor de partid 
din unitățile petroliere. Acestea trebuie să organizeze și să îndrume nemijlocit toate acțiunile pentru sporirea producției de țiței și gaze, rolul conducător al partidului în acest sector în- semnînd a asigura ca fiecare sondă să dea petrol, ca fiecare sondă forată să ajungă cît mai repede la adîncimea unde se găsește petrol și să fie pusă cît mai repede în producție.Petroliștii țării au acum un program concret de acțiune, cristalizat în sarcinile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul consfătuirii. Transpunerea lor în practică prin munca harnică a acestui detașament de frunte al clasei noastre muncitoare, purtător al unei puternice tradiții revoluționare, va determina, așa cum s-a exprimat cu încredere secretarul general al partidului, îmbunătățirea substanțială a activității din acest important domeniu al e- ccnomiei naționale, răspunzînd chemării partidului și statului de a contribui cu forțe sporite la creșterea producției de țiței și gaze, la asigurarea independenței energetice a țării.

Dan CONSTANTIN

TOATE FORJELE SATELOR - LA ÎNSĂMlNJĂRILE DE PRIMĂ VARĂ! '
CONSTANȚA

Folosirea agregatelor de utilaje 
asigură lucrări de calitate, economii 

de combustibil

recolte anul trecut în acest consiliu agroindustrial, lucrările sint avansate. Aici, mecanizatorii Ion To- boc, Ion Dinu au însămințat jumătate din cele 145 hectare cu mazăre și borceag, folosind mașinile in agregat, iar cartofii timpurii au fost incorporați in sol mecanizat pe întreaga suprafață de 10 hectare. „Pină duminică vom încheia de semănat înPregătită minuțios și din timp, campania insămînțărilor de primăvară a fost declanșată din plin în unitățile agricole din județul Constanța. După cum ne spunea directorul general al direcției agricole județene, ing. Dumitru Anghelina, toate tractoarele și mașinile agricole din dotare au fost scoase în cimp, în taberele organizate in cadrul fermelor. Ca urmare, imediat ce condițiile au fost prielnice, ele au și intrat în brazdă, la pregătirea terenului și semănat. întrucit primăvara' se caracterizează printr-un mare deficit de apă în sol, se folosesc utilaje în agregat, care mobilizează solul la adîncimea de semănat. nivelează terenul pentru evitarea pierderilor de umezeală, reali- zindu-se totodată un consum cît mai .redus de combustibil. Pentru a avea garanția respectării întocmai a tehnologiei stabilite, întregul aparat tehnic de specialitate al direcției agricole, toate cadrele de conducere și specialiștii din unități supraveghează și controlează la fața locului executarea lucrărilor. Pină în dimineața zilei de 11 martie s-au în- sămînțat 9 000 hectare cu ’borceag, mazăre, in, ovăz și alte culturi. Avem toate condițiile create ca în 2—3 zile bune de lucru semănatul să fie încheiat pe întreaga suprafață de 45 000 hectare destinată culturilor din urgența I și să continuăm cu pregătirea terenului pentru semănatul celor 99 000 hectare destinate culturilor din epoca I.O imagine a desfășurării acestor lucrări o surprindem în raza consiliului unic agroindustrial Valu1 lui Traian. „Avem de semănat în prima urgență 3 591 hectare — ne spune ing. Ion Toma, directorul S.M.A. Valu lui Traian, pe care ii întilnim in raza cooperativei agricole Ovldiu. Pentru a avea garanția calității lucrărilor încă de la semănat, întreaga activitate a fost organizată în acord global in cadrul a 27 de brigăzi și
<.____________

formații de lucru. La rîndul lor, forțele mecanice sint concentrate în 12 tabere de cimp dotate cu tot atîtea ateliere’mobile și 16 remorci-cisternă pentru aprovizionare. Acum se lucrează la pregătirea terenului și, concomitent, s-au însămințat 175 hectare cu borceag din suprafața totală de 208 hectare, jumătate din cele 251 hectare de mazăre, iar azi intrăm la semănatul inului și sfeclei furajere". Pe o solă, mecanizatorul Ion Blidaru încheia semănatul celor 31 hectare cu borceag. Semănătoarea fiind cuplată cu un tăvălug nivela bine terenul. La fel procedau și mecanizatorii Dumitru Chi- văran și Nicolae Dobre, care au plantat, pină acum mecanic 10 hectare cartofi timpurii la ferma legumicolă. La cooperativa agricolă Poiana, unitate care a obținut cele mai bune
BUZĂU

totalitate culturile prevăzute pentru urgența I — ne spune președintele Gheorghe Diță, care supraveghează calitatea lucrărilor — urmînd să ne pregătim pentru semănatul florii- soarelui".La complexul legumicol al I.L.F. din raza aceleiași localități notăm că în terenul fertilizat cu îngrășăminte naturale și bine pregătit au fost semănate în totalitate culturile rădăcinoase reprezentînd 20 ha morcov, 10 ha pătrunjel, 5 ha ridichi de lună, ș-au plantat 10 ha ceapă de arpagic și primele două hectare din cele 10 ha de varză timpurie. Dovadă concludentă că aria lucrărilor agricole s-a extins.
George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"

cercetare, organizată de comitetul județean de partid, s-a stabilit ca în fiecare fermă să se obțină cel puțin 5 tone de legume peste plan la hectar. Pornind de la experiența acumulată în fermele legumicole de la cooperativele agricole Gherâseni, Costești, Mărăcineni și Buzău, se urmărește executarea la timp a tuturor lucrărilor.în momentul de față semănatul și repicatul răsadurilor pentru cele 190 hectare de solarii s-au făcut in totalitate și în sortimentul prevăzut : varză, tomate, vinete și ardei. Deja plantarea verzei in solarii se apropie de final. De asemenea, s-a încheiat semănatul răsadurilor pentru culturile timpurii din cimp. Profi- tind de ferestrele de timp favorabil, legumicultorii buzoieni au semănat direct in cimp pină ieri seara circa 300 hectare cu ceapă și 200 hectare cu mazăre pentru păstăi. De exemplu,' legumicultorii din Gheră- seni au semănat direct în cimp ceapă pe 40' hectare și au încheiat pregătirea unei suprafețe de 100 hapentru plantarea cartofilor. Buni gospodari, ei au reușit să acopere cele 8 hectare de solarii numai cu
Legumicultorii muncesc fără răgaz 

în aceste zileIn această primăvară, în județul Buzău vor fi insămințate peste 168 000 hectare. „Este un volum mare de muncă — ne spune ing. Gheorghe Maftei, directorul general al direcției agricole județene — care implică o activitate bine organizată, desfășurată în ritm intens, în deplină ordine și disciplină tehnologică. Potrivit programului stabilit de comandamentul județean pentru agricultură, culturile din epoca I, care însumează circa 59 000 hectare, vor fi semănate pină la sfîrșitul lunii martie, deoarece precipitațiile căzute în ultimele săptămîni au ameliorat întrucîtva rezerva de umiditate din stratul arabil. In aceeași ordine de idei, s-au luat măsuri ca lucrările de pregătire a terenului, executate pînă

în prezent pe 3 200 hectare, să fie astfel făcute incit să fie evitată pierderea apei din sol".Din situația la zi reținem că în consiliile agroindustriale Buzău, Poșta Cilnău, Pogoanele, Rușețu și Rm. Sărat însămințările de primăvară au început luni, 7 martie, iar pină acum au fost semănate 360 hectare cu mazăre pentru boabe și 480 hectare cu lucerna și borceag.în acest an, in județul Buzău se vor cultiva peste 7 800 hectare cu legume; Avind in vedere tradiția și hărnicia legumicultorilor buzoieni, care anul trecut au ocupat locul II pe țară, potențialul productiv al pă- mîntului, în urma unei consfătuiri cu toți șefii de ferme și specialiștii din unitățile agricole și stațiunile de

folie de polietilenă recuperată. „Pînă la această dată — ne spune ing. Valeriu Călin, președintele C.A.P. Gherăseni — am reușit să ferfîlizăm organic și chimic întreaga suprafață, iar zăpada căzută la începutul acestei luni a fost mai mult decît binevenită".Activitate intensă se desfășoară și la fermele legumicole ale cooperativelor agricole Costești, Mărăci- neni, Scurtești și Buzău, la cele ale I.P.I.L.F. Rm. Sărat și asociația legumicolă Buzău, unde în această săp- tămînă s-au semănat cite 20—30 hectare cu ceapă de apă ș'i 30—50 hectare cu mazăre pentru păstăi.Munca bine organizată, prezența specialiștilor in cimp, acolo unde se hotărăște soarta viitoarelor recolte.creează premise sigure pentru păstrarea locului fruntaș pe care legumicultorii buzoieni s-au clasat în 1982.
Sîelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

GRIJĂ DEOSEBITĂ PENTRU
1n unitățile agricole din județul Bacău au fost 

declanșate lucrările agricole. O atenție deosebită se 
acordă celor menite să rețină apa in sol. In con
siliile agroindustriale Filipe ști, Hemeiuși, Săscut, 
Răcăciuni, Dealu Morii, mecanizatorii lucrează cu 
agregate de utilaje. Pe terenurile cu expunere su
dică din consiliile agroindustriale Dealu Morii, Fili- 
pești, Podu Turcului, Gheorghe Gheorghiu-Dej me
canizatorii și țăranii cooperatori au trecut la pre-

PĂSTRAREA APEI ÎN SOL
gătirea terenului și semănat. In numai două zile 
au fost grăpate peste 6 000 hectare, iar alte peste 
2 000 hectare sint pregătite pentru semănat. Spe
cialiștii urmăresc ca suprafețele de teren pregătite 
să fie insămințate imediat, pentru a nu se pierde 
apa din . sol. (Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteii").

In fotografie : semănatul mazării la C.A.P. Pa
raua — Bacău. Foto : C. Bursuc

BOTOȘANI

Luați prin surprindere de... primăvarăPrimăvara, anotimpul care-i cheamă pe oamenii satelor să iasă la lucru in cimp, în grădini și livezi, s-a instalat și in județul Botoșani. tn 10 consilii agroindustriale s-a încheiat fertilizarea terenului cu îngrășăminte naturale, insă în unitățile din con- „ siliile Albești. Ripiceni .ți Cîndești se semnalează unele restanțe. în alte 9 din cele 14 consilii agroindustriale din județ s-a terminat și fertilizarea fazială a griului.Pulsul campaniei agricole este intens mai ales in legumicultură. Care-i stadiul lucrărilor ? — îl intrebăm pe inginerul-șef 11 întreprinderii județene de resort. Ștefan Foca.

„Mult mai avansat, comparativ cu anii trecuți. Sint fertilizate cu îngrășăminte organice 2 520 hectare, iar cu îngrășăminte chimice — 1 450 hectare, adică aproape 80 la sută din suprafața planificată, s-au pregătit 102 750 mp răsadnițe, pe 44 500 mp semănindu-se 31 322 000 fire de varză timpurie, conopidă, tomate și ardei, ceea ce ar corespunde prevederilor la zi“.Dacă situația „în mare“, pe județ, creează conducerii întreprinderii atîta satisfacție, să vedem cum stau lucrurile „în mic" — bunăoară, la C.A.P. Curtești. în răsadnițe se

însămințase doar jumătate din suprafața stabilită. Pe cele două hectare cu solarii suporții metalici se aflau încă in stive, iar polietilena, nou-nouță, zăcea in magazie. Doi cooperatori erau singurii care lucrau în acea zi.Așadar „semnele tradiționale". adică „buletinul meteorologic" băbesc primează încă la C.A.P. Continuăm investigația și în alte unități agricole — Albești, Bobulești, Bui- măceni Vorona și Dimă- cheni, unde am aflat că legumicultorii nu-și ridicaseră aproape 500 kg să- mînță de ceapă, care trebuie insămînțată chiar in aceste zile. Și legumi

cultorii din Zoița. Prăjeni, Vorniceni și Ștefănești, deși au fost anunțați de citeva ori. întirzie să preia de la baza județeană de aprovizionare însemnate cantități de cherestea pentru tocuri și rame necesare amenajării răsadnițelor.Dubă cum se vede, primăvara i-a luat pe unii grădinari prin surprindere. Este o situație care trebuie să dea serios de gîndit nu numai cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile amintite. ci. deopotrivă, și conducerii întreprinderii de legume și fructe.
Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii" 
_________________________________y
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I Aburii din solarii I

I
I
I
I
I
I
I

Țăranii cooperatori din Lunca- 
vița, județul Tulcea, sint bine 
cunoscuți ca destoinici producă
tori de legume timpurii. Încă 
la începutul lunii mai, ei recol
tează din solarii mari cantități de 
roșii, cartofi și alte legume, in 
această iarnă, pentru a grăbi 
creșterea răsadurilor, ei au pus 
la punct un nou sistem de încăl
zire a solariilor. De fapt, au pus 
in aplicare așa-numitul sistem 
al băii de abur folosit de mult 
de localnicii din această zonă. 
Intr-o sobă de tip cuptor,, în 
care se ard resturi vegetale, ei 
au montat un rezervor de apă. 
Din rezervor, picurli cad pe 
blocuri de piatră încinse, care 
produc abur. Care abur este di
rijat printr-o conductă la solar, 
pe care-l încălzește.

Cine mai încearcă 2

I
I
I
I
I
I
I

Ca la ele acasă I
I
I
I

I

In gospodăria lui Teofil Luca 
din Sălsig, județul Maramureș, 
și-au făcut cuib anul trecut două 
berze. Odată cu venirea toam
nei, cînd suratele lor au pornit, 
in stoluri, spre zări mai calde, 
cele două berze au rămas pe loc. 
Să fi presimțit oape o iarnă — 
cum a și fost — mai blinda 2 
Cert este că ele au ajuns acum, 
ir, prag de primăvară, zdravene 
și tefere, că și-au găsit prin 
partea locului, unde s-au efec
tuat lucrări de defrișare, hrană 
îndestulătoare și gazde iubitoare, 
care le-au făcut să se simtă... ca 
la ele acasă.

I
I
I
I
I

I
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Gestionara dicta, 
revizorul scria

O revizie de fond la magazinul 
„Color“ din Botoșani a consta
tat delapidarea din gestiune a 
peste 200 000 lei. Aflind vestea, 
mulți s-au întrebat : cum de s-a 
putut intimpla una ca asta, la o 
unitate care dispune doar de 
cîteva rafturi și avind un singur 
gestionar ?

Răspunsul a reieșit din verifi
carea fișelor întocmite în inven
tarele anterioare reviziei. Cum ? 
Aproape toate produsele din stoc 
erau inventariate la un preț mai 
ridicat.

Cum a fost posibil așa ceva ? 
— au fost întrebați revizorii 
Grigore Adumitroaie și Sergiu 
Burlacu. Amîndoi au dat același 
răspuns, de parcă ar fi fost tras 
la indigo : „Nefiind de specia
litate, am apelat de fiecare dată 
la cunoștințele gestionarei Ana 
Vieru".

Concret, se intimpla așa : 
gestionara dicta (ce voia ea) și 
unul din... cel doi revizori scria. 
Scria, semna, ștampila.

Acum scriu declarații pentru 
dosarul de rigoare. De dictat — 
va dicta legea.

| Distracția costă

I
I

I
I
I

I

Descoperise Csedo Ludovic 
din Bancu, județul Harghita, o 
nouă „metodă" de a se distra. 
Mergea la cite un punct unde 
se vindeau lozuri in plic și în
cepea să joace : trăgea cite un 
loz, îl rupea cu grijă, îl fila pe 
îndelete, și, dacă ieșea cîștigă- 
tor, își lua banii, dacă nu... se 
făcea nevăzut.

Așa cum a încercat s-o facă și 
din fața chioșcului din gara 
Miercurea Ciuc. Neavind nici un 
ban in buzunar să achite lozurile 
rupte, a încercat s-o rupă la să
nătoasa. Vinzătoarea a fost însă 
mai iute decît el. l-a smuls că
ciula de pe cap și a sechestrat-o. 
A doua zi, cînd C.L. s-a întors 
cu banii pentru lozurile rupte, 
pentru a-și recupera căciula, 
nu-i venea să creadă că mai are 
de plătit și o amendă.

De, norocul e după cum 
face omul...

și-l

I Neglijență
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Un grajd, o șură, o magazie, 
două vaci, o junincă, două oi, un 
miel, 1 000 kg secară boabe, o 
mare cantitate de furaje...

Un inventar suman al pagube
lor înregistrate în gospodăria 
lui Andrei Țirlea din satul Tusa, 
comuna Sîg, județul Sălaj, dato
rită unei elementare neglijențe. 
Totul a pornit de la un felinar 
uitat aprins și nesupravegheat 
in apropierea unor materiale in
flamabile. Incendiul care a iz
bucnit l-a costat mult prea mult. 
Nu-i păcat ? Spuneți și dum
neavoastră !

I
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I Nici ea nu credea
I
I
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I

Pentru că o chema Mina, îi 
intrase în cap că numele ii este 
predestinat spre a deveni o ade
vărată... mină de cîștiguri. Bine
înțeles, fără muncă. De muncit, 
Mina Dănilă din Birlad nu mun
cea nicăieri. De ce să munceas
că, dacă putea să ia bani pen
tru că începuse a trăncăni verzi 
și uscate, in chip de... vrăji
toare ? Mai exact, dăduse sfoa- 
ră-n țară precum că ea e „cea 
mai meșteră in descintece întru 
desfacerea... farmecelor. Farme
ce in dragoste, in căsnicie, in 
meserie, in ce vrei și ce nu vrei. 
In momentul in care a fost prin
să în flagrant, cînd dezlega cu 
farmecele ei punga lui A. D. din 
Șendreni-Galați, ușurind-o de nu 
mai puțin de 15 000 lei, „vrăji
toarea" a declarat cu o dezinvol
tură dezarmantă :

— Nici eu nu știu ce să mă mai 
fac cu credulii ăștia. Parcă-s 
copii. Una-două, bagă mîna-n 
buzunar și ascultă cu gura căs
cată toate balivernele mele...

Punct, și de la capăt...

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii" 

-________ _____________ ________ J
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Curtea, casa-ca o floare, strada-ca un buchet întreg!
LEGEA NR. 10 DIN 1982 SUBLINIAZĂ:

„Toți cetățenii au îndatorirea de a asigura întreținerea 
și curățenia locuințelor, a anexelor gospodărești, a curților 
și împrejmuirilor acestora, precum și de a participa la 

arealizarea tuturor măsurilor privind buna gospodărire 
localităților”.

BRĂILA

în spiritul bunelor tradiții
ale munciiDuminica trecută, ca și in după- amiezele acestei săptămîni, ritmul și aspectul străzilor Brăilei au cunoscut o înviorare bruscă. Mii și mii de cetățeni, de toate vîrstele, cu greble și casmale, cu mături, bidinele și găleți cu‘var strângeau și ardeau frunzele și crengile uscate, măturau trotuarele, curțile. Tineri roboteau în parcuri, grupuri mari lucrau pe faleză.Este un semnificativ început pentru acest an gospodăresc, în care cetățenii Brăilei și-au propus , să realizeze prin muncă patriotică lucrări în valoare de 125 de milioane de lei. Ultimele patru zile pot fi considerate „de vîrf“. 70 000 de locuitori au realizat 200 000 de ore de muncă patriotică. Pe arterele de circulație, în parcuri și pe faleza Dunării, urmele toamnei și iernii au fost, în mare parte, șterse. între lucrările cele mai importante menționăm : curățirea peluzelor, pregătirea spațiilor destinate plantelor tehnice și terenurilor pentru cultivarea legumelor.Aflăm de la consiliul popular al municipiului că s-au luat măsuri

patrioticedin timp pentru asigurarea materialului săditor. 8 700 de arbori și arbuști, peste 1,2 milioane de flori, dintre care 20 000 de trandafiri. Totodată, cetățenii Brăilei, organizați pe cartiere, blocuri, zone de agrement, întreprinderi și instituții au întreținut peste 330 hectare de spații verzi și circa două milioane metri pătrați de străzi și trotuare.Acțiunile de gospodărire și înfrumusețare din municipiul Brăila sint în plină desfășurare. O adevărată competiție a muncii patriotice se desfășoară în Grădina mare, în parcul Monument, pe faleza Dunării și în stațiunea Lacu Sărat. Organizațiile de partid din municipiu, sindicatele, U,T,C.-ul, pionierii, cei 69 de deputați, comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari mobilizează In aceste zile de primăvară masele largi de locuitori pentru a pune în valoare fiecare palmă de pămînt, adăugind orașului noi frumuseți.
Corneliu IFRIM
corespondentul „Scinteii"

SECTORUL 6

cartierului,
unii participă, iar alții îi privesc

La curățenia

Performanțe similare cu cele consemnate la Brăila pot fi văzute în sectorul 6 și ca urmare a activităților de înfrumusețare, curățenie, îngrijirea curților, a zonelor verzi, a pomilor și florilor, a locurilor de joacă pentru copii, la curățirea trotuarelor, străzilor, aleilor, rigolelor. Totul se desfășoară pe bâza ■ unui plan de măsuri întocmit pînă

la amănunt (împreună cu anexele, respectivul program are 37 de pagini!). Și trebuie spus că se depun eforturi deosebite pentru ca acest adevărat calendar al acțiunilor de bună gospodărire, curățenie și înfrumusețare să nu rămînă literă moartă. Sute de cetățeni lucrau ieri și alaltăieri după-amiază în zona Podului Grant, pe autostrada

București-Pitești (unde s-au plantat de la începutul anului pînă acum 2 236 arbori și 15 200 arbuști), iar pe str. IIo Și Min, alte sute de femei și tinere fete de la întreprinderea de confecții dovedeau o nesfîrșită hărnicie. Rezultatele? Sint la vedere pentru oricine trece pe acolo.Nu-i mai puțin adevărat că nu peste tot se vădește aceeași preocupare. Iată, rar ne-a fost dat să vedem undeva bălți mai mari și a- devărate depozite de resturi menajere ca pe str. Porumbacu, mai ales la intersecția cu str. 44 de pe zisa stradă Carol. Ne spunea că face curățenie pentru chiriaș, iar exemplul Voicu Vasile de la care l-am găsit cu lopata in mină— îl lasă indiferent. Pasivitate dovedesc și unele întreprinderi și instituții. Modele — despre cum nu trebuie procedat! — oferă Grupul 1 de șantiere de pe calea Crîngași (director Gheorghe Petrescu), muncitorii metroului din bd. Păcii și personalul întreprinderii „Turbo- mecanica“ — care și-a parcat autoturismele exact pe... fosta zonă verde, acum uscată și nesăpată.La fel de îngrijorător ni se pare faptul că, pînă acum, .nimeni . de la Liceul nr. 8 (profil auto) n-a mișcat un deget pentru îngrijirea spațiului din . fața gardului propriu, că profesorii și elevii de la Liceul nr. 7 au lucrat puțin, foarte puțin. Diferența dintre aceste instituții și— să zicem — Școala generală nr. 202 este ca de la cer la pămînt. Pe profesorul Mihai Năzdrăvan, directorul acesteia din urmă, l-am găsit săpînd cot la cot cu elevii pe lotul școlar... Exemplul conducerilor — fapt validat de practică — contează enorm. Primăvara este insă abia la început, timp există (dar presează) pentru a îndrepta lucrurile. Iar exemplul pozitiv trebuie să plece de-sus, chiar din curtea consiliului popular al sectorului. Fiindcă, trebuie spus. în spatele clădirii nu s-ar zice că terenul ar fi văzut în ultimul timp vreo sapă, cazma sau chiar vreo greblă.

Finta. La nr. locuiește Niță dumnealui nu că este doar... vecinului său nr. 48 — pa

Mircea BUNEAMomente remarcabile pe scenele de concert ale CapitaleiMulte momente muzicale. din ultimele săptămîni. ar putea fi numite „evenimente". Să amintim : excepționalul debut al sopranei Sandra Sandru. pe scena Operei Române, în „Trubadurul", cele două concerte ale celor doi tineri dirijori de talent, Horia Andreescu și Cristian Mandeal, iar la o săptămînă distanță, revenirea pe podiumul Ateneului a profesorului lor, dirijorul Constantin Bu- geanu ; prima audiție a spectaculosului Concert pentru patru corni și orchestră de Schumann. în programul orchestrei din Constanța, sub bagheta lui Paul Staicu, prima audiție a „Ores- tiei“ I de Aurel Stroe, în concertul dirijat de Ludovic Baci (un muzician de mare profunzime, care dintot- deauna s-a' preocupat de lansarea, promovarea muzicii românești). recitalurile din foaierul Operei, toate, fără excepție, bine pregătite de muzicologul Alfred Hoffman, lecțiile de inițiere de la Teatrul „Țăndărică", oferite de Ștefan Zorzor și Iosif Sava, recitalul Chopin — producție a Clasei de pian de la conservatorul bucureștean. opera pentru copii „Micul coșar" — în stagiunea Filarmonicii, serile camerale. desfășurate sub auspiciile Filarmonicii la Muzeul de artă, in care sint lansate tinere talente, prezența Cvartetului ..Voces"... Adică, după cum se vede, multe, foarte multe manifestări, de real interes, a- plaudate de săli, in general, arhipline. Mă voi opri însă la ultimele trei momente citate mai sus. dintr-un singur motiv : ca fiind reprezentative pentru întreaga stagiune muzicală ’82—83.In primul rind opera pentru copii „Mi
cul coșar" de Benjamin Britten, o excepțională colaborare între Filarmonica „George Enescu" și Corul de copii „Voces primavera". Un concert-spec- tacol în care spumoasa. deconectanta muzică a lui Britten a dat prilej copiilor (coriști, soliști-actori) să se a- dreseze copiilor, în felul lor simplu, convingător. să depene fără zorzoane povestea mi- \ cului coșar, copil lip

sit de copilărie, căruia cei de-o vîrstă cu el îi redau dreptul de a trăi... Un spectacol muzical. cum spuneam, fără artificii, fără argumente țipătoare. la care muzica și povestea s-au împletit firesc. Intr-un cuvînt. meritul exceptional. pasiunea, entuziasmul dirijorului Claudiu Negulescu, o talentată baghetă, un inspirat pedagog, cel care a făcut să bată inima acestei opere ; apoi, participarea, in calitate de regizor și prezentator (adică Benjamin Britten, „personal". fericit că se in- tilnește cu minunați copii-meiomani) a actorului Ion Caramitru,

alături de pianistă, și-a găsit terenul cel mai propice de exprimare, acolo s-a putut asculta arcușul său sensibil, înclinat mai mult spre visare, spre meditație ; in Suita „Impresii din copilărie" deci, in monologul viorii, în care se sfichiuiesc lău- târismele, argumente ale instrumentalismului popular sau onomatopeele, incluse savant in abila țesătură ; în momentele intitulate „Pîrîiașul din fundul grădinii" sau „Răsăritul soarelui". cînd, au fost clare mobilitatea expresiei, transparenta maximă a discursului.

ii

carnet
MUZICAL

Remarcabilă pre-zența Cvartetului ie-șean „Voces" in ac-tuala compoziție : Bu-jor Prelipceanu —vioara I, Anton Dia-conu — vioara a Il-a,

O CERINȚĂ CIVICĂ,

O ÎNDATORIRE LEGALĂ
(Urmare din pag. I)— Prin programele de măsuri întocmite de consiliile populare municipale, de sector, orășenești și comunale, privind organizarea acțiunilor de bună gospodărire, curățenie și înfrumusețare a localităților — progra
me care se dezbat la fiecare început 
de an în adunările cetățenești — se stabilește, conform legii, repartizarea arterelor de circulație, parcurilor, grădinilor, altor locuri publice sau _ porțiuni din acestea pe comitete de cetățeni, care să le îngrijească, să răspundă de ele. Modul concret în 
care se asigură participarea locuito
rilor la aceste lucrări este de com
petența comitetelor de cetățeni, aso
ciațiilor de locatari, cu consultarea 
deputaților și a comitetelor executive 
ale consiliilor populare.Fiind anotimpul tinereții, primăvara poate să devină și anotimpul 
unei prezențe mai active și masive 
a tineretului la înfrumusețarea locu
rilor publice. Tinerii trebuie să-și facă un titlu de mindrie din a lua în gospodărire directă acele obiective care, prin funcționalitate, le sint destinate în bună măsură lor : sportive și de agrement, rile ș.a.Formele organizatorice de zare a cetățenilor nu se rezumă însă Ia organizațiile de tineret. Un rol 
cu totul deosebit revine organizați-

bazele parcu-
Ieri dimineață, pensionarul Ion 
lupaș din București (str. Colonel 
Marinescu nr. 6). a cules prima 
sa recoltă de spanac din acest an

mobili-

Primăvara a sosit și pentru pomii plantați la o jumătate de metru lingă 
zidul casei inginerului Haralambie Popescu din București, Drumul Sării,
Primăvara a sosit și pentru pomii plantați la o jumătate de metru 
zidul casei inginerului Haralambie Popescu din București, Drumul 

nr. 19, sector 6
l

nr. 19, sector 6
i Foto : Eugen Dichiscanu

ilor O.D.U.S. Cum multe din aceste organizații își au aria de activitate in cartiere, ele trebuie să se afle: in primele rînduri in tot ce se întreprinde de către consiliile populare,, de către deputați pe linia bunei gospodăriri și înfrumusețări a localităților, în definitiv, a ieși în fața casei și a da cu grebla sau mătura, a lua lopata sau hîrlețul pentru a răsădi o floare sau un copac constituie și un moment de destindere, nu doar o obligație. Ce poate fi mai plăcut decît să știi că floarea care va înflori și va înmiresma aerul în tot cursul anului sau pomul care va da răcoare și verdeață în jurul casei sînt puse de tine, de mîna ta !Spre deosebire de prevederile Legii nr. 20 /1971 privind contribuția cetățenilor la realizarea lucrărilor de interes obștesc (de regulă, construcții de obiective social-economice), unde este posibilă alegerea modului de contribuție — în muncă sau bani, în cazul lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare prevăzute de Legea nr, 10/1982 fiecare cetățean este obli 
gat să execute efectiv lucrările care-i 
revin. E adevărat, mai există cetățeni care gîndesc astfel : „Voi plăti ; să vină salubritatea să facă curat în fața casei !“, dar aceasta este o mentalitate depășită. Fiind vorba de lucrări care privesc propria gospodărie a cetățeanului sau lucrări de interes comun, nemijlocit legate de viața oamenilor, fiecare va trăbt'J să se autogospodărească. V >Ca o contribuție concretă a consiliilor populare la desfășurarea acțiunilor de bună gospodărire a localităților este de reținut și obligația întreprinderilor de gospodărie comunală de a pune la dispoziția cetățenilor și unităților socialiste materialul săditor necesar — realizat in pepinierele și serele proprii — pentru înfrumusețarea domeniului public (arbori, arbuști, flori etc.).Nu trebuie să fie zi în care deputății, întregul activ al consiliilor populare să nu-și înceapă programul de lucru cu întrebarea : „Ce obiective ale gospodăririi și înfrumusețării localității vom îndeplini astăzi ?“. 
Chipul localităților este oglinda hăr
niciei oamenilor. Iar timpul prielnic al acestui început de primăvară trebuie folosit din plin pentru ca toate localitățile patriei să arate cit mai frumoase, să fie cît mai bine gospodărite.

cel ce a gîndit fluenta desfășurare. împlinirea rolurilor-cheie, de către patru soliști cunoscuți care s-au dovedit a fi și buni comedieni : Vladimir Popescu-Deveselu, Ste- liana Calos, Mîndra Cernescu și Mihai Stupcanu și. în egală măsură, meritul celor doi pianiști — Rodi- ca Băluța, Iosif. Ion Prunner, a formației instrumentale (Sarah Meltzer, Florin Mol- doveanu, Traian Io- nescu. Mihnea Croito- ru. Viorica Ciurilă) și a corului Filarmonicii „George Enescu". Un spectacol muzical pentru copii, care trebuie să rămină în stagiunea permanentă pe podiumul Ateneului, care poate să devină itinerant, care trebuie să bucure cît mai mulți copii ; și, nu numai pe copii.în sala brîncove- nească a Muzeului de artă — recitalurile u- nor tineri soliști, remarcați în ultima vreme de critica de specialitate. de public. Astfel, recitalul violonistului Andrei Ro- sianu, la pian Goniil Abdula, intr-un cuprinzător program : Mozart — Sonata nr. 17 in La major. Ra- vel-Tzigane, Poemul de Chausson. Enescu — ■ „Impresii din Copilărie"... Un program dificil. în care momentul de virf. cred eu, a fost Enescu. Acolo Roșianu.

Gheorghe Stanciu — viola. Dan Prelipcea- nu — violoncel. De a- ceastă dată, pe podiumul Ateneului. cu trei cvartete vieneze : Cvartetul „Cvintelor" de Haydn. Cvartetul „Vînătoarea" de Mozart și Cvartetul „Moartea și fata" de Schubert. Punct culminant. după cum u- nanim s-a remarcat — finalul. Este vorba de unul dintre ultimele cvartete schubertiene, o construcție monumentală. o „simfonie" de puternice contraste. o rafinată dramaturgie pe care numai o tălmăcire de vibrație inteligentă le poate lumina și transmite din plin. Și satisfacțiile pe care ieșenii le-au oferit celor prezenti au fost, rare bucurii ale spiritului ; de. la exprimarea celor două teme ale primei părți, adică de la atacul incisiv la culoarea calmă a temei secunde, la dezvoltarea in combinații măiestre. îndrăznețe a celor două teme, la Variațiunile părții a doua ; apoi Trio-ul — oază a întregii lucrări, o insulă cu cer senin, fără probleme, ca să nu mai vorbim de final. Presstissi- mo-ul care transformă cvartetul intr-o orchestră. epuizant pentru interpreți. pentru ascultători. în iureșul, virtuozitatea celor patru arcușuri.
Smaranda
OȚEANU 7

„Escapada"Poți avea disponibilități juvenile și la virste avansate. Dar atenție 1 Manifestarea lor poate deveni nepotrivită, iar realizarea lor imposibilă. Poți rămîne tinăr sufletește. Totuși, clepsidra nu mai poate fi întoarsă decit aparent. O viață nouă, încă un adevărat început, ca în tinerețe, ți se refuză. în ciuda unor adagii celebre, ne amintește distinsul scriitor bulgar Mihail 
Velicikov, Jîn „Escapada", bătrinețea nu e doar un lipsit de consecințe cumul cronologic și nici doar o stare fizică. Ceva se întim- plâ și in adîncurile sufletești și in statutul moral, social, public. Și Velicikov identifică acest ceva în chiar iluzia ce ia — legic 1 — locul realității. și (mai departe și mai dur) in prăbușirea iminentă a acestei iluzii. Și atunci ? Cum (mai) trăim, cum ne (mai) realizăm la bă- trinețe ? Atunci ne amintim (iarăși și iarăși) înțelegerea necesității, atunci ne ră- mine înțelepciunea împăcării cu situația — de a fi așa cum ești, de a-ți trage satisfacțiile din simbioza vitală cu' ceilalți, cu familia, cu prietenii cărora le-ai fost întotdeauna și le rămîi mereu util.

TRIUMFUL ARTEI
de Mihail Velicikov la Teatrul „Giulești"tică capătă pași șovă-Mihail Velicikov ne Îndeamnă să reflectăm la toate acestea prin intermediul unei piese ce reprezintă „escapada" părelnică și dramatică într-o viață nouă, independentă (de copii, de nepoți), a două femei în vîrstă. Piesa (tradusă de Ti- beriu Iovan) evită melodrama servindu-se de corectivele comicu

Cocea deține (făcînd încă o dovadă strălucită a marilor și mereu proaspetelor ei disponibilități) rolul principal. Un rol ce presupune dialog, monolog, o variată mișcare scenică (ce include și momente de gimnastică și de dans), dar, mai ales, virtuozitatea traversării unei ample game de stări și senti
CRONICA TEATRALĂ

lui (de la umor și ironie, la un grotesc apăsat). Ne-o confirmă spectacolul de la „Giu- lești" realizat în regia atentă a Getei Vlad și in scenografia inspirată, concepută de Octavian Dibrov (decorul purtind sugestia „suspendării in gol" a eroinelor și a vălurilor cind opace, cînd transparente ale sufletului omenesc).Virsta de 70 de ani (incredibil dar adevărat !) a găsit-o pe marea animatoare culturală care este Dina Cocea in fruntea A.T.M. și pe marea actriță — care a creat in- tr-o viață dăruită teatrului zeci de roluri de neuitat — pe scenă. In această „Escapadă" a lui Velicikov, Dina

mente. Iat-o pe Ana din prima scenă, frumoasă, încă tînără (așa cum susține că este !), puternică, pu- nind la cale sindrofii, ieșiri în oraș, activități culțurale, iat-o agitindu-se in gol, manifestindu-și exuberant speranțele ; și iat-o înregistrînd tăcută rezistențe, „înca- sind" sobru loviturile neputinței sau izbucnind grotesc în scena cu perucile. Iat-o pen- dulind intre revoltă și supunere, între momentul riscului și al eșecului, între voință de fier, fragilitate și eșec. Un moment memorabil în acest sens este scena finală, in care cea pe care am cunoscut-o făcind mișcări vioaie de gimnas-

ielnici, vocii cristaline a celei dinții îi face loc un glas tremurat ; acea scenă finală in care vedem că vulcanul de. energie este doar o aparentă și că sub orice „mănușă de fier" se află o ființă sensibilă și plăpindă, vulnerabilă. Nu este cazul să insistăm asupra modului subtil in care Dina Cocea trece de la o stare la alta, sau accentuează momentele de trăire ambiguă ; după cum nu este cazul să precizăm modul în care artista accentuează mereu, dincolo de mișcări exterioare, dimensiunile de profunzime ale personajului! Cuvîntul care ar trebui să revină cel mai insistent ar fi acela : emoționant !Prezenta Dinei Cocea se dovedește stimulatoare. ca de obicei, pentru partenerii de joc. Anca Ledunca, in rolul Caterinei (ce marchează un moment important in biografia sa artistică), conturează cu mijloace de expresivitate moderne, (bine alese, dozate și orchestrate), o stare caracteristică, pendu- lind subtil intre real, amintire și imaginar ; un amestec particular de credulitate și suspiciune, generozitate și invidie, supunere și

tiranie ; o îmbinare ciudată de apatie și energie frizînd violenta.Tulburătoare opțiunea Dinei Cocea 1 Tulburătoare și în ceea ce artista septuagenară recunoaște prin intermediul piesei lui Velicikov. Tulburătoare mai ales prin ceea ce infirmă. Căci dacă morala piesei este împăcarea cu firea, morala spectacolului este cea a superiorității creatorului asupra determinării biologice. Viața își are legile ei? Adevărat. Dar arta infringe și infirmă legile vieții. Căci, iată, urmărind-o pe Dina

trul rămîne o cale minunată de autodepăși- re umană, că artistul are o posibilitate de „escapadă" din chingile timpului și limitării ; că marea artă prin intermediul marilor artiști infringe legile vieții, sfidează opera de degradare și eroziune a vremii. Omul poate îmbătrîni, artistul rămîne tinăr. Pentru eroinele lui Velicikov satisfacția supremă o constifr K - aceea de a se simți - cesare celor din jur. Pentru artist, a fi pen
tru alții înseamnă 
a juca.

Natalia STANCUCocea înțelegi că

PROGRAMUL 1
ll.od^Din marea carte a patriei
11,30’Film serial „Visuri destrămate" — 

episodul 1
12,00 Ora de muzică
12.50 Să cînte copiii — program muzl- 

cal-literar
13.05 Desene animate
13.30 La sfirșiț de săptămînă (I)
18.35 Sâptâmîna politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 La sfîrșlt de săptămînă (II)

9 Teleenciclopedia B Mondovision 
® Film serial (20.30) : „Pasăre de 
pradă" — episodul 3 9 Meridianele 
umorului și cîntecului. Almanah 
muzical-distractiv pe texte din li
teratura română șl universală

22,10 Telejurnal
22.20 Nocturnă TV

PROGRAMUL 3

19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate : Woody — ciocă- 

nitoarea buclucașă
19,45 „Cintarea României". De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran. Me
lodii ’82

20.30 Capodopere in concert
21.20 Occident '83 9 Businessul activi

tății sectelor
21.35 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22,10 Telejurnal
22.20 Jaz în nocturnă

cinema
O Buletin de București : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9: 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20,15, MODERN (23 7101) - 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15. SCALA (11 03 72)
- 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
0 Plecarea Vlașinilor : CULTURAL 
(83 50 13) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Ochi de urs : COTROCENI (49 48 48)
- 15; 17,15; 19.30, COSMOS (27 54 95)
- 17.30: 19,30.
© Ruslan și Ludmila : COSMOS • — 
9; 11,45: 14,30.
0 B.D. intră în acțiune : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9 ; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) - 9: 11,15:
13,30: 15.45 : 18 ; 20,15.
0 Ultimul cartuș : FERENTARI
■ 80 49 85) - 15,30; 17,30; 19.30.
® Comoara : PACEA (60 30 85) — 15.30; 
17.30: 19,30.
© Bună seara, Irina î CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Mica romanță — 9; 11; 13.15, Răs
coala - .15,30: 17.45: 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
0 Cîntec pentru o rîndunică : CA
PITOL (16 29 17) - 9; 11,15: 13.30: 15.45; 
18: 20.15.
© Program de desene animate — 9; 
10.45; 12,30: Grăsuna Tilla — 14,15; 16; 
Raidul vărgat — 17,45; 19,45 : DOINA 
(16 35 38).
© Al șaselea : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.
© Bicicleta: LIRA (317171) — 15.30; 
17.30: 19.30.

• Agonia: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 
12.30: 16; 19.
© Acel minut, acea secundă : “MUN
CA (21 50 97) - 15; 17,15; 19,30.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9,30; 1^,30; 18.30,
© Abba : PATRIA (11 86 25) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Tunurile din Navarone : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9,30; 12.45: 16; 19.15, 
FAVORIT (45 31 70) - 9.15; 12,30: 16,30; 
19,30.
O Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20.
© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) - 9; 12; 16; 19, GLORIA
(47 46 75) - 9; 12,15: 16: 19.15. VOLGA 
(79 71 26) - 9; 12: 16; 19.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
FLAMURA (85 77 12) --9; 11; 13,15:
15,30; 17.45; 20.
© Piedone africanul : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,30; 14,15; 17; 19.30.
@ Competiția: ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
© Pe căi nelegale: BUZEȘTI (50 43 58) 
- 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.

teatre
@ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19; (sala Atelier) : 
Intre patru ochi (A) — 19,30;- (sala
mică a Palatului) : Inocentul — 19;
(sala Batiștei) : între patru ochi (B) 
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din serai — 19.

© Teatrul de operetă (14 80 11) : Lec
ția de dragoste — 19.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 15; Amintiri — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 15; Poezia muzicii 
tinere — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19; (la sala Palatului) : Nu sint 
Turnul Eiffel — 18,30.

Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 19.30.
© Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Studio) : Calandria — 19; (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții și al morții in 
deșertul de cenușă —- 19,30.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 15; Cum s-a fă
cut de-a rămas Catinca fată bătrînă 
— 19; (sala Giulești, 12 44 16) : Ordi
natorul — 18.
® Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 56 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cîntăm cu drag la oameni 
buni — 19, t*
@ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită —- 19.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 17.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Ileana Sînziana — 17.
© Circul București (1101 20) :
Muppets la... circ — 16; 19,30.
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■ In sectorul Vermești din ca
drul întreprinderii miniere Comă- 
nești, județul Bacău, a fost dat in 
exploatare, înainte de termen, un 
nou abataj care sporește producția 
zilnică de cărbune cu circa 40 de 
tone.

■ Intr-unui din cele mai vechi 
cartiere ale lașiului, denumit Fru
moasa, situat la poalele dealului 
în Cetățuia, a început zilele aces
tea construcția unui nou ansamblu 
de locuințe. Aici se vor înălța 1 500 
apartamente cu cîte 2, 3 și 4 ca
mere, precum și garsoniere. Mai 
bine de jumătate dintre acestea vor 
fi predate locatarilor chiar în cursul 
acestui an.

B Inițiativa mai veche a gospo
darilor din Techirghiol, care au cul
tivat ani de-a rîndul în incinta sa
natoriului balnear 500 mp cu plante 
medicinale și aromate, se extinde 
în această primăvară pe 4 hectare, 
suprafață care a și fost pregătită 
pe terenuri intravilane nefolosite din 
aceeași zonă și din perimetrul gă
rii. Cu alte cuvinte, nămolului de 
Techirghiol i se adaugă acum un 
nou izvor natural de sănătate.

B Concomitent cu lărgirea gamei 
de îngrășăminte destinate agricul
turii, chimiștii de la „Azomureș" din 
Tg. Mureș au început fabricarea, în 
premieră pe țară, a unei substanțe 
azotate folosite la îngrășarea tau
rinelor, care asigură importante 
sporuri zilnice în creșterea greu
tății c^implelor. Primele cantități 
au și rost livrate unor unități care 
au sectoare zootehnice.

B Apropiata sosire a primăverii 
îi găsește pe cetățenii municipiului 
Vaslui angajați în ample lucrări de 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calității. După ce anul trecut ei au 
realizat lucrări edilitar-gospodărești 
în valoare de 122 milioane lei, 
anul acesta cetățenii de aici, în 
frunte cu deputății, s-au angajat ca 
această cifră să fie cu mult depă

șită. Frumoasă această depășire la 
capitolul... frumusețe I

B In stațiunea montană Borșa a 
O.J.T. Maramureș a fost pus în 
funcțiune un telescaun, între vila 
„Brădet" și Poiana Stiol. Capacita
tea orară de transport a telescau- 
nului este de 400 persoane, iar dis
tanța de 1 920 metri se parcurge în 
17 minute.

B La Institutul de cercetare și 
producție pentru creșterea ovinelor 
și caprinelor Palas - Constanța a 
intrat în funcțiune o stație de bio- 
gaz cu o capacitate de 250 mc pe 
zi care furnizează combustibilul ne
cesar încălzirii maternității și cres
cătoriei de miei. O altă stație, de 
16 ori mai mare, se află în faza 
finală de execuție.

B In stațiunea balneoclimaterică 
Slănic Moldova a fost captat și dat 
în exploatare un nou izvor de ape 
minerale. Avînd proprietăți curative 
apreciate de specialiști, apele pro
venite de la sonda nr. 2 sînt reco
mandate în tratarea bolilor ulce
roase, în fazele dureroase, precum 
și în terapia afecțiunilor hepatice.

B La întreprinderea de amba
laje din metal pentru agricultură și 
industria alimentară din Tecuci se 
acționează intens pentru folosirea 
materialelor recuperabile. Astfel, 
din tabla în care este ambalată 
materia primă, tablă care pînă 
acum era aruncată la fier vechi, se 
confecționează obiecte de uz gos
podăresc și adăpători pentru cres
cătoriile de păsări.

B Pe platforma chimică a mu
nicipiului Rm. Vîlcea a fost dată în 
folosință o nouă policlinică în ca
drul căreia funcționează toate ca
binetele specifice marilor unități 
medicale de profil.

B Colectivul de oameni ai mun
cii de la Districtul 8 C.F.R. Chitila 
a predat de la începutul anului 
pînă în prezent peste 60 tone de 
fier vechi. Multe înainte I

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la convocarea-bilanț a activului 

cadrelor de bază ale armatei
4 martie 1983

EDITURA POLITICA

Vizita unei delegații economice din Republica Cubaîn perioada 7—11 martie, o delegație condusă de tovarășa Irma Sanchez Valdes, președinte al Comitetului de Stat pentru Aprovizionare Tehnico-Materială din Republica Cuba, a efectuat o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, tovarășul Ion Pățan, ministrul aprovizionării tehni- co-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe. a avut convorbiri cu tovarășa Irma Sanchez Valdes, în cadrul cărora s-a efectuat un larg schimb de păreri în probleme, ale a- provizionării tehnico-materiale din cele două țări, au fost examinate

stadiul îndeplinirii acțiunilor de colaborare și măsurile de extindere a acesteia, precum și posibilitățile de inițiere a unor schimburi de produse între organele centrale de aprovizionare din cele două țări.La convorbiri a participat Rodney Lopez Clemente, ambasadorul Republicii Cuba la București.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat obiective industriale și unități din subordinea Ministerului Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Rondurilor Fixe. (Agerpres)
ADUNARE FESTIVĂ

cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei 
din februarie 1948 a oamenilor muncii din CehoslovaciaVineri după-amiază a avut loc, la Tirgoviște, o adunare festivă consacrată celei de-a 35-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din municipiu.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la București.Despre semnificația evenimentului au vorbit Gheorghe Iordache, secretarul comitetului de partid al Combinatului de oțeluri speciale Tirgoviște, și Josef Simon, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București. Vorbitorii au subliniat că victoria din februarie 1948 a oamenilor muncii cehoslovaci a marcat instaurarea puterii celor ce muncesc, a inaugurat procesul transformărilor revoluționa

re .șl trecerea la construirea socialismului în tara prietenă. Au fost înfățișate. de asemenea, succesele do- bindite de poporul cehoslovac, în decursul celor trei decenii și jumătate in dezvoltarea potențialului e- conomic. în edificarea societății socialiste. potrivit aspirațiilor sale de libertate și. progres.Vorbitorii au evidențiat legăturile tradiționale de prietenie româno-ce- hoslovace. cursul continuu ascendent al acestora, subliniind rolul hotărî- tor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak în întărirea și extinderea pe multiple planuri a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia. dintre cele două țări și popoare. în interesul cauzei socialismului și păcii.
0 SPORT e SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Privind baschetulUrmărind fenomenul nostru baschetbaliste de mulți ani, și în permanență, ne putem permite din cind în cînd unele păreri. Despre ceea ce se dovedește bun și trebuie dezvoltat, dar și despre ceea ce este rămas în urmă și trebuie recuperat în această disciplină sportivă cu o mare arie de răspîndire și mult îndrăgită de tineret. Ca acum...
Echipele. Campionatul feminin (12 echipe în prima divizie) e pe sfirșite. A mai rămas de disputat un singur turneu, cind fiecare va mai juca o dată cu fiecare și vom cunoaște atît campioana, cit și retrogradatele actualei ediții; în lupta pentru titlu se află angajate direct, la egalitate de puncte, „U“ Cluj- Napoca și Voința București (una cu talente tinere — cealaltă cu un „cinci" cu îndelungată experiență), în • timp ce Olimpia și Sportul stu- dențc'c (ambele din Capitală) se țin și o 5 pe-aproape, între acestea patru' putîndu-se înregistra, oricînd, orice rezultat. Campionatul masculin, în schimb, abia a trecut de jumătate ; mai sint de jucat trei turnee. Din păcate, la băieți, numai Steaua și Dinamo se prezintă cu veleități, meciurile lor cu alte echipe avînd întotdeauna învingătorul dinainte stabilit. Sînt multe cauze care explică de ce campionatele noastre se bizuie doar pe patru echipe feminine și două masculine (dintre toate șase numai una nefiind bucureșteană), dar noi subliniem aici două : preocuparea insuficientă a cluburilor pentru copii și juniori cu talent și talie înaltă ; volumul diferit de antrenamente (opt, nouă sau chiar zece antrenamente pe săptămî- nă la fruntașe ; șapte, șase sau chiar cinci la celelalte echipe).Jucătorii. Multă vreme, nici nu puteam scoate capul în arenele internaționale fiindcă nu aveam ceea ce în baschet sînt numiți „giganți". Federația de specialitate a pus, însă, piciorul în prag și a condiționat înscrierea în campionat, pe de o parte, de promovarea „înălțimilor", pe de altă parte, de trecerea unor teste individuale obligatorii. Au fost murmure. s-au auzit și proteste, dar iată că de la cîțiva „giganți" (nu _ mai mulți de- zece) pe care-i număram cu cîțiva ani în urmă, în ediția actuală activează, la „A", 45 jucători peste 2 m și — coincidență — tot 45 jucătoare peste 1,86 m, E drept, nu sînt cîți ar trebui. Și mai trebuie impus ca ei să joace efectiv măcar cîte doi în orice moment, dar oricum e un progres evident, pe care-1 dorim ridicat și dincolo de nivelul calitativ reprezentat acum de pivoții Opșitaru, Ionescu, Vinereanu sau de colegele lor Mariana Bădinici, Ștefania Borș. Magdalena Pali, Luminița Măringuț. La băieți, campionatul — fiindcă este așa cum este — ,nu poate asigura nici o reprezentare internațională pe măsura dorințelor. lotul național putînd conta pe puțini jucători cu care se poate ieși

în lume : Cernat, Niculescu, Ermu- rache, Opșitaru cînd nu e bolnav ; ducem dorul unor conducători de joc tip Folbert sau Diaconescu, avem încă nevoie de pivoți competitivi în fața echipelor din alte -țări. La fete, situația este — din acest punct de vedere — ceva mai optimistă. Dintre mai multe jucătoare cu Valoare internațională —■ Pali, Popa, Kirr („U"), Borș, Grecu (Voința), Froiter, Ciubăncan (Olimpia), Roșianu, Netolitzchi, Tocală (Sportul studențesc), Măringuț (I.E.F.S.), Solovăstru (Voința Brașov) și altele — se poate alcătui, de exemplu, o reprezentativă studențească bună, capabilă să apere la Universiada din iulie, de la Edmonton — Canada, medalia de bronz cucerită în 1981. Chiar și în condițiile suspendării Marianei Bădinici și ale indisponibilităților de lungă durată în bare se
Opinii din arenă 
și din jurul ei

găsesc Maia Zidaru și Ecaterina Stingă.
Antrenorii. Hotărît lucru, baschetul românesc beneficiază de o seamă de tehnicieni cu reputate calități tehnice și cu probată autoritate profesională : ne referim deopotrivă la antrenorul federal George Chiraleu (de fapt, director tehnic în baschet cum e Mircea Lucescu în fotbal), ca și la cîțiva antrenori de la cluburi : M. Nedef (Steaua), G. Novac (Dinamo), H. Tursugian (Rapid),M. Cîmpeanu (I.C.E.D.), T. Constan- tinescu (Dinamo Oradea), la băieți ;N. Martin (,,U“), Gr. Costescu (Sportul studențesc), G. Roșu (Voința Brașov), M. ’Strugaru (Voința București), C. Paraschivescu (Olimpia), la fete. Plus o serie de . pricepuți șlefuitori de talente care activează în eșaloanele de juniori. Totuși, dacă băieții joacă în majoritate nemulțu- mitor, iar fetele parcă s-au oprit la jumătatea saltului spre calitate în care se angajaseră, este neîndoios că vina o poartă, în primul rînd, antrenorii : fiindcă sînt indulgenți și fac concesii, se mulțumesc cu puțin, se ocupă insuficient de perspectivă. Și mai grav este că unii — în dorința de a obține rezultate peste valoarea echipelor de care răspund — au început să împrumute metodele compromise în fotbal: aranjamentul, coruperea. Se observă aceasta la unele partide menite să hotărască retrogradarea din „A" (turneele feminine și masculine pentru locurile VII—XII). Se observă — și mai grav ! — în campionatele de juniori; recent chiar, un antrenor de juniori a încercat să „momească" pe un coleg adversar și pe juniorii acestuia cu Kent, whisky și bani peșin pentru a-i ceda o victorie necesară ca-

• ••lificării într-un turneu final. Cunoaștem numele, dar cunoaștem și povestea cu hoțul de păgubaș. Atît spunem că asemenea tertipuri constituie violări flagrante ale spiritului de cinste și demnitate în care trebuie crescuți copiii și juniorii. Și ele trebuie respinse cu indignare — ceea ce a făcut și antrenorul curtat.
Arbitrii. Opinăm că avem și arbitri pricepuți. Prin „politica" dusă de federație am ajuns să ne bucurăm în baschet de un „corp" select de cavaleri ai fluierului. Numai in săp- tămîna anterioară am văzut la lucru — să-i cităm în ordine alfabetică, și cu regretul de a nu ne aminti acum toate numele ce meritau — pe M. Aldea, I. Antonescu, A. Atana- sescu, M. Dimancea, C. Dumitrache, G, Dutka, Em. Nicolescu. P. Pasere. Fr. Took, O. Vestinian. în general, cu excepția brașoveanului D. Crăciun (care a greșit prea mult la a treia manșă Steaua — Dinamo), arbitrii n-au comis erori menite să influențeze rezultatul. Le-am supune, totuși, arbitrilor de ,,A“ un subiect de reflecție : nu cred că protejează exagerat de mult pe purtătorul balonului, fluierînd fault orice atingere a acestuia (reală sau aparentă, voită sau nevoită) de către apărător ? în competițiile internaționale n-am sesizat asemenea exagerări — comise la noi mai ales în meciurile feminine. Și încă ceva : In rîndul arbitrilor de la juniori și copii există cîțiva care „fluieră" atît de binevoitor pentru gazde, îneît nu știi dacă sînt rău intenționați sau bine cumpărați. Poate ar trebui eliminați. Sînt ușor de depistat.Federația. Se pot spune multe lucruri bune despre Federația română de baschet (președinte Costache Smeu ; secretar responsabil Gabriel Popescu). Sistemul competițional (asigurînd cîte 47 meciuri • anual pentru fiecare echipă), grija la acest nivel față de copii și juniori (mini- baschetul are deja o frumoasă tradiție). fermitatea în respectarea regulamentelor, . preocuparea pentru asigurarea climatului de corectitudine — constituie direcții în care forul nostru baschețbalistic a înscris certe și lăudabile reușite. Păcat, însă, că asemenea eforturi nu pot conduce și la rezultate pe măsură, din cauze obiective (găsim greu „giganți" cu deprinderi baschetbalistice ; înalta clasă a baschetului internațional profesionist), dar și din cauze pe care federația ar putea și ar trebui să le înlăture : exigența scăzută față de cluburi (care nu toate pun baschetbaliștii la muncă serioasă, iar unele țin pe tușă valori tinere ce se pierd), aplicarea timidă a propriilor programe de perspectivă și a propriilor intenții bune, atragerea insuficientă a colaborării „bătrînelor glorii" din baschetul nostru...în rest, despre baschet numai bine.

Gheorghe MITROI

în cîteva rînduri
0 Astăzi, în Palatul sporturilor și culturii din Capitală încep campio

natele internaționale de tenis de 
masă ale țării noastre, competiție la care participă peste 120 de sportivi și sportive reprezentînd 15 țări. în programul acestui turneu înscris în „Norwich Union" figurează întreceri de simplu masculin și feminin, dublu masculin, feminin și mixt și concursul pe echipe. în fiecare zi se vor desfășura cîte două reuniuni (orele 9 și 16), prima finală urmînd să se dispute duminică.Din lotul selecționabllilor români fac parte Olga Nemeș, care recent a cîștigat „Top-12 Europa", Maria Alboiu, Liana Urzică, Sorin Cauri, Paul Holdan, Simion Crișan, Eugen Florescu, Ștefan Moraru și alții.Campionatele internaționale de tenis de masă ale României constituie pentru participant! un ultim prilej de verificare în vederea campionatelor mondiale care vor avea loc intre 28 aprilie și 9 mai la Tokio.

0 Campionatul diviziei A Ia fotbal continuă astăzi cu desfășurarea jocurilor celei de-a doua etape a returului. în Capitală, este programat un singur meci: \Sportul studențesc — F.C. Argeș (stadionul Politehnica). Iată celelalte întîlniri: F.C.M. Brașov — F.C. Constanța; Chimia Rm. Vîlcea — Steaua; Universitatea Craiova — S.C. Bacău; Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș; F.C. Bihor — Corvinul Hunedoara; Petrolul Ploiești — Dinamo; F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște; Politehnica Iași — Jiul Petroșani.Toate intîlnirile vor începe la ora 15. Posturile noastre de radio vor transmite pe programul 1 aspecte de la aceste jocuri.
0 S-au încheiat meciurile tur- retur din cadrul semifinalelor „Cupei 

campionilor europeni" la baschet 
masculin. Iată rezultatele înregistrate: Ford Cantu (Italia) — Ț.S.K.A. Moscova 106—73; Billy Milano — Ma- cabi Tel Aviv 69—68 ; Real Madrid — Cibona Zagreb 99—68. în finala competiției, care va avea loc la. 24 martie la Grenoble (Franța), se vor în- tîlni echipele italiene Billy Milano și Ford Cantu.

De la Centrul de fizică 
a pămintului și seismologieîn ziua de 11 martie 1983, ora 8 și 29 minute. 55 secunde, s-a produs, în regiunea Vrancea, la adîncimea de 160 km, un cutremur cu magnitudinea de 5,0 (pe scara Richter). Intensitatea cutremurului în zona epicen- trală a fost de V—VI grade (pe scara Mercalli). Cutremurul a fost simțit la București și în alte orașe.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.

Cronica zileiSub genericul „Partidul Comunist Român — istorie și contemporaneitate", la Biblioteca județeană „Gh. Asachi" din Iași a fost deschisă, vineri, o expoziție de carte, dedicată împlinirii a 90 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România. Expoziția cuprinde un mare număr de volume de literatură social-politică, documente din istoria P.C.R., facsimile și litouri din presa socialistă interbelică, lucrări de referință privitoare la dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, alte apariții editoriale, ce se constituie în mărturii ale luptei poporului român, a clasei muncitoare și a partidului comunist pentru libertate și dreptate socială, pentru instaurarea puterii populare în România, pentru democrație și socialism.Expoziția pune în evidență mărețele succese înregistrate de poporul român în anii construcției socialismului, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului. (Un loc aparte în cadrul expoziției este rezervat operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, tezaur de gîndire și acțiune revoluționară, contribuție de preț la îmbogățirea creatoare a teoriei și practicii revoluționare a clasei muncitoare.
★La Academia „Ștefan Gheorghiu" a avut loc festivitatea de închidere a cursului de pregătire a unor cadre din țări ale Americil Latine. Cursanții, care au luat cunoștință de politica internă și externă a partidului și statului nostru, de realitățile României socialiste, au dat o înaltă apreciere activității și experienței Partidului Comunist Român în conducerea procesului de edificare a so-' cietății socialiste multilateral dezvoltate, aportului său la rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității, prodigioasei activități teoretice și practice desfășurate de către secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții au apreciat că pregătirea în academie de cadre din țări în curs de dezvoltare reprezintă o expresie a politicii P.C.R. și a statului român de solidaritate activă, de colaborare și de prietenie cu popoarele acestor țări, cu forțele progresiste, democratice și antiimperia- liste de pretutindeni. Ei au adus vii mulțumiri pentru grija și ospitalitatea de care s-au bucurat pe timpul șederii lor in tara noastră.
★în Capitală, la Galeria „Căminul artei", s-a deschis, vineri, sub egida Uniunii artiștilor plastici, o expoziție de grafică olandeză. Sînt expuse lucrări purtînd semnătura a 14 graficieni, membri ai Asociației artiștilor plastici din provincia Limburg.Relevînd faptul că o expoziție de grafică românească s-a deschis, recent, în orașul Maastricht, criticul de artă Virgil Mocanu și Harry Dobbel- stein, directorul Consiliului Cultural al provinciei Limburg, au subliniat, în alocuțiunile rostite la vernisaj, contribuția schimburilor cultural-ar- tistice la întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele român și Olandez, la mai buna lor cunoaștere și apropiere reciprocă.La vernisaj au asistat reprezentanți ai Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură, numeroși iubitori ai artelor plastice.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Olandei la București.(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 12 

martie, ora 20 — 15 martie, ora 20. In 
fără : Vremea va continua să se ră
cească tn primele zile, îndeosebi în 
nordul și estul. țării, după care apoi se 
va încălzi din nou. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare, apoi precipitațiile vor deveni 
izolate, Vînt moderat cu intensificări. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 4 și plus 6 grade, iar cele ma
xime între 6 și 16 grade, local mai ri
dicate. în București : Vremea se va 
răci ușor, la începutul intervalului, 
după care se va încălzi din nou. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil precipi
tațiilor slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între zero și 4 grade, 
iar cele maxime între 8 și 15 grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

(Urmare din pag. I)noase ! Există și acum brigăzi, „familii" colective și complete, formate, solidificate, „cristalizate" din familii de ingineri, tehnicieni, muncitori, chiar și bibliotecari, care au bătut și străbătut tara, pămîntul. apele, dealurile și munții ei în circuitul furnizor și dătător de energie electrică, oțel și cărbune, de la Bicaz la Argeș, de la Galați și Lotru, de la Porțile de Fier și Băicoi.Epoca noastră, zilele ei. serile și nopțile ei au un timp interior bogat în ascendență, o frenezie de cutezanță și cucerire tehnică ce a fost foarte generos anticipată, fie și naiv (Jules Verne), dar și zgîrcit prezisă de dinaintea noastră. Goethe ne făgăduia, amenințîndu-ne.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI MAURITIUS

Excelenței Sale
Domnului DAYENDRANATH BURRENCHOBAY,

Guvernator general al statului Mauritius
PORT LOUISCea de-a XV-a aniversare a proclamării Independenței statului Mauritius îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului mauritian prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Perla Oceanului Indian", cum este supranumită această țară insulară aflată în largul țărmului răsăritean al Africii (suprafața : 2 045 kmp ;populația : aproximativ 900 000 de locuitori) sărbătorește astăzi 15 ani de la proclamarea independenței.Drapelul național a fost înălțat' la Port Louis, capitala noului stat independent, pentru prima oară, la 12 martie 1968, după o perioadă de aproape patru secole de dominație străină. Micul arhipelag a fost descoperit la începutul veacului al XVI-lea și a fost stăpînlt, pe rînd. de portughezi, o- landezi, francezi și englezi, interesul deosebit pe care puterile colonialiste l-au manifestat față de Mauritius datorîndu-se poziției sale geografice pe rutele maritime internaționale de navigație și resurselor sale naturale. Teritoriul insulei principale a arhipelagului era acoperit odinioară de nesfir-

șite păduri tropicale, care au fost însă exploatate în mod prădalnic de către stăpi- nitorii străini, locul lor luîndu-1 marile plantații de trestie de zahăr, destinate aprovizionării cu zahăr a metropolelor., După cîștigarea independenței. tînărul stat s-a angajat pe calea lichidării subdezvoltării, depășirii monoculturii și creării unei industrii naționale. Alături de fabricile de zahăr, au fost înălțate în ultimii ani întreprinderi de îngrășăminte chimice, textile, de mobilă, o rafinărie de ' țiței și, recent, o fabrică pentru obținerea din reziduurile zahărului destinat . autovehiculelor.fost făcuți, de asemenea. primii pași în direcția punerii în valoare a resurselor hidroenergetice, au fost luate măsuri de dez

industriei de alcool alimentării Au
voltare a turismului, în agricultură, și în prezent principala cul

tură rămîne trestia de zahăr, dar s-au făcut eforturi pentru extinderea culturilor de orez, ceai, tutun, ara- hide, porumb, cartofi, precum și pentru extinderea pisciculturii.Pe plan extern, Mauritius promovează o politică de nealiniere și colaborare cu celelalte state ale lumii, participă la activitatea Organizației Unității Africane, a țărilor în curs de dezvoltare și a mișcării de nealiniere.România și statul Mauritius au stabilit relații diplomatice în anul 1974. Țara noastră privește cu simpatie și sprijină eforturile statului .Mauritius, ca dealtfel ale tuturor statelor în curs de dezvoltare, pentru consolidarea independentei naționale. Extinderea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și statul Mauritius corespunde intereselor celor două țări, precum și cauzei păcii și cooperării popoarelor.
Incepînd de ieri la Timișoara

Conferință națională a cercurilor științifice studențești
Incepînd din 11 martie, Institutul 

agronomic Timișoara găzduiește lu
crările celei de-a XVl-a Conferințe 
naționale a cercurilor științifice stu
dențești din învățămîntul agronomic, 
manifestare organizată în cadrul 
mișcării pentru tineret „Știință, teh
nică, producție", înscrisă în Festiva
lul național „Cîntarea României".

La conferință participă peste 300 
studenți autori, reprezentanți ai tu
turor institutelor agronomice din 
țară, cit și ai altor facultăți. Sînt 
prezentate 264 de lucrări științifice 
cu caracter aplicativ și fundamental 
(selecționate la sesiunile științifice 
studențești organizate în anii uni
versitari 1980/1981 și 1981/1982) în 
cadrul a șapte subsecții constituite 
din gruparea specialităților înrudite :

agricultură, liorticultură, zootehnie, 
medicină veterinară, economia, or
ganizarea și finanțarea agriculturii, 
biologie și mecanizarea agriculturii.

La lucrările conferinței mai parti
cipă tineri din producție și din in
stitutele de cercetări din domeniile 
de specialitate și din specialitățile 
înrudite.

Cea de-a XVI-a Conferință națio
nală a cercurilor științifice ale stu
denților oferă, totodată, prilejul unui 
fructuos schimb de experiență între 
studenții din același profil și din 
profile înrudite, creînd noi premise 
pentru lărgirea cercetărilor interdis- 
ciplinare.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

ROMÂNIA-FILM prezintă;

„LA CAPĂTUL LINIEI” 
o producție a Casei de filme Unu

Scenariul : Radu F. Alexandru ; costumele : Doina Costache ; decoru
rile : Mihai Ionescu ; muzica : Marius Popp ; montajul : Adina Petrescu ; 
coloana sonoră : Gheorghe llarian ; imaginea î Doru Mitran ; regia : Dinu 
Tănase.

Cu : Mircea Albulescu, Dan Condurache, Ioana Crăciunescu, Maria 
Dumitrache-Caraman, Livia Baba, Paul Lavrlc, George Corneanu, Marieta 
Rareș, Zaharia Volbea.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

de fapt, o epocă „veloci- pedică" — prezicind. cu un amestec de ironie și spaimă, catastrofele pe care le vor aduce bicicletele poate nu atit în des-
semnat in noi valori și răsturnări de valori, redi- mensionărl umane, sociale. politice și nu chiar in ultimul rînd poetice. Deoarece, construind ne-am

Măsura lucrurilor
.Q

ținui etic al omenirii, cit poate în destinul ■ ei estetic.Dar de atunci noi trimitem mesageri printre stele căutînd „faustici",' dar cuviincioși și sfioși, răspunsuri și comunicări.Și tot așa. omul a pășit 6ăltat. euforic pe Lună, iar ea, cît ar fi de rece și parcă ușor hepatică, placidă, indiferentă, a con

construit și gospodărit înțelept pe noi înșine, interior, ișr anii socialismului, climatul lor n-au însemnat doar schimbarea raportului dintre făuritorul și creatorul de bunuri materiale, și produsul muncii sale. Anii aceștia au mai dat și profiluri noi, permanent în mișcare, profiluri proaspete, armonioase, cu linii și ati

tudini bogate, nuanțate, care obligă, artistic vorbind, la consemnări emoționante, la creionări apăsate, convingătoare, care să atingă măcar dimensiunea înaltă a majorității contemporanilor noștri de atitea ori exemplari. Pentru că progresia intensivă și emotivă a formării chiar sinuoase a omului de lingă noi, a noastră înșine, deplasările ascendente ale gîndirii și simțirii în dimensionarea noilor atitudini și gesturi, drepte, curajoase și exacte — punctează și dau nouă viață hîrtiei de scris. Cheamă, obligă aproape — prospețimea ochiului, ascuțimea auzului și iscusința demnă și responsabilă a cuvîntului scris și bătut în literă de plumb cu pluralul audienței.
• METEORITUL TUN

GUS A FOST... O CO
METĂ. în ultima vreme, numeroși specialiști consideră că, la 30 iunie 1908, in Siberia a căzut nu un meteorit, ci o cometă intrată în atmosfera Pămintului. O analiză izotopică a unor probe de turbă din locul impactului confirmă această ipoteză. Colaboratorii expediției Universității din Tomsk au pornit de la presupunerea că turba formată din mușchii aflați in respectiva zonă mlăștinoasă a conservat atomi ai materiei sosite din Cosmos. §i, după cum demonstrează analizele făcute, intr-adevăr straturile de turbă corespunzătoare momentului catastrofei se deosebesc în ceea ce privește izotopii de hidrogen și carbon de

cele ce s-au format înainte sau după acest moment. în schimb, astfel de anomalii izotopice sint caracteristice pentru comete.
© SERE PERFECȚIO

NATE. Inventatorul vest-ger- man A. Kiikkens obține în serele sale fructe exotice — a- nanași. banane, papaya ; totodată, el realizează substanțiale reduceri la consumul de energie și accelerează procesul de creștere a plantelor. în acest scop, a pornit de la ideea că nu e nevoie să fie încălzită întreaga seră, ci numai un spațiu limitat din imediata apropiere a plantelor pe care l-a numit „ecotu- nel“. Straturile așezate pe un postament, izolat pe dedesubt, sînt acoperite cu un capac din- tr-un material plastic transpa

rent. în interiorul acestor „celule verzi" temperatura necesară se asigură cu numai o zecime din energia consumată pentru încălzirea întregii sere. „Ecotu- nelul" face posibilă și economisirea substanțială a apei ; în- trucît plantele evaporează 97 la sută din apa pe care o absorb, în acest sistem închis poate fi recuperată. prin condensare, aproape întreaga apă evaporată. Accelerarea creșterii plantelor, cu aproape 40 la sută, este asigurată prin udarea plantelor cu apă saturată cu bioxid de carbon.
• CONVORBIRI TE

LEFONICE DIN... A- 
VION. în S.U.A. se introduce un sistem automat de legături

telefonice între, pasagerii avioanelor și orice abonat de pe partea continentală a țării (cu excepția Alaskăi). Avionul trebuie să se afle deasupra teritoriului S.U.A. sau in imediata lui apropiere. Pasagerul care dorește să vorbească primește un aparat de telefon fără fir. de fapt o statie miniaturală de radio ce funcționează pe unde lungi, legată cu stația specială de radio a avionului care funcționează pe unde ultrascurte. Aceasta intră în legătură cu cea mai apropiată stație de radio- releu de la sol. Dacă avionul se

îndepărtează de o astfel de stație. care acționează pe o rază de circa 320 km, convorbirea este preluată automat de următoarea stație fără nici o întrerupere.
® EMANCIPARE. -Roa- dele amare ale emancipării" a numit un cunoscut comentator sportiv din Italia rezultatul în- tilnirii dintre maeștrii italieni ai sportului karate cu echipa feminină de karate a Franței. Reprezentantele sexului „slab" s-au 'prezentat la această întîl- nire internațională cu un deo

sebit spirit combativ, cîștigînd cu scorul de 8 la 3.
® „OCHI DE INSEC

TĂ". Astfel a fost denumit avionul din fotografia alăturată, realizat de o firmă britanică pentru scopuri de recunoaștere, supraveghere a traficului, cercetări geologice etc. Ca urmare a formei și construcției sale din materiale ușoare, avionul are o mare stabilitate; poate zbura cu o viteză minimă de 90 km pe oră, viteza maximă pe care o poate atinge fiind de circa 200 km la oră. Un avantaj deloc neglijabil : consumă mult mai puțin combustibil decît un elicopter utilizat în scopuri asemănătoare.
/
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE
_____________ » _________________________________________________________________ > ■ ■ ■ ,PENTRU ÎNTĂRIREA UNITĂȚII DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA ORICĂROR FORME DE DOMINAȚIE ȘI ASUPRIRE, PENTRU DREPTUL FUNDAMENTAL AI POPOARELOR IA PACE, IA EXISTENȚĂ LIRERĂ ȘI DEMNĂ

Congresul Partidului Socialist de Stînga din Norvegia

Salutul transmis de reprezentantul P.C.R.

DELHI 11 - Trimisul Agerpres Ștefan Nicolae transmite : Necesitatea 
intensificării luptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, a întăririi cooperării dintre țările în curs 
de dezvoltare, a menținerii unității țărilor nealiniate, precum și a rezolvării 
pe cale politică a conflictelor au reprezentat temele predominante ale 
cuvîntărilor rostite în ședința plenară de vineri, ultima din programul 
oficial anunțat anterior. Intrucît însă nu s-a încheiat procesul de definiti
vare a documentelor ce urmează să fie adoptate, încheierea conferinței 
a fost amînată pentru sîmbătă.

Efortul principal se depune acum în cele două mari grupuri ale 
conferinței care pregătesc Declarația politică și Declarația economică.

în Comitetul Politic au fost definitivate majoritatea concluziilor și 
recomandărilor din proiectul de declarație, urmînd ca, în cursul ultimelor 
consultări, să se ajungă la formulări corespunzătoare în aprecierea unor 
situații de criză, inclusiv conflicte, dintre state nealiniate. Urmează să se 
decidă, totodată, locul unde va avea loc viitoarea conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate. In Comitetul Economic a fost definitivat un document 
privind bizuirea colectivă pe forțele proprii ale statelor în curs de dezvol
tare, care creează premisele unei intensificări a cooperării Sud-Sud, și 
elaborarea unui program de acțiune pentru cooperarea economică dintre 
țările în curs de dezvoltare.Forța mișcării de nealiniere a constat întotdeauna în claritatea pozițiilor și a acțiunilor sale, a declarat 

Aristides Pereira, președintele Repu
blicii Capului Verde. El și-a exprimat convingerea că cea de-a Vil-a Conferință la nivel înalt va contribui la consolidarea unității mișcării, pe baza principiilor sale fundamentale referitoare la dreptul Ia autodeterminare, neamestecul în treburile interne, respectarea suveranității și integrității fiecărei țări.Referindu-se pe larg la situația din sudul Africii, vorbitorul a sprijinit cererea ca problema Namibiei să fie abordată din nou în cadrul organismelor O.N.U., pentru a se adopta măsuri care să asigure aplicarea necondiționată a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate, cu privire la decolonizarea și independența Africii de sud-vest. Condamnînd regimul rasist sud-african și ocupația Namibiei, vorbitorul a exprimat sprijinul deplin pe care țara sa, împreună cu toate statele nealiniate, îl acordă mișcării de eliberare S.W.A.P.O., reprezentantul legitim al poporului namibian. El a avertizat, totodată, asupra intensificării agresiunilor militare aleR. S.A. și a încercărilor de destabilizare îndreptate împotriva țărilor din „prima linie".Situația din sudul Africii este extrem de dificilă din cauza acțiunilor agresive și expansioniste ale regimului rasist de la Pretoria —a declarat 
președintele Liberiei, Samuel Kanyon 
Doe, care a condamnat încercările de oprire a procesului de decolonizare a Namibiei.Președintele Doe a subliniat necesitatea găsirii, cit .mai ctirînd, posibil, a unei soluții juste și durabile crizei din Orientul Mijlociu, în centrul căreia se află problema palestiniană. El a cerut, de asemenea, retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, realizarea drepturilor naționale ale poporului palestinian și garantarea securității pentru toate statele din regiune.Șeful statului liberian a arătat că 
țara sa dorește ca mișcarea de neali
niere să joace un rol independent pe 
arena internațională, în afara blocu
rilor.Reluînd o temă frecvent subliniată 
în aceste zile la Delhi, Javier Alva 
Orlandini, vicepreședintele Republicii Peru, s-a pronunțat pentru apărarea unității statelor nealiniate, pe baza principiilor fundamentale stabilite de fondatorii mișcării de nealiniere. în context, el a cerut ca cea de-a VH-a Conferință la nivel înalt să reafirme importanța globală a politicii de nealiniere în relațiile internaționale, ca factor politic de sine stătător, opus blocurilor.Exprimîndu-și, pe de altă parte, îngrijorarea față de agravarea crizei economice mondiale, vorbitorul a subliniat imperativul începerii nego
cierilor globale, care să ducă la edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale, mai echitabile.

Sam Nujoma, președintele
S. W.A.P.O., a cerut să se convoace cit mai curind Consiliul de Securitate, pentru adoptarea de măsuri vizînd traducerea în viață a documentelor O.N.U. cu privire la decolonizarea Namibiei. Vorbitorul a arătat că si
tuația critică din Namibia și din ju
rul ei, cu serioasele sale implicații 
internaționale, se înrăutățește rapid 
din cauza agresiunii militare perma
nente la care recurge regimul rasist 
sud-african, precum și a politicii represive a administrației de la Pretoria față de poporul namibian.Președintele S.W.A.P.O. s-a referit, în special, la încercările regimului rasist ca. prin diverse presiuni, să oblige integrarea, în propria sa armată, a populației de culoare, inclusiv a tinerilor sub 16 ani și a femeilor.

întrevederi ale șefului delegației României
DELHI 11 - Agerpres. Șeful de

legației României la Conferința la 
nivel înalt a statelor nealiniate de la 
Delhi, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, s-a întîlnit vineri cu 
președintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei, Men- 
gistu Haile Mariam, președintele Li
banului, Amin Gemayel, Daniel Orte
ga Saavedra, coordonatorul Juntei 
Guvernului de Reconstrucție Naționa
lă din Nicaragua, președintele Con
siliului Militar Național din Surinam, 
It. col. Daisy Bouterse, și președin
tele Republicii Uganda, Milton 
Obote.

De asemenea, au avut loc întilniri 
cu prințul moștenitor al Marocului, 
Sidi Mohammed, vicepreședintele 
R. P. D. Coreene, Pak Sen Cer, vice
președintele Republicii Irak, Taha Mo- 
hieddin Maruf, cu primul ministru al 
Tunisiei, Mohamed Mzali, care con
duc delegațiile țărilor lor la Confe- 

• rința la nivel înalt de la Delhi, pre
cum și cu președintele Congresului 
Național African, Oliver Tambo.

Cu prilejul acestor întilniri, din

Poporul Namibiei se află în totalitate de partea S.W.A.P.O., conducătorul mișcării sale de eliberare și unicul său reprezentant legitim, a spus Sam Nujoma. în încheiere, el și-a exprimat încrederea în' victoria luptei drepte de eliberare a poporului namibian, dobîndită prin „forța cuvintelor sau cea a armelor".
Președintele Consiliului de 

niștri al Afganistanului, Sultan 
Keshtmand, a menționat că, în ziunea țării sale, nu există probleme care să nu poată fi soluționate pe - calea tratativelor. în acest sens, el a arătat că guvernul afgan a for

Mi- 
Ali vi-

„Destinderea și pacea, bazate pe dreptate, securitate și dezarmare, trebuie sâ 
devină obiectivul prioritar al tuturor națiunilor"
„Negocierile globale — singurele capabile să deschidă calea spre înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale"
„Statele nealiniate trebuie să-și concentreze eforturile în vederea respingerii ameste
cului străin, pentru consolidarea politicii lor independente"

mulat un complex de propuneri menite să ducă la soluționarea pe cale pașnică a problemei afgane. între propuneri — a adăugat vorbitorul — se inscrie sprijinirea de către Afganistan a eforturilor depuse de O.N.U. în acest domeniu. Discuțiile preliminare au dus la unele rezultate pozitive și, sperăm — a adăugat premierul afgan — că se vor înregistra progrese calitative.Primul ministru afgan a sprijinit lupta popoarelor palestinian și na- mibian pentru independență, precum și eforturile popoarelor din America Latină pentru obținerea drepturilor lor legitime.La fel ca și alți vorbitori, minis
trul de externe al Arabiei Saudite, 
prințul Saud Al-Faisal, a condamnat ferm atitudinea Israelului în Liban și a cerut retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv din Ierusalim.Planul de pace aprobat de reuniunea arabă la nivel înalt de la Fes, a subliniat vorbitorul, reprezintă o bază solidă pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu.Prințul Faisal a sprijinit toate inițiativele de pace pentru a se pune capăt urgent războiului dintre Iran și Irak.

țările în curs de dez- edificarea unei mai economice interna-

Atrăgînd atenția asupra principalei probleme a epocii noastre — salvgardarea păcii — vicepreședintele Ni
geriei, Alex Ekweme, a evidențiat că realizarea dezarmării trebuie să 
rămină, în continuare, preocuparea 
centrală a mișcării de nealiniere, în același timp, el a subliniat necesitatea ca mișcarea de nealiniere să aibă un rol major în eforturile de depășire a dificultăților economice cu care se confruntă întreaga lume, dar, în special, voltare, pentru drepte ordini ționale.Referindu-se din sudul Africii, vorbitorul a condamnat regimul rasist de la Pretoria, care, încurajat și sprijinit de țări occidentale, încearcă să -zădărnicească accesul la independență al Namibiei, intensificînd exploatarea și oprimarea poporului namibian. Mai mult — a arătat el — rasiștii sud-africani întreprind acțiuni agresive și asupra țărilor africane independente vecine, menținînd încă sub ocupație o parte din teritoriul^angolez. El a condamnat, totodată, amestecul străin în problemele interne ale statelor africatie, subliniind că acesta „are drept scop men- 

la situația explozivă

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise calde sa
lutări și cele mai bune urări șefilor 
de stat din Etiopia, Liban, Nicaragua, 
Surinam, Uganda, Maroc, R. P. D. 
Coreeană, Irak și Tunisia, precum și 
calde urări de progres și bunăstare 
popoarelor țărilor lor.

Mulțumind călduros pentru salută
rile ce le-au fost adresate, șefii de 
stat ai țărilor menționate, ceilalți con
ducători de delegații au rugat să fie 
transmise președintelui României cor
diale urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului român prieten.

In cursul convorbirilor a fost subli
niat cu satisfacție cursul pozitiv al 
dezvoltării raporturilor bilaterale și a 
fost exprimată dorința comună de in
tensificare a conlucrării atît pe plan 
politic, economic, cultural și tehnico- 
științific, cit și în viața internațională, 
in interesul popoarelor respective, al 
cauzei păcii, dezarmării, instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale, dezvoltării independente și 
cooperării în întreaga lume. 

ținerea Africii ca un continent slab și divizat".
Pak Sen Cer, vicepreședinte al 

R.P.D. Coreene, a subliniat că actuala conferință are loc într-o perioadă cînd în fața mișcării de neali
niere se pun numeroase probleme 
urgente, a căror soluționare nece
sită eforturi sporite din partea țări
lor membre, în lupta pentru salvgar
darea păcii mondiale, pentru edifi
carea unei noi ordini internaționale, 
pentru consolidarea unității și inten
sificarea colaborării reciproce.în mod deosebit, vorbitorul s-a pronunțat pentru consolidarea cooperării statelor în curs de dezvoltare, sprijinind propunerea de convocare a unei reuniuni la nivel înalt „Sud-Sud“. El a arătat că țările în curs de dezvoltare dispun de mari posibilități pentru perfecționarea colaborării reciproce, mai ales în do- ' •meniul agriculturii, sănătății publice și în alte sectoare de activitate, inclusiv cel financiar și monetar, cooperare ce ar permite consolidarea poziției lor în tratativele cu statele dezvoltate și ar contribui la eforturile de accelerare a procesului de edificare a noii ordini mondiale, bazată pe drepturi.Vorbitorul a subliniat
„unificarea Coreei se impune astăzi 
ca o problemă urgentă, a cărei re
zolvare nu suportă nici o amînare", 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de Sud și îndepărtarea foca
rului periculos de război fiind pre
mise pentru reunificarea pașnică și 

economice egalitate înapoi că

independentă a Coreei. în încheiere, el a adresat conferinței apelul de a-și exprima sprijinul față de lupta' poporului coreean pentru reunificarea pașnică a patriei.
Forbes Burnham, președintele Re

publicii Cooperatiste Guyana, s-a pronunțat, în cuvîntarea sa, pentru 
coordonarea și armonizarea progra
melor de acțiune ale „Grupului 
celor 77“ cu cele ale mișcării de 
nealiniere, pentru edificarea noii 
ordini economice internaționale. Vorbitorul a relevat necesitatea inițierii de acțiuni concrete comune care să înlesnească un dialog mai echilibrat între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare, în același timp, a subliniat el, este necesar să se acorde prioritate dialogului și colaborării „Sud-Sud", îndeosebi în domeniul comerțului și al schimbului de tehnologie.

Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală și zona Caraibilor, vorbitorul a declarat că aspirațiile 
popoarelor din această regiune Ia 
edificarea unor relații mai echitabi
le, bazate pe democrație și înțelege
re, întîmpină rezistență din partea 
forțelor care încearcă să-și mențină 
dominația în zonă. Un exemplu în 
acest sens ii constituie, după părerea 
sa, situația din Salvador. Tocmai 
de aceea, a spus el, țările nealiniate 
trebuie să acționeze pentru a se asi
gura poporului din această țară 
dreptul Ia autodeterminare, fără nici 
un amestec din afară. în context, președintele Burnham s-a pronunțat pentru transformarea Caraibilor și a Americii Centrale într-o zonă a păcii.Mulțumind pentru încrederea acordată țării sale de a fi primită ca membru cu drepturi depline în rîn- dul mișcării de nealiniere, ministrul 
columbian al afacerilor externe, Ro
drigo Lloreda, a declarat că, asemenea celorlalte state nealiniate, Columbia sprijină popoarele care luptă pentru independență națională, împotriva tuturor formelor de dominație, împotriva colonialismului și neocolonialismului. . în context, el a 
condamnat manevrele americane din 
Honduras care au drept scop să 
pună în pericol revoluția din Nica
ragua și s-a pronunțat împotrivă 
politicii „faptului împlinit" în zona 
Caraibilor și în America Centrală.Referindu-se, în cuvîntul său, în special la probleme ale situației din Asia de sud-est, ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Mochtar Ku- 
sumaatmadja, a arătat că țara sa

Șefii de stat și de guvern au relie
fat aprecierea lor deosebită față de 
pozițiile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul adresat 
Conferinței de la Delhi, satisfacția că 
România — care participă cu statut 
de invitat la activitatea țărilor neali
niate - și-a manifestat și de această 
dată solidaritatea cu țările nealiniate, 
cu statele în curs de dezvoltare, în 
eforturile comune consacrate edifică
rii unei lumi mai drepte și mai bune.

Șeful delegației române a avut, de 
asemenea, întilniri cu miniștrii de 
externe ai Indoneziei, Ciadului, Voltei 
Superioare, Mauritaniei, Camerunului 
și Coastei de Fildeș, care conduc de
legațiile țărilor lor la reuniune, pre
cum și cu miniștrii de externe din 
Bangladesh, Iran, Oman, Kuweit, 
Ghana, Republica Dominicană și Ja- 
mahiria Libiană, cu care au fost 
abordate probleme ale amplificării 
raporturilor bilaterale și conlucrării 
pe arena internațională.

întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de deplină înțe
legere.

s-a pronunțat întotdeauna pentru 
sporirea securității regionale prin 
crearea unor zone de pace, lipsite 
de arme nucleare. El a reluat pro
punerea statelor A.S.E.A.N. de a se 
proclama o astfel de zonă în Asia de spd-est. Vorbitorul și-a exprimat îngrijorarea pentru evoluțiile din regiunea Oceanului Indian, care, a spus el, devine un teren al cursei continue pentru înarmare.

al
a

Ministrul afacerilor externe 
Maltei, Alex Sceberras Trigona, propus convocarea unei conferințe a țărilor nealiniate din zona Meditera- nei la nivelul miniștrilor afacerilor externe. El a afirmat că sistemele regionale de securitate pot să confere „o nouă forță mișcării de nealiniere".Reliefînd importanta tratării problemei securității Mediteranei în contextul larg al C.S.C.E., ministrul maltez a spus că principiile nealinierii reprezintă baza pentru asigurarea securității și colaborării în Mediterana.în continuare, el a subliniat im
portanța pentru țările nealiniate de 
a se sprijini pe forțele proprii în 
domeniul economic. Potențialul re
prezentat de țările nealiniate și de 
cele în curs de dezvoltare, ca și in
teresele lor în sfera economică, în 
special în domeniul comerțului, sînt 
importante — a arătat vorbitorul — 
propunînd să se consacre o reuniu
ne urgentă acestei probleme.

a!Ministrul afacerilor externe 
Mauritaniei, Ahmed Ould Minnih, a 

propus reuniunii să adreseze un a- pel Iranului și Irakului, cerîndu-le să pună capăt cit mai curind ostilităților și să înceapă tratative de asemenea natură încit să obțină o soluție justă, reciproc acceptabilă.Abordind problemele economice și crizele din lume, vorbitorul a arătat că tratativele globale sînt sin
gurele capabile să deschidă calea 
spre înfăptuirea unei noi ordini e- 
conomice, atît în interesul țărilor dezvoltate, cit și. în interesul țărilor în curs de dezvoltare. Ministrul mauritan și-a exprimat convingerea că tratativele globale sînt necesare nu numai datorită „justeței obiectivului care le reclamă", cit și datorită absenței oricărei alternative.

Ministrul afacerilor externe din 
Mali, Alioune Blondin Beye, s-a pronunțat pentru începerea tratativelor globale, precum și pentru soluționarea situației economice grele din lume, în interesul țărilor „Nordului" și „Sudului" și — după cum a arătat el. — în contextul respectării deplinei egalități în drepturi a tuturor statelor. El s-a alăturat apelurilor exprimate de alți vorbitori pentru încetarea conflictului ira- niano-irakian. Subliniind că situația internațională grea este împovărată și de conflicte între unele țări membre ale mișcării de nealiniere, vor
bitorul a chemat țările în cauză să-și 
soluționeze litigiile pe cale pașnică, 
pe baza principiilor politicii de nea
liniere.

Ministrul afacerilor externe al sta
tului Burundi, Laurent Nzeyimana, a consacrat cea mai mare parte a expunerii sale problemelor din A- frica de Sud, exprimînd sprijinul față de poporul din Namibia in lupta pentru eliberare și pentru înfăptuirea dreptului la o patrie. Ministrul bu- rundez a propus celei de-a Vil-a reuniuni la nivel înalt ca Biroul de coordonare, în colaborare cu „Grupul celor 77", să adopte măsuri urgente pentru accelerarea tratativelor „Nord-Sud". în context, el a exprimat speranța că cea de-a Vl-a con
ferință U.N.C.T.A.D. de Ia Belgrad 
va constitui un bun prilej pentru ca 
țările nealiniate și țările în curs de 
dezvoltare să examineze actualele 
procese negative din relațiile eco
nomice internaționale și să prezinte 
noi inițiative in scopul schimbării 
tendințeior nefavorabile.

Djibouti,pro-Președintele statului 
Hassan Gouled Aptidon, s-a nunțat pentru aplicarea în viață a principiilor fundamentale ale nealinierii. Politica promovată de mișcarea de nealiniere — a spus el — a fost întotdeauna de partea celor săraci și exploatați. Avînd în vedere aceasta, țările nealiniate nu trebuie să rămină la stadiul vorbelor sau al pozițiilor sterile. Mișcarea de nealiniere trebuie să depășească conflictele interne care pot să o dezbine. Tocmai de aceea, nealinierea trebuie să ofere soluții la problemele acute ale comunității internaționale.Condamnînd colonialismul și politica de apartheid, vorbitorul i-a chemat pe participanți să demonstreze lumii întregi că mișcarea de nealiniere știe să lupte atunci cînd se confruntă cu dificultăți. în acest context, el s-a pronunțat pentru solidaritatea cu popoarele palestinian, namibian și din Africa de Sud.

sa. președintele 
Kyprianou, a ară-

în cuvîntarea 
Ciprului, Spyros tat că perioada actuală se caracterizează printr-o deteriorare tot mai accentuată a relațiilor politice și economice internaționale, „realitate care reclamă o acțiune mai hotărîtă în direcția consolidării păcii și cooperării". „Destinderea și pacea, ba
zate pe dreptate, securitate și dezar
mare, trebuie să devină sarcina prio
ritară a tuturor statelor", a spus el. în context, președintele Ciprului s-a pronunțat pentru întărirea rolului 

O.N.U. în soluționarea marilor probleme ale omenirii.Pe de altă parte, șeful statului cipriot a arătat că economia mon
dială este afectată de „cea mai gra
vă criză din ultimele patru decenii", evidențiind . că aceasta are drept consecințe „creșterea ' șomajului, menținerea unor dobînzi ridicate, tendințe inflaționiste și o scădere rapidă a nivelului general al producției și veniturilor reale ale populației, atît în țările industrializate, cit și în cele în curs de dezvoltare", 
„în aceste condiții — a subliniat președintele Kyprianou — apelul in 
favoarea unei noi ordini economice 
internaționale este pe deplin justi
ficat".Referindu-se la problema cipriotă, vorbitorul a exprimat încrederea că mișcarea de nealiniere își va intensifica eforturile pentru găsirea unei soluții juste. în conformitate cu propriile sale principii ,și declarații, precum și în spiritul rezoluțiilor O.N.U.

Premierul tunisian, Mohamed 
Mzali, s-a alăturat și el aprecierilor celorlalți vorbitori privind situația economică internațională grea ce se înregistrează in prezent și a chemat țările nealiniate să-și unească mai mult rîndurile pentru a putea folosi pină la capăt toate potențialele de care dispun. După părerea premierului tunisian, adevărata cale pentru atingerea acestui scop o reprezintă înfăptuirea colaborării Sud- Sud. El a arătat că mișcarea de nealiniere și-a dovedit vitalitatea chiar din momentul constituirii, la Conferința de la Belgrad, deși atunci avea numai 20 de membri.Evocînd actualele relații internaționale încordate, premierul tunisian a solicitat ca cea de-a Vil-a reuniune la nivel înalt să sprijine lupta 
popoarelor palestinian și namibian 
pentru drepturile lor legitime și să 
considere această luptă ca fiind a 
mișcării de nealiniere. Planul de la Fes al țărilor arabe, a spus el, reprezintă o bază solidă pentru soluționarea crizei din Orientul Mijlociu, în același timp, vorbitorul a exprimat sprijinul acordat de guvernul tării sale tuturor rezoluțiilor O.N.U. care privesc problemele palestiniană și namibiană.Referindu-se la instaurarea unei noi ordini economice, Aana Enin, 
membru al Consiliului Provizoriu al 
Apărării Naționale al Republicii Ghana, a remarcat că țările care doresc sa fie independente sînt expuse frecvent mașinațiunilor imperialismului. Vorbitoarea a relevat situația grea în care se află țările în curs de dezvoltare producătoare de materii prime ca urmare a înrăutățirii, pentru ele, a termenilor de schimb pe piața internațională. 
Această situație de inegalitate și de 
dezvoltare inegală trebuie curmată, a spus șeful delegației Ghanei, arătînd, 
în context, că țara sa este permanent 
expusă încercărilor de destabilizare 
și tuturor formelor de exercitare a 
presiunilor, în intenția de a fi 
abătută de la calea aieasă. O ase
menea încercare a avut Ioc, potrivit 
afirmațiilor sale, chiar în ajunul 
prezentei reuniuni la nivel înalt a 
țărilor nealiniate.

Președintele Consiliului Militar 
Național al Surinamului, lt. col. 
Daisy Bouterse, a exprimat opinia că 
„nu este ușor să fii nealiniat intr-un 
climat de recesiune economică, în 
care țările membre ale mișcării de 
nealiniere sint expuse diferitelor 
presiuni".O bună parte din cuvîntarea sa. lt. colonelul Bouterse a consacrat-o situației din Surinam, unde, potrivit afirmațiilor sale, a avut loc o încercare de contrarevoluție avînd ca scop reinstaurarea neocolonialismului.

Președintele Consiliului Revoluției 
al Guineei-Bissau, Joao Bernardo 
Vieira, a apreciat că pacea în lume nu poate fi înfăptuită atît timp cît există popoare care gem încă sub jugul colonialismului și sînt lipsite de drepturile lor naționale fundamentale. De aceea, după părerea sa, mișcarea de nealiniere are obligația de a acționa în direcția eliminării acestui anacronism și de a acorda în continuare cea mai mare atenție ajutorării popoarelor din Africa de Sud, din Namibia, Palestina, pentru realizarea drepturilor lor inalienabile.Vorbitorul a apreciat ca un para
dox faptul că în pofida unei inter
dependențe tot mai vizibile pe plan 
mondial mai există guverne care nu 
văd necesitatea reorganizării rela
țiilor economice internaționale ca o cale de ieșire reală din criza economică care afectează cel mai greu țările în curs de dezvoltare, dar care nu ocolește nici țările cele mai dezvoltate.în cuvîntarea sa — potrivit agenției I.R.N.A. — primul ministru al 
iranului, Hossein Moussavi, a subliniat importanța mișcării de nealiniere, pronunțindu-se pentru respectarea principiilor și criteriilor care au stat la baza întemeierii sale. El a apreciat că statele membre trebuie 
să inițieze noi eforturi concertate, 
in vederea respingerii amestecului 
străin în treburile lor interne, să-și 
consolideze politica independentă, să 
refuze acordarea de baze și facilități 
militare pe teritoriile lor, să nu ce
deze in fața presiunilor politice sau 
economice ale marilor puteri, să se 
disocieze tot mai mult de acestea și 
să elimine orice dependență față 
de ele.Referindu-se la situația din Orientul Mijlociu, primul ministru iranian a apreciat că această regiune traversează în prezent „perioada cea mai critică" din istoria sa. El a condamnat invazia Israelului în Liban, masacrele comise in taberele de re- fugiați Sabra și Shatila, menținerea sub ocupație a teritoriilor arabe, ex- primind sprijinul deplin al tării sale față de lupta poporului palestinian, față de eforturile acestuia pentru a asigura respectarea dreptului său la constituirea unui stat propriu, suveran.

OSLO 11 (Agerpres). — La Oslo au continuat, vineri, lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Socialist de Stingă din Norvegia.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dele- gaților la congres, tuturor membrilo'r și simpatizanților partidului le-a fost transmis un salut cordial de către tovarășul Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de partid.Partidul Comunist Român, oamenii muncii din țara noastră — se arată în cuvîntul de salut — urmăresc cu viu interes activitatea Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, consacrată realizării aspirațiilor legitime ale clasei muncitoare, apărării și extinderii drepturilor- și libertăților fundamentale ale întregului popor, înfăptuirii unor înnoiri progresiste în viața societății norvegiene, luptei pentru .pace, destindere, dezarmare, independență națională și cooperare între popoare.Folosim această ocazie pentru a sublinia cu satisfacție bunele relații de prietenie și de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist de Stingă din Norvegia, în impulsionarea cărora întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Berge Furre au avut un rol determinant. Avem convingerea că aceste legături, bazate pe deplina egalitate în drepturi, încredere și stimă reciprocă, vor continua să se dezvolte în viitor, fiind de natură să contribuie la adîncirea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Norvegia, la extinderea conlucrării dintre ele, atît pe plan bilateral, cit și internațional, în interesul popoarelor român și norvegian, al cauzei păcii, destinderii, dezarmării, securității și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.După ce se prezintă succesele ■ înregistrate de poporul român, sub conducerea partidului său comunist, în transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru ridicarea națiunii noastre socialiste pe noi culmi de bunăstare și civilizație, în cuvîntul de salut se relevă :în actualele împrejurări internaționale, este necesar, mai mult ca oricînd, să se acționeze cu toată fermitatea pentru a se pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, de imixtiune în treburile interne ale altor state. Considerăm că trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru așezarea relațiilor internaționale pe principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avanta
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a recesiunii economice, volumul comerțului mondial 
a înregistrat in 1982 cel mai slab nivel din ultimii șapte ani

GENEVA 11 (Agerpres). - Sub Impactul recesiunii globale și_ al di
minuării exporturilor de țiței, volumul comerțului mondial a scăzut, în 
1982, cu 2 la sută, revenind la nivelul din anul 1979 - se arată în ra
portul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat publi
cității la Geneva și reluat de agențiile internaționale de presă. Acesta 
— se menționează în raport — este cel mai slab rezultat din ultimii 
șapte ani.

In termeni valorici, schimburile mondiale s-au redus de o manieră 
chiar mai pronunțată, la 1 800 miliarde dolari, față de 2 000 miliarde
dolari în 1981.

în țările industriale occidentale — relevă raportul G.A.T.T. — produsul 
național brut cumulat a scăzut cu 
aproape 0,5 la sută, iar producția industrială — cu aproape 4 la sută. 
Șomajul a crescut la o medie de a- 
proape 9 Ia sută din populația activă, iar inflația, deși a înregistrat o anumită încetinire, a rămas totuși la o medie de 8 la sută. Raportul notează că o eventuală redresare economică în aceste țări va fi slabă și ea ar putea fi amenințată de o posibilă recrudescență a inflației și de politicile protecționiste.

Deteriorarea condițiilor economice

O decizie a președintelui S.U.A. privind 
apele de coastăWASHINGTON 11 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a proclamat „zonă economică exclusivă" apele de coastă ale Statelor Unite pe o lățime de 200 de mile marine (370 km), inclusiv apele din jurul teritoriilor din Pacific aflate sub tutela ori jurisdicția americană — transmit agențiile United Press International și France Presse. Prin

| LA SOFIA a avut loc o întîlnire între Todor Jivkov, secretar ge-I neral al C.C. al P.C. Bulgar, și I George Hawi, secretar general al C.C. al P.C. Libanez, care a efectuat o vizită în R.P. Bulgaria, înI fruntea unei delegații. în cadrul | convorbirii — informează agenția B.T.A. — părțile au examinat
I probleme internaționale, o atenție deosebită fiind acordată situației din Liban și din Orientul Mij-
Ilociu și unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.I LA BOGOTA AU LUAT SF1RȘIT 

LUCRĂRILE CELUI DE-AL TREI-1 LEA FORUM NAȚIONAL AL FOR
ȚELOR DEMOCRATICE DIN CO-

I LUMB.IA, desfășurat sub lozinca 
I „Dreptul la viață, pace și democra

ție". Cei peste 800 de participanți la
I dezbateri au adoptat o declarație in 
I care se subliniază necesitatea am

plificării procesului democratic in 
i Columbia, a realizării unei reforme 
| a legislației muncii in prezent in 

vigoare și a reprimirii la lucru a 
muncitorilor concediați in ultima 
perioadă. 

jului reciproc, ale respectării neabătute a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării economico-Sociale, , de a-și alege orîndui'reă pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.Actuala situație internațională reclamă, mai mult ca oricînd, intensificarea luptei împotriva pregătirilor de război, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, fiind necesar să se facă totul pentru unirea eforturilor tuturor statelor europene în vederea opririi amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și retragerii și distrugerii celor existente.în cuvîntul de salut se subliniază însemnătatea propunerii avansate de statele participante lă Tratatul de la Varșovia, cu prilejul Consfătuirii de la Praga, referitor la necesitatea începerii de negocieri directe cu țările N.A.T.O. și se exprimă sprijinul pentru toate propunerile privind formarea de zone denucleari- zate în nordul și în alte regiuni ale Europei și ale lumii. în context, sînt puse în evidență acțiunile consecvente ale țării noastre pentru întărirea colaborării și securității în Europa, pentru încheierea în cel mai scurt timp, cu succes, a reuniunii de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare în Europa.în continuare este reafirmată poziția României privind necesitatea înfăptuirii noii ordini economice și politice mondiale, soluționării tuturor diferendelor dintre state prin mijloace exclusiv pașnice, pe calea negocierilor politice, asigurării condițiilor pentru participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea sau de orînduirea socială, la soluționarea problemelor cu care este confruntată în prezent omenirea.De asemenea, se sublipiaz^că este necesar să se întărească 'c^^borarea și solidaritatea cu toate fdrțele progresiste, antiimperialiste, cu mișcările pentru pace de pretutindeni, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-demo- crate, cu alte partide și forțe democratice, această colaborare și unitate reprezentînd un factor hotăritor în lupta pentru progres social și pace, pentru noua ordine economică, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.în încheierea cuvîntului de salut se exprimă convingerea că bunele raporturi dintre partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă și se urează deplin succes în desfășurarea lucrărilor, în activitatea viitoare a Partidului Socialist de Stingă, pusă în slujba. apărării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Norvegia, pentru pace, progres social și colaborare internațională.

— arată raportul — a afectai cel 
mai puternic țările în curs dr dez
voltare. Prețurile produselor rae ,/Jză exportate de acestea (cu excepția țițeiului) au scăzut cu 13,5 la sută. 
Creșterea globală a producției indus
triale brute a țărilor in curs de dez
voltare neproducătoare de petrol n-a 
depășit rata de 1 Ia sută — cel mai 
scăzut nivel înregistrat în perioada 
postbelică. Deficitul comercial global 
al acestor state — continuă raportul
— s-a situat la 40 miliarde dolari în 
1982, înregistrîndu-se o scădere a exporturilor lor de 5 la sută, iar a importurilor de 10 la sută.

această decizie, care a intrat imediat în vigoare, S.U.A. își extind suveranitatea asupra tuturor resurselor minerale și de altă natură din zona respectivă. Dealtfel, în proclamația președintelui Reagan se menționează că „zăcămintele recent descoperite în aceste teritorii submarine ar putea fi o importantă sursă de minereuri strategice" — arată agenția U.P.I.

CEREMONIE. La,Jakarta a avut loc, vineri, ceremonia depunerii I jurămintului de către președintele | Indoneziei, Suharto, care a fost ales șef al statului pentru un nou man- i dat de cinci ani — informează a- | gențiile internaționale de presă. Adunarea Consultativă Populară , l-a ales, în aceeași zi, pe generalul în retragere Umar Wirahadi- I kusumah în funcția de vicepreședinte al țării. El îi succedă Iui I Adam Malik. I

VIITOAREA REUNIUNE LA NI- | 
VEL ÎNALT A ORGANIZAȚIEI 
UNITĂȚII AFRICANE (O.U.A.) va 1 
avea Ioc la Addis Abeba, capitala 
Etiopiei, în perioada 6—11 iunie, I 
anul acesta, transmite agenția | 
France Presse.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN I 
SPANIA s-a ridicat, în luna fe- I bruarie, la 2 207 866, adică 16,85 la sută din populația activă a țării — I se arată intr-un raport al /Minis- | Ierului spaniol al Muncii, dat publicității la Madrid, transmite agen- , ția E.F.E. Cifrele prezentate dove- I dese o sporire a ratei inflaționiste I cu 0,56 la sută.
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