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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, marți, 15 martie, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat Raportul privind utilizarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor din in
dustrie, construcții și transporturi în anul
1982.

Din datele raportate reiese că indicele de 
utilizare prevăzut în planul național unic a 
crescut la unele grupe de mașini-unelte de 
bază pentru prelucrarea metalelor, utilaje și 
instalații tehnologice principale, precum și in 
numeroase întreprinderi. De asemenea, în 23 
de județe și în municipiul București acest 
important indicator este superior celui obținut 
pe ansamblul industriei.

Comitetul Politic Executiv a constatat 
însă că, in anul trecut, s-au manifestat unele 
deficiențe în ceea ce privește încărcarea judi
cioasă a mașinilor-unelte, instalațiilor și uti
lajelor, ceea ce a făcut ca, pe ansamblul 
industriei republicane, indicele planificat _ de 
utilizare a fondului de timp maxim disponibil 
să nu fie îndeplinit.

Apreciind ca necorespunzătoare această 
situație, Comitetul Politic Executiv a criticat 
lipsurile manifestate în organizarea producției 
din diverse sectoare de activitate și a cerut 
ministerelor, centralelor industriale, întreprin
derilor, tuturor factorilor de răspundere să ia 
măsuri hotărite pentru folosirea cit mai efici
entă a capacităților de care dispune economia 
noastră națională, creșterea indicilor de uti
lizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor — 
inclusiv a celor recent intrate în funcțiune —> 
pentru redistribuirea între diverse sectoare și 
unități productive a utilajelor nefolosite.

O atenție deosebită a fost acordată realizării 
la timp, in proporția, la calitatea și în diver
sitatea cerută, a necesarului de piese de 
schimb, de care depinde, într-o mare măsură, 
utilizarea întregului fond de mașini' și utilaje, 
în acest sens, s-a indicat tuturor-fninisterelor 
și întreprinderilor să ia măsuri corespunzătoare 
în vederea producerii prin mijloace proprii a 
unei game mai largi de piese de schimb, 
îndeosebi a unicatelor, precum și pentru asi
gurarea recondiționării pieselor uzate, creîn- 
du-și astfel posibilitatea de a-și acoperi circa 
50 la sută din cerințe.

în vederea utilizării tuturor mașinilor și uti
lajelor de care dispune economia ..noastră, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca în 
viitoarele luni să fie introduse în circuitul 
productiv mijloacele de producție și de trans
port aflate în stoc. Comitetul Politic Executiv 
a cerut ministerelor, centralelor, întreprinde
rilor să acționeze în vederea școlarizării și 
specializării cadrelor necesare, pentru acope
rirea tuturor schimburilor planificate. S-a 
indicat, de asemenea, ca în toate unitățile 
productive să se acționeze cu maximă respon
sabilitate pentru transpunerea în viață a hotă- 
ririlor privind efectuarea Ia timp și de bună 
calitate a reparațiilor curente și capitale, 
Respectarea graficelor de revizie, îmbunătățirea 
întreținerii agregatelor, în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat Raportul privind îndeplinirea consu
murilor normate de materii prime, materiale, 
combustibil, energie electrică și a normativelor 
de valorificare în anul 1982.

S-a apreciat că, pe baza indicațiilor și 
orientărilor conducerii superioare de partid și 
de stat, personal ale secretarului general al 
partidului, cu privire Ia economisirea resur
selor de materii prime și valorificarea superi
oară a acestora, în 1982 a fost intensificată 
acțiunea de reducere a consumurilor materiale, 
combustibililor și energiei electrice, precum și 
de valorificare a resurselor refolosibile din 
economie.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că re
zultatele obținute anul trecut în acest dome
niu sint insă sub posibilitățile industriei noas
tre socialiste, nu reflectă gradul ei de dotare 
tehnică și nivelul de pregătire profesională a 
muncitorilor și specialiștilor. în mod deosebit 
a fost criticată nerespectarea normelor de 
consum stabilite pentru energie și combustibili, 
domeniu în care s-au înregistrat depășiri sub
stanțiale.

Comitetul Politic Executiv a indicat guvernu
lui, ministerelor, centralelor industriale, între
prinderilor să ia măsuri ferme și imediate 
pentru a se asigura încadrarea riguroasă a 
tuturor unităților de producție în normele și 
normativele de consum prevăzute în planul pe
1983, în sarcinile privind valorificarea la un 
nivel superior a tuturor resurselor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un raport in legătură cu 
nivelul stocurilor existente la 1 ianuarie 1983, 
la principalele materii prime și materiale.

S-a constatat că stocurile existente șînt egale 
sau apropiate de nivelurile planificate- prin 
balanțe, ceea ce creează premise pentru îndepli
nirea în mod ritmic și în bune condiții a sarci
nilor de producție pe anul în curs. S-a consta
tat, totodată, că, față de nivelul înregistrat la 
30 septembrie 1982, stocurile supranormative au 
fost, în general, diminuate, acționîndu-se în pa
ralel pentru valorificarea celor existente, limi
tarea producției pentru care nu este asigurată 
desfacerea și reducerea importurilor. A fost 
relevat, în același timp, că Ia unele materii 
prime și materiale există încă stocuri exceden
tare, determinate îndeosebi de lipsurile exis

tente în planificarea și organizarea producției 
și a muncii, de nerealizarea sarcinilor de pro
ducție, de investiții și export, de neadaptarea 
operativă a producției la cerințele pieței ex
terne și interne.

Critici severe au fost adresate în legătură cu 
crearea de stocuri supranormative, îndeosebi de 
metal. S-a apreciat că lipsurile manifestate în 
aceste domenii se datorează deficiențelor în 
activitatea Comitetului de Stat al Planificării 
și Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
ca și a sistemului financiar-bancar. S-a cerut 
guvernului să analizeze situația creată și să 
propună măsuri de sancționare a celor vinovați.

In vederea eliminării acestor deficiențe, Co
mitetul Politic Executiv a cerut Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe și Comitetului de 
Stat al Planificării să acționeze pentru valo
rificarea cit mai eficientă a plusurilor de 
stocuri și redistribuirea operativă între în
treprinderi, centrale industriale și ministere a 
stocurilor supranormative și disponibile in ve
derea unei bune aprovizionări tehnico-mate- 
riale a întregii economii naționale. S-a stabilit 
să fie reduse cotele pe anul 1983 la materiile 
prime și materialele la care stocurile existente 
la începutul anului depășeau normele planifi
cate. Pentru completarea stocurilor situate sub 
nivelul prevăzut s-a indicat ca ministerele, cen
tralele industriale și unitățile economice să ia 
toate măsurile în vederea depășirii sarcinilor de 
producție pe acest an, îndeosebi la materiile 
prime și materialele de bază, precum și la pro
ducția pentru export.

S-a cerut să se acționeze cu toată răspun
derea la toate nivelurile — inclusiv pe linia fi
nanciară — in vederea respectării riguroase a 
repartițiilor de materii prime și materiale, a 
reglării activității productive în spiritul maxi
mei economicități, în conformitate cu hotărî- 
rile adoptate de Conferința Națională a parti
dului.

în legătură cu aceste măsuri, Comitetul Poli
tic Executiv a aprobat un proiect de decret.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în 
continuare, programul de aplicare a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român din 16—18 decembrie 1982 în domeniul 
retribuirii muncii și repartiției veniturilor oa
menilor muncii.

Programul are în vedere promovarea mai 
fermă a principiului socialist de repartiție în 
raport cu cantitatea și calitatea muncii, retri
buția și veniturile fiecărui om al muncii tre
buind să'reflecte contribuția adusă la realiza
rea planului de producție. Nimeni nu poate 
primi retribuția, nu poate avea un venit garan
tat, sau să participe la beneficii, dacă nu pro
duce potrivit obligațiilor de la locul de muncă.

Acordul global va constitui forma principală 
de retribuire a muncii și va cuprinde întreg 
personalul din cadrul unităților economice ; el 
va fi extins la nivel de întreprinderi, fabrici, 
uzine, șantiere. Suma retribuțiilor cuvenite 
personalului care lucrează în acord global se 
va stabili în raport direct cu cantitatea de pro
duse fizice realizate, calitatea acestora și a pro
ducției pentru export, respectarea strictă a con
sumurilor de materiale. Retribuțiile vor fi ne
plafonate, în cazul depășirii sarcinilor de plan, 
urmînd să fie diminuate, în mod corespunzător, 
în cazul neîndeplinirii obligațiilor de producție.

Programul stabilește forme de retribuire spe
cifice unor ramuri sau activități economico-so- 
ciale.

O atenție deosebită se acordă stimulării, re
alizării și depășirii producției pentru export, 
competitive sub toate aspectele cu cele mai 
bune produse realizate pe plan mondial. Pen
tru îndeplinirea prevederilor Ia producția des
tinată exportului se vor asigura rentabilități și 
beneficii mai mari. Din obținerea unor prețuri 
externe îmbunătățite, precum și din alte surse, 
se va crea uq fond pentru promovarea și sus
ținerea exportului, se vor acorda cote majorate 
pentru premii.

Corespunzător politicii consecvente a parti
dului nostru de ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat trecerea in anul 1983 la o nouă ma
jorare a retribuțiilor medii nominale, astfel in
cit retribuția reală la încheierea acestei ac
țiuni, in anul viitor, să fie cu 5 Ia sută mai 
mare decît în 1980.

S-a stabilit ca programul de aplicare a hotă
rîrilor Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român în domeniul retribuirii muncii 
și repartiției veniturilor oamenilor muncii să 
fie supus aprobării plenarei C.C. al P.C.R. și 
dezbaterii publice.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare cu privire la vi
zita de prietenie pe care a efectuat-o în țara 
noastră, în perioada 17—18 februarie 1983, re
gele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

■ Comitetul Politic Executiv a apreciat cu sa
tisfacție că noua întîlnire dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și suveranul Hussein Ibn 
Talal a prilejuit rodnice convorbiri, atît în le
gătură cu evoluția și perspectivele relațiilor 
dintre cele două țări, cit și asupra unor im
portante aspecte ale actualității internaționale.

A fost exprimată convingerea că, pe baza în
țelegerilor convenite de cei doi șefi de stat, se 
vor intensifica și diversifica raporturile de 
prietenie și cooperare reciproc avantajoasă din
tre România și Iordania pe plan politic, eco
nomic, cultural, tehnico-științific și în alte do
menii de interes reciproc. S-a subliniat impor
tanța hotăririi celor doi șefi de stat de a ac

ționa pentru creșterea accentuată a acestor ra
porturi, îndeosebi pe planul schimburilor co
merciale și al cooperării economice în dome
niile petrolului, chimiei, energiei, mineritului, 
transporturilor și agriculturii, atît prin lărgirea 
participării la proiectele și programele reali
zate în comun pînă acum, cit și prin abordarea 
unor proiecte noi, prioritare.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere schimburilor de păreri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și suveranul 
Hussein Ibn Talal cu privire la problemele ma
jore ale vieții internaționale actuale, îndeosebi 
în legătură cu cele referitoare la pacea și secu
ritatea mondială, la reglementarea disputelor 
dintre state pe cale pașnică, la situația din 
Orientul Mijlociu și eforturile care se fac pen
tru realizarea unei soluții globale, a unei păci 
juste și durabile în această regiune, la edifi
carea securității și cooperării in Europa, la li
chidarea decalajelor dintre statele sărace și cele 
bogate și instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, la necesitatea trecerii la măsuri 
urgente de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, la necesitatea ca țările 
mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, 
statele nealiniate să joace un rol tot mai mare 
și mai eficace în reglementarea problemelor 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
satisfacția pentru faptul că, în timpul convor
birilor, desfășurate intr-o atmosferă cordială, 
de deplină înțelegere și respect reciproc, cei 
doi șefi de stat au stabilit să continue contac
tele româno-iordaniene la nivel. înalt, subli
niind însemnătatea lor pentru continua dez
voltare a raporturilor dintre țările și popoarele 
noastre, pentru cauza păcii, destinderii și co
laborării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut, de ase
menea, o informare cu privire la vizita de 
prietenie pe care a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, în perioada 24—26 februarie 
1983, la invitația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere convorbirilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
cu tovarășul Todor Jivkov, prilej care a scos 
în evidență dezvoltarea ascendentă a colabo
rării multilaterale româno-bulgare, ce se lăr
gește și se adîncește continuu, pe bâza princi
piilor marxism-Ieninismului, ale egalității in 
drepturi, independenței și suveranității națio
nale, în spiritul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 1970.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a sub
liniat hotărirea României și Bulgariei de a ac
ționa, in continuare, pentru dezvoltarea și di
versificarea formelor de colaborare dintre 
P.C.R. și P. C. Bulgar, dintre România și Bul
garia, dintre popoarele român și bulgar în do
meniile politic, economic, tehnico-științific și 
cultural, pentru aprofundarea colaborării eco
nomice și în producție, pentru lărgirea specia
lizării, cooperării și schimbului de mărfuri, în
deosebi in domeniile construcțiilor de mașini, 
energeticii, metalurgiei, industriei chimice, 
electronicii și electrotehnicii, precum și al agri
culturii, S-a dat, de asemenea, o apreciere po
zitivă dorinței comune de a se intensifica con
tactele dintre guverne, parlamente, ministere, 
organizații de masă șl obștești din cele două 
țări, care servesc întăririi în continuare a rela
țiilor- multilaterale romano-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, de 
asemenea, importanța schimbului de păreri 
avut în probleme actuale ale vieții politice in
ternaționale.

Considerind că vizita conducătorului parti
dului și statului nostru in țara vecină se în
scrie ca un eveniment de seamă al vieții 
internaționale, Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție voința României și Bul
gariei de a conlucra tot mai strins, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele pro
gresiste, democratice și iubitoare de pace în 
lupta pentru preîntîmpinarea războiului nu
clear și întreprinderea de măsuri eficiente de 
dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară, 
întărirea păcii, securității, colaborării și des
tinderii pe continentul european, oprirea" am
plasării rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune in Europa și reducerea celor exis
tente, pentru eliberarea totală a continentului 
de arme nucleare, atît cu rază medie de ac
țiune, cit și tactice, pentru încheierea intr-un 
timp cit mai scurt, cu succes, a reuniunii de 
la Madrid. A fost relevată însemnătatea poli
tică pe care o are reafirmarea de către Româ
nia și Bulgaria a hotăririi lor de a conlucra 
tot mai activ pentru dezvoltarea largă a 
colaborării intre toate țările balcanice, pentru 
întărirea încrederii și bunei vecinătăți între 
ele, pentru transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a colaborării și păcii, lipsită de arme 
nucleare.

Apreciind în unanimitate înțelegerile conve
nite cu prilejul dialogului româno-iordanian 
și dialogului româno-bulgar la nivel înalt, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
tru înfăptuirea hotărîrilor adoptate, pentru 
amplificarea și aprofundarea colaborării multi
laterale și prieteniei dintre România și Ior
dania, dintre România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a stabilit convo
carea plenarei Comitetului Central al parti
dului pentru data de joi, 24 martie a.c.

Au fost soluționate, de asemenea, alte pro
bleme ale activității de partid și de stat.

Galați, arhitectură modernă in noul cartier Dunărea Foto : Eugen Dichiseanu

Semănatul culturilor
din prima epocă

- în ritm mai intens, cu toată grija
pentru calitatea lucrărilor!

Stadiul lucrărilor agricole de pri
măvară - pină in dimineața zilei de 
14 martie s-au însămînțat 217 000 
hectare cu culturi din prima epocă - 
impune ca pretutindeni, în aceste zile, 
mijloacele mecanice și forțele umane 
din agricultură să fie puternic con
centrate la semănat.

Vremea este prielnică și, de aceea, 
ritmul insămînțărilor trebuie mult 
intensificat, mai ales in județele din 
sudul și vestul țării, unde este abso
lut necesar ca semănatul culturilor 
din prima epocă să se încheie în cel 
mai scurt timp.

Fiecare oră este acum deosebit- de 
prețioasă, ceea ce impune ca pretu
tindeni, în fiecare unitate, să se 
muncească din plin la semănat, din 
zori și pînă seara, acordindu-se cea 
mai mare atenție calității lucrărilor, 
menținerii apei în sol și asigurării 
densității optime de plante la hectar.

GALAȚI: Agricultorii

prețuiesc
Numeroase sint faptele 

ce ^atestă răspunderea cu 
care acționează în aceste 
zile oamenii muncii din 
multe unități agricole din 
județul Galați. Prețuind 
timpul bun de lucru 
din ultima perioadă, coo
peratorii și mecanizatorii 
au trecut la însămintarea 
culturilor din prima epo
că. „Am reușit să însă- 
mînțăm inul pentru ulei, 
lucerna, sfecla furajeră, 
ierburile perene — ne 
spune Petrea Botezatu, 
președintele cooperativei 
agricole Schela. în pre
zent plantăm cartofi. A- 
vem teren pregătit, iar 
joi, 17 martie, intrăm la 
semănatul florii-soarelui 
pe cele. 300 hectare".

Aceeași muncă intensă 
se desfășoară și la C.A.P. 
Pechea. Ion Negoiță, pre
ședintele cooperativei, ne 
spune că s-a încheiat se
mănatul inului pentru 
ulei și al altor culturi. 
„Avem teren pregătit, 
astfel îneît în aceste zile 
vom termina semănatul 
tuturor culturilor din pri
ma epocă — ne asigură 
președintele cooperativei. 
Sintem agricultori de me-

La semănat pe terenurile C.A.P. Tunari, sectorul agricol Ilfov

harnici

timpul
serie și nu putem lăsa să 
se irosească aceste zile 
bune de lucru. Este con
vingerea cooperatorilor 
noștri, a mecanizatorilor 
— și pe aceasta m-am ba
zat cind am făcut această 
afirmație". în ultimele 
zile s-a lucrat bine la se
mănat și in consiliile u- 
nice Tg. Bujor. Tecuci și 
Galați. în cooperativele 
Tg. Bujor, Drăgănești, 
Munteni. Șivița. Tulucești 
și în alte unități, specia
liștii urmăresc îndea
proape calitatea lucrărilor.

Evident, ar fi greșit să 
se creadă că lucrurile 
merg bine în toate unită
țile. Mai există unii spe
cialiști și chiar cadre de 
conducere din unități care 
manifestă rețineri în a 
trece imediat și cu toate 
forțele la semănat. Mă
surile luate de comanda
mentul județean pentru a- 
gricultură sint de natură 
să elimine asemenea frîne 
în desfășurarea campa
niei. astfel ca în urmă
toarele zile să se intensi
fice semănatul.
Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA: Mecanizatorii

și specialiștii
în unitățile agricole din 

județul Ialomița s-a în
cheiat semănatul culturi
lor furajere pe 7 600 hec
tare, al mazării de cîmp 
pe 500 hectare și s-au 
plantat cele 450 hectare 
planificate cu cartofi tim
purii. Concomitent s-au 
însămînțat 3 000 hectare 
cu in mixt și pentru ulei 
din cele 3 500 hectare pla
nificate și 70 la sută din 
cele 16 000 hectare prevă
zute cu sfeclă de zahăr. 
Se consideră că sint asi
gurate toate condițiile ca 
în următoarele trei zile 
să se încheie semănatul 
sfeclei de zahăr, inului și 
legumelor prevăzute pen
tru prima urgență.

Pentru lucrătorii ogoa
relor din județul Ialomi
ța această săotămînă este 
cu adevărat decisivă pen
tru însămînțarea culturi
lor din prima urgență. în 
întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele 
agricole de producție, o 
deosebită atenție se.’acor
dă calității lucrărilor atît 
la pregătirea patului ger
minativ. cit și la semănat, 
urmărindu-se păstrarea 
umidității în sol. umjdi-

— la datorie
tate destul de redusă față 
de primăverile anilor tre- 
cuți. Pentru aceasta, for
mațiile de mecanizatori 
lucrează grupat, sub di
recta îndrumare a specia
liștilor și membrilor co
mandamentului județean 
pentru agricultură, care 
veghează ca toate agre
gatele. atît pentru pregă
tirea terenului, cit și 
pentru semănat, să func
ționeze ireproșabil, urmă
rindu-se reducerea numă
rului de treceri si Înca
drarea in normele stabi
lite la consumul de car
buranți și lubrifianți. în 
vederea grăbirii răsăririi 
plantelor, la culturile cu 
semințe mici, odată cu 
semănatul se face și tă- 
vălugirea. Și în legumi
cultura se lucrează cu 
toate forțele. Pină în 
prezent au fost semănate 
1 200 hectare cu legume 
și s-au luat toate măsu
rile în vederea producerii 
întregii cantități de ră-j 
saduri necesare realizării’ 
în acest an a celor 247 000 
tone de legume.
Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

A

DE LA BRIGADA DE REPORTERI AI „SCÎNTEII"

Inginerul Gheorghe Cotorman, șeful celui mai mecanizat sector de la întreprinderea minieră Lupeni - sectorul IV- 
examinează locul de muncă al brigăzii randamentelor înalte, condusă de Aurel Manda

Nu s-a luminat încă de ziuă. In centrul Petroșanilor se întretaie 
traseele autobuzelor care-i duc pe minerii schimbului I spre Dilja și 
Livezeni - aflate în pragul orașului, spre Petrila, spre Lonea, spre 
Vulcan și Lupeni. Marea majoritate a minerilor locuiesc însă în 
apropierea minelor, în noile cartiere de blocuri moderne care au schim
bat din temelii chipul tuturor așezărilor minerești din Valea Jiului. 
Ne alăturăm acestui fluviu uman la Lonea, Lupeni și Uricani, trăind 
cu anticipație emoția coborîrii in subteran, socotindu-ne, timp de 
24 de ore din 24, părtași întru totul cu cei care deschid, cu nestră
mutată răspundere muncitorească, drumuri tot mai spornice în stra
turile de cărbune.

Drumurile cărbunelui, 
drumurile luptei 

cu muntele
Lonea... Ora 5...
Drumul spre mină al lui Andrei 

Antal, șef de brigadă, a început 
mai devreme ca al oricărui alt mi
ner; de la Lonea — la ora 4, in zori 
de ziuă. Este același drum pe care 
l-a bătătorit atiția ani tatăl său, 
pină in pensie, cum se spune pe 
aici. „Cind merg pe cale, gindesc 
— spune el — nu se poate altfel. 
Mă întreb, de pildă, ca acum de 
dimineață, cit au mai înaintat in 
abataj ortacii, cit mai avem pină 
la cărbune. Sigur, sint mindru că 
mi s-a încredințat o brigadă; une
ori insă mă și tem. îmi spun eu : 
ml-ar trebui mai multă experiență !

Dar oamenii mă ascultă si mă 
liniștesc, pentru că știu că pe cei 
fără experiență nici eu, la rindul 
meu, nu-i ascultam. M-am întrebat 
iarăși, astăzi, cum de s-a nimerit 
așa ca in brigada mea să lucreze 
atiția frați? Frații Căpriță — Ni
colae și Ion, frații Boda — Vasile, 
Mihai și Francisc, frații Antal — 
Andrei și Ludovic...".

...Schimbul III s-a terminat ; 
schimbul I preia! Conversația noas
tră se întrerupe. Cei doi frați Antal 
se intîlnesc :

— Spune-mi, Ludovic, cit drum a 
mai rămas pînă la cărbune.'

— 30 de metri. în trei zile îl 
atingem.

T- Duminică tragem o horă în 
fața frontului de lucru și dăm dru
mul la combină : 100 de tone pe 
schimb 1

îl oprim o clipă pe inginerul

Iulian Costescu, directorul minei. 
E echipat pentru subteran. îl între
băm de Antal, de brigada lui, de 
speranțele minerilor de sub condu
cerea lui. „Zilnic sint bătute recor
durile anterioare. Dar ne putem 
opri aici? Putem fi mulțumiți? Iată 
întrebări pe care mi le pun in
direct, întrebări pe care și le pun și 
minerii — un Andrei Antal, un Ion 
Boteanu, șefi de brigadă sau ingi
neri ca loan Culcer șl atiția alții. 
Peste trei zile, Andrei Antal 
ajunge la cărbune nou și va da 
cu combjna lui 100 de tone pe 
schimb! Nu scrieți încă despre noi, 
lăsați-ne încă patru luni și vom 
vorbi altfel. Mai avem și niște gin- 
duri, niște idei care se string și 
încep să se cristalizeze acum, ale 
unor mineri, ale unor tehnicieni sau 
ingineri...".

• ir
Știu, cărbunele este acolo, la 400 

m, la 300 m... Cu fața la frontul de 
lucru — întotdeauna numai și nu
mai cu fața la frontul de lucru — 
minerii taie în strat, trimit pe benzi

Dîonîsie ȘîNCAN 
Constantin MORARU 
Sabin CERBU

(Continuare în pag. a Iii-a)
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Dialogul hărniciei
în cadrul concursului cultural- 

artistic desfășurat nu de 
mult sub genericul „Dialo
gul hărniciei" și-au dat 
intîlnire la Vaslui intr-o com
plexă și antrenantă întrecere 
oamenii ogoarelor — mecaniza
torii din I.A.S. și S.M.A. Idee 
inspirată. A fost pentru intîla 
dată cind mecanizatorii județu
lui s-au întrecut nu numai în 
făurirea piinii, ci și pe scenă. 
Care mai de care să arate ce 
poate. Pe scenă — un dialog viu 
al faptelor de pe ogoare și al 
artelor. O continuare firească a 
strădaniilor din marile amfitea
tre ale ogoarelor pe scena Casei 
de cultură a sindicatelor. O bi
nevenită și originală uvertură a 
actualei campanii de primăvară, 
cind întrecerea continuă acum, 
firesc, in imensa... scenă a cîm- 
pului.

Drumeție 
sănătoasă

Cu o punctualitate de invidiat, 
in fiecare marți și joi. la ora 
18, oameni de diferite virste și 
profesii, membri pi secției de 
turism, se intilnesc la clubul în
treprinderii poligrafice „Crișa- 
na“ din Oradea. Au loc aici dez
bateri și mese rotunde, se dea
pănă amintiri, se fac proiecții de 
diapozitive, sint vernisate expo
ziții și prezentate cărți de călă
torii. La ultimul punct de pe 
„ordinea de zi" se discută și se 
definitivează itinerare și pro
iecte pentru noi excursii. Cele 
mai multe dintre ele converg 
spre inima Apusenilor. Și după 
fiecare drumeție plănuiesc o 
alta. De flecare dată, cea care 
urmează e și mai atractivă, mai 
tentantă. Un mod de a-ți petrece 
timpul liber. Plăcut, frumos, să
nătos.

La locul lor
După 

pe zeci 
noapte, 
fost, in 
dețl că
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— Supunem aprobării biroului Co
mitetului județean de partid Dolj 
sancționarea cu vot de blam a to
varășului ing. Gheorghe Enache, 
directorul întreprinderii agricole de 
stat Goiești. Motivele pentru care 
propunem sancționarea sînt...

Și, bineînțeles, urmau o suită de 
motive. Cel mai important viza fap
tul că după cinci ani de activitate 
normală, rentabilă, unitatea trecuse 
brusc pe pierderi. Altele se refereau 
la faptul că directorul devenise par
că prea indulgent. I se spunea chiar 
că are „inimă bună" și pentru oa
menii care merită și pentru cei care 
nu-i justificau încrederea. într-un 
cuvînt, se arăta că el favoriza o anu
mită stare de indisciplină. Stare 
care, nici nu se putea altfel, se ve
dea cei mai bine în rezultatele uni
tății. Și, astfel, comunistul Gh. Ena
che a primit o severă — dar recu
noaște acum fără nici o. ezitare — 
meritată sancțiune de partid.

Ce s-a petrecut în acel moment în 
inima comunistului Enache e greu 
de spus. în citeva minute și-a văzut 
— ca pe un ecran luminat — întrea
ga activitate : de la data intrării în 
rândurile comuniștilor cind cineva 
spusese : „am convingerea fermă, 
tovarăși, că prin primirea în partid 
a tovarășului Enache organizația 
noastră s-a întărit", și pînă acum, 
cind a fost sancționat. Ce făcuse în 
tot acest timp comunistul Enache ? 
De mai bine de 30 de ani lucrează în 
agricultură și pentru binele ei. Și-a 
început activitatea ca simplu inginer, 
cind învăța de la țărani, cum spune 
singur, cind și cit de adincă trebuie 
făcută arătura, și s-a înălțat apoi, 
prin ani de muncă și trudă, pînă la 
funcția de director al unei mari uni
tăți agricole de stat. A fost și ingi- 
ner-șef al unor cooperative agricole. 
A fost și director al uneia din cele 
mai mari unități de sere din țară — 
cea de la Ișalnița. Iar pe unde a 
trecut a avut întotdeauna ce să răs
pundă la întrebarea pe care și-o pune 
și trebuie să și-o pună orice comu
nist „ce lași in urma ta ?“ Și, așa 
cum se aprecia chiar în referatul de 
sancționare, Gh. Enache are ce răs
punde la această întrebare.

Dar iată că exact cind credea că 
stăpinește secretele meseriei și ale 
conducerii, viața I-a pus în fata 
unui fapt neobișnuit pentru el : uni
tatea pe care o conducea încheia 
anul 1980 cu o pierdere de aoroaoe 
15 milioane lei. Cauzele acestei si
tuații sînt multe. Cind o unitate, cu 
2—3 ani în urmă, fără a fi etalon, se 
înscria în rindul celor cu rezultate

„relativ bune" ajunge să înregistreze 
pierderi de ordinul milioanelor nu 
poți reduce cauzele doar la „ca
priciile naturii". Și comunistul 
Gh. Enache n-a făcut-o. Dimpotrivă. 
Chiar a doua zi după sancțiune, 
fără ca nimeni să-i ceară acest lu
cru. s-a intîlnit cu comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
pentru cea mai scurtă ședință pe 
care a ținut-o vreodată. Le-a spus : 
„Fraților (așa se adresează el de 
obicei colegilor de muncă), ieri am 
fost sancționat cu vot de blam pen
tru rezultatele slabe ale întreprin
derii. Pe moment mi se pusese o 
perdea de fum în fața ochilor prin 
care nu vedeam decît cauze subiec
tive și greutăți. Mare greșeală. De

motorul întregii activități a între
prinderii. Planurilor de muncă ge
nerale, formale, le-au luat locul 'al
tele inspirate din realitățile unită
ții. Adunările generale de partid au 
devenit dezbateri comuniste, in care 
critica, autocritica, schimbul deschis 
de opinii și idei operau concret, la 
adîncime, așa cum ară tractoriștii 
primăvara, și nu mai pluteau la su
prafață, în așa-zisa zonă a principii
lor general valabile.

Strategia redresării unității a în
ceput, deci, prin întărirea răspunde
rii, prin cultivarea — atît în mod 
educativ, cit și prin exigență ad
ministrativă — a ideii de disciplină. 
Șefii de ferme, laboranții și briga
dierii au început să comenteze în fel

Comunistul—om al faptei, 
al conștiinței revoluționare, înaintate
care mi-am dat seama în ceasurile, 
albe de azi noapte. Situația în care 
a ajuns întreprinderea ni se dato- 
rește și nouă și, în primul rind, mie. 
Ceea ce vă cer acum este un singur 
lucru : dacă am contribuit cu toții la 
aducerea întreprinderii în 
situație, toți avem obligația 
nem umărul la redresarea 
cer ca director. V-o cer 
munist".

Cineva o să spună că 
minuni peste noapte. Că 
cum era cea de la I.A.S. 
se redresează printr-o 
Scurtă, ca cea la care ne-am referit. 
Așa este. Dar acea zi n-a însemnat 
numai ținerea unei simple ședințe. 
Ea a fost începutul schimbării unei 
mentalități. Și anume, schimbarea 
mentalității despre ce înseamnă să-ți 
faci datoria. Iar in dreptul datoriei 
directorul a cerut fiecăruia, lui în
suși in primul, rînd, să nu mai pună 
vorbe, ci fapte.

Secretarul comitetului comunal de 
partid ne spune că el a simțit 
cel mai mult această „schimbare de 
optică". O schimbare în care s-a an
gajat de îndată și comitetul de partid 
din I.A.S. Care n-a asistat la „fră- 
mîntarea,personală" a directorului, ci 
s-a simțit părtaș — așa cum spunea 
secretarul acestuia — la sancțiunea 
primită de comunistul Enache. Și, ca 
atare, a supus unei reexami
nări atente propriul stil de mun- 

Viața de partid ‘ a devenit

ca

această 
să pu- 
ei. V-o 
un co-

nu se fac 
o situație 

Golești nu 
ședință.
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o urmărire ca-n filme 
de kilometri, in miez de 
autoturismul l-IS-8653 a 
sfirșit, oprit. De ce cre- 

_ fugeau cei trei ocupanți 
ai mașinii de scrișneau și scăpă
rau seîntei roțile acesteia 7 Cei 
trei — C. Dobai, Gh. Bogos Și 
V. Rusu — furaseră de la com
plexul de sere din municipiul 
Birlad ----’* -----
valoare de... 72 000 lei ! Semințe 
pe care intenționau să le vindă 
în județul Galați. E doar vremea 
semănatului ! Cum era numai 
sămință selecționată, oamenii 
legii au procedat în consecință : 
sămânța bună a fost dusă la lo
cul ei, iar cei trei... tot la locul 
lor. -

Voia sâ fie... 
ultimul

Există frizerie și în O jeluia, 
județul Covasna. Și există aici și 
o frumoasă... frizeriță. Atit de 
frumoasă, incit într-o seară. 
Ioan Pavel și Dumitru Secelea- 
nu, amîndoi rude apropiate, au 
zăbovit mai mult decît trebuie 
in unitate, dar nu pentru a-și 
ferchezui propria podoabă ca
pilară. ci pentru cea cu foarfe- 
ca-n mină. Fiecare din cei doi 
voia să rămână ultimul, spre a 
o însoți pe frizeriță spre casă. 
De aici s-au iscat cearta, im- 
brîncelile, apoi t.P. a luat o 
foarfecă și l-a „pișcat" de picior 
pe D.S., Pe moment, D.S. nu a 
acuzat dureri, dar a doua zi, 
dis-de-dimineață, nu departe de 
frizerie, a fost găsit fără viață. 
Foarfecă îi atinsese o arteră vi
tală...

seminte de legume in

I

Tratament și cură balneară la Sovata

și chip faptul că directorul Ie-a ce
rut să țină o evidență zilnică, pe 
fiecare sortiment de îngrășăminte 
complexe și să raporteze la opera
tivele de la ora 21 situația aplică
rii lor. Unii, mai în glumă, ziceau că 
„o asemenea evidență nu se ține nici 
într-un laborator de cercetări agri
cole". Dar au executat dispozițiile 
date. Ca și in cazul echilibrului de 
azot și fosfor. Ca și în cazul respec
tării densității și termenelor pentru 
arături. Și rezultatele au început 
să-i dea dreptate directorului. De la
2 510 kg grîu la hectar, în 1981, la
3 520 în 1982. O mie de kilograme in 
plus la fiecare hectar !

O adevărată „revoluție" s-a produs 
și in cultura porumbului. în iarna 
anului 1981 (în perioada cit directo
rul era încă sancționat) a bătut de 
Ia un capăt la altul județul să vadă 
ce Boiuri de hibrizi se aplică în alte 
zone colinare. A mers și la Institu
tul agronomic din Craiova. S-a con
sultat și cu specialiștii de aici, mulți 
foști colegi de facultate. Așa s-a 
încins, într-o ședință comună a co
mitetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii, cea mai furtunoa
să dezbatere. Subiectul : schimbarea 
hibrizilor din grupa 60 cu hibrizi din 
gruDele 200, 300 și 400. Brigadierii 
susțineau la unison că o asemenea 
măsură „este o dare înapoi, ajun
gem la o catastrofă. Că oamenii cu
nosc tehnologia vechilor hibrizi, sînt 
obișnuiți cu ea, că producțiile vor fi

sigur mai slabe". Directorul n-a ce
dat și a apelat din nou la argumen
tul său suprem : „Fraților, eu am 
fost pe teren și-am văzut cu ochii 
mei cum se comportă acești hibrizi 
în zona coiinară. Vom obține rezul
tate mai bdne". Iar astăzi bilanțurile 
I.A.S. dau cel mai bun răspuns. în
1980 — 1 680 kg boabe la ha ; în
1981 — 2 039 kg ; în 1982 — 3 720 kg 
boabe porumb la hectar. Și aseme
nea producții s-au obținut nu in Bă
răgan, ci intr-o aspră zonă coiinară!

„Nopțile albe" ale comunistului 
Enache — fiindcă așa numește el cele 
365 de zile și nopți cind in fișa lui 
de evidență a fost trecută sancțiu
nea „vot de blam" — i-au adus cea 
mai mare satisfacție în domeniul vi
ticulturii. „Via, o spune acum cu 
mindrie, ne-a ajutat să ne plătim 
toate datoriile față de stat". Și, ca să 
nu lungească vorba, scoate o agendă 
și ne propune să' notăm : în 1980 — 
2 039 kg struguri la hectar („o pro
ducție de care și acum mă rușinez"); 
în 1981 — 8 700 kg Ia hectar ; in 1982 
— 10 450 kg la hectar". „Meritul nu 
este al meu, ci al oamenilor și al 
șefului de fermă, ing. Cornel Cotigă. 
Nici acum nu-mi vine să cred ce 
lucruri mari se opt obține cu idei 
simple 1 A fost suficient să-i cointe
resăm pe mecanizatori, să dăm via 
în acord global, să creăm o ambiție 
între ei, și iată rezultatele !“.

Dar „nopțile albe" ale inginerului 
Enache nu s-au încheiat, deși sancțiu
nea de partid i-a fost ridicată, pri
mind chiar aprecieri pentru modul 
în care i-a înțeles rolul educativ. Nu 
s-au încheiat pentru că „zootehnia 
continuă să-mi albească părul" 
(vorba vine, pentru că omul acesta, 
de 57 de ani, nu mai are un fir de 
păr negru !). „Examenul pentru noi 
în anul 1983 — spune comunistul 
Enache — îl constituie zootehnia. 
Dacă modernizăm și ferma Nego- 
iești, dacă mărim suprafața de lu- 
cernă, deși noi luptăm pentru ciști- 
garea fiecărei palme de pămint, dacă 
educăm 
întinerim 
zootehnie 
noastre.
toamnă sau peste un an".

Poți șă nu crezi un astfel de om ? 
Care nu s-a lăsat copleșit de primi
rea unei sancțiuni de partid, nu s-a 
resemnat, ci a redevenit ceea ce a 
fost întotdeauna ? Omul faptei. O 
ultimă dovadă. I.A.S. Goiești a în
cheiat anul trecut nu cu pierderi, ca 
în 1981. ci cu aproape 2 milioane lei 
beneficii.

Constantin PRIESCU

oamenii și mai ales dacă 
îngrijitorii vom face și din 
o „floare" a întreprinderii 
Credeti-mă și reveniți in
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Cu frigiderul 
în spate
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mai puțin de 27 de ani, 
Florescu din Iași dovedea
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La
Nicu ...... __
o putere mai puțin obișnuită.

— O forță herculeană — îi 
spuneau și se mândreau cu el 
colegii de la întreprinderea de 
mecanizare a agriculturii și in
dustriei alimentare din locali
tate.

Numai că el, în loc să-și fo
losească puterea in muncă, și-a 
încercat-o deunăzi, in chip la
mentabil, într-un magazin. Cre- 
zînd că nu-l observă nimeni, a 
înșfăcat un frigider „Arctic" în 
spate și pe-acl ți-e drumul. Ui- 
tind însă să-l plătească, urmea
ză să-și primească... răsplata.
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Chemarea pădurii
„Mă numesc Roman Rodica și 

sint elevă in clasa a Vill-a la 
școala din comuna Suraia- 
Vrancea. în primăvara amilul 
trecut, in timp ce mă aflam cu 
tata la cîmp, am găsit un pui 
de căprioară, abia venit pe 
lume, dar care era gata-gata să 
fie sfișiat de un dulău. Cu mare 
greutate tata a alungat dinele, 
dar micuța căprioară avea un 
picior rupt. Am dus-o acasă, 
i-am oblojit piciorul pînă s-a 
vindecat, am hrănit-o cu lapte 
cu biberonul și i-am pus nume
le Brindușa. Acum se ține scai 
de mine și zburdă toată ziulica. 
Cum a venit iar primăvara, și 
va împlini în curind un an de 
zile, a început să ciulească tot 
mai des urechile la chemarea 
pădurii, unde-i este locul. Deși 
îmi vine greu să mă despart de 
ea, totuși trebuie sâ o redau pă
durii. Tata s-a dus la Ocolul sil
vic Focșani și a spus despre ce-i 
vorba, rugîndu-i pe silvicultori 
s-o ia pe Brindușa și să aibă 
grijă de ea. în loc să se bucure 
că a fost salvată o căprioară, 
cineva de-acolo l-a luat la rost 
pe tata, zicîndu-i că mai bine 
iși vedea de treabă decît să le 
dea lor acum bătaie de cap".

Cu siguranță, tatăl Rodicăi a 
discutat cu un om ajuns din în
tâmplare printre silvicultori...

I
I
I
I
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CU VINTUL CITITORILOR 
CUV1NTUL OAMENILOR MUNCII

Propriul exemplu al consiliului popular 
în domeniul autoaprovizionării

în comuna Lețcani, situată în a- 
propierea municipiului Iași, există 
o bună experiență în privința auto- 
aprovizionării, precum și a valori
ficării pe piața orașului a produ
selor ’agroalimentare realizate în 
gospodăriile populației. Exemplul 
l-a dat consiliul popular, care a a- 
menajat mai întii o seră cu supra
fața de 120 mo. unde în primul 
ciclu de producție se realizează ră
saduri de legume pentru nevoile 
proprii, cit și pentru gosnodăriile 
populației din comună. în con
tinuare, în răsadnițe se cultivă 
flori, de regulă garoafe, ce sint va
lorificate pe piața municipiului Iași 
și aduc consiliului popular comunal 
un venit suplimentar important.

Apoi, întreaga curte a consiliului 
popular, de 600 mp, este cultivată 
cu legume, cartofi, sfeclă de zahăr. 
Aceste culturi, îngrijite de perso
nalul consiliului popular, dau pro
ducții substanțiale. într-un beci al 
consiliului popular s-a amenajat și 
o ciupercărie.

La consiliul popular este orga
nizată și o microfermă, unde se 
cresc două vaci cu lapte, 12 porci, 
din care 10 scrofițe, pui pentru 
carne, în 4 serii, a cite 1 500 pe 
serie. Purceii obținuți, ca și puii 
sint puși la dispoziția cetățenilor 
pentru a-i crește și contracta cu 
statul.

Exemplul consiliului popular s-a 
extins și Ia unitățile din comună: 
I.A.S. „Avicola" și Asociația inter- 
cooperatistă de creștere a găinilor 
ouătoare, precum și C.A.P. si 
cooperativa de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor și-au or
ganizat și ele microferme de creș
tere a păsărilor și animalelor in 
vederea îmbunătățirii hranei la 
cantinele proprii, precum și pentru 
valorificarea unora dintre produse. 
La rindul lor, cetățenii, avind spri
jinul organelor locale, au început, 
fiecare, să crească mai multe ani
male și păsări pe lingă casă; pen
tru iepurii 
tru prăsilă 
rativa de 
desfacerea
timp, cei mai mulți gospodari au 
înceout să renunțe la vita de vie 
pusă prin grădini și în locul ei 
cultivă verdețuri și legume pentru 
consum propriu sau pe care le aduc 
în cantități, tot mai mari pe piață. 
Rezultatele bune pe care le ob
ținem ne determină să consolidăm 
și să extindem aceste valoroase ex
periențe.

de casă materialul pen- 
este asigurat de coope- 
prbducție. achiziții si 
mărfurilor. în același

Virgil MUNTEANU 
primarul comunei Lețcani, 
județul Iași

Energie și apă in... balta risipei

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

I
I

Scriam în ziarul nostru din 9 
martie despre noile edificii de să
nătate și dotările moderne din ul
timii ani ale renumitei stațiuni So
vata. Pentru astăzi, medicul-șef al 
stațiunii. Eugen Țereanu, a avut 
amabilitatea să ne prezinte citeva 

'din modalitățile prin care cei ve- 
niți aici, în număr, din ce in ce 
mai mare, iși îngrijesc sănătatea 
sau iși petrec un concediu de 
odihnă reconfortant •

— De la început aș dori să sub
liniez că nici cei mai optimiști 
dintre iluștrii mei profesori nu 
puteau visa că Sovata va ajunge 
intr-un timp atît de scurt, de nu
mai cîțiva ani, un mare complex 
de tratament și cură balneară. Dacă 
în urmă cu numai 10—15 ani sta
țiunea era recomandată, îndeosebi,' 
pentru afecțiuni ginecologice, în 
momentul de față Sovata este in
dicată și în afecțiuni ale aparatu
lui locomotor — reumatism dege
nerativ, reumatism de natură in- 
flamatorie, reumatism abarticu- 
lar — în afecțiuni ale sistemului 
nervos periferic, precum și in boli 
asociate — disfuncții și insuficiențe 
endocrine, boli profesionale, tulbu
rări cardiovasculare și altele. Dis
punem de aparatură și instalații 
dintre cele mai moderne pentru 
băi calde individuale, pentru îm
pachetări cu nămol, pentru elec- 
troterapie și hidroterapie, săli de 
cultură fizică medicală bine dota
te și in culori pastelate, reconfor
tante.

— într-adevăr, aproape că nici una 
din numeroasele încăperi ale noii 
baze de tratament pentru peste 
1 100 de oameni nu seamănă cu 
alta, constituind laolaltă un larg 
evantai cromatic și fiecare în parte 
o oază de liniște, de ambianță 
plăcută. Și fiecare din cei peste 
1100 de beneficiari zilnic,'care au 
acces direct la baza de tratament, 
din cele patru hoteluri, prin tunete 
și pasarele, vine să-și efectueze di
feritele proceduri medicale — peste 
40 la număr — după o riguroasă 
programare... la minut.

— Prog'ramare și disciplină la 
care ținem foarte mult, tocmai pen
tru a înlătura eventualele aglome
rații, pentru a crea o atmosferă de 
destindere, de respect și încredere 
reciprocă în relația pacient-perso- 
nal sanitar. Pentru că este absolut 
firească dorința fiecărui om bol
nav sau care are afecțiuni de pre- 
boală de a avea un mediu ambiant 
cit mai reconfortant atit in inte
rior, cît și în cadrul stațiunii. Și 
este locul să spun cu mina pe ini
mă că Sovata dispune de minunate 
condiții naturale, avînd un climat 
de cruțare, un aer pur, nepoluat, 
bogat în aerosoli. Cele cinci lacuri 
helioterme, cu proprietăți terapeu
tice, izvoarele minerale, nămolul 
sapropelic, bogata vegetație și în
tinsele păduri de brad, molid, pal
tin și tei din împrejurimi consti
tuie tot atîtea binefaceri ale sta
țiunii noastre pentru îngrijirea să
nătății și odihna omului.

— Ce categorie de vîrstă predo
mină in rândurile celor care vin la 
Sovata ?

— Sînt prezente aici absolut toate 
generațiile — de la prichindeii din 
taberele școlare pînă la persoanele 
cele mai în vîrstă. Cei din această 
ultimă categorie preferă perioadele 
cele mai liniștite din extrasezon, 
evitînd aglomerația din lunile de

(

vîrf ale verii. Au început să be
neficieze de Sovata tot mai mulți 
oameni din virsta foarte activă, in
tre 45 și 55 de ani, mai ales cei 
la care incep să se manifeste unele 
dureri lombare și cervicale. De 
asemenea, în afară de cei cu afec
țiuni, care au nevoie, realmente, de 
tratament, și de cei care acuză 
doar unele dureri intermitente, mai 
ales musculare și articulare, vin in 
stațiune o categorie largă de tineri, 
îndeosebi familiști, care nu au 
afecțiuni instalate, ci doar stări 
disfuncționale, care beneficiază 
din plin de eficiența factorului na
tural in profilaxie, folosind anele 
lacurilor și împrejurimile cu bio- 
climă adecvată.

— Ce noutăți de ultimă oră, ca 
să spunem așa, oferă în acest an 
Sovata ?

— Noutăți sint multe, dar una 
cred că interesează in cel mai înalt 
grad pe toți oaspeții noștri. în 
urma rezultatelor unor cercetări 
complexe efectuate de specialiști 
din diferite domenii,..am ajuns la 
concluzia că nămolul din lacul 
Ursu are calități fizico-chimice, en- 
zimatice și microbiologice deosebi
te și îl vom folosi in tratamente. 
Cu o eficiență sporită, asigurind o 
prelungire a efectelor în timp ale 
curei balneare efectuate la Sovata. 
De asemenea, am început utiliza
rea în tratamente a unui vechi 
factor natural — apa lacului 
Ursu — pe care o extragem acum 
de Ia o adîncime mai mare, avind 
o concentrație mai puternică și o 
temperatură mai ridicată, apă că
reia i se adaugă un nou element 
— sulful — ca rezultat al emana
ției straturilor de adîncime.

— După opinia dumneavoastră 
în ce perioadă a anului sint mai 
eficiente tratamentul și cura bal
neară la Sovata ?

— Opinia mea — șl nu numai 
a mea — se bazează pe realitate, 
pe observații directe și studii în
treprinse asupra urmărilor proce
durilor medicale efectuate unui 
mare număr de subiecți in cele 
mai diferite perioade de timp și 
răspunsul e unul singur virtuțile 
Sovatei sint aceleași 365 din 365 
de zile ale anului și sîntem totdea
una bucuroși de oaspeți.

Mulțumîndu-i tovarășului medic- 
șef al renumitei stațiuni, Eugen Țe
reanu, pentru explicațiile, preciză
rile și recomandările făcute, înain
te de a pleca de la Sovata am în- 
tîlnit un grup de oaspeți care toc
mai încheiaseră un sejur la So
vata, veniți prin I.T.H.R.B. — în
treprinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București (întreprin
dere prin care se pot procura, in 
aceste zile, bilete de tratament și 
cură balneară pentru perioadele 
următoare). Toți cei cu care am 
stat de vorbă au avut numai cu
vinte de laudă pentru condițiile 
de cazare, masă, tratainent și odih
nă oferite, pentru personalul sta
țiunii, plin de solicitudine, adău
gind că vor mai reveni la Sovata. 
Dealtfel, așa cum am aflat de la 
directorul stațiunii. Dan Aurel, 
chiar in aceste zile se află aici, în 
hoteluri, pavilioane și vile coche
te, sute de oameni care au mai 
fost de cel puțin două-trei ori pînă 
acum la tratament și odihnă și 
care revin cu plăcere la Sovata. 
(Petre Popa).

Locuitorii din zona străzii Mă- 
răști din comuna Otopeni, Sectorul 
agricol Ilfov, cu ani in urmă aveau 
mari necazuri datorită apelor plu
viale care bălteau perioade în
delungate din an prin curțile și 
grădinile lor. Pentru a scăpa de a- 
ceste neajunsuri, ei au construit, 
cu sprijinul consiliului popular co
munal, un șanț colector- pentru 
scurgerea apei. în acest fel, cultu
rile de pe aceste terenuri nu mai 
au de suferit din cauza excesului 

.de apă.
Acum au apărut insă alte neplă

ceri. Chiar cind nu plouă, șanțul 
colector este mai mereu plin cu 
apă. întrebîndu-ne de unde provine 
și mergînd pe „firul" ei, am consta
tat că „izvorăște" de la rezervorul 
construit de C.A.P. Otopeni pentru 
sectorul zootehnic și sere, care are 
supapele de supraplin defecte de 
peste 10 ani, iar cele 3 pompe e-

lectrice folosite pentru umplerea 
Iui funcționează zi și noapte, iro
sind multe mii de kW energie elec
trică. Deci pe lingă risioa de ană se 
risipește și energia electrică. Pe de 
altă parte, oe canalul colector sint 
deversate din cind in cind deiectii’e 
provenite de la sectorul zootehnic 
al cooperativei agricole de Droduc- 
ție Otoneni, poluînd atmosfera pe 
tot traseul străbătut.

Semnalăm aceste deficiente aș- 
teptind o intervenție operativă a 
conducerii C.A.P. Otopeni pentru 
înlăturarea lor. Solicităm și spriji
nul consiliului popular al comunei, 
care, de regulă, a manifestat solici
tudine față de sesizările întemeiate 
ale cetățenilor.

Constantin PETRESCU
comuna Otopeni,
Sector agricol Ilfov

PE SCURT, DIN SCRISORI •

Arhitectură nouă în Sovata de azi

iliteial Rezolvări

TRAGERE SPECIALA PRONOEXPRES
Agențiile Loto-Pronosport au în

ceput vînzarea biletelor pentru tra
gerea specială Pronoexpres-Box- 
expres de duminică 20 martie 1983, 
organizată cu prilejul celei de-a 
XII-a ediții a tradiționalului tur
neu internațional de box „Centura 
de aur". în cadrul a șase extrageri 
in trei faze, cu un total de 38 de 
numere, participanților Ii se oferă 
posibilități multiple de cîștiguri in 
autoturisme „Dacia 1300", mari

sume de bani variabile și fixe, în 
frunte cu cele de 50 000 lei și 
excursii in U.R.S.S. sau R.P. Bul
garia, Biletele de 25 lei varianta 
au drept de ciștiguri la toate ex
tragerile. Se poate juca pe varian
te simple, variante combinate și 
combinații „cap de pod", achitate 
sută Ia sută sau in cotă de 25 la 
sută. Consultați prospectul acestei 
trageri deosebit de avantajoase și 
procurați din timp bilete cu nu
merele preferate !

pe urmele

• Anexa spitalului. Conducerea Spitalului orășenesc din Hațeg, ju
dețul Hunedoara, manifestă o vie preocupare pentru autoaprovizionarea 
cu carne. legume și zarzavaturi. în acest scop, a fost înființată cu cîțiva 
ani în urmă o anexă gospodărească, în care cresc vaci, porci, avind 
și două hectare de teren cultivate cu legurhe. în felul acesta, gospodă- 
ria-anexă a asigurat în cursul anului trecut cantitatea de lapte nece
sară bolnavilor internați în spital și a contribuit la îmbunătățirea hra
nei acestora cu carne și legume. în acest an. numărul vacilor va ajunge 
la 8. iar al porcilor la 120. (Nicu Sbuchea, corespondent voluntar, ora
șul Hațeg). O Semințe cu... lingurița. în fiecare piață din București 
și din alte orașe există și multe tarabe pe care se comercializează 
foarte frecvent, la prețuri de speculă, semințe de legume cu... lingurița. 
Firește, speculanții profită de faptul că la magazinele de specialitate 
din fiecare oraș, uneori insuficiente la număr, nu se găsesc semințele 
căutate. Cei care tolerează asemenea comerț, ba, mai mult, eliberează 
autorizații pentru vînzarea de semințe cu lingurița ar trebui să și contro
leze și să impună respectarea strictă a prețurilor din mercurial. 
(Tudor Enache. bd. Păcii 35 — București). • Reducerea consumului 
de combustibil. La secția de conserve din comuna Gurahonț au fost luate • 
o serie de măsuri care vizează reducerea continuă a consumului de 
energie, și combustibil. Cu forțe proprii, de exemplu, s-a realizat mo
dificarea celor două cazane de abur consumatoare de combustibil li
chid. trecîndu-se pe consum de cărbuni, astfel că. la ora actuală, în
tregul proces de producție se bazează pe folosirea de combustibil solid.

i (Alexandru Herlău, Gurahonț).
■V

clare, dar și semnale
• V B u u

care mai așteaptă răspuns
ECOURI LA ARTICOLE PE TEME CETĂȚENEȘTI

Constituie o îndatorire legală obligația factorilor răspunzători din 
intreprinderi și instituții de a da curs semnalărilor critice făcute prin 
presă, ca dealtfel tuturor sesizărilor formulate în numele opiniei publice. 
De asemenea, legea obligă, in mod firesc, ca măsurile luate să fie anun
țate în mod operativ organelor de presă în care s-au inserat semna
lările, cu dreptul și obligația acestora de a le aduce ia cunoștința ci
titorilor. In virtutea acestor considerente, reluăm citeva din răspunsurile 
primite de la autorități, de la conduceri de intreprinderi, in urma apari
ției unor articole și însemnări pe teme cetățenești.

începem cu seria de note și în
semnări apărute in această pagină 
pe marginea unei situații ce părea 
fără sfirșit : proasta întreținere a 
instalațiilor de iluminat scările in 
blocurile din Ploiești, respectiv risipa 
de energie electrică provocată de a- 
ceastă neglijență. A fost o critică asu
pra căreia redacția a revenit în cite
va rînduri, deoarece articolele întîm- 
pinau o... tăcere de neînțeles. Iată, 
în sfirșit, un răspuns ce pare com
plet și edificator. Expeditor — Comi
tetul executiv al Consiliului popular 
al 'municipiului Ploiești :

„Urmare articolului intitulat «Tot 
nu s-a făcut lumină in problema... 
întrerupătoarelor electrice*-, vă adu
cem la cunoștință măsurile luate :

9 împreună cu l.R.E. Ploiești, 
l.C.R.A.L. Ploiești O.J.C.V.L. Praho
va și asociațiile de locatari s-au ve
rificat și stabilit scările de bloc la 
care instalațiile automate de iluminat 
pe casa scării erau defecte și cele 
care funcționează pe principiul între
ruperii locale ;

9 s-au constituit in cadrul 
l.C.R.A.L. Ploiești, la cele trei dispe
cerate, cite 2 echipe de intervenție 
pentru depanarea instalațiilor de
fecte ;

9 s-au stabilit tarife diferențiate 
de execuție a lucrărilor de depanare;
• prin unitatea nr. 35 a coopera

tivei „Teleprecizia" din Ploiești s-a 
asigurat repararea întrerupătoarelor 
electrice ale instalației de iluminat ;

9 prin B.J.A.T.M. Prahova șl 
I.C.S.M.l. Ploiești s-au aprovizionat 
și au fost puse la dispoziția l.C.R.A.L. 
Ploiești șt a populației întrerupătoare 
automate de scară ;
• au fost instruiți reprezentanții 

asociațiilor de locatari asupra înlătu
rării oricărei forme de risipă a ener-

giei electrice. Totodată, li s-a făcut 
cunoscut verbal și in scris cum tre
buie să procedeze pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate ;
• periodic se execută controale de 

către aparatul consiliului popular 
municipal și al organelor de specia
litate, în scopul urgentării execuției 
lucrărilor și înlăturării formalismu
lui din activitatea unor asociații de 
locatari ;

9 in urma măsurilor luate, pină in 
prezent s-au lansat comenzi de către 
asociațiile de locatari pentru 145 scări 
care prezentau defecte la instalațiile 
electrice automate de iluminat, din 
care s-au rezolvat 94, alte 49 aflin- 
du-se in stadiu avansat de execuție ;

• pentru scările al căror iluminat 
este prevăzut cu întrerupere locală, 
s-au stabilit programe de funcționare, 
cu instrucțiuni in spiritul legislației 
in vigoare, urmărite permanent de un 
reprezentant al asociației de locatari, 
urmînd ca in etapa imediat urmă
toare să fie înlocuite instalațiile exis
tente cu instalații electrice automate.

Considerăm că prin aplicarea mă
surilor stabilite se va înlătura risipa 
de energie produsă pe casa scărilor 
din cele peste 1 100 blocuri construite 
in municipiul Ploiești".

Un răspuns detaliat, convingător, 
s-a primit și de la Regionala C.F.R.- 
București in legătură cu nereguli 
semnalate in activitatea cantinei-res- 
taurant din incinta stației Bucureș'ti- 
Nord. Spicuim :

„în legătură cu deficiențele consta
tate, în sensul nerespectării prevede
rilor H.C.M. 2506/1969 ș Legii 32/1968, 
s-au luat măsuri de intrare în ordine, 
și anume :
• Agregatele -frigorifice au /ost In 

totalitate reparate și vopsite, astfel

incit s-a asigurat climatul termic co
respunzător in vederea păstrării ca
lității organoleptice a materiilor pri
me și alimentelor depozitate ;

@ s-a amenajat, separat de blocul 
alimentar, un vestiar cu duș pentru 
personalul muncitor al unității ;

9 s-a finisat și completat faianța 
lipsă sau spartă de la pereții din 
blocul alimentar ;

9 s-au zugrăvit și revopsit căile de 
acces in cantină (scara interioară) ;

9 s-au amenajat un nou spațiu 
pentru magazia de alimente și altă 
magazie pentru păstrarea alimentelor 
pe timp de iarnă;

© pentru neindeplinirea în totali
tate a sarcinilor și atribuțiunilor de 
serviciu de către personalul de ser
viciu al cantinei-restaurant din stația 
C.F.R. București-Nord, s-au aplicat 
prevederile Legii 5711974, dlminuin- 
du-se retribuțiile întregului personal 
cu 5 la sută pe timp de o lună.

Aceeași instituție ne comunică în
sușirea celor criticate in legătură cu 
lipsa unor peroane adecvate in stația 
Azuga, promițînd amenajările de ri
goare pină la 30 aprilie anul curent, 
în schimb, despre starea similară a 
peroanelor din gara Buzău — releva
tă prin aceeași notă critică — o altă 
Direcție regională C.F.R., aceea de 
la Galați, păstrează o liniște nepo
trivită. Reamintim tovarășilor din 
conducerea respectivei unități fero
viare semnalul făcut prin nota „Din 
nou despre peroane" publicată în pa
gina a 2-a a ziarului „Scînteia" nr. 
12 507, odată cu obligația legală de a 
răspunde ziarului în termen de 30 de 
zile, termen ce 
mult.

raionul de jucării nr. 138 din com
plexul „Coștila" Bușteni se referă la 
vinzătoarea Bunghez Aurica, care a 
fost pusă in discuția adunării gene
rale a oamenilor muncii din orașul 
Bușteni, fiind aspru criticată, crein- 
du-se opinie de masă împotriva aba
terilor săvirșite.

De asemenea, a fost atenționată 
șefa de unitate Gheauș Ioana, pentru 
lipsă de preocupare in educarea vân
zătoarelor și întărirea ordinii și dis
ciplinei in unitate.

Conducerea întreprinderii a hotărît 
și sancționarea vînzătoarei Bunghez 
Aurica conform art. 100 din Co
dul muncii, cu reducerea retribuției 
cu 5 la sută pe timp de o lună. Tot
odată, sus-numita a fost mutată la 
alt raion. De menționat că vinzătoa
rea și-a recunoscut lipsurile și a asi
gurat adunarea generală și conduce
rea întreprinderii că in viitor se va 
încadra in disciplina care se impune.

Pentru ajutorul acordat vă mulțu
mim tovărășește".

a fost depășit de

Printr-o notă 
din 11 ianuarie 
criticat un caz de atitudine grosola
nă, de lipsă de respect față de clienți, 
de împiedicare abuzivă a folosi
rii „Jurnalului cumpărătorului". Iată 
răspunsul primit de la I.C.S.M. 
Sinaia :

„Cele semnalate în articolul inti
tulat „Jurnalul cumpărătorului la 
dispoziția vinzătorului" referitor la

apărută în numărul 
a.c. al „Scînteii" era

Pe lingă ecouri clare și tăceri mai 
există insă și jumătăți de răspuns. 
Iată un exemplu de asemenea 
pseudo-receptivitate Ia semnalele cri • 
tice. Prin nota publicată în „Scînteia 
nr. 12 536 sub titlul „Proces mic, In
terese mari" erau semnalate împre
jurările ocupării ilegale a unui apar
tament, împrejurări care pun sub 
semnul întrebării claritatea evidențe
lor l.C.R.A.L. „Foișor", promptitudi
nea luării în atenție și repartizării 
spațiilor locative care devin disponi
bile pe raza sectorului 2. Articolul se 
încheia cu întrebarea limpede : „Să 
fie singurul caz de acest fel ?“ Din 
adresa nr. 10 195 a biroului „fond lo
cativ" al amintitei instituții, dună 
citeva divagații, aflăm că apartamen
tul folosit ca exemplu a fost atribuit 
întreprinderii de prelucrare a mase
lor plastice. Această restabilire a 
legalității constituie un început bun, 
dar Întrebarea esențială a rămas fără 
răspuns. Deci : mai există astfel de 
cazuri, ori nu ? Este asigurată in mod 
serios luarea in evidență a tuturor lo
cuințelor devenite disponibile, ori ba? 
Așteptăm răspuns in continuare.
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Semănatul culturilor
din prima epocă

- în ritm mai intens, cu toată grija
pentru calitatea lucrărilor!

) ! •
VASLUI: în schimburi prelungite

BĂTĂE1Ă PENTRU M HIT CAHBUNE, BfiTAUA PEIM 
INDEPENDENTEI EMERGETICE II TĂRII

O ZI ÎN SUBTERAN 
CU MINERII VĂII JIULUI

în această primăvară, în județul Vaslui vor fi însă- 
mințate peste 154 000 hectare, din care aproape 38 000 
hectare numai cu plante din epoca I. în condițiile 
acestei primăveri timpurii, dar secetoase, pentru 
menținerea apei în sol lucrătorii ogoarelor din județ 
au trecut la pregătirea terenului pentru însămînțări. 
Mecanizatorii din consiliile agroindustriale Fălciu, 
Huși, Banca, Murgeni și Zorleni au și pregătit pînă 
marți patul germinativ pe mai mult de 8 500 hectare. 
Cu fiecare zi, aria acestei lucrări se extinde simți
tor, cuprinzind multe unități din consiliile Birlad, 
Crasna, Vaslui și Dimitrie Cantemir.

Zilele acestea a început și semănatul, care s-a efec
tuat pină ieri seara pe 2 546 hectare. Atenția specia
liștilor din unități, aflați permanent pe cîmp, este 
îndreptată spre asigurarea calității tuturor lucrărilor. 
Date fiind împrejurările deosebite în care se desfă
șoară semănatul culturilor din prima epocă, această

V1LCEA: Rezultatele sînt diferite
Au fost suficiente trei zile bune de lucru pentru ca 

mecanizatorii și cooperatorii din județul Vîlcea să în- 
sămințeze mari suprafețe cu culturi din prima epocă. 
Numai in cursul zilelor de duminică, luni și marți au 
fost insămințate 235 hectare cu legume, 365 hectare cu 
mazăre pentru boabe, 436 hectare cu sfeclă furajeră 
și 361 hectare cu ovăz. Dealtfel, pînă aseară coopera
torii din comunele Băbeni, Nicolae Bălcescu și Prun- 
deni au terminat semănatul legumelor din urgența I, 
in vreme ce sămînța de ovăz și sfeclă furajeră a 
fost integral incorporată pe suprafețele planificate in 
cooperativele agricole Drăgoești, Laloșu, Gușoeni, Su- 
șani, Mădulari ș.a.

De bună seamă, rezultatele din aceste unități ilus
trează hărnicia și perseverența oamenilor, hotărârea 
lor de a folosi cu maximă eficiență fiecare oră bună

lucrare trebuie mult intensificată pentru a se termina 
în citeva zile. Că acest lucru este pe deplin posibil o 
dovedesc mecanizatorii din consiliul agroindustrial 
Banca. După cum ne-a informat Ion Bunu, inginerul 
șef al consiliului, în unitățile agricole de aici au și 
fost încorporate în sol semințele de mazăre pentru 
boabe și de borceag pe toate suprafețele planificate, 

în scopul grăbirii semănatului, comandamentul a- 
gricol județean a luat măsuri pentru folosirea la în
treaga capacitate a tuturor celor peste 3 500 tractoare, 
l 800 grape cu discuri și combinatoare, 820 semănă
tori. în mod deosebit remarcăm măsurile privind 
utilizarea mașinilor in agregat pentru evitarea tasării 
solului și economisirea combustibilului, organizarea 
lucrului in schimburi prelungite pe întreaga zi lu
mină.

Petro NICULA 
corespondentul „Scinteii"

pentru că... diferă organizarea
de lucru Ia semănat. Cu totul altfel stau lucrurile in 
cooperativele agricole Gorunești, Valea Mare și' 
Puești.'' în timp ce în unitățile vecine din Bălcești, Ză- 
treni sau Irimești s-a încheiat semănatul ovăzului, in 
aceste cooperative agricole s-au semănat numai intre 
5 și 15 la sută din suprafețele prevăzute. De ce ? Ex
plicația constă în organizarea necorespunzătoare a 
activității de către cadrele de conducere și specialiștii 
din aceste unități. întrucit diferențe apreciabile între 
cooperative agricole vecine există și la alte culturi, 
se impune să se acționeze neîntîrziat pentru mobili
zarea tuturor forțelor în vederea grăbirii însămînță- 
rilor și încadrării lor în timpul optim.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii*

Un rol deosebit in asigurarea unui transport ritmic, in deplină siguranță-pe puțul central al întreprinderii miniere din Lupeni il are și brigada 
condusă de Gheorghe Simota. In fotografie, cițiva din membrii brigăzii

(Urmare din pag. I)

S-au ars... arzînd inutil carburanții
Acum,. primăvara, trac

toarele trebuie să lucreze 
în cimp la discuirea tere
nului, la insămințări, iar 
autocamioanele să aducă 
la timp oamenilor care 
trudesc pe ogoare tot ce 
le trebuie pentru a pune 
o bază solidă recoltelor in 
acest an. Așa li s-a spus 
clar tuturor tractoriștilor 
și conducătorilor auto din 
județul Constanța, după 
ce li s-a adus la cunoș
tință conținutul unei re
cente decizii a consiliului 
popular județean. Cu ace
lași prilej, s-a amintit că, 
in județt mulți oameni ai 
volanului sînt de o corec
titudine exemplară, dar 
altora li s-a atras atenția 
să respecte întocmai pre
vederile deciziei — altfel 
se expun singuri sancțiu
nilor.

„Vorbele astea parcă 
le-am mai auzit și in 
primăvara trecută. Lasă

să-nceapă campania, că se 
potolesc ei" — și-au zis 
cîțiva tractoriști care se 
simțiseră vizați direct. 
Credeau, desigur, că ul
ciorul merge de multe ori 
la apă. Dar n-a mai mers. 
Deunăzi, un control între
prins de lucrătorii de la 
circulație ai Inspectoratu
lui județean al miliției 
l-a găsit la Corbu de Jos 
pe tractoristul Ion Ma
rian, de la S.M.A. Sibioa- 
ra, plimbindu-se, ziua în 
amiaza mare, cu tractorul 
prin sat pentru rezolva
rea unor probleme perso
nale. Afllnd de această 
abatere, șeful său și al 
secției de mecanizare din 
Corbu, Viorel Gologan, a 
țișnit din birou, val- 
virtej, în postura teatrală 
de om indignat de 
fapta tractoristului. Ime
diat însă avea să se 
calmeze, căci omul legii 
l-a mai întrebat : pe

cheltuiala cui consumă 
energie electrică radiato
rul improvizat la care se 
încălzea? Mai departe, la 
moara din sat, o bascu
lantă de 16 tone, con
dusă de șoferul Constan
tin Năstase, venise cu 
cițiva saci de porumb la 
măcinat, prezentind la 
control o foaie de parcurs 
în... alb. La Săcele este 
intilnit Marcel Pavel cu 
tractorul de la secția 
Piatra a aceleiași S.M.A. 
Sibioara, pentru comple
tarea unei fișe medicale, 
justificind călătoria cu 
aprobarea dată de șeful 
secției. Marian Stanciu.

La Cogealac, Gheorghe 
Cruceanu adusese la șo
sea, cu tractorul, din satul 
Fîntînele o butelie de 
aragaz, așteptind să trea
că un autocamion. Și tot 
in această localitate,.trac
toristul Nicolae Radules
cu și sudorul Ion

Capră transportaseră de la 
S.M.A., tot cu tractorul, 
un aparat de sudură la 
domiciliul șefului lor de 
atelier, Ion Foamete, 
pentru a-i repara o con
ductă de apă, după care 
își consumau ziua căutind 
clienți cu -solicitări ase
mănătoare. Că doar a- 
veau... aprobarea șefului.

tn toate aceste cazuri 
plimbăreții care folo
seau tractoarele, mașinile 
și, combustibilul statului 
pentru „tăiat frunză la 
clini" au devenit imediat 
pietoni obișnuiți, oameni 
care merg pe jos, urmând 
să plătească daunele pro
duse, în conformitate cu 
decizia amintită, iar șefi
lor li s-au tăiat din ga
loane. Ce au de spus insă 
despre această situație 
șefii șefilor?

Georqe M1HĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

CALITATEA PRODUSELOR 
este hotărîtoare pentru îndeplinirea 

planului la export
Faptul că în . momentul de față 

întreprinderea de conductori electrici 
emailați din Zalău se prezintă cu 
planul la export substanțial depășit 
reprezintă o elocventă dovadă a efi
cienței acțiunilor întreprinse de în
tregul colectiv de oameni ai muncii, 
sub conducerea organizației de partid, 
pentru onorarea ritmică, exemplară 
a contractelor încheiate cu partenerii 
externi. Astfel în numai două luni 
din acest an s-a realizat un volum 
de export ce depășește cu peste 3 mi
lioane lei sarcinile primului tri
mestru.

— Pentru producerea și livrarea în 
condiții de calitate ireproșabilă a 
fondului de marfă destinat in acest 
an exportului, sarcină prioritară, for
mulată de conducerea partidului, am 
acționat încă din primele zile ale 
anului — ne spune tovarășul Nicolae 
Maier, directorul întreprinderii. Rea
lizarea în avans a sarcinilor de ex
port pe trimestrul întii a fost înles
nită de faptul că au fost încheiate 
din timp contractele cu partenerii 
tradiționali, acoperindu-se integral 
planul la export : fizic, valoric și pe 
relații. Esențial este însă că în între
prindere s-a lucrat și se lucrează cu 
răspundere, acordindu-se cea mai 
mare atenție organizării producției și 
muncii, modernizării tehnologiilor de 
fabricație, asigurării unei asistențe 
tehnice de înaltă specialitate, efec
tuării unui control riguros pe fiecare 
fază de fabricație, ridicării continue 
a pregătirii profesionale a tuturor 
lucrătorilor.

Detalii referitoare la problema 
adusă în discuție am aflat, pe par
cursul documentării, de la directorul 
comercial al întreprinderii, contabi- 
lul-șef, șeful secției emailare. de la 
alți oameni ai muncii direct răspun
zători de realizarea producției desti
nate exportului. Am reținut, întii de 
toate, că producția pentru export din 
acest an a început în condițiile in 
care au fost perfectate din vreme 
toate contractele cu partenerii ex
terni pentru întregul volum de ex
port prevăzut. Mai mult decît atît, 
întrucit s-a dovedit că există posibi
lități de a se produce mai mult pen
tru export, acțiunile de prospectare 
și contractare continuă.

— în prezent, sînt în curs de per
fectare atît contracte suplimentare 
pentru 1983, cit și noi contracte pen
tru 1984 — ține să precizeze tovară
șul loan Cioran, directorul comercial 
al întreprinderii. Sint în curs de fi
nalizare acțiuni de contractare a 
produselor noastre cu parteneri ex
terni din Iugoslavia, R.F.G., Polonia, 
R.D.G., U.R.S.S. Practicăm sistemul 
de contractare cu parteneri tradițio
nali, asigurindu-ne contracte pentru 
cel puțin două trimestre din urmă
torul an.

Dincolo de deplasările în străină
tate pentru prospectarea și cunoaș
terea pieței, de participarea la dife

rite tirguri internaționale (cu pro
duse și delegați), de buna colaborare 
cu întreprinderea de comerț exte
rior „Electroimportexport“, cea mai 
bună propagandă a conductorilor 
emailați realizați în această moder
nă unitate industrială o fac înseși 
produsele livrate. înscriindu-se in 
parametrii tehnico-funcționali prevă- 
zuți și fiind ' realizate la un inalt 
nivel calitativ, produsele întreprin
derii sint intens solicitate pe piața 
externă. Aflăm, totodată, că în ulti
mii doi ani nu s-a înregistrat nici o 
reclamațic de calitate din partea 
partenerilor externi.

— Care este eficiența exportului 
realizat de întreprindere ?

— La nivelul anului 1982, între
prinderea noastră a realizat in tota-

Din experiența întreprinderii 
de conductori electrici 

emailați din Zalău

litate indicatorii de eficiență în do
meniul exportului, adică atît cursul 
de revenire, cit și aportul valutar — 
ne spune tovarășul Leonida Ranta, 
contabilul-șef al unității. Pe primele 
două luni ale acestui an, exportul 
s-a realizat, de asemenea, în condi
ții de eficiență corespunzătoare. 
Producția noastră pentru export este 
eficientă și din alt punct de .vedere : 
cu unii parteneri avem prevăzut ca 
pentru conductorii emailați livrați 
să ni se pună Ia dispoziție, în con
trapartidă, anumite cantități de ma
terii prime necesare economiei na
ționale.

O altă explicație a acestor bune 
rezultate o reprezintă acțiunea de 
specializare a liniilor și instalațiilor 
de fabricație pentru producția des
tinată exportului.

— Din punct de vedere calitativ 
— aprecia tovarășul loan Sabău, șe
ful secției emailare — noi nu facem 
deosebire între produsele destinate 
exportului și cele destinate benefi
ciarilor interni, dar specializarea fie
cărui tip de instalație pentru export 
a fost impusă de nevoia onorării 
oricăror solicitări ale pieței externe. 
Dacă se cer conductori emailați pen
tru bobinarea rapidă la mașini au
tomate, conductori de clasă H 180“ 
și 220°, conductori termoaderenți, 
care necesită o foarte serioasă pre
gătire a instalațiilor din punct de 
vedere al parametrilor tehnici, noi 
sîntem oricind gata să-i fabricăm. 
La aceste instalații lucrează cei mai 
buni emailatori, oameni cu experi
ență, muncitori cu o bună pregătire

profesională. De fapt, aplicarea unor 
asemenea tehnologii reclamă înaltă 
competență profesională atît din 
partea muncitorilor, cit și a ingi
nerilor.

Din discuții am reținut că, In fie
care an, intregul personal din unita
te este cuprins in cursuri de per
fecționare. Practic, in întreprindere 
nu există la această oră nici un mun
citor necalificat. Explicația rezidă in 
nevoia de a asigura in totalitate pro
duse de înaltă competitivitate, știut 
fiind că ele sînt incorporate in alte 
produse ale industriei electrotehnice 
care sint comercializate pe piețe ex
terne. Pînă la 30 la sută din valoa
rea motoarelor electrice, a aparataju- 
lui de înaltă precizie, a instalațiilor 
de automatizări sau de electronică 
industrială o dau conductorii emailați.

Un alt factor care asigură conduc
torilor emailați performanțe calita
tive la nivelul cerințelor tehnicii mo
derne îl reprezintă introducerea 
largă a progresului tehnic. Astfel, 
fluxul integrat: laminare-tref ilare-, 
emailare a cuprului oferă posibilita
tea obținerii unor parametri de per
formanță, întreprinderea puțind răs
punde la orice fel de cerință a pieței 
interne . și externe. De asemenea, 
există aici o preocupare susținută, pe 
linia asimilării de produse cu carac
teristici tehnice ridicate. Totodată, în 
execuția produselor se acordă cea 
mai mare atenție efectuării unui 
control riguros pe fiecare fază de 
fabricație. Dotarea tehnică modernă 
cu aparatură de măsură și control, 
echipamente de analiză, testări și de
terminări permite intervenția ime
diată pentru corectarea si adaptarea 
tehnologiilor la cerințele de asigura
re a anumitor parametri.

Emailatorul Gavril Ardelean, șef 
de echipă în secția emailare, a dorit 
să facă o precizare : „Realizarea 
unor produse de înaltă calitate și 
competitivitate ne obligă să asigurăm 
verificarea permanentă a instalații
lor, întreținerea lor ireproșabilă. 
Planificăm în așa fel reviziile și re
parațiile la instalații, incit, la orice 
oră din timpul afectat producției, ele 
sînt in perfectă stare de funcționare*1.

Pentru primul trimestru se preli- 
mină realizarea suplimentară a unei 
producții destinate exportului in va
loare de peste 6 milioane lei. După 
cum spunea tovarășul loan Culda, 
secretarul comitetului de partid, oa
menii muncii din întreprindere do
resc să dovedească prin puterea fap
telor că știu să-și asume în mod res
ponsabil, comunist sarcinile încre
dințate, să le onoreze in condiții care 
să le facă cinste. Angajamentul lor 
este de a depăși planul la export pe 
acest an, livrind in plus cel puțin 300 
tone de conductori emailați pentru 
bobinaj.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

transportoare sîngele solidificat al 
pămintului. Drumurile cărbune
lui sint supravegheate electric, 
traseele apar micșorate cît un lat 
de palmă pe ecranul luminos al 
dispeceratului ; schipul, el insuși 
urcă și coboară pe distanțe de 
1 metru' — dar acest metru in rea
litate înseamnă 400 metri de puț, 
plus incă 50 metri înălțimea turnu
lui. Știu, acolo, sus, la 50 metri, 
dominind întreaga incintă a minei 
Lonea, mecanicul Pascu Sgârcea 
minuie manetele.

...în difuzorul de pe pupitrul dis
pecerului de serviciu, subingine- 
rul Simion Crișan, se aude o voce 
supărată :

— Orizontul 400! S-a rupt o con
ductă de apă. Țeavă de doi țoii. 
Luați măsuri !

— Am înțeles, spune Crișan și, în 
clipa următoare, este alertată o 
echipă de lăcătuși.

Imediat, o altă discuție tot acolo, 
departe, sub tălpile mele între oa
meni pe care nu-i cunosc dar care 
imi sint apropiați tocmai pentru că 
din trei cuvinte ei se dezvăluie cu 
întregul lor univers de ginduri :

— Tovarășe inginer, la ieșirea din 
schimb, la ora 2 avem intîlnire cu 
inginerul-șef?

— Tovarășe maistru, dacă nu 
dăm cele 9 vagoane de cărbune pla
nificate, ședința se va ține aici, jos, 
la fața locului.

Schipul urcă și coboară pe dis
tanța de 400 m. Și dozatoarele se 
deschid și umplu vagon după vagon 
— 41 de schjpuri pînă la ora 10.

— Cite trenuri? întreabă ingi- 
nerul-șef.

— Pleacă al cincilea tren.
— Numai ?
întrebarea rămine fără răspuns. 

Dar răspunsul există. 11 poate da 
maistrul mecanic de sector Rudolf 
Vuk, care a „țesut", timp de 50 mi
nute, o bandă de cauciuc ruptă. 
Răspunsul il dă și dispecerul Si
mion Crișan, care îmi spune că in 
afară de ruptura benzii sint multe 
„răpiri*1 — termen ascunzind o ope
rație complicată și de răspundere. 
Undeva, acolo jos, șeful de brigadă 
Ion Boteanu, din sectorul IV, a 
pușcat chiar în spațiul de timp de 

•50 de minute de întrerupere a ben
zii și își vede de treabă concentrat, 
umăr la umăr cu oamenii lui :. tri
mite sus tonă după tonă, cărbune 
bun, cărbune fain.

Ora 12,30 — al șaselea tren!
Ora 13,30 — al șaptelea tren!
Toată lumea este nemulțumită. 

Nemulțumit este și directorul mi
nei, inginerul Iulian Costescu: „Lo
nea tot timpul, din februarie, dâ 
peste plan. Dar putem da mai 
mult, cu toate «răpirile- de azi11. 
Nemulțumit, în același spirit, este 
și șeful de brigadă Ion Boteanu : 
„Am dat in schimbul întii 200 tone; 
pe trei schimburi avem plan 260 
tone — imi pare rău că nu l-am 
făcut in acest schimb. Țara are ne
voie de cărbune. Ne-am angajat in 
fața tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in luna februarie, cind am introdus 
noul program de lucru, să sporim 
substanțial producția. O sporim, 
dar vrem și mai mult".

Ora 14 — al optulea tren!
Intră al doilea schimb, preluind 

ștafeta unui plan de reușita căruia 
toate cele trei schimburi răspund 
cu dîrzenie muncitorească.

La Lupeni: 
toate sectoarele 
și toate brigăzile 

cu planul realizat!
...La ora 8 toți șefii de sectoare 

și cadrele tehnice de conducere ale 
întreprinderii miniere Lupeni se 
îndreptau spre locul unde se dă ra
portul de producție. Eram de față 
cind soseau in sală șefii de sectoare 
de la III, IV, V, VI ș.a., și pe care 
îi cunosc de mai mult timp. Citesc 
insă pe fața lor o anumită mulțu
mire. „Secretul11, aveam să-1 aflu 
imediat de la ing. Titus Costache, 
directorul întreprinderii :

— Azi avem cu toții un motiv de 
a ne strînge mîinile : toate cele 56 
de brigăzi de la mina noastră și 
sectoarele de producție și-au reali
zat și depășit planul!

Inginerul Gheorghe Cotorman, 
șeful celui mai mecanizat sector al 
intreprinderii, imi comunică, cu 
fața numai zimbet, că de citva timp 
sectorul său nu mai știe ce în
seamnă brigadă rămasă sub plan, 
dar e bucuros că toate brigăzile, 
din toate sectoarele s-au „ridicat11 
la plan.

Aștept să se termine raportul și 
îl. întreb pe tovarășul Titus Costa
che ce înseamnă, concret, acest re
viriment in viața colectivului. „Păi, 
in ianuarie, întreprinderea noastră 
și-a depășit planul cu 200 tone

de cărbune, tn februarie, după apli
carea noului program de lucru in 
subteran, depășirea a crescut la 
5 041 tone cărbune, tn zilele ce s-au 
scurs din această lună, depășirea a 
ajuns la peste 6 000 tone cărbune. 
Este urmarea creșterii numărului 
de brigăzi care și-au realizat ritmic 
planul și chiar l-au depășit".

Ni se dau cifre ; se fac compara
ții. Notăm succint citeva concluzii : 
productivitatea muncii a crescut in 
abataje cu aproape 3 tone pe post 
și pentru prima dată în ultimii ani 
s-a depășit și productivitatea pla- 
nificață pe întreprindere. Creșterea 
productivității muncii în abataje 
este o urmare directă a folosirii 
mai bune a celor 9 complexe me
canizate de mare randament, a ce
lor 25 de combine de abataj și de 
înaintare. Este o consecință a îmbo
gățirii cunoștințelor profesionale 
ale minerilor și a omogenizării bri
găzilor de mineri. Dar și a creș
terii capacității de transport, a îm
bunătățirii aprovizionării tuturor 
locurilor de muncă. Și, ca o încu
nunare a eforturilor ce se depun 
de către mineri de a spori produc
ția de cărbune, a rezultatelor pe 
care le obțin și veniturile lor au 
crescut. La Lupeni, in luna februa

cărbunele, curge neîntrerupt!11. Și 
aleargă, acesta-i cuvîntul, spre or
tacii săi. Fotoreporterul ne cere : 
„Spuneți-i să stea odată locului că 
nu-1 pot fotografia alergînd prin 
abataj11. Pină la urmă, șeful secto
rului îl convinge să-și stringă 3—4 
oameni să imortalizăm secvența. O 
face, dar cu ochii era tot pe com
bina ce mușca lacom din stratul 
negru și gros al cărbunelui. Șeful 
sectorului caută pe cineva din pri
viri și i se adresează lui Boncalo : 
„Nu ai electrician în schimb?11. „Ba 
da, este la lucru11. „Nu-1 văd11. „Păi, 
n-aveți cum ; in momentul de față 
e combiner. îl înlocuiește pe cel 
care azi e liber. Și o face cu plă
cere și pricepere11. Nu a mai adău
gat nimic. Dar am înțeles că în 
brigadă policalificarea e într-ade- 
văr o realitate.

Uricani — pe urmele 
unui articol

...Mai fusesem la Uricani în zilele 
de început ale lunii februarie, cind 
s-a trecut la aplicarea noului pro
gram de muncă in subteran. Intre 
timp — să fi fost în 15 sau 16 fe

piniere Uricani - sectorul cu două mari, complexe de mecanizatori - pre
zintă raportul de muncă șefului de sector, ing. Iacob Stoica. „O clipă I - 

spune acesta. Sintem căutați din abataj11'
Fotografii de Sandu Cristian

rie media cîștigului, de la 3 910 lei, 
a crescut la 4 210 lei, cu 300 lei 
mai mult pe fiecare om al muncii.

în abataje, unde oamenii 
decid recordurile

Ora 9,30. Șeful sectorului IV, in
ginerul Gheorghe Cotorman, ne 
invită cu fotoreporterul Sandu 
Cristian să-1 însoțim in subteran. 
Străbatem locuri cunoscute, unele 
mai greu accesibile, dar sîntem dor
nici s-o vedem la treabă pe una 
dintre cele mai harnice brigăzi ale 
sectorului, condusă de comunistul 
Aurel Manda, care obține producti
vități de vîrf, dar constante, de 18 
tone cărbune pe post. își găsește 
cu greu timp pentru noi și ne vor
bește mai mtțlt din mers ; in lungul 
abatajului de 95 de metri, fiind 
mereu acolo unde producția, pro
blemele ei, o cer. Ne spune, prin
tre altele, că munca e oriunde ho
tărîtoare dar, dacă nu e bine orga
nizată, nu se obțin rezultatele scon
tate. în ianuarie, productivitatea pe 
post, în brigadă, a fost de 15 tone 
de cărbune. „Mulți ne felicitau, ne 
spune interlocutorul nostru, ne in- 
vidiau. Și vă spun curat că nu-mi 
place să mă laud, că și eu și ortacii 
mei simțeam, eram siguri că putem 
mai mult. E drept că noul pro
gram ce-l aplicăm de la 7 februarie 
ne-a venit parcă in intimpinare. E 
un adevăr că ne putem organiza 
mai bine lucrul în schimburi de opt 
ore. Ciclul il realizăm integral; 
pentru că avem condiții. Nu mai 
spun că aprovizionarea cu ce ne 
trebuie și transportul funcționează 
mult mai bine. Și iată, in luna tre
cută, productivitatea a crescut cu 
incă 3 tone pe post. Acum, toți sint 
cu ochii pe noi. Și -trag- tare să 
ne ajungă și chiar sâ ne intreacă. 
Mă gindesc in primul rînd la bri
găzile conduse de Boncalo. Grasu 
și Popa din sectorul nostru, dar 
nu-i uit nici pe Matyus, Blaga, 
Bujor, Buduliceanu și alții ; sint 
brigăzi foarte bune, care ating și 
ele productivități înalte, unele chiar 
mai mari".

însoțitorul nostru, ing. Cotorman, 
zimbește și ne provoacă : „Hai să 
trecem și pe la brigada lui Boncalo, 
că-i pe aici, pe aproape11. Ceea ce 
a însemnat noi escaladări, doar 
drumul spre orice abataj nu e tro
tuar. Și, iată, ajungem și la Bon
calo. El ne răspunde la salut cu 
un „Noroc bun11 și ne strigă: „Curge

bruarie — „Scînteia11 a publicat sub 
titlul „Pentru 1 000 de tone de căr
bune cocsificabil pe zi" o relatare 
care se dorea un apel tovărășesc al 
minerilor de aici către constructo
rii de utilaje miniere de la între
prinderea mecanică Timișoara șl 
„UNIO“ — Satu Mare ; aceștia erau 
rugați să urgenteze efectuarea unor 
modificări la un mare complex de 
mecanizare importat (achiziționat 
la prețul de 100 milioane de lei), 
de răspunsul lor prompt, in fapte, 
depinzînd punerea în funcțiune a 
unui nou abataj frontal de înaltă 
productivitate, gata pregătit de 
mineri. Tot între timp am aflat de 
la corespondenții noștri județeni 
din Timiș și Satu Mare că apelul a 
fost recepționat cu toată atenția și 
a declanșat o puternică emulație. 
Ce vor spune acum șeful de bri
gadă, Gheorghe Scorpie, maistrul 
electromecanic, Felix Csalovics — 
conducătorii acestui important loc 
de muncă — șeful lor de sector, 
ing. Iacob Stoica, autorii apelului 
dacă n-au primit încă nici un răs
puns? — a fost întrebarea care 
m-a însoțit tot drumul de la Pe
troșani la Uricani.

La mină, prima intîlnire cu o mai 
veche cunoștință, cu directorul teh
nic, ing. Arcadie Fodor. Amabilită
ților de la primire le-a urmat un... 
reproș.

— Data trecută am spus un gînd 
care mă obsedează. Și ar trebui 
să-i obsedeze și pe alții. Dar se 
pare că neliniștea mea a rămas 
undeva în carnetul de notițe al 
unui ziarist...

Am deschis carnetul, i-am citit 
gîndurile de acum o lună, gînduri 
rămase nepublicate : „Avem un 
mare complex mecanizat in func
țiune și altul in pregătire. Mina a 
devenit o uzină subterană — în 
înțelesul deplin al cuvintului. O 
asemenea mecanizare de mare am
ploare trebuie să fie însoțită de 
urgenta mecanizare a încărcării și 
descărcării materialelor la suprafa
ță și in subteran pentru care se 
cheltuiește incă un mare efort fizic, 
de creare a unor dispozitive de 
mică mecanizare — capitol in care 
sintem, incă, mult descoperiți".

— Ești primul ziarist pe care-1 
aud făcîndu-și autocritica. Și drept 
recompensă îți ofer o surpriză. Sper 
— foarte plăcută. Echiparea și la 
drum !

Urcăm spre puțul nr. 5, amplasat 
în imediata apropiere a blocurilor 
din oraș. Acolo, mare forfotă, mare

zor. îi întîlnim pe Scorpie și pe 
Stoica. „Brigada de b.ază e în 
abataj. Aici e brigada service — ni 
se explică. Facem cunoștință cu 
cîțiva oameni. Se prezintă : Andrei 
Vențer, electrician, Anton Het, Pa
vel Hiliban, Aurel Mihăileasă și 
Dumitru Vascul, Bolog Gerson — 
lăcătuși ; Valerica Chisler care se 
recomandă : „mi se spune simplu 
„Silvia11, semnalistă la puț.

— Privește în jur — zice directo
rul tehnic : apelul din „Scînteia11 
adresat constructorilor de utilaje 
miniere din Timișoara și Satu Mare 
se află aici nu în literele de ziar, ci 
în... carne și oase. Ne-au trimis 
combina întreagă și noi am dez
membrat-o. Cum să cobori un utilaj 
de 40 de tone pe puț ? ! Acum cobo- 
rîm concasorul ; transportorul TR-7 
„UNIO11 cu capul de acționare și de 
întindere, cu scocurile e deja în 
abataj și se montează.

In acest moment al discuției in
tervine inginerul Stoica : „Dacă tot 
am început corespondența cu Ti
mișoara și Satu Mare prin interme
diul „Scinteii", vă rugăm ca tot 
„Scînteia" să ducă lucrurile pînă 
la capăt". Scorpie zimbește : „Con
structorii au fost la înălțime: ne-au 
trimis utilajele mai devreme decît 
ne-am fi așteptat. Le mulțumim. Ei 
sint coautorii producției noastre de 
cărbune. Ne-ar face o mare plăcere 
să fim vizitați de constructorii de 
utilaje și in mină și acasă și la 
locurile noastre de recreație. Ii 
așteptăm".

— Ești mulțumit ? — reia discu
ția directorul Fodor.

— Mai incape vorbă ?
★

Au trecut 24 de ore. în care 
ne-am simțit ortaci printre ortaci. 
Mijesc zorii unei noi zile. Se în
cheie una, începe alta. De unde să 
luăm „temperatura11 sau „tensiu
nea11 zilei care abia s-a încheiatl?

Parîngul și munții din jur ău 
cușme de zăpadă. în adincuri e 
cald ; acolo nu e dimineață, nici 
după-amiază, nici noapte : adincu- 
rile nu cunosc anotimpurile. Sînt 
întotdeauna o zi neîntreruptă de 
muncă.

La directorul general al Combi
natului minier Valea Jiului, ing. 
Dan Surulescu, la ora 7 are loc ra
portul operativ al întreprinderilor 
miniere, un fel de teleconferință. 
începe discuția cu directorul între
prinderilor de preparație din Valea 
Jiului : „Dacă aveam director o fe
meie nu-i ziceam nimic...11 Și se în
dreaptă spre noi : „C.F.R.-iștii, e 
rindul ceferiștilor. Minerii au spus 
că vor scoate atît cărbune cît nu 
pot să-1 transporte ceferiștii. Au 
spus-o în februarie — și unii au 
zis că e o glumă. Acum sîntem in 
martie. „Gluma11 minerilor trebuie 
luată în serios. Ieri n-au fost va
goane pentru a li se prelua pro
ducția.

Asistăm Ia raport și ne notăm 
frînturi de fraze : „Felicitări ! 
Nu-mi amintesc ca vreodată pină 
acum să fi realizat o asemenea 
producție : 9 010 tone. E un record 
in istoria minei. Noroc bun !“ „Am 
vorbit cu directorul minei Lupeni11 
—- ne explică. „Dă-mi din nou Lu- 
peniul. 11 caut pe Untea11.

— Bună dimineața. Ce faci, nea 
Ioane ? Care-i punctul tău de ve
dere în problema...11 „E un tehni
cian cu mare experiență, unul din 
vîrfurile tehnicienilor mineri din 
Vale** — ne dâ altă explicație. Le
gătura telefonică se anunță la altă 
mină : „Ce faci, bărbate ? Simt că 
ești bine dispus. După producția de 
ieri ai motive. (își face mina pilnie 
la gură și ne spune că vorbește cu... 
Bărbătenii). Eu am însă nemulțu
mirile mele. In februarie, din 28 de 
brigăzi, 19 și-au făcut planul, iar 9 
— nu. Te ridici luna asta la 1 800 ? 
De cind ? La cîștigul mediu ai reali
zat înainte 3 500. Acum ai o creș
tere de 450 lei pe om și lună**.

Altă legătură telefonică : Aninoa- 
sa „Ce faci că nu te ții de cuvint ? 
Vezi că săptămîna asta e decisivă. 
Cum îți respecți angajamentul pe 
care l-ai luat luni ?“

Se comută legătura la mina 
Dilja : „Te trec in catastif pe lingă 
cei care nu se țin de cuvint. Ai de
venit lozincard**.

Și raportul operativ continuă. 
Cuvinte măsurate. Parcă e o discu
ție codificată. Și parcă oamenii s-ar 
vedea. Asistăm la raport și ne spu
nem un gind : directorul general 
stăpînește exact problemele mi
nelor, ale cărbunelui și ale oame
nilor. Vorbind cu directorii între
prinderilor miniere, cunoaște geo
grafia din subteran cu sectoare, 
blocuri, falii, cu concentrația de 
metan, cu aerajul din subteran, cu 
gradul de calificați și necalificați, 
cu ziua de naștere a unor veterani 
care s-ar cuveni să fie sărbătoriți...

Am scris și transmitem aceste 
rinduri. Voichița ne' aduce cite o 
cafea. „Bună dimineața, Valea 
Jiului". Și Valea Jiului ne răspun
de : „Noroc bun !“
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CĂMINUL CULTURAL

și activitatea cultural-educativă la sate
In procesul muncii de educație in rindul sătenilor, căminele culturale 

au un rol deosebit de important. Este înțeles acest imperativ de către 
fiecare cămin cultural ? Iată întrebarea care ne-a determinat să petrecem 
o zi în comuna Cristinești, județul Botoșani, după efectuarea unor son
daje în numeroase alte sate ale aceluiași județ.

Pentru două ore de distracție, o zi 
pierdută în oraș. Am ajuns în cen
trul civic al comunei Cristinești la 
primele ore ale dimineții. Era du
minică, zi însorită ca de toamnă, pe 
ulița principală — o sumedenie de 
săteni. Nu departe de consiliul popu
lar, mai multă lume în jurul unui 
autobuz ce urma să plece spre Do- 
rohoi. între călătorii ce se îmbul
zeau la ușa autovehiculul — cîțiva 
tineri. Unul dintre ei — cooperator, 
aflăm mai tîrziu — merge „la oraș, 
să mă distrez vreo oră, două ; un 
film, un spectacol, ce-oi găsi..." „Aici 
n-ar putea să se distreze ?“ — i-am 
întrebat pe cei rămași in sat. „Să 
se distreze aici, ziceți ? Doar mer- 
gind dintr-un capăt la altul al uli
ței. Cum fac de la o vreme toți cei
lalți. Că nu-i nici o nuntă astăzi..." 
Răspunsul ne-a făcut să ne amintim 
că tinerii ce plecau dimineața spre 
Dorohoi nu aveau autobuz de întoar
cere la Cristinești decît seara. Deci 
cele „o oră, două de distracție" erau 
neapărat „decontate" cu o zi întrea
gă prin oraș. Pierdută ori „chel
tuită", pină la urmă, la vola-ntîm- 
plării. Tot răspunsul ne-a mai amin
tit că în duminica anterioară la fel 
se petreceau lucrurile și în co
munele Roma, Nicșeni, Vorniceni 
etc., din același județ. Cu gin- 
dul că poatq alta-i situația, por
nim spre căminul cultural, știindu-1 
ca unul dintre cele mai frumoase lo
caluri din cite există în satele boto- 
șănene. Ajunși, constatăm mai întîi 
că alături de firma căminului a mai 
apărut una : punct de informare și 
documentare. Apoi, ușa fiind încu
iată (cu lacăt) reținem citeva as
pecte exterioare : un scaun, din 
lemn, rupt — chiar Ia intrare : două 
afișiere pe care nu era „lipit" ni
mic și un al treilea ce conținea un 
anunț expirat cu un an în urmă. 
Altceva ? Doar faptul că spațiile din 
jur arătau destul de neîngrijite...

„Căminu-i dotat cu de toate", ne-a 
spus ceva mai tîrziu, tovarășul Du
mitru Lupașcu, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid, di
rectorul căminului cultural, pe care 
l-am găsit într-unul din birourile 
primăriei. Și ascultindu-1, în conti
nuare, am notat : o sală de specta
cole cu o capacitate de 300 locuri ; 
3 încăperi în care ar trebui să func
ționeze un „club al tineretului" ; 
o altă sală unde, s-a amenajat 
punctul de informare și documen
tare ; cabine pentru recuzită, pen
tru proiecții de film ; o sală unde 
se pot amenaja expoziții etc. Aces
tea sint dotate, la rîndu-le, cu 
un bogat inventar: mese de te
nis, jocuri de șah, table, rummy, 
instrumente muzicale, aparatură 
audio-vizuală, numeroase alte obiec
te de practică culturală. Tot to
varășul director ne-a informat că 
„nu sint probleme cu Încălzitul lo
calului, avem lemne în cantități su
ficiente" și că „din activul căminu
lui cultural fac parte toți intelectua
lii comunei".

— Atunci de ce astăzi căminul 
este închis, nu se desfășoară nici o 
acțiune ? — am întrebat.

— E închis ? Da..., uitasem. Nu 
ne-am planificat nici o activitate, 
fiindcă nu prea avem ce prezenta 
publicului. Brigada artistică și corul 
au apărut pe scenă cu vreo trei săp- 
tămîni în urmă, dansatorii — de a- 
șemenea, soliștii vocali și instrumen
tiști tot atunci s-au aflat în fața să
tenilor și cam asta-i...

— Față de „zestrea" căminului 
cultural, pe care ne-ați descris-o, 
acțiunile cultural-educative ale aces
tei instituții ar trebui să fie mult mai 
frecvente, . practic, ar trebui să se 
desfășoare în fiecare zi.

— Credeți că vine cineva ?! — ne-a 
răspuns, oarecum descumpănit, to
varășul director.

Am discutat această problemă — 
„vin, ori de ce nu vin sătenii la că
minul cultural ?“ — cu numeroși lo
cuitori ai Cristineștilor. Aproape 
toți, din cei mai in vîrstă. ne-au 
vorbit cu oarecare nostalgie, față de 

un trecut nu prea îndepărtat, adică 
9—10 ani în urmă. Cind, nu era zi 
de iarnă, nu era seară „să nu vezi 
căminul bucșit de oameni". Existau 
pe atunci, numai in satul reședință

® Cînd ușa căminului cultural este „păzită“ mult timp 
de lacăt, tinerii iau drumul orașului în căutarea 
„distracției"

© Săli mari, spațioase în care, zi de zi, trebuie să 
răsune mesajul educativ al cîntecului și poeziei, al 
unei bogate vieți artistice și politico-ideologice 

® Cum justifică intelectualii satului absențele nemo
tivate de la activitatea cultural-educativă ?

de comună, de peste patru ori mai 
multe formații artistice decit numă
rul actual. Fiecare fermă iși avea 
brigada artistică proprie și măcar un 
grup vocal ; in sat, patru-cinci tara
furi. Uneori, ni s-a spus, se certau, 
pur și simplu, pentru eliberarea cit 
mai repede a scenei în timpul repe
tițiilor. Cadrele didactice și specia
liștii erau repartizați pe circum
scripții electorale, îndemnau oame
nii Ia lectură, le prezentau recen
ziile unor cărți nou apărute. Seara, 
la cămin se organizau petreceri cul- 
tural-distractive, șezători pentru 
tineret sau adulți, baluri. Oamenii 
discutau între ei, iși lămureau felu
rite probleme. Care-i motivul că a- 
ceastă tradiție a fost abandonată 7 
Un cooperator este de părere că 
acum, aproape tot ceea ce se face — 
atît cît se mai face — „are drept 
scop participarea formațiilor artis
tice la fazele de concurs ale Festi
valului național „Cintarea României". 
Și cum se termină concursul, cum 
apare lacătul pe ușa căminului cul
tural. Or, lacătul de pe ușă nu va 
aduce niciodată oamenii la cămin. 
Mai e și altceva biblioteca a fost 
mutată din cămin în alt local, situat 
la marginea satului. Parcă înadins, 
să n-o mai găsească lumea, să nu 
mai împrumute careva vreo carte. 
Apoi, cred că-s mai bine de doi ani 
de cînd, în comuna noastră, n-a mai 
venit vreo formație de artiști pro
fesioniști. Astea ar fi, după mine, 
citeva din motivele pentru care nu 
mai merg oamenii la căminul cultu
ral".

O învestitură greșit înțeleasă. 
După-amiază, cînd sătenii se retră- 
seseră pe la casele lor, am re
luat discuția cu directorul căminu
lui cultural. Ne convinsesem între 
timp că biblioteca nu numai că fu
sese mutată prea departe de restul 
satului, dar și că, în actualul local, 
cărțile au început să se deprecieze 
ca urmare a lipsei de spațiu, a de
pozitării necorespunzătoare. De ase
menea, că la filialele căminului cul
tural din satele Fundu Herții și Dra- 
galina, aparținînd aceleiași comune, 
în anul 1983, in afara cîtorva șe
dințe, nu s-a semnalat vreo altă ac
tivitate. Ii spunem tovarășului di
rector ce-am aflat de la oameni, îi 
reamintim că și cu 10 și chiar mai 
mulți ani in urmă tot el se afla la 
conducerea căminului cultural co
munal. *

— E adevărat, răspunde, dar 
atunci mă ocupam numai de activi
tatea acestei instituții. Acum sint și 
secretar adjunct cu probleme de 
propagandă al comitetului comunal 
de partid, iar de la o vreme, țin și 
locul primarului. Știți cite treburi 
imi cad zilnic în sarcină ? Nici nu 
Vă imaginați ce multe sint de făcut !

— Locul primarului îl girați doar 
pentru citeva luni, iar funcția de se
cretar adjunct conferă o mai mare 
autoritate directorului căminului cul
tural...

— Atunci să v-o spun pe șleau : 
sînt secretar adjunct cu probleme de 
propagandă de la data înființării a- 
cestei funcții retribuite, mai exact 
din anul 1976. Ei bine, dacă e să 

fac un bilanț, trebuie să recunosc că 
în toată această perioadă mai mult 
de trei sferturi din activitatea mea 
am învestit-o în cu totul alte sec
toare decit in munca de propagandă 
propriu-zisă. Nu fiindcă n-aș fi vrut 
să o fac in domeniul propagandei, 
ori că nu mă pricep. Altul este mo
tivul. Anume că, deși Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1976 a sta
bilit, simultan cu instituirea aces

tei funcții, și sarcinile ce-i revin, 
acestea au fost înlocuite, treptat, cu 
altele. Nu din dispoziții superioare, 
ci de noi înșine, dintr-o înțelegere 
greșită a funcției pe diferite trepte 
ierarhice. Ceea ce a făcut ca secre
tarul adjunct să devină un înlocui
tor al primarului, pentru ceea ce el 
nu poate să cuprindă. Dealtfel, cu 
excepția instruirilor de Ia județ șl a 
unor brigăzi complexe de îndrumare

r
Acum. în prag de primă

vară, cinematografia ro
mânească ne oferă cu „Bu
letin de București" o „floa
re rară" : o comedie inspi
rată din viața tinerilor. 
„Buletin de București" re
prezintă, dacă nu neapă
rat un prilej de mare 
sărbătoare, oricum un mo
ment de reală satisfac
ție. Probabil că de pe vre- 
mea mult-gustatelor „Alo. 
ați greșiț numărul". „Bă
ieții noștri", iar mai dincoa
ce „Toamna" și „Iarna bo
bocilor" nu s-a mai înre
gistrat o asemenea bineve
nită reacție a spectatorilor, 
care iau cu asalt. Ia pro
priu. sălile unde rulează a- 
ceastă nouă producție, a- 
părută sub egida Casei de 
filme nr. 4. Secretul hoho
telor permanente de ris. al 
plăcerii vizibile cu care 
este urmărită pelicula în 
discuție ? Foarte simplu. 
Un subiect bine găsit (sce
nariul : Francisc Muntea
nul, avînd în vizor menta
litatea unor tineri ce. 
fugind de adevărata meni
re și îndatoririle ce le re- 

i vin, încearcă să „păcăleas
că" viața, pină la urmă, de 
fapt, păcălindu-se pe ei — 
din care regizorul Virgil 
Calotescu a realizat o atră
gătoare și reconfortantă co
medie de situații, bine rit
mată, sprințară, de un real 
bun gust, cu un aspect 
proaspăt, juvenil, pe măsu
ra tinerilor săi protagoniști.

Punctul de pornire, pe li
nia parcă a unei farse nu
mai aparent nevinovate, il 
constituie intenția proaspe
tei absolvente de agrono
mie Silvia de a-și găsi 
„contra cost" un sot neapă
rat bucureștean. Scop în 
6ine al unei astfel de „că
sătorii din interes", achizi
ționarea cum s-o nimeri a 
unui mire cu buletin de 
București, „serviciu" pen
tru care eventualul candi
dat ar urma să fie „răsplă
tit" cu o anume sumă de 
bani (10 000 lei), nu e de
cit calea prin care tînăra. 
evident, ar vrea să „scape" 
de locul unde ceruse să fie 

și control, nici nu prea sintem În
trebați cum ne îndeplinim sarcinile 
ca secretari adjuncți cu probleme de 
propagandă, iar mai apoi și ca di
rectori de cămine culturale.

— Să revenim, totuși, la activita
tea căminului cultural din Cristi
nești...

— Acum, dacă tot v-am spus cele 
anterioare, trebuie să recunosc că și 
eu am o vină în exercitarea funcției 
cumulate de secretar adjunct și de 
director al căminului cultural. Marea 
majoritate a cadrelor didactice, a 
specialiștilor din comună sint mem
bri de partid. Am fi putut să-i de
terminăm și pe această cale să par
ticipe la viața cultural-educativă. 
Dar n-am făcut-o. Deși, pe de altă 
parte, aceeași funcție mă obligă să 
urmăresc modul in care întregul 
personal din invățămint se achită de 
această sarcină, pentru care există 
prevederi legale. Din aceeași per
spectivă trebuie să recunosc că nici 
clubul tineretului, nici biblioteca și 
nici punctul de informare și docu
mentare nu-și desfășoară activitatea 
decit arareori, și atunci cu o parti
cipare scăzută. îmi asum, totodată, 
răspunderea și pentru celelalte nea
junsuri. Față de toate acestea vreau 
să vă mărturisesc că nu-mi fac o 
autocritică formală. De aceea propun 
să reveniți cît mai curind în comu
na noastră.

Ceea ce vom și face cu plăcere.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

CRONICA FILMULUI
repartizată. Și iată că ea 
are „noroc" aflîndu-și în 
persoana unui simpatic șo
fer de taxi. Radu, cu velei
tăți, de asemenea, de bun 
sportiv, pe cel dispus să 
facă tîrgul, incit, fără să mai 
stea pe ginduri, cei doi se 
pomenesc peste noapte că
sătoriți. Dar. ca în orice co
medie ce se respectă, obiec-

comice. înlănțuite logic 
conform mecanismului far
sei odată declanșate, nu 
împiedică însă infiltrarea, 
în subteran, a unui ton 
amar : în loc să-și trăiască 
autentic viața, iată, mai 
sint tineri care recurg la 
trucuri cu jalnica speranță 
de a-și „arania" mai con
venabil și comod exis-

„Buletin de București**

tul cu pricina ce le mijlo
cește falsa unire „de bună 
voie și nesiliți de nimeni", 
adică respectivul act de 
identitate, le va aduce un 
șir de neașteptate încurcă
turi. în primul rind nepre
văzuta apariție a părinților 
fetei, ce iau drept o reali
tate de fapt așa-zisa căsă
torie. îi va face pe cei doi 
să joace, de nevoie acum, 
comădia însurățeilor luați 
din dragoste. Falsul peroe- 
tuîndu-se. Silvia și Radu 
traversează tot felul de 
peripeții, care mai de care 
mai ilare, pentru ca po
vestea să culmineze cu un 
divorț și el măsluit, pe baza 
unor motive inventate și cu 
martori mincinoși.

Sarabanda momentelor

tența. Ferindu-se de un 
anume didacticism, filmul 
conține o reflecție morali
zatoare cu adresă satirică 
pentru aceia ce-și mai re
gizează existența în goana 
după profitul lesnicios și 
imediat.

Regizorul Virgil Calo
tescu reușește, intr-un fel, 
cu această comedie agrea
bilă și stenică, condusă 
cu abilitate, o performantă 
a carierei sale în planul 
filmului artistic. Filmul be
neficiază și de un operator 
„în mînă bună". Marian 
Stanciu. care știe să pună 
în valoare atributele ispiti
toare ale Bucureștiului pen
tru inșii; cum e cazul fe
tei. ahtiați după traiul în 
Capitală. Sigur, un aport

LA CONSTANȚA:

Festivalul muzicii 
de operă și balet

In organizarea Teatrului liric 
din localitate, la Constanța se 
desfășoară, între, li și 26 mar
tie, cea de-a 9-a ediție a mani
festărilor devenite tradiționale 
„Festivalul muzicii de operă și 
balet", care marchează și jubi
leul celor 25 de ani de existență 
a prestigioasei scene lirice de pe , 
malul mării. Festivalul a debu
tat cu spectacolul in premieră al 
operei românești „Pădurea vul
turilor", de Tudor Jarda. Con
ducerea muzicală și regia spec
tacolului aparțin dirijorului 
Constantin Daminescu. sceno
grafia este semnată de Șerban 
Jianu, maestru de cor fiind 
Boris Cobasnian,

Pentru celelalte zile sint pro
gramate spectacole cu cele mai 
de seamă realizări ale teatrului 
constănțean, aflate in repertoriu, 
reprezentind creații românești 
ale muzicii de operă și balet, 
precum și lucrări clasice, in ca
drul cărora iși vor aduce con
tribuția interpreți de primă mă
rime ai Operei Române din 
București și invitați din Polonia, 
Bulgaria, Turcia și R. D. Ger
mană. Tot în acest cadru a fost 
vernisată o amplă expoziție do
cumentară, ilustrînd activitatea 
teatrului liric constănțean și 
se organizează, cu participarea 
publicului și a unor specialiști 
din cadrul Uniunii compozitori
lor, o dezbatere asupra reperto
riului scenei sale. (G. Mihăescu, 
corespondentul „Scinteii").

esențial îl au interpret!!, 
generații diferite de actori 
conlucrând, cu bună dispo
ziție și nerv, la reușita peli
culei. „Perechea" Silvia— 
Radu degajă farmec și na
turalețe prin prezența lui 
Catrinel Dumitrescu, care-și 
valorifică altfel, aici, cu o 
anume ironie, datele de in
genuă, și a lui Mircea Dia- 
conu. ce. după rolul savuros 
al șefului de local din 
„Secvențe", reconfirmă ma
gistral deosebita lui înzes
trare comică, compunîn- 
du-și de astă-dată perso
najul în tușe fine, dar cu 
același aplomb satiric. La 
rindul lor, părinții repre
zintă un cuplu de efect si
gur datorat acestor „mon
ștri sacri" care sînt Draga 
Olteanu-Matei. în ipostază 
de mamă grijulie și soție 
autoritară, și Octavian Co- 
tescu, actor care, cu bine- 
cunoscuta-i artă. întru
chipează. sub aparenta so
țului nătîng și fără per
sonalitate, un ins nu lipsit 
de șiretenie, dar. în fond, 
de bună credință. Sint, de 
asemenea, de remarcat Ro- 
dica Mandache și Con
stantin Diplan, în apariții 
fulgurante (prietenul lui 
Radu șl soția lui), dar care 
ne relevă o dată în plus 
plăcerea și firescul cu care 
joacă, indiferent de rol. 
partituri de comedie, pre
cum și regizorul Geo Sai- 
zescu. un avocat grandiloc
vent și cu ifose de mare ex
pert, și Diana Lupescu, in
terpretând discret, cu o cu
loare personală însă, rolul 
celei mai bune prietene a 
Silviei. Un cuvint de pre
țuire pentru inspiratul fond 
muzical (autor : Anton 
Șuteu). antrenant și tine
resc. avînd calitatea unui 
comentariu parodic al ava
tarurilor celor doi protago
niști.

în totul, o comedie de ca
litate care, nimerind la mo
mentul potrivit o „pedală" 
potrivită, își găsește cu 
ușurință calea spre inima 
spectatorilor.

Dan OZERANSCHI

z
O poetică

Noduri și semne se intitulează 
al treilea volum rezultat din co
laborarea lui Nichita Stănescu cu 
Sorin Dumitrescu, după Epica mag- 
na (1978) și Opere imperfecte 
(1979). Ca și celelalte, cartea este 
concepută ca o expoziție sui-gene- 
ris de plastică și poezie in care li
rica puternic conceptualizată a lui 
Nichita Stănescu iși găsește un 
relativ corespondent vizual în de
senele lui Sorin Dumitrescu. Text 
literar și figură plastică se com
pletează, ca intr-un joc al adăugi
rilor, al stărilor împrumutate. 
Abstractă, folosind ideea ca obiect 
poetic și nuanțind stări trăite 
în intelect, lirica stănesciană alcă
tuiește o poetică a văzului. Acest 
aspect, fundamental, iese cu preg
nanță la iveală și în volumul de 
față. Dar — cu o circumstanță, în 
afara căreia s-ar pierde însuși spe
cificul acestei creații : nu văzul ca 
simț, deci ca materialitate, consti
tuie substanța poeticii, ci ideea de 
văz. A gîndi cu vederea devine 
obligația esențială a aventurii spi
rituale cuprinse în noua carte : 
„De ce mă obligi să gindesc cu ve
derea ? I De ce trebuie să țin cite 
un măr in flecare mină, / cind mina 
pe sine însăși se fine, ! și fără de 
durere ?“ Obligația se transformă 
treptat în bucurie lăuntrică : la Ni
chita Stănescu, stările polare, pere
chile antitetice se 
topesc intr-o mat
că suavă. Multe 
din poeziile ac
tuale par a fi va
riații libere la 
un poem mai 
vechi. Lupta o-
chiului cu privirea, text memorabil.

De la „Epica magna" încoace poe
zia lui Nichita Stănescu este una 
a decupajului, a „fragmentului" 
care reține o atitudine față de pro
pria formulă. Poetica văzului, reto
rica privirii, folosind cuvintul cu 
încărcătură dramatică, pregătindu-1 
să explodeze, constă într-o reima- 
ginare a raporturilor dintre idee 

■și imagine. Adică a însuși „artifi
ciului" estetic din care se naște fio
rul liric. Privirea se desparte de 
ochi : ceea ce la nivel abstract echi
valează cu întreruperea legăturii 
(de tip metaforic) dintre cuvint și 
idee. Privirea in exterior ajunge, 
mediată de oglinda — abstractă ori 
concretă — a ochiului, privire în 
interior. Aceasta este, în fond, 
„lupta ochiului cu privirea", sino
nimă cu „lupta inimii cu singele", 
lupta dintre cauză și efect. Rezul
tatul ei este o paradoxală conștiin
ță a întoarcerii efectului la cauză, 
a sinelui care răstoarnă lumea in- 
lăuntru. Inlăuntru (în Iăuntru, cum 
scrie poetul, separînd adverbul 
pentru a-i da plasticitate) lumea e 
regindită, pierzînd opoziția existen
țială cauză-efect. Existențială 
(„materială" adică) fiindcă esența 
este pentru artist o unitate indiso
lubilă, de a cărei puritate se poate 
apropia și reducind elementele po
lare. „întors", efectul anulează 
cauza și consecința este o obiș
nuință : ființa umană trăiește în 
mijlocul miracolului poetic, în chiar 
miezul simțirii pure din care se 
naște poezia. Identitatea ei nu mai 
poate fi scindată în eu superficial 
și eu profund, în aparență și esen
ță. Totul revine la unitate. Altădată 
1 sau A, invocarea frecventă a 
acestor simboluri — acum vultur, 
lup, daimon (dialog cu daimonul), 
aceste „personaje" ale poeziei, ca 
tot atîtea reprezentări ale actului 
purificator, tăios de purificator. 
Acțiunea, atît de lirică, are forma 
unei înlănțuiri în cercuri concen
trice : „Ea devenise încetul cu în
cetul cuvint, / fuioare de suflet in 
vint, I delfin in ghiarele sprîncene- 
lor mele, / piatră stîrnind în apă 
inele, / stea in lăuntrul genunchiu
lui meu, / cer in lăuntrul umărului 
meu, / eu in lăuntrul eului meu." 
Avem în acest semn („Semn 12“ se 
intitulează poezia citată) un tipic 
text nichitastănescian. Concentrarea 
expresiei, imaginile simetrice 
.curgînd" una din alta, falsul para
dox descriind atît de bine stările 
poetului și numind motivul literar, 
înlăturarea oricărui ornament ima
gistic, tăietura fină a versului și

•) Nichita Stănescu : „Noduri 
și semne", Editura „Cartea Ro- 

, mânească".

a văzului*)'
transparența cuvîntului devenit ast
fel de o solaritate,aprigă", toate 
sint componente esențiale ale lite
raturii sale, cate revin și in „Noduri 
și semne", mai mult decît in „Ope
rele imperfecte" sau „Epica magna". 
Există aici o finețe ascuțită, con
viețuind alături de retorica privirii, 
făcind ca văzul să atingă forme de 
rafinament extrem. A vedea (ideea 
de văz) cuprinde și pe a contopi. 
Îmbinarea cuvintelor este asemănă
toare in imaginația poetului „cioc
nirii" dintre două corpuri tandre si 
dulcelui ei rezultat care face rever
sibile, la modul utopic, nu numai 
atributele, ci însăși substanța în
truchipărilor pămintești : „Am 
gindit un mod atita de dulce / de a 
se intilni două cuvinte I incit in 
jos înfloreau florile / și sus / înver
zea iarba. // Am gindit un mod atita 
de dulce / de a se izbi două cuvin
te / de parcă iarba verde ar în
flori / iar florile s-ar ierbi." Mica 
poezie cu care se încheie volumul 
indică tocmai cucerirea progresivă 
a posibilității — demiurgice, ca 
orice act de creație — de a schim
ba între ele substanțele, materiile 
„reale" cu scopul esențializării.

Acțiunea văzului întors înlăuntru 
iși atașează -in „Noduri și semne" 
un spațiu propriu, de fapt o figură 
poetică nouă : tunelul oranj. Este 
canalul" de pătrundere in profun

zimea ființei, mo
dalitatea de par
curgere a trepte
lor care conduc 
la transparența
unificatoare. Pu
țin teribilistă, 
dacă e să ne. gin-

dim la cochetăria culorii, imaginea 
are totuși un contur potrivit cu 
stările actuale pe care le trăiește 
Nichita Stănescu. Această culoare, 
deși fierbinte, nu îngăduie imedia
tul contact, impune o distanță și o 
răceală. în bună măsură inefabile. O 
cale de acces „in lăuntrul unei gin- 
diri abstracte", o cale de acces co
lorată în portocaliu nu e altceva 
decit un pericol angelic. Totuși pe
ricol — distanță, dezobișnuință, 
teamă. Prin tunelul oranj pare să 
se fi petrecut o „fugă de iepuri" : 
sufletul poetului se află in aceeași 
rezonanță cu culoarea veșmintelor 
sale simbolice, stîrnind, iată, tot 
atita spaimă. El este insul dotat cu 
o forță suverană în domeniul sua- 
vităților, candorilor, in lumea senti
mentului și de aceea fiecare gest, 
fiecare cuvint ori enunț al său e 
gata să dezlănțuie o abstractă 
furtună, o „vulturare". „Tunelul" 
oranj, in care figurile poetice (ochi, 
lacrimă, gleznă, stea, coastă, zăpa
dă, vulpe argintie, rază, ecou, pia
tră,-orizont, floare) sint supuse le
gilor perspectivei, împuținate deci 
în spațiul vizual, există ca un „rău 
al luminii", așadar ca o durere ne
cesară, ca sacrificiu inițial și per
petuat. Prin el înaintarea e doar 
alergare încetinită, mișcare filma
tă cu încetinitorul, peste care se 
poate așterne blinda uitare. Pen
tru a duce la bun sfirșit acțiunea 
inversă a văzului e nevoie și de o 
bună doză de uitare, de abandona
re, adică a spiritului în lucruri. Fă- 
cindu-le pe ele sensibile la lucră
rile inteligenței, topindu-le în mat
ca propriei gindiri. Este o uitare 
benefică — momentul de răgaz al 
conștiinței care se interoghează 
pe sine : pauza de gîndire : 
„O lumină fulgerătoare ! peste ini
ma din mare / vulturoaica se rupe-n 
două / in cuib peste ouă. II Pauză 
de gîndire. II Apoi o fulgerare / in 
inima din mare / cind se rupe-n 
două / vulturoaica peste ouă. // Pau
ză de gindire." Un obiect in liniile 
de fugă ale perspectivei, o idee ur- 
cind treptele de pe care a descins — 
ipostaze ale „uitării" care dezlăn
țuie acțiunea. Perspectivele colora
te în portocaliuri stinse și ocruri 
delicate ale lui Sorin Dumitrescu 
reușesc, in parte, să contribuie la : 
impresia descrisă.

Valoarea unor poeme ca Mozart 
și ciinele spaniol. Ars poetica. 
Nod 30 și multe altele pun în lumi
nă marele talent al lui Nichita Stă
nescu. „Noduri și semne" ni se pare 
o carte de adăugiri tematice și de 
adîncire a unui motiv — altfel 
spus un volum inedit cu lucruri 
știute.

Costin TUCHIIĂ

Dezvoltarea bazei de materii pri
me și resurse energetice a consti
tuit, în întreaga perioadă a con
strucției socialiste, o preocupare 
constantă a partidului nostru, relie- 
findu-se ca un obiectiv de maximă 
importanță îndeosebi în anii de după 
Congresul al IX-lea.

Această preocupare a dobîndit va
lențe noi odată cu manifestarea pe 
plan mondial a fenomenelor de cri
ză in domeniul energetic și al ma
teriilor prime. Sesizind cursul nefa
vorabil al economiei mondiale încă 
de la primele sale simptome, parti
dul nostru, la inițiativa și cu con
tribuția hotăfîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a inițiat o seamă 
de măsuri și acțiuni de amplă an
vergură menite să asigure sporirea 
producției interne de materii prime 
și energetice, valorificarea superi
oară și economisirea drastică a 
acesteia, structurarea eficientă a ener
geticii în perspectiva creșterii pu
terii și .independenței economice a. 
țării, fără de care nu poate fi con
cepută nici independența politică.

Concepția partidumi nostru referi
toare la căile ce trebuie urmate în 
viitor în ce privește materiile pri
me și resursele energetice a fost 
expusă pe larg in Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XII-lea, cînd a fost 
adoptat „Programul-directivă de 
cercetare și dezvoltare, în domeniul 
energetic în perioada 1985—1990 și 
orientările principale pină în anul 
2 000", care concretizează liniile di
rectoare ale politicii energetice pen
tru dezvoltarea potențialului ener
getic al țării, gospodărirea lui cu 
maximă eficiență, raționalizarea și 
reducerea continuă a consumurilor 
de energie în toate domeniile. Anii 
ce au urmat Congresului al XII-lea 
au înscris noi eforturi și căutări în 
această direcție, ceea ce a asigurat 
condițiile pentru acoperirea pină in 
1985, în loc de sfîrșitul acestui de
ceniu, cum se prevăzuse inițial, a 
întregului consum de energie pri
mară, realitate consfințită de re
centa Conferință Națională a parti
dului.

în această perspectivă, Conferința 
Națională a orientat procesul de 
creștere economică spre dezvoltarea
intensivă a tuturor ramurilor de ac

tivitate, ridicarea calității producției 
și creșterea eficienței economice. 
„Nu avem de gînd să încetinim 
mai mult viteza de înaintare sau 
să ne punem Ia adăpost pină trece 
furtuna —.sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională. Sin
tem hotăriți să luăm toate măsuri
le pentru a mări viteza de înainta
re chiar în aceste condiții grele, 
chiar dacă nu vom putea realiza 
ritmurile inalte stabilite in planul 
cincinal, vom acționa pentru o dez
voltare mai puternică decit in pri
mii doi ani".

STRATEGIA DEZVOLTĂRII 
NOASTRE ÎN URMĂTORII ANI. 
Dezvoltarea economică este de ne
conceput în afara factorului energe
tic, a asigurării unei baze de materii 
prime. Strategia dezvoltării econo
miei noastre in anii următori are 
în vedere un ansamblu vast de mă
suri, în cuprinsul cărcra se eviden
țiază : extinderea și perfecționarea 
sistemului energetic național, acce
lerarea construcției centralelor elec
trice pe cărbuni, valorificarea la 
maximum a potențialului hidro
energetic, diminuarea accentuată a 
consumului de hidrocarburi în pro
ducerea de energie electrică și ter
mică pină la eliminarea totală a 
consumului de produse petroliere 
lichide, extinderea utlizării în cen
tralele electrice a lignitului și șis
turilor bituminoase, dezvoltarea 
energeticii nucleare, accelerarea 
cercetării științifice pentru soluțio
narea problemelor legate de utiliza
rea noilor surse energetice — energia 
geotermală, solară, a vîntului, valu
rilor, a biomasei și hidrogenului, 
în același timp, se depun importan
te eforturi pentru creșterea produc
ției de petrol și gaze în condițiile 
menținerii unui grad corespunzător 
de asigurare cu rezerve, inclusiv 
prin îmbunătățirea factorului final 
de recuperare a țițeiului din zăcă- 
mînt. Astfel, există condiții ca pină 
la sfîrșitul actualului cincinal pro
ducția de petrol să sporească cu 
circa 3 milioane de tone față de 
prevederile cincinalului, iar cea de 
gaze cu citeva miliarde metri cubi 
pe an.

Prin măsuri organizatorice șl teh
nice, inițiate in urma Consfătuirii de 

lucru de la C.C. al P.C.R., desfășu
rată la sfîrșitul lunii ianuarie a.c. cu 
cadre de conducere, sp ecialiști și 
muncitori din industria minieră și 
geologie, s-au asigurat premisele 
realizării in cursul acestui an a unei 
producții medii zilnice de 160—170 
mii tone de cărbune, adică cu 30—40 
de mii de tone pe zi mai mult decît 
s-a obținut pînă acum.

Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R, cu cadre de conducere și alți 

Politica partidului de dezvoltare 
a bazei de materii prime 

și resurse energetice în etapa actuală
oameni ai muncii din industria pe
trolului, desfășurată la începutul 
lunii martie a. c., a hotărit măsuri de 
natură să asigure realizarea in acest 
an a unei producții zilnice de 42—43 
mii tone țiței. La sfîrșitul actualului 
cincinal producția anuală trebuie să 
atingă cel puțin 15 milioane tone de 
țiței. Realizarea acestui ansamblu 
de măsuri va asigura încă din acest 
an acoperirea din resurse interne 
a peste 90 la sută din necesarul de 
combustibil și energie, deci cu circa 
9 la sută mai mult decit prevederi
le inițiale ale cincinalului.

Cît privește asigurarea celorlalte 
materii prime de bază se preconi
zează atragerea în circuitul econo
mic a tuturor resurselor proprii, 
chiar și a celor cu conținuturi mai 
sărace, utilizarea acestora cu efi
ciență sporită, trecerea pe scară lar
gă la folosirea în economie a ma
terialelor recuperabile, creîndu-se 
în acest sens o adevărată industrie 
a reciclării materialelor. Aceste obi

ective impun industria extractivă ca 
ramură prioritară pentru actualul 
cincinal, ceea ce va determina slă
birea treptată a presiunii puternice 
pe care o exercită importul de ma
terii prime asupra balanței de plăți 
a țării.

CAI ȘI DIRECȚII CONCRETE 
DE ACȚIUNE. Dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime se 
realizează in actualul cincinal pe 
multiple căi. înainte de toate, se 

cuvine subliniat intensul efort de 
investiții pentru extinderea cerce
tărilor geologice pe intreg cuprinsul 
țării, Ia mare adincime și in zone 
greu accesibile, folosind cele mai 
moderne tehnici de investigare, des
coperirea și atragerea in circuitul 
economic a noi rezerve de hidro
carburi, lignit, cărbune brun, huilă, 
șisturi bituminoase, metale nefe
roase, alte roci utile. în paralel, se 
acționează pentru construirea de noi 
hidrocentrale și microhidrocentrale, 
centrale electrice pe cărbuni, cen
trale nucleare și grupuri energetice 
bazate pe noi surse de energie.

O cale de dezvoltare substanțială 
a bazei energetice o constituie deo
potrivă îmbunătățirea organizării -și 
funcționării sistemului electroener- 
getic național, reducerea consumu
lui specific de combustibil in cen
tralele electrice și creșterea sigu
ranței în funcționarea sistemului 
electroenergetic național.

Un aport însemnat la dezvoltarea 

bazei de materii prime și resurse 
energetice trebuie să aibă acțiunea 
de reducere a consumurilor speci
fice și de creștere a randamentelor 
energetice la producători, moderni
zarea instalațiilor consumatoare, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație.

O sursă esențială de utilizare ju
dicioasă a resurselor energetice și 
de materii prime o reprezintă îm
bunătățirea structurii producției, in 

sensul renunțării la acele produse 
ce se dovedesc mari consumatoare 
de materii prime, energie și com
bustibil și înlocuirea cu altele ce se 
remarcă, înainte de toate, printr-un 
grad ridicat de tehnicitate, prin va
loare superioară, conferită de pre
ponderența muncii de înaltă califi
care. Activitatea pe acest tărîm 
trebuie astfel orientată incit redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie să fie însoțită de miniaturiza
rea produselor, de înlocuirea mate
riilor prime și materialelor defici
tare, de sporirea performanțelor 
tehnice, ergonomice, de design ale 
produselor.

Un alt domeniu foarte vast de ac
țiune pentru reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, 
combustibil și energie îl constituie, 
în viziunea Conferinței Naționale a 
partidului, extinderea recuperării 
căldurii, a tuturor resurselor ener
getice, valorificarea integrală a re

surselor refolosibile, reciclarea ma
terialelor industriale recuperabile, 
recondiționarea și revalorificarea 
pieselor de schimb și subansamble- 
lor. Conferința Națională a partidu
lui a precizat că există certe posi
bilități pentru reducerea cu 10—15 
la sută a consumurilor energetice 
actuale acționindu-se în direcția di
minuării consumurilor de energie 
electrică, îmbunătățirii tehnologiilor 
in toate sectoarele activității indus
triale. De asemenea, s-a apreciat 
că se poate asigura, in unele sec
toare, 50 la sută și chiar mai mult 
din necesarul de materii prime pe 
seama recuperării și refolosirii ma
terialelor.

Desigur, la acțiunile amintite mai 
sus trebuie să se adauge manifesta
rea unui acut simț gospodăresc din 
partea tuturor oamenilor muncii, 
pentru a se bara calea oricăror 
pierderi : in procesul manipulării, 
depozitării sau transportului. Prac
tica a dovedit că cea mai bogată 
sursă de materii prime, materiale, 
energie și combustibil este in ulti
mă instanță economisirea severă a 
acestora. Sau, altfel spus, cea mai 
abundentă sursă de progres este 
însăși economisirea resurselor.

Problema diminuării consumurilor 
de materii prime, și în primul rind 
de energie, nu este specifică numai 
țării noastre, ci are o cuprindere 
deosebit de largă, este o problemă 
mondială. Ea se datorește in primul 
rind faptului că dezvoltarea tot mai 
accelerată a economiilor naționale 
nu poate fi concepută în afara pro
ducției materiale, iar resursele de 
materii prime sint limitate ca vo
lum. Pe de altă parte, pe măsură 
ce depozitele de resurse mai ușor 
exploatabile se epuizează, ele sint 
înlocuite in circuitul economic de 
resurse mai sărace, mai greu abor
dabile, a căror extracție este tot 
mai costisitoare. în plus, trebuie 
avută în vedere neuniformitatea 
distribuției geografice a diferitelor 
resurse, ceea ce impune fiecărui 
stat adoptarea unei politici proprii 
referitoare la fiecare tip de resursă 
de materie primă necesară.

INTENSA ACTIVITATE POLITI- 
CO-EDUCATIVA PENTRU DEZ
VOLTAREA SPIRITULUI GOSPO
DĂRESC. Conferința Națională a 

partidului a evidențiat puternic sim
bioza care trebuie să existe intre 
conceptul de dezvoltare economico- 
socială in etapa actuală și necesita
tea formării conștiinței înaintate a 
maselor. Realizarea marilor obiec
tive care stau in prezent in fața 
societății noastre implică acțiunea 
conștientă, responsabilă, in deplină 
cunoștință de cauză, a tuturor oa
menilor muncii. Tocmai din această 
perspectivă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cerea, la Conferința Na
țională, organelor și organizațiilor 
de partid să desfășoare o largă acti
vitate politico-educativă, menită să 
ajute pe fiecare om al muncii, ne 
fiecare cetățean al patriei să înțe
leagă de ce partidul pune cu atita 
stăruință cerința reducerii substan
țiale a cheltuielilor materiale, eco
nomisirii severe a materiilor prime 
și energiei. Pornind de la realități
le concrete ale fiecărui colectiv de 
muncă, activitatea politico-educati
vă trebuie să-și. diversifice mijloa
cele, să caute modalitățile cele mai 
potrivite, mai ingenioase de a 
ajunge la inima și mintea fiecărui 
om al muncii, pentru a-i stîrni min- 
dria de bun gospodar, de bun me
seriaș, .capabil să rezolve orice pro
blemă tehnică, voința de a-și ridi
ca nivelul calificării profesionale.

Țelul principal al activității tutu
ror factorilor educaționali angrenați 
in ampla structură a muncii politi
co-educative trebuie să-1 constituie 
crearea climatului de exigență apt 
să stimuleze conștiințele la acțiunea 
preventivă față de neajunsuri, să 
releve rațiunile superioare ale efor
turilor pentru obținerea unei înalte 
eficiente in toate actele care anga
jează avuția, socială, pentru apăra
rea și dezvoltarea proprietății so
cialiste. Numai subordonată unei 
asemenea perspective, activitatea 
politico-educativă poate dobîndi — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului — o mare forță de in
fluențare a conștiințelor, pentru a 
deveni o reală pîrghie de educare 
revoluționară, patriotică a oameni
lor muncii, transformîndu-se intr-un 
autentic factor de ridicare a econo
miei pe noi trepte de eficiență și
progres.

Ioan ERHAN
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Cronica
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, l-a primit 
pe Alfred Cahen, director general 
pentru probleme politice în Ministe
rul Relațiilor Externe al Belgiei, care 
întreprinde o vizită oficială în țara 
n°InStcsdrul convorbirii ce a avut loc 
a £0St exprimată satisfacția pentru 
cursul pozitiv al relațiilor bilaterale 
romino-belgiene și au fost discutate 
o serie de măsuri in vederea extin
deri/ și diversificării lor. De aseme- 
nfa, a fost efectuat un schimb de pă
reri cu privire la problemele inter
naționale actuale și îndeosebi in le
gătură cu problemele colaborării și 
securității europene, ale dezarmării 
și în primul rînd ale dezarmării nu
cleare.

în zilele de 14 și 15 martie a.c., la 
București au avut loc consultări 
româno-belgiene pe linia celor două 
ministere de' externe. Delegația ro
mână a fost condusă de Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, iar delegația 
belgiană de Alfred Cahen, director 
general pentru probleme politice în 
Ministerul Relațiilor Externe al Bel
giei. Evidențiindu-se cu satisfacție 
cursul ascendent . al raporturilor 
româno-belgiene pe diverse planuri,

zilei
s-au definit măsuri noi în vederea 
activizării dialogului politic, a creș
terii schimburilor și cooperării, în
deosebi pe plan economic, între 
cele două țări, precum și pe terțe 
piețe. în cadrul schimbului de pă
reri asupra situației internaționale 
accentul s-a pus pe necesitatea sto
pării amplasării de noi arme nuclea
re în Europa și eliminarea celor 
existente și încheierea cu rezultate 
pozitive a reuniunii de la Madrid.

La convorbiri a participat Yves 
Vercauteren, ambasadorul Belgiei Ia 
București. ★

Marți după-amiază, la Palatul cul
turii din Iași s-a deschis expoziția 
„Stampa japoneză contemporană", 
manifestare organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și re
dacția cotidianului „Mainichi Shim- 
bun“, în cadrul schimburilor cultu
rale dintre România și Japonia.

Expoziția cuprinde 80 de lucrări 
aparținînd colecțiilor muzeului Ka
makura, lucrări realizate de cei mai 
valoroși graficieni contemporani din 
Japonia. Ele pun cu pregnanță în 
relief specificul, tradiția milenară și 
formele de expresie plastică ale artei 
grafice nipone.

(Agerpres)

Conferința națională 
a cercurilor științifice 

studențești 
din învățămîntul medical

Institutul de medicină și farmacie 
din Cluj-Napoca a fost gazda lucră-, 
rilor celei de-a 16-a Conferințe na
ționale a cercurilor științifice stu
dențești — secțiunea învățămînt me
dical — organizată de Ministerul 
Educației și învățămîntului și Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Au partici
pat studenți ai institutelor și facul
tăților de medicină și farmacie din 
București. Iași, Timișoara, Craiova, 
Cluj-Napoca și Tîrgu Mureș. Lucră
rile s-au desfășurat în 7 subcomisii : 
științe fundamentale biomedicale, 
Datologia copilului, patologia medica
lă, patologia chirurgicală, patologie 
obstetrică și ginecologică, stomatolo
gie, discipline farmaceutice Cele 154 
de comunicări științifice susținute, 
dezbaterile și masa rotundă cu tema 
„Statutul actual al cercetării știin
țifice studențești" au abordat proble
me importante privind teoria și prac
tica medicală, formarea absolvenților 
potrivit cerințelor îmbunătățirii stă
rii de sănătate a populației, angaja
rea responsabilă a viitorilor medici 
și farmaciști, (Costel Ștefănescu, co
respondentul „Scînteii").

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"
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Azi, un eveniment pentru amatorii de fotbal

din întreaga țară

La Craiova, Universitatea — F. C. Kaiserslautern
Astăzi se vor desfășura partidele- 

retur din sferturile de finală ale cu
pelor europene.

Dar amatorii de fotbal din întrea
ga țară își îndreaptă atenția 6pre 
Craiova, acolo unde se va petrece 
astăzi un adevărat eveniment sportiv 
— echipa Universitatea, reprezentan
ta noastră în Cupa U.E.F.A., va în- 
tilni pe F.C. Kaiserslautern (în meci 
tur 2—3). Toată lumea speră că Uni
versitatea. cea mai valoroasă forma
ție de club din fotbalul nostru, va 
ști să fructifice avantajele jocului ne 
terenul propriu și să obțină astfel 
calificarea în semifinalele competiției 
europene. O ilustrare elocventă a 
marelui interes stirnit de această 
partidă este și faptul că la Craiova 
s-a înregistrat, în ultimele două săp- 
tămîni, cel mai mare aflux de co
menzi prin telefon, telegraf și telex. 
Astfel, organizatorii ne-au comuni
cat că au fost solicitate peste 120 000 
de bilete — din numeroase localități

ale țării — semn că inima amatoru
lui de fotbal bate cald pentru fotba
liștii Craiovei.

în lotul Universității nu se înre
gistrează indisponibilități, deci vă 
informăm că și căpitanul echipei, 
Costică Ștefănescu. este apt de joc. 
Fotbaliștii vest-germani, inclusiv 
Briegel, au sosit în cursul după- 
amiezii de ieri și au efectuat un an
trenament de acomodare.

Cei doi conducători tehnici. Con
stantin Oțet și Rudi Kroner, nu au 
comunicat însă nici măcar formații
le probabile pentru această partidă, 
care va începe astăzi la ora 14. și va 
fi arbitrată de o brigadă engleză.

De la ora 14. zecile de mii de no
rocoși spectatori din tribunele stadio
nului central al orașului, ca și mi
lioanele de telespectatori și radioau- 
ditori Vor fi alături de voi. dragi fot
baliști craioveni. Hai, Craiova !

Nicolae PETOLESCU

TENIS DE MASĂ
Finalele campionatelor internaționale 

ale României
La Palatul culturii și sporturilor 

din Capitală s-au încheiat marți 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale României, la care au 
participat sportivi și sportive din 
Cehoslovacia, Franța, Iugoslavia, 
R.D. Germană. R.F. Germania. Japo
nia, Maroc, Polonia, Siria, Tunisia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

în finala probei de simplu mascu
lin, polonezul Andrei Grubba l-a în
vins. după o partidă de bun nivel 
tehnic, pe Zoran Kalinici (Iugosla
via). cu 3-1 (21—14, 21—14. 17—21,
21—16). iar în finala feminină Inna 
Kovalenko (U.R.S.S.) a intrecut-o pe 
principala favorită a concursului.

Valentina Popova (U.R.S.S.) cu 3—2 
(11—21. 21—18, 17—21, 21—15, 21—14).

Iată rezultatele celorlalte finale : 
dublu fete : Anita Zaharian, Inna Ko
valenko — Valentina Popova. Iolan- 
da Daniliaviciute (toate U.R.S.S.) 2—1 
(21—16. 24—26, 21—14); dublu mixt : 
Zoran Kalinici, Erzebet Palatinus 
(Iugoslavia) — Andrej Grubba (Po
lonia). Olga Nemeș (România) 2—1 
(12—21, 21—14, 21—19); dublu mascu
lin : Janos Molnar, Zsolt Kriston 
(Ungaria) — Kenichi Sakamoto, Ta- 
kehiro Watanabe (Japonia) 2—0 
(21—17. 21—12).

în cîteva rînduri
• A început turneul internațional 

de fotbal pentru „Cupa memorial Neh
ru". în localitatea Cochin, o selecțio
nată de tineret a României a învins 
cu 2—1 (0—0) echipa Iranului prin 
punctele marcate de Tîrnoveanu în 
minutele 65 și 72. Pentru iranieni a 
înscris San Jarri (min. 77). La acest 
turneu mai participă echipele de ti
neret ale R.P. Chineze, Italiei. Ca
merunului, Ungariei și Indiei.
• Cursa ciclistă internațională „Ti- 

rreno-Adriatico". a continuat cu des
fășurarea etapei a 3-a; Grottammare- 
Paglieta (210 km), care a fost cîști- 
gată de italianul Moreno Argentin, 
cronometrat cu timpul de 5h 28’46/100. 
în clasamentul general primul loc 
este ocupat de olandezul Gerrie 
Knetemann urmat numai la 2” de 
campionul mondial Giuseppe Sarroni 
(Italia).
• După desfășurarea turneului in

ternațional de tenis de la Bruxelles, 
în clasamentul „Marelui premiu al
F. I.L.T." pe primul loc se află aus
tralianul Peter McNamara cu ' 425 
puncte, urmat de Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — 402 puncte, John McEnroe 
(S.U.A.) — 325 puncte, Jimmy Co
nnors (S.U.A.) — 312 puncte etc.

Clasamentul feminin 1. Martina 
Navratilova 800 p; 2. Sylvia Hanika 
— 450 p; 3. Andrea Jaeger — 430 p. 
etc.

© La Liubliana s-a disputat meciul 
amical de hochei pe gheată dintre 
echipele Iugoslaviei și Italiei. Ho- 
cheiștii italieni au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1 (1—0, I—1. 1—0).
• în ultima rundă a turneului in

ternațional de șah de la București, 
Lukacs a remizat cu Grunberg. e- 
galitatea fiind consemnată, de ase
menea. în partidele Ghindă — Ma- 
kropoulos și Meduna — Bischoff; "In 
clasamentul final, pe primul loc s-a 
situat P. Lukacs (Ungaria) cu 7,5 
puncte din 12 posibile, urmat de
G. Makropoulos (Grecia) — 7 punc
te. C. Ionescu (România). E. Meduna 
(Cehoslovacia) cîte 6,5 puncte etc.

■ Colectivul întreprinderii de 
autoturisme ARO din Cimpulung a 
realizat, de la începutul anului, 
peste prevederi, 25 autoturisme de 
teren. Au mai fost produse supli
mentar 800 tone piese de schimb 
pentru autoturisme, 120 motoare de 
70 CP și 100 tone piese forjate.

■ La secția de mobilă din Tulcea 
a fost pusă în funcțiune o centrală 
proprie pentru producerea aburului 
și a apei calde necesare procesu
lui de producție. Pentru obținerea 
agentului termic, această centrală 
arde resturi lemnoase de dimensiuni 
foarte mici, care nu pot fi refolosite 
în producție. Noua instalație va 
asigura importante economii de 
combustibil.

■ Ca să numeri toamna bobocii, 
trebuie mai întîi să-i scoți primă
vara - și-au spus lucrătorii Uniunii 
județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor Vaslui. Și au trecut la fapte. 
Din incubatoarele proprii au livrat 
pentru a fi crescuți în gospodării 
primii 100 000 pui de găină de o zi 
din acest an. Vor urma și alții. '

B Locuitorii municipiului Su
ceava au realizat în 1982 lucrări 
prin muncă patriotică în valoare de 
265 milioane lei. Anul acesta, suce
venii vin în sprijinul constructorilor 
de case, ajutîndu-i la realizarea a 
1 725 apartamente și 240 garsoniere 
și contribuie, totodată, la înfrumu
sețarea și buna gospodărire a mu
nicipiului.

B Noua galerie de artă din 
Oradea găzduiește o expoziție de 
machete și planșe cu propuneri de 
sistematizare a principalelor artere 
de penetrație în municipiu, va
riante de execuție ale noului cen
tru politico-administrativ, noi an
sambluri de locuințe. Această ex
poziție prilejuiește o largă consul
tare a specialiștilor cu locuitorii 
asupra devenirii urbei lor.

B O modernă unitate de covrigă- 
rie-patiserie, prima de acest fel din 
județ, s-a deschis la Satu Mare. 
Aici se pregătesc, „la vedere", 
sortimente variate de covrigi, plă
cinte, cozonaci etc, Deși lista de 
preparate este bogată și diversă, 
gazdele așteaptă cu interes de la

consumatori și alte sugestii inspira
te din „rețetarele" gospodinelor din 
localitățile județului.

B In ultimii ani orașul Hîrlău 
și-a schimbat din temelii înfățișa
rea. S-au construit aici aproape 
1 000 de apartamente, unități co
merciale, de prestări de servicii, alte 
obiective de interes obștesc. Zilele 
trecute, în centrul civic al orașului 
s-a dat în folosință încă un bloc cu 
32 de apartamente, care are la 
parter o unitate alimentară cu au
toservire și o cofetărie-patiserie.

B Cooperativa de producție, a- 
chiziții și desfacerea mărfurilor din 
Biharia, județul Bihor, și-a amena
jat, cu forțe proprii, o ciupercărie. 
Producția este destinată valorificării 
prin unitățile din rețeaua proprie de 
alimentație publică.

B Continuatori ai unor bogate 
tradiții în arta olăritului, cusăturilor, 
țesăturilor și cioplitului în lemn, 
meșteșugarii de la „Arta Harghitei", 
județul Harghita livrează anual ia 
export un mare volum de obiecte de 
artizanat. Ei au expediat recent 
partenerilor din Olanda peste 5 000 
de obiecte de artizanat, realizate 
din lemn sculptat.

B In municipiul Alexandria, la in
tersecția străzilor București și Parti
zani s-a deschis un magazin spe
cializat în prezentarea și desfacerea 
utilajelor, uneltelor și sculelor de 
uz agricol și gospodăresc.

B întreprinderea de bere, spirt șl 
drojdie din Oradea își realizează în 
atelierele proprii, prin autodotare, 
toate piesele de schimb necesare, 
obținînd importante economii va
lutare.

B In centrul municipiului Zalău 
se află în curs de construcție un 
modern magazin universal - cel 
mai mare din localitate, Dotat cu 
scări interioare și lifturi pentru per
soane și mărfuri, magazinul va asi
gura desfacerea unei variate game 
de produse industriale.

0 Pentru a economisi carburanții 
necesari tractoarelor la efectuarea 
lucrărilor agricole pe ogoare, con
ducerea I.A.S. Miroslava, din județul 
lași, a luat măsuri ca transporturile 
în fermele zootehnice să fie efec
tuate numai cu atelajele.

’L; CARNET CULTURAL

Brăila La Br^a a debutat Ialomița sala ds exP°zi* 
țil,de...la Muzeul județean Ialomița 
din municipiul Slobozia sînt pre
zentate în aceste zile lucrările 
creatorilor populari Victor și Eufro- 
sina Vicșoreanu. Exponatele de ce
ramică de Horezu prezintă combi
nații deosebit de atrăgătoare, de 
inspirație folclorică tradițională in 
elementele ornamentale. (Mihai 
Vișoiu).

INFORMAȚII UTILE PENTRU DEPUNĂTORII LA C.E.C.
Unul dintre principiile de bază 

ale păstrării economiilor bănești 
ale cetățenilor la C.E.C. îl consti
tuie libretul consimțămînt.

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru.

In țalitate de depunător, fiecare 
om al muncii are asigurate de 
către Casa de Economii și Con- 
semnațiuni numeroase drepturi 
și avantaje, economisirea la C.E.C. 
devenind astfel unul dintre cele 
mai eficiente mijloace de păstrare 
și sporire a veniturilor bănești 
personale.

Printre multiplele drepturi și 
avantaje de care se bucură toți 
depunătorii la C.E.C. figurează și 
păstrarea secretului privind numele 
depunătorilor, ale titularilor depu
nerilor și operațiilor efectuate de 
C.E.C.

în legătură cu datele informative 
privind depunerile populației. Casa 
de Economii și Consemnațiuni pre

cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu 
condiția prezentării libretului sau 
indicării numărului acestuia ori a 
altor elemente strict necesare iden
tificării libretului :

— titularilor de librete de eco
nomii ;

— persoanelor indicate prin 
clauza de împuternicire înscrisă in 
libret, numai pentru operațiile 
efectuate d« aceștia ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nu
mele altor persoane ;

— 'persoanelor împuternicite prin 
procură autentificată sau printr-o 
altă formă de împuternicire legală, 
în limitele stabilite prin împuter
nicirea' dată de titular, curatorilor 
pentru titularii puși sub curatelă și 
tutorilor pentru cei puși sub inter
dicție ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile aparținînd titularilor 
minori ;

— persoanelor indicate în dispo
ziția .testamentară numai după de
cesul titularului și numai pentru

soldul existent la data decesului 
titularului ;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari pe baza atestării acestei 
calități de către organele notariale 
sau instanțelor judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului ;

— instanțelor judecătorești sau 
organelor de urmărire penală după 
punerea in mișcare a acțiunii pe
nale, pe bază de adresă, scrisă, în 
care se menționează că datele se 
cer într-o cauză penală în care s-a 
dat ordonanță de punere în miș
care a acțiunii penale împotriva 
titularului.

în conformitate cu prevederile 
art. 170 din Legea finanțelor 
nr. 9/1972 și ale pct. 5 din Statutul 
Casei de Economii și Consemna
țiuni aprobat prin Decretul 371/ 
1958, nici un alt organ de stat sau 
persoană in afară de cele arătate 
mai sus nu au drept să ceară date 
informative asupra depunătorilor 
și operațiilor efectuate de aceștia 
la Casa de. Economii și Consemna
țiuni.

ÎNSCRIEREA DOBÎNZILOR ÎN LIBRETELE DE ECONOMII 
SE EFECTUEAZĂ ÎN TOT TIMPUL ANULUI

Printre numeroasele drepturi și 
avantaje acordate depunătorilor, 
DOBÎNDĂ constituie un stimulent 
permanent care determină sporirea 
atit a numărului celor care își păs
trează banii la C.E.C., cît și a su
melor economisite în mod organizat.

Unitățile C.E.C. din întreaga țară 
înscriu dobînzile cuvenite titulari
lor pentru depunerile efectuate 
pînă la data de 31 decembrie 1982 
pe libretele de economii cu do- 
bîndă, cu dobîndă și cîștiguri, cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme, 
pentru turism și pentru cumpăra
rea de locuințe proprietate per
sonală.

în legătură cu modul în care se 
efectuează înscrierea dobînzilor în 
libretele de economii. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni precizează:

Sucursalele și filialele C.E.C., 
precum și agențiile C.E.C. orășe
nești înscriu in tot cursul anului

dobîndă cuvenită pentru depunerile 
efectuate pe libretele de economii 
la care dobîndă se acordă in nu
merar și care sînt menționate 
mai sus.

Pentru ca operațiile privind în
scrierea dobînzilor pe libretele de 
economii să se realizeze în cele mai 
bune condiții. Casa de Economii și 
Consemnațiuni a luat măsuri 
de a organiza ghișee speciale la 
sucursale și filiale și de a deplasa 
periodic la unitățile C.E.C. din co
mune lucrători care să înscrie do
bînzile la prezentarea depunători
lor. în același timp, depunătorii de 
la sate au și posibilitatea de a 
preda libretele la unitățile C.E.C., 
unitățile poștale și cooperativele de 
credit din aceste localități și care 
efectuează operațiuni C.E.C.. spre 
a le trimite unităților C.E.C. care 
țin fișele de Cont ale libretelor res
pective pentru înscrierea dobînzi

lor. La depunerea libretelor, titu
larilor li se eliberează o adeverință 
de primire, urmînd ca după înscrie
rea dobînzilor să le fie restituite 
libretele care le aparțin.

Este important de reținut _ că 
după data de 1 octombrie a fiecărui 
an unitățile poștale efectuează res
tituiri numai din libretele de eco
nomii în care a fost înscrisă do- 
binda pe anul precedent.

Pentru restituirea de sume după 
această dată din libretele in care nu 
s-a înscris dobîndă pe anul prece
dent, depunătorii se vor adresa 
unităților' C.E.C., unde pot solicita 
și înscrierea dobînzilor în libretele 
de economii.

Este important de reținut de că
tre depunători că începînd cu data 
de 1 ianuarie a.c.t dobînzile acor
date pe toate instrumentele de 
economisire au fost majorate cu 
un procent.

i DIN ȚĂRILE SOCIALISTE S j

Valențele contemporane 
ale Leipzigului

.prima ediție. a...ciclulpi ..de„manifes-,~,,i 
țări „Memoria peliculei" cu un i 
spectacol de gală cu filmul „Al pa- ; 
triei erou între eroi' 
vieții și activității 
tovarășului Nicolae 
asemenea, în holul 
lui „Republica" au 
expoziția tematică 
filme românești" și expoziția „Bre
viar al tehnicii cinematografice", 
în continuare, pină la 27 martie, la 
cinematografele din municipiu și 
județ, în întreprinderi și instituții, 
se vor desfășura proiecții de filme 
artistice și documentare, la care 
vor participa reprezentanți ai case
lor de filme, regizori, scenariști și 
actori. (Corneliu Ifrim).

i“ — dedicat 
revoluționare a
Ceaușescu. De 
cinema tografu- 
fost vernisate 
„Secvențe din

Teleorman. Sec*ia de Pr°Pa- 
gandă a comitetului județean de 
partid a organizat la Alexandria o 
dezbatere cu tema : „Sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid, corisiliilor de educație poli
tică și cultură socialistă din docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului și ale Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor 
populare". Au participat secretarii 
adjuncți cu probleme de propa
gandă ai comitetelor municipale, 

de partid.

Argeș orSanizarea comite
tului județean de cultură și educa
ție socialistă, in consiliul agroin
dustrial Vedea s-a desfășurat un 
simpozion pe tema cultivării sfe
clei furajere. Programul a mai 
cuprins vernisarea unor expoziții 
de carte social-politică și agricolă, 
de artă populară, precum și decer
narea de diplome fruntașilor în 
producția agricolă din comuna Uda. 
Formațiile cultural-artistice din 
zonă au prezentat un frumos pro
gram cultural. (Gh. Cirstea).

Leipzigul deține cu siguranță pri
vilegiul de a nu putea fi cuprins în
tr-o definiție simplă. Monumente și 
documente păstrate cu grijă ar putea 
crea vizitatorului impresia de oraș- 
muzeu, căci, intr-adevăr, bogăția de 
mărturii ale trecutului este impre
sionantă. în clădirea Primăriei vechi 
(Alles Rathaus), reprezentativă pen
tru vechiul centru al urbei, transfor
mată in Muzeul de istorie a orașu
lui, întilnești peste 50 de colecții re
feritoare la evoluția in timp a locali
tății, obiecte de artă și o dioramă a 
„bătăliei popoarelor" din 1813 al cărei 
teatru de luptă și desfășurare s-a 
aflat în apropierea Leipzigului. în 
Naschmarkt te intîmpină statuia ti
tanului literaturii germane. Goethe, 
care a studiat aici intre anii 1765— 
1768, iar in Pasajul Mădler — Piv
nița lui Auerbach a devenit vestită 
prin cadrul oferit unora din scenele 
din „Faust". In apropiere se găsește 
monumentul lui Johann Sebastian 
Bach, care consemnează prezența 
marelui artist la Leipzig ca organist 
renumit între anii 1723—1750. Case, 
edificii, străzi și cartiere păstrează 
mărturii ale unor momente însemna
te din istoria orașului, marcată de 
prezenta și acti
vitatea liderilor 
mișcării muncito
rești germane. Au
gust Bebel. Clara 
Zetkin, Wilhelm 
Liebknecht, Ernst 
Thălmânn. în a- 
nul 1900. într-o 
imprimerie din cartierul Probstheida 
a tipărit Lenin primul număr al zia
rului „Iskra". Tot la Leipzig a fost 
înscenat, in 1933, procesul incendierii 
Reichstagului, al cărui protagonist, 
Gheorghi Dimitrov, s-a transformat 
din acuzat în acuzator.

Impunătoarea gară centrală, cu 26 
de peroane, cu o fațadă de aproape 
300 metri lungime, refăcută după dis- 
strugerile - provocate de bombarda
mente, își dispută intiietatea cu alte 
mari gări din Europa. Construirea 
acestui edificiu monumental, in al 
doilea deceniu al secolului nostru, 
venea să întregească vocația Leipzi
gului de așezare situată la întretăie
rea unor importante rute de trans
port și căi comerciale. Documentele 
de epocă atestă ridicarea localității la 
rangul de oraș încă din anul 1165. Din 
acea vreme datează și primele refe
riri la tîrgurile comerciale ale ora
șului.

Astăzi, Leipzigul, al doilea oraș ca 
mărime al R. D. Germane, este do
minat de freamătul specific marilor 
localități ale țării, in care pulsează 
puternic activitatea unor ramuri in
dustriale de deosebită importanță 
pentru economia națională. în Leip
zig se află mari întreprinderi din 
industria constructoare de mașini 
grele, de utilaje pentru transport, 
utilaje chimice, de mașini agricole și 
poligrafice.

Ziarele sosite din R. D. Germană 
adaugă impresiilor culese de reporter 
cu un timp în urmă informații proas
pete despre faptele și preocupările 
colectivelor de muncă din orașul 
Leipzig. In întrecerea ce însuflețește 
întreaga țară, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii manifestă preocuparea de 
a identifica mijloacele cele mai 
adecvate pentru realizarea unei pro
ducții sporite, așa cum prevede pla
nul pe 1983. în acest cadru, o impor
tanță deosebită este acordată utili
zării mai bune a mașinilor și instala
țiilor de mare productivitate. La 
„Wălzlagerwerk Leipzig", colectivul 
și-a propus să sporească în 1983 pon
derea produselor de cea mai bună 
calitate de la 50 la 58 Ia sută și să-și 
păstreze astfel pentru a opta oară 
consecutiv titlul de „întreprindere a 
muncii de calitate excelentă".‘ Uzina 
produce 700 de tipuri diferite de la
găre pentru numeroase sectoare ale 
industriei. Prin raționalizare se va 
reduce în continuare partea opera
țiunilor executate manual.

orășenești și comunale 
(Stan Ștefan).

și eficien- 
tema unei

Vrancea. »Creatle 
ță în invâțămint" a fost 
sesiuni de comunicări desfășurate 
la Casa personalului didactic din 
Focșani, la care au participat învă
țători și profesori din unități șco
lare ale județului. La sediul insti
tuției amintite a fost organizată cu 
acest prilej și o expoziție cu ma
teriale didactice create în scopul 
perfecționării activităților de pre
dare și însușire a cunoștințelor 
teoretice și practice la orele de cla
să și în atelierele școlare. (Dan 
Drăgulescu).

Prahova Muzeul republican 
al petrolului a organizat la Palatul 
culturii din Ploiești expoziția do
cumentară „Problemele energeticii 
contemporane". Prin numeroase 
grafice, fotografii, schițe, documen
te extrase din presa românească și 
internațională se prezintă starea 
conjuncturală actuală, efectele cri
zei energetice pe plan mondial, 
felul in care, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, se acțio
nează pentru crearea unei puternice 
baze energetice în țara noastră. 
(Constantin Căpraru).

t V

Vîlcea Sub egida Comitetului 
județean al U.T.C., Ia Rîmnicu 
Vîlcea a avut loc un complex de 
manifestări cultural-artistice or
ganizate de clubul turistic alpin 
„Vînturarița" sub genericul „Lira 
carpatină". La reușita acestei ac
țiuni, al cărei program a cuprins 
spectacole de muzică și poezie pe 
teme turistice, proiecții de diapozi
tive. expoziții de fotografii, vizite 
la muzee șl locuri istorice din mu
nicipiul Rîmnicu 
contribuția încă 
centre de turism 
(Ion Stanciu).

Mureș ?irul actîunilor de 
educație patriotică și revoluționară 
organizate cu pionierii și șoimii 
patriei din rețeaua invățămîntului 
din județ, la Muzeul județean de 
istorie s-a desfășurat o suită de 
morrfestări sub genericul „Patrie 
română — țară de eroi", la care 
și-au dat concursul istorici, mu
zeografi și cercetători științifici 
mureșeni. (Gh. Giurgiu).

Vilcea, și-au adus 
30 de cluburi și 
din întreaga țară.

orășe-
Lăpuș 
Festi- 
Româ-

Maramureș. Casa 
nească de cultură din Tîrgu 
a găzduit faza județeană a 
valului național „Cîntarea 
niei". La această etapă au fost
prezente formații muzical-coregra- 
fice, de teatru și brigăzi artistice 
din această zonă etnografică a ju
dețului ce și-au cîștigat dreptul de 
participare pe seama calității ac
tivității cultural-educative desfășu
rate în colectivele proprii. (Gheor- 
ghe Susa).

© FLUVIUL GALBEN 
ÎȘI MODIFICĂ ALBIA. In 
R. P. Chineză a fost aprobat 
planul primei etape a lucrărilor 
care vor modifica cursul fluviu
lui Yangtze (Fluviul Galben), 
prin care se va soluționa pro
blema multiseculară a lipsei de 
apă pe marile cimpii din nord. 
Apele lui Yangtze vor fi devia
te în zona cursului inferior spre 
lacul Dongping, situat la cîteva 
sute de kilometri, în zona malu
lui sudic al fluviului. Prima 
etapă a lucrărilor va permite 
ameliorarea aprovizionării cu 
apă a industriei și agriculturii 
din provinciile Jiangsu, Anhui 
și Shandong.

® PARTICULA W.
Particula W. a cărei existentă a

fost prevăzută în teorie în urmă 
cu 40 de ani. a fost descoperită 
— au anunțat savanții de la 
C.E.R.N. (Centrul european de 
cercetări nucleare). Particulele 
W sau bozonii intermediari vec
toriali. cum le spun fizicienii, 
au o deosebită importantă în fa
milia particulelor subatomice. 
Se consideră că ele sînt purtă
toarele uneia din forțele funda
mentale ale naturii, asa-numita 
interacțiune nucleară slabă. 
Descoperirea particulei W re
prezintă confirmarea ipotezei 
formulate de fizicieni referi
toare la unitatea a două dintre 
cele patru forte fundamentale 
ale naturii — electromagnetis
mul și. interacțiunea slabă. A 
fost făcut, totodată. încă un pas 
în direcția confirmării experi
mentale a teoriei „marii uniri" 
conform căreia toate cele patru

forțe fundamentale ale naturii 
(electromagnetismul, gravitația, 
interacțiunea puternică si cea 
slabă) sint. de fapt, doar mani
festări diferite ale interacțiunii 
fundamentale unice.

• ULTRASUNETELE 
IN ONCOLOGIE. ° noua 
metodă de luptă împotriva can
cerului a fost pusă la punct 
în cadrul Institutului tehnologic 
din Massachusetts. Este vorba 
de utilizarea ultrasunetelor cu 
intensitate modulabilă. care. în
tr-o proporție de 42,5 la sută, 
provoacă încălzirea și distruge
rea celulelor maligne fără să 
dăuneze în nici un fel țesuturi
lor sănătoase din jur; căldura, la 
rîndul ei, poate spori eficacitatea 
tratamentelor tradiționale chi
mice sau cu ajutorul radiațiilor.

Noua metodă a fost încercată 
pînă acum asupra unui număr 
de 43 de bolnavi cu forme grave 
de cancer. Ei au fost supuși, o 
dată pe săptămînă. în trei săp- 
tămîni la rînd. la tratamentul 
cu ultrasunete timp de 20 de 
minute, de fiecare dată. La șase 
bolnavi tumorile s-au resorbit 
complet, la 20 de bolnavi s-au 
redus cu 50 la sută, iar la 4 nu 
s-au observat modificări.

• PROCEDEU DE RE
CICLARE A COMBUSTI
BILILOR NUCLEARI. s°-

cietatea japoneză „Power Reac
tor and Nuclear Development 
Corp." a anunțat că va construi 
prima uzină din lume de reci
clare a combustibililor nucleari, 
aplicînd un procedeu de extra
gere a plutoniului care să îm
piedice utilizarea acestuia pen
tru producerea de arme nuclea
re. Procedeul de reciclare constă 
in realizarea unui amestec al
cătuit dintr-o soluție de nitrați 
de plutoniu, extrasă din com
bustibili utilizați, și o soluție de 
nitrați de uraniu, din care se 
vor obține oxizi de plutoniu și 
uraniu, excluzîndu-se astfel uti

Leipzigul este și 
retului studios. In

însemnări de călătorie 
din R, D. Germană

PROGRAMUL 1
14,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 

F.C. Kaiserslautern — meci retur 
în Cupa U.E.F.A. Transmisiune di
rectă de la Craiova. In pauză : se- 
lecțiunl din finalele individuale 
ale campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale României.

15,50 Tragerea Pronoexpres
16.00 Telex
16,05 Colocvii pedagogice. Profesor... 

anul I. Reportaj
16,30 Viața culturală
17,00 Universul femeilor
17,45 1001 de seri
18,00 tnchiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 16 

martie, ora 20 — 10 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va deveni in general cal
dă, cu cerul variabil, tnnorări mai 
accentuate se vor semnala în vestul și 
sudul țării unde. Izolat, va ploua. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre

etaje. în Leipzig 
tivitatea 7 institut:

în cazul uzinelor „Harta", care fa
brică electromotoare, angajarea co
lectivului in procesul de depășire a 
rezultatelor obținute pînă acum s-a 
concretizat in realizarea unui nou 
produs. Este vorba de un electromo
tor de mare precizie cu un diametru 
de dimensiuni miniaturale, care ur
mează să intre in producție chiar in 
acest an. întregind programul de fa
bricate al uzinei. Micul electromotor 
este destinat tehnicilor de automa
tizare, aparatelor electronice de pre
lucrare a datelor, aparaturii medica
le și de laborator.

Preocupările și realizările colecti
velor de muncă din întreprinderile 
amintite constituie nota comună a 
activității desfășurate la acest înce
put de an în toate sectoarele econo
miei naționale. Planul R.D.G. pe anul 
1983 formulează exigențe sporite in. 
ceea ce privește creșterea randamen
tului și eficientei in producție. Prin 
faptele de muncă ale locuitorilor săi, 
Leipzigul răspunde acestor cerințe, 
orașul onorindu-și, astfel, vocația de 
important centru industrial al R.D.G.

un oraș al tine- 
centrul urbei. în 
Piața Karl Marx, 
pe locul fostei u- 
niversități a fost 
edificat în anii 
socialismului un 
modern complex 
de clădiri. al 
cărui bloc central 
numără 34 de 
își desfășoară ac- 
de invățămînt su

perior și 17 școli profesionale, printre 
care și Facultatea de grafică și artă 
tipografică, fiindcă aici își des
fășoară activitatea nu numai unități 
ale industriei poligrafice, ci și renu
mite case editoriale ale R.D.G. Miile 
de studenți, multi dintre ei sosiți din 
alte țări și continente, conferă 
Leipzigului o atmosferă specifică de 
tinerețe și ospitalitate.

De doua ori pe an. orașul devine 
gazda primitoare a celor două ediții 
de primăvară și toamnă ale Tirgului 
de la Leipzig. Ediția de primăvară 
1983 a început deja — între 13 și 
19 martie — și reunește aproa
pe 9 000 de expozanți, care au 
la dispoziție 340 000 mp. Pentru a 
face din Leipzig unul din cele mai 
mari orașe-tîrg din lume, edilii locali 
și autoritățile centrale au desfășurat, 
de-a lungul anilor, o susținută acti
vitate de reconstruire a vechilor clă
diri și amenajări și au edificat altele 
complet noi. deoarece baza materia
lă anterioară devenise neîncăoătoare. 
Evident, pentru ziariști, cea mai im
punătoare construcție din acest com
plex este „Messe Informations- 
Zentrum" cu instalații moderne atit 
pentru munca gazetarilor, cît și 
pentru întîlnirile oamenilor de 
afaceri.

Cum e și firesc, și Ia ediția de pri
măvară 1983 țara-gazdă deține pon
derea principală printre expozanți. 
4 200 de combinate și întreprinderi 
prezintă produse de înalt nivel 
tehnic, mărturie concretă a realizări
lor oamenilor muncii din R.D.G., a 
angajamentului lor de a înfăptui 
strategia economică elaborată de 
Congresul al X-lea al P.S.U.G.

România este prezentă an de an la 
Tirgul de la Leipzig cu o gamă va
riată de mașini, utilaje și alte pro
duse, participarea de la o ediție la 
alta marcind. totodată, succesele și 
progresele obținute de industria 
țării noastre. Prezența activă a 
României la edițiile Tirgului de la 
Leipzig, inscriindu-se în cadrul ge
neral al politicii externe a țării noas
tre de pace și cooperare internațio
nală. constituie o grăitoare expresie 
a trainicelor relații de prietenie și 
colaborare cu R.D. Germană.

Petre STĂNCESCU

20,00 Telejurnal
20.15 Forum politico-ideologic. De Ia 

dictatura proletariatului la statul 
democrației muncitorești, revolu
ționare

20,30 Melodii și interpretl
20,45 Film artistic : „Piața Diamantului". 

Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor de film și TV spaniole

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.15 Scena și ecranul 0 Teatrul — tri

bună de educație patriotică șl re
voluționară

21,00 Din țările socialiste. R.S. Ceho
slovacă — Lutul in mina omului

21.15 Dominantele culturii muzicale ro
mânești. Trepte ale istoriei luptei 
pentru neatîrnare

22.15 Telejurnal

minus 4 șl plus 6 grade, izolat mal 
coborîte In primele nopți, cele maxime 
vor oscila între 10 și 20 de grade. Pe 
alocuri. In vestul și centrul țării se va 
produce ceată. In București : Vremea 
va deveni relativ caldă, cu cerul varia
bil, favorabil ploii slabe In a doua 
parte a intervalului. VIntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 șl 
plus 2 grade, cele maxime vor ti cu
prinse intre 14 și 18 grade. (Ileana Ml- 
hăilă, meteorolog de serviciu).

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat reamintește proprietarilor de 
clădiri (apartamente) și. alte con
strucții. situate in raza orașelor 
și municipiilor că. potrivit preve
derilor legale, trebuie să plătească 
pînă la 31 martie a.c. 50 la sută 
din primele de asigurare datorate

pe anul 1983. După această dată se 
plătesc majorări de intirziere.

în situațiile în care primele de 
asigurare pe anul 1983 se plătesc 
in întregime pînă la 15 martie a.c. 
se beneficiază de o reducere de 
5 la sută.

lizarea lor ulterioară în scopuri 
militare.

• PLITĂ SOLARĂ. sPe“ 
cialiștii indieni studiază proiec
te de instalații solare rentabile 
pentru zonele rurale și fermele 
agricole situate la mare distanță 
de rețelele de energie electrică. 
Astfel, specialiștii Centrului 
agricol de la Allahabad au 
pus la punct o plită solară cu 
sistem de oglinzi, care focali
zează razele solare pe plită, 
astfel incit temperatura ajunge 
la 140 grade Celsius, indiferent 
de intensitatea Soarelui. în In
dia, peste 40 de institute de cer
cetări se ocupă de punerea la 
punct a noi tipuri de instalații 
solare. Pînă în prezent. în eco
nomia indiană funcționează 
uscătorii de cereale, boilere și

instalații de mulgere solare. O 
centrală electrică solară a intrat 
de curînd în funcțiune la Ma
dras.

© RECHINI CANI
BALI. Făcînd autopsia unui 
rechin-femelă recent ucis, cer
cetătorul american Steward 
Spinger a fost mușcat de fetu- 
șii care trăiau incă în interio
rul aparatului său reproducător. 
Mergind pe urmele acestei în- 
tîmplări surprinzătoare, savan
tul a descoperit că înăuntrul re- 
chinului-mamă are loc o selec
ție foarte dură : fetușii își de
voră „rivalii", supraviețuind a- 
cestei lupte cel mai tare, care 
se poate dezvolta în continuare. 
Explicația este că femela pro

duce în timpul vieții aproxima
tiv 25 000 de ouă. născînd însă 
anual nu mal mult de 2 pui 
vii. Se presupune că acest feno
men se datorează faptului că 
puii cei mai mari și mai puter
nici au cele mai multe șanse de 
supraviețuire, cunoscute fiind 
condițiile foarte grele de viată 
ale rechinilor.

• MINIMOTOR PEN
TRU SCHIORI. Visul schio
rilor de a scăpa de urcușul pe 
pantă s-a împlinit : un inginer 
italian a realizat un minimotor 
cu șenile, cu ajutorul căruia 
practicantii schiului pot urca 
pînă în vîrful pantei. La cobo- 
rîre, motorul este luat de schior 
într-un rucsac.
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păcii și dezarmării
OLANDA : Demonstrație împotriva pericolului de război

HAGA 15 (Agerpres). - Sub lo
zinca „Olanda nu trebuie să devină 
un punct de tranzit pentru arma
mentele americane l'S la Rotterdam 
a avut loc o demonstrație împotri
va înarmărilor și pericolului de 
război, pentru dezarmare și pace. 
Participanții au ocupat perimetrul 
in care se construiește un punct de

comandă al N.A.T.O. pentru coor
donarea operațiunilor de transpor
tare spre Europa occidentală, prin 
portul Rotterdam, a unor armamen
te și muniții americane ce vor fi 
stocate în diferite țări membre ale 
pactului nord-atlantic.

Poliția olandeză i-a împrăștiat pe 
demonstranți, arestînd 40 
soane.

de per-

DANEMARCA : Pregătiri pentru o mare 
manifestație antinucleară

COPENHAGA 15 (Agerpres). — 
La Copenhaga a fost constituit Co
mitetul pregătitor al manifestației 
de masă pentru pace și dezarmare 
ce va avea loc in capitala Danemar
cei la 27 martie. Inițiatorii mani
festației sint organizațiile „NU — 
armei nucleare !“, ,,Sindicatele pen
tru pace" și altele.

organi- 
obiectiv

Dezvoltarea colaborării economice 
româno-cubaneze

HAVANA 15 (Agerpres). — în 
cursul vizitei pe care a întreprins-o 
în Republica Cuba. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, a avut convorbiri privind ex
tinderea și diversificarea conlucrării 
reciproc avantajoase. dezvoltarea 
multilaterală a colaborării eco
nomice bilaterale cu Antonio Es
quivel. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
cubaneze în Comisia mixta intergu- 
vernamentală româno-cubaneză de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, Joel Domenech Benitez, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri, ministrul industriei de bază, 
Marcos Lagecoello, ministrul indus
triei siderurgice și mecanice. Ricardo 
Cabrisas Ruiz, ministrul comerțului 
exterior, cu cadre din conducerea 
Comitetului de Stat al Aprovizionării 
Tehnico-Materiale.

A fost semnat, totodată, un 
program de dezvoltare a cooperă
rii in producția de motoare si auto
vehicule pe perioada 1983—1990. fiind 
convenite, de asemenea, măsuri pen
tru impulsionarea colaborării reci
proce in domeniile materialului ru
lant, tractoarelor și mașinilor agri
cole.

9 9 9

Manifestația, au anunțat 
zatorii, își propune drept 
mobilizarea opiniei publice daneze 
la acțiuni concrete in apărarea pă
cii, împotriva planurilor N.A.T.O. 
de amplasare a noi rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune in 
Europa occidentală.

„Un răspicat NU cursei înarmărilor!"
Un articol din publicația

WASHINGTON. — In Statele 
Unite, una din marile puteri mili
tare ale lumii, ia o tot mai mare 
extindere mișcarea împotriva ar
melor nucleare, pentru dezarmare 
și pace. într-un articol consacrat 
acestei probleme, publicația „DAILY 
WORLD" scrie că „La 2 noiembrie 
anul trecut, alegătorii din opt state 
ale S.U.A. și-au reafirmat sprijinul 
pentru propunerea de înghețare a 
arsenalelor nucleare. în sprijinul ei 
s-au pronunțat 60 la sută dintre 
cele 20 milioane de persoane care 
au participat la vot".

Aceeași publicație adaugă : „De 
pe acum, in țara noastră a început 
o amplă campanie pentru desfășu

rarea, intre 10—16 aprilie anul aces-

americană „Daily World"
ta, a „Săptăminil de luptă pentru 
pace ?i muncă". Peste 75 de mari 
centre industriale ale S.U.A. se 
pregătesc pentru această campanie. 
Locuitorii lor solicită autorităților 
municipale adoptarea de rezoluții 
cerind intețirea luptei pentru pace 
și pentru crearea a noi locuri de 
muncă. Partizanii rezoluțiilor speră 
ca Congresul S.U.A. să adopte un 
program național de ajutoare so
ciale finanțate din fondurile buge
tului militar.

Toate aceste manifestații — con
chide „Daily World" — atestă că 
mișcarea partizanilor păcii leagă 
tot mai strins problemele dezarmă
rii de problemele economice ale 
țării". (Agerpres).

[agențiile DE presă transmit
NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 

RICANE DE LA GENEVA. La 15 
martie, la Geneva 
niunea plenară 
U.R.S.S. și S.U.A. 
negocierile privind ----- -------------
mentelor nucleare în Europa. în 
aceeași zi a avut loc și reuniunea 
delegațiilor celor două tari la ne
gocierile vizind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice.

a avut loc reu- 
a delegațiilor 
participante la 

limitarea arma-

și organizarea de alegeri antici
pate la 23 aprilie. Hotărârea a fost 
luată ca urmare a faptului că 
guvernul de coaliție al premieru
lui Thoroddsen nu mai deține ma
joritatea decit în Camera Supe
rioară a Parlamentului (Althing).

UN APEL AL R.F.G. ADRESAT 
S.U.A. Guvernul R.E. Germania a 
lansat un apel Statelor Unite ce- 
rîndu-le să formuleze o nouă pro
punere, cît mai curind, pentru a se 

impasul în negocierile 
— S.U.A. cu privire la ra- 

nucleare cu rază medie de 
din Europa — transmite 

Reuter. Purtătorul de cu- 
guvemului vest-germ'an, 

Sudhoff, a spus în acest

INCIDENTE LA MIAMI. în 
cartierul populației de culoare din 
orașul american Miami (Florida) 
s-au semnalat in ultimele 48 de 
ore noi incidente rasiale, relatează 
agențiile A.P. și U.P.I. Pînă 
seara, poliția a operat 51 de 
țări.

luni 
ares-

depăși
U.R.S.S. 
chetele 
acțiune 
agenția 
vint al 
Juergen 
sens : „Noi sperăm și așteptăm ca 
propuneri mergînd mai departe să 
fie prezentate cît mai curind cu 
putință". „Nu trebuie neglijată 
nici o posibilitate de a ajunge la 
rezultate la Geneva anul acesta", 
a mai spus purtătorul de cuvînt.

ANTICIPATE ÎN IS-ALEGERI
LANDA. Primul ministru al Islan- 
dei, Gunnar Thoroddsen, a anun
țat dizolvarea parlamentului țării

PLOIFURTUNI DE ZAPADA ȘI
ÎN PERU. Mii de persoane au ră
mas fără adăpost datorită furtuni
lor de zăpadă, ca și ploilor care 
e-au abătut, în ultimele zile, asu
pra unor regiuni din nord-estul 
Perului, provocînd inundații pe în
tinse suprafețe de teren. în pro
vincia Caja Tambo, peste 100 km 
de șosele au fost acoperite de roci 
dislocate și aluviuni aduse de 
inundații. în provincia Convencion, 
10 000 de țărani de pe valea Oco- 
bamba au rămas izolați de restul 
tării, căile de acces rutier spre 
zonă fiind total impracticabile. 
S-a anunțat că asemenea intempe
rii nu au mai avut loc în Peru de 
40 de ani. J

Realizări ale economiei R. P. Polone
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — După 

cum a anunțat Direcția generală de 
statistică a R.P. Polone, în luna fe
bruarie, în sfera producției mate
riale s-au menținut tendințele con
statate în cea de-a doua jumătate a 
anului trecut, obținindu-se un nivel 
mai ridicat al producției în indus
trie și construcții. în perioada ianua- 
rie-februarie. creșterea producției a 
fost de 15 la. sută față de intervalul 
corespunzător al anului trecut. Pro-

în zilele de 14—15 martie a.c., Ia 
Moscova a avut loc o consfătui
re a secretarilor cu probleme in
ternaționale și ideologice ai Comi
tetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din une
le țări socialiste.

în cadrul consfătuirii s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire lâ 
problemele activității politice, ideo-

ducția extractivă a marcat. în fe
bruarie, un spor de 2 la sută, iar 
cea prelucrătoare — de 10 la sută, 
în comparație cu aceeași lună a anu
lui trecut.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că în comerțul exterior impor
turile au crescut cu 31 la sută, iar ex
porturile cu 47,2 la sută în compara
ție cu februarie 1982. Soldul activ în 
comerțul cu țările capitaliste a fost, 
la sfîrșitul lunii februarie, de 6 mi
liarde de zloți.

Miting la Phenian
Vie condamnare a manevrelor

PHENIAN 15 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc luni un miting 
de masă, în cadrul căruia peste 
10 000 de participant — activiști po
litici și obștești, oameni ai muncii 
din industrie și agricultură, lucră
tori din domeniile științei și culturii, 
numeroși tineri — și-au exprimat 
protestul față de manevrele militare 
americano—sud-coreene. care se

militare americano-sud-coreene
desfășoară pe teritoriul Coreei de 
Sud cu începere de la 1 februarie, 
relatează agenția A.C.T.C.

Cu acest prilej, Iun Ki Bok, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. și alți vorbitori au subliniat 
pericolul prezentat de manevrele 
„Team Spirit-83“ la adresa păcii în 
Coreea, in Asia șî în întreaga lume.

Hotarîrile reuniunii O. P. E. C
LONDRA 15 (Agerpres). — Reuniu

nea de la Londra a miniștrilor pe
trolului din țările membre ale 
O.P.E.C. (Organizația țărilor expor
tatoare de petrol) s-a încheiat cu un 
acord al acestora cu privire la prețu
rile și cotele naționale și globale de 
extracție pentru petrolul brut. Comu
nicatul reuniunii precizează că pre-

țul de referință al țițeiului țărilor 
O.P.E.C. a fost redus cu 15 la sută, 
de la 34 Ia 29 dolari.

în același timp, s-a căzut de acord 
asupra unui plafon de producție 
globală de 17,5 milioane de barili pe 
zi, pentru restul acestui an. S-au 
stabilit, de asemenea, cote naționale 
de extracție.

★
La consfătuire au participat : 

din partea Partidului Comunist 
Bulgar — A. Lilov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., D. Stanișev, secretar al C.C. 
al P.C.B., S. Mihailov, secretar al 
C.C. al P.CB. ; din partea Partidu
lui Comunist T... '
V. Bilak, membru_al 
secretar 
membru 
secretar 
secretar 
tea Partidului Comunist din Cuba — 
A. Perez Herrero, membru supleant 
al Biroului Politic, membru al secre
tariatului C.C. al P.C. din Cuba ; 
din partea Partidului Socialist Unit 
din Germania — K. Hager, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. H. Axen, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., J. Herrmann, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 

Partidului 
Laoțian — 
al C.C. al 

Partidului 
Mongol — 
al Biroului 
al P.P.R.M., 
al P.P.R.M.;. 
Muncitoresc

din Cehoslovacia — 
P.rezidiului, 

al C.C. al P.C.C., J. Fojtik, 
supleant al Prezidiului, 

al C.C. al P.C.C., J. Havlin, 
al C.C. al P.C.C. ; din par-

madrid: Precizări in legătură cu problema
apartenenței Spaniei la N.A.T.O

MADRID 15 (Agerpres). — într-o 
primă conferință de presă oficială 
organizată la Madrid după instala
rea sa în funcție, președintele gu
vernului spaniol. Felipe Gonzalez, 
a reafirmat continuitatea procesului 
democratic inițiat în tară, subliniind 
în context realizarea unor măsuri 
pentru reducerea șomajului și a ra
tei inflaționiste, menținerea cursului 
monedei naționale etc.

în ceea ce privește organizarea 
unui referendum in problema apar-

PERU

tenenței Spaniei la N.A.T.O., 
ședințele guvernului spaniol a rele
vat, potrivit agenției E.F.E., că ea 
nu este de actualitate și că un refe
rendum nu va fi convocat „atît 
timp cit persistă un climat de ten
siune pe plan internațional".

Felipe Gonzalez s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
la nivel înalt pentru dezarmare in 
Europa, „ca o continuare logică a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa".

Programul general de acțiune al Stîngii Unite
LIMA 15 (Agerpres). — La Lima 

au fost date publicității programul 
general de acțiune al Stîngii Unite 

pentru următorii doi
platforma-program de gu- 
democratică și antiimperiă- 
normele organizatorice ale 
— informează agenția Pren-

din Peru 
ani — 
vernare 
listă și 
alianței
sa Latina.

Documentele au fost adoptate în 
cadrul unei reuniuni lărgite a Direc
țiunii Executive Naționale a alian
ței, la care au luat parte reprezen
tanți ai Partidului Comunist Peruan, 
Partidului Socialist Revoluționar, 
Avangărzii Revoluționare, Uniunii de 
Stingă Revoluționare, precum și ai 
celorlalte formațiuni politice care fac 
parte din Stînga Unită.

P.S.U.G. ; din partea 
Popular Revoluționar 
S. Vinaketh. secretar
P.P.R.L. ; din partea 
Popular Revoluționar 
D. Gombojav, membru 
Politic, secretar al C.C. 
G. Adia, secretar al C.C. 
din partea Partidului _________
Unit Polonez — J. Czyrek, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. J. Glowczyk, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., 
zechowski, secretar al __  _
P.M.U.P. ; din partea Partidului Co
munist Român — Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. ; din 
partea Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar — M. Ovari. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U... G. Aczel. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
P.M.S.U.. P. Varkonyi,

M. Or-
C.C. al

al 
. . secretar al 

C.C. al P.M.S.U. ; din partea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
— B. N. Ponomariov, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. M. V. Zimianin, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S. ; 
din partea . Partidului Comunist din 
Vietnam — Hoang Tung, secretar al 
C.C. al P.C. din Vietnam.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat. de asemenea, activiști ai 
mitetelor Centrale ale partidelor 

, țești.
Participantii la consfătuire 

efectuat un schimb amplu de 
reri cu privire la problemele actua
le ale activității politice, ideologice 
și de propagandă legate de evolu
ția situației internaționale, explica
rea și realizarea ideilor Consfătuirii 
de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
a altor propuneri ale 'țărilor socia
liste orientate spre întărirea păcii și 
securității internaționale.

au 
pă-

0 importantă contribuție la afirmarea cauzei independenței,
progresului mondial

Pentru o politică nouă în 
viața internațională. Timp de 
o săptămină, capitala Indiei a con
centrat atenția opiniei publice mon
diale, datorită amplei dezbateri asu
pra. problemelor vitale ale lumii con
temporane prilejuită de cea de-a 
Vil-a Conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate. Prin însăși te
matica vastă abordată, prin Soluții
le preconizate pentru depășirea stării 
de neliniște și încordare, pentru li
chidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice, juste și 
echitabile, conferința de la New 
Delhi s-a înscris ca un eveniment 
de profundă semnificație al vieții In
ternationale.

România socialistă, care are sta
tutul de invitată la activitatea miș
cării de nealiniere, a acordat o mare 
importantă conferinței din capitala 
Indiei, participarea unei delegații 
românești la lucrările marelui forum 
fiind o nouă ilustrare a dorinței sale 
de a contribui, și pe această cale, la 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu aceste țări, la promo
varea telurilor și obiectivelor fun
damentale ale nealinierii. O străluci
tă expresie a poziției țării noastre de 
deosebită prețuire a rolului țărilor 
nealiniate în lumea contemporană 
o constituie Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU adresat 
Conferinței Ia nivel înalt de Ia New 
Delhi. „România — se subliniază în 
mesaj — dă o înaltă apreciere rolu
lui țărilor nealiniate în viata politică 
mondială, în imprimarea unui curs 
pozitiv în desfășurarea evenimente
lor internaționale, în eforturile pen
tru promovarea păcii și colaborării 
între popoare. Realitățile lumii de azi 
demonstrează tot mai evident că 
mișcarea țărilor nealiniate reprezin
tă un factor de seamă în lupta îm
potriva oricăror forme de dominație 
și asuprire, pentru afirmarea unei 
politici noi, democratice bazată pe 
egalitate și respect reciproc, pe drep
tul fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, deplin stăpin pe bogățiile na
ționale, pe destinele sale".

Interesul viu cu care a fost 
primit Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu în rîndul participanților 
atestă multitudinea punctelor de a- 
propiere, a afinităților existente în
tre România și țările nealiniate. 
Ecoul amplu al ideilor cuprinse 
în acest document politic de excep-

tională însemnătate se explică toc
mai prin faptul că, pornind de la 
realitățile lumii contemporane, sînt 
supuse atenției propuneri realiste și 
constructive pentru soluționarea ma
rilor probleme care confruntă uma
nitatea corespunzător intereselor tu
turor statelor.

Conferința de la New Delhi s-a 
întrunit, in condiții internaționale 
deosebit de grave și de complexe. 
Relațiile dintre state sint serios-afec- 
tate de neîncrederea și încordarea ce 
s-au. acumulat ca urmare a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de forță și dominație, a per
sistenței unor conflicte și apariției 
altora noi ; deosebit de grave sint im
plicațiile cursei înarmărilor ; sint din

a arătat nu o dată președintele 
României, pe deasupra tuturor deo
sebirilor, între țările nealiniate 
există interese comune fundamen
tale, care sînt mult mai Importante, 
precumpănitoare — apărarea păcii, 
înfăptuirea dezvoltării, edificarea 
unei lumi a dreptății și justiției.

Astfel, conferința de la New Delhi 
s-a înscris ca o puternică manifesta
re a voinței statelor de dezvoltare 
liberă și suverană. în intervențiile 
de la tribuna reuniunii, în documen
tele supuse aprobării a fost cu cla
ritate exprimată hotărîrea țărilor 
nealiniate de a se opune oricăror in
gerințe din afară în treburile lor in
terne, politicii imperialiste de forță 
și dictat, reafirmîndu-se atașamen-

tendința de atragere a țărilor în 
curs de dezvoltare in vîrtejul înar
mărilor, cu consecințe din cele mai 
nefaste pentru acestea. în același 
timp, este lesne de înțeles că în 
aceste condiții, așa cum arată expe
riența. statele nealiniate ajung uneori 
în situația de a fi expuse riscului im
plicării in confruntări de interese 
străine. în lumina acestei realități, 
in documentele adoptate, participan
ta la conferință subliniază urgența 
cu' care se impune luarea de măsuri 
concrete pentru înlăturarea perico
lului unui război mondial nimicitor.

„Mesajul de Ia Delhi", adresat 
marilor puteri, evidențiază răspun
derea tuturor statelor, și în primul 
rînd a statelor nucleare, în fața ge-

PE MARGINEA CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE

Mijlociu, Africa australă, din alte 
zone ale Asiei, Africii, din Meditera- 
na și Oceanul Indian reflectă preo
cuparea statelor participante de a-și 
aduce contribuția la găsirea unor so
luții politice, care să țină seama de 
interesele tuturor popoarelor, cu con
vingerea că. așa cum arăta președin
tele României, oricît de grele și de 
îndelungate ar fi tratativele, ele sînt 
infinit mai bune, fiind singura cale 
rațională de a evita confruntările ar
mate, care provoacă întotdeauna mari 
daune și suferințe popoarelor.

Una din problemele fundamentale 
ale epocii noastre, pe larg aborda
tă în cadrul conferinței de la New 
Delhi, o constituie lichidarea subdez
voltării, a marilor decalaje dintre ță
rile bogate și țările sărace — asupra 
ideilor și soluțiilor formulate în ca
drul dezbaterilor, in Declarația eco
nomică urmînd să revenim intr-un 
comentariu distinct.

logice și de propagandă, precum și 
în legătură' cu evoluția situației in
ternaționale actuale. De asemenea, 
s-a efectuat un schimb de informa
ții în legătură cu marcarea împlinirii 
a 165 de ani de la nașterea și a 100 
de ani de la încetarea din viață a 
lui Karl Marx.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
S-a constatat cu satisfacție că ini

țiativele pașnice formulate in Decla
rația politică adoptată, la Praga și, 
în primul rind. propunerea privind 
încheierea Tratatului cu privire la 
nefolosirea reciprocă a forței mili
tare și menținerea de relații pașni
ce între participantii la Tratatul de 
la Varșovia și părticlpanții la Tra
tatul Atlanticului de Nord au fost 
primite cu un mare interes. înțe
legere și sprijin in mișcarea mun
citorească internațională și în miș
carea de eliberare, în cele mai di
ferite cercuri ale opiniei publice 
progresiste, de guvernele multor țări 
ale lumii. Ansamblul inițiativelor de 
politică externă ale țărilor socia
liste- este apreciat ca o alterna
tivă reală la politica de inten
sificare a înarmărilor, promovată de 
S.U.A. și unii dintre aliații lor. in 
scopul obținerii supremației militare, 
politică ce duce la deteriorarea sta
bilității internaționale. Aceste initia
tive sint o nouă ilustrare a atitudinii 
responsabile a țărilor socialiste fată 
de menținerea păcii, a hotărîrii. aces
tora de a acționa pentru preîntimpi- 
narea unui război nuclear.

Participantii la consfătuire au 
relevat cu satisfacție amplul ecou in
ternațional pe care îl au propunerile 
statelor socialiste privind dezarma
rea nucleară pe continentul euro
pean, începînd cu instituirea unui 
moratoriu referitor la amplasarea 
noilor rachete nucleare cu rază me
die de acțiune și terminînd cu elibe
rarea totală a continentului de orice 
armamente nucleare cu rază medie 
de acțiune și tactice. Rezultatul luptei 
împotriva planurilor N.A.T.O. de 
amplasare a noilor rachete americane 
în Europa occidentală are o însem
nătate hotăritoape din punct de ve
dere al perspectivelor evoluției eve
nimentelor nu numai în Europa, ci și 
pe întreaga planetă. înfăptuirea aces
tor planuri, care urmează să înceapă 
în anul 1983. ar reprezenta un grav 
pericol pentru popoarele europene, ar 
duce la reducerea încrederii și înrău
tățirea situației internaționale. De 
aceea, este extrem de important să se 
acționeze cu hotărire împotriva des
fășurării în Europa a unui nou ciclu 
al cursei înarmărilor nucleare.

A fost exprimată îngrijorarea în 
legătură cu înviorarea tendințelor re
vanșarde ale cercurilor reacționare în 
R.F.G. și s-a relevat că respectarea 
realităților. teritorial-politice actuale 
din Europa constituie un factor 
inalienabil și necesar al păcii și secu
rității europene.

Participantii la consfătuire s-au 
pronunțat cu fermitate pentru re
luarea și întărirea procesului des
tinderii. Ei au relevat importanța 
propunerii înscrise în Declarația po
litică de a se începe tratative direc
te între statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele mem
bre ale N.A.T.O. privind înghețarea 
și reducerea substanțială a cheltu
ielilor militare. S-a relevat că țările 
socialiste sînt dispuse, ca și pînă acum, 
să analizeze în fond orice alte pro
puneri constructive îndreptate spre 
soluționarea celor mai importante 
probleme ale vieții internaționale, 
luind în considerare în mod consec
vent principiile egalității, securității 
egale și avantajului reciproc.

în continuare a fost subliniată nă
zuința partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste spre un 
dialog și o colaborare cît mai largă 
în problemele păcii și dezarmării cu 
toate forțele politice și sociale, cu 
partidele și organizațiile de diferite 
ideologii, convingeri și vederi care 
sînt gata să lupte pentru realizarea 
acestor scopuri.

Participantii la consfătuire au 
evidențiat faptul că evoluția situa
ției internaționale confirmă impor
tanța prevederilor declarației Comi
tetului Politic Consultativ cu privire 
la soluționarea prin mijloace poli
tice a conflictelor militare existente 
din Asia, Africa. America Latină și 
preîntîmpinarea apariției altora noi, 
lichidarea definitivă a tuturor rămă
șițelor colonialismului și rasismului, 
renunțarea la politica neocolonialis- 
tă, de asuprire și exploatare a al
tor popoare. La însănătoșirea atmos-

în cursul zilei de marți, secre. 
tarii Comitetelor Centrale ale 
partidelor reprezentate la consfă
tuire au fost primiți de tovarășul 
I. V. Andropov, secretar general 
C.C. al P.C.U.S.

La încheierea consfătuirii, C.C. 
P.C.U.S. a oferit o recepție 
onoarea participanților.

★
ferei internaționale ar contribui : 
transformarea Oceanului Indian in
tr-o zonă a păcii ; realizarea unei re
glementări juste, trainice și globale 
în Orientul Mijlociu, unde ca ur
mare a agresiunii israeliene in Li
ban, încurajată de forțele imperia
liste. s-a agravat și mai mult situa
ția periculoasă avînd grave implica
ții internaționale ; întărirea procese
lor destinderii și încrederii in rela
țiile dintre toate țările continentului 
asiatic ; soluționarea pe cale politică 
a problemelor din Asia de Sud-Est 
și transformarea acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii, stabilității și bu
nei vecinătăți ; soluționarea politică 
a problemelor din America Centrală 
și Bazinul Caraibilor, unde cercurile 
imperialiste din S.U.A. și acoliții lor 
continuă să exercite presiuni bruta
le asupra Cubei, punînd. în pericol 
libertatea și independența aces
teia. intenționează să nimicească re
voluția nicaraguană. împiedică cu 
îndîrjire poporul Salvadorului să-și 
hotărască singur soarta ; lichidare- 
focarelor de conflict existente : 
sudul Africii prin încetarea agresiv. ■ . 
nii imperialismului și a aliatului său 
sud-african împotriva statelor „din 
prima linie" și asigurarea 'indepen
denței Namibiei.

Reprezentanții partidelor frățești 
au subliniat însemnătatea crescindă 
a mișcării statelor nealiniate în 
opera de menținere a păcii, au salu
tat hotărîrile Conferinței de la New 
Delhi orientate spre întărirea des
tinderii și extinderea acesteia asu
pra tuturor zonelor lumii, restructu- , 
rarea relațiilor economice internațio
nale pe o bază echitabilă și democra
tică. ceea ce ar corespunde intere
selor tuturor popoarelor.

în cadrul consfătuirii, o deose
bită atenție a fost acordată exami
nării problemelor practice legate de 
intensificarea acțiunilor de contra
carare a eforturilor reacțiunii de a 
declanșa o „cruciadă" anticomunistă. 
Fiind o expresie a crizei profunde 
a imperialismului, aceasta servește 
în fapt drept instrument de agresiu
ne împotriva forțelor crescinde ale 
păcii, democrației și progresului so
cial, urmărește amestecul in trebu
rile interne ale altor țări, atițarea 
ostilității în relațiile dintre state, 
o intensificare și -mai mare a încor
dării internaționale.

Participantii la consfătuire au 
dezbătut pe larg problema adincirii 
colaborării partidelor frățești în do
meniul activității de propagandă și 
informare pe probleme 
externă. Ei au relevat 
explicării în continuare 
statelor socialiste in 
războiului și ale păcii, 
prevederilor Declarației 
Consfătuirii de la Praga, 
rilor țărilor socialiste în . 
încetării cursei înarmărilor. înfăp
tuirii de măsuri practice in dome
niul dezarmării. în primul rind a 
celei nucleare.

S-a relevat necesitatea informă^” 
veridice și substanțiale cu privitei 
viața țărilor socialiste, a unei cola
borări mai eficiente pe planul știin
țelor sociale, a intensificării efortu
rilor pe linia prezentării in adevă
rata lor lumină a realităților capita
lismului contemporan.

în legătură cu împlinirea a 165 
de ani de la nașterea și a 109 de 
ani de la încetarea din viață a lui 
Karl Marx, participantii la consfă
tuire au făcut un schimb de infor
mații privind acțiunile consacrate 
memoriei întemeietorului socialis
mului științific, propagarea teoriei 
marxist-leniniste în condițiile actua
le. La consfătuire s-a subliniat în 
mod unanim că marxism-leninismul, 
socialismul științific, materialismul 
dialectic și istoric au fost și rămin 
fundamentul ideologic de neclintit 
al unei politici juste și eficace a co
muniștilor, al soluționării noilor pro
bleme pe care le ridică viața.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, tovărășească, in 
spiritul solidarității internaționale ce 
caracterizează relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești fră
țești.

al

al 
în

de politică 
importanta 
a pozițiilor 
problemele 
înfăptuirii 
politice a 

a propune- 
problemele

ORIENTUL MIJLOCIU

ce în ce mai greu resimțite efectele 
crizei economice — toate acestea cre- 
înd mari pericole la adresa libertății 
și independenței tuturor popoarelor, 
sporind primejdia declanșării unor 
noi războaie, inclusiv a unui război 
nuclear pustiitor.

Preocuparea serioasă în fata aces
tei situații internaționale și-a găsit 
reflectare în desfășurarea lucrărilor 
conferinței, concluziile dezbaterilor, 
propunerile de măsuri fiind sinteti
zate în Declarația politică. Declara
ția economică și în celelalte docu
mente adoptate.

Respingere fermă a prac
ticilor de dominație și inge
rințe Desigur, în cadrul mișcării de 
nealiniere există state de o mare di
versitate — nu numai ca mărime sau 
resurse naturale, ci și în ce privește 
orinduirea socială, opțiunile ideolo
gice și politice, stadiile de dezvol
tare economică și socială. De aceea, 
deteriorarea situației internaționale, 
accentuarea diferitelor contradicții 
și-au făcut în oarecare măsură simțite 
efectele și în rîndurile mișcării de 
nealiniere. Conferința de la New 
Delhi a trebuit să țină seama de 
aceste stări de lucruri. întreaga des
fășurare a conferinței, documentele 
adoptate confirmă însă că, așa cum

tul unanim la principiile și telurile 
mișcării de nealiniere, în lumina 
tocmai a marii răspunderi ce revine 
statelor nealiniate in actualele împre
jurări internaționale pentru a deter
mina renunțarea la cursul periculos 
al evenimentelor, 
movarea fermă a 
tindere, colaborare

reluarea și pro- 
politicib de des- 
și pace.

prioritățilorPrioritatea 
salvgardarea păcii, înlătura
rea primejdiei nucleare. ° 
idee ce a revenit frecvent în cursul 
dezbaterilor de la New Delhi, a 
fost aceea a pericolului pe care II 
generează cursa înarmărilor la adre
sa tuturor statelor și popoarelor, a 
întregii umanități, evidențiindu-se o 
dată mai mult justețea aprecierii cu
prinse in Mesajul președintelui 
României că astăzi, cînd omenirea a 
devenit un uriaș arsenal de arme 
care pot distruge de cîteva ori în
treaga viață și civilizație de pe pla
neta noastră, problema fundamentală 
a epocii noastre este 
narea războiului și 
păcii.

Nu a existat șef de 
guvern care în intervenția sa să nu-și 
fi exprimat îngrijorarea față de in
tensificarea înarmărilor. Cu atit mai 
mult cu cît este tot mai evidentă

preintimpi- 
salvgardarea

stat sau de
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de azi și a celor viitoare și 
să asculte „chemarea po- 
lumii" de a adopta măsuri 

și practice în vederea pre- 
război nuclear,

nerației 
le cere 
poarelor 
urgente 
întîmplnării unui . 
arătindu-se că „există toate posibili
tățile ca anul 1983 să fie un an cru
cial pentru dezarmarea nucleară".

Tratativele, unica modali
tate de soluționare a pro
blemelor litigioase. Documen
tele adoptate, ca și dezbaterile ge
nerale au reliefat, totodată, impor
tanța poziției exprimate în Mesa
jul adresat conferinței de pre
ședintele României privind necesita
tea renunțării cu hotărire la poli
tica de forță și de amenințare cu 
forța, la soluțiile militare, pentru re
zolvarea tuturor problemelor litigioa
se numai și numai pe calea pașni
că. a tratativelor. Și. intr-adevăr, s-ar 
putea spune că zidurile palatului 
unde s-au desfășurat lucrările con
ferinței nu au 
tul exploziilor 
de conflict — 
altele mai de 
cazurile fiind 
niate. Apelul adresat Iranului și Ira
kului pentru încetarea conflictului 
dintre ele și reglementarea acestuia 
pe cale pașnică, pozițiile exprimate 
cu privire la situația din Orientul

putut atenua zgomo- 
dintr-o serie de zone 
unele mai apropiate, 
departe, dar în toate 
implicate țări neali-

Sub semnul marelui dezi
derat al unității. Intrea§a destă- 
șurare a conferinței de la New Delhi 
a pus în evidență importanța pe 
care o reprezintă întărirea continuă 
a colaborării, solidarității și unității 
de acțiune a țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, ca o condiție e- 
sențlală a înfăptuirii aspirațiilor lor 
fundamentale. „Mai mult ca oricind 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul adresat conferinței — ca
pacitatea țărilor nealiniate de a in
fluența pozitiv cursul evenimentelor 
depinde astăzi de întărirea unității 
și colaborării lor. Indiferent de deo
sebirile care mai pot exista în abor
darea unei probleme sau alteia, ele 
trebuie să găsească calea spre uni
tate, spre colaborare, spre o con
lucrare cit mai activă in direcția unei 
politici noi, de deplină 
independență, de pace 
între națiuni".

Apelul adresat de 
Nicolae Ceaușescu este 
gajarea plenară a României socialis
te de a acționa și în viitor pentru 
dezvoltarea largă a raporturilor de 
prietenie și solidaritate cu statele 
nealiniate, în curs de dezvoltare, de 
a-și aduce întreaga contribuție Ia 
promovarea țelurilor nobile ale miș
cării de nealiniere, pentru afirmarea 
năzuințelor de pace, independentă și 
progres ale tuturor națiunilor lumii.

Dumitru ȚINU

egalitate, de 
și înțelegere

președintele 
întărit de an-

© în Cisiordania și Gaza continuă manifestațiile de protest 
ale populației palestiniene • Declarațiile fostului președinte 

al S.U.A.
DAMASC 15 (Agerpres). — Situația 

rămine încordată în Cisiordania și 
Gaza, teritorii ocupate de Israel. 
După cum menționează agenția 
France Presse, de mai multe zile au 
loc manifestații de 
lației palestiniene 
mallah, El Bireh 
armata israeliană a 
zeci de persoane, majoritatea studenți 
sau elevi de liceu. Numeroase școli, 
precum și universitățile din Bethleem 
și AI-Khalil continuă să fie închise 
ca urmare a ordinului dat de autori
tățile de ocupație, adaugă agenția 
W.A.F.A, Totodată, se arată că rămin 
în vigoare interdicțiile de circulație.

protest ale popu- 
în orașele Ra- 

și Nablus, unde 
arestat mal multe

AMMAN 15 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Statelor Unite. Jimmy 
Carter, aflat într-un turneu de in
formare într-o serie de țări din 
Orientul Mijlociu, a declarat că așe
zările construite de Israel in terito-

riile arabe ocupate ..sînt Ilegale" și 
reprezintă ..un obstacol evident in 
calea păcii in regiune". La o confe
rință de presă tinută la Amman, 
înainte de a pleca în Arabia Saudită, 
Carter a adăugat că politica israe- 
liană de colonizare a acestor teri
torii, ca și 
sînt indicii 
a negocia".

invadarea Libanului ..nu 
ale dorinței Israelului de

15 (Agerpres). — ArmataBEIRUT
libaneză este gata să-și desfășoare 
trupele pe întregul teritoriu al Liba
nului și să-și asume deplina respon
sabilitate pentru menținerea păcii și 
securității in țară, a declarat minis
trul apărării, Issam Khoury, potrivit 
agenției France Presse.

Libanul este, de asemenea, gata 
să-și asume responsabilitățile pe plan 
internațional, garantind securitatea 
granițelor sale și respectîndu-și an
gajamentele. a spus Issam Khoury.

Contacte în vederea reglementării 
problemei cipriote

NICOSIA 15 (Agerpres). — Mem
brii grupului de contact al țărilor 
nealiniate in problema Ciprului au 
sosit la Nicosia pentru a cunoaște la 
fața locului situația din insulă.

Observatorii politici sînt de părere 
că reluarea activității grupului este 
legată de acțiunile 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, referitoare la pro
blema cipriotă și la o posibilă dezba-

anunțate de

pe calea tratativelor
tere ulterioară în cadrul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

Grupul de contact — care cunrinde 
delegați permanenți la O.N.U. ai 
Algeriei, Iugoslaviei, Indiei, Guyanei, 
Cubei, Mali și Sri Lanka — a inițiat 
anul trecut o rezoluție care se pro
nunță in favoarea reglementării ne
gociate a problemei cipriote, prin in
termediul convorbirilor intercomu- 
nitare.
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