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® Pînă în seara zilei de 15 martie au fost însămînțate 346 500 hectare
cu culturi din prima epocă
® în 15 județe și în Sectorul agricol Ilfov s-a încheiat semănatul mazării
® în județul Galați au fost însămînțate toate suprafețele prevăzute a se
cultiva cu sfeclă de zahăr, iar în județele Ialomița, Olt și Timiș această lucrare
s-a executat în proporție de 54—75 la sută
® Diferențe apreciabile între județele aflate în zona I la plantarea cartofilor timpurii : Olt, Ialomița, Giurgiu și Sectorul agricol Ilfov
100 la sută ;
—
78
la
sută.;
Constanța
și
Buzău
— 75 la
Teleorman — 89 la sută ; Călărași
sută ; Timiș — 73 la sută ; Dolj — 54 la sută ; Arad — 34 la sută ; Brăila —
27 la sută ; Tulcea — 7 la sută
© Cerința practică imediată : intensificarea la maximum a ritmului lucră
rilor pentru terminarea în scurt timp a semănatului culturilor din prima epocă
® Munca mecanizatorilor să fie organizată în formații complexe, folosindu-se cuplaje de mașini
® Specialiștii să fie permanent prezenți în cîmp, dovedind exigență
maximă pentru calitatea lucrărilor, pentru asigurarea densității optime de
plante la hectar
® Orice oră, orice zi cîștigate acum la semănat contează mult în bătălia
pentru recolta acestui an

DE RECENTA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R

capaciiAtiu de producte
folosite integral,
cu maximă eficiență!
rească consecvent încărcarea judi
în etapa actuală, cind factorii cali
cioasă a mijloacelor tehnice pe
tativi au un rol preponderent in
schimburi, pe secții și ateliere, in
ansamblul
dezvoltării
economiei
strînsă concordanță cu planul pro
n>. ître naționale, folosirea deplină,
ducției fizice și programele de
cu (halt randament a capacităților de
colaborare, cu cerințele impuse de
producție, a întregului potențial pro
evitarea
suprasolicitării sistemului
ductiv existent se înscrie ca un im
energetic național în orele de vîrf de
perativ de excepțională însemnătate
pentru toate colectivele de întreprin . sarcină, ale reducerii consumului
de energie electrică. Ce-i drept, sînt
deri. Acest imperativ a fost subli
numeroase întreprinderile care anul
niat din nou de secretarul general
trecut și în primele două luni din
al partidului, tovarășul Nicolac
acest an au obținut indici buni în
Ceaușescu, la Conferința Națională
utilizarea capacităților de producție.
a partidului, precizîndu-se cu toată
Bunăoară, așa cum s-a subliniat la
claritatea că fiecare leu investit tre
buie să aducă maximum de eficien
ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., în 23 de județe și
tă, să ducă la creșterea avuției na
în municipiul București acest impor
ționale.
tant indicator a fost, în anul 1982,
Această problemă de mare impor
superior celui obținut pe ansamblul
tantă pentru îndeplinirea planului pe
industriei. La o analiză mai atentă
anul 1983 și pe întregul cincinal a
se constată îhsă că în unele ramuri
fost examinată. într-un spirit de
ale producției materiale — în meta
înaltă exigență, in cadrul ședinței
lurgie. construcții de mașini, chimie,
Comitetului Politic Executiv al ,C.C.
industria minieră și petrolieră — o
al P.C.R. din 15 martie, care, critiserie de mașini-unelte. instalații și
cînd lipsurile manifestate anul trecut
utilaje nu au fost încărcate corespun
în acest domeniu, a cerut ministere
zător. ceea ce a făcut ca. pe ansam
lor. centralelor industriale. întreprin
blul industriei republicane, indicele
derilor. tuturor factorilor de răspun
■
planificat de utilizare a fondului
dere să ia măsuri hotărîte pentru
de timp maxim disponibil. _să nu
folosirea cit mai eficientă a capaci
tăților de producție de care dispune . fie îndeplinit în anul 1982. In
principal, tocmai aceste deficieneconomia națională, pentru creșterea
țe au dus anul trecut în unele
indicilor de utilizare a mașinilor,
producunități la nerealizarea
utilajelor și instalațiilor — inclusiv
ției fizice în structura sortimena celor intrate recent în funcțiune —
tală
planificată.
Paradoxal
este
fap
și redistribuirea grabnică între di
tul că în unele întreprinderi, deși
verse sectoare și unități productive a
producția fizică și indicii de utilizare
utilajelor nefolosite.
; j.
Indiscutabil, este vorba de o cerința
a’mașinilor și instalațiilor se situează
sub prevederile planului, totuși aces
obiectivă, impusă de rațiuni econo
mice majore. Societatea noastră a
tea au depășit consumurile de energie
electrică si com
depus și depune
bustibil. Iată de
mari eforturi pen- ----------------------ce.
acționînd în
tru dotarea teh
direcția încărcării
nică superioară a
judicioase a mij
economiei. Ca ur
loacelor tehnice,
mare a unui im
consiliile oameni
portant ' volum de
lor muncii
din
investiții alocate
întreprinderi sînt
din venitul na
chemate să acor
țional, numai iii
de o atenție deo
ultimul
deceniu
sebită criteriilor
fondurile fixe din
de eficiență, aurji*ățiie
sociadoptînd măsuri și soluții în funcție
" de stat au crescut de peste
z,i ori, ajungind la o valoare de ’ de particularitățile fiecărui grup de
utilaje și instalații, astfel incit aces
peste 2 000 miliarde lei. Semnificativă
pentru stadiul actual de dezvoltare
tea să' fie utilizate cu maximum de
randament și cu un consum rațional
atihs de economia românească este
și complexitatea tehnică mereu mai
de energie electrică și combustibil.
ridicată a instalațiilor, mașinilor și
Cu aceeași stăruință și răspundere
utilajelor, concretizată prin sporirea
este necesar să se ocupe conduce
gradului lor de mecanizare și auto
rile ministerelor, centralelor indus
matizare. Iar în fiecare mașină sau
triale și întreprinderilor de efectua
instalație este încorporată o parte din
rea la termenele prevăzute și de
munca noastră, din avuția națională, o
bună calitate a reparațiilor curente
anumită cotă-parte din șansele noas
și capitale, respectîndu-se cu stricte
tre de progres economic și social.
țe graficele de revizie și întreținere
După cum, fiecare nouă mașină sau
a mașinilor și utilajelor. în ansam
instalație pusă in funcțiune înseamnă
blul acestor preocupări, o atenție
unul sau mai multe locuri de muncă
deosebită trebuie acordată realizării
în plus, noi surse de sporire a pro
la timp. în proporția, la calitatea și
ducției, a avuției naționale. Folosirea
în diversitatea cerută, a necesarului
deplină a capacităților de producție
de piese de schimb, de care depinde,
reprezintă, în ultimă instanță, o pro
într-o mare măsură, utilizarea între
blemă capitală a creșterii eficienței
gului fond de mașini și utrlaje. In
în fiecare întreprindere și pe an
acest sens, așa cum a indicat Comi
samblul economiei naționale — obiec
tetul Politic Executiv al C.C. al
tivul esențial al măsurilor adoptate
P.C.R.. este necesar ca toate minis
de conducerea partidului. pentru
terele și întreprinderile să ia măsuri
adîncirea autoconducerii și autocorespunzătoare în vederea produce
gestiunii muncitorești și perfecțio
rii prin mijloace proprii a unei game
narea întregului mecanism economai largi de piese de schimb, îndeo
mico-financiar.
sebi a unicatelor, precum și pentru
asigurarea
recondiționării pieselor
Subliniind necesitatea sporirii răs
uzate, fiecare unitate productivă
punderii colective și individuale pen
creîndu-și astfel posibilitatea de a-și
tru dezvoltarea continuă a mijloace
acoperi circa 50 ia sută din cerințe.
lor fixe, a avuției generale a întregii
societăți, pentru gospodărirea cu ma
O problemă centrală pentru utili
ximă eficiență și rentabilitate a aces
zarea cit mai eficientă a potențialu
teia, în cuvîntarea rostită recent la
lui productiv o constituie pregătirea
adunarea generală a oamenilor mun
forței de muncă, ridicarea nivelului
cii de la întreprinderea „23 August"
profesional, tehnic, științific al tu
din Capitală, tovarășul Nicolae
turor oamenilor muncii. Experiența
Ceaușescu arăta : „în cadrul noului
a demonstrat că utilizarea cu indici
mecanism economic, participarea cu
superiori a capacităților de produc
părți sociale la fondul de dezvoltare
ție depinde. în primă și ultimă in
ocupă un loc important. Noi pornim
stanță, de oameni, de gradul lor de
de la faptul că uzinele, principalele
pregătire profesională, de măsura
mijloace de producție sînt proprieta
în care cunosc și stăpînesc tehnica
tea oamenilor muncii. De aceea, fie
modernă. Calificarea din timp a
care colectiv trebuie să aibă deplina
muncitorilor, ridicarea permanentă a
răspundere și să dea socoteală de fe
nivelului lor de pregătire profesio
lul cum administrează mijloacele
nală, corelarea planului forței de
importante pe care societatea i le-a
muncă cu necesitățile reale ale pro
încredințat spre administrare". Avînd
ducției sînt tot atîtea pîrghii pen
drept scop întărirea sentimentului și
tru utilizarea corespunzătoare a mij
răspunderii oamenilor muncii ca
loacelor tehnice din fiecare între
proprietari, măsurile stabilite de con
prindere. De asemenea, reciclarea
ducerea partidului privind participa
și însușirea mai multor-meserii, poli
rea cu părți sociale la fondul de dez
calificarea se înscriu ca soluții
voltare vor asigura, cu certitudine, , absolut obligatorii pentru formarea
de muncitori, tehnicieni și specialiști
creșterea mai puternică a producției,
capabili să răspundă operativ mo
a beneficiilor, a venitului național și
bilității proceselor de producție în
avuției patriei noastre — sursa uni
că pentru dezvoltarea în continuare
condițiile folosirii cit mai eficiente
a forțelor de producție ale țării și
a mijloacelor tehnice.
pentru ridicarea bunăstării materiale
Deosebita actualitate și însemnă
și spirituale a întregului popor.
tate a utilizării cu înalt randament
Sînt elemente care argumentează
a capacităților de producție, a mași
convingător de ce conducerea parti
nilor. utilajelor și instalațiilor impune
ca toate colectivele de oameni ai
dului nostru situează în mod stăruitor
muncii, în calitate de proprietari,
in atenția organelor și organizațiilor
producători și beneficiari, să acțio
de partid, a organelor de conducere
neze intr-un spirit de înaltă res
colectivă, a colectivelor de oameni
ponsabilitate pentru buna gospodă
ai muncii din toate întreprinderile,
rire a mijloacelor tehnice, pentru a
cerința majoră a folosirii intensive,
obține maximă eficiență din fiecare
depline, cu înaltă eficiepță a capaleu investit, pe aceasta cale asigucitaților de producție existente, a
rîndu-se creșterea beneficiilor, a
tuturor fondurilor fixe din econoproducției nete, a venitului națio
mie. în ce direcții trebuie acționat
nal, respectiv mijloacele necesare
in prezent pentru utilizarea optimă a
pentru dezvoltarea generală a pa
mijloacelor tehnice ?
triei, pentru ridicarea bunăstării
O primă problemă vizează buna
întregului popor.
organizare a activității întreprinderi
Ilie ȘTEFAN
lor, acțiune care trebuie să urmă-

OBIECTIVE MAJORE
ALE REALIZĂRII
PLANULUI PE 1983

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
Acționați fără răgaz, folosind din plin mașinile,
fiecare oră din zori și pînă în noapte, pentru a încheia
într-un timp cît mai scurt semănatul culturilor din
prima epocă!
Dovediți întreaga răspundere pentru însămînțarea
fiecărei culturi la termenele stabilite și în condiții de
bună calitate, pentru asigurarea densității optime de
plante la hectar!

UMPLE MăSURI PENTRU SPORIREA
PRODUCȚIEI ZILNICE DE ȚIȚEI
în pagina a lll-a : relatări de la Schela de extracție Șandra

Școala
abatajului
■I

„Cel mai rău mă supără o
vorbă aruncată la supărare de
unul din șefii abatajelor
vreunul din tinerii mii-au ieșit din cuvînt : «Cu
tine nu discut I Tu ai greșit !
Cu tine am terminat !». Păi
cum se poate așa ceva? Abia
atunci ai ce să discuți cu el,
să-l ajuți să se îndrepte. Cum
să fi, terminat cinci de fapt nici
n-ai început ca lumea munca de
educație! Școala abatajului nu
permite asa ceva. Sigur că e
mai ușor să lucrezi doar cu cel
buni, dar oare toți știau de la
început să lucreze foarte bine ?
Totdeauna, am spus că mie să
mi-i dea la brigadă pe cei mai
tineri, că am să-i învăț eu și
mineritul și cum să-și foloseas
că timpul și retribuția. Să știți,
mulți din ei nu știu cum să-și
cheltuiască banii munciți, une
ori risipindu-i pe nimicuri. Cind
ii duc acasă la mine sau la un
alt miner cu vechime și văd
gospodăria si familia, încep
să vadă lucrurile cu alți ochi,
dorind nu numai să intre in
rîndul celor de frunte, dar
Si să devină în meserie oa
meni respectați. Cea mai mare

l| DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Așa se scrie
epopeea Porților
de Fier II
Reportaj de Traian COȘOVEI
„Vinful bate aici doar de
două ori pe an ; șase luni,,
o dată — și mai bate o dată,
șase luni...". O mică stepa
cenușie, acum — și oameni
pe această insulă semănind
cu un morun uriaș, cu bur
ta afară din valuri, încre
menit, in timp ce incerca să
urce pe fluviu. Oameni față
in față cu Fluviul, la Por
țile de Fier II ; oameni față
in față cu ei înșiși — cu
uriașa
lor
construcție.
Insula este mică. Numele
„Ostrovu Mare" trebuie sâ-i
fi venit de la vreo pădure,
astăzi dispărută. Ostrovu
Mare devine într-adevăr
mare — și celebru — în zi
lele noastre, prin miile de
constructori care înalță aici
marea hidrocentrală.

★

Sistemul
hidroenergetic
și de navigație Porțile de
Fier II se construiește în
dreptul insulei Ostrovu
Mare — la 80 km, pe Dună-

re, în aval de Porțile
Fier I și la 70 km șosea, de
Drobeta-Tumu
Severin.
Lacul de acumulare se va
întinde pînă la Porțile de
Fier I. Insula Ostrovu
Mare, aparținind malului
românesc, lungă de vreo 17
km, este suficient de inaltă
și constituie o parte de ba
raj natural în ansamblul
sistemului. A doua mare
operă care se naște din
colaborarea cu poporul iu- •
gosiav vecin și prieten.
Pentru execuția sistemu
lui există trei mari șantie
re ; în capătul din aval al
Ostrovului, pornind de pe
malul românesc, șantierul
celor două centrale elec
trice și în continuarea lor,
barajul deversor. barajul
iugoslav, ecluza iugoslavă ;
șantierul ecluzei românești.
La capătul din amonte al
insulei — șantierul baraju
lui românesc. Mai sînt : pa
tru fabrici de beton, două

Porțile de Fier II. Se execută lucrări de excavații în ritm intens la barajul de pe brațul
mic al Dunârii în zona ecluzei românești și a centralelor electrice
Foto : E. Dichiseanu

stații de agregate ; un ate
lier de reparații utilaje,'o
autobază. în prezent, insu
la este legată de malul, ro
mânesc — „de continent",
cum se spune aici — prin
două diguri provizorii, pes
te Dunărea mică — brațul
Gogoșu. Aceste diguri pro
vizorii, pe care se circulă
în prezent, vor fi dezafec
tate la punerea în funcțiu
ne a barajului, peste care
va trece șoseaua internațio
nală.
Așadar : două centrale
electrice — română și iugo
slavă — fiecare cu cite opt
hidroagregate. Fiecare cen
trală va produce, anual.

un miliard patru sute mili
oane kWh energie.
Cele două baraje au, fie
care, cite șapte deschideri
(sau cîmpuri) de cite 21 m
lungime — în total 14 deschideri, echipate cu stavilesegment, înalte de 14,5 m,
acționate hidraulic. Ecluzq
românească — în con
strucție avansată — are o
lungime de 310 m și 34 m
lățime : poate trece prin ea
un remorcher cu dană tri
plă (cu trei șlepuri alătu
rate).
Ecluza iugoslavă
ar.e aceleași caracteris
tici. Construcția totală a
centralelor, de la fundații
la acoperiș, va avea, in ,fi-

nai, înălțimea de 50 m, iar
barajul 43 m ; lungimea to
tală. în albia mare a Dună
rii — centralele electrice,
barajul deversor, barajul
iugoslav, ecluza iugoslavă
— este de 1 006 m, pe
brațul mare al Dună
rii, Barajul pe brațul Go
goșu are 380 m. Excavații —vor fi în total 10,5 mi
lioane mc la uscat și 2.5
milioane mc excavați sub
.apă. în total, vor intra în
această construcție 1.7 mi
lioane mc betoane ; 76 mii
tone armături. Și montaje
peste 50 mii tone. Insula
(Continuare în pag. a V-a)
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BIHOR : Producție
suplimentară
greșeală e să-l pui pe un tînăr
abia ajuns în abataj la locul cel
mai greu și să-l lași să se
descurce singur. Ciți nu vor în
cerca în acest caz să abando
neze, considerîndu-se incapabili
pentru această muncă? Ia-l cu
binișoru’, că și Vs Une te~a în
vățat altcineva, le zic mereu
celor grăbiți să facă totul in pri
mul schimb de lucru în abataj.
Că doar nici pe mine nu m-a
învățat tata mineritul".
Asa ni s-a destăinuit minerul
șef de brigadă CONSTANTIN
BĂLANESCU, cel care de 26
de ani lucrează neîntrerupt in
galeriile aceleiași mine de la
Baia Sprie și, lucru mai rar,
chiar la același sector. „Cind
voi ieși la pensie, se laudă el,
am ce lăsa in urma mea la
mină : feciorii mei, amîndoi, lu
crează în minerit, ba si no~
ră-mea, care e geolog. Asa se
poate păstra tradiția".
De curînd și-a adăugat o
meritată recunoaștere a măies
triei lui miniere. El a cistigat
mult rivnitul trofeu „Diamant
de Maramureș" cu care. este
distins cel dinții miner mara
mureșean în întrecerea cunos
cută sub denumirea „Brigada de
muncă și educație comunistă".
Nu-și recunoaște atit meritul de
a fi scos din orizonturile sub
terane suplimentar peste 60 000
de tone de minereu intr-un an,
cît faptul de a fi reușit să for
meze o brigadă ale cărei linii
de conduită se pot schița cu
ușurință după chipul și asemă
narea lui — statornicie și echi
libru, tenacitate și spirit de răs
pundere. ■
Asul minerilor maramureșeni
este un adevărat pedagog la
școala abatajului.

Gheorqhe SUSA

corespondentul

„Scinteii"

Printre fenomenele îmbucurătoa
re ale vieții noastre literare de
astăzi se numără și apariția și
afirmarea promițătoare a unui nu
măr important de scriitori tineri,
atenția ce li se acordă de reviste,
..interesul manifestat față de pro
ducția lor de către editurile
noastre.
Această largă atracție spre efor
tul de creație originală, facilitată
fără îndoială de activitatea rod
nică a cenaclurilor literare, de
concursurile pentru debutanți or
ganizate de edituri, ca și de dorin
ța revistelor de a descoperi și de
a sprijini dezvoltarea unor talente
tinere, cu înzestrare autentică, ex■ primă înainte de toate dragostea
de literatură existentă pe toate
meleagurile tării, prețuirea creației
literare ca manifestare a valențe
lor nobile ale ființei umane.
Apărarea plină de grijă a aces
tor trăsături constructive ale am
plei atracții spre creația literară
impune însă, tuturor . celor ce
concură la aceasta — critici, re
dactori de reviste, editori — un
foarte serios efort critic de diso
ciere a valențelor autentice de cli
șeele palide generate de iluzia că
literatura e un teren facil de afir
mare. Ar fi, desigur, foarte folosi
tor dacă aceste eforturi ar fi spri
jinite cu mai multă rivnă și cu
exigență de către critica literară,
care ar putea să examineze mai
frecvent selecțiile, culegerile sau
antologiile publicate cu lăudabilă
rivnă de cenacluri sau consilii cul
turale județene. în acest sens nu
ar fi, poate, rău să se reaminteas
că mai frecvent avertismentul din
1868 al lui Maiorescu : „o primă
greșeală de care trebuie astăzi fe
rită tinerimea noastră este încura
jarea blîndă a mediocrităților."
în același timp, ar fi folositor
dacă scriitori cu experiență, trecuți prin încercările, izbînzile și
^decepțiile artei lor. prin marile

/

eforturi, căutări, neliniști și nopți
nedormite pe care le implică meș
teșugul de scriitor, ar oferi — prin
înseși mărturisirile lor — tinerilor
care năzuiesc să se dedice literatu
rii unele coordonate ale marilor
exigențe pe care le impune exerci
țiul literaturii, dorința de a-1 în
făptui cu seriozitatea și răspunde
rea cuvenite. în aceeași măsură
avem în vedere calitatea muncii
cu editorul, stăruitoarea muncă de
îndrumare, de perfecționare a ma
nuscrisului in cadrul acestei cola
borări.
„Ce e scriitorul ?“ se întreba

Francisc PÂCURARIU
George Călinescu într-un articol
din 1947. Și răspundea cu o sim
plitate de mare profunzime : „Un
creator de monumente morale fă
cute cu spiritul și cu mina",
Această făurire de „monumente morale" pretinde inainte de
toate o atitudine de profundă
prețuire față de arta căreia vrei
să i te dedici sau căreia do
rești să-i închini o parte extrem
de prețioasă a timpului tău, obligîndu-te la o ucenicie plină de
rivnă. de răbdare, de un sentiment
de stăpînită umilință la școala
marilor maeștri români și străini.
Este adevărat că auzim astăzi des
tul de frecvent exclamații de
tipul „ce cărți aș mai scrie dacă
aș avea timp !“ în realitate, sînt
puține domeniile de activitate care
să pretindă mai multe cunoștințe
complexe, pregătiri migăloase, în
cercări pline de exigență și necon
tenit repetate, eșecuri mai frec
vente și reluări cuprinzînd tensiuni
înalte de neliniște, de îndoială, de
ezitare și. în același timp, un mai
necesar potențial de speranță, de

capacitate de a schimba totul, de
a crede că ceea ce vrei să reali
zezi merită orice efort, ca literatu
ra. Cei care consideră că ar fabri
ca în serie capodopere „dacă ar
avea timp" sint departe de a fi re
ușit să înțeleagă cît de trudnică,
de pretențioasă și de plină de mi
gală este creația literară, cu cită
acumulare de cunoștințe, de idei,
de teze, de „inspirație" se asigură
condițiile ei. cu cite înfringeri du
reroase și eșecuri zdrobitoare se
plătește fiecare reușită — care rămine, văi. mereu relativă, cuprinzind o teribilă încărcătură de in
certitudine. Nu zadarnic vorbea
Bertrand Russel intr-o pagină fai
moasă din „The Conquest of Ha
ppiness" despre fericirea calmă a
savanților ale căror rezultate sînt
certe, verificabile și confirmate de
experiență, în raport cu nefericirea
inevitabilă a scriitorilor și artiști
lor ale căror opere sint valorizate
doar prin criterii subiective, deci
variabile.
Este neîndoielnic că Tudor Vianu
avea dreptate susținind că „nu
există (...) reguli valabile ale crea
ției artistice, deoarece scopul aces
teia fiind o operă unică și original-inimitabilă, nu se poate stabili,
în relație cu el. nici o regulă de
adaptare bună pentru a fi folosită
de un alt creator". Dar același
prestigios autor afirma că dacă
într-adevăr studiul operelor exem
plare ale trecutului sau prezentu
lui nu oferă modele pentru noi
creații autentice, totuși scriitorul
și artistul trebuie să devină stăpini
pe o vastă cultură, deoarece „ar
tistul nu poate rămîne, după cum
se spune, un simplu intuitiv ; el
devine mai degrabă un reflexiv,
apostolul și martirul unui simț cri
tic ascuțit și rebel." Scriitorul tî
năr care nu a trecut prin aspra
școală a asimilării trudnice, se(Continuare în pag, a IV-a)

I

fizică

Amplificîndu-și preocupările in
direcția organizării superioare a
producției, în asigurarea unei
mai bune aprovizionări tehnicomateriale, oamenii muncii din
industria județului Bihor rapor
tează, in perioada care a trecut
din acest an, însemnate sporuri
la producția fizică. Astfel, mi
nerii și-au depășit prevederile
de plan cu peste 3 600 tone lignit
net sortat și cu 2 454 mc agrega
te minerale. Tot peste prevederi
s-au produs un milion mc gaze
asociate utilizabile. 4 906 tone
păcură și 1 007 tone uleiuri mi
nerale. iar energeticienii au dat
in plus 42,5 milioane kWh ener
gie electrică pe bază de cărbune.
Bilanțul perioadei mai consem
nează producerea peste preve
deri a 235 tone cărămizi refrac
tare. 286 mc cherestea. 2 005 mp
uși și ferestre din lemn. (loan
Laza, corespondentul „Scinteii").

TG. MUREȘ : Aparatul
electrostatic de copiat
numărul 1 000
Colectivele de oameni ai
muncii de la întreprinderea
„Electromureș" din Tg. Mureș
raportează că, prin moderniza
rea liniilor de fabricație și re
organizarea activității pe intregul flux tehnologic, au produs
in devans față de graficele sta
bilite, cel de-al 1 000-lea aparat
electrostatic de copiat tio xerox,
de fabricație românească, deose
bit de solicitate în țară și la ex
port. De remarcat că, prin du
blarea capacității de producție
pe spațiile existente, numai in
perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pină acum, ei
au realizat peste 100 de apa
rate mai mult decît in perioada
corespunzătoare a anului pre
cedent. (Gli. Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").
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i Din scrisorile cititorilor j
Salvat la timp

Intr-o scrisoare adresată tovară
La fața locului s-au constatat înșului Nicolae Ceaușescu se arată
tr-adevăr serioase deficiente în ac
că în activitatea colectivului de
tivitatea întreprinderii. La ferma de
îngrășare a animalelor sporul de
conducere al întreprinderii de in
dustrializare a cărnii Buzău au loc
greutate pentru anul 1982 nu fusese
un șir de neajunsuri cu consecințe
realizat. Pînă la data controlului, la
negative asupra avutului obștesc.
tineretul bovin se obținuseră doar
52 tone, față de 322,4 tone planifi
La ferma de îngrășare a animale
lor, se relata în scrisoare, evidența
cate, iar la bovine adulte se înre
nu este pusă la punct, nu se urmă
gistrase o scădere în greutate de 6
tone, față de 30,6 tone spor planifi
rește evoluția sporului in greutate
cat. Urmare directă a acestei si
și se fac cheltuieli neeconomice, se
tuații, cheltuielile pe kg-spor au
manifestă deficiențe în încadrarea
■ fost de 4' ori peste cele planificate.
personalului și altele.
La înregistrarea acestor rezulta
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost în
te necorespunzătoare a contribuit
și lipsa de preocupare a șefului
credințată spre examinare și solu
ționare secretarului de resort al
biroului preluare-îngrășare anima
le, dr. Pitiș Paul. Deficiențe în ur
C.C, al P.C.R., cercetările fiind emărirea procesului de îngrășare a
fectuate de activiști ai Secției pen
animalelor au fost constatate și în
tru problemele muncii de partid în
timpul
controlului, cînd în sectorul
agricultură a C.C. al P.C.R. și ai
ovin au fost găsite animale acci
Comitetului județean de partid
Buzău, împreună cu specialiști din
dentate și bolnave.
După ce clarifică problemele se
Departamentul Industriei Alimen
sizate în legătură cu retribuirea
tare.

Tîrziu din seară, doi mun

citori lăcătuși de la întreprin
I derea
de construcții metalice
Bocșa — Sorin Drilea și loan
Apreotesci — au zărit un
I . rău
om căzut la pămint. I se făcuse
și zăcea nemișcat, abia mai
respira. L-au luat, pe rind, in
circă, și au pornit cu el spre spi
I talul
din Bocșa. Cazul fiind
foarte grav, bolnavul a fost tri
mis urgent la un spital din Ti
I mișoara,
unde alți oameni au
început lupta cu boala, spre a-i
înlătura
paralizia
iminentă.
— după cum ne scrie co
I Acum
respondentul nostru voluntar

I
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loan Rotărescu — omul sal
vat de oameni se află în afara
oricărui pericol. Se numește
Adam Sjantzel și aduce și pe
această cale mulțumirile sale
din inimă „tuturor oamenilor
care au contribuit pentru
din nou printre oameni".

Profesorul Radu . Toma
aduce la cunoștință că in
centrul orașului Piatra Neamț
se află un bazin de înot, „ca o
bijuterie" mult solicitat de ti
neretul școlar și nu numai de
el. După ce a fost inaugurat,
întru bucuria tuturor, n-a func
ționat decit vreo citeva luni,
după care a intrat în... reno
vare. Nimeni nu știe despre ce
„renovare" e vorba. „Dar dacă
e... vorba de unele reparații sau
retușuri — ne scrie profesorul —
apoi vrem să știm și noi, că nu
ne ferim să dăm o mină de aju
tor să-l punem la punct. Acușacuș vine vara, iar celor care
tot tărăgănează lucrările
le-ar strica un... duș rece".
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Plus 352 de zile
Fiind depistat la volan în sta
re de ebrietate, Pal Iosif Keszg
din Tg. Mureș a fost judecat, și
condamnat la 1 an și 3 luni în
chisoare. Beneficiind de gra
țiere, el a ieșit din penitenciar
cu 352 de zile înainte de soroc.
In loc să-și vadă de treaba lui,
să nu mai facă ce-a făcut ~ așa
cum dealtfel promisese ferm —
într-una din zile n-a mai rezis
tat ispitei și s-a urcat din nou
la volan sub influența alcoolu
lui. A fost condamnat l.a 1 an și
6 luni, la care se adaugă și ce
lelalte 352 de zile din preceden
ta 'condamnare.
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Și dus a lost...
— Și ce ziceai că-ți trebuie ?
— Niște piese de schimb pen
tru mașină.
— Ca să vezi cum dă norocul
peste om. Adică vreau să zic că
ai noroc cu mine, care am prie
teni la uzina din Pitești. Facem
,un drum pînă acolo ?
— Facem.
Ajunși in apropierea uzinei,
proprietarul mașinii, G. Nasture
din Rm. Vilcea, a fost sfătuit de
I. Neacșu să parcheze mașina la
un loc mai ferit. Zis și făcut.
Nasture i-a dat lui Neacșu 4 500
de lei și Neacșu s-a îndreptat
spre poarta uzinei, dar imediat
cum a ieșit din „raza vizuală"
a lui Nasture, dus a fost. Aqum,
după cum ne informează procu
rorul N. Marinescu, făptașul ur
mează să dea seamă în fața legii.
In ce-l privește pe Nasture, s-a
jurat că altădată, înainte de a
deschide punga, o să caște
ochii.

La kilometrul
201 plus 50
Intr-.o adresă trimisă rubricii
noastre,, șeful Miliției munici
piului Vrancea ne relatează că
în ziua de 19 septembrie 1982,
la trecerea trenului accelerat
606, între Focșani și Mărășești,
la kilometrul 201+50 a fost ac
cidentat mortal un orn. Cu
ocazia cercetărilor efectuate la
fața locului nu s-a găsit nici
un act și nici un indiciu din
care să se poată stabili datele
de stare civilă ale victimei.
Numai într-un buzunar s-a gă
sit o hîrtiuță din care rezultă
că a fost conducător auto. Vic
tima era in virstă de circa 50
de ani, avea înălțimea de 1,65
metri, greutatea de 70 de kilo
grame, față lunguiață, păr cas
taniu, ochi căprui, bărbie te
șită. In momentul accidentului
era îmbrăcat in haine de ter.gal de culoare gri, avea pe cap
un basc negru și în picioare
sandale maro. „In interesul re
zolvării acestei cauze penale —
se arată in adresă — rugăm citi
torii Faptului divers care pot
da relații pentru identificarea
victimei, să anunțe primul organ
de miliție".

I

L.

La secția prelucrări mecanice a
fabricii de aparataj din întreprin
derea „Electroputere" Craiova au
avut loc o serie de nereguli la în
tocmirea documentelor primare pri
vind producția executată, avind
drept consecință plata unor retri
buții necuvenite, iar conducerea în
treprinderii nu a luat măsuri pen
tru întărirea ordinii și disciplinei
— se relata într-o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Se mai menționa că această situa
ție se datorește. în principal, șefu, lui secției, care are un stil de mun
că necorespunzător, precum și unor
maiștri și dispeceri.
Fiind verificată, așa cum a in
dicat secretarul general al parti
dului. de activiști ai Consiliului
Central de Control Muncitoresc al
Activității Economice și Sociale, ai
Comitetului județean de partid .
Dolj și specialiști de la ministerul
tutelar, a rezultat că unele aspecte
se confirmă. în primele 9 luni ale
anului trecut fabrica de aparataj

inimă

O emoționantă scrisoare
mim de la cititorul nostru
Jescu : „Sint inginer miner în
bazinul carbonifer al Gorjului,
mai precis la Combinatul Royinari. In momentul de față, cînd
aștern aceste rinduri, mă aflu
din nou în mijlocul familiei,
alături de copii și nepoți, și, iți
curînd, voi fi alături de tovarășii
mei de muncă, minerii. Dacă
îmi pot relua mai grabnic
activitatea, dacă mă bucur
din nou de viață și mă
simt în deplinătatea puterilor,
după ce am suferit de o gravă
boală cronică, aceasta se datorește științei și silinței pe care
au dovedit-o medicii de la Spi
talul nr. 12 din București și, în
mod deosebit, doctorii. Gheorghe Dinescu și Maria Enescu.
Fie-mi îngăduit să le aduc și
pe această cale, din inimă, cele
mai călduroase mulțumiri".

Rubrică realizată de

Petre POPA

unor cadre, unde s-a încălcat le
gislația, raportul de cercetare pre
cizează că în timpul controlului
s-a acționat pentru înlăturarea
lipsurilor întocmindu-se un plan de
măsuri, cu termene și responsabi
lități precise, care a fost dezbătut
cu cadrele de răspundere din în
treprindere în ședința comună a
comitetului de partid și C.O.M.
Pentru deficiențele constatate a fost
destituit din funcție dr. Pitiș Paul
și au fost sancționați pe linie ad
ministrativă
contabilul-șef (Ion
Bogdan) și directorul întreprinderii
(Toma Drăgan) ; de asemenea, s-a
redus numărul posturilor comercia
le, persoanele disponibile fiind tre
cute să lucreze direct in producție.
Totodată, s-a hotărît ca să fie
discutați în secretariatul Comitetu
lui județean Buzău al P.C.R. di
rectorul și contabilul-șef. iar șeful
biroului preluare-îngrășare anima
le — în organizația de partid a în
treprinderii.

întărirea ordinii și disciplinei in toate secțiile Întreprinderii

Un duș rece

I Din

Acțiune ferns, termene precise

electric nu a realizat indicatorii de
plan, la aceasta contribuind nu nu
mai neasigurarea unor materii pri
me și materiale, ci și unele defi
ciente proprii : folosirea necores
punzătoare a utilajelor din dotare,
neutilizarea integrală a timpului de:
lucru, depășirea coeficientului ad
mis de rebuturi, efectuarea unor
cheltuieli suplimentare de materia
le și manoperă ș.a. La secția de
prelucrări mecanice, un șir de uti
laje nu erau în stare de funcțio
nare, datorită în principal defecțiu
nilor de exploatare si calității neco
respunzătoare a reparațiilor. De asemenea. nu s-a realizat indicele
planificat de folosire a timpului de
lucru, înregistrindu-se un procent
mare de învoiri, concedii, absente
nemotivate (7,6 la sută din fondul
de timp).
S-a constatat că au fost calculate
retribuții necuvenite însumînd pes
te 125 mii lei. răspunderea acestei
abateri revenind în special tehno
logului Clejan Dumitru, care a în-

tocmit documente cu operațiuni
nereale, precum și șefului secției
prelucrări mecanice, care a inițiat
acest’ sistem de lucru.
în raportul de cercetare al secre
tarului de resort al C.C. al P.C.R.
se precizează că în timpul controlu
lui au fost luate o serie de măsuri
pentru îmbunătățirea activității
economice. întărirea disciplinei în
muncă, recuperarea sumelor plăti
te necuvenit. în perioada respectivă
au fost reparate și puse în stare de
funcționare 15 utilaje defecte, au
fost finisate comenzi în valoare de
1.7 milioane lei. din soldul de 6.1
milioane lei comenzi pe ciclu de
fabricație depășit, s-au efectuat in
ventare la unele repere și s-au cla
rificat diferentele constatate.
Au fost sancționate pe linie de
partid, disciplinar și contravențio
nal unele cadre din întreprindere,
abaterile constatate și măsurile lua
te fiind dezbătute în toate organi
zațiile de bază și grupele sindicale
din întreprindere.

Criticile și avertismentele nu țin loc de măsuri
tanți ai organelor locale de partid
La întreprinderea de comerț cu
și de stat, s-a constatat ’temeini
ridicata pentru produse metalocia afirmațiilor din scrisoare. S-au
chimice din Iași, datorită carențe
constatat dezordini financiare, față
lor din activitatea unor cadre de
de care directorul și contabilulconducere, s-au înregistrat se
rioase lipsuri — se arăta într-o. șef nu au luat măsurile necesare,
• nu au asigurat un control organi■ scrisoare
adresată tovarășului
zat și eficient, și nici nu au înainNicolae Ceaușescu. Se afirma că,
l_
tat organelor de cercetare’ câzurile
datorită lipsei de control’ și nestumai
semnificative, așa cum predierii cerințelor pieței, stocurile
I
planificate sint depășite, s-au făcut . văd reglementările în vigoare.
| ...
Stocurile planificate erau de 80
cfieltuieli neeconomicoase, în uni
milioane lei. La depozitul „Manta
tate înreglstrîndu-se și maniRoșie" erau stocate în curte și pe
festări de indisciplină și insurampe, în condiții necorespunză
ficient spirit gospodăresc, Autoare, diverse mărfuri (mașini de
torul scrisorii afirma că nespălat și cusut, sobe de încălzit,
ajunsurile au fost sesizate orgavase emailate, articole de sticlă
nelor de stat competente, dar nu
rie etc.) în valoare de circa 40
s-au luat măsurile practice efimilioane lei — aceasta și ca ur
cien.te, totul reducîndu-se la simmare a nerealizării sarcinilor de
pla repetare a unor critici și a1 vertismente.
livrări către rețeaua comercială
cu amănuntul, cit și a întirzierii
Secretarul general al partidului
punerii în funcțiune a noului de
a indicat ca scrisoarea • să fie repozit. Conducerea întreprinderii
partizată spre examinare secreta
a făcut raportări fictive privind
rului C.C. al P.C.R. și vicereducerea stocurilor din depozit, a
prim-ministrului de resort al gu
decontat nejustificat diferite chel
vernului.
tuieli de deplasare, a transferat
în urma cercetărilor efectuate,
din alte județe persoane care nu
yta care au participat și reprezen-
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îndeplineau condițiile legale, a
semnat adrese prin care atesta ca
litatea de lucrători ai I.C.R.M.-Iași
unor persoane care la acea dată
erau încadrate la unități din alte
județe.
Pentru lipsurile existente, secre
tariatul Comitetului județean Iași
al P.C.R. și conducerea M.C.I. au I
luat măsuri de 1 schimbare din
fupcția de director a lui C. Palma- j
ciu, de contabil-șef a lui Traian
Ciubotaru și punerea lor în discu
ția organizației de partid. Tot
odată, s-a hotărît extinderea con
trolului economico-financiar de
către M.C.I. privind starea avutu
lui obștesc, inventarele de control
gestionar, respectarea
normelor
de încadrare a personalului, re
cuperarea cheltuielilor de trans
port decontate ilegal etc. Se pre
cizează că, în timpul controlului,
s-a redus volumul stocurilor
mărfuri cu 25 milioane lei, prin
vrări în rețeaua desfacerii cu
măn untul din județele Iași
Vaslui.

Neculai ROȘCA

diu medical. De mult timp.
Ca specialist agricol. El 'Spunea mereu că e bol
Cine nu știe azi ce este,
ce trebuie să fie un agro vira Motoașcă, n-a prins navă și venea cu certifi DA prea mult timp — așa
cum
am aflat la Direcția
nom ! Nu ne-am putea în „rădăcini" nicăieri. Cartea cate medicale. Țăranii, știți
dumneavoastră.
sint agricolă. Toți cei care o cu
ei de muncă e mai curînd și
chipui, fără el, imensele la
au
înțelegere nosc și cu care am discutat
nuri de griu, întinderile de o... carte de călătorii. A lu omenoși,
pentru oamenii suferinzi. zîmbesc atunci cind vine
porumb foșnitor... în ta crat, pe rind, la C.A.P.
bloul social al satului, al a- Dolnic. lâ Stațiunea expe Dar probabil n-au putut vorba despre concediile ei
griculturii, specialistul a- rimentală agricolă Brașov, crede la nesfîrșit în sufe medicale... Pentru că, in
gricol (agronom, zootehnist, la Combinatul avicol Hăl- rința ei. A-r fi vrut să vadă mod firesc, țăranii coopemedic veterinar) ocupă un chiu, la întreprinderea le că măcar bunăvoință are". ratori față de o singură
Stere Vrană, inginer-șef boală nu au deloc întelegeloc de frunte; slujindu-se gume și fructe Brașov, la
de învățătura sa. pe care o C.A.P. Rîșnov, la C.A.P. la CUASC Codlea (pentru re : anume fată de neconjugă cu experiența se Cristian, din nou la C.A.P. perioada de „activitate" a muncă.
Iată și un alt caz. Cel în
culară a țăranilor, el știe Rîșnov, la C.A.P. Bod si din E.M. la C.A.P. Rîșnov) :
rostul cîmpului și al tur nou la Bod după o foarte „N-a făcut absolut nimic, cauză1 e un tînăr. solid și
melor de animale, hotărăș îndelungată absentă, apoi ăsta-i cuvîntul. Venea la sănătos, ai zice că poate
program o oră-două pe zi. sfărîma munții în pumni.
te cînd, ce și cum să se la C.A.P. Hîrseni. unde ar
facă pentru ca pămîntul să trebui să muncească (dar deși locuia la Rîșnov. Si ce Dar nu. Departe de
fie, cu adevărat, un izvor
de mari avuții. Acolo unde
el știe să-și facă pe deplin
datoria, iar toamna înseam
nă o îmbelșugată răsplată
a muncii agricultorilor, agronomul este înconjurat,
pe drept, cu respect, cu sti
mă. el însuși trăind sentimentul plenitudinii, al împlinirii
rosturilor
sale,
Uneori, din păcate, există
însă și reversul medaliei,
Dar să ____
_____ ______
începem
altfel.
într-o discuție despre ăgpsnomi, tovarășul Ion Enescu,
director cu producția vege
tală a Direcției agricole ju
dețene Brașov, ne spunea nu muncește) și în prezent. treabă ar fi putut să facă ceva, inginerul agronom
următoarele :
Ce spun cei care au lucrat acolo, la ferma de păsări Virgil Ganea, de 36 de ani,
— Avem în unitățile a- cu ea ? Viorel Dobrescu, care i se încredințase ! acum „lucrînd" la C.A.P.
gricole de producție ale ju inginer-șef la Consiliul u- Pînă la urmă a fost scoasă Calbor, nu face mai nimic.
dețului un foarte bun corp nic agroindustrial Hărman de către adunarea gene
— A venit la noi în ju
de Specialiști. Vă putem
(pentru perioada în care rală".
deț — spune tovarășul di
oferi numeroase exemple E.M. lucrase la Bod):
Tatomir, inginer-șef rector Enescu — din jude
de agronomi care, luîndu-și „Despre asemenea oameni la Gh.
CUASC Recea (pentru țul Vaslui, unde fusese ini
misiunea în serios, s-au nu prea știu ce să spun. actuala „activitate" a E.M.): țial repartizat. De ce n-a
statornicit de mult și pen Iși Irosesc viata si cit de „Ocupă acum postul de șef stat acolo și de ce ne-a
tru totdeauna în localități trist este să te trezești că de fermă la C.A.P. Hîrseni. fost trimis nouă, nu știm,
le în care au fost trimiși să în munca ta s-a și făcut Mai bine zis... îl blochează. Aici l-am numit la C.A.P.
muncească, acționînd cu tîrziu, iar tu n-ai lăsat ni- Cînd a venit am zis că, Bărcuț și chiar ca inginerrăspundere pentru crește mic în urmă pentru
seme.
atîția ani de serviciu, șef. Dar ne-am dat seama
rea producțiilor agricole, nii tăi. La Bod i se dăduse, avînd
o să facem o treabă bună curînd că am greșit. După
pentru înfăptuirea noii re provizoriu, o cameră de lo cu
ea, credeam că are ex un an ne-am ales de pe
voluții agrare. Nu toți au
cuit chiar în incinta coope periență. Si are. Dar în urma lui numai cu încurcă
găsit acolo situații si con rativei. Dar în cameră a altă
privință. Sufletul ei turi, cu treburi nefăcute,
diții ideale de muncă și de adus-o să locuiască, nu știu nu-i deloc
la muncă. Vine cu reclamații și cu o atmos
viată. Dar nici nu au aler
cu ce rosturi, pe maică-sa. mereu cu certificate medi feră înveninată. Cooperato
gat după așa ceva, știind Ea a continuat să facă na cale. L-am întrebat pe doc rii n-au mai vrut, la adu
că in primul rind datoria veta. Venea pe la 9—10 di
și mi-a spus că... e un narea generală, să-l confir
agronomului e să se lupte mineața și pleca imediat tor
diagnostic greu de pus. Și me pe post și a trebuit
pentru a-i ajuta pe local
după prînz. Ca fermier era m-am lămurit. Intr-o zi am să-1 mutăm de acolo. Anici să-și îndrepte situația, inexistentă. Treaba o fă
să vedem o tarla din cum e la Calbor, unde nu
să dobîndească rezultatele ceau ceilalți — că trebuia vrut
ferma ei unde se cultivase face nimic. în sensul că
de care sint efectiv în sta
făcută — inginerul-șef, mentă. Ei bine, n-a știut n-are niciodată nici o idee,
re. Sint oameni care și-au
președintele. Că nu se pu să ne conducă acolo... Vă nici o inițiativă. Iarna face
cucerit, între cooperatori,
tea bizui nimeni pe ea. dați seama ce fel de șef naveta de la Brașov, cale
un prestigiu binemeritat,
în zadar au discutat cu ea de fermă e 7 Dealtminteri. de aproape 100 km. Zilnic.
N-are rost să vă dăm un
mereu și mereu și consiliul recenta adunare generală a . Oricît am încercat nu l-am
exemplu sau două pentru
de conducere si președin cooperatorilor n-a mai con convins să se mute acolo
că ei sint, de fapt, marea
tele. Pînă la urmă aduna firmat-o ca șefă de fer- unde ar fi locul agronomu
majoritate. Excepții sint
rea generală a cooperato mă..."
lui — nu numai, logic, ci
ceilalți, cîtiva...
Am vrut să discutăm cu și după lege... L-am dat la
Si iată acum cîte ceva rilor a hotărît să se lipseas
\ despre acești... cîtiva.
că de așa-zisele ei servicii. ea. Dar se afla... în conce- Calbor unde avem un pre-

CIuj-Napoca se prezintă azi ca un oraș modern, în continuă dezvoltare

Cristian

Nici un început nu-i ușor;
tll e să încerci... și apoi să perseverezi
A intrat de mult în obișnuință ca
atunci cînd rostești numele orașului
Cisnădie să-1 asociezi automat cu
numele vestitei fabrici de covoare,
care a dus faima acestei urbe tran
silvănene atit în țară, cît și peste
hotare. Foarte puțini știu — poate
cel mult localnicii și cei de prin îm
prejurimi — că tot aici se află și
una din cele mai mari crescătorii de
iepuri din țara noastră. Prestigiul
acestei unități s-a impus nu atit
prin proporțiile activității producti
ve pe care o desfășoară — curînd va
fi dat în funcțiune tot în județul
Sibiu, în zona Avrig, cel mai mare
complex de creștere a iepurilor din
țară, cu circa 1 milion de exemplare
pe an — cît mai ales prin rezulta
tele deosebite pe care le-a obținut
pe tărîmul cercetării științifice, acti
vitate pornită, cu nu prea mulți ani
în urmă chiar de la conceperea tipu
lui de hală și a tehnologiilor de lu
cru. Toate acestea au fost nu nu
mai gîndite la Cisnădie, ci și reali
zate cu forțele proprii ale acestui
pasionat colectiv.
Discuția purtată cu tovarășul dr.
Nicolae Frățilă, directorul întreprin
derii avicole Sibiu, de care depinde
ferma de la Cisnădie, ne-a convins
că avem în față un pasionat de me
seria sa. Din explicațiile ce le primim reținem drept esențial faptul
că. aici la Cisnădie. a fost creat un
hibrid de iepure pentru creșterea în
sistem industrial numit „Supercuni",
specializat pentru producția de carne.
El are o prolificitate ridicată — 60—65
capete produși pe an — și o mare
viteză de creștere, încît în numai 70
de zile atinge greutatea de 2,3—2,5
kg, cu un consum de furaje extrem
de scăzut. însușirea deosebită a aces
tui iepure creat la Cisnădie constă,
așadar, în aceea că valorifică inten
siv furajele ce conțin într-o propor
ție însemnată celuloză, iar proteina
este exclusiv de origine vegetală,
însușire care, sub raportul randa
mentului în producția de carne, îl
plasează pe primul loc în competiția
cu celelalte specii de animale și
păsări.
Valoarea deosebită a rezultatelor
obținute a conferit acestei ferme ca
litatea de a fi sursa de materialmatcă pentru majoritatea crescăto
riilor de iepuri din țară. Anul trecut
de aici au fost livrați celor citeva
centre de înmulțire din țară aproape
30 000 de iepuri.
Vizităm una dintre halele dei reproducție : curățenie exemplară,, aer
curat de stațiune montană. Se! remarcă deopotrivă coeficientul înalt
i
de populare a halelor. Prin soluții
tehnologice și constructive proprii,
fără nici o cheltuială suplimentară
s-a reușit creșterea spațiului util cu

ședințe destoinic, un ingi
ner-șef competent, am zis
că o să se ia după ei, o să
mai înțeleagă cite ceva...
Ți-ai găsit 1
Am fost la Calbor. Un
deva, pe lingă Făgăraș.
Președintele C.A.P. Calbor.
Teofil Bucurenciu. un om
de toată isprava, este mîndru — și are de ce — pen
tru faptul că. in oofida tu
turor dificultăților (terenuri
agricole grele, toate în
pantă și nu tocmai fertile)
cooperativa izbutește să-și
realizeze producțiile și și-a
dezvoltat un sector zooteh-

Ce fel de agronom este cel care
a uitat menirea pămîntului?
nic puternic, modern, transformînd cu ingeniozitate
dezavantajele terenului în...
avantaje.
— Inginerul Ganea ? Pă
cat de tinerețea lui 1 —
zice președintele. La vîrsta asta un agronom ar tre
bui să trăiască din plin am
biția de a scoate producții
agricole șl din piatră sea
că. Ceea ce tocmai ar fi
fost cazul la noi... El însă
n-are nici o ambiție. Se
duce și șade în cimp toată
ziua. Ca să nu 6e cheme că
nu e- acolo unde trebuie să
fie agronomul. Dar ce face
în cimp agronomul, asta-i
întrebarea ? Tractoriștii își
fac treaba cum cred ei de
cuviință, trec pe lingă el...
„Eu nu vreau să mă cert
cu tractoriștii I" — spune
inginerul. Parcă asta i s-ar
cere. Nu să se certe, ci
să lucreze cu ei. să-i în
drume. să... să facă și el
ceva 1 „Hai. Ganea. că tre
buie să ieșim la semănat !
Hai, Ganea, că e vremea
prășitului !“. Ce fel de agronom mai e și ăsta căruia
trebuie să-i spună alții ce
lucrări și cînd să se facă ?
Dacă discutați cu el o să

40 la sută, ceea ce a înscris in con
tul îptreprinderii avicole din Sibiu
o economie de 10 milioane lei.
Această meritorie realizare este pe
cale de generalizare și la celelalte
crescătorii de iepuri din țară.
Punctul forte, continuă să rămînă
cercetarea științifică. Intr-un com
partiment al halei se află citeva din
tre produsele „jocului genetic", cum
se exprima, mai în glumă, mai in
serios, dr. N. Frățilă. Sint iepuri că
rora li s-a conferit „specializarea" în
producția de blănuri. S-a reușit ob
ținerea unor exemplare ce imită iz
butit anumite blănuri scumpe, cum
ar fi cea de vulpe polară, castor,
dihor, nevăstuică. Interlocutorul nos
tru apreciază că este un domeniu de

Din experiența crescătorilor
de iepuri de la ferma
mare viitor, cu certe avantaje pen
tru economie. Preocuparea centrală
rămine însă crearea unor noi hibrizi
de iepuri de înaltă productivitate,
ușor adaptabili la creșterea în gos
podăriile populației. Cercetări susți
nute se fac și în domeniul produ
cerii de furaje cit mai ieftine și mai
eficiente, a unor biostimulatori na
turali.
Aici, la Cisnădie, cercetarea științi
fică are întinse antene și spre alte
orizonturi tematice, activitate că
reia îi lipsește încă, din păcate, un
cadru oficial care să-i dea un statut
ferm în rezolvarea multiplelor as
pecte practice ale cuniculturii în
țara noastră. Cu 4—5 ani în urmă,
cînd cei de la Cisnădie au început să
crească iepuri, pornind la drum cu
multe riscuri, nu s-au găsit amatori
care să împartă răspunderile cu ei.
Chiar dacă cei care au izbutit în
tentativa de a pune temelie creș
terii științifice, în regim industrial,!
ă iepurilor de casă în tara noastră
se abțin să o spună răspicat, am în
țeles că acum, cînd o seamă de pro
bleme esențiale au fost descifrate,
au apărut fel de fel de inspectori,
experți, responsabili, aciuați prin
alte orașe mai de vază ale țării, care'
„se zbat" să mute ia ei acasă — loc
mai comod pentru ei — experimen
tul de la Cisnădie. Izbînda cunicultorilor din Cisnădie trebuie să răthînă la Cisnădie. Este o chestiune
nu numai de- etică, ci și de mare
folos economic pentru tară. Proble-

va spună că ferma lui și-a
depășit planul la produc
ția de grîu. E adevărat.
Dar nu-i meritul lui... A
fost un an bun. apoi trac
toriștii sint băieți conștiin
cioși, economista fermei
mobilizează oamenii
la
treabă, după îngrășăminte
mă duc eu și așa mai departe...
Toate acestea ni s-au
confirmat și din discuțiile
cu alți oameni din sat. Iar
inginerul-șef al CUASC
Făgăraș. loan Popiuc. ne-a
spus despre el : „Nici
nu-mi dau bine seama des
pre ce e vorba : nepricepe
re, dezinteres ? A fost și
sancționat de mai multe
ori. Fără nici un efect...
Bănuiește pe toată lumea
că are ceva cu el. că în ju
rul lui se află numai «con
jurații»".
Și iată. îl avem în fată
pe Virgil Ganea. I-am în
fățișat toate opiniile colec
tate despre el.
— Toți ăștia se tin numai
de potlogării — ne-a răs
puns el sec.
— Toți ?
— Sint oamenii președin
telui.
— Și ai inginerului șef ?
— Păi da, că și el are
oamenii lui...
— Și pe cei de la Bărcut
îi are ?
— Păi, da, și acolo, nici
acolo nu-s mai buni.
— Și de la Vaslui de ce
ai plecat ?
Nici un răspuns.
— Dumneata ai vreo am
biție în viata asta ?
A schimbat vorba... De
fapt, n-are rost să repro
ducem tot ce gîndește.
strîmb și anapoda, tinărul
nostru agronom. Ca să pui
bază pe ceea ce spune ar
trebui să știi despre el că
muncește, că e agronomul
care se zbate pentru o ac
tivitate serioasă și rodnică.
11 privim și ne vine să-i
spunem : Tinere, ești pe
un drum greșit. Apucă-te
serios de muncă, fă-ti da
toria. întrebuintează-ti energia în lucruri folositoare
pentru obștea care te-a pri
mit, în mijlocul ei în spe
ranța că o vel ajuta să facă
o agricultură modernă și
eficientă. Ai o profesie mi
nunată !

Mihai CARANFIL

ma care se pune acum este aceea de
a crea toate condițiile organizatorice
ca entuziastul colectiv de cercetă
tori din Cisnădie să-și ducă cit mai
repede la bun sfîrșit proiectele care
îl animă.
Paralel cu cercetarea științifică,
aici se desfășoară și o susținută co
laborare cu micii crescători de ie
puri din regiune pentru organizarea
de ferme în gospodăriile populației.
S-a pornit promițător la drum. Cele
8 ferme înființate prin lunile maiiunie ale anului trecut au reiisit să
producă fiecare, în numai 6—Ț*’jjni
de activitate, cite 3—4 tone de:i./itne
de iepure.
Acest demaraj bun tinde, din pă
cate, să-și piardă semnificația toc
mai din cauza unor anomalii care
s-au strecurat in reglementările con
tractuale, în sensul că toate majo
rările de prețuri operate la cheltuieli
sint suportate din retribuții și nu
din beneficii. Astfel, contractantul a
lucrat 3—4 ore pe zi, timp de 6—7
luni practic fără retribuție, în vreme
ce întreprinderea avicolă a obținut
beneficii consistente din această ac
tivitate. Dr. Frățilă apreciază că in
activitatea de cooperare contractan
tului trebuie să-i fie reținute doar
cheltuielile efective, ale întreprinde
rii, aceasta urmind să realizeze be
neficii numai
din industrializarea
producției preluate, cuantum socotit
ca fiind suficient de consistent. El
apreciază că ar fi astfel stimulată
mult producția de carne de iepure.
Mai mult, cei de la Cisnădie preco
nizează o semicooperare, în cadrul
căreia producătorii să crească citi
iepuri vor și pot pe seama resurse
lor proprii de furaje, și să benefi
cieze de drepturile de cooperare nu
mai pentru partea' de producție
livrată la fondul de stat. Astfel,
odată cu creșterea fondului de stat
prin preluări de iepuri de la micii
producători, care sint însă fogrte
mulți la 'număr, va spori considera
bil și partea pentru autoconsum.
Rîndurile de față s-au dorit a fi
nu doar simple însemnări despre
experiența fructuoasă a unui harnic
colectiv de specialiști, ci mai ales un
îndemn către organele menite să
asigure înflorirea și rodirea, cu mare
folos pentru țară, a acestor străda
nii, înfăptuirea în cele mai bune
condiții a programului inițiat de
partid pentru afirmarea cuniculturii
ca un sector de mare însemnătate a
zootehniei noastre, cu aport tot mai
însemnat la creșterea producție de
carne și a veniturilor bănești ale
populației.
Vi

Florea CEAUȘESCU
Ioan ERHAN

DINCOLO DE PRAGUL *
OMENIEI...
Subsemnatul Con
stantin Ivancea, jude
cător la Judecătoria
Gheorghe GheorghiuDej, județul Bacău, vă
supun atenției două
cauze recent judecate".
Dintr-un nobil imbold,
cititorul nostru s-a
considerat dator să ne
semnaleze citeva „mos
tre" ale unor abateri,
pentru ca opinia pu
blică să fie avertizată
și să știe să prevină
comiterea unor ase
menea acte.
...Aflat de ceva vre
me în incinta bufetu
lui din comuna Minăstirea Cașin, Simion
Dumitru, lucrător la
Schela de foraj Tg.
Ocna, a băut mai mul
te halbe de bere „amestecată" cu rom.
După îngurgitarea unui astfel de „cocktail"
nu era deloc greu să
i se „pară" că ar fi fost
jignit prin citeva vor
be schimbate întîmplător cu un ins mai
vîrstnic, așezat liniștit
alături, pentru a servi
și el o bere. Drept
care, după plecarea acestuia, s-a repezit in
urmărirea lui și, ajungindu-l, l-a lovit și
trîntit la pămint. Era,
s-a aflat apoi, un ce
tățean pensionat de
invaliditate (I), Mărășteanu Soimu Ioan, că
ruia traumatismul i-a
pricinuit — cel mai
grav dintre toate — le
zarea profundă a ochiului sting. Singu
rul pe care-l avea.
...Trei flăcăi ce se-ndreptau spre casă iși
manifestau in voie,
atit cit ii țineau gura
și... imaginația, starea
euforică prilejuită de
paharele date pe git
mai înainte. Pe drum,
un cetățean cu părul
cărunt a socotit de cu
viință să-i mustre pen
tru dezlănțuirea sono
ră in fapt de seară. S-a

iscat ceartă, cei trei
„viteji" (frații Talpă
Ion și Viorel, dimpreu
nă cu Fozokos Francisc) trecind pînă la
urmă la „asalt"... Ur
marea ? Lăsat în stare
de inconștientă in stra
dă, victima, Butucaru
Gheorghe, pensionar,
va rămine — cum s-a
constatat ulterior — cu
o invaliditate parțială
pentru tot restul vieții.
De la o vorbă-două
la pumni și picioare...
Sigur, cazuri de gra
vitatea acestora au
un caracter izolat.
Le-am făcut publi
ce însă pentru că
îndeamnă la o medita
ție asupra circumstan
țelor unor asemenea
secvențe ce tulbură
ici-colo ambianta so'cială. Se mai întimplă
— pe stradă, într-un
restaurant, într-un au
tobuz — să se angaje
ze, din te miri ce, un
nedorit „dialog". Dacă
spiritele se-ncing, dacă
nimeni nu consideră
necesar să intervină
pentru calmarea lor,
pot apărea invectivele,,
trecerea la insulte și
brutalități, cu conse
cințe uneori irepara
bile. Inconștiența și
iresponsabilitatea
în
situații de acest gen —
mai ales cînd se îm
pletesc cu indiferența
opiniei publice, cu
„neutralismul"
celor
prezenți — pot duce,
uneori, cum am văzut
mai sus, la epiloguri
dramatice. Fără îndo
ială, stă numai in pu
terea noastră, de cetă
țeni răspunzători pen
tru întreținerea unor
raporturi civilizate, să
nu oferim prilejul unor astfel de manifesțări nefirești climatului nostru de conviețuire socială.
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Campania agricolă
de primăvară
BUZĂU : Viteze sporite

de ia o zi la alta
Practic, în toate cele 14 consilii agroindustriale din
județul Buzău, semănatul se desfășoară cu viteze spo
rite. Organizarea taberelor de lucru, în cîmp, folo
sirea agregatelor de mașini la pregătirea terenului,
buna aprovizionare cu sămînță și carburanți direct
la punctele de lucru au eliminat staționările. Dacă
in săptămîna trecută viteza* zilnică la pregătirea tere
nului a fost de 2 500 hectare, acum s-a ajuns la peste
5 000 hectare. De asemenea, lucrîndu-se din zori și
pînă seara, s-a reușit să se încheie însămînțabea ma
zurii de cîmp, ovăzului și borceagului. Pînă în seara
zilei de 15 martie au fost însămînțate peste 14 000
hectare, din care 3 500 hectare cu lucerna, 1 362 hec
tare cu legume. 900 hectare cu sfeclă furajeră, 445
hectare cu in, 257 hectare cu plante medicinale și au
fost plantați cartofi timpurii pe 550 hectare. De ase
menea, în consiliile agroindustriale Balta Albă. Poșta
Cîlnău. Ziduri și Buzău au fost semănate cu sfeclă de
zahăr circa 900 hectare.
Pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de
furaje, o atenție deosebită se acordă extinderii lucernei. Dealtfel, cooperativele agricole Florica, Caragele, Izvoru Dulce, Merei, Zoița, Țintești, Ghergheasa,
Bobocu, Breaza. Valea Rîmnicului' și Maxenu au în
cheiat însămînțarea lucernei. „Ne-am grăbit, să semă
năm lucerna pentru ca sămînța să ajungă în pămînt
umed — a ținut'să precizeze Nicolae Anghel, pre
ședintele consiliului agroindustrial Mihăilești. în fe
lul acesta ea va răsări mai repede și în întregime".
Dealtfel, în întreg județul mai sînt de semănat doar
1 000 de hectare cu lucernă, fapt ce atestă preocupa
rea sporită a conducerilor unităților agricole pentru
rezolvarea problemei nr. 1. a județului — asigurarea
bazei furajere.

Stelian CHIPER
corespondentul
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BACĂU: Exigență față
de calitatea lucrărilor
în numai cîteva zile de la declanșarea campaniei
agricole, in județul Bacău au fost însămînțate toate
suprafețele prevăzute a se cultiva cu ovăz și mazăre,
iar acum se muncește intens la semănatul culturilor
furajere, legumelor,' la plantarea cartofilor. în multe
unități din consiliile agroindustriale Filipești și Traian
a început și semănatul sfeclei de zahăr. Inginerul
Gheorghe Antochi. directorul general al direcției agri
cole județene, apreciază că peste tot se respectă cu
strictețe tehnologiile de semănat impuse de această
primăvară secetoasă, se fac lucrări de calitate, spe
cialiștii fiind în permanență pe cîmp, alături de me
canizatori.
în fermele Călugăreni și Slobozia ale I.A.S. Traian
se lucra din plin la semănatul culturilor furajere și
la plantarea cartofilor. Mecanizatorii erau îndrumați
îndeaproape de șefii de ferme și, ca atare, efectuau
lucrări de bună calitate. Aflat de față, tovarășul Mir
cea Nicolau, inginerul-șef al întreprinderii, a ținut să
precizeze că toate lucrările se fac n.umai în prezența
și sub supravegherea specialiștilor.

ÎN LUMINA ORIENTĂRILOR STABILITE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEATIȘESCU

LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Ample măsuri pentru sporirea
producției zilnice de țiței

Se muncește intens, cu grijă, pentru calitatea lucră
rilor, și pe ogoarele cooperativei Negri. După cum
ne spunea inginerul Ion Nica, întreaga suprafață
a fost pregătită mai întii cu cîmpuri de grape și apoi,
tot pentru menținerea apei în sol, s-a făcut o pregă
tire superficială cu utilaje care nu răstoarnă solul.
Semănatul se efectuează imediat, dîndu-se o doză
sporită de sămînță pentru a se asigura densitatea
optimă a plantelor. Cu răspundere se lucrează și în
unitățile agricole din consiliile agroindustriale Izvorul
Berheciului, Filipești, Sascut, Podu Turcului și Dea
lul Morii. Sînt create condiții ca în următoarele 3—4
zile să se încheie semănatul culturilor furajere și să
se treacă din plin la semănatul sfeclei de zahăr și
florii-soarelui.

Gheorghe BALTĂ
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BIHOR: Exemplul unităților
fruntașe — îndemn
pentru toți
Și in Bihor timpul este în încălzire, favorabil* deci
intensificării însămînțării culturilor din prima epocă.
Vremea bună trebuie să îndemne la ritmuri sporite,
mai cu seamă că pină marți seara au fost însămînțate doar 4 190 hectare din cele 38 455 hectare
destinate culturilor din prima urgență.
Surprindem mai întii cîteva secvențe din pulsul
campaniei de primăvară in întreprinderile agricole de
stat din județ. Suprafețele planificate pentru ovăz și
mazăre — circa 1 000 hectare — au fost însămînțate
integral. La fermele din Inand, Salonta și Ținea se
lucra luni de zor la însămînțarea inului pentru ulei
pe cele 650 hectare. Din situația la zi reținem că in
întreprinderile agricole de stat s-au semănat 650 hec
tare cu lucernă, 246 hectare cu trifoi și 60 hectare cu
borceag în cultură pură. ..în fiecare unitate, pe fiecare
parcelă, acordăm o grijă deosebită păstrării rezervei
de apă din sol — ne spune Gheorghe Bontoș, inginerul-șef al trustului județean I.A.S. Lucrăm cu cuplaje
de mașini, utilizind discuri și bare nivelatoare, iar
după mașina de semănat — un tăvălug cuplat cu o
grapă de mărăcini. Concomitent cu pregătirea tere
nului. asigurăm o uniformizare optimă a suprafeței ce
urmează să încorporeze sămînța, realizînd lucrări de
foarte bună calitate".
Se muncește în ritm intens și în unitățile din con
siliul agroindustrial Săcuieni. Sămînța de mazăre a
fost pusă sub brazdă pe 120 hectare; lucrarea urmînd
să fie încheiată miercuri. Cum decurge însămînțarea
trifolienelor ? Iancu Sas. inginerul-șef al consiliului,
ne spune că se desfășoară anevoios întrucît cantitatea
de sămînță repartizată' nu a sosit integral, fiind abia
acum expediată de la Satu Mare.
Facem un popas și pe ogoarele cooperativei agricole
Salonta, unde se desfășura în ritm susținut plantarea
cartofilor timpurii pe 150 hectare. „Zilnic, menționea
ză Teodor Isăilă, inginerul-șef al cooperativei, aproa
pe 400 cooperatori, din toate sectoarele de producție
ale unității, participă la această lucrare". Este un
exemplu de mobilizare ce trebuie urmat fără întîrziere
de toate unitățile cooperatiste.

Ioan LAZA

corespondentul
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SCHELA DE FORAJ
CĂRBUNEȘTI - GORJ

Viteze sporite la săpa
rea noilor sonde
Puternic mobilizați de sarci
nile de mare răspundere încre
dințate petroliștilor țării de se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sondorii Schelei de foraj Cărbunești, județul Gorj, s-au an
gajat cu toate forțele pentru
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan ce le revin în acest
an.
în prima decadă a lunii mar
tie, programul de foraj pe . an
samblul schelei a fost depășit cu
300 metri, estimîndu-se ca pină
la sfirșitul lunii să fie săpați in
plus 1 500 metri prin creșterea
vitezei de foraj a instalațiilor
din dotare.
La obținerea acestor rezultate
bune contribuie creșterea- gra
dului de mecanizare a lucrări
lor, aplicarea unor regimuri de
foraj adecvate straturilor geo
logice întîlnite, îmbunătățirea
aprovizionării cu fluide de fo
raj. De subliniat că planul lu
nii martie va fi depășit atît la
forajul de cercetare geologică,
cît și la sondele de mare adîncime. (C. Dan).

Petroliștii din cadrul Schelei. de
producție petrolieră Șandra, județul
Timiș, trebuie, să asigure în acest an
cantități sporite de țiței. Răspunderea
lor pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan la extracția de țiței, pentru
transpunerea în fapte a măsurilor
stabilite la recenta Consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R. în acest
domeniu este cu atît mai mare cu
cît în anul 1982 au rămas datori cu
însemnate cantități de țiței, iar în
primele două luni din acest an. deși
în creștere, producția n-a atins încă
nivelul prevăzut.
— Sub conducerea nemijlocită a
comitetului județean de partid —
ne spune geologul Constantin Teodoroiu, secretar adjunct al comitetului
de partid din schelă — s-au între
prins mai multe controale comple
xe, analize și studii,- elaborîndu-se
programe de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice ce vi
zează eliminarea radicală a tuturor
neajunsurilor ce s-au manifestat în
activitatea noastră, îmbunătățirea
efectivă a muncii la nivelul tuturor
eșaloanelor de producție. Aplicarea
acestor măsuri are loc concomitent
cu noua organizare a activității în
petrol pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în acest fel,
aproape în totalitate, specialiștii vor
lucra nemijlocit în producție, orga
nized și conducînd zi de zi și ceas
de ceas întregul complex de activi
tăți subordonat scopului major —
sporirea producției de țiței și gaze.
Desființarea verigilor intermediare,
respectiv a secțiilor, restrîngerea
razei de activitate uneori cu zeci de
kilometri, sporirea rolului și atri
buțiilor brigăzii de producție petro
lieră, în mod efectiv aceasta deve
nind titulară de plan și fiind orga
nizată pe principiul gestiunii econo
mice, sînt numai cîteva din căile
care vor asigura o utilizare mult
mai rațională a forței de muncă,
instalațiilor, utilajelor și celorlalte
mijloace tehnice și materiale. Con
comitent, s-a îmbunătățit și structu
ra organizației de partid. în locul
celor trei organizații pe secții activînd acum, la nivelul brigăzilor de
producție, 7 organizații care conduc
munca politică și exercită controlul
de partid mult mai- la obiect.
De însemnătatea deosebită a aces
tor măsuri pentru bunul mers al
producției aveam să ne convingem
la brigada de producție petrolieră
nr. 3. Șeful acesteia, ing. Ștefan
Gavrilă, ne spune :
— înainte, în schela noastră erau
trei secții de producție. Acum s-au
constituit șase brigăzi de producție
petrolieră și o formație de lucru,
fiecare cu sarcini și atribuții pre
cise. Brigada pe care o conduc este
una din cele 3 create în locul fostei
secții Satchinez. Deci are o rază de
activitate mult mai restrînsă. în
schimb, numărul personalului ingi
neresc și tehnic a crescut față de
cel de la nivelul secției cu două
cadre. Deci de activitatea a circa o
treime din fostul parc de sonde răs
pund acum mai mulți specialiști. Un
alt avantaj este acela că brigada de
producție petrolieră are în componen

BUZĂU : Economii de metal
Și in 1983, în întreprinderile industriale din județul Buzău acțiunea de
valorificare superioară a materiilor prime și materialelor supuse prelu
crării, îndeosebi a metalului, continuă să se desfășoare cu bune rezultate,
în perioada care a trecut din acest an s-au înregistrat economii substan
țiale de metal în peste 30 de unități, printre care se numără întreprinderea
de utilaj tehnologic (209 tone), întreprinderea de sîrmă și produse din
sirmă (51 tone), Turnătoria de fontă Rm. Sărat (30 tone) și altele. (Stelian
Chiper, corespondentul „Scinteii").

Creșterea producției agricole la
nivelul sarcinilor stabilite de partid
pentru actuala etapă de dezvolta
re a economiei naționale presupu
ne, printre altele, ca o condiție
hotăritoare, o bună activitate pe
linia mecanizării lucrărilor. De
altfel, in condițiile agriculturii in
tensive, mecanizarea este nu nu
mai sectorul cel mai activ, dar și
elementul asupra căruia se poate
acționa direct pentru a influența
pozitiv nivelul recoltelor. în aceas
tă privință este cunoscută grija
permanentă a conducerii partidu
lui, personal a secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru mecanizarea lucrărilor la
toate culturile și stabilirea unei
sisteme optime de mașini agricole
care să satisfacă toate cerințele.
Tot în acest scop, al îmbunătățirii
activității în domeniul mecanizării,
măsurile întreprinse de conducerea
partidului prevăd trecerea în rpod
obligatoriu, din acest an, la, exe
cutarea simultană a mai multor lu
crări agricole, pe baza■<constituirii
de utilaje agricole cuplate.
Rațiunile și avantajele acestui
mod de organizare a executării lu
crărilor agricole sînt clare și lim
pezi pentru-toată lumea. Pe scurt,
ele pot fi rezumate astfel : se eli
mină trecerile repetate care duc
la tasarea și distrugerea structurii
solului ; un mare număr de trac
toare devin disponibile și pot fi
utilizate Ia alte activități din agri
cultură ; se obține o productivitate
mai ridicată, ceea ce permite exe
cutarea lucrărilor agricole intr-un
timp mai scurt ; deosebit de im
portant este că se reduce consu
mul de carburanți, care poate fi
mai mic cu 17—20 la sută și chiar
mai mult. Ca să dăm numai un
exemplu sugestiv în acest sens,
este suficient să arătăm că stațiu
nile de mecanizare a agriculturii
din județul Argeș au realizat anul
trecut economii de 500 tone de mo
torină. numai prin folosirea cuplu
rilor de utilaje la executarea unor
lucrări agricole.
Despre modul cum se acționează
pentru materializarea acestei sar
cini ne-am adresat ■ tovarășului
Petre LECA. secretar de stat in
\ Ministerul Agriculturii și Industriei
K____________________________________________

Alimentare, cu rugămintea de a
răspunde la cîteva întrebări. Deci;
pentru început, care, este stadiul
înfăptuirii acestei sarcini?
— Este o problemă care ne pre
ocupă la modul cel mai serios și
urmărim îndeaproape realizarea
programului de constituire a agre

utilajelor făcîndu-se pe acest prin
cipiu.
Realizările de ansamblu, care Ia
data de 10 martie oscilau între 90
si 95 la sută, la diferite tipuri de
agregate, le consider nemulțumitoare, datorită faptului că la aceas
tă dată, cînd ne aflăm în plină

ne încadra riguros în consumurile
de carburanți- stabilite. Fiindcă tre
buie știut, și e bine să știe toți spe
cialiștii din unitățile agricole și
fiecare mecanizator, că pentru acest
an cotele de combustibil au fost
calculate și repartizate în funcție
de numărul de agregate planificate

Pentru creșterea randamentului de lucru la însămințărij

pentru economisirea carburanților

AGREGATELE COMBINATE DE MAȘINI AGRICOLE
- FOLOSITE PE SCARĂ ClT MAI LARGĂ!
© Au fost generalizate, pentru actuala campanie de primăvară, 10 tipuri de
agregate combinate de mașini agricole, cu care se pot executa 3—4 lucrări
la o singură trecere a tractorului ® Utilizarea agregatelor este obligatorie
pentru încadrarea riguroasă în consumurile normate de motorină © Efectua
rea lucrărilor cu utilaje agricole cuplate trebuie să se desfășoare sub directa
conducere și supraveghere a specialiștilor din unitățile agricole
gatelor combinate de utilaje agri
cole. Pentru această campanie agri
colă de primăvară au fost gene
ralizate pe țară 10 tipuri de agre
gate combinate formate din diferite
tipuri de utilaje. Important de re
ținut este faptul că fiecare tip din
aceste agregate permite executarea
concomitentă a trei și chiar patru
lucrări diferite la o singură trecere
a tractorului. încă din toamna tre
cută, activitatea stațiunilor de me
canizare a fost axată pe constitui
rea acestor tipuri de agregate, re
pararea, recepționarea și rodarea

campanie, acțiunea trebuie să fie
încheiată. Răminerile in urmă sint
localizate într-un număr restrîns
de județe, printre care Brăila, Dolj,
Bihor, Caraș-Severin, Alba și Ma
ramureș. Dar au fost luate măsuri
ca și in aceste județe să se con
stituie în cel mai scurt timp nu
mărul total de agregate pr.evăzute.
— Ce ar fi de subliniat cu pre
cădere în această problemă?
— în primul rînd, obligativitatea
utilizării agregatelor la executarea
lucrărilor. Și aceasta datorită atit
avantajelor pe care le prezintă, cit
mai ales datorită necesității de a

a se constitui și nu separat, pe fie
care lucrare în parte. Cu alte cu
vinte, motorina repartizată nu
ajunge pentru a executa separat
fiecare lucrare, ceea ce înseamnă
că neutilizarea agregatelor de uti
laje duce la consumarea cotelor de
combustibil înainte de terminarea
însămînțărilor, cu toate consecin
țele ce decurg din această situație.
Iată și un exemplu concludent. Lu
crările de semănat plante prăsitoa
re. erbicidat, fertilizat, cu îngrășă
minte chimice și de administrat in
secticide pot fi executate fie sepa
rat fiecare, fie concomitent, prin

folosirea utilajelor în agregat. în
primul caz, consumul total de mo
torină este de 7,5 litri pe hectar. în
al doilea — de numai 4,5 litri, care
este, totodată, și consumul normat.
Deci o diferență de trei litri de mo
torină la hectar, care nu se asigură
prin cotele de combustibil alocate.
Ca atare, cu numărul de agregate
de acest tip planificate a se con
stitui trebuie să se obțină o econo
mie de circa 20 000 tone de moto
rină. Rezultă deci că problema
esențială este organizarea de așa
manieră a activității, care să facă
posibilă folosirea agregatelor de
utilaje la executarea lucrărilor. E
drept, aceasta solicită mai mult pe
mecanizatori, aceștia trebuind să
dea dovadă de mai multă pricepere,
atenție și răspundere în conducerea’
utilajelor. Tocmai de aceea, pre
zența specialiștilor în cîmp este
obligatorie pentru a organiza și
conduce corespunzător munca me
canizatorilor. Totodată, specialiștii
din unitățile agricole trebuie să fie
cei dintîi care să nu accepte decît
executarea lucrărilor cu agregatele
de utilaje, aceasta fiind sub toate
aspectele în interesul unităților
agricole, inclusiv cel al obținerii
producției cu cheltuieli mai mici.
— Ce se prevede pentru etapele
viitoare ?
— Avem în vedere generalizarea
utilizării agregatelor de utilaje și
la executarea lucrărilor specifice
celorlalte campanii agricole din acest an. Astfel, sînt în curs de
constituire agregate de utilaje pen
tru întreținerea culturilor, pentru
strîngerea și însilozarea furajelor,
pentru recoltarea cerealelor păioase. în acest ultim caz, a fost luată
în studiu stabilirea unei sisteme de
mașini care să asigure recoltarea și
eliberarea concomitentă de paie a
terenului. Totodată, ne preocupă
alegerea celei mai bune metode
pentru ca simultan cu semănatul
cerealelor păioase să se facă și ad
ministrarea îngrășămintelor chimi
ce. în acest sens, avem în vedere
atît adaptarea corespunzătoare a
mașinilor de semănat de care dis
punem, cît și elaborarea unor so
luții noi pentru unitățile construc
toare de astfel de mașini.

Aurel PAPADIUC

ța sa alte subunități de lucru — bri
găzi de punere în producție a sonde
lor petroliere, de reparații capitale,
de intervenții la sonde, echipe de
mecanici, de electricieni, o stație de
producere a apei tehnologice și pen
tru injecție în zăcămint etc., condu
se direct de specialiștii din cadrul
brigăzii și nu ca înainte, de la cen
tru. Fiind mereu în mijlocul oame
nilor, împreună cu ei, găsim și apli
căm soluții operative, care asigură
utilizarea tuturor capacităților de
producție la parametri superiori. Un

La Schela de extracție
Șandra-Timiș
lucru foarte bun pentru menținerea,
permanentă în funcțiune a sondelor
este sistemul de cointeresare, retri
buirea întregului personal fiind in
raport direct cu realizarea producției
fizice de țiței și gaze. Și trebuie să
spun că la ora actuală tot parcul
nostru de sonde este menținut în
funcțiune.
Trecem pe Ia cîteva locuri de
muncă. Maistrul Gheorghe Șolea
ne prezintă cîteva măsuri tehnice
luate chiar în aceste zile : montarea
de regulatoare de gaze la toate se
paratoarele în vederea evitării ori
căror pierderi de gaze în atmosferă,
instalarea a încă trei platforme pen
tru montarea pe poziție a mașini
lor, intensificarea operațiunilor geologo-tehnologice și a activității la
stația de injecție cu apă și. în fine,
pregătirea trecerii la o metodă nouă,
mult mai eficientă — injecția cu
bioxid de carbon pentru menținerea
presiunii în zăcămint.

Cu directorul schelei, ing. Zaharia
Oprișiu, discutăm despre măsurile
de dublare a volumului de lucrări
geologo-tehnologice, tratamente și
acidizări, . reparații și intervenții,
măsuri care de pe acum asigură o
producție mai mare pe zi și pe son
dă activă. împreună cu specialiștii
de la Centrul de chimie din Timi
șoara. chiar în aceste zile, după so
luții originale sînt aplicate tratamen
te de stimulare a zăcămintelor, rezul
tatele fiind încurajatoare. Tot îm
preună cu acești specialiști vor fi
puse în funcțiune o instalație de eli
minare a crustelor de pe țevile de
extracție și o instalație de tratare
electromagnetică a apei de răcire. în
atenția conducerii schelei, ca o pro
blemă prioritară,
subliniată la
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R., stă asigurarea forței de mun
că prin organizarea de cursuri de
calificare și îmbunătățirea continuă
a condițiilor de muncă și de viață
ale petroliștilor.
Care sînt primele rezultate în pro
ducție în noile condiții organizato
rice 1 Pe ansamblul schelei, față de
luna februarie cantitatea de țiței ex
tras a sporit în medie cu 80 tone pe
zi. Am mai reținut că pentru crește
rea producției de petrol mai trebuie
rezolvate și alte probleme, între care
cele privind aprovizionarea ritmică
cu material tubular, anvelope, curele
trapezoidale, concomitent cu îmbună
tățirea calității acestora. Colectivul
schelei este angajat cu toate forțele
în acțiunea patriotică de sporire a
producției de țiței, pentru a-și onora
în mod exemplar sarcinile care-i
revin.

Cezar IOANA
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VASLUI : Produse peste prevederi la export
Datorită înnoirii și moderni
zării producției, mai bunei apro
vizionări cu materii prime și
materiale și îndeosebi sporirii
considerabile a productivității
muncii, mai multe colective
muncitorești din industria vasluiană au reușit ca în perioada
care a trecut din acest an să li—
vreze la export însemnate can

tități de produse peste preve
deri. Astfel, întreprinderea de
aparate de măsură și control
Vaslui a expediat suplimentar
partenerilor externi produse în
valoare de 2,6 milioane lei, în
treprinderea de rulmenți din
Bîrlad produse totalizând circă
2,3 milioane lei etc. (Petru Necula, corespondentul „Scinteii").
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Răspuns prompt
în urmă cu trei ani,
la întreprinderea de
utilaj1 tehnologic Bis
trița a luat ființă un
microatelier care avea ca scop să valo
rifice materiale recu
perabile și refolosibile. începutul a fost
timid.
în
prezent,
însă,
microatelierul
a crescut mare, nu
atît ca spațiu, cît mai
ales ca realizări. în
anul trecut s-au re
adus în circuitul pro
ductiv aproape 2 000
tone metal : capete de
profile și țevi, bucăți
subdimensionate
de
tablă neagră. Din acestea au fost confec

ționate unelte agri
cole destinate zonei
de deal și munte :
10 000 pluguri rever
sibile, 450 prășitori și
25 greble cu tracțiune
animală, 800 cuțite de
plug
pentru trac
toare mici, un set de
250 suporturi cu site
și 3 500 bucăți cuțite
pentru mașinile de
tocat furaje etc. Din
luna martie, micro
atelierul produce fe
roneria pentru căruțe,
precum și potcoavele
necesare unor coope
rative agricole din ju
deț. Prin munca sîrguincioasă a 24 de

muncitori se obține
lunar o
producție
marfă a cărei valoare
depășește 500 000 lei,
adică un total de
peste 5 milioane lei
la nivelul lui 1982,
ceea ce evident nu e
puțin
dacă
ținem
seama că asemenea
materiale erau desti
nate pînă mai ieri,
în cel mai bun caz,
doar pentru retopire.
Și încă ceva : realiză
rile lor constituie un
răspuns prompt la ce
rințele agricultorilor.
(Gheorghe Crișan, co
respondentul
„Scînteii").

Apa și orezul
Așa-i orezul ; îi tre
buie multă apă, nu
numai cînd e pus la
fiert pentru pilaf, ci
și cînd este cultivat.
Cu pilaful, lucrul e
mai simplu. Mai greu
e să asiguri apă în
orezărie. Sînt
nece
sare lucrări de nive
lare a terenului, de
aducțiune a apei etc.
O asemenea orezărie
pe 150 hectare se amenajează în comuna
Cuza Vodă,
județul
Călărași. Se amena
jează, dar nu se mai
termină.
„N-avem
mijloace
mecanice,
forțele sint dirijate la
semănat" — motivea
ză
constructorii. I-

nexact. Utilaje grele,
de mare randament,
din dotarea unității,
destinate lucrărilor de
nivelare și terasament, sînt folosite in
suficient sau chiar
deloc. Cinci screpere
stau pe malul lacului
Iezer, în zona între
prinderii
piscicole.
Unora le lipsesc anu
mite piese de schimb,
altele nu merg din
lipsă de motorină.
Termenul de dare în
funcțiune a orezăriei
este 10 aprilie, dar
după modul cum se
muncește amenajări
le riscă să nu fie gata
nici la vară. Un caz

izolat ?
Nicidecum.
La viitoarea orezărie
de 170 hectare din co
muna Grădiștea stau
nefolosite opt scre
pere și două dragline.
Gurile rele spun că
întreprinderea de uti
laj terasier, îmbună
tățiri funciare, proiec
tări și execuție de
construcții
Călărași,
care a angajat lucră
rile, nu se grăbește
deoarece ar fi pe' cale
să găsească o metodă
de cultivare a orezu
lui fără apă. Cînd se
va face pilaful fără
apă și orezul va creș
te în pămînt uscat.
(C. Bordeianu).

Recepție cu... decepție

>.

Cînd este nevoie de
o construcție, se în
tocmește un proiect
și apoi se trece la
muncă. Așa s-a pro
cedat cu o clădire
care urma să fie ri
dicată în comuna Vîrful Cîmpului, jude
țul
Botoșani.
Este
vorba de o construc
ție cu trei niveluri, iar
alături o centrală ter
mică. Ea trebuie să
asigure condiții opti
me de locuit pentru
18 familii de specia
liști. La parter — un
spațiu este
destinat
oficiului poștal, cît și
Spații pentru prestă
rile de servicii. După
primirea
proiectului
de execuție, Exploa
tarea de gospodărie
comunală și locativă
din Dorohoi a trimis
în comună un grup
de constructori. ReK

prezentanții consiliu
lui popular comunal
le-au spus : „Vrem
ca în Vîrful Cîmpului
să faceți cea mai fru
moasă clădire din ju
dețul Botoșani. Vă
dorim succes și
ne
vedem la recepție".
Și vreme de cîțiva
ani, totul a rămas pe
seama
constructori
lor. A venit însă cu
cîtva timp în urmă
și ziua recepției. Cum
s-a desfășurat ? Pri
mul care a refuzat să
semneze a fost re
prezentantul
Direc
ției județene de poș
tă : „Nu s-a respec
tat proiectul de exe
cuție" — s-a invocat.
Al doilea — preșe
dintele
cooperativei
locale pentru produc
ție, achiziție și desfa
cerea
mărfurilor :
„Spațiile și finisajele

sînt la fel de «cores
punzătoare» ca cele
ale vecinilor". Cea mai
decepționată a fost
însă primăria : scă
rile care duc spre apartamente parcă erau
preluate dintr-o pic
tură... naivă ; dușu
melele imitau valu
rile 1 unui rîu ; hidroizolația acoperișu
lui dădea suficiente
„semne" că n-a exis
tat vreodată ș.a.m.d.
Și cum între timp
constructorii
și-au
luat tălpășița, tustrei
contribuabilii stau acum și se întreabă :
„De ce n-om fi tre
cut noi pe șantier, la
timpul potrivit ? Mă
car așa, din cînd în
cînd..." Tîrziu, prea
tîrziu. (Silvestri AiIenei, corespondentul
„Scinteii").
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Valorificarea tradițiilor

și obiceiurilor populare in modelarea
conștiinței socialiste
Recent, la Alba lulia a avut loc simpozionul
„Valorificarea critică a tradițiilor și obiceiurilor
populare. Făurirea și promovarea noilor tradiții
socialiste, revoluționare", organizat de Secția
propagandă a C.C. al P.C.R., laboratorul interdisciplinar de educație materialist-științifică de la

Academia „Ștefan Gheorghiu" și Comitetul
județean Alba al P.C.R. Simpozionul a reliefat
însemnătatea fructificării imensului potențial for
mativ al tradițiilor și obiceiurilor populare pentru
sporirea forței de înrîurire a activității de educa
ție materialist-științifică; s-au evidențiat, totodată,

O necesitate și o datorie
„Problema valorificării tradițiilor
laice populare • reprezintă, indiscu
tabil. o latură importantă a activi
tății generale de edificare a cultu
rii noi, socialiste, a muncii de for
mare și dezvoltare a unei noi con
științe — arăta tovarășul DUMITRU
GHI$E, prorector al Academiei
„Ștefan Gheorghiu". în tot ceea ce
facem este prezentă, într-un grad
mai mare sau mai mic, munca
generațiilor care ne-au precedat,
valorile înaintate create de ele. Tra
diția înaintată e linia de continui
tate a istoriei umane, de la limba
pe care o vorbim — ca păstrătoa
rea unei moșteniri fabuloase — și
pînă la cele mai mărunte activități
umane. A utiliza cît mai inteligent
și eficient zestrea ce ne-a fost lă
sată de înaintași e nu numai o ne
cesitate, ci și o datorie.
Munca de valorificare a tradi
țiilor laice nu trebuie să se con
funde insă cu punerea în valoare
a oricărui obicei, a oricărei mani
festări tradiționale. Valorificarea, și
în domeniul obiceiurilor populare,
nu se confundă cu întoarcerea în
trecut, cu atitudinea paseistă, cu
indiferentismul acritic. Multe din
aceste tradiții au o valoare strict
documentară, sînt o mărturie, a tre
cutului istoric. Studiul lor e util și
duce la cunoașterea istoriei chiar
dacă s-au stins, treptat, și au dis
părut din zona activă a tradiției,
încercarea de a le „reînvia" cu
orice preț nu are șanse de succes
atîta vreme cît prin structura, prin
conținutul și forma lor ele și-au
pierdut orice punte de legătură,
orice contact efectiv cu contempo
raneitatea. Nu pot fi preluate și
„reînviate" cu folos decît acele obiceiuri tradiționale care, într-o
formă sau alta, își păstrează, prin
semnificațiile lor adinei, prin mie

zul lor iradiant, o valoare generalumană și. implicit, de actualitate.
„Desacralizarea" unora nu se con
fundă cu „retușul", cu „adaosul" ar
bitrar confecționat. Este firesc ca,
astăzi. în condițiile revOluției-științifice și tehnice, unele tradiții, obi
ceiuri. deprinderi — păstrîndu-și
marea lor valoare istorică, muzea
lă — să pară, într-o încercare de
a le da cu orice preț o nouă exis
tență, nu numai anacronice, ci și
rizibile. Necesitatea cunoașterii aprofundate, sistematice a datinilor
și obiceiurilor nu se confundă, nu
trebuie confundată, cu reiterarea
cu orice preț a unor obiceiuri sau
ritualuri defuncte.' Căci prezentul
vieții noastre culturale nu se iden
tifică nici el ctf însumarea meca
nică a tuturor faptelor de cultură
trecute. Discernerea critică, plină
de grijă și respect pentru trecut,
trebuie să se îngemăneze cu cu
noașterea necesităților actuale ale
unei societăți în plină dezvoltare,
cu interesele reale de azi și de mîine ale omului societății noastre.
Valorile trecutului trebuie și pot
să-și găsească o nouă viață, chiar
și cînd e vorba de obiceiurile și
ritualurile laice, numai în măsura
în care se înscriu, organic, în con
stelația valorilor
contemporane.
Atenția noastră trebuie să se în
drepte cu cea mai mare grijă spre
închegarea și cultivarea unor noi
obiceiuri, a unor noi formule și
manifestări ale vieții publice care,
cu timpul, să se cimenteze într-o
nouă tradiție, continuatoare a celei
trecute, dar care să aducă cu sine
suflul epocii prezente, să corespun
dă cît mai deplin necesităților so
ciale și aspirațiilor oamenilor mun
cii de astăzi, formelor de viată noi.
revoluționare, pe care și le plămă
dește talentatul nostru popor".

Bogatul fond laic
al datinilor populare
„O apreciere realistă a obiceiu
rilor populare nu poate face ab
stracție de laicitatea acestora, de
diferențierea dintre ele și religie,
— arăta dr. ALEXANDRU PO
PESCU, cercetător la Institutul de
cercetări etnologice și dialectologice. Desigur, în conținutul
culturii populare au existat și
elemente magice, care și-au avut
originea în nivelul insuficient de
cunoștințe, existent la nivelul unor
perioade istorice mai vechi. Ase
menea elemente nu aveau însă un
caracter transcendental, aspect care
constituie, în perspectiva materia
lismului dialectic și istoric, princi
palul criteriu de definire a religiei.
Spre deosebire de'religie, care ape
lează la forțe exterioare, străine
universului, naturii, societății, în
legătură cu care adoptă o atitudi
ne pasivă, de adulare, negînd po
sibilitățile de cunoaștere a lor, li
niile principale de evoluție ale cul
turii și obiceiurilor populare se
află în directă relație cu aspectele
materiale, practice ale existenței,
vizînd, cu mijloace specifice dife
ritelor perioade istorice, cunoaște
rea și folosirea lor. în tot cazul,
elementele magice au parcurs, în
cadrul obiceiurilor populare, un
continuu proces de estompare, dispărînd, în cea mai mare parte a
lor, în epoca contemporană".
„Cred că cele mai convingătoare
argumente într-o pledoarie pentru
valoarea social-educativă și, impli
cit, necesitatea laicizării obiceiuri
lor și tradițiilor noastre sînt func
țiile sociale pe care acestea le în
deplinesc — arăta tovarășa ANA
BĂLAȘA, de la catedra de socio
logie a Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". Este astfel de necontestat
faptul că obiceiurile și tradițiile
facilitează — și altfel decît prin
procesul de muncă — integrarea
individului în mediul social în care
trăiește, coeziunea socială, partici
parea -la viața de grup sau a co
munității. Reactualizind momente
importante din viața personală sau
din aceea a colectivității, obiceiu
rile înglobează simboluri cu o în
cărcătură puternică de afectivitate,
de comuniune psihică, fapt deloc
de neglijat în condițiile estompării
anumitor structuri care serveau

drept cadru de întîlnire directă în
tre oameni, a creșterii trebuințelor
de viață comunitară, de comuni
care, de contacte sociale (în afara
structurilor instituționalizate) ale
oamenilor. .
Obiceiurile și tradițiile vehicu
lează și dezvoltă, de asemenea, va
lori și norme ale colectivității care,
uneori, se .instituie în adevărate
instanțe de control social ce sanc
ționează comportamentele deviante
de la modelele țulturale acceptate
(obiceiul «strigării peste sat» con
semnat în Hațeg și alte zone ale
țării sau obiceiul «crailor» în
Bistrița-Năsăud etc.). Funcția edu
cativă poate fi consemnată uneori
chiar în sensul strict al termenu
lui : transmitere de cunoștințe,
deprinderi și atitudini, stimularea
imaginației și a creativității, dez
voltarea simțului moral și estetic
(elocvente sînt în acest sens va
riantele Unor colinde, orații de
nuntă, bocete care reprezintă une
ori creații poetice impresionante).
Obiceiurile și tradițiile satisfac,
de asemenea, nevoia de manifesta
re a identității culturale. în istorie
ele au reprezentat o modalitate de
păstrare a identității naționale,
uneori de rezistență, în cazul spa
țiilor geografice ocupate de străini.
Să fie întîmplător faptul că toc
mai în aceste spații românești da
tinile și obiceiurile s-au păstrat cu
mai multă rigurozitate, funcționind ca simboluri ale unității ?
Din toate obiceiurile și tradițiile
noastre, indiferent de aceste funcții
pe care le îndeplinesc, și la care
se mai pot adăuga și altele, trans
pare nu numai un mod de viață
și o spiritualitate caracteristice, ci
și o gîndire filozofică originală,
exprimată în limbajul specific al
creației populare.
Tocmai de aceea, în acest dome
niu, intențiile nu sînt ușor de
transpus in planul activității prac
tice, dar cred că nu trebuie precu
pețit nici un efort pentru a face
din poezia, muzica și filozofia fol
clorului nostru, a obiceiurilor și
tradițiilor noastre argumente care
să contribuie — alături de alte mo
dalități — la construirea unei per
sonalități dezalienate, demne și li
bere".

Marile răspunderi ale actului
de valorificare educativă
„Desigur, sublinia tovarășul Ale
xandru Popescu, valorificarea obi
ceiurilor populare în cadrul activi
tății de educație materialist-științifică impune cunoașterea lor adîncă. explicitarea științifică a sem
nificațiilor lor laice și, deopotrivă,
depistarea, testarea, optimizarea
unor forme de acțiune social-culturală adecvate. în afară de cu
noașterea detaliată, aprofundată din
punct de vedere științific a evolu
ției și stadiului actual al obiceiuri
lor populare, atît la nivel națio
nal, cit și local, există o serie de
alte cerințe ale unei organice in
tegrări a lor în acțiunile materialist-științifice : utilizarea unor va
riate și complexe mijloace de va
lorificare, de la spectacol pînă la
conferință și carte ; îmbinarea unei
perspective unitare, la nivel na
țional, cu inițiativele locale, în
funcție de necesitățile concrete ale
unor zone, județe etc.

Mai există însă o cerință esen
țială, care decurge, deopotrivă, din
importanța majoră a acțiunilor materialist-științifice și din răspun
derea pe care o implică valorifica
rea obiceiurilor populare, ca parte
compon.entă esențială a tezaurului
creației materiale și spirituale mi
lenare a maselor, a cărui «demni
tate», ca să folosim expresia lui
Lucian Blaga, sîntem datori să o
respectăm. Este vorba de afirmarea
consecventă a criteriului autentici
tății, ceea ce echivalează, pe de o
parte, cu introducerea în circuitul
valorificării doar a acelor obiceiuri
care aparțin cu adevărat «fondului
de aur», propriu culturii populare,
tradiționale și actuale, iar, pe de
altă parte, de înțelegerea obiectivă
și asimilarea creatoare a semnifi
cațiilor și rosturilor lor originare.
Respectarea autenticității obiceiu
rilor populare imprimă însuși ac
tului valorificării lor autenticitate,
putere de convingere".

cu acest prilej, marile exigențe care trebuie să
ordoneze munca de valorificare a obiceiurilor
populare in opera de modelare a personalității
omului nou, au fost puse în lumină experiențe
și inițiative valoroase în acest domeniu. Cîteva
dintre problemele dezbătute în cadrul simpozio
nului se regăsesc în însemnările de față.

Noua viață a unor vechi obiceiuri

I________ .

Dintre multele experiențe înfă
țișate în cadrul simpozionului
s-au impus atenției cele din ju
dețul Alba. Aici, așa cum arăta
tovarășul IOAN MOCEANU, secre
tar al Comitetului județean de
partid Alba, s-au inițiat sistematic
activități menite să pună în valoa
re, dintr-o perspectivă laică, ve
chile datini. Este vorba, în primul
rind, de inițierea unor spectacole
care, reînviind scenic vechi obi
ceiuri, urmăresc să pună în lumină
nu numai trăsături morale înain
tate, precum hărnicia și spiritul
gospodăresc, cît mai ales să spo
rească încrederea în oameni, în
puterea minții și brațelor lor, în
forța întrajutorării și a solidari
tății lor și, .prin aceasta, să con
vingă de adevărul că împlinirea
personalității umane, bunăstarea
nu se datoresc unor. forțe supra
naturale, ci omului însuși, muncii
sale. Deosebit de sugestive în acest
sens sînt spectacolul de colinde
laice „Slobozi-ne gazdă-n casă",
prezentat de țăranii cooperatori din
satul Uioara de Jos, „Ospățul fe
ciorilor" (revitalizat în satele de
pe Valea Mureșului), „Butea" (în lo
calitatea Cunța), „Chiralesa" și
„Colindul bradului" (în zona Apu
senilor, respectiv în comunele
Avram Ia.ncu și Bistra — obiceiuri
axate pe ideea înfrățirii dintre om
și natură, a statorniciei noastre pe
aceste plaiuri), „Chemarea la po
runci" (sărbătoare pastorală orga
nizată anual la Șugag, prilejuind
întîlnirea ciobanilor și băcițelor),
„Colinda pîinii" (pe Valea Arieșului). „Cununa griului" (în localită
țile Blaj, Uioara de Jos, Șpring,
Crăciunel, Sîncel, Biia, Mihalț etc,).
Alături de preocuparea pentru
valorificarea scenică a unor obi
ceiuri populare, în județul Bistri
ța-Năsăud, sublinia tovarășul POM
PEI CRĂCIUN, secretar al comi
tetului județean de partid, au fost
păstrate și revigorate obiceiuri și

_______

tradiții populare străvechi ce au
ca interpret și spectator întreaga
comunitate a unui sat. Astfel,
obiceiul numit „Craii", practicat
în comuna Mocod, are în esența
sa caracterul unei sărbători a frun
tașilor satului, a celor harnici și
gospodari. Cîntecele și urările prin
care aceștia sint cinstiți pentru
vrednicia lor, pentru cinstea lor,
pentru spiritul de întrajutorare sint
însoțite de o adevărată satiră la
adresa acelora care peste an nu
s-au ridicat la înălțimea normelor
morale nescrise impuse de obștea
satului, de îndemnurile de a urma
exemplul fruntașilor. Tot în acest
județ, în aproape toate localitățile,
a fost reluat, păstrindu-se specifi
cul local, obiceiul „Cununa", con
ceput, de asemenea, ca o mare săr
bătoare a muncii, la care participă
întregul sat.
Bogatul tezaur de datini și obi
ceiuri laice din zona Bucovinei, cu
deosebire a celor de Anul nou,
este valorificat prin organizarea
in fiecare an, Ia nivelul tuturor
localităților, a „Decadei obiceiuri
lor laice de iarnă" — prilej de pu
nere în valoare a frumuseții cîntecului, dansului și portului popular,
a unor tradiții și obiceiuri popu
lare autentice, curățate de crusta
adaosurilor false ori vulgare. Ase
menea creații o— arăta tovarășul
GHEORGHE OSTAFI, șeful secției
de propagandă a Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R. — sînt larg
răspîndite, deopotrivă, prin tipări
rea unor volume de creații folclo
rice, a unor pliante și foi volante.
în același scop, în județul Bihor,
sublinia tovarășul ȘTEFAN SZANTO, secretar al comitetului jude
țean de partid, au fost tipărite vo
lume cuprinzînd balade și legende
populare, o lucrare despre obiceiu
rile populare din această zonă, se
organizează un larg, cuprinzător
festival al obiceiurilor și datinilor
laice, spectacole folclorice, un tîrg
al meșteșugurilor populare etc.

Însemnele contemporaneității organic integrate străvechilor datini
Multitudinea legendelor,, mituri
lor, obiceiurilor și tradițiilor exis
tente in zona Buzăului, menționa
tovarășa MARIA LAZĂR, secretar
al Comitetului județean Buzău al
P.C.R., cerința păstrării și valori
ficării acelor componente ce se află
în consonanță cu valorile orînduirii noastre, au impus inventarierea
celor mai importante tradiții și
obiceiuri care au influență și an
trenează importante mase de oa
meni. Este vorba in primul rind
de „tîrguri", al căror veșmînt re
ligios îmbrăca de fapt trebuințe
profund economice, de spectacol și
recreare. Pasul următor a constat
în reactualizarea lor, cu un plus
de fast și un ritual sărbătoresc, sub
un alt scenariu, în care învelișul
mistico-religios a fost înlocuit cu
unul izvorit din noua condiție a
omului. Astfel, „Tîrgul de lină" al
oierilor de pe muntele Penteleu
a fost revitalizat prin organizarea
unui mare spectacol folcloric, in
spirat din cunoscuta baladă a hai
ducului Gheorghelaș, ca și prin
diversificarea activităților econo
mice in cadrul tîrgului etc. „Tîr
gul" a dobindit astfel tot mai mult
un caracter economic, dar și edu
cativ, recreativ. în același fel s-a
procedat și cu alte serbări și tîrguri
tradiționale.
în vederea realizării unor acțiuni
educative cu largă rezonanță in
conștiințe, organele și organizațiile
de partid din județul Mehedinți,
așa cum arăta tovarășa ELENA
CATRINA, secretar al comitetului
județean de partid, organizează o
importantă suită de manifestări
cultural-educative, multe dobîndind
deja un caracter tradițional. Prin
tre acestea și-au cucerit un real

prestigiu evocările istorice „Baladă
pentru fiii acestui pămînt", „Eroi
au fost, eroi sînt încă", ștafeta cul
turală „Pe drumul lui Tudor" (or
ganizată anual începind cu 1970),
„Rapsodia primăverii" (ajunsă la a
V- a ediție), „Imnuri mehedințene
— imnuri ale muncii" (aflatăx la a
VI- a ediție), „Lauri pentru oameni,
muncă și hărnicie" (aflată la a
Vil-a ediție, omagiind pe cei cu
o vechime de mulți ani in aceeași
unitate economică). Pornind de la
faptul că in comuna Ponoarele, la
fiecare început de mai, în perioada
ce a urmat războiului de indepen
dență, se întruneau veterani din
ținuturile de munte ale Mehedințiului, s-a organizat, in urmă cu
15 ani — și s-a permanentizat —
o manifestare educativă, cu un vi
brant mesaj patriotic „Sărbătoa
rea liliacului}. De asemenea, por
nind de la constatarea că pe ve
chile steme ale județului se afla
gravat ca însemn caracteristic
pentru aceste locuri albina, s-a
născut cu 7 ani în urmă inițiativa
organizării „Sărbătorii florilor de
salcîm", în cadrul căreia se orga
nizează simpozioane, dezbateri, ex
poziții, serbări cîmpenești în pă
durea Stirmina.
O deosebită însemnătate se acor
dă în toate județele sărbătoririi
„Zilelor" metalurgistului,. construc
torului. de mașini, petrolistului, fo
restierului, mecanizatorului, învă
țătorului etc. Prin programele cul
tural-educative organizate cu ase
menea prilejuri se realizează emo
ționante pledoarii pentru muncă,
disciplină, cinste, întrajutorare —
ca singurele căi de afirmare plena
ră a personalității, de creștere a
bunăstării fiecăruia și a tuturor.

Tradiții la început de drum
Paralel cu eforturile pentru va
lorificarea, din perspectivă laică, a
obiceiurilor și tradițiilor populare,
în cadrul simpozionului au fost
evidențiate preocupările pentru
găsirea unor forme și modalități
cultural-educative noi, menite să
confere conținut laic unor mani
festări ce marchează evenimente
importante din munca și viața oa
menilor. în județul Suceava, în
mai multe orașe s-au înființat case
ale căsătoriilor, dispunînd de spații
corespunzătoare, de o dotare adec
vată, astfel incit acest important
pas în viață să se petreacă într-o
ambianță solemnă, de neuitat. La'
Fălticeni, tînăra pereche sădește
in parcul orașului un pom, simbol
al dorinței ca noua familie să fie
statornică, să înflorească și să
prospere precum arborele sădit
de ea.
în numeroase unități economice
doljene, arăta tovarășa ELISABE" TA TRĂISTARU, secretar al Co
mitetului județean. Dolj al P.C.R.,
au apărut elemente noi în organi
zarea nunților cum este sfatul bătrînilor pentru tinerii căsătoriți, se
organizează programe cultural-artistice, în care un rol însemnat îl
dețin cîntecele, strigăturile și ură
rile tradiționale de belșug, sănăta
te, înțelegere și fericire, trăinicie
a familiei etc. La naștetea copiilor,
se transmit mesaje ale colectivului
în care muncesc părinții, se fac
urări noului născut de viață lungă
și fericire, de a crește în spiritul
virtuților poporului nostru. In nu
meroase licee craiovene se organi

zează sărbătorirea majoratului, în
cadrul cărora au loc intîlniri cu
activiști de partid și de stat, cu
muncitori, cu oameni de cultură și
artă, prilej de aprofundare a înal
telor responsabilități civice ale ti
neretului. Asemenea sărbătoriri au
loc în ambianța emoționantă a
unor muzee ori în cadrul unor în
treprinderi cu puternice tradiții
muncitorești.
Intrarea tinerilor într-un colectiv
de muncă reprezintă un moment
deosebit în viața lor. Pentru ca el
să se incrusteze adine în conștiință,
pentru ca el să fie înțeles ca mo
mentul asumării unei înalte răs
punderi față de societate, în jude
țul Dolj au loc sistematic intîlniri
ale acestora cu cadre de conducere
care prezintă noilor muncitori, teh
nicieni ori ingineri problemele în
treprinderii, perspectivele ei, rolul
său in economia națională, frumu
sețea muncii, tradițiile muncito
rești ale unității. în marile între
prinderi industriale din Craiova,
din județul Dolj se organizează
sărbătorirea lucrătorilor car.e au îm
plinit 20, 25 de ani sau mai mulți de
activitate neîntreruptă în aceeași
unitate. Cel mai recent eveniment
de acest gen îl reprezintă întîlnirea
organizată la marea întreprindere
craioveană „Electroputere", în ca
drul căreia au fost sărbătoriți 600
de oameni ai muncii — cu o ve
chime de peste 25 de ani în uni
tate.
Dezbatere realizată de

Silviu ACHIM
și Ștefan DINICĂ

CRONICĂ TEATRALĂ
Numele scriitorului en
glez Peter Shaffer, mai cu
noscut pînă acum nouă
pentru „Vinătoarea regală
a soarelui", reapare pe afi
șul teatrului românesc la
Giulești, cu „Amadeus'1
(ultimul său mare succes
nu doar londonez, ci și in
ternațional). Amintind de
poemul dramatic al lui
Pușkin „Mozart și Salieri",
„Amadeus" potențează și
amplifică tema luptei, a
distrugerii geniului de că
tre mediocritate. Mediocrul
este azi uitatul muzician
Salieri. Geniul e și aici Mo
zart. doar cu șase ani mai
tinăr, cel ce, în viață, n-a
avut titluri răsunătoare ca
Salieri și care a fost înmormîntat la groapa comu
nă. Ultimul a rămas prin
Operă, al doilea printr-un
zvon, confirmat de unii,
infirmat de alțiiacela că
l-ar fi otrăvit pe Mozart.
Shaffer speculează drama
tic acest fapt.
Prin cultura sa. prin
înalta sa școală și profesionalitate, Salieri este (alt
paradox !) și cel mai apt
să înțeleagă geniul mozartian și șansa la nemurire a
lui Mozart. Dar sentimen
tul insatisfacției personale
.alimentează invidia și re
volta împinse pînă la sata
nism. Salieri devine un Lu
cifer. Simțind că e interzis
perfecțiunii înalte, geniale,
„inspirației divine", Salieri
nu numai că se revoltă, dar
va încerca să rămînă în
posteritate ca un geniu al
răului, ca ucigașul lui
Mozart.
Modalitatea dramaturgică
propusă de Shaffer nu e
lipsită de interes. Urmărim,
de fapt, o lungă confesiu
ne retrospectivă — eposul
fiind întrerupt de puneri în
scenă elocvente. Confesiu
nea lui Salieri nu e o călă
torie spre sine ori un act
de purificare, ci un ultim
capitol adăugat la suprema
sa „operă": aceea de a face
„orice", „totul" ca aminti
rea lui să dăinuie măcar în
infamie, dacă nu s-a putut
în glorie. După ce zece ani
a săpat la rădăcina vieții
lui Mozart (lipsindu-1 de
bucuria unor triumfuri bi
nemeritate.
nel&sîndu-l
să-și cîștige existența !),
Salieri prezintă, punînd în
6cenă pentru noi, spectato
rii cu care dialoghează. întîmplările revelatoare ale
cabalei pe care a organi
zat-o.',O face cu reala plă
cere a histrionismului. cu
ultimele resurse ale celui
ce vrea ca un adevărat „fi
nal" să încununeze „opera".
Vrînd să se autodepășească cu orice preț, mediocri
tatea naște monștri morali
și genii ale răului. Muzi
cianul fără chemare devi
ne regizor al infamiei.
Contrastul și paradoxul
sînt principiile fundamen
tale ale viziunii lui Shaffer.
Tezismul, servit digestibil
și chiar agreabil, e o altă
trăsătură a piesei. Aspectul
cel mai spectaculos și dis
cutabil al lucrării nu e însă
satanismul romantic al lui
Salieri, ci metamorfozarea
creatorilor clasici : imagi, nea brutal și forțat demi-
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tizată. de apăsat grotesc a
lui Mozart.
în apărarea acestui din
urmă aspect, unii cronicari
au amintit că Shaffer, care
a fost el însuși cronicar
muzical, a studiat și fruc
tificat documente mai pu
țin cunoscute, capabile să
acrediteze alt chip al auto
rului Simfoniei „Jupiter" și
„Nuntii lui Figaro". Alt

sau imperiale și altceva
este să imaginezi un „copil
dezmățat" și o .Jăptură
nerușinată", să-l aduci în
scenă scoțînd interjecții si
tăvălindu-se pe jos etc.
Una e să sugerezi că seni
nătatea operei se hrănea
dintr-o cumplită neliniște
temperamentală si creatoa
re. din insecuritatea exis
tenței, din starea de con

O

pasionantă
confruntare

între
și

valoare

mediocritate

„AMADEUS" de Peter Shaffer

LA TEATRUL „GIULEȘTI"
chip ? Oare ? De fapt, Shaf
fer propune reversul meda
liei — în care, să subli
niem, nu credem. Cert, în
calitate de comentator al
operei lui Mozart. Shaffer
verbalizează minunat armo
nia. culoarea, geometria ra
finată și spiritualitatea uni
că a partiturilor. Dar, ca bio
graf și mai ales ca portre
tist, Shaffer forțează nota,
.îngroașă mină la deformareCăci una e să spui că „di
vinul Mpzart" era o ființă
cu aparențele unui om banaL șters, puțin atragator,
că avea slăbiciuni, scăderi,
păcate, părea un pescăruș
ridicol, ori un vulcan tem
peramental nesupravegheat
în saloanele aristocratice

flict cu lumea (stare pe
care o provoca, dar care,
mai ales, i-a fost predesti
nată prin cabala mediocri
tății) și altceva este să am
plifici pînă la coșmar pre
siunea mediului și mai ales
simptomele bolii.
Portretul lui Mozart nu
este deci atît rodul meto
dei realiste (cum au pledat
unii critici), ci al modei
demitizante, tribut pe care
Shaffer îl plătește dorinței
de a atrage, de a șoca.
Montarea de la Giulești,
realizată de Dinu Cernescu,
este extrem de obedientă
față de această perspectivă.
Ea rămine nu o dată sub
aspectul subtilității și for
ței confruntărilor cam con-

vențională, la nivelul unei
lecturi categoric inteligen
te ce permite ca textul să
se audă foarte bine. Cu alte
cuvinte, resursele de teatralitate (de dinamism scenic
și ideatic, stările, trăirile,
momentele-cheie ale con
fruntărilor, rezonantele lor
de adîncime) nu sint decît
in parte explorate. în plus
— unele personaje (curtea
imperială, muzicienii, cei
doi Venticelli) fiind schi
țate destul de palid și nu
întru totul plauzibil (ca stil),
altele nu sînt suficient de
construite și transfigurate
creator. „jucate", ci mai
mult pătrunzător descifra
te și reprezentate. Specta
colul nu propune un raport
ideal intre incarnare și re
prezentare.
Salieri, acest demon dezabuzat de „neșansa funda
mentală", acest gurmand
suprasaturat de cerneala
partiturilor sale sterpe, de
cofeturile și sorbetourile
italienești și poate mai
ales de propria otravă, acest bătrîn impostor vorbă
reț. prea vorbăreț (ceea ce
creează actorului ce îl joa
că reale dificultăți), acest
personaj ce încearcă să sfi
deze absolutul prin zeci de
abjecții mărunte (la care
a avut sprijinul unei socie
tăți fundamental nedrepte
cu valoarea!), acest histrion
jalnic este interpretat cu
subtilitate și cu pregnantă
de Radu Beliaan. Unul din
actorii noștri cei mai apți să
dea glas personalității, ci
nismului. ironiei, inteligen
tei malefice, lucidității di
structive a personajului, să
dezvăluie și să orchestreze
nuanțe dintre cele mai fine
ale simțirii și trăirii. Dialogînd cu noi — cu forța, cu
farmecu-i cunoscut
(ten
dință ce se extinde si asu
pra unor momente în care '
Salieri vorbea totuși doar ■
cu el. șau cu un fel de
„Mare Inchizitor"). Radu
Beligan refuză deliberat „să
compună" prea 'evident ro
lul, după cum credem că
refuză deliberat (concepție
interesantă, modernă) să
confere personajului o notă
de sublim în rău.
»
O compoziție remarcabilă
(ce se va cristaliza si așe
za mai bine, pe parcursul
reprezentațiilor, prin re
nunțarea la îngroșările din
prima parte și adîncirea
dramatismului profund, al
condiției umane a persona
jului) realizează si Răzvan
Vasilescu, un actor tinăr; cu
o deosebită mobilitate ex
presivă.
Dialogul lui cu Radu Be
ligan — la care se cuvine
să adăugăm și interpretarea
răscolitoare a Irinei Mazanitis — pune în evidență
continuitatea de talent a
generațiilor noastre de [ac
tori, prilejuind una din cele
mai atrăgătoare manifestări
scenice ale Capitalei. Atrac
ție la care contribuie, cum
s-a remarcat deja insistent,
plăcerea dată spectatorilor
de reîntîlnirea cu muzica
lui Mozart, folosită nu o
dată ca argument dramatic.

Natalia STANCU

Valoarea literaturii - valoarea scriitorului
(Urmare din pag. I)

lective, pătrunse de acest’ „simț
critic ascuțit și rebel", a modalită
ților celor mai însemnate ale lite
raturii clasice și actuale nu poa-te
avea nici o clipă certitudinea că
efortul său creator se înscrie pe
spirala ascendentă a continuării
unor experiențe începute de alții,
pentru a le duce mai departe sau
ale retrăirii in alte moduri, sau
cade in zonele obscure ale simplei
pastișe.
Este îndeobște cunoscută, cel
puțin din analiza ideii de bază a
esteticii lui Maiorescu, teza lui
Hegel că arta este întruparea ideii
în materie sensibilă Și că imagini
le ei constituie o sinteză organică
între idee (adică sens) și formă.
Literatura nu este o structură le
xicală ordonată de un oarecare
simț al muzicalității sau al formei,
ci. o creație verbală pătrunsă de
sens, dezvăluind un rost al lumii
și al omului (sau o nuanță, un as
pect al lui) și tălmăcind in esen
ță o viziune despre lume. Litera
tura (și arta în general) nu expri
mă doar reacțiile subiective ale
unei individualități închise în cer
cul propriei sensibilități, răspunzind la incitațiile lumii doar la ni
velul senzațiilor, ci rezonanța de
ansamblu, de totalitate, a unei
ființe umane complexe la proble
matica existențială, socială, politi
că, științifică, ideologică a lumii
în care trăiește. Nimeni dintre noi
nu este închis intr-o crustă im
permeabilă ca insecta preistorică
in bulgărul de chihlimbar, ci con
stituie parte integrantă — mai
mult sau mai puțin conștientă —
la mișcarea de ansamblu a realită
ții (sau din care se constituie reali-tatea unei epoci). în ultimii ani
această realitate se exprimă în
deosebi prin intelectualizarea tot
mai evidentă a literaturii, prin
locul tot mai important pe care
îl ocupă în roman dezbaterile teo
retice închegate în adevărate ese
uri și prin rolul sporit pe care il
dobîndesc în „monumentul moral"
al operei problemele filozofice,
științifice, ideologice, etice, socio
logice, metafizice — a căror ab
sență din romanul românesc o deplingea Mircea Eliade în perioada
interbelică — sau prin tendințele
spre jocul abstract al ideilor, spre
luciditate, predominante în poezia
ultimelor decenii pe toate meridia
nele.
Sondarea tot mai sugestivă, mai
plină de rezonanțe tulburătoare, a
legăturilor dintre existență, istorie
și Cosmos a devenit ‘preocuparea
ce-i frămîntă pe tot mai mulți din
tre marii creatori din literatura
universală de astăzi. Omul zilelor
noastre are o altă conștiință a rea
lității, situației Și puterilor sale
decît cel de acum o jumătate de
secol. Este greu de imaginat că
scriitorul va reuși (sau că ar trebui măcar să încerce) să dobîn-
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dească vederi precise despre cuce
ririle excepțional de bogate ale
unei revoluții științifice uluitoare,
care își depășește necontenit pro
priile orizonturi și deschide neo
bosită altele noi. Dar există o le
gătură foarte subtilă între mani
festările spiritului uman în ace
eași perioadă istorică, îngăduind
să se vorbească despre un ’ stil'
care le dă unele peceți de unitate,
o solidaritate in profunzime care
indică tocmai viziunea despre lume
ce se desprinde din totalitatea lor.
A ne înțelege epoca, a ne desluși
locul propriu in cadrul ei și in
mișcarea necontenită a materiei ne
obligă deci la o scrutare temeinică
și minuțioasă a situației actuale a
ideilor despre lume, despre Cosmos
și despre om, despre structurile ga
lactice și cele subatomice. cel pu
țin în perspectiva pe care ne-o
oferă sintezele generalizatoare și
încercările de cuprindere filozofică
de ansamblu. Altfel vom fi con
damnați să vedem prezentul sau
viitorul cu ochii unui trecut ire
mediabil apus, să ne declarăm în
vinși de o inerție a vechilor viviuni despre lume și despre om.
„Obișnuințele noastre de a gîndi
și de a trăi — scria Gaetan Picon în
1956 în prefața la o „Panoramă a
ideilor contemporane" — erau atît
de vechi și de solid statornicite, și
mai ales atît de coerente cu firea
noastră... Nu numai că am rezistat
noilor evidențe, dar se întîmplâ că
urmăm să trăim, să gîndim, să sim
țim ca și cum nu le-am fi întîlnit."
S-a afirmat uneori că răsturnă
rile spectaculoase care au avut loc
în lume și in cunoașterea ei, pe tărîmul științelor matematice și fizi
ce, al celor biologice, al științelor
sociale și umane, al ideilor filozo
fice și politice, au deschis perspec
tiva unui haos în care orientarea
oamenilor nu mai este posibilă de
oarece lipsește tocmai posibilita
tea generalizării filozofice a cuce
ririlor extrem de diferite dobîndite în sectoare de strictă specialita
te, inaccesibile pentru „profani".
Or, Gyorgy Lulcăcs a demonstrat
într-un capitol din „Ontologia exis
tenței sociale" că atomizarea apa
rentă a științelor contemporane se
datorează tocmai eliminării efor
tului de generalizare filozofică a
datelor lor prin declararea între
gului domeniu al ontologiei — deci
al raportării la existența individua
lă și socială concretă a omului —
ca fiind „problemă metafizică",
„chestiune privată". Chiar și un
savant de talia lui Robert Oppen
heimer atrăgea atenția în 1955 asu
pra necesității lumii actuale de a
dobîndi un echilibru între existen
ța umanității și ritmul vertiginos
al noilor descoperiri științifice, exprimînd convingerea că „această
problemă ar trebui să fie in ace
lași timp mai esențială și mai pu
țin inspăimîntătoare pentru savant
și pentru artist. Ambii lucrează,

intr-adevăr, prin meseria lor, la
hotarul misterului. Însăși misiunea
lor este de a armoniza noul și fa
miliarul, de a găsi sinteza dintre
revoluționar și tradițional, de a in
troduce o ordine parțială in haos".
Această „ordine parțială in haos"
nu poate fi, cred, pentru scriitor
decît acea punere în lumină a „te
meiurilor vieții" de care vorbea un
alt fizician, Werner Heisenberg,
sau a „adevărului vieții" de care
vorbește Hartmann in „Estetica"
sa, adică abordarea plină de curaj
și adeseori dramatică a situației
actuale a „condiției umane". Aceas
tă pătrundere spre ființa cea mai
profundă a omului într-o perioadă
cind se răstoarnă Vechile concep
ții fizice, astronomice, biologice,
despre materie, Cosmos și viață
este, desigur, dintre cele mai te
merare, dar și dintre cele ce dau
adevărata noblețe a artei scrisului.
Dar literatura nu este numai
mărturie despre situația omului in
tr-o lume în necontenită schimba
re, care pare uneori invadată de
haos, ci și modalitate de confesiu
ne esențială despre o colectivitate.
„Cartea e un mijloc de intensifi
care a vieții — scria George Călinescu în 1945 — și un mijloc de
obiectivare, de spargere a granițe
lor experienței individuale și asi
milare a experienței colective in .
timp și spațiu". Sintem oameni și
am fost modelați de marile cicluri
ale evoluției ființelor umane. Dar
individualitatea fiecăruia dintre
ț
oameni este făurită, în cele mai • [
adinei alcătuiri ale sale, de o anu- j <
mită societate cu trăsături proprii, ; :
cu o istorie ce a plămădit firea, ;
limba și obiceiurile unui anumit
popor, 3 configurat năzuințele sale
specifice și i-a hărăzit preferința
pentru anumite modele culturale.
Nu există popor care să fi înregis
trat o dezvoltare istorică închista
tă în forme fără legături cu aceea
a altor popoare, dar nu există po
por care să nu fi păstrat, în jocul
influențelor, osmozelor și încruci
șărilor, trăsături specifice, o vatră
spirituală proprie, care îi asigură
un loc aparte în comunitatea po
poarelor lumii și îi menește un rol
creator propriu în marele efort mi
lenar de îmbogățire a tezaurului
cultural al omenirii, un rost carac
teristic în ridicarea pe trepte tot
mai înalte ale evoluției istorice,
spre idealul total al imperiului li
bertății.
O foarte nobilă misiune a ori
cărui scriitor autentic — spre a
cărui cuprindere cred că năzuiește
în mod firesc oricare scriitor tinăr
dornic să-și
împlinească rodnic
destinul creator — este implantarea
integrală în acest flux profund al
existenței poporului său, cunoaș
terea vie și plină de rezonanțe
emotive puternice a istoriei, cul
turii și literaturii sale, a firii Și
trăsăturilor caracteristice, a năzu
ințelor sale de ieri și de azi.
,
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Sosirea ministrului afacerilor externe
al Regatului Norvegiei
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0 Inițiativa lansată cu ani în urmă
la întreprinderea de rulmenți din
Bîrlad „Să lucrăm o zi pe lună cu
metal economisit" și-a dovedit pe
deplin eficiența. Ba, mai mult, prin
măsurile eficiente luate mai cu
seamă în faza de proiectare, prin
utilizarea fiecărui capăt de bară,
aici se lucrează acum nu una, ci
trei zile pe lună cu oțel economisit.
S In comuna Colibași, județul
Argeș, aflată în plin proces de ur
banizare, s-au predat pînă acum
beneficiarilor - constructorii auto
turismelor „Dacia" — 4 200 aparta
mente, la care se vor adăuga in
acest an încă 800.
S De la cunoscuta firmă de stofe
„Dorobanțul" din Ploiești au fost
expediate la numeroși parteneri de
peste hotare sute de mii de metri
pătrați de țesături fine. Planul la
export „la zi" al unității, a fost nu
numai realizat, ci și depășit.
■ Muncitorii și inginerii de la
/
Combinatul „Azomureș" din Tg.
Mureș au început fabricarea unei
substanțe azotate neproteice, utili
zată la îngrășarea taurinelor. Pri
mele cantități au și fost livrate sec
torului zootehnic.
El La întreprinderea județeană de
gospodărie comunală și locativă
Bacău a fost amenajată o seră de
flori încălzită prin arderea reziduu
rilor menajere, care, pînă nu demult,
errtiu îngropate în pămînt la rampa
.o depozitare. Pe această cale se
t nomisesc circa 14 000 litri combustibil lichid și se obține un beneficiu de peste 300 000 lei.
H Primăvara — anotimpul bunilor gospodari - prilejuiește și în
municipiul Alexandria organizarea
a numeroase acțiuni de înfrumuse
țare a străzilor, cartierelor, bazelor
de agrement și parcurilor. In acest
an, locuitorii orașului reședință din
județul Teleorman și-au propus să
efectueze prin muncă patriotică
lucrări edilitar-gospodărești în va
loare de peste 130 milioane lei.
BS In municipiul Bistrița a intrat
în funcțiune o nouă stație „Dacia
Service", în cadrul căreia se efec
tuează toate reviziile pentru perioa
da de garanție, precum și operații
le de întreținere și reparații pentru
celelalte autoturisme.
H Cel mai bun lucrător forestier
din județul Maramureș, cîștigătorul
trofeului „Bradul de argint", este Flo
re llieș, maistru-șef de brigadă la
UFET Tg. Lăpuș. Angajamentul pen-
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tru anul în curs al forestierilor
maramureșeni este de a depăși
planul cu 250 000 mc masă lem
noasă.
■ La Slatina s-a deschis o expo
ziție cu vînzare, realizată de Muzeul
județean Olt în colaborare cu
cooperativa „Arta casnică" Tismana.
Sînt prezentate covoare, carpete, ii
cu altiță, articole de marochinărie,
fețe de masă, șervețele. Toate rea
lizate cu înaltă măiestrie de cătie
harnicele și talentatele coopera
toare din Tismana.
■ Întreprinderea județeană de
prestări servicii și producție din
Sîntimbru județul Alba a înființat
o secție de confecționare a unor
produse din răchită. Primele articole-mobilier, coșuri etc. au fost li
vrate pieței.
■ Întreprinderea „Metalica" din
Oradea este pregătită să ofere re
țelei comerciale o largă gamă de
reșouri electrice modernizate, econo
micoase. Consumul de energie la
noile produse a fost redus cu aproape 30 la sută față de vechile
variante, în vreme ce timpul necesar pentru aducerea apei la temperatura de fierbere a fost diminuat cu 50 la sută.
■ Se acționează intens în aceste zile în județul Vaslui pentru mă
rirea suprafeței luciului de apă in
vederea creșterii cantității de pește.
La lana și Ghermănești-Drînceni, se
vor da în curînd în folosință două
mari și moderne crescătorii de pește.
S Pentru recuperarea și valorifi
carea superioară a resturilor tehno
logice de celofibră și rețele cord,
la Combinatul de fibre artificiale
Brăila au fost realizate, prin autodotare, două Instalații care vor pre
lucra materiale refolosibile.
H Unitățile de mică serie și
prestări servicii
ale cooperativei
„Confecția" din Suceava au lansat
în fabricație 125 noi modele de
confecții, tricotaje, încălțăminte, cojocărie, marochinărie, haine de pieie și covoare. Noile modele se ca
racterizează prin funcționalitate și
fantezie.
H Prin înlocuirea, la Combinatul
chimic din Tîrnăveni, a tehnologiei
ambalării carbidului în butoaie de
metal, timpul de execuție a opera
ției de încărcare-transport a scăzut
la jumătate. Pe această cale — la
nivelul anului în curs - va fi econo
misită tablă în valoare de peste 3
milioane lei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de ministrul
afacerilor externe al tării noastre,
de alte persoane oficiale.
Au , fost prezenți Borre Merless
Riise. ambasadorul Norvegiei la
București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Miercuri după-amiază a sosit în
Capitală ministrul afacerilor externe
al Norvegiei, Svenn Stray, care, la
invitația ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România,
Ștefan Andrei, efectuează o vizită
oficială in țara noastră.

IN PERIOADA MARTIE - APRILIE - MAI

Odihnă si cură balneară în condiții avantajoase
In această perioadă, prin Intreprinderea de turism, hoteluri
_____ ______și
restaurante București se pot obține
bilete pentru odihnă și cură bal
neară în cele mai renumite stațiuni
ale țării. Față de perioada iunieseptembrie, cei care merg la odihnă
și cură balneară prin I.T.H.R. Bucu
rești beneficiază în lunile martie,
aprilie și mai de importante eco
nomii în propriul buget. Astfel,
pentru un sejur de cîte 18 zile în
hotelurile din Căciulata economia
în propriul buget este de 586 lei,
Felix — 869 lei, Herculane și Sovata — cîte 832 lei, Eforie Nord și
Mangalia — cîte 1 020 lei. Pentru
un sejur de 20 de zile, economiile
sint de 798 lei la hotelurile din sta
țiunile Covasna, 525 — la Buziaș
și Vatra Dornei, 651 — la Tușnad.
Cei care merg în această perioa
dă la odihnă în serii de cîte 12 zile

realizeazq o economie de 459 lei Ia
hotelurile din Predeal, 504 lei la
Poiana Brașov și 554 lei la Sinaia.
Tot pentru lunile martie, aprilie
și mai, I.T.H.R. București eliberea
ză bilete și pentru serii de cite 6
zile cu cazarea în vile la stațiunile
Predeal, Sinaia și Tușnad (preț 452
lei), Bușteni, Breaza, Lacu Roșu,
Borșa și Borsec (preț 444 lei) și
bilete de cîte 18 zile (preț 1 323 lei)
la vile din stațiunile Vatra Dornei,
Govora, Herculane, Olănești, Călimănești, Căciulata,
Informații și înscrieri Ia Agen
țiile de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești din str. Tonitza nr. 13 (telefon
14 95 94), str. Mendeleev nr. 14 (te
lefon 59 37 60), Bd. 1848 nr. 4 (tele
fon 14 98 81), Bd. Republicii nr. 39
(telefon 14 08 00), Calea Moșilor,
bloc 55 (telefon 11 08 48), Calea
Griviței nr. 139, str. Luterană nr.
4 (telefon 14 21 77/29 57).

Cronica zilei
La București a fost semnat,
miercuri, Protocolul privind coopera
rea turistică între România și Repu
blica Costa Rica.
Documentul prevede dezvoltarea
colaborării privind acordarea de asis
tentă tehnică pentru proiectarea și
realizarea de obiective turistice în
Costa Rica. pentru formarea și per
fecționarea cadrelor din domeniul tu
rismului, precum și schimburi între
organele oficiale de turism din cele
două țări.
Protocolul a fost semnat de Costache Zmeu, adjunct al ministrului
turismului, și Alexander Guerra Al
varado, ambasadorul Republicii Costa
Rica la București.
*

La Biblioteca centrală de stat a
avut loc. miercuri la amiază, o festivitate, înscrisă în cadrul legăturilor
de schimburi reciproce dintre in
stituții de cultură din România și
Japonia, cu prilejul căreia Bibliotecii
centrale de stat, Bibliotecii centrale
universitare și Bibliotecii universi
tății București le-au fost donate
cărți japoneze contemporane din
partea Fundației „Japonia".
Cu acest prilej au rostit alocu
țiuni Angela Popescu-Brădiceni, di
rectorul Bibliotecii centrale de stat,
și Takaaki Hasegawa, ambasadorul
Japoniei la București.
(Agerpres)

PROGRAMUL 1

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES
După cum s-a mai
anunțat, duminică 20
martie va avea loc
tragerea specială Pronoexpres — Boxexpres.
organizată cu prilejul
celei de-a XH-a ediții
a turneului internațio
nal de box „Centura
de aur". Formula teh
nică, deosebit de avantajoasă, constă din
șase extrageri în trei

faze, cu un total de 38
de numere, participanții avînd posibili
tăți multiple de a ob
ține: autoturisme „Da
cia 1 300“. mari sume
de bani variabile și
fixe. începind cu cele
de 50 000 lei și excursii
în U.R.S.S. sau R.P.
Bulgaria. Biletele de
25 lei varianta (va
riante simple, combi
nate sau combinații

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 17
martie, ora 20 — 20 martie, ora 20. în
țară : Vremea va fi în general frumoa
să și caldă. Cerul va fi variabil favora
bil ploilor izolate la început în sudvestul țării iar la sfîrșitul intervalului
în nord. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre minus 3 și plus 7 grade,
mai coborîtd în estul Transilvaniei, iar
maximele între 12 și 22 de grade, mai
coborîte pe litoral. Pe alocuri ceață.
In București : Vremea va fi în general

„cap de pod“). achita
te sută la sută sau în
cotă de 25 la sută, au
drept de cîștiguri la
toate extragerile. La
faza a IlI-a, specială,
autoturismele se atri
buie variantelor cu
cinci numere din pri
mele șase ale uneia
din cele două extrageri
a cite opt numere di
ferite din totalul de 45!

frumoasă șl caldă cu cerul variabil mal
mult senin. Vîntul va sufla slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 1 șl plus 3 grade, iar cele maxi
me între 15 și 18 grade. Ceață slabă di
mineața. (Ileana Mihăilă, meteorolog de
serviciu).

11,00 Universul femeilor
11,45 Desene animate : Din' năzdrăvănii
le lui Koleto
12,00 Film serial „Pasăre de pradă" —
episodul 2
Flori de cîntec — melodii populare
Telex
Profesiunile cincinalului. Profesia
noastră — acolo unde patria ne
așteaptă
16,30 Studioul tineretului
17,45 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică. înfăptuim
Hotărirlle Conferinței Naționale a
partidului
20,25 Fotograme din realitate. Reportaje,
interviuri, relatări,
transmisiuni
directe, muzică
21,00 Film serial „Visuri destrămate" —
episodul 3
21,30 Occident ’83 : Violența — expresie
a crizei societății de consum
21,45 Meridianele cîntecului
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Melodii îndrăgite
Curier cetățenesc
Concertul orchestrei simfonice
Radiotelevizlunii
22,15 Telejurnal

a

Din viața partidelor
comuniste si muncitorești
9

9

P. C. DIN MAREA BRITANIE

„Pacea - obiectivul primordial"
Recent, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Bri
tanie, Gordon McLennan, a publicat în ziarul „Morning Star" un articol
intitulat : „Pacea - mărețul obiectiv al tuturor oamenilor muncii în anul
1983". In articol se arată, între altele:

Marea problemă a anului 1983
parte din nici un partid. Noi avem
o concepție marxistă proprie pri
pentru poporul britanic, ca dealtfel
vind cauzele războiului și o. analiză
pentru întreaga omenire, este men
ținerea păcii. Milioane de oameni
de clasă a motivelor cursei înarmări
sînt conștienți de acest lucru și își
lor și sîntem categoric convinși de
intensifică acțiunile împotriva peri
necesitatea socialismului, ca societate
colului unei catastrofe nucleare.
care va pune capăt politicii imperia
Conservatorii și sistemul institu
liste, sursa principală a războiului.
țional sînt, de asemenea, convinși că •
Există însă milioane de oameni
aceasta este problema
centrală a
care nu sînt încă de acord cu ana
timpului nostru și că ea va domina
liza noastră, dar sînt totuși preocu
viitoarele alegeri generale. Una din
pați ca și noi de evitarea unei ca
ultimele dezbateri parlamentare ale
tastrofe nucleare. Cu toții trebuie să
anului 1982 a fost dezbaterea privi
colaborăm pentru această cauză mă
toare la armele nucleare. Fără în
reață : a păstra țara noastră, plane
doială, faptul că a fost organizată
ta noastră, pentru generațiile actu
o asemenea dezbatere este consecin
ale și viitoare. Sîntem ferm convinși
ța acțiunilor de masă ale celor ce
că orientările politice de stingă se
iubesc pacea și, în special, a eroi
vor bucura de un sprijin tot mai
cei inițiative a femeilor britanice
larg și că tot mai mulți oameni vor
împotriva
amplasării
rachetelor
participa la acțiuni pentru pace,
„Cruise" la baza militară de la
locuri de muncă, drepturi democra
Greenham Common.
tice și pentru servicii sociale și pu
O temă centrală a ofensivei lan
blice mai bune. Campania împotriva
sate împotriva mișcărilor pacifiste o
rachetelor „Cruise" și „Trident" tre
reprezintă încercarea de a-i înde
buie să reprezinte conținutul princi
părta pe oameni de „Campania pen
pal al mișcării pentru pace în cursul
tru dezarmare nucleară", pretinzînd
anului 1983. O campanie în care
că este „dominată de comuniști".
mișcarea laburistă și sindicală au de
Or, campania pentru dezarmare nu ■ jucat un rol extrem de important,
cleară este privită ca o amenințare
transpunînd îni practică hotărîrile
pentru cei care doresc intensificarea
adoptate la conferințele
i
din anul
cursei înarmărilor tocmai datorită
1982.
faptului că include o mulțime de
O politică de pace, cuprinzătoare,
oameni care nu sînt implicați în ori
cum este cea prezentată la Congre
entările politice ale stîngii, inclusiv
sul partidului comunist din anul 1981
numeroși alegători conservatori. Bi
conține numeroase alte aspecte ale
neînțeles că în cadrul campaniei
luptei pentru pace, inclusiv retra
pentru dezarmare nucleară există și
gerea Marij Britanii din N.A.T.O.
comuniști.
Problemele legate de rachetele
Partidul comunist și membrii săi
„Cruise" și „Trident" sînt înțelese
sprijină cu consecvență și participă
tot mai clar și de un număr tot
la toate mișcările pentru pace pe
mai mare de oameni, asigurîndu-se
care le-a cunoscut Marea Britanie
astfel baza pentru 'o campanie în
— de la marile campanii din anii
cununată de succes împotriva aces
’30 pînă în ziua de azi. Pe lingă
tor rachete în anul 1983. Un succes
faptul că participarea comuniștilor
în acest sens ar constitui un imens
nu a îngustat baza mișcărilor pen
pas înainte în lupta pentru pace și
tru pace, noi am acționat întotdea
p puternică lovitură pentru milita
una pentru ca mișcarea să aibă o
ri ști.
bază cit mai largă cu putință. Ain cursul anului 1983, comuniștii
ceasta nu este o poziție tactică sau
își vor consacra întreaga lor ener
oportunistă, ci una de principiu.
gie acestui obiectiv. Iar ziarul „Mor
Pacea ne preocupă pe toți. Un răz
ning Star" își va continua tradiția
boi nuclear ăr pune capăt speranțe
de a face cit mai larg cunoscute și
lor și aspirațiilor tuturora, fie că
de a sprijini acțiunile tuturor celor
sint membri ai Partidului Laburist.
care militează pentru pace — tradi
Liberal, Conservator, Comunist. Na
ție care i-a adus titlul de „Ziar al
ționalist, Social Democrat sau nu fac
Păcii".
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O REUȘITĂ FĂRĂ PRECEDENT A FOTBALULUI ROMÂNESC
Învingînd cu 1-0 pe F.C. Kaiserslautern, Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei U.E.F.A.

Asa se scrie epopeea Porților de Fier II
(Urmare din pag. I)

găzduiește în prezent apro
ximativ zece mii de suflete.
Pe malul celălalt al
Dunării, pe auritele co
line iugoslave, se vede
marmura înălțată pe lo
cul in care România și
Iugoslavia s-au îmbrățișai,
simbolic, prin spiritele lor
ce)'1' mai înalte, și* și-au
V 1° nesfîrșită, mereu
tin a. prietenie și colaborage.
★

Tremură miile de plopi
tineri — și tremur și eu în
vîntul care bate aici, doar
de două ori pe an — o dată

șase luni — și încă o dată
șase luni — deși „parcă
nici furtunile nu mai sînt
cum au fost !“. Opera de
aici se naște din efortul în
tregului popor. Iată și
cîțiva dintre colaboratori :
Combinatul de lianți și
azbociment Tg. Jiu ; îi'ntreprinderea de prefabricate
de beton-Craiova ; combi
natele de prelucrarea lem
nului de la Pitești și Drobeta-Turnu Severin ; Com
binatul siderurgic Hune
doara ; Combinatul de oțe
luri speciale Tirgoviște ;
Uzina mecanică Iași și GriBucurești ;
vița roșie
întreprinderea de cabluri

teatre
O Teatrul Național
(14 7171, sala
Atelier) : Idolul șl Ion Anapoda — 19.
Enescu"
© Filarmonica
„George
Concert
fl5 68 75, Ateneul Român) :
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solist : Petru Csaba — 19,
Frei® Opera Română
(13 18 57)
schiitz — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile Închise — 19: (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbrăcăm
pe cei goi — 19; (sala „23 August") :
Fluturi, fluturi — 19.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : N-am
timp — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 3103, sala
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Perlele — 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î
Diogene cîincle — 18,30.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
■ (sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30: (sala Victoria. 50 58 65) :
I Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Varietăți muzicale — 19.
1
O Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) i
Dorința (premieră) — 17.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55)
Pinocchio — 10; Vinovatul numărul 1
— 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bo
roboață — 18; (sala Teatrului
„Ion

I

— Ploiești ; Fabrica de
produse refractare „Uni
rea", Tg. Jiu; Reșița con
struiește turbinele ; aprovi
zionarea cu carburanți,
combustibil-Craiova ; o flo
tă de șlepuri, remorche
re,
gabare,
pontoane...
Conducerea județului Me
hedinți face toate eforturi
le pentru ca insula, cu cele
zece mii de suflete, să fie
bine aprovizionată. Nu am
spus toată țara care parti
cipă la Porțile de Fier II —
dar toată țara ia parte la
Porțile de Fier II. Muncesc
aici oameni care, de la Bicaz încoace au trecut prin
toate marile șantiere de

Vasilescu") : Punguța cu doi bani —
io.
0
Circul
București
(110120) :
Muppets la... circ — 19,30.
0 Teatrul de estradă al armatei
(13 60 64. sala C.C.A.) : Curierul melo
diilor preferate — 19,30.

cinema
© Buletin de București : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL (15 63 84) - 9; 11,15;
18;
20,15,
MELODIA
13,30; 15,45;
................
(12 06 88) — 9 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
Vlașinilor :
TOMIS
©
Plecarea
(21 49 46)
9:
11,15; 13,30;
15,45: 1330
18;.
---------. 11>lg;
20, VOLGA (79 71 26) — 9;
15,45; 18: 20,15.
0 B.D. intră in acțiune : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Capcana mercenarilor : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30.
© Ochi de urs : DRUMUL SĂRII —
19,30, VIITORUL (11 48 03) — 19,30.
© Zestrea domniței Ralu î VIITORUL
— 15,30; 17,30.
0 Comoara : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30: 19,30.
0 Izvorul : CENTRAL (14 12 24)
9:
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Micul lord : SALA MARE A PA.LATULUI —
17; 15; 20,
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Agonia: ARTA
(213186) — 9:
12,30; 16; 19, EXCELSIOR (65 49 45) —

rînd în exploatare la Uzina de
palete de turbine din Leningrad.
Avînd un înalt grad de automa
tizare. cuptorul oferă posibilita
tea obținerii unor piese cu pro
fil complex printr-o metodă
nouă — cristalizarea dirijată a
metalului in vid. Piesele astfel
obținute au o configurație foar
te apropiată de aceea a produ
sului finit. în felul acesta se
reduce considerabil durata pre
lucrării lor mecanice ulterioare
și scade de aproape trei ori vo
lumul de muncă necesar pentru
producerea pieselor , respective.

totală 760 metri) urmează a fi
construit la Chicago. în interio
rul său va fi amplasat un hotel
cu 2 400 de camere, o expoziție
comercială internațională, săli
destinate congreselor, 800 de
apartamente particulare, cine
matografe, magazine, teatre. Se
are în vedere ca blocul să fie
divizat în șapte secțiuni, de cite
30 de etaje, fiecare, despărțite
de coridoare in care să fie am
plasate motoare eoliene acțio
nate de forța curenților de aer
și care să producă energia elec
trică necesară iluminatului și
încălzitului. Se apreciază că acest bloc, care va fi cea mai
înaltă clădire din lume, va costa
două miliarde de dolari.

• UN „ZGÎRIE-NORI"
CU 210 ETAJE (înălțimea

• „ORAȘUL DE LA
MIJLOCUL LUMII". Ec“-

® UN NOU TIP DE
CUPTOR a fost dat de cu

hidrocentrale ; sînt, de asemenea, oameni veniți din
întreprinderile tuturor județelor țării ; colective de
tineri militari — iar din
primăvara 1981, la indicația
conducerii superioare de
partid, a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a fost
inaugurat șantierul națio
nal al tineretului, care în
prezent numără o mie de
tineri veniți și ei din toate
colțurile țării.
Așa se scrie epopeea
Porților de Fier II. Despre
cei care o scriu, mai
pe îndelete, intr-un număr
viitor.

9; 12; 16; 19, FLAMURA (85 77 12)
9; 12; 16; 19.
0 Competiția : STUDIO (59 53 15)
9,30: 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30.
• Călăuza : POPULAR (35 15 17)
13; 16; 19.
0 Combinația : UNION (13 49 04)
9,30; 11,30: 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Al șaselea : MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15: 19.30.
© Cintec pentru o rindunică : BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17.30; 19,30,
0 Aii Baba și cel 40 de hoți : VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,45;
14,30:
17,15; 20.
0 Pe aripile vintului : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9,30; 14,30: 18,30.
0 Tess : CAPITOL (16 29 17) — 9,15;
12,30; 16: 19.
0 Despărțire temporară : GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14.15: 17;-19,45,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16 19.
”
• Clinele : CULTURAL (83 50 13)
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15, DACIA
(50 35 94) — 9: 11,15; 13,30 : 15,45; 18;
20.
0 Abba : FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13; 15,30: 17,45; 20.
0 Mica romanță : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
© Marea evadare : LIRA (31 71 71) —
10,30; 15,30; 19, MIORIȚA (14 27 14) —
9; 12,30: 16; 19.
© Muppets la Hollywood — 9: 11: 13;
15, Aleargă după mine ca să te prind
— 17; 19,15 : DOINĂ (16 35 38).
O Șeriful din Tennessee : COTROCENI (49 48 48) — 14; 16; 18: 20.
• Domnul miliard : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15.30; 17,30: 19,30.
• Safari Express : PACEA (60 30 85)
— 11; 15.30; 17.30; 19,30.
• Imperiul contraatacă : FLACĂRA
(20 33 40) — 14; 16,30; 19.
© Tunurile din Navarone :
BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 12.45;
16;
19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12;
16; 19.
© Războiul
stelelor :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 18,30.

adorul, țară care-și trage nume
le de la poziția sa geografică,
va inaugura în luna mai „Ciu
dad Mitad del Mundo" („Orașul
de la Mijlocul Lumii"), pe locul
unde pentru prima oară, în
1736, s-a fixat punctul liniei
imaginare — Ecuatorul — care
înconjoară pe la mijloc globul
pămintesc. •
Intr-un decor arid, la 2 480 m
altitudine și latitudine 0, se
înaltă o construcție turn cu 10
etaje, pe acoperișul căreia a
fost montat un glob terestru.
In împrejurimi au fost constru
ite un complex cultural și re
creativ și un mic orășel dd tip
andin. Vizitatorii vor putea ad
mira impresionantul peisaj al
vulcanilor cu craterele acoperite
de zăpezi, se vor fotografia
„călare" pe cele două emisfere.

LAUDĂ, DIN TOATĂ INIMA, CELOR CE ȘTIU
sâ lupte și să Învingă!
Victorie ! Splendidă victorie româ
nească în „miercurea europeană" de
ieri ! Universitatea — F.C.K. : 1—0,
prin golul marcat de Negrilă. Vic
torie și calificare în semifinale
le „Cupei U.E.F.A.11, competiție în
care noi rămînem mai departe, în
timp ce multe glorii ale fotbalului
internațional au suferit șocul elimi
nării mai timpurii sau mai tîrzii. Au
toarea acestei entuziasmante izbînzi,
in care poate puțini au crezut, este
aceeași minunată echipă olteană
care, iată, confirmă, încă o dată și
definitiv, că poartă cu cinste și me
rit aureola de cea mai bună din fot
balul nostru. Ștefănescu. Lung, Ne
grilă, Tillhoi, Ungureanu, Țicleanu,
Donose, Bălăci, Crișan, Cămătaru,
Geolgău plus Beldeanu, Cîrțu, Irimescu, Ciupitu sau Dumitru au mul
țumirea că și-au făcut datoria; mun
cind cu sirg și seriozitate pentru a-și
pune în valoare talentul și a obține
rezultate prin care să se impună cu
autoritate în lumea pretențioasă a
fotbalului
continental.
Felicitări,
dragii noștri băieți, pentru acest fru
mos și reconfortant succes ! Felici
tări vouă, felicitări antrenorilor Con
stantin Oțet și Nicolae Ivan, care
v-au pregătit, felicitări și medicilor
Vasile Frînculescu și Florin Brătilă
care v-au tămăduit rănile pe parcursul acestui lung drum în „Cupa
U.E.F.A.", drum pe care întreaga
țară vă dorește din inimă să mergeți
mai departe, spre marea finală pe
care o binemeritați, făcînd din Craiova capitala de azi a fotbalului românesc. Cu aceeași dăruire împinsă
pînă la sacrificiu, cu aceeași seriozitate în pregătire, cu același succes
în meciuri.
Cum a fost partida n-are rost să
mai povestesc eu acum după ce toată lumea a vizionat-o pe micul ecran
ori a ascultat-o la radio. Ca martor
la fața locului, care a trăit la cea
mai inaltă tensiune și jocul, dar și
orele ce l-au precedat și l-au urmat,
îmi permit numai să redau cîteva
secvențe aparte, dar cu atit mai con
cludente din acest al doilea „moment
Kaiserslautern".
...Atmosfera — în oraș, la stadion
și din nou în oraș — s-a ridicat mult
peste ceea ce-și poate închipui cine
n-a fost de față. Respectiv, peste
ceea ce a fost cu Fiorentina, cu
Shamrok Rovers, cu Bordeaux. Dacă
ar fi să încerc s-o redau ar trebui
să preiau ceea ce am publicat în 9

decembrie după eliminarea „giron
dinilor", să multiplic cu zece sau cu
mai mult și să transcriu în conti
nuare. Renunț, presupunînd că citi
torii au imaginea proporțiilor festi
valului de muzică și dans pe care
l-au susținut în ziua de 16 martie
craiovenii.
...Jocul propriu-zis a fost
___ așa
___ cum
__
îl caracteriza cu o seară înainte un
oltean într-una din discuțiile în grup
prelungite pînă tîrziu după miezul
nopții pe Calea Unirii : „Mă. fratemiu, mă, mînca-te-ar neică, ascultă
colea la mine, ăsta nu e meci la care
să te duci cu căciulă, că oricum rămîi fără ea : bat ai noștri, ți-o ia
vreun vecin și ți-o aruncă pînă-n
baierile cerului de nu mai vezi unde
pică ; se califică ăilalți, o iei singur,
o dai de pămînt și o calci în picioare
de necaz". Un asemenea meci a fost.
Dar au bătut ai noștri fiindcă au do
minat și au fost superiori vest-germanilor din toate punctele de
vedere : tactic, tehnic, moral și
chiar fizic. La astfel de succese co
lective e poate nedrept să evidențiezi
pe cineva, dar parcă și mai nedrept
ar fi pentru meciul de ieri să nu re
levăm măcar trei nume : Ștefănescu,
metronomul inteligent care n-a greșit
nici măcar o singură dată ; Țicleanu,
care a prins aripi cînd la stația de
amplificare a stadionului s-a anunțat
că-1 urmărește din tribună medicul
Mircea Olteanu, cel ce abia l-a ope
rat la ochi ; Crișan — un adevărat
„diavol alb-albastru“ pentru „diavo
lii roșii" adverși pînă în clipa cînd
s-a accidentat.
...Evident, prezintă interes și opinii
le personalităților care au fost angre
nate în această confruntare fotbalis
tică. Iată cîteva...
RENE VAN DEL BULKE (Luxem
burg), observator U.E.F.A. : „Califi
care logică, după o victorie logică.
Jucătorii vest-germani își risipiseră
de fapt șansele încă pe terenul pro
priu, cu două săptămîni în urmă, iar
românii au fost aici tot timpul mai
buni. Dacă nivelul spectacular n-a
fost mereu la înălțime, aceasta se
datorește mizei deosebite. Din cau
za mizei, jucătorii Craiovei erau ner
voși și ratau acțiuni altfel bune.
Pentru un meci atit de important, ar
bitrajul a fost bun. Climatul — de
perfectă sportivitate".

de tone de fildeș se îndreaptă
din jungla africană spre piețele
din Japonia, Hong Kong sau
spre alte zone, pe un drum pre
sărat cu multe fărădelegi, inclu
siv asasinate. Recent au avut
loc lupte între patrule ale poliției
din Kenya și Tanzania și bande
de traficanți. Colții prețioși sînt
transformați în podoabe, lampi
oane, mingi de biliard, casete,
clape de pian. în pofida unor
măsuri de protejare a turmelor
de elefanți, traficul ilegal de fil
deș cunoaște o perioadă de în

RUDI KRONER, antrenorul echipei
oaspete :
„Formația noastră a pierdut fiindcă
mai mult a reacționat decît a acțio
nat. A reacționat la.jocul gazdelor în
loc să aibă și ea inițiativa. Sînt ne
mulțumit că jucătorii mei nu s-au
angajat cu toate forțele în joc. Urez
sincer Universității Craiova succes în
continuare. Dealtfel, am făcut gaz
delor noastre o serie de propuneri de
colaborare permanentă în viitor, pro
puneri avantajoase ambelor cluburi
ale noastre pe care le dorim prietene
de acum înainte".
HANS PETER BRIEGEL, căpitanul
echipei F.C.K. :
„Craiova merită calificarea. Noi am
jucat prea defensiv ; după pauză ne
făcusem socoteala să păstrăm 0—0,
dar n-am putut. Cine mi-a plăcut cel
mai mult de la dumneavoastră ? Nu
mărul 8, adică Bălăci, despre care
mai auzisem lucruri bune".

CONSTANTIN OȚET — antrenorul
principal al Universității Craiova :
„Jocul în general a fost echilibrat.
Ne-am propus să nu ne năpustim

peste adversar, să fim cumpătați în
toate momentele, iar jucătorii au în
țeles și au aplicat in teren întocmai
tactica preconizată. Aș dori să re
marc tăria morală a întregii echipe,
iar în mod deosebit, pentru sigu
ranța manifestată — pe căpitanul for
mației, Costică Ștefănescu. Golul s-a
marcat dintr-o fază fixă, dar am pre
gătit foarte bine fazele fixe. Dealt
fel am mai avut „o bară" din ase
menea fază prin Ilie Bălăci".
Așadar, Universitatea Craiova rea
lizează în acest început de primă
vară 1983 două premiere spectacu
loase : calificarea pentru prima dată
a unei echipe românești în semifina
lele unei competiții europene ; eli
minarea pentru prima dată de către
noi a unei formații din „Bundesliga".
Sjnt reușite cu atit mai meritorii cu
cit craiovenii n-au avut deloc ad
versari ușor de trecut, ci dimpotrivă.
Chiar mă gîndeam, în timpul trans
misiei telefonice de față, că s-ar pu
tea alcătui o redutabilă selecționată
internațională (cuprinzînd chiar și
cîțiva campioni mondiali) dintre ju
cătorii echipelor străine eliminate
de Universitatea Craiova în această
ediție a „Cupei U.E.F.A.". Notați și
dumneavoastră : Ruffier — Wolf,
Briegel, Tresor, Brehme — Antognoni. Țigana, Giresse — Bertoni.
Nilsson, Graziani. E o selecționată în
care, iată, alți mari învinși, cum ar
fi Pasarella, Lacombe. Bongarz,
Allofs sau alte stele n-ar avea loc
decît ca... rezerve. E ceva, nu ?
Dar timp de comentarii mai avem
și în zilele următoare, cînd poate
vom vorbi și de eterna poveste a
cartonașelor galbene, pe care n-o mai
începem acum ca să nu umbrim
momentul prea frumos al calificării.
Acum să ne oprim la felicitări șl la
urări de succes în continuare.

Gheorghe MITROI

ECHIPA ROMÂNIEI - IN .CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
PENTRU JUNIORI

Pe stadionul „1 Mai" din Rîmnicu
Vîlcea s-a disputat, miercuri, în pre
liminariile Campionatului european
de fotbal pentru juniori, meciul re
tur dintre selecționatele României și

florire. Se estimează că numai
intr-un an s-au investit pe pia
ța fildeșului peste 100 milioane
de dolari.

cu șerpi. Ele au demonstrat că
îndeosebi șerpii veninoși sînt
„seismologi" extrem de sensi
bili, capabili să semnalizeze apropierea unui cutremur cu cî
teva zile înainte de a se pro
duce. Savanții explică aceasta
prin acuta lor sensibilitate la
schimbările de temperatură ale
solului.

•
„SEISMOLOGI"
NEOBIȘNUIJI. Se ?tie că

®
CALUL REDIVIVUS. Calul nu este niciodată

animalele
presimt
înaintea
omului schimbările ce intervin
în mediul ambiant. Se cunosc
numeroase cazuri cînd. observînd comportamentul lor. oame
nii și-au dat seama de iminența
unor calafnități naturale. După
cum anunță săptămînalul „Pe
kin Rewiew", savanți chinezi efectuează o serie de experiențe

de prisos, chiar în condițiile
unor întreprinderi agricole bine
înzestrate cu utilaje motorizate,
susțin specialiștii sovietici de la
ferma pentru creșterea trăpa
șilor de tracțiune grea din rasa
Oriol. în cadrul hergheliei, caii
sint folosiți pentru transporturi
mici, pentru aducerea furajelor
la ferme, pentru lucrarea pă-

I-

© DRUMUL FILDEȘU
LUI AFRICAN. Anual, 800

K. HACKET (Anglia), arbitrul
meciului :
„Am 38 de ani și cred că acesta
poate fi socotit, pînă acum, al treilea
me'ci de mare importanță și angaja
ment pe care l-am condus (după o
finală a Cupei Ligii engleze în 1981 ’
și după un alt meci de cupă europea
nă). Era normal să se desfășoare cum
s-a desfășurat. Totuși, apreciez că ni
meni, nicicînd, n-a întrecut măsura.
Deși noi, arbitrii, n-avem dreptul la
sentimente, pot să vă mărturisesc
acum că nici o clipă n-am avut vreo
îndoială asupra calificării Universi
tății Craiova. Dacă aveau un calm...
englezesc poate înscriau chiar mai
devreme".

mîntului în gospodăriile Indivi
duale, ceea ce a dus la însem
nate economii de combustibil și
de mijloace de transport meca
nizate. Pînă Ia sfîrșitul acestui
cincinal, la ferma amintită nu
mărul cailor de tracțiune grea
va ajunge la 500, urmînd să în
ceapă vînzarea lor către colho
zurile și sovhozurile din regiu
nea Oriol.

® OBSERVATOR AS
TRONOMIC PREISTO
RIC. Deplasîndu-se pentru a
face schite intr-un loc pitoresc
din statul New-Mexico, o picto
riță din Washington a observat
două ornamente misterioase în
formă de spirale, săpate pe su
prafața verticală a unei stînci.
în fata stîncii se ridicau trei

Ciprului. Victoria a revenit tinerilor
fotbaliști români cu scorul de 5—0
(2—0). în prima partidă, scorul a fost
egal : 1=-1. Echipa României s-a ca
lificat astfel in turneul final ce va
avea loc în luna mai în Anglia.

plăci de piatră. Intîmplător
(era în ziua solstițiului de vară),
pictorița a băgat de seamă că
fîșia de lumină solară ce pă
trundea printre plăci „tăia" una
din spirale exact pe mijloc. Sesizînd fenomenul unor specia
liști, aceștia au început să stu
dieze cu atenție curiosul „sis
tem". S-a stabilit astfel că în
ziua solstițiului de iarnă două
fișii de lumină ..înrămează"
marginile spiralei, iar in ziua
echinocțiului „firul" de lumină
trece exact prin mijlocul celei
de-a doua spirale. Mâi mult, s-a
dovedit că tot cu ajutorul plă
cilor și spiralelor se poate ur
mări și mișcarea Lunii. Specia
liștii consideră, fără să excludă
cu totul posibilitatea unor coin
cidente întîmplătoare, că se află
în fața unui observator astrono
mic preistoric.

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Demonstrație împotriva prezenței bazelor militare
americane în Grecia
ATENA. Peste 2 000 de persoane s-au reunit în Piața centrală din
Pireu pentru a protesta împotriva prezenței bazelor americane în Grecia.
In cadrul demonstrației a luat cuvîntul primarul'Atenei, lannis Papaspyrou.
De la începutul lunii martie a.c., mișcările pentru pace din Grecia au
reunit la Atena peste 100 000 de persoane, care s-au pronunțat împotriva
prezenței bazelor militare americane pe teritoriul elen. Manifestații simi
lare s-au desfășurat la Salonic, Dramas, Larissa, Volos, Patras și în Creta.

„Orașul Duisburg să devină zonă denuclearizată I"
BONN. Consiliul municipal al
marelui centru industrial Duisburg,
din Ruhr, a hotărît, cu mare majo
ritate de voturi, să proclame orașul
„zonă denuclearizată". în documen
tul adoptat in acest sens se subli
niază că „se interzic amplasarea
și depozitarea pe teritoriul Duis
burgului, precum și transportul
prin localitate al armelor nucleară
și chimică". „Rezolvarea probleme
lor rachetelor eurostrategice trebuie
găsită pe calea tratativelor și nu

„Problemele contemporane
nu se pot rezolva
prin forță"
ANKARA. Intenția Administra
ției americane de a amplasa rache
te cu rază medie de acțiune în
Europa occidentală a provocat o
serioasă neliniște în rindul ■ oame
nilor lucizi de pe continent, care
se pronunță hotărît împotriva re
zolvării problemelor contemporane
prin metode depășite. scrie in
ziarul „Cumhuriyet" din ■ Ankara
cunoscutul publicist turc A. Sirmen.
Autorul relevă că tot mai mulți
oameni din Turcia se solidarizează
cu militanții pentru pace din Euro^pa occidentală.

prin amplasarea de noi rachete pe
teritoriul R.F.G. și al altor țări, a
declarat primarul adjunct al ora
șului, Reinhard Bulitz (P.S.D.). Noi,
cetățenii Duisburgului, vom lupta
cu toate forțele împotriva transfor
mării orașului într-o rampă pentru
rachetele nucleare", a adăugat el.
Se știe că hotărîri similare au fost
adoptate de organele locale ale mai
multor mari orașe din R.F.G., între
care Dusseldorf, Nurnberg, Ham
burg, Lindau, Bremen.

Inițiativă de mobilizare
a opiniei publice daneze
în fața pericolului atomic
COPENHAGA. Un „Autobuz in
ternațional al păcii" a luat startul
din Copenhaga spre mai multe
orașe și comune ale Danemarcei.
Timp de două săptămîni, tineri
partizani ai păcii din Marea Brita
nie, Belgia, Olanda și R.F.G., țări
unde ar urma să fie amplasate
noile rachete nucleare americane
cu rază medie de acțiune, vor avea
întîlniri cu primarii orașelor, cu
reprezentanți ai organizațiilor sindicale, de femei și de tineret daneze, cu scopul de a evidenția pericolul prezentat de pregătirile militare ale N.A.T.O. în Europa
occidentală, „Autobuzul păcii" își
va încheia cursa la 27 ‘ martie, la
Copenhaga, printr-un miting de
protest împotriva rachetelor nu
cleare.

S.U.A. : Savanți americani contra proliferării armelor
nucleare
WASHINGTON. — Peste 3 000 de
membri ai Institutului de tehnolo
gie din Massachusetts (M.I.T.), in
tre care 4 laureați' ai Premiului
Nobel, s-au pronunțat pentru în
ghețarea armamentelor nucleare.
Intr-o scrisoare deschisă adresată
Congresului S.V.A., 3 258 de sem
natari — studenți și profesori, cunoscuți oameni de știință, intre care
■ se află și 11 cercetători care au
participat, in urmă cu 40 de ani, la
crearea primelor bombe atomice la
Los Alamos — subliniază că a sosit
momentul instaurării unui mora
toriu asupra experimentării, produ
cerii și desfășurării de arme nu
cleare, ca un prim pas spre „o re-

agențiile de presă
pe scurt
SAPTAMINA FILMULUI ROMANESC" LA ROMA. La cinemato
graful „Capranica" din Roma a avut loc inaugurarea, „Săptămânii filmu
lui românesc". La manifestare a luat cuvîntul Massimo Baistrocchi, di
rector in Direcția generală de colaborare culturală, științifică și tehnică
din M.A.E. italian, care a adus elogii cinematografiei românești. în con
tinuare a fost proiectat filmul „Proba de microfon", de Mircea Daneliuc.
. Au luat parte cineaști, oamepi de artă și cultură, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al Italiei, Administrației regiunii Lazio și
ai primăriei din Roma, ai unor instituții care au colaborat la realizarea
acțiunii, membri ai corpului diplomatic, ziariști, un numeros public. La.
seara inaugurală a participat și o delegație formată din actrița Silvia
Popovicț, și regizorul Mircea Daneliuc.
PLENARA COMITETULUI CEN
general al partidului — alte 8 per
TRAL ȘI COMISIEI CENTRALE
soane. Direcțiunea P.C.I. este alcă
DE CONTROL REVIZIE ALE P.C.
tuită din 33 de membri. La plena
ITALIAN, alese la recentul Con
ră a rostit o cuvîntare Enrico Bergres al acestui partid, a avut loc
linguer.
la Roma. în cadrul plenarei a fost
LA GENEVA au început miercuri
stabilită componența Secretariatu
lucrările sesiunii Comisiei consul
lui și a Direcțiunii P.C.I. Din Secre
tariat fac parte — în afară de , tative permanente sovieto-ameriEnrico Berlinguer, care a fost re
cane pentru transpunerea în viață
ales la recentul congres secretar a obiectivelor și prevederilor Tra-

ducere substanțială" a armamente
lor existente.
Pe de altă parte, S. White, unul
din liderii ■ Comitetului american
pentru sprijinirea prietenilor, a de
clarat : „Noi cerem Administrației
reducerea bugetului militar al
S.U.A., încetarea pregătirilor mili
tare și promovarea unei politici de
dezarmare pe arena internațională".
Actuala politică a Administrației
dăunează intereselor țării și in
fluențează negativ situația interna
țională, a spus White. Printre prin
cipalele noastre revendicări prezen
tate Administrației se află oprirea
acțiunii de amplasare de noi ra
chete nucleare in Europa și înghe
țarea arsenalelor nucleare.

tatului privind limitarea sistemelor
de apărare antirachetă și ale Acor
dului provizoriu privind unele mă
suri în domeniul limitării arma
mentelor strategice ofensive —
documente încheiate între U.R.S.S.
și S.U.A. la 26 mai 1972 — pre
cum și ale Acordului în vederea
diminuării primejdiei izbucnirii
unui război nuclear, încheiat între
cele două țări la 30 septembrie
1971, transmite agenția T.A.S.S.
POZIȚIE. Marea Britanie s-a
alăturat Republicii Federale Ger
mania și Italiei, cerînd Statelor
Unite să prezinte o nouă propu
nere susceptibilă să ducă la depă
șirea impasului in negocierile de la
Geneva privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa,
transmite agenția R'euter, 'citind
surse oficiale din Londra.

Convorbiri economice româno-iibiene
mică și tehnică dintre România și
Jamahiria Libiană.
Ministrul român a avut, de aseme
nea. convorbiri cu Salem Al Bukhari
Houda, secretarul Comitetului Popu
lar General pentru transporturi și te
lecomunicații — care s-au finalizat
prin semnarea unui protocol privind
dezvoltarea colaborării româno-libiene în acest domeniu — precum și cu
secretarii Comitetului Popular Gene
ral pentru locuințe și pentru finanțe.

TRIPOLI 16 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei efectuate în Jamahiria
Libiană, Vasile Bulucea, ministrul
transporturilor și telecomunicațiilor,
■ a fost primit de Jadallah Azuz AlTalhi, secretar general al Comite
tului Popular General. Au fost ana
lizate, cu acest prilej, probleme ale
dezvoltării relațiilor româno-libiene
în domeniul, transporturilor și tele
comunicațiilor, subliniindu-se posi
bilitățile de extindere și diversifi
care a relațiilor de cooperare econo-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă ciocnirile între milițiile rivale în orașul libanez
Tripoli • Represiuni ale trupelor israeliene împotriva popu
lației palestiniene din Cisiordania
BEIRUT 16 (Agerpres). — Pentru
a treia zi consecutiv, a continuat
schimbul de focuri de mortiere și
rachete între milițiile rivale din ora
șul Tripoli, din nordul Libanului.
Potrivit surselor polițienești, două
persoane și-au pierdut viața, iar alte
șapte au fost rănite, în cele trei
zile de lupte, numărul total al
persoanelor ucise se ridică la șase,
informează agenția Associated Press.

tinieni au continuat arestările în rîndul populației palestiniene. După
manifestațiile de protest împotriva
trupelor israeliene de ocupație din
tabăra Balata, din apropiere de ora
șul Nablus (Cisiordania), toți băr
bații au fost reținuți și interogați de
•autoritățile militare israeliene. infor
mează agenția France Presse.
Sol'dații israelieni au arestat 40 de
elevi de liceu din Nablus, acuzați de
a fi participat la manifestațiile or
ganizate în ultimele zile împotriva
ocupației israeliene, adaugă agenția.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — în
mai multe tabere de refugiați pales-

ANGLIA
Prbiectu! de buget - prezentat în parlament
LONDRA 16 (Agerpres) — Guver
nul conservator al Marii Britanii își
menține, in proiectul său de buget pe
anul fiscal 1983—1984, supus Parla
mentului, politica sa monetaristă —
transmit agențiile de presă Reuter
și A.P.
Prezentind proiectul de buget, mi
nistrul de finanțe. Geoffrey Howe, a
reafirmat opinia cabinetului That
cher. potrivit căreia orice încercare
de reactivare a economiei prin slăbi
rea controlului creditelor și al circu
lației monetare ar fi „periculoasă",
între altele, proiectul prevede un

cu prilejul unei reuniuni la care
au luat parte lideri politici chilieni
afiați în exil, precum și reprezen
tanți ai forțelor de opoziție din
Chile care acționează în interiorul
țării.
CĂPITANII REGENȚI AI RE
PUBLICII SAN MARINO. Consi
liul Mare și General (Parlamentul
sanmarinez) i-a ales pe Massimo
Rossini, reprezentantul Partidului
Comunist, și Adriano Reffi, repre
zentantul Partidului Socialist. în
funcția de căpitani regenți ai Repu
blicii San Marino, pe o perioadă de
6 luni. Noii căpitani regenți urmea
ză să-și preia funcțiile la 1 aprilie.

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN
JAPONIA, în vederea alegerilor de
Ia 10 aprilie pentru desemnarea
guvernatorilor a 13 prefecturi. între
care cei ai orașelor Tokio și Osaka,
PROGRAM DE ACȚIUNE POLI
TICĂ. Reprezentanții Convergenței
a început ofitial ieri. Scrutinurile
Socialiste din Chile — alianță a • ce vor fi urmate de. alegerile pen
forțelor democratice,
progresiste
tru adunările prefecturale. munici
chiliene — au adoptat, la Madrid,
pale, orășenești și comunale sînt
un program comun de acțiune în
așteptate cu deosebit intere^, întruvederea „răsturnării dictaturii mi
cît constituie prima consultare elitare chiliene și așezării bazelor
lectorală după formarea guvernu
unei noi societăți, democratice, în
Chile". Programul a fost adoptat
lui condus de primul ministru

deficit de 8 miliarde lire sterline,
reprezentînd 2,75 la sută din P.N.B.
și creșterea impozitelor indirecte la
benzină, alcool, tutun. Exprimîndu-și
insatisfacția față de acest proiect,
apreciat ca „inadecvat pentru a solu
ționa problemele țării", liderul Parti
dului Laburist, de opoziție, Michael
Foot, a arătat, potrivit agenției
Reuter, că el deziluzionează în spe
cial pentru că nu prevede „nici un
efort real de rezolvare a șomajului
ce înregistrează, în prezent, o rată
de 13,7 la sută din forța de muncă".

Yasuhiro Nakasone, în noiembrie
anul trecut.
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NOUL GUVERN INDONEZIAN.
Președintele Suharto a anunțat,
miercuri, noul guvern al țării,
Principalele portofolii în noul
cabinet au fost repartizate după
cum urmează : ministru de externe
— Mochtar Kusumaatmadja, mi
nistru al apărării — generalul Poniman, ministru de interne — generaluT Supardjo Roestan, ministru
al economiei, finanțelor și indus
triei — Aii Wardhana. Noul șef al
forțelor armate indoneziene este
generalul Benny Murdani.

RAVAGIILE
CAUZATE
DE
URAGANE. Pagubele materiale
...............
suferite de statul California ca ur
mare a uraganelor din această iarnă
se ridică la peste jumătate miliard
de dolari. După cum au anunțat
autoritățile acestui stat, pagubele
din iarna anului 1983 sînt duble față
de anul trecut. Vinturile puternice,
viscolele și zăpezile abundente au
distrus în această iarnă în Califor
nia peste 9 000 de case și sedii ad
ministrative. Numai pagubele sufe
rite de agricultură sînt estimate la
214 milioane dolari.

Edificarea unei noi ordini economice internaționale
cerința fundamentală a progresului și păcii în lume
Prilejuind o amplă dezbatere a
multiplelor aspecte politice ale si
tuației internaționale (care au for
mat obiectul comentariului anterior
al ziarului nostru). Conferința la
nivel înalt a .țărilor nealiniate de la
New Delhi a rezervat, totodată, un
Ioc de seamă în ansamblul lucrărilor
sale problemelor economice, asupra
cărora a fost adoptată o declarație
specială.
însemnătatea
acordată
acestei problematici se explică atît
prin caracterul ei acut, cît și prin
interesul tuturor statelor — statele
nealiniate fiind în majoritatea lor
covîrșitoare țări in curs de dezvol
ale
tare — ca actualele dificultăți
.............
economiei mondiale, afectînd cel
mai grav tocmai națiunile rămase in
urmă, să-și găsească o rezolvare
echitabilă.
Așa cum s-a desprins din intervențiile participanților, în abordarea
acestor probleme, ca și în tratarea
aspectelor politice, dezbaterile au
prilejuit manifestarea unui larg
evantai de poziții, decurgînd din pre
zența în mișcarea de nealiniere a
unor state de o mare diversitate ca
orînduire socială, stadii de dezvolta
re economico-socială, opțiuni politico-ideologice, din faptul că fiecare
țară a venit la New Delhi cu preo
cupările și problemele sale specifi
ce. Dar. dincolo de această diversi
tate de poziții, ceea ce a prevalat a
fost convergenta asupra necesității
imperioase a lichidării subdezvoltă
rii, eliminării decalajelor dintre sta
te și edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.
UN OBIECTIV COMUN FUNDA
MENTAL — ELIMINAREA SUB
DEZVOLTĂRII. Dezbaterile au pus
astfel în lumină cu putere faptul că
oricît de diverse ar fi punctele de
vedere ale unora sau altora dintre
țări, toate statele nealiniate au inte
rese comune, care se îndreaptă in
aceeași direcție unică, fundamenta
lă : eliminarea fenomenului subdez
voltării. Este și aceasta o elocventă
expresie a faptului că făurirea noii
ordini economice nu constituie nu
mai un obiectiv de principiu, ci a de
venit o cerință dintre cele mai strin
gente ale lumii contemporane. Toate
acestea arată cît de realiste sint
aprecierile din Mesajul președinte
lui României, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, adresat, Conferinței de
la New Delhi potrivit cărora una din
problemele fundamentale ale epocii
noastre, care trebuie să-și afle cit
mai curînd rezolvarea prin acțiunea
unită a tuturor țărilor și popoarelor,
este lichidarea subdezvoltării, a ma
rilor decalaje dintre state și realiza-

rea noii ordini economice internațio
nale — necesitate obiectivă pentru
depășirea crizei.economice mondiale,
pentru asigurarea stabilității econo
mice și politice în lume.
Este adevărat, accentuarea în ul
tima vreme a fenomen&lor crizei
economice mondiale, lipsa rezultate
lor concrete ale unor acțiuni izolate,
de genul reuniunii de la Cancun, au
demonstrat și mai puternic necesita
tea adoptării unor soluții globale.
Așa cum s-a subliniat în cursul dez
baterilor, cum s-a consemnat în De
clarația economică finală și în „Me
sajul de Ia New Delhi", recenta Con
ferință la nivel înalt a țărilor neali
niate s-a desfășurat în condițiile
upei crize „fără precedent în isto-

five asupra procesului dezvoltării
economico-sociale in țările dezvolta
te. Descurajînd investițiile în pro
ducție, politica „banilor scumpi" a
contribuit la slăbirea apreciabilă a
activității, economice și la creșterea
fără precedent a nivelului -șomajului
în. statele dezvoltate. Accentuarea
recesiunii în țările bogate a dus, așa
cum s-a arătat în cursul lucrărilor,
la restrîngerea cererii de produse
provenite din țările sărace, iar creș
terea șomajului în primul grup de
state a determinat ridicarea de noi
bariere protecționiste în calea produ
selor de export ale celui de-al doi
lea grup de state. Ambii factori au
contribuit la scăderea vertiginoasă a
prețurilor la materiile prime și, im-'

rășului Nicolae Ceaușescu adresat
conferinței privind anularea datorii
lor pentru țările sărace și reducerea
acestor datorii pentru celelalte țări
în curs de dezvoltare, precum și sta
bilirea unei limite maxime a dobînzilor, spre a se pune capăt nivelului
exagerat de mare al acestora, care a
agravat, de fapt, situația țărilor „lu
mii a treia".

PENTRU RELAȚII ECONOMICE
ECHITABILE, FĂRĂ NICI UN FEL
DE RESTRICȚII, BARIERE ȘI
CONDIȚIONĂRI. Totodată, dezba
terile din capitala Indiei au scos în
evidență cit de stringentă este pro
blema adoptării măsurilor cuprinse
în Mesajul președintelui României

PE MARGINEA CONFERINȚEI LA NIVEL (NALT A ȚĂRILOR NEALINIATE
rie". Deși actuala criză afectează, într-o formă sau alta, toate statele lu
mii, cel mai greu lovite sînt tocmai
țările în curs de dezvoltare și nea
liniate, care, potrivit documentelor
amintite, au în față „perspective ex
trem de sumbre".

DATORIILE EXTERNE, O URIA
ȘA ȘI NEDREAPTA POVARĂ
PENTRU ȚĂRILE ÎN CURS DE
DEZVOLTARE. O dafă în plus
a ieșit în evidență că una din
problemele cele mai grave ce confruntă țările în curs de dezvoltare
este uriașa lor datorie externă, care,
în 1982, s-a ridicat la peste 600 mi
liarde dolari, ceea ce înseamnă o
triplare în ultimii șase ani sau o du
blare la fiecare doi ani. O asemenea
evoluție primejdioasă se datorează
îndeosebi politicii financiare spolia
toare practicate de unele țări capita
liste dezvoltate — și acest lucru a
fost relevat în majoritatea interven
țiilor. Potrivit datelor prezentate
participanților la reuniune, jumătate
din creșterea datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare după 1980
este imputabilă în primul rînd dobinzilor înalte. Multe țări sărace sînt
nevoite, în prezent, să apeleze la noi
credite pentru a plăti doar dobînzile la împrumuturile anterioare. Din
factor al dezvoltării, creditul inter
național a devenit astfel o frînă in
calea acesteia.
O idee care a revenit adesea în
cursul dezbaterilor a fost aceea că
dobînzile înalte au lovit țările în
curs de dezvoltare nu numai direct,
ci și indirect, prin efectele lor nega-

plicit, a veniturilor din exporturi ale
„lumii :a treia". Potrivit documente
lor conferinței, țările în curs de dez
voltare au pierdut pe aceste căi nu
mai puțin de 150 miliarde de dolari.
în condițiile în care, așa cum s-a
arătat și la Conferința de la New
Delhi, pîrghiile puterii se află în
miinile cîtorva țări dezvoltate și sînt
folosite în detrimentul statelor în
curs de dezvoltare, cind creditul a
devenit un mijloc de exploatare și
îmbogățire a unor state pe seama al
tora, țările rămase în urmă sint con
strinse să-și reducă importurile și
investițiile în producție, fapt, care
încetinește și îngreunează procesul
dezvoltării lor economice și sociale.
Semnificativ în acest sens este ulti
mul raport al G.A.T.T., publicat
chiar în timpul desfășurării confe
rinței de la New Delhi, potrivit că
ruia creșterea producției industriale
globale a țărilor în curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol n-a
depășit anul trecut 1 la sută — cel
mai scăzut nivel din perioada post
belică. în același timp, deficitul co
mercial al acestor țări s-a ridicat la
40 miliarde dolari,
înregistrîndu-se o scădere a exporturilor lor cu
și a importurilor cu 10 la
5 la sută
. ......................................
sută, Consecințele sociale ăle agravarii situației economice a țărilor sărace sînt dintre cele mai dramatice :
în fiecare minut, s-a arătat la confe
rință, șase copii africani mor de
foame.
Sînt date și fapte care dovedesc cît
de oportună și întemeiată este pro
punerea conținută în Mesajul tova-

privind statornicirea unui raport
just între prețurile materiilor prime
și cele ale produselor industriale,
accesul la tehnologii, înlăturarea
practicilor protecționiste și a orică
ror îngrădiri, bariere artificiale sau
condiționări politice.
Realizarea unor relații echitabile,
în spiritul egalității și avantajului
reciproc, între toate statele lumii —
pentru care se pronunță consecvent
tara noastră — este cu atit mai ne
cesară cu cît, în ultima vreme, se
recurge tot mai frecvent la felurite
măsuri restrictive, inclusiv sancțiuni
și presiuni, care nu tac decît să
perturbe și mai mult relațiile econo
mice internaționale, să ducă la agra
varea climatului politic în lume, să
creeze animozitate, stări de tensiune
în raporturile dintre state, contra
venind astfel flagrant intereselor
păcii și colaborării între popoare.
, Firește, adoptarea măsurilor pro
puse de România ar fi în avantajul
tuturor statelor, inclusiv al celor
dezvoltate. Dacă țările industriali
zate au înregistrat în 1982 o scădere
a produsului național brut cu 0,5 la
sută și a producției industriale cu
4 la sută, aceasta s-a datorat în
bună parte reducerii importurilor
țărilor în curs de dezvoltare. Ca o
exemplificare a acestei realități, in
dezbateri s-a arătat că o scădere cu
10 la sută a importurilor statelor
sărace implică o diminuare cu 3 la
sută a exporturilor țărilor bogate.
Cu alte cuvinte, deteriorarea situa
ției economice a țărilor în curs de
dezvoltare nu poate rămîne fără ur
mări negative asupra statelor dez-

voltate. Pe bună dreptate, documen
tele conferinței relevă că, în condi
țiile interdependențelor crescînde din
lumea de azi, prosperitatea econo
mică și politică a țărilor bogate și a
celor sărace se află într-o conexiune
tot mai strînsă, că revenirea la o
evoluție stabilă și dinamică a eco
nomiei mondiale nu poate avea loc
decît pe baza dezvoltării accelerate
a țărilor rămase în urmă — idee .pe
care România socialistă, președintele
ei au pus-o. de asemenea, în repe
tate rinduri în evidență. în acest
sens. Declarația cu privire la „Ac
țiunea colectivă pentru prosperitate
mondială" adoptată de participanții
la conferința de la New Delhi
cheamă țările industrializate să li se
alăture intr-un dialog autentic pen
tru reglementarea problemelor econo
mice pe calea negocierilor globale,
în vederea finalizării cu bune re
zultate a negocierilor globale, s-a
arătat la conferință, țările în curs
de dezvoltare trebuie să acționeze
cit mai unite, să colaboreze cît mai
strîns. Aceasta relevă și mai preg
nant importanta și oportunitatea
propunerii cuprinse în Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
organizarea unei reuniuni la nivel
înalt a (arilor in curs de dezvoltare,
în cadrul căreia să se elaboreze o
strategie comună a acestor state,
atît în ce privește conlucrarea lor
viitoare în vederea asigurării dezvoltării economico-sociale, cît și
pentru stabilirea unor puncte de
vedere și poziții unitare în negocie
rile cu țările dezvoltate.
Prin datele ■ și faptele prezentate,
prin concluziile puse în evidență,
prin soluțiile avansate problemelor
economice mondiale, atît de comple
xe și contradictorii, conferința la
nivel înalt de la New Delhi a mar
cat, fără îndoială, o contribuție im
portantă la marele deziderat al sta
bilirii în lume a unor relații econo
mice ’ echitabile, al edificării noii
ordini
economice
internaționale,
chemate să contribuie la progresul
și prosperitatea tuturor statelor, și
în primul rînd a celor în curs de
dezvoltare. Acesta este un obiectiv
primordial de realizarea căruia de
pind, in ultimă instanță, perspecti
vele de pace, înțelegere și colabo
rare ale întregii omeniri, iar trans
punerea în viață a măsurilor preco
nizate în documentele conferinței,
măsuri în care se regăsesc multe
din ideile și pozițiile României so
cialiste, ar fi în. interesul tuturor
popoarelor, al făuririi unui viitor
prosper pe planeta noastră.

„Panama se pronunță pentru respectarea strictă
a principiilor suveranității și independenței naționale"
— declară ministrul de externe panamez
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — Ministrul de externe pana
mez, Juan Jose Amado, s-a pronun
țat, în cadrul unei declarații, pentru
respectarea strictă în relațiile inter
naționale' a principiilor neamestecu
lui în treburile interne, a suverani
tății și independenței naționale, a
autodeterminării popoarelor și pen
tru soluționarea tuturor diferende
lor prin negocieri. El a arătat că ba
zele militare nord-americane din
zona Canalului Panama trebuie să
fie folosite exclusiv pentru apărarea
și protejarea canalului și a instala-

fiilor sale, și nu împotriva unor sta
te din regiune sau din lume. „Pa
nama — a spus,el — conferă o mare
importanță respectării ferme a prin
cipiului neintervenției în treburile
interne ale altor popoare".
Ministrul panamez a subliniat, tot
odată. necesitatea inițierii unor ac
țiuni comune și a unor eforturi con
jugate ale statelor lumii în favoarea
soluționării pe căi pașnice a tuturor
diferendelor. „Soluțiile militare — a
spus el — nu pot fi decît măsuri
tranzitorii. Ele nu pot conduce la o
rezolvare definitivă a problemelor
complexe ale lumii contemporane".

MEXIC

Reacții critice față de barierele vamale
instituite de S.U.A
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Introducerea de către Wa
shington a unor așa-numite taxe va
male de compensație, care merg pînă
la 50 la sută din prețul mărfurilor
mexicane, constituie o acțiune duș
mănoasă, a declarat D. Beltran, pre
ședintele Institutului mexican al fi
nanțelor. Prin această acțiune, a spus
el, S.U.A. refuză Mexicului clauza
națiunii celei mai favorizate.

Presa mexicană subliniază în legă
tură cu aceasta că Washingtonul în
cearcă 6ă mărească greutățile econo
mice care confruntă Mexicul și să
destabilizeze astfel situația politică
internă a țării. Potrivit ziarului „El
Dia“, Casa Albă este enervată de
politica externă independentă a Me
xicului și de solidaritatea acestei țări
cu mișcarea de eliberare din Ame
rica Centrală.

BRAZILIA

Învestirea în funcție a noilor guvernatorU
BRASILIA 16 (Agerpres). — în
Brazilia au avut loc ceremoniile de
învestire in funcție a noilor guver
natori ai statelor federale aleși în
cursul scrutinului de la 15 noiembrie
1982. Din cei 22 de noi guvernatori,
10 reprezintă forțele de opoziție
din tară și ei au fost aleși în
unele dintre statele cele mai puter
nic dezvoltate din punct de vedere
economic din Brazilia, cum sint Rio
de'Janeiro, Sao Paulo. Minas Gerais.
La Rio de Janeiro, după pronunțarea
discursului de învestitură, în Aduna-

rea Legislativă, de către noul guver
nator. Leonel Brizola, în care și-a
reafirmat hotărîrea de a acționa pen
tru continua democratizare a vieții
interne braziliene, mii de persoane
au participat la un miting de sprijin
față de programul noului guvernator.
După lovitura de stat militară din
1964. Brizola a fost nevoit să plece in
exil, de unde s-a întors în 1979. în
cursul campaniei electorale el a de
venit simbolul luptei pentru restabi
lirea democrației în Brazilia.

Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru colaborare
HAVANA 16 (Agerpres). — La
Havana a avut loc ședința a 28-a a
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică,. la care au
reprezentanții țărilor în
participat
comitet. ,
în cadrul ședinței s-a efectuat un
schimb de experiență in domeniul
prognozării și planificării dezvoltării științei și tehnicii și s-au exami
nat probleme privind perfecționarea
în continuare a colaborării tehnicoștiințifice a țărilor membre ale

C.A.E.R. în direcția accelerării creă
rii și introducerii în producție de
noi tehnologii și materiale.
Totodată, s-a acordat atenție deo
sebită dezvoltării colaborării pentru
folosirea economicoasă și rațională a
resurselor de combustibili, energie și
materii prime, in domeniul elaboră
rii roboților industriali și al folosirii
tehnicii microprocesoarelor, precum
și în domeniul introducerii largi în
economiile naționale de sisteme au
tomatizate.

. Noile victime
ale recesiunii economice
s.u.a.

Relatările unui reporter al agenției U. P. I.
WASHINGTON. Reporterul Leon Daniel de la Agenția United Press
International a transmis o amplă informație de la un centru de ajutor
din capitala Statelor Unite unde mulți din „săracii Americii" — cuț îi
numește el — stau la rind în așteptarea unei „supe a milei". Port d
în relatarea sa de la aprecierile făcute de administrație că „recesie' a
economică s-a încheiat", reporterul U.P.I. scrie :

„Recesiunea este departe de a se
fi terminat" — replică Lavonhee
Cade, dactilografă, in prezent fără
lucru, care vine in mod frecvent
să primească o supă la „centrul
milei", situat nu departe de clădirea Capitoliului. „Tot ceea ce mă
înconjoară arată că încă este recesiune" — spune ea.
Doamna Cade și tovarășii ei de
supă nu iau in serios prezicerile
bursei și ale administrației că a
început redresarea economică. Nu
mărul mare al celor care vin să
mănince la aceste centre contrazi
ce asemenea afirmații. „Vin aici
pentru că acasă nu am ce minca"
— spune doamna Cade, al cărei
ajutor de șomaj ia sfirșit luna aceasta. Ea este furioasă pentru
faptul că administrația a propus
să sporească ajutorul militar către
Salvador. „Noi spunem tuturor
acestor țări să ne urmeze, dar dacă
acești oameni ar veni aici, ei ar
vedea că la noi nu există demo
crație pentru cei săraci" — spune
doamna Cade, care merge pe jos
cite 5 mile (8 km) de la locuința
ei, aflată intr-un cămin al săraci
lor, pină la acest centru ca să mă
nince o supă. „Sînt timpuri grele"
— afirmă ea.
Willard Webster, responsabilul
bucătăriei care servește supe ale
milei, declară : „Este deprimant.
Era un timp cind la aceste supe. Șt
in căminele săracilor veneau doar
alcoolicii și persoanele abandonate,

părăsite. Acum vin oameni care
au avut o situație, care au muncit
toată viața, dar care și-au pierdut
locul de muncă, au pierdut totul.
Aceștia nu știu și nu sînt capabili
să supraviețuiască atunci cind ră-- --- ’
•
••■• Webster adaugă C(j
min
in- stradă".
cei care stau uneori chiar ore în
șir la rînd pentru o supă vor cu
disperare să găsească un loc de
muncă. „Ei au mindria lor și le
este rușine să vină in asemenea
locuri, dar nu au ce face".
Sora Joanne Courneen, coordona
toarea unei bucătării pentru supe
populare, bucătărie întreținută de
o organizație ecumenică, spune ca
recesiunea nu s-a terminat pentru
cei sărăci. Călugăriță romano-catolică, ea arată că în rindul săra
cilor și deci in rindul celor care
așteaptă de mâncare și un adăpost
au fost zvirliți mulți din cei care
au făcut parte din clasa mijlocie.
„Vin tot mai mulți tineri, oameni
care se vede că sint mai bine îmbrăcați decît cei care veneau îna
inte la supele populare" — spu
ne ea.
Ca să dea ajutor la bucătăriile
ce pregătesc supele populare vin
uneori și voluntari, ca doamna
Bert Spencer, din cartierul bogaților, Bethesda. „Pînă să fi venit
aici, eu nu mi-am putut imagina
' că există oameni care nu știu cum
și de unde vor face rost de urmă
toarea lor masă" — spune doamna
Spencer.

Sub lozinca „Piine, nu bombe I", la Washington a avut loc o ampla
demonstrație pentru oprirea înarmărilor și alocarea unei părți din bugetul
militar în vederea soluționării problemelor sociale presante. Fotografia
înfățișează un aspect din timpul demonstrației
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