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Acum, din plin 
INSĂMÎNTĂRILE!

Două cerințe primordiale: 
® Viteze zilnice sporite 

® Lucrări de bună calitate

Consiliul de Stat ol Republicii Socialiste România
DECRET

pentru convocarea Marii Maiări Naționale
în temeiul articolului 54 din Constituție, Consiliul de Stat 

al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

șaptea sesiune a celei de-a opta legislaturi in ziua de 
25 martie 1983, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Norvegiei

Vremea este prielnică desfășurării lucrărilor agricole in cimp. Tocmai 
de aceea, in momentul de față, nu există sarcină mai importantă pentru 
oamenii muncii din agricultură — mecanizatori, cooperatori și specia
liști — decit aceea de a acționa energic, hotărit, cu toate forțele pentru 
a intensifica la maximum ritmul insămințărilor.

Cu atit mai mult trebuie să se acționeze in acest sens cu cit există 
decalaje nejustificate, in ce privește stadiul insămînțării culturilor din 
prima epocă, între județe cu condiții asemănătoare. Bunăoară, în timp 

i ce județul Galați a încheiat semănatul sfeclei de zahăr, in județele Arad, 
1 Călărași, Constanța, Tulcea, Brăila și Buzău această lucrare s-a efec

tuat doar pe suprafețe restrinse.
Nu mai este timp de așteptat ! De aceea, peste tot, și în mod deose

bit in județele unde rezultatele de pină acum sînt sub posibilitățile 
existente, este absolut necesar ca organele județene de partid și agri
cole, consiliile agroindustriale și conducerile unităților să ia măsuri 
energice pentru mobilizarea puternică a forțelor umane în cimp, pentru 
folosirea din plin a mijloacelor mecanice la semănat.

Mai mult ca aricind, in condițiile acestei primăveri, este imperios 
necesar ca pretutindeni să se manifeste maximă răspundere din partea 
specialiștilor, mecanizatorilor și cadrelor de conducere din unitățile agri
cole pentru respectarea riguroasă a normelor tehnice privind pregă
tirea terenului — buna mărunțire și eliminarea oricăror resturi vege
tale, semănatul la adîncimea prevăzută și asigurarea densității normate 
a plantelor la hectar. Sint cerințe obligatorii de natură să asigure o te
melie solidă recoltelor sporite din acest an.

TIMIȘ

Semănatul culturilor din prima 
epocă se apropie de sfirșit

In Cimpia Banatului, primele zile 
ale acestei săptămîni nu au fost 
tocmai ideale pentru semănatul 
culturilor din urgenta a doua. Din 
cauza înghețului, patru nopți la. 
rînd, temperatura solului a scăzut 
cu mult sub limita optimă de se
mănat, fapt ce a îndemnat lâ o 
oarecare prudentă, chiar dacă pe 
parcursul zilei termometrul indica 
12—14 grade. Din noaptea de 
miercuri spre joi, lucrurile aii in
trat însă în normal, astfel încît se
mănatul se poate desfășura fără 
nici un risc, chiar și în zonele de 
deal ale județului Timiș. în locul 
unui răspuns asupra modului în 
care este organizată activitatea, pe 
ogoarele județului, tovarășul Aurel 
Lăzureanu, directorul adjunct al 
direcției agricole, ne prezintă rea
lizările ultimelor zile, față în față 
cu graficele stabilite. Reținem in 
primul rînd faptul că, pe tot par
cursul primei părți a săptămînii, 
s-a lucrat cu viteze apropiate de 
cele stabilite. în ultimele trei zile, 
bunăoară, au fost însămînțate cite 
8 000 hectare, ritm care face posibil 
ca agricultorii de aici să poată ra
porta curînd încheierea însămînță- 
rii culturilor din epoca I pe în
treaga suprafață planificată de 
62 522 hectare. Urmează semănatul 
celor peste 10 000 hectare cu floa- 
rea-soarelui, lucrare stabilită a se 
executa ceva mai tîrziu decit în 
alți ani, tocmai, pentru a preveni 
atacul unor boli care au afectat 
anul trecut o bună parte din 
această cultură. Cit privește pre
gătirea terenului, ritmul de lucru 
se menține la 7 000 hectare pe zi, 
ritm care (din motive asupra că
rora o să revenim) este mult sub 
ceea ce se cere acum, cînd trebuie 
depuse eforturi deosebite pentru a 
împiedica evaporarea apei din sol.

Miercuri, în unitățile consiliului 
agroindustrial Variaș ă fost o zi

CE EXPERIENȚĂ DIN DOMENIUL MUNCII DE PARTID PROPUNEȚI SPRE GENERALIZARE?

Perseverență și fermitate în îndeplinirea 
hotărîrilor de partid și a legilor țării

Transpunerea pe terenul faptelor 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, trecerea la o calitate 
nouă, superioară în toate domeniile 
activității economico-sociale repre
zintă o acțiune multilaterală, atotcu
prinzătoare, în cadrul căreia aplica
rea fermă a hotărîrilor de partid, a 
legilor țării are un rol esențial. 
„Acum, hotărîtor este să trecem cu 
toată energia Ia măsuri organizato
rice, tehnice și tehnologice, la acti
vitatea practică pentru realizarea in 
viață a programelor și hotărîrilor 
adoptate" — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor Conferinței Naționale a 
partidului.

înfăptuirea hotărîrilor de partid și 
a legilor țării este un proces de mare 
complexitate, ce se desfășoară într-o 
succesiune de etape strins legate 
între ele, solicitînd toate pîrghiile 
muncii politico-organizatorice. în în
semnările de față ne-am propus 
să stăruim asupra acelor aspecte 
esențiale ale muncii practice cu
rente. ce urmează ori se desfășoară 
concomitent cu activitatea de cu
noaștere aprofundată a hotărîrilor 
de partid și de stat.

Operativitate și eficiență 
în aplicarea hotărîrilor. Ex_ 

obișnuită de lucru. Adică, de la 
prima oră a, dimineții se aflau în 
cimp un număr mare de mecaniza
tori și cooperatori care lucrau la 
pregătirea terenului și la semă
nat, la plantarea cartofilor și a le
gumelor. la strîngerea resturilor 
vegetale. Aici, în mai puțin de o 
săptămînă au fost semănate 1120 
hectare cu sfeclă de zahăr, 310 
hectare cu plante de nutreț și au 
fost plantate 120 hectare cu ceapă 
și 100 hectare cu cartofi. Pregăti
rea terenului începe cu o lucrare 
de nivelare executată cu ajutorul 
unei bare de 10 metri și al unui 
cuplu, de grape cu colți, după care 
cu alte agregate complexe se 
aplică erbicidele. Urmează se
mănatul. care, in mod normal, ar 
trebui să se desfășoare concomitent 
cu fertilizarea. Numai că din cu
tiile montate pe fiecare mașină 
lipsesc îngrășămintele. De la pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
tovarășul Cornel Boambeș, aflăm 
că cea mai mare parte a suprafe
țelor semănate pină acum nu s-au 
putut fertiliza din lipsa îngrășă
mintelor. Stocul de îngrășăminte 
existent în unitățile de aici nu 
ajunge nici atit cit să fie fertilizate 
în totalitate cele 1 000 hectare pre
văzute a se cultiva cu porumb in
tensiv.

Fiind de față și directorul.- ad
junct al direcției agricole, il între
băm : cum este posibil ca, într-o 
zonă cu pămint atit de fprtil. din 
veriga tehnologică să fie eliminat 
cel mai important factor de sporire 
a recoltei ? „După cum vedeți,

Iosif POP 
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a III-a)

periența demonstrează că pentru a 
garanta înfăptuirea cu succes, in 
termenele stabilite, a prevederilor 
unor hotăriri, legi sau decrete este 
necesar să se inițieze chiar din mo
mentul adoptării acestora o serie 
de acțiuni, urmînd ca ulterior ele să 
fie integrate în programe de mă
suri pe arii mai largi de desfășura

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

re. De pildă, imediat după în
cheierea lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului, biroul Comite
tului județean- de partid Botoșani 
s-a întrunit intr-o ședință de lu
cru consacrată acestui eveniment. 
Primul secretar a prezentat o infor
mare asupra desfășurării lucrărilor 
Conferinței Naționale și a reliefat, 
totodată, principalele sarcini econo
mico-sociale ce revin județului m 
lumina hotărîrilor adoptate. Și tot 
atunci au fost stabilite primele mă
suri politico-organizatorice pentru 
aplicarea sarcinilor reieșite din do
cumentele Conferinței Naționale, 
între care Îndeplinirea șt depășirea 
sarcinilor la export. Un exemplu :

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
© reportaje • însemnări •

La Ostrovu Mare (")

Oamenii grăbesc viitorul
Stăm lingă barajul 

românesc, pe brațul 
Gogoșu — șeful de 
lot, inginerul Mircioiu 
Mucenic, șeful brigă
zii de dulgheri. Boită 
Teodor. Urmărim cum 
se toarnă betonul — 
îndeminarea, repezi
ciunea și disciplina 
oamenilor. ; Povestim 
despre începuturi. Cor
turile, rulotele, izola
rea insulei ; și acele 
furtuni, tornadele, mă- 
turînd totul în calea 
lor, smulgind corturi
le, zgilțiind rulotele, 
prăbușind copaci u-, 
riași. Nostalgia înce
puturilor. Iar eu aș 
vrea să-mi povesteas
că despre acest baraj, 
care se înalță masiv 
din adine, cu pădurea 
de oțel-beton pe creș
tetul Tui, cu stavilele 
lui uriașe, cu oamenii 
lui turnind beton, pre
gătind în continuare 
cofraje, oțel-beton, su- 
dînd cu cea . mai mare 
răspundere. Furtuni, 
tornade, amintiri — și 
nimic despre furtuni
le, bătăliile, încleștă
rile omenești, din care 
se Înalță acest baraj ; 
construcția batardou- 
lui, stăvilirea fluviu
lui. excavațiile, fun
dațiile. construcția. în 
liniștea locului, in 
amiaza palidă, oame

nii toarnă betonul : 
beton după beton — 
un timp uniform, cu 
evenimentele lui zil
nice, nu aceleași, dar 
asemănătoare, cofraj- 

■ beton ; armături, co- 
fraj, beton, zi și noap
te, noapte și zi. Nu 
mai sint defrișările, 
detonările, excavatoa
rele, fluxul nervos al

de Traian 
COȘOVEI

basculantelor ; numai 
pomenește nimeni de 
construcția uriașelor 
batârdouri ; își vor a- 
minti de ele cind va 
fi nevoie să le distru- . 
gă și să le construias
că în celălalt capăt al 
insulei, lâ a doua de
viere a fluviului. 
Acum se desfășoară 
furtuna liniștită a be
tonului, înălțarea hi
drocentralei — uriașa 
perseverență semă- 
nind cu monotonia — 
tunelul timpului, al 
muncii, al uriașei fur
tuni uniforme.

Ștefan .Păscuțiu, ma
ramureșeanul de pe 
Someș, este inginerul- 
șef al șantierului I — 
cele două centrale,

Porțile de Fier II : Oamenii vrednici grăbesc clipa energiei

întreprinderea textilă „Moldova" își 
putea devansa livrările pe piața ex
ternă dacă s-ar fi asigurat o aprovi
zionare corespunzătoare cu coloranți. 
Unuia dintre membrii biroului i s-a 
cerut să se ocupe personal de rezol
varea acestei probleme, să raporteze 
asupra stadiului soluționării ei, asu
pra eventualelor dificultăți, pentru 

a fi sprijinit în înlăturarea lor. Re
zultatul ? Unitatea amintită a în
cheiat anul 1982 cu o substanțială 
depășire a planului la export.

Această practică s-a încetățenit de 
cițiva ani in activitatea multor orga
ne și organizații de partid din județ. 
Imediat după apariția Legii privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială — deci înaintea elaborării 
și adoptării programelor detaliate de 
punere în valoare a resurselor locale 
— comitetele de partid orășenești 
Dorohoi și Săveni, cele din comunele 
Leorda, Stăuceni, Bucecea, Roma, 
Mihăileni și altele au trecut la de
pistarea și repartizarea terenurilor 
virane celor ce doreau să le cultive. 

barajul deversor, ba
rajul iugoslav, ecluza 
iugoslavă — șantier 
in care se concentrea
ză, in prezent, cele 
mai multe eforturi, 
fronturi de lucru — 
pentru a crea loc li
ber montajelor. Păs
cuțiu este inginer 
constructor, a venit 
aici cu familia, în pri
măvara lui 1979, de la 
hidrocentrala Strejești. 
Soția este tot inginer 
constructor ; au doi 
copii. îl intilnisem cu 
o seară înainte. în 
marginea șantierului 
său. Farurile betonie
relor îi luminau, prin 
norii de. praf, chipul 
energic, liniștit. închis 
în el, hotărit. Acum, 
cu greu adus cîteya 
clipe in biroul lui, ră- 
minind în picioare : 
Porțile de Fier II este 
o mare construcție, oa
menii sînt buni și 
foarte buni ; au lucrat 
la Bicaz, Argeș, Lo
tru, Porțile de Fier I, 
Olt. Opera fiind dife
rită, cere alt tip de 
turbine, alte tehnologii 
de cofrare, noi soluții 
tehnice. Fiecare hidro
centrală este un uni
cat — iar aici căutăm
(Continuare 
în pag. a V-a)

Aceste acțiuni au constituit un prim 
contact cu realitățile, devenind 
puncte de sprijin ce s-au dovedit 
deosebit de utile în...

Stabilirea forțelor și mij
loacelor, crearea condițiilor 
pentru atingerea obiective
lor fixate. Să mergem deci, in 
continuare, pe firul concretizării 
programelor teritoriale de autocon- 
ducere și autoaprovizionare. în ora
șul Dorohoi au fost depistate mai 
multe terenuri a căror cultivare 
contribuia la o mai bună aprovizio
nare a populației. Pentru ca acestea 
să fie puse în valoare, comitetul oră
șenesc de partid a repartizat supra
fețele respective pe principalele uni
tăți economice. Organizațiile de 
partid din cadrul acestora au asigu
rat forța de muncă necesară valori
ficării depline a terenurilor primite, 
produsele realizate fiind livrate fie 
la fondul de stat, fie cantinelor de 
pe lingă întreprinderile respective. 
Iar drept efect, prețul unei mese de

Silvestri AILENE1 
Constantin VARVARA

(Continuare in pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe Svenn Stray, mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei, care face o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de față Borre Merless Riise, 
ambasadorul Norvegiei la București.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut și cele 
mai cordiale urări din partea Maies
tății Sale regele Olav al V-lea și a 
guvernului norvegian. Totodată, el 
a exprimat profunda satisfacție de a 
fi primit de șeful statului român, de a 
întreprinde o vizită în România, in 
timpul căreia sînt examinate noi căi 
și posibilități menite să impulsione
ze conlucrarea dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, un salut și 
cele mai bune urări Maiestății Sale 
regele Olav al V-lea, guvernului și 
poporului norvegian prieten.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
că relațiile româno-norvegiene au 
cunoscut. în ultimii ani, o evoluție 
mereu ascendentă, prin transpunerea 
în viață a importantelor înțelegeri și 
acorduri convenite la cel mai înalt 
nivel, care au deschis o etapă nouă, 
superioară, în dezvoltarea acestor ra
porturi prietenești;..și. au creat un 
cadru larg pentru 'amplificarea co
laborării bilaterale. A fost afirmată

Trimisul special al ziarului italian „II Tempo"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in ziua de 17 martie, 
pe Franco Venturini, trimis spe

Programul de pace și dezarmare al 
Partidului Comunist Român, al României socialiste 
în deplin consens cu aspirațiile fundamentale 

de pace și progres ale tuturor popoarelor
în aria politicii și activității mul

tilaterale a României socialiste în 
sfera relațiilor internaționale, un loc 
central îl ocupă în permanență a- 
părarea păcii și întărirea securității 
mondiale, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, prevenirea 
unui nou război mondial. Sarcină 
primordială a epocii contemporane, 
înfăptuirea dezarmării și salvgar
darea păcii constituie obiective car
dinale în activitatea externă a Româ
niei socialiste. îmbinînd idei, pro
puneri și inițiative proprii cu cele 
prezentate și de alte state. România 
a elaborat un atotcuprinzător și 
coerent program de pace și dezar
mare, în deplină concordanță cu as
pirațiile și interesele vitale ale po
porului român, cu concepția de bază 
a societății noi pe care o constru
iește, socialismul și pacea formind o 
unitate indestructibilă. Acest pro
gram, dinamic și realist, pornește de 
la analiza situației internaționale și 
a principalelor procese politice, na
ționale, sociale și economice care au 
loc pe plan mondial, incorporează 
cele mai înalte comandamente ale 
omenirii, ale progresului istoric, răs
punde năzuințelor arzătoare ale tu
turor popoarelor.

Programul de pace și dezarmare al 
României, angajarea fermă și stator
nică a tării noastre în lupta pentru 
înfăptuirea acestor obiective de ma
ximă importantă sînt nemijlocit le
gate de secretarul general al parti
dului, președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poartă amprenta 
gîndirii sale, a acțiunii social-politice 
și activității sale internaționale, a 
trăsăturilor politico-morale ale co
munistului. militantului revoluționar 
și patriotului înflăcărat, animat de 
cele mai nobile sentimente pentru 
poporul său, ca și pentru celelalte 
popoare. Sinteză a investigației știin
țifice a proceselor lumii contempo
rane într-o viziune revoluționară, a 
unei participări ferme pe scena in
ternațională, concepția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu asu-

Din volumul omagial 
„ROMÂNIA, CEAUȘESCU, 

PACE", 
apărut în Editura politică 

dorința comună de a aprofunda în 
viitor conlucrarea româno-norvegia- 
nă, ambele părți pronunțîndu-se 
pentru lărgirea și diversificarea le
găturilor comerciale, pentru extin
derea cooperării reciproc avantajoa
se în diferite domenii de activitate, 
în folosul celor două țări și po
poare, al cauzei colaborării și înțe
legerii în Europa și în întreaga lume.

A avut loc un schimb de opinii cu 
privire la aspecte majore ale actua
lității politice mondiale, evidențiin- 
du-se necesitatea abordării realiste, 
constructive, a problemelor complexe 
ce confruntă astăzi omenirea, a re
zolvării lor în interesul tuturor po
poarelor.

în acest cadru, s-a relevat buna 
colaborare dintre România și Norve
gia in domeniul securității și coope
rării europene, în general în sfera 
vieții internaționale.

în timpul întrevederii, menționîn- 
du-se pericolul pe care-1 constituie 
escaladarea fără precedent a cursei 
înarmărilor, a fost subliniată impor
tanta adoptării unor măsuri de de
zarmare reală, efectivă, atit în ceea 
ce privește armele nucleare, cît și 
cele convenționale, sub un control 
internațional corespunzător, de sta
bilire a unui echilibru la un nivel cit 
mai scăzut, care 6ă garanteze secu- 

' ; ritatea egală a părților, să contribuie 
la eliminarea războaielor de orice fel.

cial al ziarului italian „II Tempo".
La primire a participat Eugen Flo- 

rescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

pra construirii unei lumi a păcii, fără 
arme și fără războaie, s-a transfor
mat in acțiune, s-a manifestat prin- 
tr-o faptă continuă, perseverentă și 
hotărită, cu permanent spirit de ini
țiativă și originalitate, s-a reflectat 
în elaborarea celor mai potrivite căi 
și modalități de realizare. Țara noas
tră a militat cu hotărîre să se înfă
țișeze deschis in fața popoarelor si
tuația reală pe planul înarmărilor și 
al negocierilor de dezarmare, primej
diile la adresa păcii și securității 
popoarelor, subliniind că nu trebuie 
să se creeze maselor populare nici

Ștefan A. ANDREI
membru supleant 

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., 

ministrul afacerilor externe

un fel de iluzii că ar putea trăi în 
liniște și în siguranță autentică în 
timp ce în lume există imense acu
mulări de mijloace de nimicire.

Problema opririi cursei înarmări
lor și trecerii la dezarmare figurează 
constant pe agenda convorbirilor și 
întilnirilor bilaterale la nivelul pre
ședintelui statului nostru. Totodată, 
România desfășoară o activitate di
namică, perseverentă și constructivă 
la Organizația Națiunilor Unite și în 
alte foruri internaționale pentru în
treprinderea de măsuri concrete, efi
ciente și substanțiale, care să pună 
capăt cursei înarmărilor, să determi
ne pași efectivi spre dezarmare, în 
special în domeniul nuclear. Propu
nerile românești se bazează pe ra
țiune și pe realități, constituie un 
permanent îndemn la acțiune ener
gică a popoarelor, nu sînt formulate 
pe baza unor situații conjuncturale 
sau întimplătoare, îmbină simplul cu 
complexul, obiectivele parțiale cu 
cele finale, accentuează prioritățile, 
asamblează măsurile regionale cu 
cele continentale și mondiale. Pozi
țiile României, concepute într-o lar
gă viziune internațională, au ade
ziunea poporului român, întruchipîn- 
du-i aspirațiile și interesele sale fun
damentale, ca și cele ale tuturor 
popoarelor.

S-a evidențiat în mod deosebit ne
cesitatea de a se opri amplasarea de 
noi rachete pe continentul nostru, de 
a se reduce și distruge cele existente. 
A fost scoasă în evidentă însemnăta
tea încurajării măsurilor intermedia
re în domeniul dezarmării, a oricărui 
pas, cit de mic, pe calea eliberării 
continentului de arme nucleare, a 
edificării unui climat de liniște, în
credere și securitate.

S-a reliefat influența negativă a 
cheltuielilor de înarmare asupra si
tuației economice.

Totodată, au fost relevate efectele 
profund negative ale crizei economice 
rți'oridiale asupra dezvoltării t'uturor 
statelor, îndeosebi a celor rămase în 
Urmă, evidențiindu-se necesitatea de 
a se acționa pentru depășirea actua
lelor dificultăți, pentru stimularea și 
extinderea activității în domeniul 
producției, pentru sporirea și diver
sificarea schimburilor comerciale și 
cooperării internaționale. S-a subli
niat, în acest context, importanta li
chidării decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace, precum și a fe
nomenului subdezvoltării, ca o con
diție esențială pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interriațio- j 
nale, pentru stabilitatea politică și ■ 
economică mondială.
■ întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul italian „II Tempo".

Programul de pace și dezarmare 
preconizat de țara noastră pornește 
de la coordonatele de bază ale con
cepției României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra salvgardă
rii păcii și înfăptuirii dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re : garantarea securității și asigura
rea echilibrului militar nu pe calea 
creșterii cheltuielilor militare, a ar
mamentelor și efectivelor armate, ci 
la un nivel tot mai redus al acestora, 
prin dezarmare ; înscrierea dezar
mării într-o largă viziune politică de 
eliminare a forței și amenințării cu 
forța din viața internațională și de 
soluționare a problemelor ce pot a- 
părea între state exclusiv pe cale 
pașnică, de așezare a raporturilor 
dintre state pe principiile solide ale 
deplinei egalități, ale respectului in
dependenței și suveranității națio
nale și recunoașterii dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, fără vreun amestec 
din afară ; împletirea dezarmării cu 
străduințele consacrate rezolvării ne
voilor economice și sociale ale lumii 
contemporane, în primul rînd ale ță
rilor în curs de dezvoltare ; funda
mentarea negocierii și acțiunii in do
meniul dezarmării pe participarea 
tuturor statelor ; mobilizarea în 
sprijinul dezarmării a popoarelor, a 
maselor populare, unirea eforturilor 
tuturor forțelor sociale înaintate. în
crederea în rolul popoarelor consti
tuie o componentă fundamentală a 
concepției românești de dezarmare.

în condițiile internaționale actuale 
deosebit de complexe, de extremă 
încordare, trecerea la dezarmare a 
devenit cheia de boltă a opririi 
cursului periculos al evenimentelor, 
a reluării politicii de destindere, co
laborare și independență națională.

Pozițiile și propunerile României, 
ale președintelui .............
vate cu hotărîre în relațiile bilate
rale, in forurile '
dezbateri și negocieri. La O.N.U. se 
resimt și astăzi efectele pozitive ale 
documentelor de poziție programa
tice prezentate în problemele dezar
mării la inițiativa și din împuterni

țării sînt promo-
internaționale de

cirea președintelui României, în 1975, 
în 1978 și, recent, la cea de-a doua
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Despre pasiunea Măriei Fran- 
deș din satul Hodac, județul 
Mureș, s-a dus vestea în tot 
județul — și nu numai in ju
deț. In fiecare an, ea crește și 
contractează cu statul citeva 
bovine, zeci de oi, porci și sule 
de păsări. Și nu numai că le 
crește și îngrijește ca la carte, 
dar se numără și printre cei 
care înregistrează adevărate 
recorduri în materie. Numai de 
la o singură joiana ea a predat 
intr-un an statului peste 3 800 
litri lapte. Strădania ei a fost 
răsplătită atît prin ciștigurile 
bănești, cit și prin înalta dis
tincție — Ordinul „Meritul A- 
gricol".

11 merită cu prisosință.

I O casă... istorică
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Pe strada Marchian din Bo
toșani există o casă veche, mo
destă ca înfățișare, „uitată de 
vreme" — cum spuneau vecinii. 
Cind o fi fost construită ? 
Cine-o fi locuit in ea? între
bări pe care și le-a pus și în
vățătorul Ștefan Ciubotatu. 
Studiind documente de epocă, el 
a ajuns la concluzia că a fost 
înălțată cu aproape 200 de ani 
în urmă. In această casă a luat 
ființă, in anul 1832. prima 
școală de stat din Botoșani. 
Aici s-a prezentat primul spec
tacol de teatru din 
in anul 1838. Aici a 
primul gimnaziu din 
Aici a învățat, intre 
rele Nicolae Iorga.

Reconstituind Istoria 
case, pasionatul învățător a pus 
in valoare și alte importante 
fapte și date din viața Botoșa
nilor de odinioară.

I
I
I
I
I
I

localitate, 
funcționat 
Botoșani, 

alții, ma-

unei

De plictiseală?
Beneficiind de grațiere, Ovl- 

diu Istrate n-a mai executat 
condamnarea de un an și ju
mătate pe care o primise pen
tru furt. A fost încadrat meca
nic la punctul de lucru al Șan
tierului din Tg. Mureș al 
I.M.C.M. Brașov. Apoi, după 
cum ne scrie procurorul Mir
cea Pașca, i s-a încredințat — 
împotriva normelor legale — 
sarcina de a păzi utilajele în
treprinderii pe timp de noapte. 
In noua sa calitate de paznic, 
Istrate se cam plictisea noap
tea și odată i-a venit chef de 
plimbare. Dar nu oricum, ci 
motorizat. S-a dus la unui din 
autovehiculele grele pe care le 
a&ea in primire-^și, .cu: o cheie

J 

improvizată, a pornit motorul. , 
A ieșit pe poartă ți a plecat în I 
noapte. Cum ilU~irtrea~ni'ct~per- -‘ t

I
l* „. ..__ ... ..I mis de conducere, după numai 

cițiva kilometri a ajuns cu ma
șina in șanț, provocîndu-i mari 
stricăciuni. A fost condamnat ■ 
la doi ani închisoare, la care 
se adaugă și pedeapsa de un 
an și jumătate neexecutată da
torită grațierii condiționate.
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Patru șl fofl 
patru...

Zile și nopți la rind săteni
lor din Atmagea, județul Tul- 
cea, le era frică să iasă pur și 
simplu pe ulițele satului. Pa
tru tineri — frații Berneanu 
din această localitate — i-au 
ținut pe săteni sub injurii și 
amenințări. Toți patru erau de 
mai multă vreme fără ocupa
ție. Trăiau din furturile să
virșite prin gospodăriile oame
nilor și chiar din cooperativa 
agricolă. E de mirare că, o 
bună bucată de vreme, nici un 
sătean, dintre cei prădațl, n-a 
„îndrăznit" să sesizeze, să re
clame, să cheme autoritățile. 
Și totuși, pină la urmă obștea 
a biruit. Uniți, oamenii 
luat de guler pe cei patru 
făcători, i-au imobilizat și 
dat pe mina legii.

i-au 
rău- 
i-au
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Căzut în apă
Un accident mai puțin obiș

nuit ne semnalează Octavian 
Matron din Inspecția de stat 
pentru protecția muncii. Despre 
ce este vorba ? Filimon Du- 
mitriu, de la Întreprinderea de 
construcții hidrotehnice, se 
afla pe o navă in portul Dro- 
beta-Turnu Severin. La un mo
ment dat, F.D. a încercat _ să 
ia apă cu găleata .din Dunăre. 
Spunem „a încercat", pentru 
că de luat apă n-a mai luat. 
In clipa in care s-a aplecat, a 
alunecat și a căzut in apă. N-a 
mai putut fi salvat. Nu împli
nise încă 30 de ani.„
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Șî s-au potolit
Nici nu apucase bine să rule

ze filmul la cinematograful din 
satul Balș, care aparține de 
Tirgu Frumos, că unii specta
tori s-au și dat In... spectacol, 
provocind scandal.

— Afară, să-i scoatem afară ! 
— au sărit cițiva oameni și i-au 
luat pe scandalagii de guler, 
arătlnau-le ușa pe dinafară.

De potolit insă nu s-au poto
lit. Au continuat să se certe și 
să se amenințe unul pe altul, 
că pină la urmă s-a încins o bă
taie in toată regula. După cum 
ne scrie corespondentul nostru 
voluntar Dumitru Păpușoîu, la 
un moment dat nici nu se mai 
știa cine cu cine „ținea", cine 
in cine lovea. Dar, meticulos din 
fire, corespondentul voluntar a 
notat din procesul-verbal întoc
mit de miliție numele „comba
tanților" și amenzile plătite : 
I. Tibulcă. D. Radu. V. Vizitiu, 
Dumitru și Renu Ibrian — cite
1 000 de lei de căciulă, iar 
„capul răutăților", M. Aldea -
2 000 de lei. Și s-au potolit.

Rubrică realizata de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii
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CONSILIILE POPULARE Șl AUTOFINANȚAREA

Cind bugetul comunei e mai bogat,
si cerințele oamenilor sint mai bine satisfăcute

Așa cum s-a subliniat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la Conferința pe țară a președinților consiliilor 
populare, 
mai largi 
deosebite 
dustrii, a 
oamenilor 
maximum 
forței de muncă - existente, practic, în fiecare localitate 
populației cu numeroase articole de uz gospodăresc și 
asigurarea prestațiilor folositoare.

Practica atestă că, acolo unde consiliile populare 
ritul reglementărilor legale - se angajează cu fermitate in valorificarea re
surselor locale de materii prime și energie, stimulind inițiativele cetățenești, 
sectorul prestărilor de servicii, mica industrie devin surse importante de dez
voltare economico-socială a localităților, de creștere a bunăstării.

In acest sens redăm astăzi aspecte din experiența Consiliului popular 
din comuna Dumbrăveni, județul Suceava, pe tărîmul folosirii resurselor lo
cale, in scopul dezvoltării micii industrii și prestărilor de servicii, experiență 
relatată de însuși primarul localității.
„Istoricul" pres

tărilor de servi
cii și al 
dustrii 
comuna 
pe cit 
pe atît de con
vingător. Am în
ceput, ca și în 
alte numeroase 
localități din țară,
simple către populație
perativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor : croito
rie, cizmărie, frizerie, un atelier
de reparat aparate de radio și te
levizoare. Drept să spun, pe atunci 
ni se părea că-i de ajuns. Numai 
că viața ne-o cam luase înainte. Ni
velul de trai crescut impunea săte
nilor alte pretenții. Bunăoară — 
construcția caselor noi. Dar ei tre
buiau să apeleze la oraș pentru a 
cumpăra cărămidă, pentru a tocmi 
zidari. Ca și cind la noi n-ar fi 
existat lut, n-ar fi existat piatră de 
construcție, n-ar fi existat meseriași. 
Aveam constructori pricepuți, dar pe 
aceștia îi vedeam doar dimineața și 
seara in stația de autobuz, căci fă
ceau naveta la oraș.

La una din întîlnirile cu cetățenii 
s-a ridicat problema dacă nu s-ar 
putea ca meseriașii noștri cu un pi
cior în oraș, cu altul în comună să 
rămînă acasă, unde era mult de lu
cru. La început au încercat doar 
cițiva. Avantajele au fost evidente : 
ore de drum folosite la treabă, oa
menii acasă la ei, cîștigul mai bun ; 
in timpul liber, cînd soțiile abia pri
dideau cu munca-n. cooperativa 
agricolă, puneau umărul și bărbații. 
Așa ne-am reciștigat constructorii. 
Rezultatul ? Citeva sute de case după 
gustul și cerințele actuale ale satu
lui românesc, două blocuri pentru 
specialiștii comunei, căminul cultu
ral, patru școli, o grădiniță de copii, 
clădirile poștei și brutăriei. Acum, 
constructorii noștri. siut,,șpligițaiL.și-., 
in alte localități ale'județului, tinde 
lasă „urme" frumoase ale priceperii 

-■-lor--«și’-sporesc veniturile...comunei - -
noastre.

Cum de la casă pornește totul, 
mica industrie a comunei s-a ex
tins ca o cerință firească. De la că- 
rămidărie, ne-am încercat forțele în 
crearea unei mici secții de prefabri
cate din beton. Bineînțeles, cu mi
nimum de utilaje, cu investiția prin
cipală — priceperea șl hărnicia oa
menilor. Și ca dovadă că încercarea

in contextul extinderii autoconducerii teritoriale, al aplicării tot 
a principiilor autogospodăririi, a regulilor autofinanțării, „sarcini 
revin consiliilor populare și in ce privește organizarea micii in- 
serviciilor, satisfacerea in cele mai bune condiții a necesităților 
muncii1'. Realizarea acestui obiectiv major asigură folosirea cu 

de randament a tuturor resurselor de materii

micii in- 
este, în 
noastră, 

de scurt.
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cu serviciile 
ale coo-
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Perseverență și fermitate în îndeplinirea 
hotărîrilor de partid și a legilor țării

I
(Urmare din pag. I)
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prînz la cantinele întreprinderii de 
sticlărie șl porțelan șl șantierului de 
construcții din localitate a scăzut la A 
jumătate. In prezent, pentru infăp-\V 
tuirea programului teritorial de auto- ' 
aprovizionare la nivelul exigentelor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului și Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, 
comitetul județean de partid se 
sprijină într-o măsură mai mare 
pe colective ale activului propriu, 
care îndrumă, ajută și participă 
efectiv la soluționarea problemelor 
precum : utilizarea cit mai eficientă 
a loturilor din folosința cooperato
rilor ; sporirea numărului de animale 
în gospodăriile populației ; creșterea 
potențialului productiv al pășunilor 
și pajiștilor naturale etc. Odată sta
bilite obiectivele, forțele și mijloa
cele care participă la declanșarea 
acțiunilor de aplicare a hotărîrilor, 
devine logic și necesar...

Un control cuprinzător, o- 
portun, urmat de măsuri 
concrete, practice. Comitetului 
județean de partid Botoșani ii revine 
sarcina de a controla la fiecare doi 
ani 69 comitete de partid din subor
dine directă. Dacă în anii 1976—1977 
au fost controlate doar 33 organe de 
partid, In următorii patru ani sarci
na a fost îndeplinită aproape în în
tregime. Mai importantă decît nu
mărul controalelor este creșterea efi
cienței acestora. Pornind de la con
cepția partidului nostru, de la orien
tările clare date de secretarul său 
general, comitetul județean de partid 
s-a preocupat și se preocupă pentru 
ca acțiunile de control să nu se li
miteze doar la depistarea și consem
narea deficiențelor, la simpla lor fo
tografiere. Ci să prevaleze, în pri
mul rind, analiza profundă a cauze
lor ce determină stările de lucruri 
negative, găsirea. împreună cu co
muniștii, cu colectivele de oameni ai 
muncii a soluțiilor și remediilor ce
lor mai potrivite.

Contactul viu, permanent al mem
brilor organelor colective de condu
cere, al activiștilor de partid și de 
stat cu oamenii muncii înlesnește cu
noașterea directă a problemelor con
crete ale producției și, în același 
timp, posibilitatea nemijlocită de a 
uni forțele pentru îndeplinirea sar
cinilor economice. Iată, in acest sens, 
ce ne-a relatat tovarășa Ileana Jal
bă. prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Botoșani : „Cu 
doi ani in urmă am efectuat un 
control la fabrica de izolatori e- 
lectrici, unitate abia intrată în pro
ducție. La citeva luni am constatat 
însă că situația economico-financia- 
ră a unității nu se schimbase aproa
pe cu nimic. A fost Inițiat un 

prime și energie, a 
- și aprovizionarea 
bunuri de consum,

- ocționind In spi-

^MICA
INDUSTRIE

ne-a Izbutit am mers mai departe, 
înființînd o secție de canalizare. 
Adică, de ce să așteptăm urbanizarea 
de la oraș, cînd o putem noi înșine 
înfăptui ?

Din cele spuse poate că unii ar 
înțelege că mica industrie duce la 
îndepărtarea satului... de sat. Nu-i 
așa. La noi în comună gospodarii 
cresc oi, femeile noastre țes co
voare minunate, împletesc pulovere. 
Pentru a da linii culorile dorite, am 
înființat o secție de boiangerie, 
unde, în afară de chimicale, folosim 
și plante tradiționale, ca frunza de 
nuc, de exemplu. Am creat și secții 
de morărit pentru oamenii comunei, 
ba și pentru cei din satele vecine. 
Acum ne pare chiar ciudat faptul 
că in urmă cu cițiva ani cooperativa 
agricolă de producție cumpăra co
șuri’ de nuiele, în timp ce răchita 
ne creștea, cum se spune. în prag. 
Odată cu înființarea unei secții de 
împletituri de răchită s-a născut și 
ideea revitalizării unor vechi meș
teșuguri ca rotăria și fierăria.

Și aici ajungem la prima etapă a 
activității noastre de........ export".
Scriu cuvintul in ghilimele, pentru 
că e vorba, deocamdată, de exportul 
produselor noastre doar în alte ju
dețe ale țării. Sînt șaretele și că
ruțele „de Dumbrăveni", solicitate 
în județele Botoșani și Bistrița-Nă- 
săud.

Dar despre adevăratul export al 
industriei noastre mici, ceva mai 
tirziu. Deocamdată, ceva, despre , 
efectele micii industrii în viața să
tească. în urmă cu un an.și. cpvă, 
am înființat o secție de preindustriă- 
lizare a legumelor produse în comu- 
nă, pe care anul acesta vrem să o 
modernizăm, în sensul diversificării 
produselor realizate. Adică ce, noi 
nu știm decit să murăm varză și 
castraveți ? Tot anul acesta, va tre
bui să ridicăm cota de valorificare 
a fructelor, prin secția de preindus- 
trializare, cu o capacitate de 1000 
tone pe an.

Dar mica industrie constituie și 
unul din mijloacele cele mai adec- 

nou control, in profunzime, al că
rui punct de pornire l-au con
stituit organizațiile de bază, iar 
concluziile au fost dezbătute cu În
tregul personal, propunerile făcute 
de muncitori fiind incluse in planu
rile de măsuri. în scurt timp, situa
ția s-a îmbunătățit, prevederile de 
plan la producția fizică, marfă și 
netă îndeplinindu-se in mod ritmic". 
Din această situație, comitetul mu
nicipal de partid a tras următoarele 
învățăminte : dacă s-ar fi întreprins 
un control preventiv, cînd colectivul 
de muncă era in formare, lipsit de 
experiență politică și profesională 
— ar fi fost evitate, din capul 
locului, eventualele greșeli și aba
teri. De asemenea, dacă după efec
tuarea controlului, un activist al 
comitetului municipal de partid ar fi 
urmărit modul cum se duc la Înde
plinire cele stabilite, ar fi in
tervenit oportun, s-ar fi evitat un 
nou control la un Interval atît de 
scurt. S-a reliefat, totodată, că nici 
comitetul de partid din unitatea 
amintită nu a acționat, din interior, 
în scopul îndeplinirii propriilor sale 
hotăriri.

întărirea controlului ma
selor populare asupra tutu
ror organelor de stat repre" 
zintă un imperativ politic expri
mat cu deosebită claritate in Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului. Acționind in direcția în
sușirii și aplicării ferme in viață a 
hotărîrilor de partid și a legilor tă
rii, membrii echipelor de control al 
oamenilor muncii din județul Boto
șani au contribuit la depistarea mul
tor neajunsuri în diverse sectoare de 
larg interes cetățenesc, au făcut nu
meroase propuneri pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate. Sesizările, su
gestiile și propunerile formulate de 
masele largi de cetățeni cu diferite 
prilejuri („Tribuna democrației", 
adunări cetățenești, audiente, scri
sori etc.) constituie prețioase sem
nale asupra unor neajunsuri, ca și a 
unor noi resurse sau posibilități exis
tente, semnale pe care organele și 
organizațiile de partid din județul 
Botoșani le recepționează și valori
fică intr-o măsură tot mai mare in 
acțiunile de control. Numai in anul 
trecut, la comitetul județean de 
partid și consiliul popular județean 
s-au primit peste 9 000 de scrisori, 
aproape 60 la sută dintre acestea 
fiind rezolvate favorabil, nerăminind 
insă nici o scrisoare care să nu fie 
cercetată șl valorificată. Tot o ex
presie a asigurării controlului oame
nilor muncii asupra organelor de 
stat o reprezintă noua învestitură 
dată adunărilor generale ale oame
nilor muncii, sau ale membrilor coo
peratori. in legătură cu promovarea, 
rămînerea ori destituirea din func

vate pentru realizarea programului 
de autoconducere și autoaprovizio- 
nare a localității. în comună avem 
o crescătorie de scroafe și una de 
iepuri de casă. Anul acesta vom fi 
în măsură să livrăm spre creștere 
și ingrășare un număr sporit de 
purcei și iepuri de casă, asigurînd 
aprovizionarea populației, cit și o 
contribuție sporită a localității la 
fondul de stat. Totodată, am hotărît 
să procurăm un incubator pentru a 
putea livra locuitorilor pui de-o zi 
spre creștere, din care o parte să 
fie apoi predați la fondul de stat. 
Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, 
locuitorii care au cultivat sfeclă de 
zahăr și au primit în schimb canti
tăți apreciabile de zahăr, și-au ex
primat dorința de a cultiva și floa- 
rea-soarelui, pentru a primi în 
schimb ulei. Știm că în urma trans
formării semințelor de floarea-soa- 

relui in ulei, râ- 
mîn șroturi deo
sebit de prețioa
se, adevărate de
licatese pentru 
hrana animalelor. 

Așa incit mica 
noastră indus
trie are... planuri 
mari : înființarea

ulei în comună. Pen-unei prese de
tru aceasta dispunem atît de mate
riale, cit și de forță de muncă. A- 
junși din nou la capitolul forța de 
muncă aș vrea să revin la activitatea 
„de vîrf“ a micii industrii, adică la 
export. Poate părea ciudat, dar, în 
acest domeniu, mica industrie din 
comuna noastră se afirmă lipsin- 
du-i... materia primă. E vorba de 
articolele de pirogravură și mobilă. 
N-avem lemn, dar oamenii au ini
țiativă. Am înființat un atelier de 
debitare — gater și circular — în 
care prestăm servicii marilor unități 
industriale pe bază de cote procen
tuale în natură. Cu economii serioa
se de energie și forță de muncă. 
Iar piesele noastre din lemn care 
merg la export provin, cum s-ar 
spune, din materia primă numită 
inițiativă.

Pentru anul acesta, planurile micii 
noastre industrii sînt mari : 12 200 000 
Iei, cu X 500 000 mai mult decît în 
1982. Ceea ce va duce, în primul 
rînd. la autofinanțarea comunei. Ba 
poate șl la un excedent bugetar.

Avantajele pentru comună ale mi
cii industrii sînt evidente. Citeva din 
ele : cîștiguri sporite pentru popu
lația comunei ; stabilizarea forței de 
muncă, trecută prin școala răspun
derii și calificării muncitorești, de 
unde și un plus de garanție a cali
tății muncii ; folosirea acestei forțe 
de muncă — în momentele de vîrf — 
la lucrările agricole ; posibilitatea 
că omul să-și crească în propria gos
podărie animale și păsări ; valorifi- 

: carea tuturor resurselor locale la un 
nivel superior ; ridicarea nivelului 

«servieii-Ior-către populație. !.-Pe.=scurt-, 
— dezvoltarea localității la nivelul 
cerințelor stadiului de dezvoltare și 
civilizației ■ socialiste din patria 
noastră.

Vasile PASCARIU 
președintele Biroului executiv 
al Consiliului popular al comunei 
Dumbrăveni, județul Suceava

ție a cadrelor de conducere tehnico- 
administrative. Ca urmare a neînde- 
plinirli sarcinilor încredințate, a în
călcării hotărîrilor de partid și legi
lor țării, au fost destituiți din func
ție directorii întreprinderii comer
ciale de stat pentru mărfuri alimen
tare și întreprinderii județene de 
transport local, președinții coopera
tivelor agricole de producție din co
munele Santa Mare și Românești. 
Aspectele notate anterior pun însă 
in lumină și un alt atribut al muncii 
organelor și organizațiilor de partid, 
și anume...

Depistarea la timp a lip
surilor, prevenirea extinderii 
lor. Vom stărui asupra acestei ne
cesități, pornind de la o situa
ție a cărei remediere solicită 
acum eforturi deosebite din par
tea comitetului județean, a tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid din satele botoșănene. Este 
vorba despre refacerea și îndeplini
rea grabnică a efectivelor de animale 
planificate în județ, întrucît, in urma 
recensămintului efectuat in luna fe
bruarie, s-au constatat însemnate 
nerealizări, mai cu seamă la bovine 
și ovine. In unele comune — George 
Enescu, Cristinești, Ibănești, Dersca, 
Hudești, Rădăuți-Prut etc. — efecti
vele actuale sint chiar tnai mici față 
de cele existente la începutul anului 
trecut. Ce concluzii s-au desprins din 
analizele amănunțite întreprinse? Ni 
le prezintă tovarășul Haralambie A- 
iexa, prim-secretar al comitetului 
județean de partid. „Aș arăta, mai 
tntîi, că este cit se poate de ne
plăcut, de regretabil ceea ce ni s-a 
intîmplat. Trei cauze au determinat, 
în principal, acest fapt: neurmărirea 
permanentă, la nivelul primăriilor 
comunale, orășenești și municipală, a 
efectivelor de animale, ceea ce a în
lăturat posibilitatea unor intervenții 
oportune ; preocuparea slabă pentru 
asigurarea unei baze furajere cores
punzătoare; caracterul global, de 
„birou" al unora dintre acțiunile de 
control efectuate. Țin să precizez 
insă că prin măsurile adoptate (or
ganizatorice, politice, zooveterinare, 
in scopul dezvoltării bazei furajere, 
al sporirii numărului crescătorilor și, 
bineînțeles, al evitării aspectelor 
menționate anterior) vom ajunge in 
scurt timp la efectivele de animale 
planificate. Pe de altă parte, a- 
ceastă situație a constituit și un pu
ternic semnal de alarmă pentru co
mitetul județean, pentru toate cele- 
lalte"“OTgaiîe—și organizații de partid' 
din județ asupra consecințelor la 
care se poate ajunge atunci cînd nu 
se acordă atenția cuvenită tuturor 
laturilor și domeniilor de activitate, 
cînd nu se adoptă, peste tot, un stil 
de muncă dinamic, puternic ancorat 
in realitate.

r
AUDIENȚA PUBLICĂ A ScMî

CITITORII ÎNTREABĂ — redacf/a răspunde
CE LITIGII INTRĂ IN COMPETENTA COMISIILOR 

DE JUDECATĂ DE PE UNGĂ CONSILIILE POPULARE?
La această întrebare, pe care au 

adresat-o redacției mai mulți citi
tori, răspunde tovarășul Cornel Va- 
silescu. consultant juridic in Minis
terul Justiției.

Comisiile de judecată de pe lingă 
comitetele executive ale consiliilor 
populare ale municipiilor, orașelor, 
sectoarelor municipiului București 
sau comunelor judecă fapte (pri
cini) care, prezentind un pericol 
social redus, nu sînt considerate In
fracțiuni, ci abateri. Cum sînt, de 
pildă, amenințarea ; insulta ; lovi
rea sau alte violențe care nu au 
cauzat o vătămare integrității cor
porale sau sănătății; abuzul de în
credere săvîrșit intre persoane fi
zice, dacă valoarea pagubei nu 
depășește 500 lei ; stricăciuni pro
vocate locuințelor precum și ihsta- 
lațiilor comune, săvirșite cu inten
ție, prin care s-a adus avutului 
obștesc o pagubă ce nu depășește 
500 lei etc.

Aceleași comisii de judecată în
cearcă impăcarea părților la urmă
toarele infracțiuni, prevăzute de 
codul penal : lovirea sau alte vio
lențe ; vătămarea corporală din 
culpă ; calomnia ; furtul săvîrșit 
între soți ori între rude apropiate;

• Repartizarea cheltuielilor pentru personalul în
cadrat la asociațiile de locatari. Cheltuielile aferente 
personalului de exploatare, întreținere și reparare 
(mecanici, fochiști, instalatori) se repartizează propor
țional cu numărul persoanelor care folosesc părțile 
și instalațiile comune, inclusiv instalațiile de încălzire 
centrală și hidrofor. Tot proporțional cu numărul per
soanelor se repartizează și cheltuielile aferente per
sonalului administrativ și de serviciu, cum ar fi îm
puterniciți, contabili, casieri, îngrijitori etc. (Am răs
puns cititorilor Gh. Minculescu, președintele asociației 
de locatari din strada Cobîlcescu nr. 31-33, Bucu
rești ; Necula Avramescu din Brașov și Vasile Sta- 
mate din Tg. Jiu).

® Restituirea cheltuielilor de școlarizare. Absolven
ții școlilor de maiștri care refuză încadrarea la între
prinderea pentru care s-au pregătit sau părăsesc 
locul de muncă înaintea expirării termenului prevăzut 
în actul adițional la contractul de muncă sînt obligați 
să restituie cheltuielile de școlarizare, stabilite con
form reglementărilor în vigoare. Această obligație o 
au și elevii școlilor de maiștri, învățămint de zi, care 
sînt respinși la examenul de absolvire și după repe
tarea acestuia in condițiile prevăzute de art. 25, alin. 
3 din Legea nr. 6/1977, privind rolul și atribuțiile 
maistrului in producție, precum și elevii de la in- 
vățămîntul de zi care sint exmatriculați în cursul 
școlarizării. (Am răspuns cititorului Florian Diculescu 
din Galați).

CUM AU FOST SOLUȚIONATE SCRISORILE ADRESATE REDACȚIEI
Realitatea

Daniel Niță, electrician la Fa
brica de Încălțăminte din Hune
doara, își exprima într-o scrisoare 
unele opinii critice cu privire la 
activitatea unității, la încadrarea și 
utilizarea personalului în unele 
ateliere (mecanic, bobinaj), la folo
sirea țimpuluj de lucru etc.

Scrisoarea a fost analizată de 
activiști ai Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. care a trimis 
redacției un răspuns edificator. Din 
cuprinsul acestuia rezultă insă că 

”“‘pareTlle''“'eXprimate de sefflftStafuT 
scrisorii nu sint fundamentate, iar 
afirmațiile sale nu corespund reali
tății. A reieșit că anul trecut fa
brica a înregistrat rezultate bune : 
producția-marfă s-a realizat în pro
porție de 100,4 la sută, producția 
netă — 112,3 la sută, producția- 
marfă vîndută și Încasată — 108 la 
sută, beneficiul — 122 la sută, iar 
la costurile de producție s-au înre-

Toate satele comunei trebuie la fel de bine gospodărite
De cînd localitatea noastră, Cor- 

beni, județul Brăila, a devenit sat 
aparținător comunei Racovița, se 
relata intr-o scrisoare adresată re
dacției, a început să se acorde mai 
puțină atenție unor probleme edi- 
litar-gospodărești, să se neglijeze 
unele cerințe ale oamenilor de aici.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Brăila, verifi- 
cînd la fața locului aspectele ridi
cate in scrisoare, a constatat că In 
cea mai mare parte acestea se con
firmă.

Soluțiile adoptate pentru înlătu
rarea neajunsurilor, se arată in

® Fabrica „Griul" București : Ca 
urmare a sesizării cititorului Paul 
A. David, sesizare prelucrată cu 
toate echipele de lucru, s-au luat 
măsuri de intensificare a controlu
lui în toate fazele de fabricație. 
Totodată, pe baza Decretului nr. 
400/1981 s-a interzis fumatul la 
locurile de muncă și pătrunderea 
in unitate cu țigări și chibrituri. 
Maiștrii și brigadierii sînt obligați 
ca, înainte de începerea activității, 
să controleze respectarea acestei 
dispoziții.

9 Uniunea județeană a coopera
tivelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor Bacău : Din 
verificările efectuate ca urmare a 
sesizării adresate „Scinteii" a re
zultat că magazinul din comuna 
Găiceana nu este aprovizionat co
respunzător, deși există condiții ; 
totodată produsele nu au întot

Materiale în așteptarea revalorificării

Rubrică realizată de Gheorghe PÎRVAN
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La Combinatul de 
produse sodice Govora 
— ne relatează într-o 
scrisoare coresponden
tul nostru voluntar teh
nicianul Alexandru Re
țea — au fost recupera
te încă din anul 1981 
mai multe materiale re
folosibile : peste 200 000 
bucăți sllnguri textile 
rezultate de la ambala
rea sodei calcinate; 7—8 
tone benzi cauciuc; nu
meroase bidoane p.v.c. ; 
butoaie tablă ; furtun 
cauciucat ; cizme cau- 
ciucate etc. De-atunci și 
pină acum, combinatul 
a făcut numeroase de
mersuri la întreprin
derea județeană pen
tru recuperarea și va
lorificarea materialelor 
refolosibile Vîlcea și 
la centrala de resort

abuzul de încredere cind valoarea 
pagubei nu este mai mare de 500 
lei ; ocuparea fără drept, în între
gime sau in parte, a unui imobil 
aflat în posesia altuia.

Comisiile de judecată de pe lingă 
consiliile populare încearcă. de 
asemenea, impăcarea părților în li
tigiile dintre persoane fizice, avind 
ca obiect plata unei sume de bani 
sau predarea unui bun mobil, cind 
valoarea litigiului nu deDășește 
30 000 lei. în cazul in care impă
carea părților nu a reușit și dacă 
la ultima ședință în care s-a încer
cat impăcarea părțile au convenit 
in acest sens, litigiul va fi soluțio
nat de comisia de judecată. Prin 
„litigii patrimoniale" date în com
petența comisiei de judecată se 
înțelege orice pretenție formulată 
de o persoană față de alta cu pri
vire la plata unei sume de bani, in
diferent de titlul in baza căruia se 
datorează (împrumut, chirie, des
păgubiri sau deteriorarea unor lu
crări etc.), predarea unui bun mobil 
ori echivalentul acestuia. (Precizăm 
că litigiile privind succesiuni, îm
părțirea de bunuri și obligații de 
întreținere nu sînt de competența 
comisiei de judecată).

în sfirșit, comisiile de judecată

PE SCURT _

a contrazis afirmațiile
gistrat economii de 34,6 lei la 
1 000 lei producție-marfă și 52 lei 
la cheltuielile materiale. Și in 
acest an, pe primele două luni, la 
producția fizică planul s-a reali
zat în proporție de 100,3 la sută, la 
producția-marfă — 107 la sută, 
iar la producția netă — 107,6
la sută. în ce privește Încadrarea 
și folosirea personalului la atelie- 
rul mecanic ,(maistru Ilie Vitan), 
din control a rezultat că deși in 
schemă sint prevăzuți 150 oameni, 

“Th prezehT’nOrTOcrăăză efectiv db'^- 
cit 115. în cadrul acestui atelier se 
execută o gamă largă de piese de 
schimb și subansamble necesare 
bunei funcționări a utilajelor, piese 
ce se aduceau din import sau de la 
alte unități din țară la un preț 
mai mare și de multe ori cu întîr- 
ziere. De asemenea, lucrările ce se 
execută la atelierul de bobinaj 
(rebobinări de motoare, de trans-

răspuns, au fost dezbătute intr-o 
adunare la care au participat nu
meroși cetățeni din satul Corbeni, 
precum și deputății consiliului 
popular. Astfel, împreună cu con
ducerea cooperativei de producție, 
achiziții și desfacerea mărfurilor 
s-au luat măsuri pentru Încadrarea 
unui nou gestionar la magazinul 
din sat, care era închis de vreme 
îndelungată; biroul executiv al 
consiliului popular comunal va 
acorda sprijinul necesar pentru 
efectuarea reparațiilor interioare la 
căminul cultural și împrejmuirea 
acestuia cu circa 100 ml gard, 
utilizîndu-se unele resurse locale și

SPICUIRI DIN RĂSPUNSURI
deauna prețuri de informare afi
șate, gestionarii nu se comportă 
civilizat în relațiile cu cumpărăto
rii, întîrzie la program etc. S-a 
stabilit sancționarea disciplinară a 
gestionarilor (Ion Chiriac și Gheor- 
ghe Florea), precum și a conduce
rii cooperativei pentru că nu a 
controlat îndeaproape activitatea 
unităților din subordine.

© Comitetul executiv al Consi
liului popular ai municipiului Bra
șov : Pentru soluționarea sesizării 
adresate „Scinteii" de locatarii 
blocului nr. 317, cvartalul „Tracto
rul III" din localitate, s-a interve
nit la trustul de construcții pentru 
a definitiva lucrările la unitățile 
comerciale de la parterul imobilu
lui, precum și pentru evacuarea 
pămintului rezultat de la construc
ția acestuia. 

pentru a prelua mate
rialele respective. Ca 
urmare a insistențelor 
repetate, combinatul a 
primit nu demult un 
răspuns prin care i se 
indica să păstreze aces
te materiale in stoc pină 
la găsirea unor benefi
ciari care să le preia.

Stabilirea acestor be
neficiari durează insă 
nejustificat de multă 
vreme, perioadă in care 
materialele respective, 
stocate fără rost, ocupă 
ineficient spațiile de 
depozitare ale combina
tului si se degradează. 
Nu se poate găsi oare o 
rezolvare mai operativă 
pentru reintroducerea in 
circuitul economic a a- 
cestor materiale recupe
rate cu grijă 7

A

sînt competente să judece sustra
gerile sub orice formă, cind comi
terea lor nu a fost înlesnită sau 
acoperită prin fals, adică fapta a 
fost săvîrșită in afara locului de 
muncă și valoarea pagubei pricinui
te nu depășește 500 lei. în astfel de 
cazuri, dacă paguba nu a fost re
parată pină la pronunțarea hotărî- 
rii de către comisia de judecată, se 
vor aplica prevederile legii penale, 
soluționarea nemaifiind de compe
tența comisiei. Judecarea nu este 
de competența comisiei nici in si
tuația in care asemenea fapte au 
tost săvirșite în următoarele împre
jurări : de către o persoană care se 
sustrage de la desfășurarea unei 
munci utile ori nu are domiciliul 
stabil, ducind un trai parazitar ; de 
către o persoană care a fost ante
rior condamnată ; prin pătrunderea 
fără drept într-o unitate socialistă 
de stat ori într-o organizație coope
ratistă sau obștească, ori în locuința 
unei persoane ; prin luarea unui 
bun aflat asupra unei persoane ori 
prin violență; dacă faptele respec
tive au pus sau ar fi putut pune 
in pericol mașini, instalații, alte 
bunuri sau valori importante ori ar 
fi putut provoca tulburări grave in 
desfășurarea procesului muncii.

scrisorii...
formatoare, confecții carcase etc.) 
se realizează cu costuri mult mai 
reduse decit dacă ar fi procurate 
de la alte unități.

S-a constatat că in întreprin
dere există preocupare pentru buna 
întreținere și reparare a mașinilor 
și utilajelor, pentru folosirea judi
cioasă a forței de muncă. Totodată, 
s-a indicat să se analizeze situația 
întregului personal din fabrică pe 
fiecare loc’de muncă și să se pro
cedeze, acolo unde este cazul, la 

‘redistribuiri’ in -vederea-unei folo
siri cit mai eficiente.

Concluziile rezultate cu prilejul 
soluționării scrisorii au fost discu
tate și cu semnatarul acesteia, că
ruia i s-a explicat netemeinicia 
afirmațiilor făcute în sesizare, re- 
comandindu-i-se, totodată, să se în
cadreze și să respecte disciplina 
muncii ca și ceilalți membri ai 
colectivului din care face parte.

materiale refolosibile ; se va asigu
ra repararea și amenajarea dru
murilor din interiorul satului, or- 
ganizindu-se, totodată, împreună cu 
postul de miliție, discuții cu toți 
mecanizatorii cărora li s-a interzis 
să mai vină , cu tractoarele la do
miciliu. în ce privește depistarea 
unor noi surse de apă potabilă, 
biroul executiv al consiliului popu
lar va continua acțiunea de forare 
a unor puțuri de suprafață în 
apropierea satului. Consiliul popu
lar va urmări cu mai multă grijă 
dezvoltarea tuturor satelor comu
nei, buna lor gospodărire.

® Consiliul popular ai județului 
Gorj ; Scrisoarea cititorului Ion 
Știrbu din orașul Caransebeș, re
feritoare la deteriorarea podului 
peste riul Motru, între satele IOr- 
mănești și Cleșnești, care îngreu
nează circulația rutieră, este înte
meiată. Direcția județeană de 
drumuri și poduri și Consiliul popu
lar comunal Glogova au luat mă
suri pentru repararea podului și 
redarea sa in circulație.

N. R. : Ca să trimită acest răs
puns, Consiliului popular județean 
Gorj i-au trebuit aproape 7 luni, 
timp în care redacția a făcut reve
niri. Era de așteptat ca răspunsul 
să se refere și la această întirziere, 
Ia măsurile luate — dacă s-au 
adoptat astfel de măsuri — pentru 
creșterea operativității în soluțio
narea scrisorilor oamenilor muncii.
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Acum, din plin - ÎNSĂMÎNȚĂRILE!
brăila (feJe se muncește 

organizat, rezultatele sint bune
în județul Brăila. campania 

agricolă de primăvară se desfășoa
ră în condițiile în care față de anul 
precedent deficitul de apă în sol 
este de 3—4 ori mai mare, iar in 
ultima săptămină, zi de zi, dimi
neața, temperaturile la suprafața 
solului au fost sub zero grade. 
Așadar, specialiștii, toți oamenii 
muncii din agricultura județului 
sint mobilizați să lucreze în condi
ții deosebite. Avîndu-se in vedere 
volumul mare de lucrări din aceas
tă campanie, cind vor fi însămîn- 
țate 232 000 hectare (din care 76 600 
hectare in epoca I), se acționează 
pentru conservarea apei în sol prin 
realizarea unor lucrări minime, la 
adincimi mici și treceri reduse ale 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
De asemenea, au fost luate și alte 
măsuri : adaptarea tehnologiilor la 
condițiile de umiditate redusă în 
sol, constituirea de agregate com
binate de mașini (peste 700) care 
să folosească întreaga putere a 
tractoarelor, reglaje optime la ma
șini, utilizarea cu chibzuință a er- 
bicidelor prin administrarea lor în 
benzi, alegerea schemelor cores
punzătoare de însămințare la cul
turile prăsitoare.

Suprafața planificată să fie în- 
sămînțată în prima urgentă în ju
dețul Brăila este de 24 500 hectare, 
din care pină în dimineața zilei de 
17 martie se realizaseră 14 431 hec
tare, adică 59 la sută. Menționăm 
că s-a încheiat însămințarea mază- 
rii, au fost semănate 47 la sută din 
suprafața destinată inului pentru 
ulei, 63 la sută din suprafața pen
tru lucerna, 71 la sută din suprafața 
cu legume și 29 la sută din cea 
destinată cartofilor timpurii. Tot
odată, din cele 10 400 ha rezervate 
sfeclei de zahăr s-au însămințat 
910 hectare. într-un ritm mai sus
ținut și bine organizat se lucrează 
in unitățile din consiliile agroindus
triale Cireșu, Șuțești și Dudești.

Pe drept cuvînt se poate aprecia 
că în județul Brăila, prin măsurile 
luate de comandamentul județean 
pentru agricultură, prin modul in 
care acționează specialiștii, meca
nizatorii, țăranii cooperatori din 
unități, lucrările agricole de sezon 
pot fi executate la termen și de 
calitate, punîndu-se astfel baze 
trainice unor recolte bune.

Comeliu IFR1M
corespondentul „Scînteii"

olt Forțele sint concentrate
la floarea-soarelui

în această săptămină, ca urmare 
a măsurilor organizatorice adopta
te, în toate consiliile agroindus
triale din județul Olt ritmul la se
mănat s-a intensificat. Ca urmare, 
au fost insămințate culturile din 
prima urgență și chiar unele din 
cea de-a doua urgentă. Pe ansam
blul județului au fost insămințate 
cu culturi din prima epocă peste 
35 300 hectare. în ziua de 16 martie 
s-a încheiat și semănatul sfeclei 
de zahăr pe 13 000 hectare și al 
inului pentru ulei pe 4 500 hectare.

Acum toate forțele sint concen
trate la semănatul florii-soarelui, 
cultură cu pondere în agricultura 
județului. Din cele 32 500 hectare 
planificate pentru acest an au fost 
insămințate 3 000 hectare. Ritmul 
la semănatul florii-soarelui se am
plifică mai cu seamă în zonele de 
sud și de mijloc ale județului, 
unde și condițiile de climă permit. 
O mare răspundere se manifestă 
Ia pregătirea terenului, lucrare 
care se execută cu agregate com
binate de mașini pentru realiza
rea de economii de carburanți, dar

și pentru a se evita trecerile repe
tate pe aceeași suprafață, deci ta- 
sarea terenului.

Specialiștii adoptă măsurile cu
venite pentru păstrarea umidității 
în sol. în scopul punerii în contact 
mai bine cu pămîntul a semințelor 
mici. în multe unități agricole s-a 
realizat, concomitent cu semănatul, 
și tăvăiugirea solului. în același 
timp, se urmărește în permanență 
ca între pregătirea terenului și se
mănat să nu treacă un timp prea 
îndelungat, timp în care solul să 
se usuce prea mult ; totodată, se 
are în vedere ca frontul de lucru 
să fie cel optim, astfel incit în nici 
o unitate să nu stea vreo semănă
toare. Așadar, în condițiile create 
de lipsa accentuată de umiditate 
în sol. specialiștii din unități acțio
nează pentru efectuarea unor 
lucrări adecvate, de bună calitate, 
care să permită punerea unor baze 
solide producțiilor agricole din 
acest an.

Iancu VO1CU
corespondentul „Scînteii"

timiș Semănatul culturilor din prima epocă 
se apropie de sfirșit

(Urmare din pag. I)

este posibil, dar nu și normal — 
ne spune interlocutorul. Lipsa în
grășămintelor este o problemă care 
se ridică pe întregul județ, nu nu
mai aici, la Variaș. Primul trimes
tru se apropie de sfirșit, iar noi am 
primit abia cu ceva mai mult de 
jumătate din cantitățile de îngră
șăminte pentru care ni s-au dat 
garanții ferme din partea forurilor 
de resort din ministerul nostru. Cu 
toate că unitățile furnizoare (mai 
ales cele din Arad și Craiova) ar 
trebui să ne livreze pină la sfir- 
șitul lunii circa 13 000 tone îngră
șăminte chimice (în substanță ac
tivă), ritmul livrărilor continuă să 
se mențină foarte scăzut, de numai 
300 tone pe zi". La cele spuse am 
adăuga doar că unitățile agricole 
din județul Timiș și-au propus — 
și au condiții reale — să realizeze 
în acest an producții mari de grîu, 
porumb, sfeclă, soia, legume, prac
tic la toate culturile. Pregătirile 
minuțioase făcute aici atit în ce 
privește îmbunătățirea tehnologii
lor de producție, cit și organizarea 
propriu-zisă a muncii vor putea 
da rezultatele scontate numai și

numai dacă acestea vor fi materia
lizate în practică. Or, aplicarea în
tocmai a dozelor de îngrășăminte 
stabilite joacă un rol de primă im
portantă în revitalizarea agricul
turii bănățene, in punerea în va
loare a terenurilor de aici la ade
văratul lor potențial productiv.

Miercuri seara, după însumarea 
datelor operative la zi privind 
mersul lucrărilor în județ, ne 
aflam în biroul directorului gene
ral al direcției agricole, tovarășul 
Viorel Ciovică, pentru a lămuri 
adevărata cauză a ritmului scăzut 
la pregătirea terenului. Așteptăm 
multe minute fără să putem lega 
un dialog. Nici nu apucam să ne 
ducem întrebarea la capăt, că dis
cuția noastră era întreruptă de su
netul strident al telefonului. De 
fiecare dată. Ia capătul celălalt al 
firului se afla fie un director de 
S.M.A., fie un președinte de coo
perativă, fie un organizator de 
partid, care informau despre una și 
aceeași situație : „Dacă pînă dimi
neață nu primim motorina, miine 
vor sta toate tractoarele". Acest 
apel a venit miercuri seara din 10 
stațiuni de mecanizare din județ, 
fără ca directorul general să poată

să-i ajute pe vreunul dintre ei. Ca 
atare, joi, 17 martie, cea mai 
prielnică zi de lucru de pină acum 
din această campanie agricolă de 
primăvară. în 10 stațiuni de meca
nizare toate tractoarele și mașinile 
agricole au stat.

La început am crezut că este 
vorba de o anumită necorelare în 
ce privește încadrarea în consumul 
normat de carburanți. Dar după ce 
directorul general ne prezintă situa
ția la zi a graficului de livrări și 
ne convingem că. din repartiția 
totală de motorină pe luna martie 
de 4 520 tone, pînă în seara zilei de 
16 martie stațiunile de mecanizare 
din județ au primit doar 1 620 
tone, ne dăm seama că adevărata 
cauză a staționării multor tractoa
re și mașini agricole în județul Ti
miș trebuie lămurită și mai ales 
rezolvată în altă parte. Tocmai de 
aceea, supunem atenției Ministeru
lui Agriculturii, direcției generale 
de resort această situație care 
reclamă intervenții și măsuri ur
gente pentru înlăturarea anoma
liilor existente în sistemul de dis
tribuire a carburanților pentru 
agricultură.
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Tabere in cîmp pentru mecanizatori. Pentru grăbirea 
lucrărilor și economisirea carburanților, în unitățile agricole din 
județul Vrancea au fost organizate 86 tabere in cimp destinate 
parcării agregatelor și utilajelor agricole, amplasate in apropierea 
terenurilor care se însămințează. Și tot în cimp le sint asigurate 
mecanizatorilor spatii de cazare : dormitoare care oferă condiții 
bune de locuit — tot in perimetrul fronturilor de lucru, aflate la 
distanțe mai mari de 5 km de localități. Pentru 56 de mecaniza
tori din cei 603 care vor lucra în actuala campanie pe terenurile 
cooperativelor agricole au fost reamenajate și puse la dispoziție 
patru case de cimp. Celorlalți mecanizatori li s-au asigurat cinci 
remorci-dormitor, au fost amenajate trei autobuze provenite din 
casări și 13 remorci pentru transportul persoanelor. Toate acestea, 
pentru ca munca pe ogoare să fie spornică, iar carburanții să fie 
consumați cu spirit gospodăresc. (Dan Drăgulescu).

Pentru sezonul cartofilor extratimpurii, La C AP- 
Sanislău, județul Satu Mare, se lucrează de zor la plantarea car
tofilor pe cele 200 hectare. Prima unitate din județ care a început 
această lucrare este ferma nr. 6 din satul Horia. Lucrarea, execu
tată sub directa supraveghere a șefului fermei, ing. Mircea Tudor, 
și a economistei Doina Mateș, este de bună calitate. în ziua urmă
toare, plantarea cartofilor a început și in celelalte cinci ferme 
vegetale ale cooperativei. (Octav Grumeza).

In sprijinul gospodăriilor populației. însămînțăriie 
au început și în majoritatea zonelor agricole din județul Mureș, 
în timp scurt au fost insămințate aproape 1 000 hectare cu in, 
ovăz, legume și cartofi timpurii. Un sprijin substanțial este acordat 
și gospodăriilor populației, care au primit cea mai mare parte din 
sămința de ovăz, porumb și sfeclă furajeră în vederea cultivării 
celor 6 500 hectare prevăzute în acest sector. (Gheorghe Giurgiu).

Vine ori nu vine sămința de in ? Pe °s°arele județu
lui Sălaj s-a trecut hotărit la însămînțări. Pină ieri au fost însă- 
mințate aproape 60 la sută din suprafețele destinate culturilor din 
prima urgență. Ritmul zilnic de lucru atins va permite ca pină 
simbătă. 19 martie, să se încheie insămințarea acestor culturi pe 
întreaga suprafață planificată. în ultima decadă a lunii va trebui 
semănat și inul pentru fuior. Dar unele județe întirzie să livreze 
semințele. Pînă la 16 martie, din 508 tone sămință care trebuia să 
ajungă in județ fuseseră livrate doar 90 de tone. Oare organele 
de resort din județele respective consideră că sarcina ce le revine 
de a expedia semințele la timp are caracter facultativ ? (Eugen 
Teglaș).

Invitație pentru deplasare pe teren. în unifâtile agri
cole din județul Tulcea urmează să se cultive 250 hectare cu car
tofi extratimpurii și timpurii. Lucrările de plantare au început pe 
terenurile asociațiilor legumicole din Ceamurlia de Jos și Valea 
Nucarilor. la Stațiunea de cercetări și producere a cartofilor Tulcea. 
Totuși, pînă în seara zilei de 15 martie această lucrare s-a execu
tat doar pe 7 la sută din suprafața prevăzută. De ce atit de puțin ? 
Pentru că unele cooperative agricole — Enisala. Frecăței, Sarinasuf, 
Simbăta Nouă, Turda și Turcoaica — au întirziat preluarea carto
filor de la centrul de semințe de legume din Tulcea. Dacă 
specialiștii de la organele agricole județene n-au mai fost de mult 
prin aceste cooperative, acum in mod sigur este cazul să se de
plaseze urgent 1 (Neculai Amihulesei). ,•
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0 cerință majoră, o îndatorire de înaltă răspundere:
INVESTIȚIILE MINIERE, 
REALIZATE LA TERMEN!

Rezultatele cercetării 

științifice dovedesc:
DIN PRODUCȚIA PROPRIE
SE POATE OBȚINE MAI

DE CĂRBUNE
MULT COCS

Județul Tulcea dispune de o gamă 
vastă de resurse minerale. Pe primul 
plan se înscriu minereurile com
plexe de la Altîn-Tepe și Somova, 
apoi calcarul siderurgic de la Mah- 
mudia. Studiile și cercetările geolo
gice întreprinse in județ atestă po
sibilitățile acestei zone de a contri
bui mai mult la sporirea bazei de 
materii prime a țării. Cum se ac
ționează pentru realizarea Ia termen 
a investițiilor miniere planificate?

Unele lucrări sînt în avans...
La Exploatarea Altîn-Tepe, care 

este cea mai mare din județ, există 
o bună experiență în realizarea lu
crărilor de investiții cu forțe pro
prii. Deși exploatarea nu are un 
șantier propriu de construcții-mon- 
taj, totuși, in ultimii ani, aici s-au 
executat lucrări importante de in
vestiții, Este vorba mai ales de exe
cuția noului puț de extracție, de 
750 m și de montarea cu meseriașii 
din exploatare a tuturor utilajelor. 
Reălizînd lucrările în regie, durata 
acestora a fost redusă la jumătate. 
„Acum, fiindcă avem destulă expe
riență — ne spunea inginerul Con
stantin Dumitru, directorul exploa
tării — ne-am propus să realizăm și 
alte lucrări mult mai complexe. Mai 
întîi vom finaliza lucrările la noua 
linie tehnologică din statia de pre
parare a minereurilor. Aici am în
ceput investiția incă de anul trecut, 
în aceste zile efectuăm probe tehno
logice la moara cu bile, urmînd ca 
în lunile viitoare să punem în func
țiune și silozul de alimentare, stațiile 
de var și de compresoare. Față de 
termenul stabilit prin plan, avem un 
avans de citeva luni. Ne grăbim să 
încheiem cit mai repede lucrările 
fiindcă în flotatie există o strangu
lare a procesului de producție".

Modernizările executate de mese
riașii de la această exploatare și 
noua linie tehnologică ce va fi pusă 
în funcțiune cu forțe proprii în ur
mătoarele luni creează posibilitatea 
măririi capacității de prelucrare a 
minereului extras cu 20 000 tone 
pe an. Concomitent, minerii de la 
Altîn-Tepe acționează pentru extin
derea fronturilor de lucru în sub
teran.

...In timp ce altele 
nici n-au început

Exploatarea minieră Mahmudia 
are în subordine și mina de la So
mova unde se extrag cantități mo
deste de minereuri complexe. Moti
vul 1 Mina este veche, iar începerea

lucrărilor de investiții pentru extin
derea minei și mărirea capacității de 
prelucrare a. minereului nu au fost 
demarate. Se preconizează ca la sfîr- 
șitul acestui cincinal această mină 
să livreze economiei naționale impor
tante cantități de minereuri complexe 
bogate în zinc, plumb, fier. Proiectul 
de execuție pentru extinderea ex
ploatării și de mărire a capacităților 
de prelucrare a fost elaborat. El pre
vede săparea unui puț de extracție, 
executarea unor lucrări pregătitoare 
pentru exploatarea (săparea de ga
lerii, suitori). în vederea sporirii 
capacității de prelucrare s-a proiec
tat o nouă linie tehnologică în flo- 
tație. Este vorba de montarea a două 
concasoâre, a unei mori cu o capa
citate de 500 t minereu pe zi, schim
barea actualelor celule de Rotație și

însemnări 
din județul Tulcea

mărirea numărului acestora. Este 
prevăzut să se construiască o nouă 
stație de compresoare, să se dezvolte 
rețelele de apă și aer comprimat din 
subteran. Acest proiect de execuție 
a fost însușit de exploatarea minie
ră și de întreprinderea minieră Do- 
brogea și 6-a trimis pentru avizare 
la Ministerul Minelor. De aproape 
un an se așteaptă avizul ministerului 
pentru începerea lucrărilor.

Cind beneficiarul 
își face singur greutăți

Lucrările la cariera de nisipuri 
pentru turnătorii Caraorman merg 
în pas de melc. în urmă cu aproape 
patru ani, în Delta Dunării, la Ca
raorman, au început lucrările de in
vestiții pentru punerea în valoare a 
nisipurilor ce vor fi folosite în tur
nătorii. De aici urmează să se ex
tragă anual 250 000 tone de nisip, 
care după spălare, sortare și înno
bilare vor lua drumul turnătorii
lor din țară. Termenul de începere 
a exploatării este de 30 martie 
1983. Care este stadiul lucrărilor ? 
Trebuie spus că începerea exploată
rii nisipului presupune executarea 
unor lucrări hidrotehnice: canalul 
care leagă exploatarea de brațul 
Sulina al Dunării, bazinul de încăr
care a navelor, cheiul bazinului și 
montarea a două macarale tip 
„Bocșa". Aceste lucrări au fost fina
lizate de Grupul de șantiere pentru 
lucrări hidrotehnice Galați din au

gust 1982. Celelalte lucrări de con
strucții-montaj din exploatarea pro
priu-zisă abia au început. Motivul ? 
Desele divergențe apărute intre be
neficiar (întreprinderea de construc
ții nave și utilaj tehnologic Tulcea), 
proiectant (Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru sectoarele calde) și construc
tor (Trustul de construcții-montaj 
minier) au făcut ca documentația de 
execuție să fie refăcută de 2—3 ori 
(la unele lucrări chiar de 5 ori). La 
această dată, 25 de obiecte din cele 
46 din proiect nu au definitivată 
documentația de execuție. Trustul 
de construcții-montaj minier, cu 
toate că a început lucrările din au
gust 1982, abia a turnat fundația la 
hala de uscare și la stația de co
nexiuni, a început lucrările . Ia iazul 
de decantare. Cea mai mare parte a 
utilajelor se află pe șantier de mai 
bine de un an. Lipsa de colaborare 
intre beneficiar, constructor și pro
iectant este cit se poate de evidentă 
și acum, cînd se apropie termenul de 
începere a exploatării, iar lucrările 
abia au început. Proiectantul a ela
borat în ultimii patru ani teancuri 
apreciabile de documentații, cele 
mai multe refăcute, iar beneficiarul 
și constructorul nu și-au însușit so
luțiile stabilite de proiectant. în loc 
să pună capăt acestei munci inutile 
și să analizeze la fața locului lucru
rile, beneficiarul a trimis mereu do
sarele cu documentația la Ca
raorman. Acum, constructorul nu 
mai știe care documentație este 
bună și care e rea, Pe de 
altă parte, beneficiarul nu s-a gîn- 
dit că e nevoie de un grafic al 
priorităților în executarea lucră
rilor pentru care există documenta
ție. Astfel, timp de aproape opt luni 
constructorul s-a făcut că muncește, 
iar beneficiarul nu a mișcat nici un 
deget. Curînd s-a stabilit un grafic 
de predare a documentației, terme
nul limită fiind 20 martie. Pînă la 
această dată nu s-a predat construc
torului nici o documentație din cele 
programate. Cert este că exploata
rea nisipurilor de la Caraorman nu 
va fi pusă în funcțiune la termen. 
Ministerul Minelor, care coordonează 
activitatea constructorilor de la Cara
orman, și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care este be
neficiarul acestei investiții și are in 
subordine institutul de proiectare, au 
obligația să intervină energic pentru 
a lămuri lucrurile. Altfel lucrările 
de investiții vor mai dura încă 
mulți ani.

Neculai AMIHU1ESEI
corespondentul „Scînteii"

Am pornit ancheta noastră de la un gic Galați 
calcul sugestiv : la producția de cocs energetică 
a țării estimată pentru anul 1985, din preparația de la Coroiești — cu 

cărbune din exploatările miniere 
Vulcan și Paroșeni. Era doar începu
tul. Cîțiva ani mai tirziu, sint fina
lizate cercetările pentru folosirea 
huilelor necocsificabile și în bateriile 
5—6 (cu încărcare in vrac), sfîrșind, 
în aniil 1982, cu asigurarea structu
rilor de rețete pentru bateriile 
cocs 7—8 (de mare capacitate) de 
Galați. Dacă la început cota 
participare a acestor cărbuni era 
numai 9—10 la sută, ea a crescut 
prezent la 17—20 la sută. Ce înseam
nă acest lucru ? O performanță 
de excepție, confirmată de literatura 
de specialitate și de recentul sim
pozion internațional 
„COALTEK", în care 
se specifica drept li
mită maximă de folo
sire a cărbunilor ne
cocsificabili procente 
de numai 10—12 la 
sută. Și încă o preci
zare importantă : re
zultatele cercetători
lor noștri se aplică în 
condițiile folosirii teh
nologiilor clasice de 
producere a cocsului. 
Precizarea este nece
sară deoarece — tot 
literatura de specialitate 
lume se înregistrează performanțe 
similare cu ale noastre, poate chiar 
mai mari cu 1—2 procente, dar în 
condiții de aplicare a unor tehnolo
gii noi, ceea ce. firesc, înseamnă 
modificări ale instalațiilor de cocsi
ficare.

creșterea cu un singur procent a 
ponderii cărbunelui propriu înseam
nă o economie valutară de peste 
șapte milioane de dolari.

în țara noastră există două bazine 
miniere, Banat și Valea Jiului,'din 
care se extrage huilă și cărbune 
brun-huilos. Din păcate, cu excep
ția huilelor cocsificabile de la Anina 
și Cozla, din care se asigură doar 
2 la sută din necesarul actual de căr
bune pentru cocs, și a huilelor de la 
Lupeni, Uricani și Bărbăteni, care 
sint slab cocsificabile, dar cu o par
ticipare ceva mai mare — de pină la 
20 la sută, restul sint huile energetice 
necocsificabile. Atragerea cărbunilor 
indigeni în procesul de fabricare a 
cocsului și prin aceasta reducerea 
importului de cărbune pentru cocs a 
constituit, de aproape două decenii, 
o preocupare de maximă importanță 
pentru industria noastră siderurgică, 
un obiectiv strategic în politica eco
nomică a țării.

20 de ani de cercetări 
cu rezultate valoroase

Un aport deosebit în înfăptuirea 
acestui deziderat l-a avut, 
mai are încă, cercetarea 
fică. Prin găsirea unor 
adecvate de preparare a 
nelui pentru reducerea procentu
lui de cenușă la limita im
pusă de procesul de cocsificare și 
printr-o originală metodă de degre- 
sare a huilei slab cocsificabile, s-a 
reușit conceperea unor structuri de 
rețete în șarjele de cocs în care pon
derea cărbunilor slab cocsificabili să 
fie de peste 50 la sută. Este cazul 
huilei de Lupeni care se folosește 
într-o asemenea proporție în rețeta 
de fabricare a cocsului de la Hune
doara, performanță neîntîlnită încă 
în alte țări ale lumii.

O sarcină prioritară pentru cerce
tarea științifică o constituia însă gă
sirea modalităților de a putea atrage 
în circuitul producției de cocs cărbu
nii energetici necocsificabili exis- 
tenți, în majoritate, în bazinul mi
nier al Văii Jiului. Era, am putea 
spune, un act de cutezanță — doar 
in Japonia, țară masiv importatoare 
de materii prime, inclusiv cocs, se 
mai făceau asemenea cercetări — și 
tocmai de aceea cu atit mai merito
rii ni se par rezultatele specialiștilor 
de la Institutul de cercetări metalur
gice din București.

Probind incă o dată că acolo unde 
există competență, forță de creație 
și dăruire profesională nu există pro
bleme tehnice sau științifice de ne
rezolvat, cercetarea românească reu
șește, începînd din anul 1975, să in
troducă in șarjele de cocs ale bate
riilor 1—4 de la Combinatul siderur-
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Cocs prin tehnologii 
neconvenționale

Dar așa cum ne spunea inginerul 
Petre Albăstroiu, șeful laboratorului 
cocs de la ICEM, s-a ajuns in mo
mentul de față, în condițiile tehno
logiilor clasice, la o limita superioa
ră de folosire a cărbunilor necocsifi
cabili peste care este greu să se mai 
treacă. O creștere a performanțelor 
va fi posibilă numai prin aplicarea 
unor tehnologii noi, neconvenționale, 
ce vor putea ridica proporția acestor 
cărbuni la peste 24—25 la sută.

S-ar părea, la prima vedere, că o 
creștere cu citeva procente nu în
seamnă mare lucru. Reamintim cal
culul nostru făcut la începutul an
chetei că la necesarul nostru de căr
bune pentru cocs estimat la nivelul 
anului 1985, o creștere cu un procent 
a ponderii cărbunelui propriu în
seamnă o economie valutară de 
peste șapte milioane de dolari. Iată 
deci că orice soluție, chiar dacă im
plică o cheltuială in plus, merită 
efortul mai ales că este vorba nu nu
mai de un singur procent, ci de mai 
multe. Totodată, noile tehnologii vor 
permite extinderea utilizării huilelor

energetice necocsificabile 
PLDL — adică provenite 
ploatările Petrila, Lonea, Dilja, 
v.ezeni — pe care minerii s-au 
gajat să le livreze spălate, în anul
1985, în cantități de 2,5 milioane tone 
pe an.

Care sint tehnologiile pe care le 
au în vedere cercetătorii ? „Sint 
două, ne precizează inginerul Petre 
Albăstroiu, studiate și perfectate de 
noi, înscriindu-ne, și de data aceasta, 
la nivelul- cercetărilor pe 
dial. în primul rînd, 
de încărcare a șarjelor 
perimentată la bateriile ... ____
care 5—6 de la Galați. încercările au 
demonstrat posibilitatea folosirii căr
bunilor românești în proporție de 

pină la 55 la sută, din 
care 26 la sută huile 
energetice 
cabile, fapt 
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cocsului din
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V Din justificări 
! nu se produce cocs
/ Aflînd că încercările
f experimentale au fost 

făcute încă din 1978, 
dar că tehnologia nu se 
aplică în nici una din 
cocseriile din tară, am 

cunoaștem motivele acestei
situații care are drept consecințe di
minuarea aportului cărbunelui româ
nesc în industria noastră de cocs, 
ceea ce ne obligă la importante 
cheltuieli valutare,

„Deteriorarea zidăriei de la bate
riile 5—6 de la C. S. Galați, ne lă
murește ing. C. Dragomir, director 
adjunct științific al ICEM, este mo
tivul principal al întîrzierii asimilă
rii tehnologiei de încărcare a șarje
lor mixte. Ministerul a fost de acord 
că aceste baterii sint „bolnave" și că 
nu e cazul să se lucreze cu ele. Sint 
reparate mereu pentru a fi ținute în 
stare de funcționare, dar și așa lu
crează mereu sub capacitate. Este 
adevărat că între timp au fost puse 
în funcțiune în 1981 și 1982 bate
riile 7 și 8. Nu s-a pus problema 
aplicării tehnologiei în cazul lor de
oarece inițial era prevăzut ca aici 
să se introducă o altă tehnologie 
studiată și definitivată de noi, cea 
de preîncălzire a șarjei. Este o so
luție tehnologică avansată, avind 
drept rezultat o creștere a produc
tivității de peste 30 la sută, conco
mitent cu o sporire a ponderii căr
bunilor necocsificabili. Din păcate, 
nici această tehnologie nu s-a putut 
asimila. Depindea de un import de li
cență pentru anumite instalații ne
cesare transportului și încărcării în 
cuptor a șarjelor. în prezent, încer-

♦

cam rezolvarea acestei probleme prin 
forțe proprii și sperăm ca in 1985 să 
putem aplica tehnologia de preincăl- 
zire a șarjelor la bateriile de la 
C. S. Reșița".

Așadar, aplicarea a două tehnologii 
de certă valoare care ar fi putut 
mări aportul cărbunelui propriu în 
producția de cocs metalurgic este 
întirziată, s-ar părea, din cauza unui 
„concurs de împrejurări nefavora
bile". Considerăm că hazardul nu 
poate constitui totuși o scuză. Mai 
ales in cazul tehnologiei de încărcare 
a șarjelor mixte, care nu depindea 
de nici un fel de import de licență. 
Și că este așa, ne-o dovedește faptul 
că pină în prezent s-a acționat cu o 
mare încetineală în asimilarea unei 
noi instalații de brichetare a căr
bunelui — una din cerințele impuse 
de tehnologie — sau măcar pentru 
adaptarea instalațiilor existente, 
unde s-ar putea, după cum ne spun 
cercetătorii de la ICEM, să se 
utilizeze cu bune rezultate smoa
la de cocs existentă în cantități su
ficiente în cocseriile din țară. Dacă 
am fi dispus de asemenea brichete 
ar fi fost posibil ca, încă din acest 
an, circa 400 000 tone cărbune 
P.L.D.L. să intre în componența șar
jelor din cocseriile de la Hunedoara 
și în proporție de 15 la sută chiar 
în bateriile 7—8 de la Galați.

*
Fabricarea cocsului din cit mai 

mult cărbune autohton constituie, fără 
îndoială, una din modalitățile de a 
contribui la realizarea cit mai grab
nică a obiectivului major ce are in 
vedere asigurarea independentei 
energetice a țării. Pentru aceasta se 
impun eforturi susținute din partea 
tuturor forurilor de resort — mi
nister, combinate siderurgice, unități 
de cercetare și proiectare — pentru 
a crea toate condițiile necesare asi
milării și generalizării noilor tehno
logii. Totodată, creșterea producției 
de cocs este condiționată și de apor
tul minerilor, care trebuie să asigure 
cărbuni cu conținut cit mai redus 
de cenușă și umiditate. Este ilustra
tiv de subliniat faptul că numai prin 
reducerea cu 1 la sută a procentului 
de cenușă și umiditate a cărbunelui 
din Valea Jiului destinat fabricării 
cocsului se pot economisi anual in 
procesele tehnologice siderurgice 
peste 53 000 tone cocs la furnale. 
Problema este deosebit de im
portantă dacă se are în vedere că 
in anul 1982 in puține cazuri s-au 
respectat de către furnizorii de căr
bune prevederile din contracte cu 
privire la calitatea cărbunilor ce ur
mau să fie cocsificați.

Vlaicu RADU
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este determinată de caracterul viu, concret 
și permanent al dialogului cu oamenii muncii
Pentru a-și spori mesajul educativ, 

pentru a cultiva convingeri și a mo
dela conștiința și comportamentul ci
vic, munca politică trebuie să se afle 
intr-un permanent dialog cu colecti
vele de oameni, să ofere răspunsuri 
problemelor și preocupărilor acesto
ra. Este o condiție de bază pentru 
asigurarea eficienței, pentru creșterea 
forței de mobilizare a acțiunilor po
litico-educative inițiate de organiza
țiile de partid. Aceste adevăruri deo
sebit de importante s-au aflat in 
centrul dezbaterilor unei recente 
consfătuiri interjudețene, organizată 
de secția de propagandă a C.C. al 
P.C.R. la Buzău, la care au participat 
secretari cu propaganda, alți activiști 
din domeniul culturii, al muncii po
litice de masă din 10 județe. Redăm 
in cele ce urmează citeva din opiniile 
și experiențele comunicate in cadrul 
dezbaterilor.

Întreprinderea — o adevă
rata ȘCOALĂ DE MUNCA ȘI 
EDUCAȚIE.

„Buzăul dispune în prezent de o 
puternică forță de muncă tinără. în 
aceste condiții, cerința subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de a 
transforma întreprinderile în adevă
rate școli de muncă și educație co
munistă — arăta tovarășa Maria La- 
zăr, secretar al Comitetului județean 
de partid Buzău —? capătă pentru 
noi o majoră importanță. Cum am 
acționat ? Ne-am concentrat cu deo
sebire atenția asupra rolului exerci
tat de către maistru în pregătirea 
profesională și politică a noilor con
tingente de muncitori. Maiștrii sint 
supuși unor testări periodice pentru 
a vedea care sint într-adevăr cei mai 
potriviți să desfășoare această mun
că. De asemenea, organizăm cursuri 
în cadrul cărora o pondere însemnată 
ocupă aspectele pedagogice, educa
ționale ale activității desfășurate de 
maiștri.

în modelarea unui tinăr, un mare 
rol revine colectivului. De aceea, am 
creat în cele mai diverse unități 
brigăzi de muncă șl educație comu
nistă. Subliniez că nu am mers pe 
linia constituirii acestor brigăzi nu
mai din muncitori fruntași, pentru 
că in acest caz am fi creat o formă 
artificială, fără ecou real în rindul 
colectivelor. Am creat brigăzi numai 
acolo unde condițiile recomandau 
acest lucru. Rostul brigăzii este să 
stimuleze preocuparea pentru obți
nerea unor rezultate cît mai bune atît 
în plan economic, cît și educativ. Cele 
33 de brigăzi de muncă și educație 
comunistă existente în județ au con
firmat pînă acum cit de rodnică este 
mobilizarea opiniei colective în ju
rul unor asemenea obiective com- 
pleixe".

OPINIA SATULUI — PREȚIOS 
ALIAT AL ACTIVITĂȚII EDUCA
TIVE.

„De multe ori în activitatea desfă

șurată în mediul rural nu acordăm 
atenția cuvenită unei pîrghii de 
maximă importanță, atit pentru mun
ca noastră politico-educativă, cît și 
pentru cea economică propriu-zisă — 
anume opinia satului — sublinia to
varășul Alexandru lonescu, secretar 
al Comitetului județean de partid Că
lărași. Firește, munca politică nu iși 
propune și nici nu poate să ia în dis
cuție fiecare abatere, fiecare act de 
indisciplină. Dar întărind opinia sa
tului, făcind-o să se manifeste mai 
deschis față de actele reprobabile, 
care contravin intereselor obștii, mo- 
bilizînd-o în jurul obiectivelor ac
tuale ale agriculturii, asigurăm im
plicit o prezență mai puternică a eti
cii noastre în viața satului. Cum s-a 
acționat ? Iată, de pildă, pentru acest 
an — organizația de partid județea

problemelor pe care le ridică dezvol
tarea intensivă a economiei județu
lui o reprezintă creația tehnică pro
prie. Argumente ? Peste 50 la sută 
din fondurile fixe au fost date în fo
losință in ultimii 15 ani. In industria 
prahoveană activează circa 5 000 de 
maiștri, alte citeva mii de ingineri și 
muncitori cu înaltă calificare. O uria
șă forță care se cere mai susținut an
trenată la activitatea de creație teh
nică. „Organizațiile de partid desfă
șoară o activitate considerabilă in 
această direcție — arăta tovarășul 
Petre Constantin, secretar al comite
tului județean de partid. Din cele 14 
inițiative ale muncii politice din ju
deț, două sint consacrate activității 
de creație tehnică. Anual, Ia nivelul 
județului se organizează o expoziție 
cu creații tehnice reprezentative. Pe

Însemnări pe marginea unei consfătuiri 
interjude[ene desfășurate la Buzău

nă s-a angajat ca pe o suprafață de 
52 000 de hectare să obțină cite 20 000 
de kilograme știuleți la hectar. îm
preună cu specialiștii de la Institu
tul de cercetări Fundulea s-au întoc
mit afișe, grafice ce consemnează 
principalele cerințe agrotehnice, 
avantajele cu care s-ar solda pentru 
cooperatori obținerea unor asemenea 
producții".

O altă direcție de acțiune : crește
rea răspunderii în muncă, întărirea 
eticii profesionale a specialistului in 
agricultură. De multe ori, așa cum 
s-a subliniat în dezbatere, specialiștii 
desfășoară o muncă de rutină, aplică 
mecanic unele cerințe, chiar și atunci 
cind acestea sint mai puțin fondate. 
Asemenea atitudini fac de obicei 
obiectul unor analize în organizațiile 
de partid, in adunările generale ale 
cooperatorilor.

în fine, din acest sistem de acțiuni 
educative am reținut și adunările ce- 

-.tățenești convocate cu prilejul mani
festării unor atitudini reprobabile — 
trecerea cu tractorul peste culturile 
proaspăt răsărite, sustrageri din avu
tul obștesc, risipă în gospodărirea 
pieselor de schimb etc. Sint acțiuni 
care beneficiază întotdeauna de par
ticiparea specialiștilor, a altor factori 
de răspundere care, prin intermediul 
unor calcule, pun în evidență carac
terul păgubitor al acestor atitudini 
pentru obște și pentru fiecare mem
bru cooperator.

FORȚA CREAȚIEI TEHNICE 
PROPRII.

Pentru industria prahoveana solu
ția cea mai indicată de a face față

plan local se editează un caiet docu
mentar care cuprinde fișa tehnică a 
principalelor mașini și utilaje produ
se cu forțe proprii. în felul acesta, se 
pun la dispoziția celor care vor să 
asimileze aceste produse datele teh
nice necesare, o schiță a mașinii res
pective și mai ales se previn aseme
nea situații cind colective din unități 
diferite lucrează la același produs 
sau reper. Faptul că anul trecut nu
mai prin intermediul creației tehnice, 
în Prahova s-au redus importurile 
cu circa 35 milioane dolari și 100 mi
lioane ruble atestă dimensiunile ac
tivității de creație tehnică, dar și po
sibilitățile încă nevalorificate de care 
dispune industria prahoveană în 
acest domeniu".

„A DOUA VIAȚĂ A PIESELOR 
DE SCHIMB".

Din același județ — Brașov — de 
unde în urmă cu cîțiva ani a pornit 
binecunoscuta inițiativă „Micronul, 
gramul, secunda și kilowattul" — re
cent s-a lansat o nouă inițiativă cu 
mare valoare economică : „A doua 
viață a pieselor de schimb". Inițiati
va a luat naștere la întreprinderea 
„Hidromecanica" Brașov, unde se re
cuperau turbosuflantele de tractor și 
camion, de fapt carcasa și rotorul, 
piese care se uzau mai rapid. „Ini
țiativa — arată tovarășul Ion Pușcaș, 
președintele comitetului județean al 
sindicatelor — a dat . expresie efortu
rilor colectivului de la „Hidromecani
ca" de a extinde acțiunea de recon- 
diționare și la alte piese și repere — 
de pildă la turbosuflantele pentru 
motoarele de la locomotivele diesel

Semnificația unei restituiri
Cluj-Napoca : Expoziția retrospectivă Alexandru POPP
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La sfirșitul recentului 
său volum de versuri, „O 
grădină pentru Orfeu", Va- 
sile Nicolescu semnează 
citeva ' excelente interpre
tări din mari poeți ai liricii 
moderne : Rainer Maria 
Rilke, Apollinaire. Ezra 
Pound, Antonin Artaud, 
Jules Supervielle, Andre 
Breton, Rend Char. Michel 
Leiris, evident nu atît pen
tru a realiza niște tradu
ceri, fie eie oricît de bune 
și necesare, cit pentru a se 
obliga pe sine ca poet, luin- 
du-și, pentru propria-i 
poezie, unele puncte de re
per și cote valorice, capa
bile să contureze gusturile 
estetice și afinitățile artis
tice față de o poezie nouă 
și înnoitoare. Sint. firește, 
piese de referință în lirica 
universală — și numai cite
va -- evantaiul gusturilor și 
preferințelor sale fiind mult 
mai nuanțat și mai cuprin
zător, cum de-atitea ori a 
făcut dovada. Vasile Nico
lescu e un poet temeinic 
cultivat, care se mișcă firesc 
în lumea ideilor filozofice, 
a artelor plastice și a mu
zicii. Poezia lui e insă au
tentică și spontană, nefiind 
deloc afectată de imitații și 
uscăciuni livrești. în uni
versul liricii sale intră in 
chip firesc elemente de cul
tură, valori plastice și mu
zicale. țăndări de mituri, 
personaje literare memora
bile. simboluri ale omului 
și ale umanității, prin care 
poetul iși realizează, in
tr-un originar mozaic, por
tretul : „Poznaș ca Puck, 
puternic ca Hercule. Putin 
la trup ca Statu-Barbă- 
Cot / Nebun ca Hamlet 
străjuit de facle. / Cumplit 
ca Iago, crud ca Turandot, / 
Ca Wozzek tragic, mai trist 
decit Tristan, / Cutreerînd 
pământuri si ocean ; ! Te
hui prin codri-adinci ca 
Parsifal / Visînd cum ar- 
de-n raze Sfintul Graal, f 
Ca Harap-Alb trecind 
printre capcane / Și Don 
Quijote stors de năzăriri ; / 
smulgind stejarli-ncălecînd 
bulboane / Intr-o răscruce 
unde plîns-a Dear, / Ca 
Gulliver călcind cu pași cit 
munții / Și Daniel in groa
pa cea cu lei / Rizind, plin- 
gind. sfidind cu arcul frun
ții / Cleioasa inerție, absur
dul, și pe cei / Ce cară cu 
hirzobul izvoarele-napoi. / 
Și surpă-n gropi azurul si 
stelele-n noroi... ! Ca un

CRONICA LITERARĂ.

Satan sălbatic hemîntuit în Ce ' blindă e întoarcerea
veci / Mal vast decit lumi
na și cerurile reci !“. Din 
păcate insă, în volumul de 
față, poetul se instalează 
prea categoric într-o singu
ră ipostază umană, ceea ce 
poate da impresia că um
brește cu o anume monoto
nie Grădina lui Orfeu 
(„împotriva inerției"). Li
ric modern, Vasile Nicoles
cu crede în rosturile sociale 
ale poetului și în puterea 
miraculoasă a poeziei, în 
stare să apere armonia lu
mii, frumusețea morală a 
omului, visurile și idealuri
le sale. O spune răspicat in 
poezia „O grădină pentru 
Orfeu" : „Chiar dacă vor

morfilor / calcmd în virful 
picioarelor pianissimo, sce- 
lerato ! o singură continuă 
notă / de oboi sugrumat, 
notă insistent repetată / în 
aspra, tăioasa cădere a se
rii si tu somnambul / ne- 
maiștiind să închizi ușile, 
să oprești / această destră
mare / de negre povesti" 
(„Oboi in noiembrie"), pină 
la vehementa satirică („Ah, 
cabotinul, crudul, ciudatul, / 
paiața, arlechinul. / de cite 
ori imi călca pragul / cu 
brațele încărcate de flori / 
se făcea întuneric" — in- 
tr-o zi florile au venit sin
gure) și. mult mai sus. la 
poezia imnică închinată

Izvoarele 
lirismului)

•) Vasile NICOLESCU : 
„O grădină pentru Orfeu".

bate ciclonii ! intr-o noapte 
sau zi / mal tare decit toti 
neutronii / poezia va fi". 
Făcînd să vibreze în ea vu
ietul surd, amețit, stîrnit de 
trecerea fără întoarcere a 
clipelor, patima iubirii de
vorante și sentimentul mor- 
ții, neliniștea și durerea, 
spaima de tot ceea ce e 
dezordine în natură și ne- 
desăvîrșire, dorul de împli
nire și desăvîrșire morală, 
fiorul nopții, al înalturilor 
și al abisurilor, cultul dis
cret. modern, al satului na
tal și-al celor duși in cețuri 
și rămași în amintiri, cin- 
tecul tonic, înaripat. închi
nat patriei, frămîntul unui 
suflet chinuit de toate a- 
cestea, poetul realizează o 
carte de versuri cu origi
nală expresie, bogată in idei 
poetice, străbătută de halu
cinante viziuni cosmice si de 
o tonică prospețime a sim
țirii. în universul liricii lui 
Vasile Nicolescu găsim nu
meroase filoane și Straturi 
ale sensibilității poetice, de 
la ipostaza grav-meditati- 
vă, asociată cu o melanco
lie neagră, sfîșiată-n sunet 
de oboi : „Din streașină lui 
noiembrie picură ceată / 
cind marea sub tălpi clati
nă turle / și chipuri devas
tate de urit sl singurătate l 
iși smulg centurile de sal
vare si ies din mozaicul de 
ghiată / in imponderabil.

patriei, purificată în mari 
arderi sufletești. „Rostire in 
zori, patriei", „Patria" sau 
„Cintec fără sfirșit". o poe
zie de puternice vibrații pa
triotice și inedite modali
tăți de a exprima acest sen
timent generos și fără de 
prihană : „Rotunjime fără 
prihană, patria n-are sfir
șit / ea-ncepe mereu, de 
pretutindeni, / ca veșnica 
iarbă topind horele crivă
țului si grindină, / descin- 
tec de privighetoare învă
luind leagănul celui care cu 
prețul vieții o va apăra in
tr-o zi, / ea-ncepe mereu și 
continuă ca poemele în for
mă de riurl, / are chipul 
piinii ce se multiplică noap
tea, / rotunjime fierbinte, 
mireasmă si miere, speran
ță, / intr-o zi fintinile ei 
vor vorbi mai precis decit 
telegramele, / curcubeele 
vor uita să dispară-n văz
duh". Fără a se lăsa pradă 
retorismelor și declarațiilor 
patetice găunoase, poetul se 
mărturisește al acestui loc 
și al acestui timp istoric, 
deși timpul și spatiile uni
versului său liric sint dez- 
mărginite sau caută necon
tenit dezmărginirea blagia- 
nă. E una din sursele de 
tensiune dramatică, din 
poezia sa. care lasă impre
sia a surprinde lumea 
obiectivă și subiectivă în
tr-o permanentă geneză.
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Totul pare într-urfbdf'p’etuu 
efort de renaștere dureroa
să pentru a deveni mai 
perfect și mai purificat, de 
la micro la macrocosmos, 
de la floră și faună, la col
tul stins de stea și la „Vi
sul fără hotar" care naște 
tulburătoare lumi onirice, 
perfect mulate pe datele 
realității („Variații pe tema 
soarelui", „Te-ai visat", 
„Cheamă norul acela" etc.). 
Aspectele descriptive din li
rica lui Vasile Nicolescu nu 
rămin niciodată in planul 
pastelului ; ele-s mijloace 
de reflecție filozofică des
pre elementele primordiale 
ale universului real, dina
mic, în continuă devenire, 
despre mișcările sufletești 
ale omului, despre raportul 
dintre caduc și peren, va
loare Și nonvaloare, desă- 
virșire. artă, cuvînt. Poetul 
care meditează profund și 
grav asupra statutului său 
și al poeziei știe că poezia, 
pe lingă atîtea altele, mai e 
și misterul carnalității cu- 
vintului. De aceea. „Cuvin- 
tul", („mugurii de vorbe", 
„sfărimăturile de vorbe"), 
năluca aceasta sfintă și vi
cleană, e una din obsesiile 
dureroase ale poetului ca- 
re-1 așteaptă la masa de 
lucru cu înfrigurare, ca 
pe-o stranie iubită : „Cu- 
vîntul pe care-l astepti. il 
astepti, și știi / că va veni, 
il astepti încordat, cu ușile 
deschise...".

Există, intr-un volum mai 
vechi al lui Vasile Nicoles
cu, „Intîlnire in oglindă", o 
poezie-program, intitulată 
„D’acapo", in care dirijorul, 
obsedat de atingerea per
fecțiunii. solicită mereu or
chestrei „d’acapo", conclu- 
zionind că... dacă și dumne
zeu „ar fi luat creațiunea de 
la capăt lucrurile ar fi fost 
mult mai desăvîrșite". Acest 
„d’acapo" simbolic il chi- 
nuie și pe Vasile Nicolescu. 
de aceea el nu continuă 
teme abordate de alții, ci 
reia mereu totul de la în
ceput. chiar în bătătorita 
temă a satului natal, a dez
rădăcinării și a casei părin
tești, creindu-ne impresia 
că sintem mereu la izvoa
rele proaspete ale realității 
și ale sensibilității umane. 
Rareori senzație neplăcută 
de repetiție și monotonie. 
E o reluare, dramatică, nu 
o dată cu remarcabile re
zultate poetice, care mar
chează o nouă vîrstă a li
ricii sale.

Ion Dodu BĂLAN ,

hidraulice. Lansată la „Hidromecani
ca", inițiativa a fost îmbrățișată și de 
colectivele din celelalte unități unde 
a găsit un. larg teren de afirmare. De 
pildă, la secția seulărie a întreprin
derii de autocamioane — unde prin 
recondiționarea unor scule s-au eco
nomisit 13 tone de metal, iar prin re
condiționarea și refolosirea suporți- 
lor și a unor piese pentru mașini- 
unelte ș-a realizat o eficiență, de cir
ca 8 milioane lei. Asemenea rezultate 
sint și la „Tractorul", „Rulmentul", 
fabrica de stofe „Carpatex" etc. 
Se cuvine relevat că adoptarea 
acestei inițiative este precedată în 
fiecare colectiv de analize con
crete, dezbateri exigente, care evi
dențiază noi posibilități de recu
perare. — toate acestea oferind 
garanția . că anul acesta economiile 
realizate prin recondiționarea și re
folosirea pieselor de schimb vor fi 
mult mai mari,' iar contribuția indus
triei brașovene la ușurarea efortului 
valutar al țării va spori considera
bil".

CÎTEVA PROBLEME DE STUDIU, 
în cadrul dezbaterilor s-au formu

lat și o serie de opinii în legătură cu 
perfecționarea diferitelor forme ale 
muncii politico-ideplogice cu întări
rea caracterului lor mobilizator, care 
se cer atent studiate. De pildă, nu de 
puține ori se observă pe diferite pa
nouri. următoarea lozincă : sporirea 
cu un procent a productivității mun- ■ 
cii se concretizează în... — și se in
dică o cifră. Dar așa cum s-a remar
cat, n-ar fi mai bine ca pe respecti
vul panou- să se treacă atribuțiile ce 
revin colectivului respectiv ca să se 
obțină creșterea cu un procent a pro
ductivității muncii ?

Au luat destulă răspîndire acțiunile 
organizate la sate de către unități in
dustriale, sugestiv intitulate „La na
vetiști acasă". Scopul lor : în esență, 
să aducă la cunoștință opiniei satului 
faptele bune și mai puțin bune ale 
navetiștilor din satul respectiv. în 
condițiile autoconducerii și autoapro- 
vizionării, .navetiștilor le revin răs
punderi sporite și față de sat. față de 
îndeplinirea cerințelor autoaprovizio- 
nării. Prin urmare, așa cum s-a sub
liniat și in dezbateri ar fi mai indicat 
ca navetiștii, și in calitate de mun
citori să fie integrați, activității poli- 
tico-ideologice din unitățile indus
triale, iar sătenii să fie antrenați 
la activitatea educativă și practică ce 
se desfășoară în sat.

în fine, chiar cu referire la schim
burile de experiență organizate pe 
plan central sau pe zone, mai mulți 
vorbitori au arătat că ele ar trebui 
axate pe teme mai restrânse, tocmai 
pentru a da posibilitatea adîncirii 
problematicii respective, confruntării 
unor opinii și experiențe. Fără a fi
gura ca simplă explicație, după opi
nia noastră, tematica prea largă a 
schimbului de experiență la care 
ne-am referit a făcut ca unele inter
venții să se transforme în rapoarte 
-ifără . relief, din care au lipsit expe
riențele concrete, concluziile, prien- 
țtările pentru activitatea viitoare — 
/adică tocmai ceea ce ar fi trebuit să 

1 constituie' substanța luărilor de cu- 
șvîrîț.'.'iSiijț', ptpȘleme care șe cer' 'sr.țe.iȚ.t 
studiate, pentru ca schimburile de 
experiență să devină tot mai utile, 
iar munca politico-ideologică să aibă 
o mai puternică forță de mobilizare.

Paul DOBRHSCU 
Stelian CHIPER

deși conduce Academia 
bele-arte din Cluj.

în acei ani. după marea 
Unire din 1918, Transilva
nia a fost înzestrată cu nu
meroase așezăminte de în- 
vățămînt și artă, inexisten
te în timpul guvernării 
austro-ungare. Odată cu 
înființarea Conservatorului 
de muzică și artă dramati
că, a Operei și Teatrului 
Național din Cluj, statul 
român preconizase, la pro
punerea lui Tiberiu Bredi-

Eficienta lui Alexandru 
Popp în fruntea primei A- 
cademii de artă din Tran
silvania a putut fi curind 
constatată. Datorită ei a 
sporit sensibilitatea fată de 
artele plastice a întregii 
provincii. impregnîndu-i 
încă o formă de înțelegere 
a legăturii cu pămîntul.

Contribuția Academiei la 
acțiunea de refacere și 
înălțare în cultură a fost 
notată în 'documentele vre
mii. Cu prilejul expoziției

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;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Plecarea Vlașlnilor : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30.
O 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.
• Ochi de urs : DRUMUL SĂRII — 
19,30, VIITORUL (11 48 03) — 19,30.
© Zestrea domniței Ralu ; VIITORUL
— 15,30; 17,30.
• Comoara : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Izvorul: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• 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.
® Agonia : ARTA (21 31 86) — 9; 12,30;

16; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 
16; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
• Competiția : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Călăuza : POPULAR (35 15 17) — 13; 
16; 19.
• Combinația : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• AI șaselea : MUNCA (21 50 97) — 13; 
17,15; 19,30.
• Vulcanul : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17,15; 20.
• Cintec pentru o rîndunică : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
® Despărțire temporară : GRIVlTA

Muzeul de artă din Cluj- 
. Napoca a organizat o reu

șită și de mult așteptată 
expoziție retrospectivă din 
operele pictorului Alexan
dru Popp, una din cele mai 
importante personalități ale 
artei și culturii românești 
din Transilvania.

Viața și activitatea lui A- 
lexandru Popp (1864—1949) 
sint prea puțin cunoscute. 
Numele său nu se află 
consemnat in registrul pu
blic al artei noastre. Dealt
fel, critica si istoria de artă 
ale ultimei jumătăți de 
secol nu au semnalat nici 
numele altor — și nu pu
ține — personalități care, 
la timpul lor, au contribuit, 
în mod esențial, nu numai 
la instaurarea profesionis
mului solid, dar și la sta
bilizarea creației noastre de 
artă cu acțiune determi
nantă pentru nivelul epo
cii și pentru viitor.

Deși numeroase, cercetă
rile privind acea epocă se 
concentrează, limitativ, la 
citeva personalități, urmînd 
un presupus și arbitrar cri
teriu al calității. Datorită 
unei asemenea îngustimi cu 
totul artificiale a orizontu
lui artei românești a fost 
dat uitării și ignorat, prin
tre alții, și pictorul Alexan
dru Popp. figură reprezen
tativă pentru timpul

Născut în anul 1864
Dieci. in județul Arad, 
Alexandru Popp a studiat 
pictura la Școala de bele- 
arte din Budapesta, intre 
anii 1888—1894. fiind cel 
mai apreciat elev ai repu
tatului pictor muralist Kâ- 
roly Lotz. in atelierul că
ruia mai studiaseră în acei 
ani transilvănenii Octavian 
Smigelschi. Friedrich Schu- 
lerus și Jănos Thorma.

Ca pictor monumentalist. 
Alexandru Popp și-a în
ceput activitatea alături de 
maestrul său, lucrînd la 
decorurile murale ale Par
lamentului. Palatului justi
ției și .bisericii Matei din 
Budapesta. Apoi pictează 
singur catedrala de la Eger, 
tavanul unui teatru din 
Praga și abația din Pan- 
nonhalma.

în 1900. Alexandru Popp 
este numit în învățămîntul 
artistic, ca profesor la Școa
la superioară de arte deco
rative și industriale din 
Budapesta, una dintre cele 
mai renumite instituții de 
acest fel din Europa Cen
trală.

Avea 58 de ani cînd. in 
urma stăruințelor lui Octa
vian Goga, dr. Petru Gro
za și Emil Isac și-a părăsit 
catedră pentru a se întoarce 
în patrie. în acele vremuri 
în .gșrș .(jupă.spusele lui.,, ță pentru toată provincia. 
Ișac, ■ „inima fiecărui ro-ț, c^re n-a fost săracă în ta- 
mâh simți chemarea de a lente’, dar. în lipsă de școa

lă, aceste talente au căzut 
repede in diletantism ire
mediabil sau au apucat 
drumul ispititor si plin de 
curse al străinătății".\

Ișac — 
mân simți chemarea de 
veni acasă". Dispunînd de o 
autoritate unanim recunos
cută ca artist și pedagog. 
Alexandru Popp fusese 
chemat pentru a organiza

Studiu de portret
(1898)

ceanu, și înființarea unei 
Academii de bele-arte. Re
venit in 1922, a mai durat 
4 ani pînă ce Alexandru 
Popp a reușit să inaugureze 
cursurile Academiei de la 
Cluj. Ca director, el a avut 
înțelepciunea și curajul 
să-și recruteze colaboratorii 
din rindurile celor mai ti
neri artiști, a căror medie 
de vîrstă era de aproxima
tiv 26 ani, corpul profeso
ral fiind alcătuit din Catul 
Bogdan. 
Anastase 
Ciupe și 
Dînd glas 
gate de înființarea acestei 
instituții, Lucian Blaga i-a 
enunțat, lucid, rosturile : 
„Școala de la Cluj... va 
avea o deosebită importan-

Eugen 
Demian. 
Romul 

speranțelor

Pascu, 
Aurel 

Ladea.
le-

primilor absolvenți. în 1929, 
cronicara ziarului de limbă 
maghiară „Ellenzek" din 
Cluj, Rozsa Nagy, consta- 
tînd rezultatele obținute de 
tinerii artiști proveniți din 
rindurile tuturor naționali
tăților, conchidea : „Expo
ziția aceasta demonstrează 
încă o dată că Academia 
de bele-arte din Cluj este 
un important factor de cul
tură, iar activitatea desfă
șurată de ea în Transilva
nia este deosebit de se
rioasă".

Ca pedagog. Alexandru 
Popp avea capacitatea de 
analiză și transmitere a 
componentelor propriei 
practici. în cel aproa
pe douăzeci de ani de 
activitate didactică, el , a 
îiîdrumat, cu paternă înțe
legere. formarea rnai mul-, 
tor generații ele artiști. Nu
meroși pictori și sculptori 
i-au rămas îndatorați pen
tru calitatea unui meșteșug 
trainic deprins cu ajutorul

lui și pentru respectul cu 
care . i-a sfătuit să-și exer
cite profesia. Coriolan 
Munteanu, Traian Bilțiu- 
Dăncuș, Ion Vlasiu. Tasso 
Marchini. Fiilop Antal An- 
dor. Victor Constantinescu, 
Wilhelm Beneș, Teodor 
Harșia, Petre Abrudan. An- 
drăs K6s, Julia Ferenczy, 
Eugen Gâscă, Virgil Fuli- 
cea. Dinu Ilea sint nu
mai cîțiva din cei care au 
studiat sub îndrumarea lui.

Ca pictor. Alexandru 
Popp era refractar produc
ției pripite, improvizate, ca 
și creației dirijate prin cal
cul. Controlul de sine, de 
care a dat continuu dovezi, 
nu l-a sterilizat de emoția 
meșteșugului, iar judecata 
l-a îndemnat să cerceteze 
corelațiile dintre fenome
nele naturii și legile echi
librului și ale memoriei pe 
tănmul unei intense culturi 
profesionale cu rădăcini in 
arta Renașterii. Dar Ale
xandru Popp a cintărit va
loarea formală a picturii 
atît în comparație cu tre
cutul, cît și cu rezultatele 
înfăptuirilor contemporane 
lui. Fidel unor severe prin
cipii de creație, nu și-a 
stîrnit artificial imaginația, 
ci a investigat natura, care 
l-a inspirat și i-a înlesnit 
modelarea unor atitudini 
sufletești de coloratură ro
mantică. Pe motivele oferi
te de realitate. Alexandru 
Popp s-a regăsit fără con
tradicții în numeroasele sale 
peisaje, portrete, nuduri. 
pe care le-a pictat si le-a 
desenat cu participarea o- 
mului iubitor de natură, de 
viată populară, înzestrat cu 
un temperament sociabil si 
jovial.

Actuala expoziție retros
pectivă de la Muzeul de 
artă din Cluj-Napoca. or
ganizată prin grija istori
cului de artă Negoiță Lăp- 
toiu. desfășurată pe diverse 
faze, genuri și tehnici, ofe
ră prilej și unor concluzii 
cu arie mai largă decît 
semnificația unui bilanț 
personal. Fiindcă ea impli
că și ilustrează succesul ri
nei generații viguroase, 
formată încă în secolul tre
cut. căreia statornicia sen
timentului național și con
secvența in munca de crea
ție i-au garantat nu numai 
existenta morală, ci șl uma
nitatea.

Despre idealul care a ani
mat conștiința și simțirea 
acestei generații. Alexandru 
Popp însuși a vorbit astfel: 
„Acela care servește prin 
activitatea sa interesele tu
turor și acela care este în 
stare să creeze operă utilă 
pe terenul vieții sociale, ca 
aceasta., să fie .o valoare

•pentru întreaga omenire, a- 
călă a fâcut- un mare ser-'’ 
viciu neamului său și lui 
însuși".

Raoul ȘORBAN

cronica muzicală ;
După „Nabucco*1, „Lom- 

barzii", „Attila" și „Mac
beth" — opere scrise in 12 
ani, pînă în 1850, urmează 
acea perioadă de creație 
verdiană, de mare inspira
ție cu :' „Rigoletto", „Tru
badurul", „Traviata", „For
ța destinului", „Don Car
los" ; printre ele și „Bal 
mascat"7 și ori de cîte ori 
șe analizează creația lui 
Verdi, muzicologii, specia
liștii în muzică de operă 
privesc acest „Bal" cu în
găduință, ca pe un intrus 
intre celebrități, care nu 
și-a prea cucerit tot atît 
public ca și celelalte, ca o 
rudă mai săracă primită de 
voie-de nevoie la parada 
celor înstărite. Argumente 
ar exista : libretul cam chi
nuit (Verdi, forțat de eve
nimentele epocii, modifică 
locul acțiunii, numele per
sonajelor, ca aluzia la regii 
Nordului să fie cit mai 
greu sesizabilă și plasează 
desfășurarea undeva prin 
America de Nord ; nu se 
pot număra multe arii 
strălucitoare pe care să le 
poți fredona de la prima 
audiție, unele imagini sint 
dilatate forțat și Se iese din 
real, se accentuează nefi
rescul... Cu toate acestea, 
din 1859 și pînă acum, de 
cind la Roma a fost ovațio
nată, opera „Bal mascat" 
nu prea iese de pe afișele 
teatrelor lirice din lume, 
iar dacă ne referim la me
lomanii români, au luat cu
noștință de ea exact în 1864 
(deci numai la cinci ani 
după premieră, prin turneul 
unei trupe italiene), au 
aplaudat-o și în primul 
spectacol in limba română 
luminat de reflectoarele 
Naționalului bucureștean la 
începutul anului 1897 ; adi
că o cunosc de un secol și 
un deceniu și cîțiva ani. 
Pentru că ■' farmecul „Ba
lului mascat" trăiește tot in 
muzică, în dramaturgia mu
zicii verdiene, în scriitu
ra densă a orchestrației. în 
solicitarea virtuozității vo

cale a interpreților. a unui 
larg diapazon expresiv, ca 
și in pledoaria de fond, 
pentru onoare, pentru apă
rarea onoarei cu prețul 
jertfei celui mai fierbinte 
sentiment de dragoste.

Deci, premieră la Operă 
(mai bine-zis o reluare) : 
„Bal mascat". Regia lui 
Virgil Calomfirescu respec
tă, așa cum era și firesc, în 
linii mari, clasica desfășu
rare propusă de la început 
de Jean Rînzescu. Ceea ce 
se vede însă acum pe sce

pei excelentul cor final, 
impresionant depănat de 
ansamblul operei. Din dis
tribuție vom cita în primul 
rind creația lui Nicolae 
Urziceanu (Renato) — fi
rescul, sobrietatea cîntului 
său (arii, duete, cvintet), 
marcarea discretă a meta
morfozelor atitudinii prin 
care sugerează șocul sau 
îndirjirea, sau incolțirea 
urii, sau frămîntările su
fletești. Alături de acesta, 
o vom cita-o pe Cornelia 
Pop in Amelia, într-o par

ricească de excepție, de 
înaltă clasă. Pentru că de 
la deschiderea cortinei și 
pînă în final solistul tre
buie să știe a trăi și mo
mentele dramatice, și cele 
lirice, și nu într-o desfășu
rare muzicală simplă, me
lodioasă, ci într-o țesătură 
destul de pretențioasă, cum 
cer duetele cu Amalia sau 
aria din „scena pădurii", 
alături de pescari, sau sce
na finală. Și efortul lui 
Constantin Ene — Riccardo, 
este absolut meritoriu ; are

ARMONIILE MUZICII
Premieră la Operă: „Bal mascat" de Verdi

nă, cu excepția actului I 
(in care ansamblul pare 
decupat dintr-un muzeu 
de ceară de tipul Madame 
Tussaud), are ritm, are via
tă, sînt eliminate simetriile 
(mai ales în aparițiile coru
lui), se antrenează la acțiu
ne toată suflarea, nu nunul 
acele citeva personaje, 
cum se mai întîmplă de 
obicei, care au a-și depăna 
partiturile solistice. în ge
neral, eroii sint creionați 
corect, dar și aici există o 
excepție, personajul Ulrica 
(și așa in libret destul de 
deformat, cu o îngroșată 
tentă fantastică), căruia, 
exact cum nu trebuia într-o 
desfășurare modernă, i-au 
fost subliniate tocmai efec
tele melodramatice prin 
gestul, mișcarea, cîntul so
listei. Spectacolul deci 
„crește" — așa cum obiș
nuim să spunem — și, trep
tat, spre final, se așază în 
spațiul credibilului, elimi- 
nind exagerările pe cît po
sibil (facem însă abstrac
ție de „scena omorului") și 
lansează in acordurile har

titură generoasă — de la 
pagini lirice filigranate de 
delicate simțăminte, la ex
presia groazei în „scena 
vrăjitoarei", a deznădejdii 
în aria din actul al III-lea; 
o partitură dificilă pe care 
solista a parcurs-o, se poa
te spune, cu multă muzica
litate, cu o frazare elegan
tă, cu distincția fiecărui 
gînd, dar, din păcate, doar 
spre final reușind să 
transmită vibrația cintului 
său, în rest, rămînind 
departe de rublic, necon- 
vingind, fiind doar în lumi
na acțiunii, nu și a muzicii. 
Fără îndoială însă că in 
„Bal mascat" a fost în pri
mul rind conturat (proba
bil și pe manuscrisul Iui 
Verdi) chipul lui Riccardo, 
contele căruia ii va fi pe 
nedrept curmată viața la 
faimosul bal mascat, deși, 
prin gestul său nobil, ca în 
dramele shakespeariene, fă
cuse loc Onoarei, înaintea 
dragostei. O știmă comple
xă, care implică nu numai 
o voce robustă de tenor, 
dar și o participare acto

într-adeyăr o voce robustă, 
și-a însușit partitura, dar 
de la această treaptă de 
început și pînă la împlini
rea muzicală a rolului, cînd 
normal ar trebui ca jocul să 
nu fie rigid. închistat, ca 
artistul să nu fie preocupat 
de fiecare notă, mai sînt de 
străbătut unele trepte pe 
care solistul poate fără în
doială să le urce ; este însă 
vorba de timp, de însușirea 
științei cîntului, de desci
frarea sensului muzicii, a 
jocului rafinat al nuanțe
lor. Iar dacă din punct de 
vedere vocal Constantin 
Ene are aptitudini pentru 
personajul principal al 
„balului", în 'schimb Rodica 
Mitrică-Bădîrcea nu a - fost 
distribuită corect în Ulrica, 
pentru că aici se cere o 
voce de contra-alto și, fi
resc, o mezzosoprană cu o 
voce frumoasă (cum este 
cazul Rodicăl Mitrică) nu 
poate cuprinde egal și în
tr-o emisie clară toate no
tele joase, toate propozi
țiile muzicale. Astfel, parti
tura Ulricăi nu a prea fost

Înțeleasă, in plus, un joc 
forțat (așa cum notasem in 
indicațiile regizorului), cu 
accentuarea spre ridicol a 
fantasticului.

„Bal mascat" a intrat din 
nou în repertoriul Operei 
Române. La al doilea spec
tacol, publicul a reîntîlnit o 
solistă care ani de-a rindul 
a strălucit în Oscar (o pa
gină de virtuozitate scrisă 
pentru soprană de colora
tură) — Matilda Onofrei- 
Voiculeț, de asemenea 
cuplul Valentin Loghin — 
Ioan Hvorov, a aplaudat 
doi cunoscuți soliști : 
Nicolae Constantinescu (Sil— 
vano), Nicolae Andreescu 
(Judecătorul) — pentru lu
minarea corectă, expresivă 
a acelor roluri de efect cu 
care se incheie galeria per
sonajelor din „Bal mascat". 
Și, fără îndoială, a apreciat 
mobilizarea orchestrei, da
torată baghetei lui Cornel 
Trăilescu, din ce în ce mai 
atentă, pătrunzînd încetul 
cu încetul in miezul muzi
cii verdiene, preocupată de 
a se armoniza cu soliștii, 
cu corul în sensul de a nu 
acoperi dur și neiertător 
(cum se mai întîmplă) vo
cile, vorbele. Cit privește 
decorul Paulei Brincoveanu, 
sugestiv, funcțional în pri
mul tablou (fundal acope
rit de hartă veche. însem
ne nobiliare), in actul III, 
dar fără culoare, simplist, 
neinspirat în pitoreștile ta
blouri „peștera", „margi
nea orașului", in costumele 
balului, in acea „uniformă" 
stridentă cu care au fost 
drapați cei trei complotiști. 
Dar, așa cum se întimplă in 
toate istoriile adevărate sau 
mai puțin adevărate... fi
nalul contează. Corul, pre
gătit de C. Olaru. în for- 
mula-i obișnuită de prezen
tare, și-a adunat forțele și, 
cuceritor, a intonat ultime
le sunete, dăruind generos 
spectatorului bucuria armo
niilor verdiene.
Smaranda OȚEANU

(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15: 17; 19,45, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9.30; 14,30; 18,30.
• Tess : CAPITOL (16 29 17) — 9,15; 
12,30; 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.
• Abba : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13: 15,30; 17,45; 20.
• Mica romanță : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 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: DOINA (16 35 38).

• Șeriful din Tennessee : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 16; 18; 20.
O Domnul miliard : COSMOS (27 54 93)
— 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.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
® Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Petru Csaba —■ 19.

• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de Vest — 19.
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(salâ Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
© Teatrul „Nottara44 (59 3103, sala 
Studio) : Calandria — 19.
@ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptarea începe în zori — 
ÎS.

© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Hanul de la răscruce (premieră) — 
19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în- 
tîlniri muzicale ■— 18,30; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Șoricelul șl 
păpușa — 10.
© Circul București (11 01 20) : Mup
pets Ia... circ — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agachi Flutur — 19,30.



SCÎNTEIA — vineri 18 martie 1983 PAGINA 5

Excelenței Sale General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

Aflând cu tristețe de pierderile de vieți omenești și daunele materiale 
provocate de calamitatea naturală ce a avut loc în localitatea Astor, doresc 
să vă transmit profunda mea compasiune, precum și sincere condoleanțe 
familiilor indoliate.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
relatări aie reporterilor și corespondenților „Scînteii"

Cronica
Joi, tovarășul Petre Gigea, minis

trul finanțelor, a primit pe Ferdi
nand Van Dam, director executiv la 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).

Cu acest prilej au fost examinate 
relațiile de cooperare dintre orga
nizațiile de resort din țara noastră și 
B.I.R.D.

Z B 8 G j
La întrevedere au participat Iulian 

Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor, Gheorghe Popescu, pre
ședintele Băncii de investiții, și Ion 
Rușinaru, președintele Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară.

(Agerpres)

Consfătuire pe feme
Joi a avut loc in Capitală o con

sfătuire pe teme de circulație, orga
nizată de serviciul de resort al Mi
liției București, la care au luat parte 
specialiști din I.G.M. și I.M.M.B., re
prezentanți ai presei centrale, ai 
Agerpres și Radioteleviziunii. ai unor 
ziare și reviste, precum și psihologi 
și reprezentanți ai edililor bucureș- 
teni.

Cu acest prilej au fost prezentate 
unele probleme legate de specificul 
traficului rutier în București, precum 
și măsurile ce se impun pentru îm
bunătățirea propagandei rutiere, in 
vederea întăririi disciplinei partici- 
panților la trafic, respectării preve
derilor legale privind circulația pe 
șosele, asigurării securității circula
ției pe drumurile publice. S-a evi
dențiat în acest sens faptul că in 
anul 1982 numărul evenimentelor ru
tiere a înregistrat reduceri cu 13,8 
15 sută față de 1981. iar consecințele 
acestora au scăzut cu 14,2 la sută in 
ce privește persoanele decedate și 
cu 15.6 la sută in ce privește per-

de circulație rutieră
soanele rănite. La începutul acestui 
an. frecvența accidentelor a crescut 
ușor față de aceeași perioadă a .anu
lui trecut. Vinovați pentru produ
cerea evenimentelor rutiere sînt, în 
special, pietonii (60 la sută din acci
dente). Cauzele acestora au fost tra
versările prin locuri nepermise, tre
cerea prin intersecție pe culoarea 
roșie, circulația pe scările mijloace
lor de transport în comun etc. în 
ce-i privește pe conducătorii auto, 
vinovați pentru 40 la sută din acci
dente, acestea au fost produse ca 
urmare a neacordării priorității pie
tonilor, depășirilor neregulamentare, 
conducerii sub influența băuturilor 
alcoolice.

S-a reliefat necesitatea intensifi
cării muncii de educație rutieră în 
școli, prin presă, radioteleviziune și 
cinematograf, pentru respectarea nor
melor de circulație, pentru mai buna 
cunoaștere a prevederilor legale in 
ce privește traficul pe drumurile 
publice.

(Agerpres)

■ Colectivul Filialei din Brașov a 
Institutului de cercetări, proiectări și 
inginerie tehnologică pentru mașini 
agricole a realizat o serie de utila
je agricole pentru mecanizarea lu
crărilor în sere, solarii, pepiniere și 
parcuri, care vor fi tractate de mo- 
tocultorul M-6. Este vorba de plug, 
grapă cu discuri, cultivator pentru 
prășit, greblă mecanică etc.

■ Muncitori, ingineri șl tehnicieni 
de la întreprinderea „Textila" din 
Vaslui au conceput și realizat, cu 
forțe proprii, o instalație ce se ba
zează pe un nou procedeu tehnic 
pentru, recuperarea condensului și 
a aburului uzat din secția finisaj și 
utilizarea acestora la încălzirea ha
lelor filaturii cardate și a anexelor 
tehnice și sociale. Eficiența instala
ției ? Peste 400 tone combustibil 
economisit anual.

■ Uniunea județeană Timiș a 
cooperativelor meșteșugărești a des
chis în cadrul complexului „Modex" 
din Timișoara o expoziție de unelte 
de uz agricol și gospodăresc reali
zate în unitățile de producție proprii. 
Sînt prezentate peste 100 de tipuri 
de unelte mici pentru lucrări in 
agricultură, legumicultură, pomicul
tură și viticultură, precum și diferi
te scule și accesorii necesare acti
vităților în gospodăriile populației.

B In zona industrială a munici
piului Bîrlad a fost construit și dat 
în folosință un modern dispensar 
policlinic. Dispunînd de mai multe 
cabinete și un punct farmaceutic,

de personalul de specialitate nece
sar, această importantă unitate sa
nitară asigură asistența medicală 
pentru oamenii muncii ce-și desfă
șoară activitatea în întreprinderile 
de pe platforma industrială bîrlă- 
deană.

B Peste 800 000 puieți de nuc, 
stejar, salcie și plop - obținuți în 
pepinierele ocoalelor silvice _ vor fi 
plantați în actuala campanie de 
împăduriri în județul Teleorman. In 
același timp, se execută lucrări de 
igienizare a pădurilor pe o supra
față de peste 10 000 de hectare.

B C.A.P. Berveni, județul Satu 
Mare, în colaborare cu cooperativa 
de producție, achiziții și desfacere 
din localitate, a pus în funcțiune 
două incubatoare, alte două urmind 
să intre în producție peste cîteva 
zile. Puii de găină vor fi vînduți 
gospodarilor din comună și din alte 
localități.

B La întreprinderea „6 Martie" 
din Zărnești a început fabricația de 
serie a două noi tipuri de bicicle
te : „Robusta", în două variante - 
pentru băieți și pentru fete, și 
„Ideal" pentru adulți și adolescenți. 
Ambele biciclete se remarcă prin 
îmbunătățirile aduse, in comparație 
cu cele anterioare, atît sub aspec
tul greutății și fiabilității, cît și al 
esteticii.

B Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești a reunit la 
Bistrița, într-o expoziție destinată 
comerțului și marelui public, 500

noi produse, dintre care mai bine 
de 150 obținute din materiale recu
perabile și refolosibile, în special 
resturi din piele, lemn, fire PNA, 
cioburi de oglinzi și altele.

B Pentru cetățenii din mediul 
rural care doresc să-și construiască 
locuințe, secția de arhitectură și sis
tematizare a Consiliului popular al 
județului Vrancea oferă in mod gra
tuit proiecte-tip de case. Catalogul, 
care urmează să fie îmbogățit, con
ține în prezent 17 tipuri de case cu 
unul și două niveluri, diferențiate pe 
zone geografice, cu soluții multiple 
de utilizare a materialelor de con
strucție locale.

B Ce se poate obține din apele 
epurate ale unui oraș ? Un răspuns 
l-au dat specialiștii din cadrul 
I.J.G.C.L. Rîmnicu Vilcea care, prin- 
tr-o instalație de concepție proprie, 
folosesc nămolurile la producerea 
biogazului. Cu acest combustibil se 
asigură încălzirea și apa caldă ne
cesare procesului tehnologic de 
epurare a apelor reziduale, precum 
și căldura pentru sera municipiului.

B In municipiul Slatina și orașul 
Balș din județul Olt au fost date 
în folosință noi spații comerciale, 
îndeosebi la parterul blocurilor re
cent construite. Cu acestea, supra
fața utilă a unităților de desfacere 
a mărfurilor cu amănuntul a crescut 
în județ la peste 66 500 mp.

M In localitatea Bălteni, din apro
pierea municipiului Vaslui, Uniunea 
județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacerea măr
furilor a construit și dat în produc
ție o hală de creștere în sistem in
dustrial a peste 500 de iepuri de 
casă.

B In acest an, în județul lași 
vor fi date în folosință noi unități 
prestatoare de servicii către popu
lație. Numai în municipiul lași și în 
orașele Pașcani și Hîrlău se vor 
înființa 43 astfel de unități.
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„Universitatea Craiova printre cele mai bune 12 echipe europene de club"
Agențiile internaționale de presă 

comentează pe larg succesul Univer
sității Craiova în sferturile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A.". subliniind ca
lificarea meritată a fotbaliștilor ro
mâni în semifinalele competiției. 
Astfel, agenția vest-germană D.P.A.- 
Hamburg, prin trimisul său Guenter 
Kollmann, notează, sub titlul „Apă
rarea betonată nu a rezistat destul : 
Kaiserslautern a părăsit competiția1* ; 
„Apărarea supraaglomerată a forma
ției vest-germane a rezistat doar 82 
de minute, pînă cînd golul fundașu
lui Negrilă a adus eliminarea forma
ției vest-germane, orientată, in par
tida retur de la Craiova, în fața a 
peste 50 000 de spectatori, pe un joc 
total defensiv, care nu a putut valo
rifica victoria minimă, cu 3—2, din 
primul meci. „Aveți grijă ca jocul să 
nu1' se desfășoare in jumătatea noas- 
tr^j de teren, a .indicat antrenorul 
Rudi KrOner jucătorilor săi", dar 
acest lucru n-a reușit decît în pri
mele 15 minute, după care Universi
tatea Craiova (locul 4 în campionatul 
României) a devenit tot mai puter
nică și a determinat echipa din Kai
serslautern să se apere. Dominarea 
românilor a fost determinată de două 
cauze : tehnica superioară a gazde
lor și rapiditatea acestora, la care 
s-a adăugat insistența în lupta pen
tru balon. în minutul 27, portarul 
Reichel a avut noroc : liberoul Mel
zer l-a faultat pe excelentul condu- 
căto de joc Ilie Bălăci in apropierea 
can lui de 16 metri și internaționa

lul craiovean (58 de prezențe în re
prezentativă) a tras lovitura liberă în 
bară. Dar in minutul 82, Reichel nu 
a mai putut reține balonul tras de 
Negrilă, care astfel a înscris un gol 
de aur".

La rindul său. agenția France 
Presse scrie : „Universitatea Craiova 
a dominat copios întreaga partidă, 
încă mai evident după pauză, crein- 
du-și cîteva frumoase ocazii de a îh-

Comentarii ale agențiilor de presă

scrie. în minutul 82. Negrilă a în
scris singurul gol al partidei, după 
un corner bine executat de Bălăci, 
gol care a însemnat calificarea pri
mei echipe române în această fază 
,a.competiției".

După ce descrie ocaziile de gol ale 
Universității Craiova, agenția ameri
cană Associated Press subliniază : 
„50 000 de spectatori au urmărit la 
Craiova un meci dramatic, dominat 
de favoriții lor de Ia un capăt la al
tul, fotbaliștii români ratînd nu mai 
puțin de șapte ocazii de a înscrie, 
cea mai mare fiind bara mijlocașului 
Bălăci, după un șut, din lovitură li
beră de la 22 metri", iar agenția en
gleză Reuter arată, intr-un amplu 
comentariu : „Cu opt minute înainte 
de finalul partidei, fundașul Negrilă, 
după un șut extrem de periculos al 
centrului atacant Cămătaru, de la

40 m, a adus golul calificării pentru 
Universitatea Craiova, care intră ast
fel între cele mai bune 12 echipe 
europene de club, rămase în cursă în 
semifinalele competițiilor europene".

în sfirșit. corespondentul agenției 
A.P.A.-Viena relatează : „într-o at
mosferă deosebită — au fost 150 000 
de cereri de bilete, dar numai 50 000 
de fericiți posesori — echipa română 
Universitatea Craiova a reușit o de
plin meritată calificare în semifina
lele „Cupei U.E.F.A.", grație unui gol 
înscris în minutul 82 de către Ne
grilă. Românii au fost superiori din 
punct de vedere tehnic, iar Kaiser
slautern a fost constrânsă la o defen
sivă aproape totală, neavind practic 
nici o ocazie de gol. Victoria Uni
versității Craiova a fost indiscuta
bilă**; •

în „C.C.E." au mai rămas în cursă 
AVidzew Lodz (care. a eliminat, pe 
Liverpool), Juventus Torino (califi
cată în dauna deținătoarei trofeului, 
Aston Villa), S. V. Hamburg și Real 
Sociedad ; în „Cupa Cupelor" semi- 
finalistele sînt Waterschei, Austria 
Viena, Real Madrid și Aberdeen, iar 
în „Cupa U.E.F.A." se vor afla vineri 
la prînz în urna de la Ziirich Uni
versitatea Craiova. Bohemians Praga, 
Anderlecht Bruxelles și Benfica Li
sabona.

Meciurile tur se vor disputa în ziua 
de 6 aprilie, returul urmind a se des
fășura la 20 aprilie.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
0 în turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad după 10 runde 
in clasament conduce Veroczi (Unga
ria) cu 7,5 puncte, urmată de Marina 
Pogorevici (România). Ciburdanidze 
(U.R.S.S.) — 7 puncte fiecare, Dra- 
gasevici (Iugoslavia) — 6,5 puncte, 
Maximovici și Petrovici (Iugoslavia)
— 5,5 puncte. Dana Nuțu (România)
— 4,5 puncte etc.

0 Au continuat partidele turneului 
internațional de tenis de la Miinchen. 
O mare surpriză a furnizat Mark 
Dickson (S.U.A.) care l-a învins cu
6— 1, 6—2 pe cehoslovacul Ivan Lendl.
Alte rezultate : Hooper (S.U.A.) —
Gitlin (S.U.A.) 6—2, 6-4; Glickstein 
(Israel) — Clerc (Argentina) 6—3,
7— 5; Scanlon (S.U.A.) — Alexander 
(Australia) 6—2, 7—5; Teacher 
(S.U.A.) — Guenthardt (Elveția) 7—6, 
3—6, 6—1.

0 La Magdeburg, in prezența a 
peste 10 000 spectatori, s-a disputat 
meclril international ami'iâil de '' fot
bal dintre echipele R.D. Germane și 
Finlandei. Gazdele au repurtat victo
ria cu scorul de 3—1 (2—0) prin 
punctele marcate de Streich și 
Richter (2). Pentru oaspeți a înscris 
Hjeln cu 8 minute înaintea fluierului 
final.

0 în turneul internațional feminin 
de tenis de la Boston au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice : 
Betsy Nagelsen — Eva Pfaff 4—6,
6— 2, 6—4; Tracy Austin — Jo Durie
7— 5, 6—3; Billie Jean King — Ann 
White 6—2, 6—2; Wendy Turnbull
— Ann Kyomura 6—1, 6—1; Sylvia 
Hanika — Susan Mascarin 6—3, 6—3.

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea !n 

invătărpintul superior tehnic. Fi
zică

15.30 Emisiune In limba germană
17,25 Tragerea Loto
17.30 La volan
17.45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică. înfăptuim 

hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului

20.30 Serial științific : Corpul uman — 
episodul 21

20.45 Un cintec pe adresa dv.
20.50 Cadran mondial
21.15 Film artistic : „Alo Ați greșit 

numărul !“ Producție a Studioului 
cinematografic București.

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Melodii populare instrumentale
15.30 Flacăra vie a științei — Nicolae .

Gh. Lupu (1884—1966) ? '
10,00 Varietăți... varietăți .......
16.50 Blocnotes bucureștean
17.10 Telerama
17.45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale : Cum se păs

trează tinerețea unul teatru 7 Re- 
portaj-anchetă la I.A.T.C. „I.L. Ca- 
ragiale"

20.50 Concertul Filarmonicii „George 
Enescu“. Transmisiune de la Ate
neul Român.

22,00 Generația deceniului IX. Prezente 
tinere în viata satului

22,15 Telejurnal

(Urmare din pag. I)

mereu soluții pentru eco
nomisirea de materiale, 
energie, eficiență, ușurarea 
eforturilor, scurtarea ter
menelor, pregătirea conti
nuă a oamenilor. A început 
să spună, pe scurt, momen
tul din martie. 1981. Cotele 
Dunării crescuseră, cum nu 
se mai întîmplase in ultimii 
97 de ani și... Și in acest 
punct al povestirii, ingine
rul Păscuțiu a fost anun
țat. chemat. „Nu mai pot 
să stau, vă las cu... dacă 
am să pot. revin"...

Despre momentul din 
primăvara 1981 aveam să 
mai aud. Acum eram bucu
ros că. puteam sta de vorbă 
cu un alt om al șantieru
lui : Pircălăbescu Viorel, 
șeful șantierului I centrale 
— și el tînăr — gorjan. ve
nea aici, cu patru ani în 
urmă, cu o parte din oa
menii lui de pe Olt. de la 
hidrocentralele Govora. Io- 
nești. Rîureni. „Cînd am 
venit aici, era închis doar 
batardoul de deviere a Du
nării, iar incinta în care se 
construiesc acum centrale
le si barajul devensor era 
plină cu apă la nivelul flu
viului. întîi s-a desecat in
cinta, cu stații de pompe 
plutitoare ; apoi s-au exca
vat aluviile și roca de fun
dații-; am coborât aproape 
30 m sub nivelul normal 
al fluviului, apoi am în
ceput protejarea rocii de 
fundație cu beton, mon
tarea macaralelor de mare 
capacitate — pentru turna
rea betoanelor de rezisten

ță ; apoi am început arma
rea. cofrarea și turnarea 
betoanelor de rezistentă în 
infrastructura centralelor și 
barajului. Fiind volume de 
lucrări mari — s-au căutat 
și s-au găsit soluții tehno
logice — așa cum v-a spus 
și inginerul Păscuțiu — 
centru scurtarea timpulu4 
de execuție si pentru eco
nomisirea materialelor și 
manoperei ; cofraje meta-

trial, în care tinerii pot În
văța la cursurile serale. în 
afară de „colonia provizo
rie" — 111 pavilioane
(blocuri cu un etaj), maga
zine. cantină in care iau 
masa trei mii de oameni — 
se construiește. în conti
nuare. colonia definitivă, 
situată în zona pădurii de 
stejari și salcîmi. cu vedere 
spre Dunăre. Condiții bune 
sînt si în „colonia provizo-

nice. Media de virstă. pe 
tot șantierul, este sub 30 de 
ani — și se fac numai lu
crări cu un grad inalt de 
calificare. Am putea să 
spunem că Hidrocentrala 
Porțile de Fier II este hi
drocentrala tineretului — 
și cred că aici inaugurăm 
o nouă școală a strălucitei 
școli românești de construc
ții de mari hidrocentrale".

Tocmai voiam să-l rog să

LA OSTROVU MARE
lice, cu grad mare de refo- 
losire, in locul celor clasi
ce. din lemn. Deci econo
mie de lemn ; prefabrica- 
rea din beton armat a mul
tor părți din construcție — 
ca de exemplu pereții 
circuitelor hidraulice (ace
le tuneluri cu diametrul cit 
un bloc cu patru etaje si în 
care sint implantate turbo- 
agregatele. fiecare avînd 
1 400 tone I). în acest șan
tier — cele două centrale 
și barajul — lucrează 1 400 
oameni ; în aprilie. 1981. la 
indicația conducerii superi
oare a partidului, a luat 
ființă șantierul național al 
tineretului. 600 tineri bri
gadieri sînt numai în acest 
șantier — și au rezultate 
foarte bune. Pentru tinerii 
din șantierul național s-a 
creat o tabără frumoasă, cu 
condiții de viată foarte 
bune. Există o scoală de 
zece ani. un liceu indus-

rie" — dar această colonie 
definitivă va concura — și 
prin construcție, si prin în
cadrarea în natură, cu ori
ce stațiune turistică din 
tară. Pe brațul mic al Du
nării pe vreo douăzeci de 
kilometri — este o zonă cu 
pădure, poiene. nisipuri 
pentru plajă ; loc de pes
cuit... Acest braț al Dună
rii va deveni un mare ba
zin piscicol, cu cele mai 
bune specii. în regim natu
ral. în afară de oamenii 
coborâtori de la Bicaz — se 
întoarce din realista lui vi
sare inginerul Pircălăbescu 
— au venit aici, pe șantier, 
oameni din toate părțile tă
rii — cu alte meserii decit 
cele hidrotehnice și care 
s-au recalificat, s-au poli- 
calificat. au devenit con
structori de hidrocentrale, 
cîștigă mai mult. Sînt foar
te multi tineri pe șantier — 
și muncitori si cadre teh-

termine ce a fost cu creș
terea apelor din martie. 
1981... L-a strigat secretara, 
intr-un fel. că a plecat par
că mînios pe minutele pier
dute cu mine.

Stau acum de vorbă. în 
continuare, cu inginerul 
Emil Timofti. Vine, tînăr 
— cu o mustăcioară aurie, 
de pe Olt. de la Strejești ; 
soția este profesoară, au 
doi copii. El este șef de 
lot în centrala românească; 
șase turbine și blocul de 
montaj pentru asamblarea 
turboagregatelor — si încă 
o serie de lucrări. în lotul 
lui. Timofti are 400 de 
muncitori : unii au venit 
cu meserii, calificări a- 
propiate ; unii se cali
fică aici ; dulgheri, fie- 
rari-betoniști. macaragii, 
electricieni, lăcătuși, sudori. 
Cei mai mulți sînt beto- 
niștii. în lotul lui sînt, de 
asemenea, cei mai multi ti

neri veniți prin șantierul 
național al tineretului. 
„Dintre acești tineri — așa 
cum se comportă ei, vred
nici și sștoși de învățătură, 
de calificare, setoși de fapte 
mari — vom forma o nouă 
generație de constructori 
hidroenergeticieni. Tineri
lor le place foarte mult lu
crarea. se îndrăgostesc de 
ea și multi cer să rămînă 
pe șantier pină la 6fîrșitul 
lucrărilor. Așa cum Bicazul 
a dat o generație care a 
construit Someșul. Argeșul, 
Lotru. Olt, Porțile de Fier 
I, Cerna — aici, la Por
țile de Fier II, va crește o 
generație de noi construc
tori de hidrocentrale. Nouă 
ne revine sarcina să for
măm această generație. A- 
cest șantier are ceva 
neobișnuit în el : aici, ca 
într-o matcă nouă, uriașa 
experiență a celorlalte șan
tiere se întîlneste cu un ti
neret muncitor și capabil 
să-și asimileze toată aceas
tă bogată experiență." îl în
treb totuși pe inginerul 
Emil Timofti : de ce s-au 
grăbit, de ce au fost che
mați șeful șantierului și in- 
ginerul-șef — Pircălăbescu, 
Păscuțiu ? Mă privește pu
țin, apoi : „Investiția aici 
este un milion pe zi. Impo
sibil să nu fii. clină de cli
pă. la fața locului. Acum 
vă rog să mă iertați și pe 
mine."

Si a plecat. Reporterul ? 
Și-a continuat și el drumul 
printre oameni și betoane, 
adunînd noi impresii pe 
care le va cuprinde intr-un 
reportaj viitor.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Australiei, precum și al meu personal, vă mulțu
mesc în modul cel mai sincer pentru felicitările și bunele urări pe care mi 
le-ați adresat cu ocazia zilei noastre naționale.

Sir NINIAN M. STEPHEN
Guvernator general al Australiei

; , DIN ȚĂRILE SOPIALIȘTE

R.S.F. IUGOSLAVIA: Zenița - un complex
minier și siderurgic în plină dezvoltare

Complexul minier și 
siderurgic Zenița (R.S. 
Bosnia și Herțegovi- 
na) se numără printre 
unitățile de frunte ale 
industriei iugoslave. 
La sfirșitul anului tre
cut a fost dată în 
funcțiune aici o nouă 
unitate pentru produ
cerea cocsului, cu o 
capacitate anuală de 
72 000 tone, ceea ce 
înseamnă o cantitate 
de patru ori mai mare 
decit producția reali
zată anterior de coc- 
seriile complexului. 
Au fost create astfel 
condițiile pentru a se

ajunge, încă în cursul 
acestui an, la o pro
ducție de oțel de 
două milioane de tone 
și pentru a se rea
liza apoi nivelul 
anual optim al livrări
lor de oțel, stabilit — 
2 650 000 tone.

Noua cocserie este 
doar unul din obiec
tivele programului de 
extindere și moderni
zare a capacităților 
complexului. Urmează 
să sporească, în anii 
următori, considerabil, 
și producția de mine
reu de fier care va a- 
tinge în 1985 nivelul

de 7,5 milioane tone. 
Se vor construi o nouă 
oțelărie și o nouă for
jă. Livrind anual in
dustriei constructoare 
de mașini 60 000 tone 
de componente de di
mensiuni mijlocii, 
noua unitate de for
jare va contribui sub
stanțial la eliminarea 
unor importuri.

Combinatele side
rurgice iugoslave vor 
produce anul acesta 
4,7 milioane tone de 
oțel, ceea ce înseamnă 
o creștere de 64 000 
tone față de producția 
anului trecut.

R. P. POLONĂ: Aviația în sprijinul agriculturii
Industria aeronauti

că a R.P. Polone a 
trecut la fabricarea în 
serie a unor noi ti
puri de avioane și 
elicoptere utilitare. 
Printre acestea se nu
mără avionul „Dro- 
mader" PZL M-18 cu 
motor cu pistoane. A- 
vionul este un mono- 
plan avînd rezervorul 
de produse chimice si
tuat sub cabina pilo
tului, iar cel de com
bustibil instalat în 
partea exterioară a 
aripilor. Avionul poa
te fi utilizat atît Ia 
împrăștierea pestici- 
delor și îngrășăminte
lor, cît și pentru stin
gerea incendiilor de 
păduri. Este cel mai

mare turbopropulsor 
destinat agriculturii, 
puțind transporta pînă 
la 2 400 litri de chimi
cale, îngrășăminte ori 
semințe. Consumul 
mic de combustibil și 
calitățile deosebite de 
exploatare îl fac să 
fie foarte solicitat atît 
în țară, cit și peste ho
tare. Noul aparat de 
zbor poate lucra și 
noaptea, avînd dispu
se sub aripi, în acest 
scop, proiectoare - pu
ternice. „Dromader" 
este produs Ia fabri
ca de avioane din 
Mielec.

Concomitent, la uzi
nele de avioane și eli
coptere din apropiere 
de Lublin se produce

un nou tip de elicop
ter, rod al activității 
de creație și proiec
tare a specialiștilor 
întreprinderii. Varian
tă modernizată a apa
ratului „Mi-2“ aflat 
anterior în producție, 
noul tip are un con
sum redus de carbu
ranți și o forță as
censională mai mare, 
puțind transporta zece 
pasageri. întreprinde
rea se pregătește să 
treacă la fabricarea 
unei variante a eli
copterului „Mi-2‘* des
tinată lucrărilor agri
cole și a unei varian
te menite să realizeze 
legăturile cu instala
țiile de foraj marin.

CUBA: Extinderea flotei
An de an, flota co

mercială a Cubei se 
completează cu noi 
nave de diferite des
tinații și cu un tonaj 
tot mai sporit. Dispu
nînd de nave totali- 
zînd aproape 900 000 
de tone tdw, flota co
mercială a Cubei ocu
pă în prezent locul al 
treilea în America La
tină. înainte de revo
luție, Cuba : dispunea 

■”doar de T4 cargouri 
mici; în prezent. dis
pune de nave moder
ne dotate cu instalații 
în măsură să obțină 
datele de navigație și 
meteorologice prin in
termediul sateliților 
artificiali ai Pămîntu- 
lui.

Paralel cu sporirea 
numărului de nave,

porturile cubaneze sînt 
supuse unor ample lu
crări de modernizare 
și dezvoltare. în acest 
scop se va cheltui, 
pînă în 1990, suma de 
250 milioane de peso, 
în afara portului Ha
vana, prin care se 
efectuează 60 la sută 
din transporturile ma
ritime ale țării, se re
construiesc și porturi
le Cienfuegos, „Matan- 
zas și Măriei. în nord- 
estul țării, în golful 
Nipe, se construiește 
un nou port, unde se 
va încărca concentra
tul de nichel din pro
vincia Holguin.

Șantierul naval din 
Havana este în măsu
ră în prezent să re
pare nu numai nave 
de mic tonaj, ci și de

comerciale
tonaj mediu. Prima 
navă de tonaj mediu 
supusă unor reparații 
capitale la acest șan
tier a fost petrolierul 
„24 Februarie". Pînă! 
acum vasele cu uri 
astfel de tonaj erau 
trimise în străinătate 
pentru reparații capi
tale. La bordul petro
lierului se află sister 
me de încărcare și 

— descărcare a produse
lor petroliere, corn-; 
prosoare, generatoare 
electrice care au fost 
verificate și reparate 
pentru prima oară îri 
țară. De acum încolo) 
declară specialiștii cu-ț 
banezi, petrolierele 
cubaneze se vor repa
ra la șantierele nava
le naționale.

VĂ INFORMAM DESPRE: =
CE ESTE NOU LA A.GR.

încă din prima lună a anului, ate
lierele de specialitate ale A.C.R. stau 
la dispoziția membrilor asociației 
pentru revizia tehnică legală pe ’83 
a automobilelor personale. Această 
operațiune se face gratuit. în baza 
cuponului respectiv din carnetul de 
asistență tehnică. Cum se știe, înce- 
pind din acest an. conform H.C.M. 
172/1982. verificarea tehnică anuală a 
autovehiculelor aparținînd persoane
lor fizice se efectuează în cursul 
lunii de înmatriculare a autovehi
culului și numai în prezenta proprie
tarului acestuia, la mașinile noi a- 
ceastă obligație revenind după doi 
ani de la înscrierea în circulație. 
Ing. Constantin Niculescu. vicepre
ședinte al A.C.R.. ne informa că la 
atelierele filialelor județene sau oră
șenești (în majoritate, autorizate să 
efectueze verificarea tehnică anuală), 
ca și la cele ale cercurilor A.C.R. 
din întreprinderi, instituții sau din 
mediul rural, membrii A.C.R. au 
totodată posibilitatea de a soli
cita reglări, montări, schimbări de 
piese sau subansamble etc. Mecanici 
cu o bună calificare profesională, a- 
paratură complexă, instalații moder
ne se află aproape peste tot în 
rețeaua de asistentă tehnică și de 
depanare rutieră a Automobil Clubu
lui Român, permițînd efectuarea la 
cote calitative ridicate a oricăror lu
crări de întreținere și reparații Ia 
autovehicule. în scopul îmbunătățirii 
performantelor acestora, al creșterii 
siguranței traficului pe căile publice.

Activităților de cluh (activități cu 
caracter instructiv-educativ și tehni- 
co-aplicativ) li se va acorda in acest 
an o importanță mult sporită. Așa 
cum s-a hotărît. nu de mult. în cadrul 
plenarei anuale a consiliului de con
ducere al A.C.R., filialele teritoriale, 
cercurile asociației sint datoare — 
majoritatea acestora și-au propus

obiective concrete — să contribuie la 
inițierea tehnică, la educația rutieră 
a tuturor membrilor și simpatizanți- 
lor A.C.R., în colaborare, ca și pînă 
acum, cu forurile și factorii cu atri
buții în acest domeniu. între filia
lele cu o activitate diversă — ac
tivitate care însă ar putea fi mult mai 
largă, dat fiind numărul mare al 
membrilor ce-i cuprinde, al solicită
rilor acestora — este filiala munici
piului București (secretar: I. Da
mian). La sediul său, din șoseaua 
Colentina nr. 1 (Piața Bucur-Obor), 
au loc săptămînal expuneri, pre
zentări de filme, întîlniri și dis
cuții cu specialiști, cu automobiliști 
fruntași. Spații destinate unor astfel 
de activități de club și instructiv- 
educative vor fi date foarte curînd 
în funcțiune la Craiova. Sibiu. Me
diaș, Bîrlad. Motru. Disciplina rutie
ră. economia de carburanți și lubri- 
fianți. perfecționarea conducerii auto 
— iată, între altele, domenii ce-i 
preocupă de fiecare dată atît pe or
ganizatori. cît și pe automobiliști.

în acțiunea de autodotare și diver
sificare a serviciilor oferite automo- 
biliștilor și motocicliștilor, specialiștii 
din centrala și filialele județene ale 
A.C.R. au trecut la recuperarea și 
recondiționarea unor piese și aparate 
specifice, ca și la înființarea unor 
laboratoare, ateii ere-școală, la for
marea unor biblioteci tehnice. La 
ultima sa ședință de lucru. Biroul 
Comitetului executiv al A.C.R. a ra
tificat componenta Comisiei de avi
zare și omologare tehnică a utilaje
lor, sculelor și dispozitivelor ce se 
pot confecționa prin autodotare cu 
specialiști și in atelierele AtC.R. In 
Capitală au fost date recent în 
funcțiune ateiierul-școală din str. 
Lunii 4, laboratorul de electronică 
auto din str. lacob Negruzzi 40. 
Sîntem informați că electroniștii ce

activează îri cadrul laboratorului 
amintit au in vedere în aceeași mă
sură repararea aparatelor din do
tarea bazelor de asistență tehnică ale 
A.C.R., ca și montarea, întreținerea 
și repararea — la cererea amatorilor
— a diferite dispozitive (aprindere 
electronică, antifurt, turometre etc.), 
aparate de radio, casetofoane, radio- 
casetofoane. Totodată, membri ai 
cercului A.C.R. de la F.E.A. (Fabrica 
de elemente pentru automatizări) au 
conceput un calculator specializat 
pentru cronometraj și prelucrarea 
rezultatelor la competițiile automo
bilistice. Avînd și sprijinul condu
cerii întreprinderii, aceiași entuziaști 
electroniști s-au angajat să constru
iască, după o concepție proprie și 
numai cu material și piese româ
nești, cronometre cu afișaj electro
nic necesare marilor concursuri de 
automobilism.

în ultimul clasament anual al în
trecerii socialiste dintre unitățile 
teritoriale ale A.C.R., fruntașe între 
filialele județene sînt, la egalitate. 
Galați (secretar; Șt. Gherasim) și 
Mureș (secretar: E. Fodor) — în 
grupa A; Iași (secretar: C. Marcu)
— grupa B; Gorj (secretar: Șt. Stăi- 
culescu) — grupa C; Tulcea (secre
tar: A. Bobîrnac) — grupa D, iar 
intre filialele orășenești, în or
dinea acelorași grupe: Turda, Tirnă- 
veni. Luduș, Adjud. Ședințele de 
bilanț ale filialelor A.C.R. — in 
curs de desfășurare — vor con
semna, desigur, succesele realiza
te, dar există necesitatea unor 
eforturi suplimentare pentru ri
dicarea calității întregii activități, 
pentru lărgirea ariei de servicii ofe
rite automobiliștilor, pentru sporirea 
eficienței economice în toate sta
țiile de asistență tehnică.

Ion DUMITRIU

® PERFORMANȚĂ IN 
DOMENIUL MINIATURI
ZĂRII. Pe o bucată de fildeș 
de mărimea unei cutii de chi
brituri, sculptorul amator Qi 
Xing, muncitor la o fabrică de 
textile din Shanghai, a reușit 
să încrusteze textul integral, in 
limba chineză, al „Manifestului 
Partidului Comunist". Lucrarea, 
realizată, desigur, cu ajutorul 
lupei și al unor instrumente 
foarte fine, a permis gravarea a 
peste 20 000 de ideograme chi
neze pe suprafața minusculului 
paralelipiped de fildeș (30mmX 
25 mm). Pasionat de gravura în 
miniatură. Qi Xing, în vîrstă de 
22 de ani. consideră performan
ta sa, rod al unor eforturi de 
cîteva luni, drept un omagiu

adus lui Karl Marx, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la 
moartea acestuia.

• PROCEDEU DE 
DURIFICARE A LEMNU
LUI. Lemnul moale, nefolosibil 
pînă in prezent in construcții, 
poate fi transformat intr-un ma
terial tot atît de dur ca și fie
rul. Această performantă s-a 
realizat prin aplicarea unui nou 
procedeu ai cărui autori sint 
un grup de cercetători esto
nieni. Lemnul este îmbibat — 
sub vid — cu gudron și apoi 
ars — tot sub vid — pină 
capătă duritatea unei cărămizi. 
Produsul care rezultă din apli
carea acestei tehnologii este 
rezistent la căldură și la sub
stanțe biologice active.

• DIN SELENA IN... 
ANTARCTICA. Un meteorit 
găsit, anul trecut, în Antarctica 
de către un grup de cercetători 
americani nu este altceva decît 
o bucată de stîncă de pe ...Lună, 
relevă un anunț al Universității 
din Chicago. Este prima dată 
cînd se stabilește cu certitudine 
proveniența unui meteorit. Se 
pare că această bucată de stincă 
selenară a fost proiectată de 
impactul produs la căderea 
unui asteroid din Cosmos 
pe Lună ajungînd in An
tarctica. Compoziția meteori
tului este identică cu cea a pro
belor recoltate pe satelitul na
tural al Terrei în timpul misiu
nilor „Apollo". Cercetătorii a- 
mericani examinează în prezent

RETUTINDENI
cițiva meteoriți care se pare că 
provin de pe Marte. în acest 
scop fac comparații detaliate in
tre structurile acestor meteoriți 
și rezultatele analizelor de sol 
marțian transmise în 1976 de 
una din misiunile „Viking".

• UN NOU MODEL 
DE PLATFORMĂ PETRO
LIERA. Laboratorul hidrome
canic din Trondheim (Norvegia) 
testează in prezent un nou tip 
de platformă petrolieră marină, 
care, în comparație cu modelul

tradițional, nu mai este ancorat 
pe fundul mării, ci este fixat 
pe conducte de oțel verticale. 
Noua construcție va fi utilizată 
pentru extragerea petrolului la 
adîncimi de pînă la 600 m și 
prezintă avantajul de a putea fi 
transportată cu ușurință din- 
tr-un Ioc în altul.

• ROBOȚII IN IN
DUSTRIA CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI, a- 
berneticienii bulgari au realizat 
prototipul unui robot care poate

„vedea" și„auzi“. Robotul, dirijat 
cu ajutorul vocii umane sau al 
unui dispozitiv de telecomandă, 
este de asemenea prevăzut cu 2 
„miini" care apucă și care dis
pun de 4 niveluri de mișcare — 
fiind capabil să intervină în 
procesele tehnologice din in
dustria construcțiilor de mașini.

• FURTUNA TROPI
CALĂ. Un număr de 50 de 
persoane au fost rănite In 
cursul unei furtuni tropicale 
care s-a abătut asupra unei în
tinse regiuni din Guatemala. 
Vintul, care a atins pe alocuri 
80 km pe oră, a provocat impor
tante pagube materiale, curen
tul electric a fost întrerupt în 
întreaga țară, exceptând cîteva

departamente, unde casele au 
fost însă în întregime distruse. 
Hondurasul a fost, de asemenea, 
afectat de furtună, care a pro
vocat o serie de incendii de pă
duri și distrugerea unor plan
tații de banane în nordul țării.

• PLANTĂ PREISTO
RICĂ. O plantă veche de 78 
de milioane de ani a fost des
coperită in nisipul unei grote 
de caolin din nordul Suediei și 
denumită de cercetători „Scan- 
diathus costatus". Planta cu 
flori minuscule se aseamănă 
foarte mult cu o plantă rară, 
„Vehlia capensis", care crește șl 
astăzi în Kenia, Tanzania și 
Africa de Sud. Plantele sînt 
identice, cu excepția petalelor în

formă de eupă. care Ia fosilă 
sînt în număr de 10, in timp ce 
la cealaltă, cinci. Delicatele flori 
au fost carbonizate in urma 
unui incendiu și și-au păstrat 
astfel forma inițială, fără a fi 
atacate de bacterii sau ciuperci.

® ÎNLOCUITOR AL 
AZBESTULUI. Din fibrele 
tari ale sisalului și pitahanfului, 
plante care cresc în Mexic, 
precum și din reziduuri in
dustriale, cercetătorii mexicani 
au realizat un produs care poa
te fi folosit ca înlocuitor al az
bestului în construcții. Produsul 
— denumit „Fiplar" — se ca
racterizează printr-o mare re
zistență la uzură și stabilitate 
dimensională.



Pacea, dezarmarea — cennțe 
arzătoare ale contemporaneității

Prioritatea priorităților: înlăturarea pericolului 
nuclear

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările reuniu
nii Comitetului special al organiza
țiilor neguvernamentale pentru pro
blemele dezarmării, la care sint 
examinate probleme ale unirii efor
turilor forțelor păcii din diferite țări 
in lupta împotriva continuării cursei 
înarmărilor, pentru măsuri concrete 
de dezarmare. Participanții - repre
zentanți ai organizațiilor internațio
nale sindicale, științifice, de femei,

de tineret etc. - discută sarcinile 
legate de pregătirea unor noi ac
țiuni comune ale organizațiilor ne
guvernamentale în scopul mobiliză
rii opiniei publice mondiale împotri
va cursei înarmărilor, în sprijinul 
inițiativelor concrete de înghețare și 
reducere a armamentelor, de inter
zicere a mijloacelor de distrugere 
în masă, pentru eliminarea perico
lului unui război nuclear.

în sprijinul promovării 
destinderii

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in parlamentul țârii, 
premierul Olof Palme s-a pronun
țat pentru continuarea procesului 
destinderii, pentru dezvoltarea cola
borării internaționale și rezolvarea 
problemei dezarmării. El a relevat 
că destinderea trebuie să devină un 
rezultat logic al activității tuturor 
părților interesate in înfăptuirea 
securității colective în Europa. Sue
dia, a spus el, va folosi orice cale 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
dezvoltării colaborării in Europa.

„Europa nu trebuie 
să devină o rampă

„împotriva cursei înarmărilor, pentru asigurarea 
dreptului la muncă !"

„Schimburile comerciale Est-Vest se cer
stimulate și nu supuse îngrădirilor"

Un comentariu al ziarului japonez „Nihon Keizai”
TOKIO 17 (Agerpres). — Potrivit 

ziarului „Nihon Keizai", guvernul 
Japoniei se pronunță împotriva în
cercărilor S.U.A. de a institui noi 
îngrădiri pe calea schimburilor co
merciale Est-Vest, recurgînd în acest 
scop la așa-numitul „Comitet de 
coordonare pentru efectuarea contro
lului asupra exporturilor în țările so
cialiste". Guvernul nipon, continuă 
ziarul, nu este de acord cu noile în
grădiri preconizate de S.U.A. și îm
părtășește părerea că „asemenea mă
suri vor duce doar la agravarea re
lațiilor dintre țările occidentale și

statele socialiste și la reducerea co
merțului".

în continuare, ziarul relevă că Ja
ponia consideră că nu restrîngerea 
comerțului cu țările socialiste, ci 
dezvoltarea continuă a acestuia va 
duce la însănătoșirea situației inter
naționale. adăugind că puncte de ve
dere similare în această problemă 
împărtășesc Franța și R.F.G., precum 
și alte state vest-europene.

Totodată, ziarul relevă că cercu
rile de afaceri din Japonia se pro
nunță activ în favoarea dezvoltării 
relațiilor economice și comerciale cu 
țările socialiste.

Apel în sprijinul soluționării pașnice 
a diferendelor din America Centrală

R.S.A. — un vast teritoriu de detenție a
pentru militanții împotriva apartheidului

Declarația reprezentantului A.N.C. în Angola

de rachete"
BONN 17 (Agerpres). — Sindica

tele vest-germane, organizațiile de 
tineret, de femei și religioase se 
pregătesc pentru organizarea „mar
șului păcii" de primăvară, care se va 
desfășura anul acesta sub deviza 
interzicerii amplasării in Europa 
occidentală a rachetelor nucleare 
americane. „Pericolul nuclear este 
real, se spune în declarația lideri
lor sindicali din Miinster. De pe 
acum, viața și sănătatea concetățe
nilor noștri este amenințată de ra
chetele nucleare amplasate".

La Hannovra, capitala landului 
Saxonia inferioară, peste SO la sută 
din organizațiile politice și sociale 
au sprijinit apelul de organizare a 
„marșului păcii". Totodată, organi
zațiile de tineret de aici au redac
tat și tipărit „ziarul păcii", in peste 
100 000 exemplare, care a fost difu
zat in localitățile landului. „Ampla
sarea rachetelor americane, se scrie 
in ziar, este un pas spre o catas
trofă termonucleară. Sarcina tutu
ror partizanilor păcii și a oamenilor 
cinstiți din țara noastră este de a 
împiedica transformarea Europei 
occidentale intr-o rampă de lansa
re pentru rachetele americane", 
subliniază ziarul.

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Consiliul Mondial al Păcii 
a dat publicității, la Ciudad de 
Mexico, un apel la dreptate socială 
și pace în America Centrală — trans
mite agenția France Presse. In do
cument se relevă că „S.U.A., a căror 
politică în America Centrală pune in 
pericol stabilitatea guvernelor de
mocratice din America Latină, se 
află pe punctul de a interveni direct 
în conflictele din regiune, deși rezul
tatul acestei politici ar fi defavorabil

S.U.A.". Purtătorul de cuvînt al Con
siliului Mondial al Păcii, Bernardo 
Fonseca, a evidențiat necesitatea so
luționării diferendelor din regiune 
prin mijloace pașnice, pe calea ne
gocierilor, fără amestec din afară, 
criticînd, totodată, regimurile dicta
toriale din America Latină, care, 
„printr-o poziție in favoarea inter
venției S.U.A. în Salvador. Nica
ragua și Guatemala, ar putea peri
clita echilibrul politic, economic și 
social din întreaga regiune".

LUANDA 17 (Agerpres). — Cerem 
cu fermitate ca, odată cu celebrarea 
„Zilei internaționale pentru elimi
narea discriminării rasiale", la 21 
martie, să fie eliberați toți prizonierii 
politici din Republica Sud-Africană, 
a declarat. în cadrul unui interviu, 
Uria Mokeba. reprezentantul Congre
sului National African (A.N.C.) în 
Angola.

Totodată, acesta a precizat că re
gimul rasist de la Pretoria a trans
format R.S.A. într-un „vast teritoriu 
de detenție". Sint două decenii de 
cînd Nelson Mandela, militant împo
triva apartheidului, unul din liderii 
A.N.C., se află în închisoare, fiind 
condamnat pe viață de regimul mi
noritar — a subliniat Uria Mokeba.

De asemenea, el a menționat că 
între Statele Unite și Republica Sud- 
Africană au fost deja stabilite con
dițiile unei eventuale amplasări pe 
teritoriul R.S.A. a armelor nucleare 
de tipul „Tomahawk", aceasta fiind 
încă o dovadă a politicii colaborațio
niste între cele două guverne, menite

să mențină destabilizarea politică și 
economică pe continentul African.★

Regimul rasist de la Pretoria a 
transformat Namibia, ocupată și ad
ministrată ilegal de acesta, in una 
din zonele cele mai militarizate din 
lume. La 12 locuitori namibieni re
vine un soldat sud-african, a decla
rat la Brazzaville N. Wakolele. repre
zentantul Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Conform agenției ANGOP, în ac
țiunile lor agresive, rasiștii de la 
Pretoria folosesc împotriva populației 
namibiene arme chimice și alte 
mijloace de exterminare în masă.

Reprezentantul S.W.A.P.O. a for
mulat critici aspre la adresa pute
rilor occidentale membre ale 
„Grupului de contact" (format din 
S.U.A., Marea Britanie, Franța, 
R.F.G. și Canada) angajat în acțiu
nea diplomatică pentru accesul la 
independentă al Namibiei, datorită 
propunerilor avansate în legătură cu 
soluționarea acestei probleme.

INIȚIATIVA. Miniștrii de ex
terne ai celor zece țări membre 
ale C.E.E., reuniți la Bruxelles, 
și-au exprimat acordul în ce pri
vește prezentarea unei initiative 
vest-europene la Geneva. în vede
rea deblocării negocierilor ameri- 
cano-sovietice în problema euro- 
rachetelor — anunță agenția France 
Presse. Acordul reflectă preocupa
rea de a se găsi o soluție interme
diară. la Geneva, cu nouă luni îna
inte de începere,a .amplasării,de ,noi 
rachete al&rerN.Ă.T,Ox,. în. Europa 
occidentală, în cazul eșecului nego
cierilor sovieto-americane — co
mentează agenția citată.

GUVERNUL BELGIAN a anun
țat că, din cauza restricțiilor finan
ciare la care este constrins de criza 
economică, va retrage, pină la 30 
iunie, 18 rachete sol-aer „Nike- 
Hercules", din totalul de 72 aseme
nea rachete desfășurate de el' pe 
teritoriul R.F.G. in cadrul structu
rilor N.A.T'.O. Pe de altă parte, 
guvernul belgian a informat 
N.A.T.O. că abandonează planul de 
a cumpăra noul sistem de rachete 
denumit „Patriot", a cărei achizi
ționare ar fi costat Belgia circa o 
jumătate de miliard de dolari.

EVOLUȚII POLITICE THAI- 
LANDEZE. Militarii thailandezi au 
pierdut o importantă bătălie legis
lativă in fața partidelor politice 
civile. Parlamentul, reunit în sesiu-

Sub această dublă lozincă, la Luxemburg a avut loc o demonstrație care 
a pus încă o dată în evidență legătura nemijlocită între cursa înarmă
rilor, cu imensa irosire de resurse productive pe care o implică, și criza 
economică mondială, cu diversele sale forme de manifestare, inclusiv 

creșterea masivă a șomajului în majoritatea țărilor occidentale

AGENȚIILE DE PRESA

ne extraordinară, a respins — în 
a treia și ultima lectură — un 
prpiect de amendamente constitu
ționale menite să„amine cu cel pu
țin patru ani venirea la putere- â 
unui regim parlamentar — primul 
din istoria Thailandei, transmite 
agenția France Presse.

APIMONDIA. La Budapesta s-au 
încheiat lucrările ședinței Consiliu
lui Executiv al Federației interna
ționale a asociațiilor de apicultura 
— Apimondia, desfășurate sub con
ducerea președintelui Apimondiei, 
V. Harnaj. Au fost examinate pro
bleme privind organizarea celui 
de-al XXIX-lea Congres internațio
nal de apicultură, care va avea loc, 
la Budapesta, in perioada 25—31 
august.

REVELAȚIILE „SONAR“-ULUI. 
Unul dintre submarinele neidenti
ficate. care au pătruns în octom
brie anul trecut în apele teritoriale 
ale Suediei, aparținea unei țări 
membre a N.A.T.O. — relatează 
cotidianul suedez „Dagens In-

dustri". Ziarul, care citează surse 
militare suedeze și din două țări 
membre ale N.A.T.O., scrie că 
această concluzie este atestată de 
înregistrarea de către aparatele de 
detecție de tip .,Sonar" a zgomote
lor produse de motoarele submari
nului. Amiralul Per Rudberg, co
mandantul marinei militare suede
ze. a dezmințit afirmațiile ziarului 
(Associated Press).

CONVORBIRI IN VEDEREA 
FORMARII GUVERNULUI VEST- 
GERMAN. La Bonn au început joi 
convorbirile intre liderii Uniunii 
Creștin-Democrate, Uniunii Creștin- 
Sociale și Partidului Liber-Demo- 
crat din R.F. Germania, Helmut 
Kohl, Franz Josef Strauss și Hans- 
Dietrich Genscher, cu privire la

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atentate în zona aeroportului international Beirut
• Turneul fostului președinte al S.U.A., Jimmy Carter, în 
regiune • întrevederile secretarului general al Ligii Arabe 
la Roma • Vizita președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.

în R.A.
BEIRUT 17 (Agerpres) — Ca 

urmare a atentatelor comise miercuri 
în zona aeroportului internațional 
Beirut, 13 militari americani și ita
lieni din cadrul Forței multinaționale 
din Liban au fost răniți, informează 
agenția France Presse. Potrivit sur
selor oficiale libaneze, armata Liba
nului a operat mai multe arestări in 
sectoarele în care au avut loc aten
tatele, adaugă agenția.

Pe de altă parte, se anunță că 
militari israelieni au deschis focul 
pentru a dispersa o manifestație pa
lestiniană organizată în tabăra de re-

Yemen
fugiați de la El Hal, în apropiere de 
orașul Saida, din sudul Libanului. 
Potrivit postului de radio Beirut, trei 
persoane au fost rănite, informează 
agenția M.E.N.

TEL AVIV. — Negocierile israelia- 
no-libanezo-americane în problema 
retragerii trupelor Israelului din Li
ban vor fi reluate săptămina vii
toare, a anunțat un purtător de cu
vînt al Ministerului israelian al Afa
cerilor Externe. Data și locul exact 
al negocierilor vor fi precizate ulte
rior, a adăugat purtătorul de cuvînt.

BELGIA ’ Măsurile de limitare a imigrărilor... și reacțiile 
țărilor furnizoare de „mină de lucru ieftină"

Agențiile internaționale de presă informează că Belgia intenționează 
să limiteze imigrarea din țările ce nu aparțin comunității economice 
vest-europene, guvernul de la Bruxelles elaborînd în acest sens un proiect 
care reglementează strict accesul persoanelor străine aflate în căutare 
de lucru.

formarea coaliției guvernamentale 
— relatează agențiile internaționa- . 
le de presă.

AU DISPĂRUT 25 DE MILI
OANE DE DOLARI. După cum |
anunță agenția United Press |
International, ambasada ame
ricană din San Salvador a difuzat >
un document potrivit căruia un 
ajutor de 25 milioane dolari acor
dat Salvadorului de Statele Unite 
a fost. deturnat. Documentul reco
mandă trecerea acestei sume la | 
capitolul., „pierderi". Se .precizează 
că suma respectivă era destinată |
realizării unei reforme agrare în |
Salvador, dar fondurile „au dispă
rut" fără să existe indicii asupra .
modului în care au fost utilizate.

PIAȚA PETROLULUI. Intre Or
ganizația Țărilor Exportatoare de I
Petrol (O.P.E.C.), Mexic si produ- |
cătorii de petrol din Marea Nordu
lui a intervenit o înțelegere asupra I 
necesității stabilizării pieței inter- I
naționale a petrolului, a declarat 
ministrul irakian al petrolului, I
Qassim Ahmed Taqi.

TIRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA BRUXELLES. In ca
pitala Belgiei se desfășoară Tirgul internațional de carte, la care parti
cipă case editoriale din toate țările europene. Țara noastră este prezentă 
cu un important stand de cărți din domeniile social-politic, iștoric, literar, 
cultural, medical, tehnic, în cadrul căruia un loc central îl ocupă operele 
și textele din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României.

Programul de pace și dezarmare al Partidului Comunist Român, 
al României socialiste în deplin consens cu aspirațiile fundamentale 

de pace și progres ale tuturor popoarelor

DAMASC. — Fostul președinte 
american Jimmy Carter a sosit la 
Damasc, unde a conferit cu președin
tele Hafez Al-Assad, relatează postul 
de radio sirian. în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Orientul 
Mijlociu, Carter a mai efectuat vizite 
în Egipt, Israel, Iordania și Arabia 
Saudită. Potrivit unei surse oficiale 
siriene, convorbirile s-au referit la 
actuala situație din lumea arabă și 
la măsurile pe care Siria le consideră 
necesare pentru a se ajunge la o 
pace dreaptă și durabilă în regiune.

ROMA, — Emilio Colombo, minis
trul italian de externe, a avut 6 in
tre Vedere Ia Roma cu Chedli Klibi, 
secretarul general al Ligii Arabe, în 
cursul căreia a fost abordată situația 
din Liban, după atentatele comise 
împotriva unor membri ai Forței 
multinaționale, transmite agenția 
France Presse. Ministrul italian a 
apreciat că gravele incidente, în 
cursul cărora militari italieni și ame
ricani din cadrul Forței multinațio
nale au fost răniți derivă din imobi
lismul în care se află negocierile 
asupra problemei Libanului, mențio
nează sursa citată.

SANAA. — într-o declarație făcu
tă la sosirea în Republica Arabă Ye
men. președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
afirmat că printre problemele prio
ritare. pe care le va aborda în dis
cuțiile cu președintele yemenit Aii 
Abdullah Saleh, se vor afla rezul
tatele Conferinței la nivel înalt a 
statelor nealiniate de la Delhi, pre
cum și responsabilitățile ce revin co
misiei create de acest for, avînd ca 
sarcină urmărirea evoluției problemei 
palestiniene.

Astfel, ministrul justiției, Jean 
Gol, a declarat presei că va fi re
dus numărul punctelor de trecere 
la frontieră pentru imigranți; 
drepturile acestora de a-și aduce 
rudele vor fi limitate, iar celor ce 
nu reușesc, timp de un an, să-și 
găsească un loc de muncă li se va 
„sugera" să părăsească Belgia. Mi
nistrul belgian a menționat că țări
le vecine înăspresc, de asemenea, 
prevederile cu privire la imigrare, 
iar Belgia este nevoită să le urmeze 
exemplul, dacă dorește să oprească 
afluența de persoane refuzate în 
altă parte. O poziție la fel de ca
tegorică a fost adoptată zilele aces
tea și de primul ministru Wilfried 
Martens. Luind cuvintul la 16 mar
tie in fața parlamentului pentru a 
cere împuterniciri speciale in vede
rea continuării politicii de asanare 
a finanțelor publice, el a făcut, tot
odată, cunoscută voința guvernului 
său de a face efectivă stoparea 
imigranților decisă in 1974.

Problema reducerii prezenței 
muncitorilor străini formează de 
mai multă vreme obiectul unor vii 
discuții în Belgia. Recent, primarii 
consiliilor municipale ale capitalei 
belgiene au participat la o dezba

tere la televiziune, „pasionantă șl 
de-a dreptul furtunoasă", cum 
transmite agenția Maghreb Press, 
în cadrul căreia vorbitorii au cer ii 
luarea de măsuri ferme pentru li
mitarea imigrării. „In această peri
oadă de criză — a spus Roger Nols, 
primarul din Schaerbeek — cînd 
numărul șomerilor depășește 500 000 
este inadmisibil să se mai permită 
imigrarea și existența unor per
soane străine".

Măsurile preconizate de autori
tățile belgiene au provocat o vie 
îngrijorare in rîndul țărilor de pro
veniență a imigranților. Așa cum 
transmite agenția France Presse, 
mai mulți ambasadori la Bruxelles, 
reprezentanți ai acestor țări și-au 
exprimat neliniștea in fața minis
trului justiției belgian, în legătură 
cu proiectul guvernamental de a 
limita strict imigrarea.

Agenția citată subliniază că în 
Belgia, unde peste 12 la sută d.in 
populația activă șomează, numărul 
străinilor a crescut cu 26 la sută îh 
zece ani (în 1981, populația țării 
număra un străin la 11 locuitori). 
In prezent, pe teritoriul belgian 
există peste un sfert de milion de 
străini proveniți din mai multe 
țări.

Operațiunea de represalii „Comandantul Lucia"
Autoritățile militare 

salvadoriene au anun
țat că fosta președin
tă a comisiei pentru 
drepturile omului din 
Salvador. Marianella 
Garcia Villas, a fost 
ucisă în timpul unei 
ciocniri dintre armată 
și forțele insurgente 
in regiunea Suchitoto, 
din nordul țării. Potri
vit aceleiași surse, ea 
ar fi participat la miș
carea de rezistentă ar

mați sub numele de 
cod „Comandantul Lu
cia" și că uciderea ar 
fi avut loc în timp ce 
lua parte la operații 
de luptă.

Comisia pentru drep
turile omului dezmin-
te insă categoric a- 
ceastă versiune oficia
lă și afirmă, 
comunicat, < 
președintă a 
instituții
„nu a murit in timpul

intr-un 
fosta 

acestei 
umanitare

că

luptelor, ci a fost asa
sinată", adăugind că 
ea se afla in amintita 
localitate „pentru a 
culege informații asuf 
pra utilizării de către 
armata salvadoriană 
de arme chimice, cu 
fosfor și napalm". Tot
odată, opoziția salva
doriană a făcut cunos
cut că Marianella 
Garcia Villas nu apar
ținea nici unei organi
zații de rezistență ar
mată.

INDIA: După incidentele din statul Assam

(Urmare din pag. I)

sesiune specială consacrată dezar
mării, cînd au fost întărite și prin 
semnătura a 18 milioane de cetățeni 
ai tării.

România acordă cea mai înaltă 
prioritate opririi înarmărilor în do
meniul nuclear, înfăptuirii dezarmă
rii nucleare. în acest sens, țara noas
tră militează, în primul rînd pentru 
încetarea producției de arme nu
cleare și trecerea la reducerea trep
tată â stocurilor existente pină la li
chidarea lor totală, pentru interzice
rea definitivă a tuturor armelor nu
cleare, a tuturor armelor de distru
gere în masă. La recenta sesiune 
specială a O.N.U., România a propus 
ca procesul dezarmării nucleare să 
Înceapă prin reducerea substanțială 
a armamentelor nucleare de către 
cele două puteri care dețin cele mai 

i mari arsenale nucleare, de exemplu 
f cu 50 la sută în prima fază, ca un 

pas spre eliminarea totală a arme
lor nucleare. România consideră de 
asemenea că un angajament din par
tea tuturor statelor nucleare de a 
nu folosi primul arma nucleară ar 
avea o înrîurire deosebit de pozitivă 
asupra condițiilor pentru începerea 
unor negocieri de fond care să pună 

; capăt înarmărilor nucleare.
Profund preocupată de situația 

creată în Europa prin acumulările 
fără precedent de armamente și efec
tive militare, inclusiv de armamente 
nucleare, și care a devenit și mai în
grijorătoare odată cu dezvoltarea și 
planurile de amplasare pe continent 
a unor noi tipuri de rachete nuclea
re, România a cerut cu hotărîre opri
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, reduce
rea și distrugerea celor existente, 
eliminarea de pe continent a tuturor 
armelor nucleare. Deoarece problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
reprezintă o chestiune de interes vi

tal pentru toate țările continentului, 
România s-a pronunțat că la nego
cierile care au loc în prezent la Ge
neva trebuie să participe, intr-o fer
mă sau alta, toate statele europene.

Condițiile existente în Europa fac 
mai necesar decît oricînd să se ac
ționeze cu fermitate pentru o poli
tică de destindere, de pace și dezar
mare, de securitate și cooperare pe 
continent. România a militat din pri
mul moment pentru continuarea și 
dezvoltarea procesului început la 
Helsinki, care dobîndește o semnifi
cație și o însemnătate deosebite pen
tru viitorul popoarelor europene. în 
acest sens, la reuniunea de la Ma
drid militează ca lucrările acesteia 
să se desfășoare într-un spirit con
structiv și să se încheie cu rezultate 
pozitive, care să răspundă așteptări
lor popoarelor, să ducă la convoca
rea unei conferințe pentru măsuri de 
creștere a încrederii și dezarmare în 
Europa, să reafirme principiile în
scrise în Actul final care să că
lăuzească raporturile dintre state, să 
ducă la dezvoltarea relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale și în alte domenii, să asigure 
continuitatea procesului de secu
ritate și colaborare început la Hel
sinki, pe drumul realizării unei Eu
rope unite.

în cadrul preocupărilor pentru în
făptuirea dezarmării și securității 
europene, țara noastră acordă o 
atenție deosebită regiunii Balcanilor, 
pentru ca prin eforturi comune 
această regiune să devină o zonă a 
bunei vecinătăți, a înțelegerii, cola
borării și păcii, a conviețuirii paș
nice, fără arme nucleare și baze mi
litare străine. în această direcție se 
înscrie propunerea de a se trece în 
cel mai scurt timp, pe baza unor te
meinice pregătiri. Ia organizarea 
unei întîlniri la nivel înalt a șefilor 
de stat și guvern din țările balcani
ce, eveniment care ar constitui un

important act pozitiv In viața între
gului continent, în lupta pentru de
zarmare și pace în lume.

înghețarea și reducerea bugetelor 
militare constituie un punct funda
mental de referință în acțiunea per
severentă a României pentru des
fășurarea procesului de negocieri în 
domeniul dezarmării, pentru ușura
rea poverii cheltuielilor militare care 
apasă tot mai greu pe umerii tutu
ror popoarelor. Propunerea prezenta
tă de țara noastră, reafirmată și la 
actuala sesiune a O.N.U., privind în
ghețarea cheltuielilor militare la ni
velul anului 1982 și trecerea la re
ducerea lor treptată, urmînd ca fon
durile astfel eliberate să fie folosite 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare, cit și pentru progresul 
economic și social al țărilor care 
efectuează astfel de reduceri, expri
mă preocuparea constantă a Româ
niei pentru soluționarea problemelor 
subdezvoltării și lichidării marilor 
decalaje economice existente, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale.

România acordă o importanță deo
sebită adoptării de măsuri eficiente 
de reducere substanțială a armamen
telor convenționale, de creștere a în
crederii între state, pentru retrage
rea trupelor și lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile străine, 
restrîngerea activităților militare ale 
blocurilor și desființarea lor conco
mitentă. în acest spirit. România a 
propus la sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării convenirea in
tre cele două blocuri militare a unui 
plafon cît mai redus pentru princi
palele armamente — avioane, tancuri, 
nave de luptă, rachete, tunuri grele 
și altele.

Aplicarea acestui ansamblu de mă
suri vizînd oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare trebuie 
să se facă în condiții de încredere 
reciprocă și de securitate egală pen

tru toate țările, in care sens Româ
nia a propus instituirea în cadrul 
O.N.U. a unui organism internațional 
învestit cu dreptul de a controla și 
inspecta realizarea măsurilor de de
zarmare adoptate, căruia guvernele 
să-i acorde întregul sprijin.★

Dimensiunile la care a ajuns cursa 
înarmărilor, consecințele ei pentru 
prezentul și viitorul omenirii fac ca 
lupta pentru asigurarea păcii și 
securității mondiale, pentru dezar
mare să devină problema centrală a 
vieții internaționale. Fără adoptarea 
unor măsuri reale de dezarmare nu 
va putea fi salvată pacea, fără eli
berarea uriașelor resurse naturale și 
umane pe care le înghit înarmările 
nu se poate imagina soluționarea 
problemelor grave pe care le creea
ză perpetuarea crizei economice, a 
subdezvoltării, a decalajelor econo
mice.

în aceste condiții, România accen
tuează necesitatea imperioasă de a 
se intensifica lupta unită a tuturor 
statelor, a tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice, progresiste, a tu
turor popoarelor pentru depășirea 
momentului de cumpănă în care se 
găsește omenirea, pentru impunerea 
de’ măsuri care să marcheze pași 
concreți în domeniul dezarmării. în
tăririi păcii și securității. în această 
luptă, țara noastră se înscrie în pri
mele rinduri, cu prestigiul și autori
tatea unei activități dinamice, cu 
hotărîrea de a acționa și in viitor cu 
toată energia pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea practică a de
zarmării, la eliberarea omenirii de 
povara cheltuielilor militare, pentru 
făurirea unei lumi a păcii; in care 
popoarele să se poată consacra pro
gresului economic și social indepen
dent, să aibă asigurat dreptul fun
damental, dreptul la viață, la pace, 
la independență, la dezarmare, la o 
viață liberă și demnă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA •

R.F. GERMANIA:

Armata indiană a preluat contro
lul deplin asupra orașului Gauhati, 
capitala statului Assam. Unităților 
militare le-au fost acordate puteri 
speciale, in vederea lichidării acte
lor de violență, anunță agenția in
diană de presă P.T.I. Potrivit a- 
genției citate, bilanțul parțial al 
violențelor — provocate de ciocniri 
intre populația locală și imigranți — 
se ridică la cel puțin 2 500 morți și 
peste 8 000 de răniți.

Premierul indian a cerut In mai 
multe rinduri încetarea actelor de 
violență, pentru a permite ajuto
rarea zecilor de mii de oameni a- 
fectați de recentele incidente.

Statul Assam, situat în nord-estul 
Indiei, are o populație de 20 mi
lioane de locuitori, produce anual 
5 milioane tone de țiței și se află 
pe unul din primele locuri în lume 
la producția de ceai.

Acțiune de protest față 
de grupările neofasciste
BONN 17 (Agerpres). — La che

marea P.C.G., P.S.D., a Partidului 
ecologiștilor și a altor organizații po
litice și obștești, mii de locuitori din 
Heidelberg au luat parte la o de
monstrație pe arterele principale ale 
orașului pentru a condamna toleranța 
autorităților față de activitatea gru
părilor neofasciste în R.F.G.

Acțiunea a fost organizată în semn 
de protest față de organizarea, la 
Heidelberg, a unei reuniuni a gru
pării neofasciste autointitulate „U- 
niunea Populară Germană", în cursul 
căreia s-au auzit lozinci fasciste, 
precum și glasuri ce proslăveau ac
tele bestiale comise de criminalul de 
război Klaus Barbie, supranumit 
„călăul din Lyon", judecat, în pre
zent, pentru faptele sale de un 
tribunal francez.

La încheierea demonstrației, în 
fața clădirii în care se desfășura 
adunarea neofasciștilor a avut loc 
un miting de masă, în cadrul căruia 
s-a cerut guvernului vest-german să 
interzică organizația neofascistă.

Criza siderurgiei 
italiene

ROMA. 17 (Agerpres). — Industria 
siderurgică a Italiei parcurge o gravă 
criză. Potrivit unor date ale organi
zației statistice „Assider", în luna fe
bruarie producția de oțel a Italiei a 
fost cu 22 la sută mai mică fată de 
luna corespunzătoare a anului tre
cut. Experții „Assider" au constatat 
că primele luni ale acestui an „nu 
vor aduce nimic care să atenueze 
criza din acest domeniu". După pă
rerea lor, în viitoarele luni industria 
siderurgică a Italiei și a altor țări 
membre ale C.E.E. își va menține ni
velul scăzut al producției, ceea ce 
va influenta negativ asupra ocupării 
forței de muncă.

„Gladiatorii" societății de consum
Se lasă noaptea peste un oraș- 

port vest-european. Un bărbat sleit 
de puteri, rănit, încearcă cu dispe
rare să scape de urmăritori, care 
il ajung insă din urmă. Ultima lui 
șansă? Să plonjeze in canal-și să 
ajungă înot pe celălalt mal. Stră
danie zadarnică. Asasinii îl încol
țesc și îl omoară, sălbatic, cu lo
vituri de vislă.

Cu acest episod de extremă vio
lență începe noul film al regizoru
lui francez Yves Boisset „Prețul 
primejdiei". Subiectul 7 Pentru un 
premiu teribil de ademenitor — un 
milion de dolari — mai multi tineri, 
majoritatea șomeri, se oferă să de
vină protagoniști ai unui serial TV, 
filmat „pe viu". Un fel de joc. in 
care rolul lor este acela de a-și 
„risca pielea" : ei pot intra in po
sesia premiului doar dacă reușesc 
să scape teferi de un grup de asa
sini plătiți. Vinătoarea de oameni 
este transmisă in direct, postul res
pectiv inregistrind, grație acestei 
emisiuni, un colosal succes de pu
blic. dar mai ales profituri exorbi
tante. Primii trei „candidați" au și 
căzut răpuși. Cel de-al patrulea, 
șomer și el, se hotărăște să conti
nue ..jocul", dar după propriile sale 
reguli. Și va ieși învingător. In fi
nal. cu revolverul in mină dă nă
vală pentru a cere prezentatorului 
și producătorului emisiunii să măr
turisească spectatorilor dedesubtu
rile acestei afaceri. Producătorul se 
dezvinovățește, adresind publicului 
intrebarea-cheie : „Cine poartă, de 
fapt, vina 7 Noi. care organizăm un 
asemenea spectacol, sau voi care-l 
urmăriți 7"

Să fie oare filmul amintit pură 
ficțiune 7 Nu s-ar putea spune din 
moment ce realitatea oferă o boga
tă sursă de inspirație. Intr-adevăr, 
in prezent, in Statele Unite, o emi
siune intitulată „That’s incredible !“ 
(E de necrezut I), situată in topul 
programelor TV. prezintă diverși 
indivizi lipsiți de resurse financia

re, încurajați spre isprăvi de la 
care se dau in lături chiar casca
dori profesioniști. „Cei care ne po
negresc — declarau deunăzi produ
cătorii — scapă din vedere partea 
pozitivă a emisiunii noastre. Nu 
merită oare admirație performan
țele tinărului atlet orb sau ale fot
balistului cu un singur picior ?“.

Cu ce s-a ales, de pildă. Stan 
Kruml (36 de ani), care a încercat 
să străbată un tunel in flăcări de 
50 de metri lungime 7 Cu arsuri 
grave la ambele mîini, astfel incit 
a fost pus în imposibilitatea de a 
pipăi bancnotele (nu prea multe 
dealtfel I) pentru care și-a riscat 
viața. .Sau Steve Lewis (25 de ani), 
care a „zburat" cu mașina, cu 160 
de kilometri la oră, pe deasupra 
unor vehicule înșirate unul lingă 
altul 7 Cu un picior zdrobit, ceea 
ce a făcut din el un infirm, pentru 
tot restul vieții. Sau Gary Wells 
(23 de ani), care a efectuat un salt 
Cu motocicleta pe deasupra finti- 
nilor arteziene care împodobesc es
planada unuia din cazinourile de la 
Las Vegas 7 Cu multiple fracturi la 
craniu și la ambele membre.

Un lucru rămâne incontestabil. 
Emisiunea își atinge scopul, acela 
c.a spectatorii să exclame : „E de 
necrezut!". Și mai ales ca profitu
rile de pe urma reclamelor comer
ciale să crească în aceeași incredi
bilă proporție. Intr-adevăr, e de ne
crezut că în timpurile noastre viața 
unui om să nu valoreze mai mult 
decît pe vremea jocurilor din sân
geroasele arene ale antichității. Iar 
la intrebarea-cheie a filmului „Pre
țul primejdiei" — cine poartă vina 
pentru o asemenea degradare a 
ființei umane — răspunsul este 
simplu: însăși societatea de con
sum care, de dragul profitului, nu 
se dă în lături să-și creeze și să-și 
sacrifice cu singe rece proprii gla
diatori.

Ioana DABU
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