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ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R

CAMPANIA AGRICOLĂ DC PRIMĂVARĂ

Prin mobilizarea puternică
a tuturor oamenilor muncii de la sate

RITMUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 
TREBUIE MULT INTENSIFICAT!

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 22 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat 
Raportul privind situația economico-finan- 
ciară pe ansamblul economiei naționale 

-■ anul 1982, rezultată pe baza analizei 
;de bilanț.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
anul 1982 s-a încheiat cu rezultate bune 
în consolidarea realizărilor obținute în 
dezvoltarea economică a țării, în creș
terea cu prioritate a unor sectoare de 
activitate, în progresul mai rapid al bazei 
proprii energetice și de materii prime, 
reducerea consumurilor de materii prime, 
combustibil și energie, valorificarea su
perioară a resurselor materiale și de 
muncă. O atenție deosebită a fost acor
dată întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, aplicării noului me
canism economico-financiar, ceea ce s-a 
reflectat pozitiv în creșterea rentabilității, 
îmbunătățirea rezultatelor financiare, asi
gurarea echilibrului financiar și desfășu
rarea circulației bănești în limitele pla
nificate.

Activitatea desfășurată pentru îndepli
nirea sarcinilor pe 1982, succesele obți
nute evidențiază realismul prevederilor 
planului, justețea politicii partidului, a 
indicațiilor și orientărilor - tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind trecerea la 
dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor 
de activitate, ridicarea calității producției 
și creșterea eficienței în întreaga viață 
eccnomico-socială.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
rezultatele obținute în anul 1982, în con
dițiile grele determinate de criza mon
dială, puteau fi și mai bune dacă în toate 
sectoarele de activitate s-ar fi acționat cu 
mai multă răspundere pentru mobilizarea 
tuturor forțelor materiale și umane de care 
dispune economia noastră socialistă. In 
legătură cu aceasta, Comitetul Politic 
Executiv a criticat lipsurile care au condus 
la nerealizarea unor indicatori de plan și

a adoptat un program de măsuri pentru 
îmbunătățirea continuă a activității eco- 
nomico-financiare, care va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Plenarei Comite
tului Central al Partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, în continuare, Raportul privind 
evoluția prețurilor și tarifelor in anul 1982.

Subliniind că evoluția prețurilor în anul 
1982 se situează practic la nivelul prevă
zut în plan, Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că prin măsurile luate s-au asi
gurat fundamentarea acestora pe baza 
costurilor de producție, corelarea pe prin
cipii economice a tuturor categoriilor de 
prețuri, aplicarea in condiții mai bune a 
noului mecanism economic în toate unită
țile socialiste.

Comitetul Politic Executiv a trasat ca 
sarcină ministerelor și celorlalte organe 
centrale și locale să ia măsuri pentru 
creșterea mai susținută a producției și 
reducerea costurilor, realizarea intrărilor 
de produse agricole la fondul de stat și 
a desfacerilor de mărfuri către populație, 
la nivelul și în structura prevăzute în plan.

Criticînd unele lipsuri existente, Comi
tetul Politic Executiv a cerut să se acțio
neze ferm pentru legarea întregii activi
tăți de producție - atît cantitativ, cît și 
calitativ — de cerințele de consum, precum 
și pentru îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan la prestările de servicii 
către populație. S-a indicat, totodată, tu-~ 
turor ministerelor, unităților economice, 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, consi
liilor populare să ia măsuri pentru respec
tarea cu strictețe a prețurilor, să nu se 
mai admită sub nici un motiv majorarea 
— peste aprobări — a acestora, urmînd să 
fie sancționate cu severitate orice abateri 
de la prețurile legal stabilite, inclusiv a 
celor de mercurial.

Comitetul Politic Executiv a analizat, 
apoi, Raportul privind stadiul aplicării mă
surilor adoptate de conducerea partidului 
pentru trecerea la noul program de lucru 
în unitățile miniere.

S-a apreciat că, pe baza programului 
aprobat

C.C. al P.C.R. și a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea cu 
cadrele de conducere, specialiști și mun
citori din industria minieră și geologie, 
organele și organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii din unitățile miniere 
și de cercetare geologica au acționat, 
împreună cu ministerele minelor și geo
logiei pentru organizarea activității per
sonalului muncitor în trei schimburi a cite 
opt ore și asigurarea condițiilor politico* 
organizatorice și tehnice in vederea trece
rii la programul de lucru continuu in toate 
întreprinderile miniere.

Apreciind că există condițiile necesare 
ca programul stabilit pentru creșterea pro
ducției în sectorul minier să se îndepli
nească și chiar să se depășească, Comi
tetul Politic Executiv a exprimat convin
gerea că puternicul detașament al mine
rilor, care a primit cu deplină adeziune 
măsurile stabilite de conducerea partidu
lui, ca și importantele orientări și indi
cații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va face totul pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului privind dezvoltarea 
mai rapidă a bazei energetice și de ma
terii prime.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, de asemenea, Raportul cu pri
vire la efectivul, compoziția și structurai 
organizatorică a partidului la 31 decem
brie. 1982 ; Raportul cu privire la activita
tea desfășurată in anul 1982 de către or
ganele de partid, de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului ; Raportul privind acti
vitatea de rezolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii în 1982 ; Raportul privind activita
tea internațională a partidului și statului 
în 1982 și principalele orientări în politice 
externă în anul 1983 și a hotărît să le 
supună dezbaterii plenarei C.C. al P.C.R.
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— Vă place griul nostru ? Cum e
ascunde cioara in el... Așa vine vorba ___ ___
cum, de mult nu am avut așa griu. Asta a depășit cu 
vreo lună condiția lui de vegetație pentru data in care 
ne aflăm, datorită vremii din acest an.

Stau de vorbă cu inginerul-șef, Voicu Ion, de la 
C.A.P, Scomicești. Bătut de vint, plin de praf, omul 
înalt din fața mea are un fel grăbit, ca să nu spun fe
bril, de a face o foarte realistă și pini la urmă capti
vantă „teorie la zi a agriculturii".

— Vedeți, nu de fiecare palmi de pământ trebuie 
acum să avem grijă, ci de fiecare plantă ! De-acum și 
pină băgăm sacii in hambar. Pentru că ne mai scapă 
uneori piinea din mină... Da, zău așa, muncești bine tot 
timpul anului și citeodată pentru o zi întîrztere, pen
tru cîteva ore chiar, pierzi o parte din rodul muncii. 
E ca și cum ai pierde de la mină pină la gură o parte 
din mâncarea ta...

— Și dumneavoastră vorbiți in numele unei gospodă
rii renumite, fruntașă pe țară...

— E adevărat, dar vorbesc In primul rind în nu-

acum, se poate 
pe la noi... Orl-
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melp marii datorii patriotice — cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele țării — pe care o au 
toți lucrătorii pămintului românesc de a da cit mai 
multă pline poporului. Vedeți, noi, aici, ne-am bătut 
cu multe vitregii. Și-am izbindit. Acum vreo cinci 
ani am avut inundație mare, dar am recoltat cu mâi
nile, cu secera, și ne-am salvat piinea. In alt an, a dat 
grindina, dar am luat fiecare fir de porumb — nu 
exagerez, am luat fiecare fir de porumb — și l-am 
„recepat", i-am rupt adică frunzele bolnave, ca să-l 
salvăm. Și l-am salvat. Acum un an, ce să vă mai 
spun, se pornise un foc la Pădurea Mare, care se în
tinde pină la Jitaru, și pină să vină pompierii din Sla
tina ar fi ars o tarla de vreo 70 de hectare de griu, din 
vecinătatea pădurii.

— Și n-a ars...
— Păi cum ? Pină să vină pompierii cu mașinile 

lor, un cooperator de-al nostru, „Nelu a lu’ țară" îi zi
cem noi, dar pe el il cheamă Cristina Ion, împreună 
cu șase copii au „bătut focul" cu miinile lor, cu crengi 
rupte, cu picioarele și l-au stăpinit la 5—6 metri de 
lan. Și nu am pierdut nici un sac de griu, nici o piine 
de pe tarlaua aceea.

— Și cam cite plini au fost salvate de la foc ?
— Păi socotiți și dumneavoastră. 6 600 de kilograme 

la hectar ori 70 de hectare, vreo 462 000 kilograme de 
griu, adică vreo 231 000 de piini de-ale noastre, de 
brutărie, că franzele ies mai multe.

Ce vreau să spun cu toate astea 7 Că trebuie să pă
zim ca lumina ochilor pămintul pe care-l lucrăm, ve
getațiile, avuția întreagă a recoltelor. An de an recu
noaștem: e bine, dar puteam să obținem mai mult ! 
Tare aș vrea ca anul acesta, după ce umplem hamba
rele, să putem spune: ne-am făcut datoria pină la 
capăt și am obținut o recoltă foarte bogată, o recoltă 
minunată, cum se poate scoate cu adevărat din pămîn- 
tul nostru strămoșesc.
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In chip fericit, Beiu
șul a împrumutat nu
mele unei vetre etno
grafice perfect indivi
dualizate, de certă 
autenticitate și valoa
re. Regăsim freamătul 
și vigoarea acesteia în 
fiecare joi, la tirgi.il 
săptămînal, unul din
tre cele mai renumite 
din Transilvania. Vin 
atunci la Beiuș olari 
din Lelești, Leheceni 
și Criștior, lădari din 
Budttreasa, meșteri de 
furci din lemn și de 
unelte agricole 
Cresuia și Burda ; 
vin sumănari din 
bești, cojocari din 
metea și Beiuș, femei 
harnice cu țesături 
din Pietroasa, Curățe
le ori Josani, după 
cum, tot joia, se adu
nă crescători de ani
male din satele rin- 
duite în jurul Beiușu
lui ca mărgelele intr-o 
salbă de mireasă. Via
ța de un anume cere
monial 
mentul 
dăinuirii 
trerupte

Pentru întreaga de
presiune, cu „culmile 
domolite-n cintece", 
Beiușul e locul unde 
toate drumurile se a- 
dună. Se adună pen
tru a se desprinde din 
nou, bătătorite fiind 
de zeci de mii de tu
riști porniți să cunoas
că miracolul lumii îm
pietrite din adincurile 
palatelor subterane de 
la Chișcău la Meziad, 
fermecătorul platou al 
Padișului 
de liniște 
Vale.

Bătrîna 
păta pe 
respirația 
modern. Doar 
nicii lși mai aduc a- 
minte de imaginea de 
cindva a urbei cu li
niște de sihăstrie. Ci
frele ne ajută cît de 
cit să cuprindem di-

din 
mai 
Sîr- 
Re-

naște senti- 
istoriei, al 

noastre neîn- 
prin vreme.

și ținuturile 
ale Stinii de

așezars ca
zi ce trece 

unui ora? 
virst-

ZONALI

Stadiul insămînțării culturilor de primăvară in procente — în seara zilei de 21 martie

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme)curente ale activită
ții de partid și de stat.

• reportaje • însemnări •

mensiunile 
Beiușul anului 
avea un singur ingi
ner — azi are 70 ; la 
sănătatea populației 
vegheau patru medici 
— azi aproape 60 ; la 
catedră urcau două
zeci de dascăli-— azi

zilei de 21 martie® Pînă în seara
au fost semănate 804 130 hectare MECANIZATORI, COOPERATORI,

realității. 
1948

© în cîteva zile trebuie să se în
cheie în toate județele semănatul 
mazării, ovăzului, orzoaicei, cul
turilor furajere din prima epocă, 
inului pentru ulei și fibră, planta
rea cartofilor de vară

® Forțe importante să fie concen
trate la însămînțarea sfeclei de 
zahăr, mai ales în județele din 
Dobrogea, Moldova și Transil
vania

® Este necesar să se treacă pe un 
front larg la semănatul florii- 
soarelui

® Maximă răspundere și exigență 
pentru calitatea lucrărilor, pentru 
asigurarea densității optime de 
plante la hectar

ÎN ZIARUL DE AZI:

pentru a-și cîștiga 
haine și mîncare ? Ar
gumentele covîrșesc. 
Comparațiile relevă 
sugestiv drumul par
curs. Ne confirmă și 
tovarășul Vasile Clep- 
ca, secretarul comite
tului orășenesc de

SPECIALIȘTI, OAMENI Al

MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin mașinile 
și utilajele, fiecare oră din 
zori și pînă în noapte pentru 
grăbirea la maximum a 

însămînțărilor!
Nu precupețiți nici un efort 
pentru a realiza lucrările 
la un înalt nivel calitativ, 
pentru a pune baze solide 

recoltelor din acest an!

I 
I
I 
I
I

J
I
I 
I
( 
I I
I 
!

• RUBRICILE NOASTRE : „Scîn- 
teia" pe urmele „Scînteii" ; Cu- 
vintul cititorilor, cuvintul oame
nilor muncii ; Note de iectură ; 
Din viața partidelor comuniste 
și muncitorești ; Faptul divers ; 

Sport; De pretutindeni.

„Cultură luptătoare
F\

acum patru unități a* 
sigură o producție de 
170 ori mai mare de- 
cit in amintitul an de 
referință. Nu expor
tam nimic cu optspre
zece ani în urmă, in 
vreme ce azi livrăm 
partenerilor din dife-

Dimensiunile socialiste ale
orașului de pe Crișul Negru

corpul didactic numă
ră peste 220 
dre, 
bil, i 
oraș 
11 000 
gătește pentru mun
că și viață 5 20' - co
pii. semn că f bea 
nu-și dezminte i 
zonul. Citi dintre-,;./*-, 
cești învățăcei știu 
oare că odinioară, în 
fiecare 
orașul 
Negru 
„piața 
peste 400 de copii in
tre 9 și 17 ani erau 
angajați ca simbriași

de ca- 
Este remarca- 

dealtfel, că un 
cu ceva peste 

I locuitori pre-

primăvară. în 
de pe Crișul 

era organizată 
slugilor", unde

partid, primarul Be- 
iușului :

— Renașterea socia
listă a plaiurilor noas
tre aparține în mod 
deosebit anilor „Epocii 
Ceaușescu". Care era. 
bunăoară. economia 
Beiușului pînă acum 

,cîteva decenii 7 La 
de-abia 
produc- 
de 600 

ca anul

■ T naționalizare 
se atingea o 
tie industrială 
'mii lei. pentru 
trecut valoarea pro
ducției industriale să 
se apropie de 600 mi
lioane lei ! în 1965 nu 
aveam nici o între
prindere republicană :

rite țări europene ma- 
șini-unelte, mobilă, 
alte produse.

Moment de referin
ță în cronica așezării : 
vizita de lucru, in 
1977, a secretarului ge
neral al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest 
prilej s-a dat un avînt 
fără precedent dezvol
tării orașului nostru. 
Doar două repere din 
acest vast tablou al în
noirilor : a fost pusă 
în funcțiune fabrica de 
mașini-unelte și s-a 
dublat capacitatea ac
tualei întreprinderi de

mobilă. Efectul ? Nu
mărul personalului 
muncitor „bate" acum 
spre opt mii — față 
de 1 520, cit era in 
1965.

Opera urbanistică 
s-a conceput firesc pe 
măsura acestei reali
tăți. A spune despre 
Beiuș că devine de 
nerecunoscut nu este o 
expresie șablon. Ora
șul ișl pierde în grabă 
ridurile vechimii, ceea 
ce e ros de timp Iasă 
loc noului. Numai în 
ultimii trei ani zestrea 
urbei și-a adăugat 
încă șase sute de a- 
partamente conforta
bile. însemnind casă 
nouă pentru încă două 
mii de oameni. Negre
șit. bunăstarea s-a a- 
șezat în rosturi mai 
înalte in această vatră 
străbună, cintărind în 
gestul viețuirii cotidie
ne mîndria trecerii cu 
folos prin vreme.

Beiușul de mîine 7 
lată un capitol de is
torie la fel de capti
vant. Pulsul șantiere
lor a devenit o con
stantă cotidiană, 
deslușim in 
industrială, 
chibzuiește 
unei fabrici 
aglomerate din lemn ; 
îl descifrăm în sche
lele care încorsetează 
încă cochetele 
de pe Aleea 
reper pentru 
tura modernă, 
că. plină de persona
litate. ce împlinește 
fericit linia de seme- 
tie dulce. In preajmă, 
în vestitul muzeu et
nografic. mărturiile 
dăinuirii luminează in 
timp. Orașul se dez
voltă in ritmuri di
namice, socialiste, este 
primitor, deschis și 
pur, ca o oglindă a 
frumuseții din sufletul 
oamenilor săi.

îl 
platforma 
unde se 
execuția 
de plăci

blocuri 
Moților, 
arhitec- 
specifi-

Ioan IAZA

Experiența trecutului, cunoaște
rea istoriei poporului și cu deose
bire a operelor reprezentanților lui 
pe tărimul culturii au un rol de
cisiv în edificarea prezentului și a 
viitorului. Este un adevăr care a 
fost și este permanent pus in lu
mină in documentele de partid ' și 
de stat, in cuvintările și în 
opera scrisă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., ca unul dintre cele mai de 
seamă instrumente educativ-politi- 
ce in vederea consolidării conștiin
ței patriotice, a mindriei firești că 
aparținem acestui popor. Mai mult 
decît oricare dintre perioadele 
dezvoltării în timp a scrisului ro
mânesc, perioada veche, de Ia în
ceputuri pină aproximativ după 
Dimitrie Cantemir, justifică din 
plin afirmația lui N. Iorga, potri
vit căreia cultura românească este 
o „cultură luptătoare", deosebit de 
activă 
rilor 
român 
nui în 
egalitate și inde
pendență națio
nală cu celelalte 
popoare ale lu
mii. Una dintre 
portante caracteristici 
rilor românești este 
.militant, mult mai

în sensul susținerii dreptu- 
poporului 

de a dăi- 
condiții de

însemnări de Ion ROTARU

cele mai im- 
a scrie- 

umanismul 
accentuat 

prin comparație cu alte literaturi
nationale. De la Nicolaus Olahus 
pină la Dimitrie Cantemir. în con
cepția cărturarilor români menirea 
scrisului este aceea de a consem
na faptele istorice în lumina cu
rată a adevărului. în așa fel incit 
urmașii să aibă a învăța din expe
riența generațiilor precedente, să 
urmeze binele și să evite răul, 
pragmatismul unor Ureche, Costin 
sau Neculce implicînd astfel un 
sens de înaltă moralitate, odată cu 
sentimentul nobil al apartenenței 

’ de neam. Prin condeiul celor trei 
mari cronicari moldoveni urmați 
întru aceasta de stolnicul Constan
tin Cantacuzino și de Dimitrie 
Cantemir. nu mal puțin insă și 
prin acela al scriitorilor eclesiastici, 
un Varlaam, Simion Ștefan, în 
anume chip și prin diaconul Co- 
resi, mai înainte de ei. s-a atras 
atenția asupra unității naționale și 
de limbă a românilor din cele trei 
provincii, atît de multă vreme des
părțite din punct de vedere admi
nistrativ și politic. în epoca veche, 
cum era firesc, la întărirea con
științei unității de neam a contri
buit. în certe împrejurări, circula
ția valorilor culturale, preponde
rente fiind pe atunci tipăriturile 
religioase. S-a produs astfel per
manent intre cele trei provincii ro
mânești o circulație intensă, prin- 
tr-un fel de „transhumantă", de o 
parte șl de alta a arcului carpatic. 
Textele maramureșene, tipăriturile 
diaconului Coresi da la Brașov, 
„Palia de la Orăștie" — de la a 
cărei editare s-au împlinit patru 

^secole — „Cartea românească de

învățătură (Cazania)" a mitropolitu
lui Varlaam al Moldovei, apărută 
la Iași, in 1643. „Noul Testament 
de la Bălgrad" (1648), „Biblia de 
la București" (1688), cronicile mol
dovene cunoscute bine in Țara 
Românească și, invers, cele mun- 
tene pătrunse de asemeni în com
pilații manuscrise moldovene tîr- 
zii etc. sint dovezile cele mai clare 
ale întăririi, păstrării și continuei 
dezvoltări a conștiinței unității na
ționale prin cultură a românilor de 
pretutindeni. Parte integrantă din 
acest umanism militant și patriotic, 
prezent în mai toate scrierile vechi, 
este mai ales afirmarea consecven
tă și demonstrarea cu argumente 
dintre cele mai puternice a unității 
de origine, latinitatea limbii și ro
manitatea românilor. Aceasta este 
chiar una din trăsăturile funda
mentale ale umanismului româ
nesc, manifestat tîrziu prin raport 
cu umanismul european. Cunoaște

rea antichității 
greco-latine. Ia 
un Nicolaus Ola- 
hus, Udriște Năs
turel. Grigore U- 
reche, Miron Cos
tin, Nicolae Mi- 

lescu Spătarul, Nicolae Costin, Stol
nicul Constantin Cantacuzino, Dimi
trie Cantemir etc. a avut ca princi
pal rezultat tocmai demonstrarea o- 
riginilor poporului român, idee pre
luată în secolul luminilor de re
prezentanții Școlii ardelene, de 
Samuil Micu, Gheorghe Șincai, 
Petru Maior, Ion Budai Deleanu și 
mulți alții. Militantismul in cul
tură, cu deosebire în cazul celei 
românești, s-a dovedit astfel a avea 
un caracter legic, in felurite for
me. la 1848, în epoca Unirii și ma
rilor clasici. în preajma celui dinții 
război mondial etc., pînă în zilele 
noastre.

O altă caracteristică a literaturii 
și culturii naționale manifestată 
mai întîi în perioada veche, intr-un 
chip tot atit de firesc și necesar, 
este aspectul ei popular și. am , 
putea spune, democratic. Apariția 
relativ tîrzie a scrisului în româ
nește (cel mai vechi document de 
oarecare întindere descoperit pînă 
acum este Scrisoarea boierului 
Neacșu din Cimpulung către ju
dele Brașovului Hans Benkner. in 
1521), precum și inexistența unor 
modele aulice (limba oficială, in 
biserică și în cancelariile domnești, 
fiind slavona, o limbă moartă, cu 
totul deosebită, ca structură, de 
limba română) au făcut ca primii 
cronicari ca și scriitorii eclesiastici 
să adopte un stil foarte apropiat 
de limba vie a poporului. Așa se 
explică, în continuare, caracterul 
popular și specificul național deo
sebit de pronunțat al literaturii ro
mânești. de la Începuturile ei pină 
astăzi. Nu mic a fost, cit privește 
epoca veche, dar și mai tîrziu. cu
(Continuare în pag. a IV-a)
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Muncitorul Constantin Mlnes- 
cu, de la întreprinderea „Fero- 
email" din Ploiești, a suferit un 
grav accident. I s-au dat pri
mele îngrijiri medicale. Dar 
omul pierduse o mare cantitate 
de singe, viața fiindu-i in 
pericol. Vestea a ajuns si in în
treprindere. Imediat, nu mai pu
țin de 40 dintre tovarășii săi de 
muncă s-au prezentat la spital. 
Omul se află acum in convales
centă și este in afară de orice 
pericol. El aduce și pe această 
cale călduroase mulțumiri oa
menilor de omenie care i-au dă
ruit picăturile de viață sal
vatoare.

I
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I
I

I Merită!

I
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La scurtă vreme, una după 
alta, s-au desfășurat fazele pe 
tară ale concursurilor profesio
nale „Cel mai bun lucrător in 
domeniul creșterii 
sistem industrial" 
bun silvicultor". 
Elena Simion de 
economică de stat 
tă pentru creșterea și ingrășarea 
porcilor Mătăsaru, și Constantin 
Dragomir, de la Ocolul silvic 
Găești. Amindoi din județul 
Dîmbovița. Da întoarcerea aca
să. colegii de muncă i-au intim- 
pinat cu... aplauze. Merită !

porcilor in 
și ..Cel mai

Ciștigători : 
la Asociația 

Si cooperatis-
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„Alpinistul"
Are cuvintul procurorul Mir

cea Pașca : „Trecătorii aflati in- 
tîmplător la ora aceea pe strada 
Gh. Marinescu din Tirgu Mureș 
au zărit un ins care cobora din 
podul unui imobil, pe o fringhie, 
la etajul al treilea.

— Și-o fi uitat omul cheile in 
ușă și a rămas inchis pe din 
afară.

— Dar dacă pică ?
N-a picat. Ca un veritabil al

pinist. insul a plonjat în aparta
ment pe geamul deschis al bu
cătăriei. După ce a luat toți 
banii gheață pe care i-a găsit, 
plus alte obiecte de valoare, a 
ieșit pe aceeași fereastră și s-a 
cățărat pe fringhie, tot in chip 
de alpinist. Cum trecătorii ii 
reținuseră bine citeva semnal
mente. militia l-a prins repede 
pe făptaș, care nu era altul de- 

Ferencz, individ fără 
care mai fusese con

ta trei ani închisoare, 
primit trei ani.

i
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Dacă ar fi să ne luăm 
felul cum sint aranjate 
vitrine ale magazinelor din Aiud 
— află ';.’ din ziarul „Unirea" din 
Albe.’Ialia — ar insemna că nu 
ne aflăm in plină primăvară, ci 
in forfota lui decembrie, deve
nită. prin tradiție, „luna cadou
rilor". Cel puțin așa sugerează 
vitrinele magazinului „Foto- 
Snort-Muzică" șt ale unității 
„Papetărie", unde se află expu
se tot felul de cadouri pentru 
iarnă. Si. ca să fie tacimul com
plet. intr-una din vitrine se afla 
și un... Moș Gerilă.

Te pomenești că in decembrie 
ne vom trezi in vitrine 
ghiocei I

CU...
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Doua cazuri, 
aceeași cauza

I
I

I
I
I
I
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Aflat la volanul autoturismu
lui proprietate personală. Ioan 
Govor, de la întreprinderea „23 
August" din Satu Mare, a lovit 
puternic două mașini din spate, 
în timp ce acestea opriseră re
gulamentar la semaforul unei 
intersecții.

Un altul, aflat tot la volan — 
Adalbert Mezinger, de la Spita
lul municipal Satu Mare — a 
lovit puternic din spate o altă 
mașină care circula regulamen
tar. cu viteză moderată, adapta
tă in mod preventiv la condi
țiile meteorutiere concrete.

Două cazuri din una și aceeași 
cauză : conducerea sub influenta 
alcoolului. Amindoi făptașii au 
tras pe dreapta și se află acum 
in cercetare.

Măcar de s-ar trezi la reali
tate !
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Poșta rubricii
© V. Iliescu — Arad : „Există 

in orașul nostru o stradă cu 
numele „9 Mai", dar nici con
structorii, nici edilii nu s-au în
grijit ca ea să aibă și trotuare. 
Ce este de făcut ?“.

Este de făcut... trotuare !
O S. Bogdan — Sighetu Mar- 

mației : „Pe strada Traian se 
află două ateliere ale aceleiași 
cooperative „Sigheteana". In 
timp ce la parter e unul pentru 
reparat pantofi, la etaj se află 
cel de depanare radio, și televi
zoare, aparate pe care oamenii 
le urcă pe scări în circă. Nu 
s-ar putea invers ?“

S-ar putea, bineînțeles l
0 P. Dăneseu — Galați : De 

la o vreme încoace, autobuzele 
nu mai opresc in stația din fata 
spitalului județean. Bolnavii și 
cei care vin la policlinica spi
talului sint nevoiți să meargă 
mult pe jos".

Deși mersul pe jos e indicat 
șt sănătos, in cazul de față, cu 
oameni suferinzi, povestea nu e 
deloc... sănătoasă. Așteptăm un 
tratament adecvat.

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteil"

I
I

CUVÎNTUL CITITORILOR, 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII 
F; 1 iiTi ÎTT ' ^7'«?» sesizări * opinii i propuneri »

De la „neînțelegeri” la risipă

Activitatea neobosită în mijlocul 
oamenilor constituie esența stilului 
său de muncă, iar faptele îl definesc, 
îl găsim în cooperativa agricolă de 
producție, in fermele zootehnice sau, 
în aceste zile, pe tarlale la însămîn- 
țări, alături de mecanizatori. Poate 
fi intilnit in școli, grădinițe. în ate
lierele meșteșugărești, in locurile de 
producție ale industriei mici... Seara, 
este o prezență nelipsită la adunări 
generale de partid sau ale organiza
țiilor U.T.C., la invățămîntul politi
co-ideologic ; îl vedem la căminul 
cultural interesindu-se de activita
tea cultural-educativă. Pentru el sar
cina ce i-a fost încredințată consti
tuie un act de cinste și încredere în 
experiența și forțele sale din partea 
organizației județene, de partid.

Dar cine este acest om cu preocu
pări atît de diverse, string legat de 
viata comunei ? Este reprezentantul 
comitetului județean de partid în co
muna resoectivă, instructorul obștesc 
de partid. Prin el comitetul județean 
de partid și-a amplificat aria de ac
țiune ; prin activitatea lui comitetul 
județean de partid sprijină. îndrumă 
și controlează în tot mai mare măsu
ră activitatea organizațiilor de par
tid din comună și satele aparținătoa
re. întreaga activitate politică și eco- 
nomico-socială a obștii.

...în comuna Fîrdea am ajuns la 
ora înserării. Mai fusesem in aceas
tă comună în vara anului 1980. in 
timpul unor inundații locale. Satele 
afectate atunci sînt acum noi, case 
și gospodării au fost ridicate din te
melii cu sprijinul statului. L-am în- 
tîlnit, la primărie, pe Mihai Pillpeț, 
instructor obștesc de partid pentru 
comuna aceasta. Se purta o discuție 
vie cu factori de răspundere desore 
ceea ce cu numai două zile în urmă 
primarul, Coriolan Cîrștlu, raportase 
la instruirea lunară avută la Comite
tul județean de partid Timiș. Instru
ire unde a participat și el — instruc
torul obștesc. Se raportaseră atunci 
la mortalități 2b de bovine. S-au mai 
amintit atunci și desore unele aspec
te privind neînregistrarea fătărilor. 
Primarul ceruse ajutorul organelor 
agricole... dar sosise prompt aiutorul 
instructorului obștesc de partid. Dis
cuția avută cu Vasile Drăgănescu, 
secretar al organizației de partid din 
cooperativa agricolă de producție, nu 
a fost prea concludentă. Adevăratele 
cauze se conturau greu. Ochiul

proaspăt al instructorului obștesc, 
nedeprins cu neajunsurile, a sesizat 
unele cauze. Hotărîri anterioare fu
seseră aplicate numai cu jumătăți de 
măsură in zootehnie. Zicea cu voce 
tare instructorul : „Dacă secretaria
tul comitetului județean ține ana
lize la fața locului în unitățile in
dustriale, pe șantiere de construcții, 
in consilii unice agroindustriale, de 
ce biroul comitetului comunal de 
partid, cel al organizației de bază 
n-ar ține o asemenea analiză aici, in 
zootehnie. Să auzim părerea comu
niștii" •. a cooperatorilor, a ingriji-to-

rale, conducerea muncii de primire 
în partid (în anul trecut au fost pri
miți in organizația comunală 13 mem
bri de partid, din care 10 țărani), 
discuțiile individuale, repartizarea 
sarcinilor concrete fiecărui comunist, 
conducerea și îndrumarea organiza
țiilor de masă și obștești etc — stau, 
de asemenea, mereu in atenția sa.

Firește. în rezultatele obținute de 
comună se regăsește și contribuția 
sa. Dezvoltarea industriei mici a în
registrat unele succese. în special in 
prelucrarea lemnului. Valoarea aces
tei producții este de ordinul milioa

Însemnări din județul Timiș

rilor. împreună cu ei să stabilim mă
surile ce se impun".

De fapt cine este acest instructor 
obștesc ? Muncitorul de altădată, ac
tivistul U.T.C. de altădată este în 
prezent vicepreședinte al cooperati
vei de producție, achiziții și consum 
din comuna Făget, o comună înveci
nată cu Fîrdea. și secretar al orga
nizației de partid din cooperativă. 
Prin natura muncii sale are nume
roase legături cu această comună. 
Mai ales în sezonul estival, cind ba
rajul de la Surduc devine loc de 
agrement.. Atunci vine des prin sa
tele comunei, nelimitîndu-se la cele 
una-două zile pe săptămină, cît i se 
cere ca instructor obștesc de partid. 
Dealtfel, dovada implicării sale di
recte in viața economico-socială a 
comunei este ilustrată și de acțiuni
le pe care și le-a prevăzut și pe care 
le regăsim in însemnările sale — un 
fel de jurnal al activității — puse 
față în față cu sarcinile primite în 
cadrul instruirilor la comitetul jude
țean de partid. Dacă în toamna tre
cută a fost mereu prezent la recol
tare și. la sugestia lui, atelajele din 
satele necooperativizate au fost con
stituite in echipe pentru a ajuta la 
culesul și transportul porumbului, 
acum, accentul este pus pe indru- 
marea organizației comunale de par
tid, a organizațiilor de bază pentru 
concentrarea tuturor forțelor la efec
tuarea insămințărilor in timpul op
tim și de cea mai bună calitate.

Problemele specifice muncii de 
partid — tematica adunărilor gene

nelor. Iar comenzile sint ferme. „Mai 
întilnim încă unele manifestări biro
cratice ale unor funcționari de la di
ferite instituții județene, care ne 
stingheresc în loc să ne sprijine. Ei 
uită de fapt un lucru esențial : coo
perativa agricolă de producție de 
aici a devenit rentabilă și datorită 
activităților din industria mică".

Sint desigur multe problemele pe 
care le ridică viața, activitatea prac
tică. El îndrumă și sprijină comite
tul comunal de partid, organizațiile 
de bază pentru a găsi soluțiile cele 
mai bune și a Interveni prompt în 
rezolvarea lor. Alte probleme, cum 
este și cea prezentată mai sus. le re
ține și caută să le soluționeze ape- 
lind la sprijinul comitetului jude
țean de partid, al altor instituții ju
dețene.

Desigur, sînt doar citeva secvențe 
din activitatea unui instructor ob
ștesc de partid. în altă parte a jude
țului, pregătirea, pasiunea de care dă 
dovadă tovarășul Dumitru Iancules- 
cu, instructor obștesc de partid pen
tru comuna Curtea, îi permit aces
tuia desfășurarea unor bogate acti
vități politico-ideologice. culturale și

educative. Fiind localnic și profesor 
de limba și literatura română, el 
este, in același timp, propagandist la 
cadrele didactice, ține expuneri in 
organizațiile de partid din cele trei 
sate componente — Curtea. Homoș- 
dia și Coșova — prezintă informări 
politice și este animatorul activității 
cultural-educative. La ediția trecută 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", corul mixt țărănesc de 
aici a obținut locul III pe țară, iar 
la obiceiuri populare — locul II.

Dar această activitate cultural- 
educativă nu urmărește doar obține
rea de premii in cadrul concursuri
lor. Conținutul ei este adaptat pro
blemelor cu care se confruntă ob
ștea. Ne-a relatat eforturile depuse in 
campaniile agricole — „la mecani
zare se muncește mai greu cu oa
meni «împrumutați», așa că ne-am 
dezvoltat, printr-o intensă muncă de 
convingere, propria brigadă de me
canizare, cu localnici, care țin la me
seria lor". „Necazuri ?“ — ii între
băm. „Cu producția din zootehnie : 
incă e scăzută". Acolo, instructorul 
obștesc ia un pumn de siloz din po
rumb și-l prefiră printre degete : 
„Nu s-a alterat deloc". Iosif Dumi
trescu, șeful bazei furajere, ni se 
adresează : „Trece pe aici foarte des. 
Anul trecut nl s-a mucegăit porum
bul de siloz. De această dată l-am 
tasat cu grijă, mai bine. Tovarășul 
Ianculescu a fost foarte insistent in 
această privință".

...Doi instructori obștești de partid. 
Dintre atîția alții. La numai un an 
de la instituirea acestei funcții — 
expresie a lărgirii bazei obștești a 
muncii de partid, a valorificării ex
perienței politice și organizatorice a 
unor cadre — măsura luată de con
ducerea partidului își dovedește pe 
deplin eficacitatea în ridicarea nive
lului calitativ al muncii organizații
lor de partid.

Virgil GHEORGHIȚĂ

DE LA C.E.C.
Avantajele economisirii la locul de muncă

. Formă modernă, practică și efi
cientă de economisire, depunerile 
la C.E.C. prin virament pe bază 
de consimțămint scris constituie 
un mijloc de economisire treptată 
a unor sume de bani, folosit de 
un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor lunar 
sau chenzinal, fără ca depunăto
rul să se deplaseze de fiecare dată 
Ia agenția C.E.C., aceste operații 
fiind făcute de unitatea la care își 
desfășoară activitatea.

Cei care doresc să utilizeze 
această formă de economisire tre
buie să completeze un formular 
sau să depună o cerere scrisă prin 
care să solicite unității respective 
să li se depună la C.E.C., parțial 
sau integral, retribuția bănească pe 
care o primesc. Formularele res
pective se găsesc Ia ghișeele C.E.C. 
din unități sau la oricare agenție 
C.E.C, și se pun Ia dispoziția depu
nătorilor gratuit.

Sumele consimțite să fie depuse 
la C.E.C. sint înscrise în libretul 
de economii la ghișeul C.E.C. de 
Ia locul de muncă al depunătoru
lui sau în lipsa acestuia la unita
tea C.E.C. unde s-au virat sumele 
respective. înscrierea in contul cu

rent personal a sumelor virate se 
efectuează automat de unitatea 
C.E.C. (sucursala sau filiala C.E.C.) 
la care este deschis contul.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter voluntar, depunătorul 
poate să majoreze sau să micșoreze 
după dorință suma depusă. De 
asemenea, depunătorul poate ori
cind să dispună anularea consimță- 
mintului dat, fără nici o motivare.

De reținut că depunătorii care 
folosesc această formă de economi
sire beneficiază de toate dreptu
rile și avantajele acordate de Casa 
de Economii șl Consemnațiuni șl 
anume : garanția statului asupra 
sumelor depuse, economiile puțind 
fi retrase oricind ; păstrarea secre
tului privind numele depunători
lor. ale titularilor și operațiile efec
tuate ; scutirea de impozite și taxe; 
dobînzi și ciștiguri ; dreptul de a 
împuternici alte persoane (cel 
mult două) să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. ; dreptul de con
diționare a restituirii depunerilor; 
dreptul de a introduce dispoziție 
testamentară asupra sumelor de
puse ; imprescriptibilitatea depu
nerilor. a dobinzilor și ciștigurilor, 
în virtutea acestui avantaj depună
torii la C.E.C. au dreptul să dis
pună după cum cred de cuviință, 
timp nelimitat, de sumele depuse. Din noua arhitectură a Bucureștiului de azi

Foto : Gh. Vînțilă

într-un articol publicat la 21 fe
bruarie 1982 („Scînteia" nr. 12 286 — 
„Reparăm case, dar numai cu ma
terialul clientului"), semnalam că 
unitățile de prestări-servicii' ale 
cooperației meșteșugărești, coopera
ției de producții-achlziții și ale con
siliilor populare — profilate pe exe
cutarea reparațiilor de locuințe — 
nu dispun de suficiente materiale 
necesare efectuării lucrărilor solici
tate de populație. în schimb, respec
tivele materiale se găsesc din plin 
în magazinele comerțului, ceea ce-i 
obligă pe cetățeni s-o facă pe „mer
ceologii" atelierelor de reparații, ocu- 
pîndu-se ei de procurarea materia
lelor trebuincioase. Explicînd că nu 
este nici posibil, financiar, și nici 
eficient din punct de vedere econo
mic ca unitățile de reparații să se 
aprovizioneze din magazinele comer
țului, factori dc răspundere din de
partamentele de resort formulau 
propunerea ca materialele de con
strucții destinate lucrărilor de repa
rații să fie orientate încă de la în
ceput, cu prioritate, prin repartițiile 
de plan, unităților prestatoare de 
servicii. Conform acestei opinii ju
dicioase, în magazine urma să se 
vîndă doar surplusul de produse, în
deosebi ’acele categorii de materiale 
care se pot utiliza chiar de către 
cetățenii înșiși la lucrări simple ; 
după sistemul pieselor de schimb 
auto și electronice, unde, în bună 
măsură, s-a reușit dirijarea, cu 
prioritate, spre rețeaua service a 
acelor repere mai complexe, care nu 
se pot monta direct de cetățeni.

în articol se mai arăta că, dincolo 
de neplăcerile actualului mod de 
aprovizionare cu materiale de con
strucție, care pune cetățenii pe dru
muri, se favorizează practica lucru
lui „în particular" efectuat de înșiși 
meseriașii unităților autorizate. în

Se cunoaște ce importantă au 
pentru economia națională mate
rialele refolosibile. Tocmai de aceea 
și la noi. în județul Argeș, a luat 
ființă cu cîțiva ani în urmă, la Pi
tești, întreprinderea județeană de 
recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile (IJRVR).

La început, această întreprindere 
a avut, organizatoric și practic, o 
activitate remarcabilă, pentru co
lectarea tuturor așa-ziselor deșeuri. 
Ea ținea permanent o strinsă legă
tură cu unitățile economice, cu 
asociațiile de locatari, cu marele 
public. De exemplu, pentru cetățe
nii care locuiesc în case particu
lare au fost instalate in cartierele 
mărginașe rulote unde fiecare cetă
țean putea duce hîrtii, cartoane, 
textile ; asociațiile de locatari au 
fost dotate cu buncăre speciale ne
cesare diferitelor categorii de de
șeuri. într-un cuvînt, se părea că 
întreprinderea e pusă pe fapte 
mari.

Tocmai cînd toată lumea credea 
acest lucru, rulotele au început să

„Taxi“-ul
într-una din zile sarcinile de ser

viciu mi-au purtat pașii la lamino
rul de profile mijlocii" din cadrul 
Combinatului siderurgic Călărași. 
Deși era ora 10 dimineața și lu
mina naturală a zilei era mai mult 
decît suficientă pentru iluminatul 
secției, «ici ardeau 6 becuri cu 
vapori de mercur de 400 W, con- 
sumînd fără rost energie electrică. 
Unii ar putea spune, „ce mare 
lucru, acolo, că ard 6 becuri ?“. E- 
vident, cine gîndește așa nu are 
dreptate — cu atît mai mult cu 
cît cazurile cînd becurile ard la lu
mina zilei se repetă. Iar energia 
consumată de cele 6 becuri ar putea 
pune în mișcare două electromotoa
re ale unui malaxor de preparat 
betoane.

De asemenea, un alt lucru ce mi 
se pare nefiresc, se poate vedea 
frecvent in cadrul întreprinderii de 
montaje și construcții siderurgice 
Călărași. Despre ce este vorba ? 
Zilnic, între orele 11,30—14,00 la 
baza de materiale de construcții a

Afumătorie
Mulți navetiști de la întreprin

derea de construcții de mașini care 
vin la Reșița din satele și comu
nele apropiate se pling în perma
nență că in autobuzele I.T.A. — 
Reșița se călătorește ca intr-o„. 
afumătorie. Practic, pasagerii se 
inăbușă in fumul de țigări pe care 
unii dintre călători, cu lipsuri la 
„capitolul" civilizație și bun simț, 
le fumează în timpul călătoriei. Și 
este vorba și de femei, copii, bă- 
trini, bolnavi — nevoiți să suporte 
zilnic norii de fum emanați de zeci 
de țigări aprinse. Este un lucru 
bine știut, stabilit chiar prin deci
ziile consiliilor populare, că fuma
tul in autobuze, tramvaie. în unele

fie retrase din cartiere. Motivările 
dispariției? Ba că nu sînt oameni 
să aibă grijă de ele, ba că nu e 
una, ba că nu e alta... Din- 
tr-o neințelegere între IJRVR și 
IJGL (gospodăria comunală) au 
început apoi să dispară și buncăre- 
le oferite asociațiilor de locatari. 
Neînțelegerea : cine va fi in final 
proprietarul buncărelor ? IJRVR 
sau IJGL ? Și iată, așa. dintr-o 
neințelegere în alta, lucrurile au 
mers pină acolo incit acum multe 
materiale recuperabile sint... arun
cate la gunoi! In ce ne privește pe 
noi, cetățenii, știm că problema co
lectării și reciclării deșeurilor ră- 
mine mai actuală ca oricind. Și mai 
știm că IJRVR-ul are ca for 
ierarhic o centrală de specialitate, 
ca să nu mai vorbim de organele 
locale. Rămîne de văzut cum vor 
privi aceste foruri ritmul in care 
lucrează acum întreprinderea jude
țeană de recuperare a materialelor 
refolosibile.

Vasile NEGESCU 
corespondent voluntar, Pitești

de 16 tone
întreprinderii, în vecinătatea căreia 
se află blocurile de locuințe ale 
constructorilor siderurgiei călărășe- 
ne, așteaptă multe autovehicule — 
rabe de 18 tone — cu motoarele 
mergind în plin. Ce caută aceste 
mașini aici ? Răspunsul e uluitor : 
sint folosite ca taxi-uri. vin cu ele 
să servească masa acasă 
maiștri, ingineri șefi de loturi etc. 
Iar șoferii nu opresc motoarele, 
deoarece rabele neavind automat, 
nu mai pot porni decit remorcate. 
O practică inadmisibilă, cu atît 
mai mult cu cît întreprinderea are 
pe șantier suficiente microcantine 
la care peste 90 la sută din con
structori servesc, în bune condiții, 
hrană caldă. Iată de ce, conducerile 
celor două unități trebuie să la mă
suri operative pentru a se pune sta
vilă acestor forme de risipă.

Gheorghe STANESCU 
electrician, 
întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice Călărași

pe... roți ?
vagoane de trenuri și in alte mij
loace de transport în comun este 
strict interzis. De ce atunci șoferii 
din autobuzele amintite nu iau nici 
o măsură î Simplu : fie că... fu
mează și ei. fie că dau dovadă de 
o îngăduință rău înțeleasă. Oricum, 
lucrurile nu mai pot continua așa.

Rămine, deci, de văzut ce anume 
va întreprinde după acest semnal 
I.T.A. — Reșița care a întîrziat 
pînă acum să controleze cu efi
ciența necesară modul cum se asi
gură condiții de călătorie civilizate.

NIcoIae BRÎNCUȘ
Reșița

|agE;b.SCURT, DIN SCRISORI ■
• Un nou sortiment de fibră poliamidică. Recent, specialiștii de la 

întreprinderea de fire și fibre poliamidice din Roman, in colaborare cit 
Centrul de cercetări din Săvinești, au obținut, pentru prima dată in țară, 
un nou sortiment de fibră poliamidică. Produsul respectiv va fi folosit ca 
suport textil pentru pielea sintetică, material care pină acum se aducea 
din import în acest an colectivul de la I.F.F.P. și-a propus să realizeze 
o producție de peste 400 tone fibră poliamidică. (Gh. Irimia, redactor la 
Studioul de radioficare Roman).

© „Cel mai bun agricultor, cel mai bun crescător de animale". Re
cent, s-a desfășurat la Deva etapa județeană a concursului intitulat 
„Cel mai bun agricultor, cel mai bun crescător de animale". Printre 
ciștigătorii acestui concurs se află și doi vrednici țărani cooperatori din 
zona Hațegului, și anume: Dorina Mardan (C.A.P. Hațeg) și Liviu Mitucă 
(C.A.P, Clopotiva), care s-au clasat pe locul I la pomicultură și, respec
tiv, creșterea ovinelor. (Nicu Sbuchea, corespondent voluntar).

O Obiectiv edilitar la Tîrgu Frumos. Pentru a completa rezerva 
de apă a orașului Tirgu Frumos, edilii orașului s-au gindit că este ne
cesară construirea unui rezervor colector de apă. Dorința a devenit faptă. 
La marginea orașului, spre orașul Hirlău. a fost înălțat de constructorii 
Trustului de construcții locale Iași, Grupul 6, Șantierul Tîrgu Frumos, un 
rezervor cu o capacitate de 5 000 mc. (Dumitru I’ăpușoiu — Tirgu Frumos).

Revenind asupra constatărilor privind serviciile pentru repararea locuințelor

DE CE AU RĂMAS PROMISIUNILE... SIMPLE PROMISIUNI ?
La Conferința Națională a partidului, ca și 

in Legea pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste Romania pe anul 1983 s-a pre
văzut creșterea prioritară a volumului servi
ciilor publice — ca expresie a grijii pentru îm

bunătățirea continuă a nivelului de trai al în
tregului popor. In acest cadru, o mare pondere 
— șl, totodată, o mare însemnătate pentru as
pectul edilitar al localităților, pentru condițiile 
de viață ale cetățenilor au prestările de servi

cii in domeniul întreținerii locuințelor — o pro
blemă de bază fiind asigurarea condițiilor teh- 
nico-materiale corespunzătoare, realizarea unei 
bune aprovizionări a unităților de profil cu ma
teriile prime și materialele necesare.

plus, se diminuează gradul de valo
rificare a materialelor la nivelul 
economiei naționale, care prin vin- 
zarea materialelor cu prioritate prin 
magazine contabilizează doar valoa
rea materialelor ca atare, fără inclu
derea manoperei aferente. Manopera 
intră, in acest sistem, în buzunarele 
personale ale meseriașilor „particu
lari", adeseori clandestini. Și nu nu
mai clandestini — pentru că nu ra
reori lucrătorii de pe șantiere ale 
I.C.R.A.L.-urilor „dispar" subit de 
la locul dc muncă, mutîndu-se „pe 
cont propriu" pe la diverși cetățeni 
care-i așteaptă cu materiale cumpă
rate din magazine. (E adevărat, cite- 
odată dispar nu numai lucrătorii res
pectivi singuri, ci și saci cu ciment 
sau alte materiale — dar aceasta e 
altă problemă).

în finalul articolului se făcea cu
noscut faptul că, in urma sesizării 
acestor anomalii, factorii de resort 
au dat asigurări că, în cel mai scurt 
timp, cotele de materiale repartizate 
vor fi revizuite, incit cantitățile alo
cate unităților de reparații să co
respundă cerințelor fundamentate de 
aprovizionare ale acestora.

Ce s-a întimplat intre timp ?
Ce-i drept, imediat dună apariția 

articolului au fost suplimentate o 
serie de cote de materiale destinate 
unităților de reparații, s-au făcut su
plimentări și ulterior, pe parcursul 
executării contractelor, dar... nece
sarul a continuat să rămînă neaco
perit. Urmarea : atelierele n-au pu
tut executa întregul volum de lu
crări solicitate de populație, cetățe
nii fiind puși pe drumuri în vederea 
procurării din magazine a materia
lelor trebuincioase. Bunăoară, în 
1982, unitățile UCECOM n-au putut

executa populației un volum de lu
crări — prevăzute în plan — de mai 
multe zeci de milioane lei.

Studiind cotele de materiale repar
tizate unităților de reparații pentru 
1983, cu surprindere se constată că 
anomaliile semnalate sînt pe cale să

Denumirea materialelor

se repete și in acest an. Cu toate 
„asigurările de remediere" date la 
timpul respectiv...

Astfel, prin cotele prevăzute pen
tru 1983, continuă să se aloce can
tități preponderente in magazine, în 
defavoarea atelierelor de reparații :

Modul de repartizare a cantității 
totale destinată lucrărilor de 

reparații

Țigle, coame, olane
Uși-ferestre
Căzi de baie
Parchete
Obiecte sanitare din porțelan 
Armături metalice neferoase 
Faianță
Materiale de zidărie
Lacuri și vopsele
Corpuri de încălzit (radiatoare) 
P.F.L.

Prin magazine

%

Prin unitățile 
de reparații 

%
99 1
98 2
92 8
91 9
86 14
84 16
77 23
77 23
73 27
66 34
61 39

Revenind asupra modului de re
partizare a materialelor de construc
ții dorim să fim foarte expliciți : nu 
punem in discuție problema supli
mentării cotelor aferente unităților 
de reparații prin alocarea unor can
tități, în plus, din necesarul altor 
beneficiari ai economiei. Soluția pusă 
in discuție in februarie anul trecut, 
asupra căreia revenim, este aceea 
de a se gospodări mai bine fondul 
de materiale. Mai exact, din canti
tățile totale de materiale destinate 
lucrărilor de reparații la locuințele 
cetățenilor — atîtea cite poate fur
niza în momentul de față economia 
națională — să se asigure cu priori
tate necesarul unităților prestatoare 
de servicii, și numai surplusul să fie

pus în circulație prin rețeaua comer
cială. Așa este firesc și rațional — se 
pronunțau specialiștii citati in anche
ta anterioară — așa o cer interesele 
economico-financiare ale țării, cerin
țele. bunei serviri a solicitanților de 
servicii publice.

Desigur, punînd în discuție cerin
ța unei recorelări a repartițiilor dc 
materiale de construcții — între ma
gazine și unitățile de reparații — nu 
omitem nici cerința ca prestatorii de 
servicii să se preocupe mai mult de 
asigurarea prin forțe proprii, din 
resurse locale, a materialelor care se 
pot asigura pe această cale, ca și 
necesitatea folosirii cu maximum de 
chibzuință in lucrările dc construcții 
și reparații a materialelor recupera
bile și refolosibile, Îndeosebi a celor

rămase de la demolări. De aseme
nea, nu omitem faptul că este nece
sar să 6e acționeze mai ferm in fie
care colectiv din unitățile de repa
rații pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru eliminarea risipei. 
Domenii in care există incă mult loc 
de mai bine.

în legătură cu subiectul în discuție 
se mai constată o serioasă anoma
lie : în timp ce in toate ramurile 
economiei naționale se fac eforturi 
stăruitoare pentru determinarea cit 
mai exactă a normelor de consum și 
continua lor reducere, în sectorul 
reparațiilor in construcții asemenea 
norme... nici măcar nu există 1 Chiar 
dacă, prin natura acestor prestații, 
este greu să se anticipeze cu exacti
tate ce lucrări de reparații va soli
cita populația într-o anume perioa
dă de timp, se pot stabili haremuri 
orientative de consum pentru volu- 
murile valorice de lucrări. Așa se 
procedează bunăoară; cu bune rezul
tate, la reparațiile obiectelor casni
ce, unde sint stabilite haremuri ma
ximale pe tipuri de aparate și piese. 
Prin determinarea normelor medii 
de aprovizionare in sectorul repara
țiilor de clădiri — in funcție de vo
lumul valoric al lucrărilor prevăzute 
in plan — s-ar crea un instrument 
util, în concordanță cu cerințele unei 
mai bune serviri a populației, ale 
executării de lucrări de bună cali
tate, pentru fundamentarea riguroasă 
a cererilor de materiale și urmărirea 
ulterioară a modului de gospodărire 
și utilizare a cotelor alocate.

în legătură cu cele semnalate aș
teptăm răspuns din partea Comite
tului de Stat al Planificării și a Mi
nisterului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe.

Mihai IONESCU

EXCURSII PE LITORAL
în afară de stațiunile Manga

lia și Eforie-Nord, unde se pot 
efectua tratamente și cură bal
neară in tot timpul anului, cu 
aceleași efecte terapeutice ca și 
in timpul verii, frumosul nostru 
litoral al Mării Negre constituie 
un punct de atracție nu numai 
în sezonul estival. O dovedește 
și numărul mare al solicitanților 
care doresc să facă excursii pe 
litoral pînă la deschiderea ofi
cială a sezonului. Venind in in- 
timpinarea acestora, întreprin
derea de turism, hoteluri și res
taurante București (I.T.H.R.B.) 
anunță organizarea a două ex
cursii în stațiunile de pe lito
ral, una mai atractivă decit 
alta. Durata unei excursii este 
de 3 zile, iar a alteia de 4 zile. 
Pentru excursia de 4 zile ple
carea din București este în 
ziua de 29 aprilie, iar pentru 
cea de 3 zile, plecarea este in 
ziua de 30 aprilie: întoarcerea 
din ambele excursii are loc in 
aceeași zi : 2 mai. Pentru amîn- 
două excursiile, transportul este 
asigurat cu trenuri speciale cu 
locuri rezervate. Cazarea se face 
in hoteluri de categoria I în sta
țiunile Mamaia, Eforie-Nord, 
Olimp. Jupiter, Mangalia și 
Ncptun, iar masa se servește la 
restaurante. De la gară la hotel 
și retur transportul se asigură 
cu autobuze. Costul excursiei de 
4 zile este de 398 lei (inclusiv 
transportul) sau 272 lei fără 
transport, iar cel al excursiei de 
3 zile este de 309 lei (inclusiv 
transportul) sau 181 lei, fără 
transport. înscrierile se pot face 
chiar din aceste zile la agenți
ile de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești.
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cu în-

să se 
săptă-

te

Prin mobilizarea puternică a tuturor oamenilor muncii de la sate

RITMUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR TREBUIE MULT INTENSIFICAT!
0 SITUAȚIE CARE ÎNDEAMNĂ 

IA MĂSURI HOTĂRÎTE, ENERGICE
Stadiul semănatului sfeclei de zahăr 

în seara zilei de 21 martie

MEDIA ZONEI I 90 LA SUTA

Peste media zonei: Dolj, Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Ialomița, Timiș, Arad, sectorul agricol 
Ilfov — 100 la sută

Sub media zonei: Buzău — 84 la sută, 
Călărași — 82 Ia sută, Tulcea — 66 la sută, 
Brăila — 58 la sută, Constanța — 42 la sută

MEDIA ZONEI A ll-A 43 LA SUTA

Peste media zonei: Dîmbovița, Galați, 
Mehedinți —100 la sută ; Bihor — 92 la sută ; 
Prahova — 79 la sută ; Vrancea — 54 la sută, 
Vaslui — 46 la sută, Bacău — 45 ia sută, Satu 

«Mare — 44 la sută
“ Sub media zonei: lași — 18 la sută, 
Neamț — 15 la sută ; Botoșani — nu s-a în
sămînțat nici o suprafață

MEDIA ZONEI A III-A — 10 LA SUTĂ

Peste media zonei: Hunedoara — 52 la 
sută, Sălaj — 23 la sută, Sibiu — 20 la sută, 
Bistrița-Năsăud — 12 la sută, Mureș — 16 la 
sută, Alba — 14 la sută

Sub media zonei: Suceava — 4 la sută; 
Cluj — 3 la sută ; Brașov, Covasna, Harghita 

nu s-a însămînțat nici o suprafață

Semănatul florii-soarelui avansează
dar plantarea cartofilor intirzie

in județul Dolj s-a încheiat însă- 
mînțarea culturilor de mazăre, ovăz, 
sfeclă de zahăr, cartofi timpurii și in 
pe întreaga suprafață. Acum două 
lucrări sint la ordinea zilei : semăna
tul florii-soarelui și plantarea carto
filor. Cum se desfășoară aceste 
crări ?

începută mai timid săptămîna 
cută din cauza temperaturilor 
zute de la suprafața solului, mai 
în primele ore ale dimineții, 
mînțarea florii-soarelui se desfășoară 
acum din plin în toate unitățile a- 
gricole. încercările făcute luni di
mineața in mai multe zone din 
județ arată că la adincimea de se
mănat temperatura este de 6—7 gra
de. la mijlocul zilei ajungind chiar 
la 10—12 grade. Din cele 42 800 hec
tare pe care le ocupă această cultu
ră, pînă luni seara erau însămînța
țe 7 550 de hectare. Ca în fiecare 
an, lucrările s-au declanșat mai întîi 
pe terenurile nisipoase din sudul ju
dețului.

Cooperatorii din consiliul agroin
dustrial Bechet sînt primii care au 
început însămînțarea florii-soarelui. 
Oprim la ferma nr. 2 a C.A.P. Liștea- 
va. Ing. Adriana Lazăr, șefa fermei, 
tocmai luase temperatura solului. 
Termometrul indica 7 grade. înainte 
de a intra în cimp a reglat cele două 
semănători. „în două zile terminăm 
de însămințat cele 50 de hectare — 
ne-a spus șefa fermei. După aceea, 
semănătorile vor fi dirijate la ferma 
vecină. Terenul era pregătit din zi.ua 
precedentă cu discul și grapa regla
bilă, tocmai pentru a se menține apa 
In pămînt. Ambele semănători erau 
prevăzute cu dispozitive de fertilizat. 
Dealtfel, așa cum am fost informați 
la direcția agricolă, in această pri
măvară în județ se folosesc la pregă
tirea terenului 810 agregate, iar la 
semănat — 234 agregate. împreună 
cu ing. Dumitru Toader, director ad
junct al direcției agricole, urmărim 
calitatea lucrărilor executate la ter

lu-

tre- 
scă- 
ales 

însă-

ma nr. 1 a C.A.P. Ostroveni. Meca
nizatorii lucrau cu grijă sub supra
vegherea ing. Ana Sîrbi, șefă de 
fermă. Notăm că in prima zi de lu
cru in cele patru cooperative agricole 
din consiliul agroindustrial Bechet 
care cultivă floarea-soarelui — Liș- 
teava, Ostroveni, Dobroiești și Sado
va — s-a realizat jumătate din su
prafață.

In consiliul agroindustrial Amă- 
răștii de Jos se vor însămînța în 
această primăvară 1700 hectare cu 
floarea-soarelui. Viteza de lucru sta
bilită pentru cele 20 de semănători, 
avînd în vedere că jumătate din 
acestea sînt prevăzute cu instalații

însemnări
din județul Dolj
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Lo insâmințareo florii-soorelul, pe terenurile cooperativei agricole de producție Buftea, Sectorul agricol Ilfov 
Foto : Sandu Cristian

aproape 8 000 de tone de sămînță, 
din care 2 400 tone urmau să fie adu
se din județul Covasna. Direcția a- 
gricolă a acestui județ ne-a comuni
cat că încărcarea vagoanelor de
curge anevoie și, ca urmare, nu se 
pot expedia mai mult de 120 tone de 
cartofi pe zi. Or. lucrîndu-se în a- 
cest ritm ar Însemna ca livrarea 
cartofilor de sămînță pentru unități
le agricole din județul Dolj 
prelungească cel puțin două 
mini".

Care pot fi efectele livrării 
tîrziere a seminței? Iată ce ne-a spus 
în acest sens tovarășul Mihal Florea, 
președintele consiliului agroindus
trial Amărăștii de Jos. „Anul tre
cut, pe terenurile plantate tîrziu, 
deși terenul a fost bine pregătit și 
fertilizat, am obținut doar 4—5 tone 
de cartofi la hectar. Acesta fiind re
zultatul, nu trebuie să se mai admi
tă repetarea situației din anul trecut! 
Pînă acum, cooperativele agrico
le din consiliul nostru au plan
tat întreaga suprafață de cartofi tim
purii, 50 hectare, și 75 hectare cu 
cartofi de vară. Mai avem de plantat 
125 hectare cu cartofi de vară și 100 
hectare de toamnă, dar peste o zi- 
două trebuie să oprim cele 15 mașini 
de plantat pentru că se termină să- 
mînța".

Cerem lămuriri în legătură cu 
această problemă de la ing. Elena 
Bria din Trustul cartofului. „Cauza 
întirzierii o constituie lipsa seminței. 
Dacă județul Brașov a livrat 530 de 
tone de sămînță din 600, județul Co
vasna a trimis numai 723 tone din 
2 350. Sămînță există, dar, lipsesc va
goanele. Se asigură abia jumătate 
din necesar. Alte 5 000 de tone pen
tru județul Dolj urmează să sosească 
din import. Trebuie să mal aduc însă 
o precizare. Nu ne întîlneam acum 
cu astfel de situații dacă Direcția 
agricolă a județului Dolj manifesta 
spirit de prevedere și trimitea în 
toamnă delegați în județul Covasna 
să ridice sămînță. dacă-și pregătea 
depozite pentru păstrarea acesteia."

De ce nu s-au făcut toate acestea 
la timpul potrivit, este o întrebare 
la care, evident, se cere răspuns. Dar 
cel mai urgent răspuns care trebuie

de fertilizat, este de 300 hectare zil
nic. Sistemul de lucru, organizarea 
au fost adaptate la condițiile solului, 
altfel decit în zona de nisipuri. „Zil
nic avem pregătite, pentru floarea- 
soarelui, 400 de hectare, cu o rezervă 
de 100 de hectare pen tiu situații cînd, 
lucrîndu-se in terenuri mai ușoare, 
semănătorile înaintează mai repede
— ne-a spus inginerul-șef al consi
liului, Gheorghe Țucă. Executăm în
treaga lucrare prin trei treceri: pri
ma la pregătire cu discul, lama și 
grapa, a doua înaintea semănătorii 
cu combinatorul, cînd se execută, 
concomitent, erbicidarea și nivelarea 
cu tăvălugul, și a treia semănatul 
împreună cu fertilizarea.

Din cele relatate reiese că pe o- 
goarele Doljului „Săptămîna florii- 
soarelui" — atît timo a fost prevăzut 
pentru însămînțarea acestei culturi
— a început bine. Concomitent se 
lucrează la pregătirea terenului pen
tru însămînțarea porumbului care, 
acolo unde condițiile vor permite, va 
începe săptămîna viitoare.

In ce privește plantarea cartofilor, 
din capul locului se ridică o proble
mă : lipsa materialului de sămință. 
Din acest motiv, plantarea celor 3 100 
de hectare de cartofi de vrțfă . și'' • dat acum., este..concentrarea efortu- 
toamnă nu se desfășoară în toate 
unitățile și în ritmul necesar. „Sto
cul de sămînță e pe terminate — 
ne-a spus ing. Constantin Glăvan, 
directorul Trustului horticol Dolj. 
Sîmbătă, restanțele se ridicau la

rilor pentru aducerea grabnică a car- ■’ j 
‘ tofilor de sămînță‘în unități; astfel '

ca plantarea lor să se încheie la ter- ' 
menul prevăzut |

Lucian CIUBOTARU I
Nicolae PETOLESCU

Teren nivelat grădinârește. Pentru buna pregătire a pa
tului germinativ, în toate unitățile agricole din județul Timiș se 
execută obligatoriu nivelarea terenului. Lucrarea se face cu ajutorul 
unor bare metalice — șină de cale ferată — in agregat cu grapa cu 
colți. Urmează apoi pregătirea propriu-zisă a terenului cu combi- 
natorulin agregat cu instalația de erbicidare. (Cezar Ioana).

Au cîștigat 100 de hectare. Comitetul comunal de partid 
Grozești, județul Mehedinți, a declanșat o amplă acțiune pentru atra
gerea cetățenilor la lucrările de redare in circuitul agricol a noi tere
nuri. Este vorba de suprafețe situate în pantă, care erau ocupate cu 
arbuști și mărăcinișuri. Prin defrișare au fost luate in cultură încă 
100 hectare ce vor fi însămințate cu fasole, porumb și plante furajere, 
întreaga suprafață a fost lucrată cu atelajele și nivelată cu sapa. 
O inițiativă lăudabilă pe care o pot urma și alții. (Virgiliu Tătaru).

Pămîntul curat ca-n palma. In mai multe unități coope
ratiste și de stat din consiliile agroindustriale Sascut. Filipești. Podu 
Turcului, Traian și Dealu Morii din județul Bacău au fost organizate 
echipe de tineri care adună resturile vegetale de pe ogoare. în acest 
fel. se pot executa mecanizat lucrări de calitate bună la semănat. 
Totodată, se realizează economii de carburanți prin diminuarea nu
mărului de treceri ale tractoarelor. (Gheorghe Baltă).

Pentru devansarea producției de legume. La I AS 
Dunărea, județul Brăila, din cele 41 milioane fire de răsaduri desti
nate unităților cultivatoare de legume din județ. 14 milioane fire sînt 
produse în ghivece nutritive. Aceasta va contribui la obținerea unor 
recolte mai timpurii. (Corneliu Ifrim).

Defecțiuni, dar nu întîmplâtoare. De curind> la secția 
de mecanizare nr. 5 Grebeniș a S.M.A. Band, județul Mureș, stăteau 
defecte mai multe tractoare. Mecanizatorul Avisalon Cordoș. in loc 
să fie în cimp, lucra de zor la reglarea pinioanelor tractorului. Tot 
aici, un tractor venit în sprijin din Miercurea Nirajului era fără... mo
tor. Al treilea — avea defecțiuni la ambreiaj. Concluzia este că așa 
cum au fost făcute reparațiile și recepțiile, tot așa funcționează șl 
tractoarele. (Gh. Giurgiu),

In așteptarea semințelor de legume. Locuitorii unor 
comune din județul Satu Mare — Apa. Batarci. Bixad, Călinești, 
Certeze. Micula. Petrești, Tarna Mare. Tirșolț, Valea Vinului, Vama — 
nu pot începe semănatul legumelor. De ce ? Lipsesc semințele. Situa
ția se datorează cooperativelor de achiziții, producție și desfacere 
care nu au depus încă nici pînă acum comenzile la Centrul pentru 
semințe de legume Satu Mare. (Octav Grumeza).

Buletin de analiză cu date eronate. interul Teodor 
Maghiar, președintele C.A.P. Mădăras, județul Bihor, ne relatează : 
„Am primit sămînță de sfeclă de zahăr, care avea înscrisă pe buleti
nul de analiză „germinația 85 la sută". La proba efectuată de spe
cialiștii unității s-a constatat că semințele livrate din alte județe nu 
aveau nici 50 la sută germinație". Oare de ce s-or fi îngrijit cei care 
au recepționat și analizat la vremea potrivită o asemenea sămînță, 
dacă nu în primul rind de calitatea acesteia ? (loan Laza).

în Contratimp. Cum este reflectată campania agricolă de 
primăvară la gazeta comitetului comunal de partid si a comitetului 
exixutiv Cpnșiliulul popular al comunei Șendrei, județul Galați? 
Un articol'’se ocupă de campania agricolă de toamnă, altul de ce 
trebuie să <facă«.sătenii la început de iarnă. Alte rubrici sint goale. 
Totul este în contratimp. Oare aici nu se simte că a venit primă
vara și sînt în toi muncile agricole ? Subiecte există. Oferim unul : 
pînă în seara zilei de 21 martie, cooperativa agricolă din comună nu 
însămînțase nici un hectar cu floarea-soarelui. (Dan Plăeșu).
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Constructori
Pină în dimineața zilei de 22 mar

tie în unitățile agricole din județul 
Constanta au fost însămînțate 46 100 
hectare. La culturile din prima epo
că mai sînt de semănat circa 2 500 
hectare cu sfeclă de zahăr și 1 000 
hectare cu lucernă. Una din cauzele 
acestor restanțe o descoperim la coo
perativele agricole Viroaga și Cer
chezii.

Cooperativele agricole Viroaga și 
Cerchezu din consiliul agroindustrial 
Negru Vodă, județul Constanța, au 
de însămînțat în această primăvară 
cite 100 hectare sfeclă de zahăr. In 
acest scop terenul a fost fertilizat și 
pregătit, sămînță asigurată, dar toc-

ACȚIUNI HOTĂRlTE PENTRU CREȘTEREA FACTORULUI 
DE RECUPERARE A ȚIȚEIULUI DIN ZĂCĂMlNT

Strădaniile de a scoate din adîncuri 
cît mai mult țiței, adică de a crește 
ceea ce in limbajul specialiștilor se 
cheamă factorul final de recuperare, 
reprezintă pentru fiecare țară și cu 
atit mai mult pentru țara noastră, ale 
cărei rezerve de petrol sint limitate, 
un obiectiv de primă însemnătate, a- 
cestei cauze fiindu-i 'subordonate cer
cetări și programe prioritare. Din 
totalitatea zăcămintelor de petrol a 
căror exploatare s-a considerat ter
minată abia dacă s-a extras 20 la 
sută, ceea ce înseamnă că mai mult 
de trei sferturi din cantitatea dc 
țiței a rămas in adîncuri. Acest lucru 
este valabil inclusiv pentru țara 
noastră, al cărei factor dc recuperare 
este in continuă creștere.

Că este practic imposibil de a 
atinge procentul de sută la sută este 
clar. Dar Ia fel de clar se știe, ținea 
să precizeze cercetătorul științific 
dr. ing. Alexandru Turtă, de la Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru petrol și gaze din Cimpina, că 
metodele și tehnicile actuale not 
spori considerabil gradul de recupe
rare a petrolului din zăcămînt, ajun- 

.gind la valori ce altădată păreau de 
neoonceput. Această problemă și incă 
multe altele, a cărei soluționare tre
buie să asigure sporirea producției 
de țiței și gaze, a constituit tema 
principală a dialogului secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nico’ae Ceaușescu, cu cercetătorii 
din Cimpina, cu prilejul recentei sale 
vizite de lucru in institut. Țara 
noastră are una dintre cele mai bo
gate experiențe privind sporirea 
factorului final de recuperare. Prin 
tehnologiile și proiectele existente

elaborate în cadrul institutului se 
poate asigura in momentul de față un 
grad de recuperare de 32 Ia sută. De 
pildă, în ce privește metoda combus
tiei subterane, putem spune că din 
punctul de vedere al know how-ului 
am obținut rezultate deosebite, fac
torul de recuperare 
de 45—50 la sută.

Dar cercetătorilor 
sînt bine cunoscute 
cedee moderne de . . __
dului final de recuperare, cum ar îi 
metodele chimice (injecția cu poli
meri, cu soluții micelare sau soluții 
alcaline), injecția cu bioxid de carbon, 
sau cealaltă metodă termică — in
jecția cu abur. Ele au fost experi
mentate in diferite faze în diverse 
cîmpuri petrolifere, specialiștii fiind 
de acum stăpini pe procesele tehno
logice. Generalizarea aplicării aces
tor metode moderne — lucru 
niat dealtfel șl de secreta-ui gene
ra) al partidului — constituie 
dintre cele mai însemnate direcții dc 
acțiune spre care cercetătorii tre
buie să-și orienteze eforturile. Acest 
lucru presupune insă o colaborare 
mai activă cu alte sectoare ale eco
nomiei ; cu chimia, care a rămas încă 
datoare petroliștilor cu producerea 
acelor substanțe care să facă posi
bilă aplicarea metodelor chimice de 
sporire a factorului de recuperare; la 
fel. cu industria constructoare de 
mașini, care trebuie să realizeze ge
neratoare de abur de mare capaci
tate. o gamă diversă de pompe cu 
mare debit, aparatură de măsură și 
control și. in general, utilaje și echi
pamente specifice fiecărui procedeu. 
In acest mod va fi posibil ca în vii
torii ani factorul final dc recuperare

atingind valori

din Cîmpina le 
și celelalte pro- 

sporire a gra-

subli-
una

a petrolului din zăcăminte să crească 
Ia peste 40 la sută, realizîndu-se ast
fel obiectivul trasat de Congresul al 
XII-lca al partidului.

Preocupările cercetătorilor din 
Cîmpina sint insă largi și multiple, 
incluzind activități care incep cu cele 
de prospectare a noi zăcăminte pe
trolifere pină la cele care privesc ex
tracția curentă de țiței. Să ne 
oprim asupra acestui aspect din 
urmă, mai precis asupra unei teh
nologii de extracție a cărei generali
zare ar putea conduce la o substan
țială creștere a debitului de țiței din 
sondă. După cum ne spune unul din
tre specialiștii institutului. România 
este singura țară din lume care stă- 
pinește această metodă, eâ fiind o 
aplicație a unuia dintre cele mai cu
noscute efecte din știință, și anume 
efectul Coandă. A fost brevetată, in 
țară și străinătate. încă de acum 10 
ani ca urmare a cercetărilor din In
stitutul național de creație științifică 
și tehnică — INCREST — metoda 
fiind în acest timp perfectată șî 
completată, adăugîndu-l-se alte bre
vete de invenție. Nu vom intra in 
amănunte de construcții și de expli
care a fenomenului. Cert este că, 
aplicînd efectul Coandă în tehnicile 
de extracție, se realizează acel proces 
mult dorit de petroliști de curgere 
uniformă, continuă și rapidă a țițeiu
lui din zăcămînt. Procedeul este 
aplicat la circa 30 de sonde, iar avan
tajele sînt net superioare : o creș
tere a debitului de curgere a petrolu
lui in medie cu 10 la sută și o redu
cere considerabilă a consumului de 
gaze injectate, ceea ce înseamnă cos
turi mai reduse de producție.

cu o atitudine mai puțin
mai clnd mecanizatorii erau gata să 
intre cu semănătorile in brazdă, cele 
două unități au primit cite o adresă 
(cu numărul 1 478 din 11 martie a.c.) 
de la I.E.L.I.F., prin care li se reco
mandă să nu cultive sfeclă de za
hăr, legume, cartofi etc.

De ce ? Pentru că aceste culturi 
sînt amplasate in noile amenajări 
irigate din sistemul Rasova-Vederoa- 
sa care urma să cuprindă incă 12 000 
de hectare din cadrul unităților 
agricole din acest consiliu, dar Trus
tul de construcții și îmbunătățiri 
funciare, unitatea care execută lucra
rea, nu poate da nici o asigurare de 
punere în funcțiune, termenele sta

întrebăm, firește, de ce nu se ex
tinde procedeul ? Generalizarea sa, 
ni se spune la institut, este de
pendentă de realizarea unui dis
pozitiv special care, printr-o anu
mită dispunere a unui sistem de 
duze și voleți, favorizează producerea 
efectului Coandă. Acest dispozitiv, 
extrem de pretențios ca execuție teh
nică. a fost produs intr-un număr de 
60—70 exemplare la INCREST. Pen
tru a extinde procedeul, măcar la 
sondele existente, ar fi nevoie de 
peste 2 000 de dispozitive, ceea ce în
seamnă de acum aproape o producție 
de 
de 
de 
de 
rul

serie, ce depășește posibilitățile 
microproducție ale unul institut 
cercetări. Ele trebuie executate 
o unitate specializată din secto- 
construcției de mașini.

Așadar, în domeniul cercetării pe
troliere există rezultate valoroase, 
tehnici și tehnologii care se situează 
deseori printre cele mai bune din 
lume. Dar nu este suficient numai 
atît. Aceste cercetări trebuie genera
lizate. Este observația, dar șl îndem
nul pe care secretarul general al 
partidului l-a făcut cercetătorilor din 
Cîmpina, știut fiind că eficiența eco
nomică a unei industrii este condi
ționată, în bună parte, de ritmul in 
care se transferă soluțiile de cerce
tare în producție. De aceea se impu
ne de la sine necesitatea cooperării 
tuturor sectoarelor economiei pentru 
ca și in acest domeniu drumul de la 
cercetare la producție să se desfă
șoare in minimum de timp. Pentru 
că aici cîștigul de timp înseamnă 
practic un clștig de producție cifrat 
în zeci și sute de mii tone de petrol.

Vlaicu RADU

constructivă
felite fiind depășite de mult. în 
schimb, solele respective au fost „se
mănate" de constructori cu capete de 
conducte din azbociment și metal, cu 
console și dale din beton, cu stâlpi de 
susținere a rețelei electrice, cu șan
țuri și gropi, iar stațiile nr. 24 și 25 
de punere a apei sub presiune au 
aspectul unor lucrări părăsite. 
Băgind deci „bețe in roțile semănă
torilor", constructorii de la T.C.I.F. 
au mai pus ochii și pe semănăturile 
din toamnă, cerînd cooperativei agri
cole din Viroaga să le cedeze o su
prafață apreciabilă ocupată cu aceste 
culturi în vederea schimbării rețelei 
de hidranți.

Așadar, în acest lanț al rela
țiilor dintre unitatea constructoa
re (T.C.I.F.),
(I.E.L.I.F.) și unitățile agricole bene
ficiare, ultimele sint în situația de 
păgubași. Intervenția operativă a or
ganelor de resort trebuie să ducă la 
înlăturarea acestei stări de lucruri, 
urmind ca semănătorii de pagube 
să-și adune „recolta" și să fie trași 
la răspundere, iar cooperatorii să-și 
semene cit mai repede și in condiții 
de calitate culturile planificate.

cea de exploatare

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii*
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Prin folosirea cenușei de termocentrală
un consum mai redus de ciment

Cum asigură centrala de resort livrarea materiei pr'me de către furnizori ?

întreprinderea de materiale de con
strucții Doaga, județul Vrancea, are 
in nomenclatorul său de produse pa
nouri pentru locuințe integral pre
fabricate, tuburi precomprimate pen
tru alimentări cu apă și irigații, șpa- 
lieri pentru vie, elemente pentru 
construcții industriale și agrozooteh
nice, bolțuri pentru mină, pentru 
confecționarea cărora folosește în
semnate cantități de ciment O pre
cizare : în primele două luni ale a- 
cestui an, întreprinderea a onorat in
tegral, Ia toate sortimentele, contrac
tele încheiate cu diferiți beneficiari. 
Aceste rezultate au fost obținute in 
condițiile in care consumurile speci
fice de materii prime și materiale, 
de energie electrică și combustibil au 
fost apreciabil diminuate. Evidența 
„la zi" a consumurilor oglindește cu 
exactitate „pulsul" preocupărilor pe 
linia gospodăririi și utilizării resur
selor materiale.

Contabilul-șef al întreprinderii, to
varășul Emil Prodan, ne-a precizat 
că anul trecut s-au economisit, 
in condițiile depășirii producției și 
îmbunătățirii evidente a calității a- 
cesteia, 133 tone ciment, 365 tone 
oțel-beton, 1 386 MWh energie elec
trică, 358 tone combustibil convențio
nal. La care, în acest an, au mai fost 
adăugate alte cantități de ciment, 
oțel-beton, var, combustibil și ener
gie electrică.

Ce s-a întreprins pentru economi
sirea cimentului — materie primă cu 
o mare pondere — in condițiile în 
care producția a sporit continuu ? 
în una din secții, urmărind fluxul de 
fabricație, am primit și informațiile 
solicitate.

— Am trecut la aplicarea unor noi 
rețete de fabricație puse la punct de 
laboratorul nostru in colaborare cu 
cadrele din oroducție, ne soune ing. 
Constantin Cimpeanu, directorul în
treprinderii. în felul acesta, oantita-

tea de ciment necesară realizării be- 
toanelor a fost diminuată cu 10—12 
Ia sută. Folosim agregate cu granu- 
lozități optime, iar cantitatea de apă 
a fost redusă, mărind prin aceasta 
marca și rezistența betoanelor. Rețe
ta poate fi îmbunătățită în continua
re și ne sporim preocupările in 
acest sens. Dealtfel, ne-am propus să 
reducem și mai mult cantitatea de 
ciment prin folosirea zgurei sau a 
cenușei de electrofiltru. Tot pentru 
a economisi cimentul, am trecut la 
fabricarea blocurilor de beton cu a- 
gregate ușoare, tehnologie în care 
poate fi utilizată și cenușa de. furnal, 
procentul de înlocuire puțind să ajun
gă pină la 20 la sută. O sursă de 
economisire o constituie și folosirea 
torcretului la realizarea tuburilor 
premo. Am acționat, de asemenea, în 
direcția evitării supradimensionării 
elementelor, pentru eliminarea rebu
turilor și a pierderilor provocate in 
timpul transportului produselor fini
te. Ne confruntăm însă cu unele di
ficultăți provocate de ncrcspectarea 
contractelor de livrare a cenușei care 
trebuie să înlocuiască cimentul".

înainte de a ne referi Ia situația 
amintită de interlocutor, să facem o 
precizare. în 1982, întreprinderea și-a 
propus ca prin utilizarea cenușei us
cate de electrofiltru să reducă — la 
volumul de producție planificat — 
consumul de ciment cu 2 160 tone, 
iar în acest an, tot pe aceeași cale, 
cimentul economisit trebuie să ajun
gă la 3 340 tone. Ce se întîmplă însă 
cu cenușa ? Pe baza repartiției emi
se de Centrala materialelor de con
strucții din București la 27 ianuarie 
1982, întreprinderea vrinceană înain
tează întreprinderii electrocentrale 
Borzești comanda pentru 1 860 tone 
cenușă umedă de termocentrală. La 
scadenta primului termen de li
vrare, în loc să se confirme sosirea 
în întreprindere a cenușei, se întoc-

mește un proces-verbal intre I. E. 
Borzești și LM.C. Doaga din care re
producem : „Părțile nu se conciliază. 
Depozitul de zgură și cenușă al ter
mocentralei Comăneștl nu este pre
văzut cu linie de garaj și mijloace 
tehnice de încărcare, practic fiind im
posibilă realizarea cererii beneficia
rului". Ce rost au mai avut reparti
țiile și contractele încheiate ? !

La 27 februarie 1982 întreprinderea 
din Doaga se adresează centralei de 
resort in vederea găsirii unei soluții. 
Rezultatul : a trecut anul și de la 
Borzești n-a sosit un gram de ce
nușă. A venit anul 1983 cu o nouă 
repartiție și un nou contract înche
iat între Doaga și Borzești pentru 
2 120 tone cenușă umedă de haldă ne
cesară la fabricarea blocurilor cu 
agregate ușoare. Dar și cu următoa
rea clauză pretinsă de furnizor : be
neficiarul să vină să-și încarce marfa 
și s-o transporte cu mașinile lui.

Un contract la fel de „ferm" a fost 
încheiat și cu întreprinderea electro- 
centrale Rovinari. Anul trecut, de la 
Rovlnari au sosit 440 tone de cenușă 
din 1 840 tone contractate. Pentru 
acest an, contractul prevede livrarea 
a 3 440 tone cenușă de electrofiltru 
uscată. Anul a înceout sub ausoicii 
defavorabile : din 440 tone de cenușă 
prevăzută 'pentru trimestrul I, pină 
la sfirșitul primei decade din luna 
martie nu se Drimise încă nimic. în 
concluzie : centrala de resort iși face 
„datoria" emițînd repartiții, furnizo
rii și beneficiarul parafează contrac
te cu sau fără clauze, întrețin anoi 
o lungă corespondentă, in contradic
toriu, iar la întreprinderea din Vran- 
cea rețetele de fabricație „înghit" în 
continuare 
așteptarea 
Borzești.

mii de saci de ciment în 
cenușei de la Rovlnari și

Dan DRĂGU1ESCU 
corespondentul „ScîntelL^
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— Romanul dumneavoastră, apărut 
nu demult, a fost remarcat, de cri
tica literară, ca o carte de actualitate, 
deși intimplările pe care le narați 
s-au petrecut cu mulți ani înainte. 
Vreți să ne spuneți ce reprezintă in 
accepția dv. spiritul actualității 7

— Literatura este actuală prin în
trebările pe care le pune — sau le 
sugerează măcar — cit și prin răs
punsurile pe care le dă, deși nu în
totdeauna reușește să răspundă la 
propriile ei întrebări. Cîteodată chiar 
și o întrebare bine pusă, exact și 
profund formulată poate avea un 
efect mai adine, mai răscolitor din 
punct de vedere spiritual și moral, 
decit un răspuns corect și banal. Ce 
întrebări te frămîntă, ce te intere
sează cel mai mult în această viată, 
la ce anume cauți răspunsuri — iată 
cel mai relevant test al omului și al 
timpului său. Există multe definiții 
ale omului : homo faber, ludens, sa
piens... Eu cred însă că omul a de
venit om în primul rind datorită în
trebărilor pe care și le-a pus. Patru 
romane ale mele se rotesc în jurul 
destinului istoric al naționalității de 
care aparțin — și dezbat problema
tica conviețuirii ei cu românii, cu 
germanii și cu alte naționalități.

Ultimul, Vila elvețiană (1981), 
carte distinsă cu premiul Uniunii 
scriitorilor din România, vizează în 
primul rind compromisul politic, iz- 
vorît din lașitate și interes, al unei 
familii de sași în perioada interbe
lică și urmările grave de după răz
boi ale acestui compromis. Romanele 
mele nu sînt lecturi prea comode ; 
eu nu-mi flatez și nu-mi jignesc ci
titorii, dar încerc să le prezint ade
vărul. Scriitorul are datoria de a 
sluji perfecționarea a tot ce aparține 
prin toate fibrele istoriei, culturii, 
tradiției înaintate. Or. un asemenea 
țel se slujește numai pe calea ade
vărului. Adică prin întrebări adevă
rate și pe cit posibil, prin răspun
suri drepte. Preocupat de destinul 
naționalității maghiare, de trecutul, 
prezentul și viitorul ei, abordez în 
cărțile mele, în mod inevitabil, pro
blematica conviețuirii. Ea nu poate 

. fi prezentată însă în mod idilic con-

fundind dorințele, stările ideale, im
perativul moral cu realitatea isto
rică. Conviețuirea a cunoscut șl con- 
vulsiuni, tragice erori, falsuri, în
vrăjbiri, inutile sacrificii. Eu, ca 
maghiar, am acumulat in copilărie 
trăiri de un anumit fel, tatăl neves
tei mele, bunicul copiilor mei, român 
din Lăpuș, a acumulat trăiri de alt 
fel, sau, mai bine zis, avem amin
tiri foarte simetrice. Decantarea 
trecutului, limpezirea concluziilor și 
mai ales a imperativelor istorice

mai puțin patetică (mai degrabă: iro
nică, amară, grotescă) ne repoves
tește stările noastre interioare și nu 
numai interioare din epoca adoles
cenței noastre politice... Trei autori 
radical diferiți — trei cărți organic 
înlănțuite între ele și în timp, care 
își pun întrebări de stringentă ac-' 
tualitate și care răspund la întrebări 
ale omului de astăzi. Aș adăuga la 
acestea piesele, respectiv romanul 
admirabil Variațiuni pe o temă de 
marș al lui Szekely Jânos, romanul

sale cele mai sănătoase, este pe un 
făgaș bun.

— Vorbiți-ne și despre rolul criti
cii literare in promovarea valorilor 
autentice.

— Autoritatea criticii literare nu 
poate fi garantată decit prin atot
puternicia (aș zice prin puterea ab
solută) a judecății de valoare. Nu
mai o critică literară astfel funda
mentată își poate exercita funcția 
socială și artistică — inclusiv cea de 
salubritate morală. O critică neîn-

UEERMVRA ACEUXLIEĂJII - EXPRESIE 
miroasă a m/u și mimii noasire

sint o necesitate a prezentului și 
viitorului. în primul plan al roma
nelor mele stau acele adevăruri ale 
destinului naționalității mele care 
slujesc conviețuirea armonioasă cu 
românii și cu fii de alte limbi ma
terne ai acestui pămînt.

— In aceeași ordine de idei v-aș 
solicita opinia despre suita de ro
mane social-politice ce au văzut lu
mina tiparului in ultimii ani, mai 
exact despre cheia interesului a- 
parte de care s-au bucurat aceste 
creații.

— în ultimii ani am tradus trei ro
mane românești — prefer să vor
besc despre acestea : Alexandra și 
infernul de Laurențiu Fulga — acest 
tumultuos, înspăimintător, dureros 
roman al războiului, pătruns de 
spaima morții și de patosul dragos
tei extraordinare față de patrie șl 
față de femeia mult iubită, apoi 
Clipa de Dinu Săraru : o carte scrisă 
cu o minte sclipitor de ageră, și tn- 
tr-o casă străină de regretatul Teo
dor Mazilu, care, într-o modalitate

Convorbire cu scriitoru! 
BODOR Pal

Pietre din fintina seacă al lui Szilă- 
gyi Istvân (apărut recent și în R.D. 
Germană), romanul Maimuța plingă- 
reață de Bălint Tibor (publicat și in 
limba română, cu o prefață de Eugen 
Barbu), toate cu o largă deschidere 
asupra realităților social-politice de 
vie actualitate din România. îmbu
curător este și faptul că tinerii pro
zatori se îndreaptă cu mult curaj 
spre tematici complexe : Molnăr La- 
jos — care cu cițiva ani in urmă a 
fost distins cu premiul U.T.C. pentru 
un volum de reportaje — a obținut 
recent un premiu pentru proză cu 
romanul său Donki Akos, consacrat 
destinului unui muncitor ; Agoston 
Vilmos a publicat și el un roman 
care a stîrnit mult interes tocmai 
datorită actualității problematicii 
sale. Cred că literatura, prin forțele

grădită de prejudecăți de grup, o 
critică ce nu acoperă păcatele unei 
cărți cu elogii, o critică principială, 
demnă, care face abstracție de 
eventuale resentimente personale, 
este singura care poate mobiliza va
lorile adevărate... Cele mai grave 
deficiențe ale criticii literare sînt 
de obicei extraliterare.

— Și acrim, in final, vă rog să vor
biți despre condiția politică a lite
raturii naționalităților conlocuitoare 
din România, in cadrul culturii uni
tare din patria noastră socialistă.

— Vigoarea, varietatea literaturii 
maghiare din România reflectă evi
dent și condiția politică de care se 
bucură. Principiile generale ce ne 
guvernează, principii promulgate de 
partid sînt cele ale deplinei egali
tăți, ale creării șanselor și posibili
tăților egale de afirmare pentru 
toate valorile create în această țară, 
fără deosebire de limbă și naționali
tate. însăși biografia mea profesio
nală ar putea reprezenta o secvență 
din panorama atit de bogată a pre

sei cotidiene centrale și locale, 
presei periodice culturale, editurilor, 
a activității în domeniul radiotelevi- 
ziunii, a instituțiilor care slujesc 
cultivarea spiritualității de care a- 
parțin. Desigur, toate aceste institu
ții nu lucrează la fel de bine ; după 
cum nici cele ce își desfășoară mun
ca în limba română nu sint întot
deauna la înălțimea cerințelor ac
tuale— Fiind scriitor, mă refer în 
primul rînd la edituri — la unele 
edituri — unde ar mai fi mult loc 
pentru mai bine. Editura „Krite- 
rion“ simbolizează azi prestigios, și 
pe plan internațional, ceea ce se 
face și s-a făcut în România pentru 
cultura naționalităților ; editura „Da
cia" are și ea performanțe deosebite 
in acest sens, ca și în domeniul în
grijirii unor lucrări originale de ră
sunet. Trebuie subliniate, de aseme
nea, in această privință, și meritele 
Editurii politice. La noi se tipăresc 
anual circa două sute de titluri în 
limba maghiară, într-un tiraj mediu 
— in afara manualelor școlare — de 
circa două milioane de exemplare.

In comitetul de conducere al Aso
ciației scriitorilor din București — 
al cărui secretar adjunct sînt — cît 
și în ședințele consiliului de con
ducere al Uniunii scriitorilor, al că
rui membru sînt, pot fi și sînt dis
cutate multe opinii, inițiative, ob
servații critice, la modul cel mai 
colegial și democratic posibil ; este 
îndeobște cunoscut, dealtfel, că unul 
din vicepreședinții Uniunii scriitori
lor este un scriitor maghiar, Domo- 
kos Gâza, directorul editurii „Krite- 
rion“, iar unul din secretari este 
poetul și publicistul german Nico
laus Berwanger. Cred că pentru 
orice cititor, chiar cele cuprinse în 
ultimele mele fraze reprezintă fapte 
convingătoare cu privire la condi
țiile de care ne bucurăm. Dar argu
mentul indubitabil, deci implicit, 
este însăși bogăția, vigoarea, varie
tatea literaturii în cadrul culturii 
unitare din patria noastră socialistă.

Convorbire realizată 
Al. POPESCU

NOTE DE LECTURĂ

Biografia ca sentiment*)

Există. în biografia fil- 
muiui documentar româ
nesc. ca o trăsătură de uni
re a celor mai valoroase 
creații realizate de-a lun
gul anilor, strădania de a 
înregistra și comenta pe 
peliculă aspecte reprezen
tative ale realității, fapte 
cu semnificative deschideri 
spre problematica social- 
politică și moral-filozofică 
a timpului nostru. A unui 
prezent în continuă si dia
lectică mișcare spre mal 
bine. A unei actualități — 
de gind, faptă și simțire — 

' specifice stadiului actual al 
, construcției materiale și 

umane din România socia- 
; listă. Corelația dintre crea

țiile de vîrf ale filmului 
documentar și cotidianul 
societății contemporane 
poate fi considerată o coor
donată primordială a actu
lui creator. Mi-aș îngădui, 
înaintea oricăror aitor con
siderații. semnalarea unui 
..fapt divers". O întreprin
dere cinematografică jude- 

j țeană (Brăila) a avut ini- 
Ițiativa de a reuni — în 

cîteva programe de filme 
— pelicule laureate cu 
..Cupa de cristal", distinc
ție menită a recompensa, 
anual, cele mai valoroase 
realizări ale cineaștilor do
cumentariști. în cadrul unul 
concurs de creație devenit 
tradițional. Iată, dealtfel, 
programul retrospectivei : 
„Lumina de pe Lotru" 
(1969), „Eroii nu mor nicio
dată" (1970), „Visele copilă
riei" (1971), „România, țara 
mea" (1972), .,Dracula — 
legendă și adevăr" (1973), 
„Lungul drum al pîinii că
tre casă" (1974), „Mărturii 
din țara de piatră" (1975), 
„Și ne-om plimba cu barca" 
(1976). „O traiectorie ului
toare" (1977), „Școala de 
inventatori" (1978). „Pămîn- 
tul ca un dar frumos" 
(1979), „Viitorul începe ieri" 
(1980), „Liniștea picturii" 
(1981). „Seraliștii" (1982)... 
De ce amintim acum și aici 
recenta și binevenita ini
țiativă a reluării acestor 
filme ? Titlurile mai sus ci
tate oferă o imagine de an
samblu a unui fertil drum 
creator, care reflectă, prac
tic. treptele unui complex 
proces de devenire dinsore 
ieri spre mîine al societății 
românești. De la începutu
rile sale, filmul documen
tar a crescut și s-a maturi-

zat în pas cu țara : este, 
aceasta, o nobilă ambiție 
civică și artistică a cineaș
tilor documentariști.

Cîteva dintre creațiile lu
nilor din 
tre cele 
mărturii 
toare la 
tuale 
filme documentare ___
nești. într-un film ca ..Se
raliștii". al tînărului re
gizor Moscu Copel (cu ima
gini semnate de Otto Ur-

ale

urmă, cîteva din- 
mai bune, sint 
elocvente privi- 
preocupările ac- 
realizatorilor de 

româ-

adevărului de viată : „se
raliștii" din acest film sînt 
oameni ca toti oamenii, 
care, la capătul zilelor de 
muncă, deprind — nu fără 
dificultăți, nu dintr-o dată 
— tainele universului : atit 
și nimic mai mult.

Pe regizorul Mirel Ilieșiu 
l-am regăsit (i-am regăsit, 
adică, trăsăturile de perso
nalitate care l-au consacrat 
drept unul dintre cei mai 
valoroși cineaști documen
tariști) în două filme re

CINEAȘTII
DOCUMENTARIȘTI

față în față
cu realitățile

contemporane
banschi). autorii „forează" 
adîncul de conștiință și su
fletesc al unor oameni ai 
prezentului, mineri, cițiva 
dintre aceia care, la rindul 
lor. forează adîncul pămin- 
tului în căutare de mi
nereu. cițiva dintre aceia 
care-și însoțesc truda zil
nică cu dorința, voința si 
puterea de a învăța, de a 
se perfecționa, de a se 
depăși mereu. Iată, așa-' 
dar. cineaștii documenta
riști — printr-un asemenea 
film de mare sinceritate si 
emoție — se află în zona 
de fierbinte actualitate a 
complexului proces 
mare și desăvîrșire 
științei socialiste, 
lor — inteligent și
tandru și cu gravitate fi
lozofică deopotrivă — este 
de mare frumusețe ome
nească tocmai pentru că 
izbutește să depisteze, în 
prețiosul minereu uman in
vestigat, dramul de aur al

de for- 
a con- 
Filmul 
lucid,

li

cente : unul se numește 
„Mireasa" și urmărește 
transportul unui agregat 
gigantic din portul Olteni
ța spre termocentrala din 
Anina, un transport deose
bit de dificil, care vorbește
— prin relatarea unui fapt 
de muncă ieșit din comun
— despre „oamenii obiș- 
nuiți" ai acestei temerare 
Întreprinderi : celălalt este 
un „documentar de artă". 
„Autoportret în timp" — și 
desenează portretul unui 
pictor original, ingenios și 
de mare personalitate. Dan 
Hatmanu. O face cu umor, 
cu poezie și cu o remarca
bilă capacitate de surprin
dere a esențialului, a amă
nuntului semnificativ. Re
gizorul Mirel Uieșiu, Îm
preună cu operatorul Doru 
Segall, este — așadar — au
torul a două noi poeme ci
nematografice de mare fru
musețe, un poem al muncii 
si un poem al artei, amin-

două, de fapt, meditații cu 
proiunzime filozoncă des
pre oamenii prezentului.

Paieta fumuiui documen
tar se dovedește, mcă o 
dată, de mare diversitate și 
larg cuprinzătoare. In „gu
rile". de pildă, un scurt- 
metraj realizat cu ochi și 
cu preocupări de bun gos
podar de către Titus Me- 
saroș, sint investigate reali
tăți ale satului contempo
ran. autorul lansind. de 
fapt, o chemare „de su
flet". un îndemn, pentru 
perpetuarea frumoaselor (și 
atit de eficientelor) șuri 
ardelenești. în perspectiva 
noilor obiective pe care și 
le propune revoluția agrară 
din România. Tot despre 
lumea satului contemporan 
este vorba in filmul lui 
Dlefterie Voiculescu „De ce 
să fi părăsit pămintul 
un scurt-metraj in care se 
aud. parcă — printr-un co
mentariu de mare autenti
citate al unui țăran coope
rator din Fițcău — înseși 
glasurile pămîntului natal. 
„Orgile din Transilvania" 
de Doru Segall este un film 
de văzut și de ascultat. în 
care imaginea și muzica se 
intilnesc intr-o sinteză ar
tistică de mare concentrație 

_ emoțională. In „Aflați des
pre mine că sînt sănătos", 
tinărul regizor Adrian Sir- 
bu iși 
gheze 
zilele
nefamiliști. cu ale ei. „ca-n 
viață"... $i așa mai departe, 
și așa mai departe... N-am 
trecut în revistă, acum, 
decit cîteva dintre filmele 
cele mal izbutite ale anu
lui cinematografic. Nu toa
te au aceeași concentrație 
ideatică, nu toate isi vali
dează eficienta civică si so
cială. nu toate au parame
tri artistici convingători și 
caratele adevărului de via
tă. nu toate ajung cu bine, 
în timpul cuvenit, la spec
tatori. Acestea sint doar 
cîteva probleme actuale ale 
filmului documentar româ
nesc. care necesită, desigur, 
discuții mai ample. Să zi
cem. - dintr-un singur mo
tiv : pentru că acest gen, 
cu funcție socială deosebit 
de importantă, și-a propus, 
cum spuneam, nobila ambi
ție de a crește odată cu 
tara, cu oamenii ei.

propune să investi- 
viața cea de toate 
într-un cămin de

Călin CALIMAN

(Urmare din pag. I)
deosebire în epoca de la 1848 și in 
epoca Junimii, aportul literaturii 
populare, al folclorului, în planul 
culturii de carte. Faptul se explică 
prin împrejurarea că mai înainte 
de a avea o literatură așa-zis 
„cultă", românii au avut, basmele, 
cîntecele bătrînești, doinele, pro
verbele etc., forme ale artei cuvîn- 
tului prin nimic egalate, culese în 
cărți insă foarte tîrziu, în vremea 
romantismului de Ia mijlocul seco
lului trecut. Cu toate acestea, pro
verbul, zicala, cuvintul de duh, le
genda' au influențat adine și au 
conferit un specific național româ
nesc de neconfundat operelor unor 
Ureche, Costin, mai ales la Ion 
Neculce și Dimitrie Cantemir, 
Varlaam, Dosoftei sau Antim Ivi- 
reanul.

în sfîrșit, literatura română 
veche arată o mare deschidere 
spre înnoiri, spre sincronizare, a 
spiritului național cu cel european 
în genere. Relativ de timpuriu — 
la nu mare distanță în timp de 
epocala invenție a lui Guttenberg

— Încă din vremea scrisului în sla- 
vonește, pe timpul domniei lui 
Radu cel Mare, se introduce la noi 
tiparul. De altă parte, sub im
pulsurile Reformei, prin diaconul 
Coresi de la Brașov, românii iau 
îndemnul de a traduce textele 
sacre în limba națională, mai apoi,

Precum se știe, în vremea din 
urmă s-au făcut studii serioase in 
urma cărora s-a putut dovedi exis
tența unui umanism românesc și 
chiar a unui baroc specific spațiu
lui de la Dunăre și Carpați.

în altă ordine de idei, scrisul 
vechi românesc — datorat în cea

cinema
o La capătul liniei ; SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
@ Buletin de București : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.O Plecarea Vlașinilor : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19,30, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15/ 13,30; 15,45; 18; 20.0 Vraciul : SALA MARE A PALATU
LUI — 16,45; 20.
© Profetul, aurul și ardelenii: BUCU

n»

Monumentul xJe la Gurâslâu, județul Sala], simbol ai luptei poporului nostru 
pentru înfăptuirea unității naționale

Versuri vechi și noi 
alcătuiesc o culegere 
(Viața în limba româ
nă) reprezentativă 
pentru un autor (Ni
colae Dan Fruntelată) 
a cărui existență prin
tre confrați e discretă 
și nepretențioasă; în
sușiri ce vin chiar din 
felul de a fi al poe
ziei sale. în majorita
tea lor, textele-- sînt 
un document afectiv 
explicitat printr-o con
fesiune care nu face 
economie de cuvinte.

O primă parte a vo
lumului (Virsta de di
mineață) conține „sce
ne din viata de ostaș", 
prezentate in afara 
acelor convenții care 
fac din existenta sub 
arme o neîntreruptă 
paradă militară. în 
Scrisori către genera
ția mea (a doua par
te) apar unele inter
pelări polemice ce 
amintesc de gravita
tea alarmată a lui 
Adrian Păunescu și. în 
același timp, de in
surgența neoromanti
că a lui Mircea Di- 
nescu : „Noi am in
ventat îndoiala, vă 
spun / și spleenul 
acestui final de veac / 
noi sintem blestemați 
să fim prea tineri / 
prea știutori, prea răs- 
fățați, prea leneși / 
privim albumele gre
le de întimplări / și 
ni se face rușine / 
ascultăm muzică pre
clasică I și ni se face 
rușine / iubim întîm
plător și dezinvolt / 
și ni se face rușine / ne 
plictisim in ședințele 
lungi / și ni se face 
rușine / o, cum uitați, 
de ce uitați / de co
pilăria noastră la lam
pa numărul cinci / și 
bucuriile ei pe carte
lă / o, cum uitati că 
ne-ati ridicat / pe 
umerii voștri tăbă
ciți / să privim in mi
leniul de dincolo / 
unde va fi. ehei, alt
fel va fi / iar cîteoda
tă ne-ati oferit doar 
răbdarea / ca pe o jv’i, 
ble de samurai autoh
ton / atunci am inven-

NICOLAE DAN 
FRUNTELATA : „Via
ța în limba română". 
Editura Militară.

tat îndoiala, vă spun / 
și spleenul acestui fi
nal de veac / niște pă- 
minturi și ele de arat / 
și de îngropat semințe 
de flori / cu disperare 
vă iubim, îmbătri- 
nind / și chiar vă în
țelegem uneori" (Noi). 
Tocmai datorită fap
tului că elegia capătă 
niște accente grave, 
în această a doua 
parte găsim și cele 
mai bune texte din 
volum ; Neliniștea e 
unui dintre ele : „Azi 
nu mai sint invazii de 
lăcuste l cetățile nu 
mai îmbracă ziduri 7 
apele nu mai dansea
ză pești / pomii nu 
mai păzesc umbră / nu 
te mai pot amenința 
cu nimic / singurăta
tea mea. fiara mea. / 
decit cu neliniștea ! 
foșnind prin singe ca 
printr-o carte / sub
versivă / nu te mai 
pot, nu te mai pot 
privi / in oglinda unui 
cuvînt / și nu te mai 
pot amenința cu ni
mic / singurătatea 
mea. fiara mea / decit 
cu neliniștea / pină 
cînd ea începe să fie ! 
un sinonim al lăcus
telor / din amintiri 
străine / istoria, cum 
se repetă istoria / in 
somnul poeților". Pe 
de altă parte, tot aici 
găsim și semnele unui 
anume confort de 
care, cel puțin pină la 
ora actuală, poezia lui 
Nicolae Dan Frunte
lată nu se poate lipsi. 
Acest confort s-ar tra
duce prin ilustrati- 
vism, in prin ui rind. 
Plăcerea confesiunii 
aduce mereu în prim- 
plan un preaplin afec
tiv căruia cuvintele 
îi dau contur. Teh
nica ilustrării e aceea 
a benzilor desenate, 
unde perspectiva e sa- , 
criticată in favoareg 
unei expresivități ime
diate, pe orizontală. 
Grija pentru acurate
țea „desenului" e evi
dentă. nu mai puțin 
și aceea pentru pro
funzime, numai că 
mulțimea liniilor aju
tătoare (a cuvintelor) 
nu adincește întotdea
una, ci doar încarcă 
spațiul.

Intr-o a treia sec
țiune (care dă și titlul 
volumului) se remar
că o apropiere insis
tentă de teme istorice, 
precum și pioasele 
sentimente fată de 
minunata limbă româ
nească, văzută ca pa
trie al cărei ostaș apă
rător este poetul ; de 
asemenea, este evocat 
cu insistentă topos-ul 
cimpiei dunărene. în 
acest context, autorul 
iscă la un moment dat 
o dispută cu cei ce 
consideră că „nu e 
modem / să-ți iubești 
patria", combătind o 
indubitabilă enormi
tate. In fond, ceea ce 
ar trebui discutat, in 
cazul liricii cu o ase
menea tematică, e fe
lul — învechit- sau 
inactual — prin care 
poezia exprimă per
manența acestui sen
timent. Tocmai neîn
țelegerea relației din
tre niște constante 
tematice și modul 
contemporan de a le 
simți și dezvălui con
sacră monotonia și 
desuetudinea unor 
producții poetice dem
ne de stimat doar la 
nivel de premise. Ca 
să nu mai vorbesc de 
faptul, iarăși foarte 
cunoscut, că indife
rent de vremea care 
a născut o operă, ac
tualitatea acesteia ține 
și de o altă constantă, 
numită valoare arf 
tică. Nu o dată 'yța 
lui Nicolae D?'yrun_ 
telată se consti; ț,- ,i- 
tr-o replică' viabilă in 
această dispută de na
tură teoretică. Reve
nind, pentru a în
cheia, la Viața în 
limba română — vo
lum, ce însumează 
poeme remarcabile 
prin ardenta mesaju
lui patriotic, prin ex
presivitatea sentimen
tului iubirii de tară — 
să consemnăm trei 
versuri frumoase de la 
care ar putea pomi o 
nouă, incitantă carte 
de poezie: „Cine strigă 
«Pămint» de cite ori 
își vede patria / (...) 
acela este Poetul".

Daniei DlMTHliU

Privind, și trăind viața *)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Imagini din Pakistan
16,20 Amfiteatru studențesc
11,00 Fotbal : S.C. Bacău — Steaua. Re

priza a U-a. Transmisiune directă 
17.45 1001 de seri
10.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

20,20 Actualitatea economică
30.30 Forum politico-ideologic
20-,50 Melodii șl interpret!
21,10 Film artistic : Spaniolii da modă 

nouă. Premieră TV. Producție a 
studiourilor spaniole

22,25 Telejurnal

PROGRAMUL t
20,00 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul
21,00 Din țările socialiste
21.30 Seară de muzică românească
22,25 Telejurnal

..Daciei literare", la 1840. Mihail 
Kogălniceanu, care atrăgea atenția 
asupra importantei evocării trecu
tului istoric național in literatură, 
este totodată și primul editor al 
„Cronicilor României", în cele două 
prea bine cunoscute ediții. După 
cum nu este deloc întîmplător că

„CULTURĂ LUPTĂTOARE"
în secolul al XVII-lea, întreaga 
istoriografie cronicărească, precum 
și celelalte cărți laice scriindu-se 
și tipărindu-se in românește. Prin 
cărturarii moldoveni educați in 
școlile din Polonia catolică, un 
Ureche, un Miron și Nicolae Costin, 
mitropolitul Dosoftei ș.a., prin 
Stolnicul Constantin Cantacuzino, 
frecventator al Universității din 
Padova și mai ales prin Dimitrie 
Cantemir, savant de faimă mon
dială la începutul secolului al 
XVIII-lea, românii nu au rămas 
deloc izolați de cultura europeană.

mai mare parte a lui unor condeie 
iscusite — a constituit și consti
tuie o permanentă sursă de inspi
rație, exemplu și îndemn rod
nic. pentru generațiile următoare. 
Patruzecioptiștii, in frunte cu Ne- 
gruzzi, Alecsandri, Bolintineanu, 
mai pe urmă Odobescu, Hasdeu, 
Eminescu, Delavrancea, Sadoveanu 
și mulți alți clasici ai literaturii 
noastre au aflat în bătrinele cro
nici subiecte pentru capodoperele 
lor, modele de stil și limbă curată 
românească. Nu este deloc întim- 
plător că tocmai întemeietorul

astăzi, după mai bine de un secol 
de la redescoperirea și valorifica
rea lor. au apărut o serie de stu
dii și ediții științifice dintre cele 
mai valoroase. Cu toate acestea 
mai sînt incă multe de făcut în 
această privință. Mai întîi lipsește 
corpusul complet al tuturor croni
cilor românești, reluarea — așa 
cum s-ar cuveni — cu mijloace 
noi, științifice și critice, a operei 
de editor a lui M. Kogălniceanu, 
în atîtea privințe onorabilă însă 
fatalmente învechită și greu acce
sibilă, devenită rară. Lipsește și

un „dicționar datat" al limbii ro
mâne din scrierile vechi, sarcină 
pe care, nu ne îndoim, Institutul 
de lingvistică al Academiei și-o va 
asuma. S-au făcut multe lucruri 
lăudabile pentru restituirea opere
lor unor Ureche, Costin, Neculce, 
cronicarii munteni, Dosoftei. Antim 
Ivireanul etc. Nu s-a retipărit însă 
nimic din scrierile mitropolitului 
Varlaam, vechea ediție a lui Jac
ques Byck apărută la Fundații 
fiind aproape de negăsit Merge, 
de asemenea, prea încet editarea 
operelor complete ale lui Dimitrie 
Cantemir.

Nu ne îndoim că toate aceste 
deziderate și multe altele nemen
ționate aici se vor înfăptui. Garan
ția construcției noului, in cultură 
și. mai în general, in toate ramurile 
de activitate ale civilizației noastre 
socialiste o constituie, printre al
tele, și interesul ce trebuie acordat 
culturii și literaturii noastre vechi, 
cunoașterii ei adîncite, in școală, 
in Universități și. de se poate, în 
cercurile cit mai largi ale intelec
tualilor noștri de toate categoriile.

Incredintînd rar re
vistelor poemele sale, 
Ion Budescu trecea în 
ochii cititorilor mai de
grabă drept critic. $i 
adevărul e că în inter
mitentele iui interven
ții, mereu remarcabile 
prin siguranța judecă
ților rostite. Ion Bu
descu făcea tot ce 
depindea de el pentru 
a intări o atare supo
ziție. Iată-1 însă că 
„debutează" cu un vo
lum de versuri atit de 
surprinzător incit în 
acest caz insuși cuvin
tul debut sună aproa
pe minimalizant.

Lirica lui presupune 
un ritual al detașării. 
„Privitor ca Ia teatru", 
poetul se abstrage 
formal din „comedia 
umană", înregistrind-o 
cu o vagă absentă su
gerată dealtfel incă 
din titlu — Viața cu 
mine, viața fără de 
mine. Astfel concepu
te, poemele par sus
pendate intr-un timp 
etern, captînd un ritm 
care n-ar fi nici de 
azi. nici de ieri, ci 
al vieții dintotdeauna. 
Simptomatic, cel ce se 
exprimă prin ele nici 
nu mai are o „biogra
fie". o existentă rela
țională descifrabilă în 
filigran. Eul ajunge o 
„voce", cînd anxioasă, 
cînd impasibilă, vor
bind nu în numele 
unei individualități, al 
unei sensibilități dis
tincte, ci in acela al 
speciei „fără de 
virștă".

Nou Empedocle, poe
tul dispare ca ins in 
aburii misterioși ai 
combustiei care este 
creația, lăslnd in urmă, 
ca singură dovadă a 
trecerii, sandaua de 
aur a poemului : „în 
plină zi chiar peste 
zalele rîului / să-ți 
scuturi cenușa din plă
mâni, din / orbitele o- 
chilor, de la incheie- 
turile ! brațelor, din 
ființa ta întreagă a- 
semeni / furnalului 
împodobit cu o coa
mă / de fum. împăcat 
cu atîta lumină pe 
lume / să te tragi lin-

ION BUDESCU : 
Viata cu mine, viața 
fără de mine. Editura 
„Eminescu".

gă poartă cum te-ai. 
apropia / de craterul 
unui vulcan. Și deo
dată / fără ca nimeni 
să bage de seamă că 
nu ești / ori poate în 
vreme ce unii vor 
crede / că îți tragi ră
suflarea : Tu intră / 
și-acolo pe prag abur 
fiind să le lași tutu
ror / sandala înțelep
tului". (Empedocle). 
De cele mai multe ori 
însă „craterul" nu e 
decit odaia plină de 
mistere, un adăpost 
precar din „amarul 
Megalopolis", la a că
rui „ușă descuiată" bat 
mesageri „nelumești". 
Ochii poetului intirzie 
îndelung, ca un aparat 
de filmat, pe decoruri 
șterse, pictate in sepia, 
pa interioare apocalip
tice în genul celotr din 
„Călăuza" lui Tar
kovski. („Ghețari ca-n 
arctice chilii / oglinzi
le ar da să zvirle ; l 
din bănuite țevărit / 
pereții scurși ivind 
șopirle"), rețin cadre 
a căror grozăvie ex
presionistă e bine tem
perată printr-o notă 
decorativă, exersată cu 
o minuție artizanală : 
„O negură-ncepuse o- 
glinzile s-astupe / și 
perle-ndoliate s-au ri
sipit pe jos / Funingi
nea și negii zvîcniră 
din fotolii / și scoici 
carbonizate se-ngră- 
mădeau ciorchini / 
Huilă prin dulapuri 
cărau in cârduri mo
lii l Sus pe tavan roi- 
ră cernitele lumini". 
(Interior). Acest „no
ian de negru", invocat 
obsesiv și în Arheolo
gie, Ariei. Bitum, tră
dează desigur persis
tente lecturi din Ba- 
covia, după cum recu
rența unor imagini ca: 
poartă, ușă, temnită 
trimite neîndoielnic la 
Arghezi. a cărui ghea
ră de leu se străvede 
în fond și în cultul 
potrivirii migăloase a 
cuvintelor. Dar toate 
acșste influențe — ce 
n-ar putea fi negate 
decit cu prețul unui 
compliment gratuit de 
care talentul lui Ion 
Budescu n-are nevoie 
— nu anulează perso
nalitatea acestei poezii 
care trăiește prin fe
bra intelectuală, prin

regia matură a trăirii 
și, ultima, dar nu cea 
din urmă, prin prospe
țimea metaforei. Ex- 
ceptînd poemele eroti
ce, de o candidă sen
zualitate, poetul nu se 
comunică niciodată 
franc, deschis. Inten
țiile. premonițiile, stă
rile și obsesiile lu! „ , 
parvin prin rF 
prin conotații / : 
boluri. Distant* re
gula de aur și, co..jec- 
vent acestei legislații 
autoimpuse. poetul ne 
vorbește despre ime
diata apropiere din- J 
tr-un prezumtiv viitor ’ 
deja trecut : „0. Iu- I 
crurl eleat tumilt / ce I 
mute mări mă inve - | 
liră — / Si paXzăSș fi 
putut s-asculț-f nemai- 
văditul Prinț cu liră II 
prin anul Două mit, 
demult". (Ipoteză). E- 
fectul acestei inge
nioase răsturnări tem
porale e sigur: precum 
vorba în șoaptă pro
voacă instantaneu in
teresul. tot așa și citi
torul e prins de acest 
sistem de aluzii care 
nespunînd nimic
direct, sugerează in
direct totul. Rezultă 
de aici un posibil por
tret al sensibilității 
contemporane, o ima
gine a omului modem 
apăsat de terorile vea
cului, prizonier al în
trebărilor și revelații
lor sale, dar, nu mai 
puțin, și un avertis
ment grav lansat unei 
umanități „in pragul 
primejdiei". împietri
rea, mineralizarea, re- 
gresia vegetalului 
(memorabil figurată in 
poezii ca Anotimp, 
Prunii) sînt. privite 
din această perspecti
vă. semnele unei vi
ziuni participative, ale 
solidarității de fond 
a poetului cu viața, 
cu timpul său. al cărui 
herald neliniștit este.

„Cine să citească 1 
scrisori din alt veac ? I 
Pe cine să-1 doară ?“, 
se întreabă retoric au
torul. Un răspuns il 
dă chiar căldura cu 
care au fost primite 
pină acum aceste poe
me ce aparțin pină la 
ultima literă acestui 
veac.

Ioan ADAM ]

REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Caf6 Express : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© B.D. intră în acțiune : FLOREAS- 
CA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Capcana mercenarilor : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30.
e Ochi de urs : PACEA — 19,30,
POPULAR — 19,30.0 Mama: POPULAR (35 15 17) — 13; 
15; 17,15.
© Septembrie ; STUDIO (59 53 15) — 
10; 12.30; 15; 17; 19.
® Actorul și sălbaticii : ARTA
(21 31 86) — 9; 12; 15; 18,30.
• In fața ușii Închise : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

0 Pasărea de foc spațială — 9; 11; 
13,15; Cintecul viorii — 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
@ Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30; 
14,16; 16; Șantaj — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 33).
© Potopul (seriile I și II) : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9,30; 12,30; 16; 19. e Agonia : CULTURAL (83 50 13) - 9; 
12; 16; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 
12,15; 16; 19.
• ABBA : COTROCEN1 (49 48 48) —
15,30;. 17,30; 19,30.0 Călărețul fără cap : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• A! șaselea : FLACARA (20 33 40) : 
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Cîntec pentru o rîndunică : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.e Izvorul : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.

e Micul lord : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
111,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
< Piedone Africanul : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
> Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) — 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
© Raze pe gheață : UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Marea evadare ; DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
© Despărțire temporară : LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18,30, TOMIS 
(21 49 46) ~ 9; 12,15; 16; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan 8 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19^0.

• Clinele : MUNCA (21 50 97) — 15: 
17,15; 19,30, VOLGA (79 71 36) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Războiul stelelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

teatre
• Teatru! Național <14 7171, sala 
micâ) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15,30; Gimnastica sentimentală 
— 20; (sala Atelier) : Idolul și Ion 
Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Concertul 
orchestrei de cameră a filarmonicii, 
Concert maestru Nicolae Iliescu. So
liști : Ștefan Gheorghiu — vioară.

Mihaeia Martin — vioară, Alexandra 
Gufu — violoncel. Alexandru Moroșa- 
nu — violoncel, Nicolae IlteBcu — 
vioară, Cristina Anghelescu — vioară 
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria rusticană, Paiațe — 16.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei gol — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 00 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea —• 
19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30; (sala Teatrului 
Giulești) : Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții ta 
deșertul de cenușă — 19,30; (sala Stu
dio) : Calandria — 19.

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — ie.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, stat 
al dumneavoastră ! — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și ctatec 
— 18.30.
® Teatru! „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 15.
© Circul București (11 oi 20) : 
Muppets la... circ — 19,30.
© Studioul de teatru al LA.T.C. 
(15 72 59) : Deșteptarea primăverii — 
19.30.
® Conservatorul de muzică „Clprlan 
Porumbescu" (14 26 10) : „Capodopere 
romantice. Schumann-Braiims" — 13.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mesajul amabil de felicitări și bune urări adresat de Excelența Voastră 
cu prilejul Zilei naționale a statului Mauritius a fost primit cu deosebită 
satisfacție și apreciere de poporul mauritian și de către mine personal.

Vă rugăm, Excelență, să acceptați mulțumirile noastre cordiale pentru 
bunele dumneavoastră gînduri.

DAYENDRANATH BURRENCHOBAY
Guvernator general al Statului Mauritius

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre mulțumirile mele din inimă 
pentru amabilul mesaj de condoleanțe exprimînd sentimentele dumneavoastră 
de compasiune pentru familiile victimelor catastrofei miniere de lîngă 
Zonguldak.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

COTIDIAN.

O delegație condusă de Aposto- 
los Kaklamanis. ministrul invățămin- 
tului și cultelor din Republica Elenă, 
a efectuat o vizită în țara noastră in 
perioada 17—22 martie la invitația 
ministrului educației și învățămintu- 
lui, Ion Teoreanu.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
amplă informare reciprocă asupra 
organizării și desfășurării procesului 
instructiv-educativ din cele două țări. 
S-a relevat cu satisfacție că. pe baza 
întîlnirilor și convorbirilor din
tre conducătorii celor două țări, 
relațiile de prietenie și cooperare ro- 
mâno-elene, inclusiv în domeniul e- 
ducației și învățămintului. au cunos
cut o dezvoltare continuă. în acest 
context, a fost exprimată dorința ce
lor două părți de a extinde și de a 
diversifica conlucrarea bilaterală in 
domeniul educației și invățâmîntu- 
lui.

Delegația elenă a avut discuții cu 
rectori și membri ai senatelor unor 
universități și institute de învățămînt 
superior din București și- Cluj-Napo- 
ca. a vizitat laboratoare, institute de 
cercetare științifică și obiective so-

cial-culturale din domeniul învăță- 
mîntului. Oaspeților li s-au pre
zentat pe larg preocupările și rea
lizările obținute în procesul integră
rii invățămintului cu cercetarea știin
țifică și activitatea productivă, in 
pregătirera și perfecționarea forței de 
muncă necesare economiei naționale.

Cei doi miniștri au semnat Progra
mul de aplicare a Acordului de co
laborare culturală și științifică intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Elene pe 
anii 1983—1984.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Islamice Pakistan. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, marți după- 
amiază, în Capitală o manifestare in 
cadrul căreia ziarista Eugenia Mari
nescu a înfățișat aspecte privind 
viata și activitatea poporului pakis
tanez. în încheiere a fost prezentat 
un film documentar. Au participat 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

A luat parte Iqbal Hosain, amba-

sadorul Republicii Islamice Pakistan 
la București.

*
în fiecare an. la 23 martie se săr

bătorește Ziua mondială a meteorolo
giei, zi care marchează, incepind cu 
anul 1950, momentul creării Organi
zației Meteorologice Mondiale — 
O.M.M., instituție specializată a 
O.N.U.

România, care se numără printre 
țările membre fondatoare ale Orga
nizației Meteorologice Mondiale, a 
participat și participă Ia activitatea 
organizației. De-a lungul anilor, ea a 
sprijinit eforturile organizației in 
pregătirea cadrelor din țările în curs 
de dezvoltare in domeniul meteoro
logiei și hidrologiei. De asemenea, a 
constituit și constituie o prezență 
activă în desfășurarea unor progra
me de cercetare initiate de O.M.M.. 
cum ar fi supravegherea globală a 
poluării de fond a atmosferei, pro
gramul climatic mondial, suprave
gherea globală a ozonului atmosfe
rei și altele.

(Agerpres)
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Partidul Progresului și Socialismului din Maroc

OBIECTIVE STRATEGICE Alt DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE SI SOCIALE

Continuator al activității Partidului Comunist Marocan, creat In 
1943, și al Partidului Eliberării și Socialismului, constituit in anul 
Partidul Progresului și Socialismului din Maroc, înființat in august 
își va ține între 25-27 martie cel de-al 
derea acestui eveniment, C.C. al P.P.S. a 
proiectul tezelor partidului, care vor 
piatul forum național al P.P.S.

servi

anul
1968,
1974, 

lll-lea Congres național. In ve- 
aprobat, într-o recentă plenară, 
ca bază de dezbateri la apro-

relatări ale reporterilor și corespondenților J,Sc(înteii“

83 Prin muncâ voluntar-patriotică, 
harnicii gospodari din livada, ju
dețul Bihor, dau zor la încheierea 
lucrărilor de aducțiune a apei geo- 
termale, cu care urmează să se în
călzească școala generală, grădini
ța de copii, căminul cultural, noile 
blocuri de locuințe din centrul așe
zării. In același timp, se creează și 
posibilitatea amenajării unei sere 
de Hfițri.

F la întreprinderea de osii și 
bocĂfiuri din Balș a fost pusă în 
funrffiune o instalație de tratamente 
termice utilizînd curenți de înaltă 
frecvență. Ea contribuie la creșterea 
productivității muncii și asigură rea
lizarea unor piese de calitate su
perioară.

■ Sticlarii din municipiul Bistrița 
au trecut la realizarea de captatori 
solari cu care vor echipa acoperișul 
căminului de nefamiliști al între
prinderii și vor asigura apa caldă 
menajeră atît pentru locatarii de 
aici, cît și pentru un cămin de copii 
din preajmă. In felul acesta se vor 
obține importante economii de com
bustibil.

Bl S-a încheiat la lași cursul cen
tralizat de perfecționare a ingineri
lor tehnologi din unitățile centrale
lor industriale ale bumbacului din 
București, Arad și lași. Cursul, care 
a durat 12 zile, a fost organizat de 
filiala lași a Centrului de perfec

ționare a cadrelor împreună cu fa-

cultatea de tehnologia și chimia tex
tilelor a Institutului politehnic din 
localitate.

0 Depășindu-și sarcinile de pro
ducție pe primul trimestru al anului, 
întreprinderea mecanică pentru a- 
gricultură din Botoșani este în mă
sură să livreze suplimentar magazi
nelor sătești un mare număr de 
pluguri și prăsitoare cu tracțiune a- 
nimală, pluguri de coastă, brăzdare 
și alte unelte agricole.

H In orașul Sebeș a început con
strucția unui nou ansamblu de lo
cuințe situat în zona centrală a ora
șului. La parterul blocurilor sînt pre
văzute unități comerciale și presta
toare de servicii.

0 Veste bună și de la Brașov: au 
fost instalate la blocurile cu un 
număr mai mare de locatari con
tainere pentru colectarea-deșeurilor 
de hîrtie. Acțiunea se află în plină 
desfășurare.

S A început să se fabrice la în
treprinderea mecanică pentru a- 
gricultură și industrie alimentară 
Cluj-Napoca un nou tip de aparat 
portabil, care va fi folosit la com
baterea dăunătorilor la diferite 
culturi agricole, in viticultură și în 
alte locuri inaccesibile mijloacelor 
mecanizate.

B la Toplița s-a dat in folosință 
un nou și modern complex hotelier 
- „Călimani". Personalul complexu
lui adresează tuturor celor ce-i vor 
călca pragul un călduros bun venit^y

BOX: „Centura de aur“
Gala a 3-a a turneului de box 

„Centura de aur", găzduită la Pa
latul sporturilor și culturii din Capi
tală. a fost urmărită de aproape 3 000 
de spectatori. în limitele categoriei 
semiușoară. Viorel Ioana a dispus Ia 
puncte de campionul turc Mehmet 
Demir. in timp ce Ion Stan a obținut 
victoria, tot Ja puncte.
Fane Eva.
l-a invins, 
repriza a 
(România).

Un meci 
limitele categoriei pană, Anatoli Ni- 
koiin (U.R.S.S.) și Felix Benites (Ve
nezuela). Mai insistent, cu lovituri 
mai clare, boxerul sovietic a obținut 
victoria la puncte. La aceeași cate
gorie, bulgarul Plamen Kamburov a 
realizat un succes mai puțin scontat 
in fața campionului Franței Aii Ben 
Menghenia, pe care l-a întrecut la 
P”ncte. iar Costin Stancu (România) 
a fost declarat învingător, ia puncte, 
in fața lui Omar Catari (Venezuela).

Alte rezultate : categ. semimuscă : 
Ion Bălan b.p. Mustafa Cenc (Tur
cie) ; Gh. Agrigoroaie (România) b.p.

in fata lui
Gil Ramon (Venezuela) 
prin
3-a.

abandon. dictat in 
pe Gigei Didiță

aplaudat au furnizat. în

Rome Giolfan (România) : Dumitru 
Șchiopu (România) b.p. Seiki Se- 
gawa (Japonia) ; categoria pană : 
Eugen Preda (România) b.ab. II Lutz 
Illge (R.D. Germană) ; _categoria_se- 
mi ușoară : 
Germană) 
(România) 
(România) 
ponia).

Alte rezultate. înregistrate în gala 
de aseară a „Centurii de aur" : 
categ. muscă : Ion Boboc (România) 
b.p. Laurențiu Popescu (România). 
Jesus Pol (Venezuela) b.p. Alexan
dru Șchiopu (România) ; Pedro Re
yes (Cuba) b.ko I Niamma Naran- 
tuya (R. P. Mongolă) ; Constantin 
Tițoiu (România) b.p. Kazuhiko Abe 
(Japonia) ; categoria cocoș : Manuel 
Felix Vilches (Venezuela) b.p. Du
mitru Agavriloaie (România) ; Ra
fael Cardenas (Cuba) b.p. Dumitru 
Cipere (România) ; categoria ușoară: 
Jose Magallanes (Venezuela) b.p. 
Viorel Mihăilă (România).

Astăzi se desfășoară alte două 
gale, de la orele 15,30 și 18,30.

Actualitatea 
la fotbal

diviziei A la fotbal 
cu desfășurarea me-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 2S 

martie, ora 20 — 26 martie, ora 20. în 
țară i Vremea va £1 în general caldă. 
Cerul va fi variabil în Oltenia, Munte
nia și Dobrogea și va prezenta timo
rări mai accentuate în rest. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice în Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania și jumătatea de nord a

VÂ HWORMĂM DESPR

Odihna și cură balneară la Tușnad
Situată intr-unui din cele mai 

pitorești defilee ale Oltului, la 
altitudinea de 850 de metri, intre 
Țara Birsei și Depresiunea Ciucu- 
lui, străjuită de culmile Baraoltu- 
lui și Bodocului, stațiunea Tușnad 
este cunoscută de aproape patru 
secole pentru izvoarele sale mine
rale cu efecte terapeutice dintre 
cele mai salutare. Cadrului natural 
de rară frumusețe, pădurilor de 
*■ zi și fagi care înconjoară stațiu- 

. li se adaugă un climat subalpin 
tonifiant, un aer puternic ozonat, 
begat în aerosoli rășinoși și ioni 
negativi. Minunatele condiții natu
rale sint și mai bine puse în va
loare prin noile edificii de sănătate 
ridicate aici in ultimii ani și prin 
construirea unei noi baze de trata
ment, cu care hotelul „Tușnad" și 
casa de odihnă „Zimbrul" au legă
turi directe, prin pasarele.

însoțiți de medicul-șef al stațiu
nii și de loan Ghircuș, contabilul- 
șef al O.J.T. Harghita, vizităm baza 
de tratament de la Tușnad, înzes
trată cu instalații dintre cele mai 
moderne pentru băi carbogazoase și 
galvanice, pentru împachetări cu 
parafină, pentru hidroterapie, ver- 
tebroterapie, pentru băi de lumină 
și aerosoli. Facem cunoștință cu 
diferitele procedee de electrotera- 
pie : ionizări,'galvanizări, ultravio
lete, ultrascurte, infraroșii, ultrasu
nete. Tot aici se află o foarte fru
moasă sală de cultură fizică medi
cală, un laborator clinic și de probe 
funcționale, cabinete medicale de 
diferite specialități. Există, de ase
menea, în stațiune o mofetă prevă
zută cu încăperi pentru băi cu 
bioxid de carbon și un bazin cu 
apă carbogazoasă. Dealtfel, izvoa
rele de ape minerale din stațiune 
— carbogazoase, bicarbonatate, so
dice, calcice, magneziene, cloruro- 
sodice, feroginoase, hipotone, slab- 
radioactive, iar unele și mezoter- 
male sint folosite cu mare eficien
ță atît în cura externă, cît și în 
cea internă.

Cei care nu au fost pînă acum 
la Tușnad, ca și cei care își vor 
exprima opțiunea de acum înainte 
este bine să știe că stațiunea este 
indicată atît pentru tratarea unor 
afecțiuni, cît și pentru odihnă. 
Aici, la Tușnad. se pot trata cu 
foarte bune rezultate — o- dovedesc 
reușitele de pină acum din înde
lungata sa existență — afecțiuni 
ale sistemului nervos central (ne
vroză astenică cu elemente anxioa
se, depresive, stări astenice secun
dare, stări de oboseală fizică și

intelectuală) ; afecțiuni cardiovas
culare (afecțiuni valvulare și ale 
miocardului, stări după infarct 
miocardic la cel puțin trei luni de 
la ieșirea din spital, arteriopatii 
periferice, hipertensiune arterială 
și altele) ; afecțiuni digestive cro
nice și ale glandelor anexe (boli 
ale stomacului, ale intestinului, fi
catului și rinichilor) ; boii endo
crine. De asemenea, sint tratate 
aici boli de nutriție (diabetul 
zaharat în forme ușoare și medii, 
guta, obezitatea), boli ale singelui, 
boli profesionale și altele. «S.

în ambianța plăcută și reconfor
tantă a sălii de cultură fizică me
dicală stăm de vorbă cu tehniciană 
Valeria Stănciulescu din Bucu
rești :

— Este pentru a doua oară cînd 
mă prinde aici... primăvara. E 
drept că pe crestele munților mai 
sclipește încă zăpada, dar pădurile 
din jur au început să freamăte de 
primenirea noului anotimp. Am 
venit prima dată la Tușnad anul 
trecut, tot pe vremea asta, și am 
plecat de aici cu o stare de sănă
tate și de odihnă că nu mă mai 
recunoșteam. Am revenit acum cu

plăcere împreună cu alți bucureș- 
teni, cu bilete la prețuri foarte con
venabile în această perioadă, pe 
care le-am procurat prin I.T.H.R. 
București. De data aceasta am 
optat pentru un sejur combinat : și 
tratament, și odihnă.

Interesindu-ne la întreprinderea 
de turism, hoteluri și restaurante 
București am aflat că, prin agen
țiile sale de turism, ca și prin ofi
ciile județene de turism din întrea
ga țară se mai pot procura bilete, 
chiar in aceste zile, pentru lunile 
aprilie și mai in condiții avan
tajoase. Cazarea in stațiune se face 
în hotelurile de categoria I „Tuș
nad" (220 locuri). „Olt" (260 locuri), 
„Ciucaș" (160 locuri), care dispun 
de camere prevăzute cu telefon și 
televizor, precum și în case de 
odihnă, vile și pavilioane de dife
rite conforturi, situate în apropie
rea Oltului sau la poalele munte
lui. Stațiunea dispune și de o gos- 
podărie-anexă, care contribuie la 
îmbunătățirea meniurilor servite în 
restaurante și pensiuni.

Fiind o stațiune cu program 
tot cursul anului — ne spu- 
tovarășul Nicolae Savuli, di-

Andreas Schink 
b.p. Florea 

Haralambie 
b.p. Arai Yukito

(R.D. 
Zamfir 
Sultan

(Ja-

Campionatul 
continuă astăzi 
ciurilor din etapa a 21-a. în Capi
tală se va disputa un singur joc. cel 
dintre echipele Sportul studențesc și 
Petrolul Ploiești (stadionul Sportul 
studențesc).

Iată programul celorlalte întîlniri : 
F.C. Olt — Corvinul Hunedoara ; F.C. 
Bihor Oradea — Dinamo București ; 
Politehnica Iași — Politehnica Timi
șoara ; S.C. 
rești ; F.C.
Rm. Vilcea 
Constanța ;
Brașov ; A.S.A. Tg. Mureș — Univer
sitatea Craiova. Toate partidele vor 
incepe la ora 16,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile. Transmisia se va 
efectua pe programul I in cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut", cu 
începere de la ora 15,55.

Bacău — Steaua Bucu- 
Argeș Pitești — Chimia 
; Jiul Petroșani — F.C. 
C.S. Tirgoviște — F.C.M.

Moldovei, iar în celelalte regiuni ploile 
vor fi izolate. Vîntul va prezenta in
tensificări locale, predominind din sec
torul sud-vestic. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 2 șl plus 8 gra
de, iar cele maxime între 10 și 20 de 
grade, mai ridicate în sud-estul țării. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cerul va
riabil, favorabil aversei de ploaie. Vîn
tul va sufla moderat, cu intensificări 
trecătoare, predominind din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 6 grade, iar cele 
maxime între 17 și 20 de grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

\
' ■ rector adjunct al O.J.T. Harghita 

'.-Ț Tușnadul oferă oaspeților săi, în 
funcție de anotimp, posibilități 
dintre cele mai variate și atractive 
de agrement și petrecere a timpului 
liber. în afară de activitățile spe
cifice de la club, de la casa de 
cultură și bibliotecă, de spec
tacolele artistice și serile de 
dans nelipsite în orice sezon, in 
timpul iernii la Tușnad se prac
tică sporturile albe — schi, săniuș 
și patinaj, iar in timpul verii — 
băile și sporturile nautice pe 
oglinda apei limpezi cum e cris
talul a lacului Ciucaș, Pădurile de 
brad și fag care înconjoară sta
țiunea constituie locuri ideale de 
drumeție. La rîndul său, agenția de 
turism din stațiune organizează 
numeroase excursii, una mai ten
tantă decit alta, la Stînca Șoimilor, 
Poiana îndrăgostiților și Lacul 
Sfînta Ana din apropiere, situat 
la 950 ................... ’
origine vulcanică, declarat și ocro
tit ca monument al naturii, excursii 
la Borsec, Lacu Roșu, Cheile 
Bicazului, Poiana Brașov și altele, 

într-un cuvînt, Tușnadul se pre
zintă astăzi ca o stațiune complexă, 
indicată și recomandată atît pentru 
îngrijirea sănătății, cît și pentru 
petrecerea unor concedii și vacanțe 
dintre cele mai reconfortante. (I. D. 
Kiss, P. Petre).

★
ROMA 22 (Agerpres). — în vederea 

meciurilor pe care urmează să le 
susțină în cadrul gupei D a prelimi
nariilor turneului olimpic de fotbal, 
grupă din care mai fac parte echi
pele Iugoslaviei, României și Elve
ției, a fost format lotul italian, fe
derația de specialitate din această 
tară anunțind următorii jucători : 
portari : Galli (Fiorentina) ; Tancredi 
(Roma) ; fundași : Baresi (Interna- 
zionale), Contratto (Fiorentina); Fer- 
rario (Napoli), Nela (Roma), Tossotti 
(AC Milan), Tricella (Verona), Vier- 
chowood (Roma) : mijlocași : Bagnl 
(Internazionale), Marchetti (Cagliari), 
Sabato (Internazionale), Sachetti 
(Verona); înaintași: Cherico (Roma), 
Fanna (Verona), Iorio (Roma), 
Massaro (Fiorentina).

Din lotul olimpic italian face 
parte, de asemenea, și Claudio Pel
legrini^ de. la,Napoli, care insă . este 
in prezent accidentat. •

Dtzpămurn- s.eobservă, federația 
italiană a selecționat jucători foarte , 
buni, unii dintre aceștia făcînd parte, 
cu diferite ocazii, și din prima re
prezentativă a țării.

Documentul face la început o ana
liză a dificultăților economice prin 
care trece țara, a consecințelor aces
tora pe plan social și prezintă so
luțiile preconizate de P.P.S. Astfel, se 
propune promovarea unor reforme 
menite să mobilizeze energia mase
lor populare, aplicarea unei politici 
de valorificare a întregului potențial 
național in folosul dezvoltării econo
miei marocane și al creșterii nivelu
lui de trai al întregului popor. Prin
tre măsurile preconizate se mențio
nează naționalizarea sectoarelor-cheie 
ale economiei (sistemul bancar, de 
asigurări, minele, marile monopoluri), 
dezvoltarea sectorului de stat, mo
bilizarea potențialului uman 
reforme structurale (reforma 
grară) și fiscale (impunerea celor bo- 
gați). reorientarea sectorului particu
lar spre sectoarele micii producții 
moderne. în cadrul unor cooperati
ve. dezvoltarea învătămîntului. di
versificarea schimburilor comerciale 
externe (eliminarea „monopolului" 
Pieței comune și intensificarea rapor
turilor economice cu toate țările lu
mii. îndeosebi cu statele socialiste și 
cele în curs de dezvoltare).

Referindu-se la procesul democra
tic pe care l-a cunoscut Marocul după 
anul 1976, proiectul de teze eviden
țiază că acest proces a înregistrat 
atit unele succese pentru forțele de
mocratice. cum a fost legalizarea 
Uniunii Naționale a Studenților Ma
rocani (U.N.E.M.), dar și unele de
ficiente. subliniindu-se că pentru 
consolidarea sa sint necesare alege
rea unei noi Camere a deputaților 
prin sufragiu universal, direct și se
cret. acordind dreptul la vot mili
tarilor, forțelor de ordine șl cetățe
nilor emigranți. reducînd majoratul 
electoral la 18 ani și .dreptul de e- 
ligibilitate la 21 de ani. desființînd 
cauțiunea financiară pe care trebuie 
s-o depună candidații pentru parla
ment.

Proiectul de teze se referă, tot
odată, la obiectivele strategice ale e- 
tapei actuale a revoluției național- 
democratice, arătînd că acestea sînt : 
întărirea independenței naționale, 
dezvoltarea economică, progresul so
cial si cultural, democrația politică 
Realizarea acestor obiective — se a- 
rată in document — impune unita
tea tuturor forțelor progresiste ale 
tării.

în continuare documentul prezin
tă principalele caracteristici ale e- 
volutiei situației internaționale, după 
cel de-al II-lea Congres al P.P.S. 
(1979). în context se relevă că. după 
anii de destindere internațională, 
se asistă astăzi, la o intensifi
care a punctelor ’ de tensiune 
conflict Arătînd că în fața 
lansării cursei inarmărilor și a 
liticli de amenințare a păcii, 
poarele au reacționat ferm pentru li
mitarea .armamentelor nucleare, pen-
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C/nd educația fizica face...
Acum mai bine de doi ani de zile 

(27 XI 1980) ziarul nostru 
amplă anchetă din județul 
— intitulată „De ce bate

metri altitudine, lac de

publica o 
Prahova 

pasul pe 
loc gimnastica la locul de muncă ?" 
— în care se analizau cauzele unei 
activități slabe in acest domeniu. De 
atunci a trecut mult timp. S-a 
schimbat ceva ? Cu gindul de a con
semna revirimentul am pornit din 
nou în căutarea celor „10 minute de 
vigoare și sănătate !“. Ne-am amin
tit de cele 160 de harnice repansa- 
toare de la. „Dorobanțul" Ploiești. Or 
mai fi făcînd ele gimnastică diurnă 
de la ora 11 dimineața ? Ne-am 
bucurat : le-am găsit pe toate la ora 
stabilită în plină activitate de învio
rare. „Cum să nu ne găsiți ?. s-a mi
rat președinta A.S. „Textila", Victo
ria Mihai. Le-a intrat în reflex, ca 
ceva de la sine înțeles. Obișnuim 
acum și pe fetele de la centrul de 
calcul, și pe desenatoarele, pe pro
iectantele noastre cu puțină mișcare 
în aer liber la jumătatea programu
lui. Am imprimat pe bandă magne
tică exerciții cu muzică. Se aud co
menzile din difuzorul stației de ra
dioamplificare șl încep exercițiile".

Lucruri pozitive și la Centrul te
ritorial de calcul electronic. Aici 
știam doar 53 de practicante ale gim
nasticii la locul de muncă. Astăzi nu
mărul lor a crescut la 150. Dar aflăm 
că incă vreo 200 de persoane din 
sectorul programare și analize nu 
s-au hotărît incă să le urmeze 
exemplul.

Despre gustul mișcării cîteva mi
nute in aer liber ne-a vorbit și Mihai 
Stoica, președintele sindicatului de la 
Fabrica de mecanică de precizie 
Breaza. Primii care s-au hotărît au 
fost sculerii. Exemplu personal, sti
mulativ, maistrul Aurelian Bîjeu. 
S-au molipsit de la sculeri și băieții 
de la mecano-energetic. Avem acum 
400 de tineri care fac gimnastică la 
locul de muncă. Și. serios, fețele Iar 
par mai sănătoase !

La întreprinderea mecanică Plo- 
peni erau peste 3 000 de oameni care 
in 1980 practicau gimnastica la locul 
de muncă. Acum dacă au mai rămas 
vreo mie. La întreprinderea de me
canică fină Sinaia — ne spunea pri
marul orașului — aproape că nici nu 
se mai știe de această formă simplă

de relaxare. Și, astfel, sutele de 
muncitoare de la montaj general, de
senatorii tehnici, cei de la C.T.C. nu 
se mai bucură de o gură de aer ozo
nat pentru oxigenarea organismului 
și revitalizarea puterii lor de mun
că și de concentrare. O situație si
milară este și la INTEX Păulești, și 
la întreprinderea de postav Azuga, în 
multe alte locuri. Am intilnit situații 
unde în vorbe toată lumea este de 
acord cu revitalizarea gimnasticii la 
locul de muncă. în fapt, insă, tot de 
echipa de fotbal se ocupă. Așa e ca
zul și la întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești. Sint aici peste 1 000 de de
senatori și proiectanți — ca să nu

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEJUL PRAHOVA

vorbim de alte meserii — care la 
planșetele de lucru stau ore întregi 
într-o poziție fixă. Cită nevoie au 
acești oameni de puțină gimnastică 
pe platoul larg din fața unității! Ni 
s-a spus de multe ori la sindicat: 
„Gata, de acum încolo să vedeți miș
care !“. Dar nimic nu s-a clintit din 
loc.

Aceasta e situația. în acest timp 
insă, la comisia județeană de sport 
și turism a sindicatelor continuă să 
se raporteze date și cifre fictive des
pre practicarea gimnasticii la locul 
de muncă. Tovarășii Romulus Jai, 
responsabilul acestei comisii, dind 
crezare la tot ce se spune, ne-a pre
zentat o informare complet eronată. 
Am reținut din datele respective cum 
că — chipurile ! — 33 de unități ies 
în prezent la 10 minute de mișcare 
și înviorare 
tal 13 400 de 
Sondajul nostru 
tăți a dovedit 
tate și înscrise 
misie sînt mult umflate. Bunăoară, 
la rafinăria Ploiești se spune că 104 
oameni fac gimnastică ; nici unul hu 
face așa ceva. Aceeași situație și la 
T.C.I. Ploiești, unde sint înregistrați 
200 de constructori care se înviorea
ză. Nici aici, în fapt, nu-i nimic. La 
Breaza sînt înscriși 800 de oameni, 
dar în realitate numai 400. La între-

în aer liber — în to- 
oameni ai muncii, 

în cîteva uni
că cifrele rapor- 
ca bune la co-

dezarmare, pace și coexistentătru
pașnică, documentul apreciază că de
monstrațiile în favoarea păcii ce au 
loc în numeroase țări din diferite 
continente constituie o expresie a 
voinței popoarelor de înlăturare a pe
ricolului unui război nuclear.

Evidențiind ca una dintre caracte
risticile importante ale epocii noas
tre existenta unui front care gru
pează numeroase forțe, printre care 
țările socialiste, mișcarea de elibe
rare națională, clasa muncitoare din 
țările capitaliste, toate forțele de
mocratice și pașnice, proiectul de 
teze subliniază rolul statelor socia
liste. care crește cu fiecare zi. Sa 
apreciază, de asemenea, că o carac
teristică nouă a epocii contempora
ne o constituie victoriile istorice ale 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa. Asia și America Latină. Po
poarele de pe aceste continente, eli- 
mlnînd jugul robiei coloniale, luptă 
acum pentru respectarea d-eptului lor 
de a fi stăpine pe bogățiile lor na
ționale, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care, 
să „garanteze echitatea și egalitatea 
în relațiile economice și comerciale 
dintre țările în curs de dezvoltare 
și cele capitaliste dezvoltate1*. P.P.S. 
consideră că raportul de forte pe plan 
mondial „evoluează in favoarea for
țelor progresului și libertății, in pofi
da marilor posibilități pe care Ie mai 
păstrează imperialismul și a unor 
eșecuri suferite de mișcarea de eli
berare națională".

După ce se reafirmă poziția P.P.S. 
față de situația din lumea arabă, față 
de conflictul din Orientul Apropiat, 
în document sint salutate victoriile 
electorale obținute de forțele de stin
gă din mai multe țări vest-europe- 
ne. „Aceste victorii — se relevă in 
proiectul de teze — demonstrează in 
mod incontestabil voința de schim
bare a popoarelor respective și do
rința lor de a construi o societate 
democrată, de a consolida indepen
dența națională".

Pe plan african, continent care — 
subliniază documentul — a cunoscut, 
de asemenea. în ultima perioadă 
„schimbări importante și decisive", în 
special prin victoria poporului din 
Zimbabwe, se exprimă solidaritatea 
P.P.S. cu lupta de eliberare națio
nală din Namibia, sub conducerea 
S.W.A.P.O.. cu lupta poporului din 
Africa de Sud contra regimului ra
sist.

în încheiere. în document se a- 
rată că, fundamentîndu-și politica in 
problemele internaționale pe princi
piile socialismului științific, ale ega
lității și respectului reciproc. P.P.S. 
se pronunță pentru unitatea forțe-' 
lor progresiste și iubitoare de pace 
din întreaga lume, în lupta împo
triva dușmanului comun, pentru 
triumful cauzei eliberării naționale, 
independenței, păcii și socialismului.

„pași mici"
prinderea mecanică Plopeni sînt nu
mărați 2 900, dar ei nu trec de 1 000.

La plenara consiliului județean al 
sindicatelor, din decembrie anul tre
cut, se spunea in informare că s-a sta
bilit un plan de măsuri care să con
ducă la creșterea numărului celor 
ce practică gimnastica la locul de 
muncă la 25 000. Nu mai vorbim că 
cifra este mică, față de cît de mul
tă muncitorime are Prahova. Dar 
dacă s-a pornit de la cifrele eronate 
pe care le-am amintit, de la cunoaș
terea atît de superficială a situației 
pe teren este limpede că rezultate 
pozitive nu se vor înregistra. Mai 
ales că, din acest punct de vedere, 
se constată și o slabă colaborare in
tre sindicat și organizațiile U.T.C.

Spuneam in ancheta trecută că un 
sprijin slab s-a primit și de la orga
nul de specialitate — C.J.E.F.S. 
După cite am înțeles de la secreta
rul consiliului. Dumitru Constanti- 
nescu, abia recent a fost o discuție 
— deci după ani ! — pentru un efort 
conjugat de revitalizare ă gimnasti
cii la locul de muncă. Dar, în afară 
de faptul că s-au difuzat 120 de 
discuri cu exerciții de gimnastică și 
cu pliantele necesare instructorilor, 
altceva nu s-a mal făcut. Pină și un 
film documentar realizat pe plan lo
cal despre gimnastica la locul de 
muncă a rulat o singură dată și de 
atunci nimeni nu mai știe pe unde 
zace pelicula de celuloid pentru a o 
mai putea înfățișa la cluburile mun
citorești, De aceea reluăm sfîrșitul 
anchetei de acum doi ani și spunem : 
faptul că s-au discutat într-o recen
tă plenară județeană sindicală cau
zele unui regres și posibilitatea de 
relansare a gimnasticii la locul de 
muncă nu-i suficient. Nu-i suficient 
nici că s-a întocmit încă un plan. 
Rezultatele depind în ultima instanță 
de fapte, de felul cum se va acționa. 
Dacă nu se va trece nici acum de la 
intenție la fapt, tot nu se va face 
prea mult. Pentru ca să ne întilnim 
cît mai curînd cu zeci de mii de oa
meni din Prahova la „10 minute pen
tru vigoare și sănătate 1“ este nevoie 
de multă voință din partea tuturor 
responsabililor și multă bunăvoință 
din partea participanților. Așteptăm 
revirimentul.

Constantin CĂPRARU

© SAFIRUL IN IN
DUSTRIE. Este un fapt cu
noscut că valoroasele însușiri 
are safirului, cum sînt tempe
ratura de topire ridicată, duri
tatea mare, proprietățile sale 
optice, rezistenta. îl fac de nein- 
locult in electronică, optică, 
electrotehnică, chimie, metalur
gie. în natură nu există multe 
zăcăminte de safir și de aceea 
este necesar ca el să fie 
produs in condiții artificiale. 
Specialiștii sovietici de la Insti
tutul unional de cercetări știin
țifice pentru utilaje electroter
mice au creat o instalație spe
cială. în cuva căreia se pot ob
ține cristale de safir cu lungimi 
de pînă la 1 200 mm și cu dia
metrul de pînă la 40 mm.

© ȘOFERUL CENTE
NAR. Pînă la ce vîrstă poate 
să conducă cineva autoturis
mul ? Iată o întrebare la care 
este greu de dat un răspuns 
exact. O dovedește și cazul unui 
cetățean suedez. Sven Jonsson, 
care a împlinit de curînd 101 
ani. fără să se gîndească însă 
să se despartă de autoturismul 
său. El a primit carnetul de 
conducere în 1924. iar in cele 
aproape șase decenii de cind 
călătorește cu autoturismul nu 
a primit decît... un avertisment. 
Explicabil — e într-adevăr un 
șofer cu experiență 1

© ARBORE DE... PE
TROL. Există arborii de cafea, 
cacao, de pîine, dar și arborele

de... petrol. în Filipine crește 
un arbore denumit hanga. cu
noscut pentru fructele sale ze
moase, din care se obține ulei. 
Acest ulei arde ușor, producind 
o flacără intens albastră. în 
condițiile crizei energetice. în 
Asia de sud-est a crescut foarte 
mult cererea de asemenea fruc
te. Se apreciază că hanga ar 
putea oferi o alternativă pen
tru unele produse derivate din 
petrol. Autoritățile filipineze 
au întocmit un plan de trei ani 
pentru realizarea unor întinse 
plantații cu acest arbore.

© CONCURSUL „RĂ
PITOARELOR". în vestita 
carte a recordurilor. „Guiness 
book", urmează să fie înscris și 
recordul înregistrat la un con
curs ieșit din comun, organizat

RETUTINDENI
în orașul francez Clermont- 
Ferrand. Și nu un concurs oa
recare, ci unul european. Au 
participat selecționeri de seamă 
în domeniul cultivării... florilor 
răpitoare. Ciștigătorul con
cursului este E. Marcie, al că
rui „trandafir solar" a înghițit 
in trei ore nu mai puțin de... 
52 de țințari.

© NATALITATEA CEA 
MAI SCĂZUTĂ DIN 
LUME. Italia înregistrează, ală
turi de R.F.G., natalitatea cea 
mai scăzută din lume. Conform

unor surse oficiale, reluate de 
publicația „II Mondo". in anul 
1981 au fost înregistrate in Ita
lia numai 622 000 nașteri fată de 
1 milion în anul 1964. Gradul cel 
mai scăzut de natalitate se în
registrează in regiunile indus
triale din nordul țării. Studiul 
publicat în „II Mondo" citează 
cazul particular al orașului 
Trieste, unde se înregistrează o 
medie anuală de 3 decese la o 
naștere.

® COPAC GĂSIT... 
IN MINĂ. într-o mină de 
cărbune brun din Republica

Democrată Germană, minerii 
au găsit, într-un strat g-ros, 
trunchiul unui copac uriaș care 
a crescut în locul respectiv în 
urmă cu circa 15 milioane de 
ani. Oamenii de știință au nu
mărat pe secțiunea lui nu mai 
Plițin de 1 900 de inele anuale. 
Diametrul părții inferioare a 
trunchiului este de 3.2 m. Pre
țioasa descoperire a fost trans
portată, pe o platformă specia
lă. la muzeul regional.

© SUB DEVIZA ECO
NOMICITĂȚII. Geneva 
s-a închis tradiționalul Salon al 
automobilului, care a prezentat 
modele de mașini produse pen
tru anul 1983 de cele mai renu
mite firme constructoare de ma
șini din întreaga lume. în sălile 
de expoziție au fost prezentate

1 200 modele de automobile 
produse in 26 de țări. Anul aces
ta salonul a fost organizat sub 
deviza „La răscrucea progresu
lui tehnic". Experții apreciază 
că modelele prezentate în acest 
an se disting de cele prezentate 
în anii precedenți printr-un 
coeficient mai mare de aerodi- 
namicitate, economicitate, gaba
rite mai mici, consumuri reduse 
de carburant, mai multe insta
lații electronice care oferă o 
mai mare siguranță și ușurează 
conducerea automobilului.

© GAZUL DIN VĂILE 
FLUVIILOR. Potrivit conclu
ziilor unor cercetători de la Uni
versitatea din Harkov, care au 
analizat în mod minuțios parti
cularitățile reliefului antic, pe 
teritoriul Siberiei de vest, zăcă

mintele de gaze naturale se gă
sesc în văile unor fluvii care au 
curs prin locurile respective cu 
zeci de milioane de ani în urmă. 
S-a stabilit, de pildă, că o par
te considerabilă a rezervelor de 
gaze din zăcămîntul „Medveji", 
din Nordul îndepărtat, s-a con
centrat pe cursul inferior al 
unei rețele de ape care a existat 
acum 40 de milioane de ani in 
apropierea unei mări străvechi, 
în acele timpuri îndepărtate, te
ritoriul respectiv era un șes 
asemănător cu deltele de azi ale 
fluviilor Volga și Kuban. în 
albia riului și a afluenților lui 
se aflau depuneri de nisip, din 
care ulterior s-au format roci 
spongioase îmbibate cu gaz. Cu
noașterea acestui fenomen per
mite aprecierea cu destulă pre
cizie a structurii rezervorului 
subteran de gaze.



Aprecieri elogioase te adresa tovarășei 
acad. t. tei. Elena Ceausescu - promotor 

al unei enplare concepții despre
Indaturirile știai in temea contemporană
- exprimate de președintele Academiei 

europene de științe, arte și litere
PARIS 22 (Agerpres). — Tovarășei 

academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, i-au fost adresate, din partea 
conducerii Academiei europene de 
științe, arte și litere, salutări cordiale 
și cele mai bune urări de noi împli
niri in multilaterala activitate pe 
care o desfășoară pentru progresul 
științei și tehnologiei în folosul dez
voltării României, al întăririi și creș
terii eficienței conlucrării dintre in
telectualii europeni și de pe alte con
tinente, pentru ca știința și cultura 
să fie utilizate exclusiv în interesul 
bunăstării materiale și spirituale a 
omului, al păcii și bunei înțelegeri 
între națiuni libere să-și hotărască 
singure destinul. Reafirraînd satis
facția pentru onoarea de a înscrie 
între cei mai distinși membri ai 
prestigioasei instituții europene de 
știință și cultură, ai Comitetului ci 
de onoare pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință de 
renume internațional, promotor al 
unei exemplare concepții despre în
datoririle științei in lumea contem
porană, președintele Academiei euro
pene, prof. Raymond Daudel. a ex
primat înalta apreciere a conducerii 
Academiei față de cursul ascendent 
al colaborării eu instituțiile româ
nești de știință și cultură, cu oameni 
de știință din România, precum și 
convingerea că aceste relații se vor 
dezvolta continuu, in folosul ge
neral.

Din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu au 
fost adresate președintelui Academici

„Tratativele — singura cale pentru 

depășirea încordării internaționale''
O declarație a ministrului mexican al relațiilor externe

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager- 
pres). — Pacea în America Centrală 
trebuie să se bazeze pe respectul 
ferm al principiilor neamestecului in 
treburile interne și soluționării pe 
căi politice, prin negocieri, a tuturor 
diferendelor — a declarat ministrul 
mexican al relațiilor externe, Ber
nardo Sepulveda, transmite agenția 
Prensa Latina. El a arătat că edifi
carea unui climat pașnic în America 
Centrală este legată și de evoluția 
situației internaționale în ansamblul

Acțiuni agresive ale elementelor somoziste împotriva 
Republicii Nicaragua

MANAGUA 22 (Agerpres). — La 
Managua s-a anunțat oficial că 
aproximativ 1 200 elemente contrare
voluționare somoziste au pătruns, 
venind din Honduras, pe teritoriul 
Republicii Nicaragua, in zona depar
tamentelor Jinotega, Nueva Segovia, 
Matagalpa și Chinandega, avind 
scopul declarat de a înlătura regi
mul sandinist. Intr-un comunicat 
oficial, Junta Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua a 
precizat că. forțele militare sandi- 
niste au încercuit agresorul, conti- 

europene, conducerii acesteia urări 
de succes in indeplinirea misiunii 
nobile de a uni talentele și efortu
rile oamenilor de știință și cultură 
pentru dezvoltarea cunoașterii și 
aplicării acesteia in folosul omului, 
al făuririi unei lumi a păcii și con
lucrării armonioase intre națiuni in
dependente și suverane, al înfloririi 
multilaterale a personalității umane.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia întrevederii dintre prof. 
Raymond Daudel, președintele Aca
demiei europene, și prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie. membru al academiei. Cu 
acest prilej au fost discutate noi po
sibilități de conlucrare intre institu
țiile românești de știință și cultură și 
Academia europeană. A fost adresată 
invitația ca- viitoarea reuniune ple
nară a academiei să aibă loc la 
București.

La Paris, prof. Ion Ursu a avut, de 
asemenea. întrevederi cu oameni 
de știință din Franța, cu mem
bri ai conducerii și experți con
sultanți ai Organizației Națiuni
lor Unite pentru Educație. Ști
ință și Cultură — UNESCO. Au fost 
discutate, în contextul planului pe 
termen mediu, 1984—1989, al acestei 
organizații, aspecte ale creșterii con
tribuției UNESCO la promovarea ști
inței, tehnologiei, culturii și învăță- 
mintului în folosul dezvoltării. în 
special a țărilor in curs de dezvol
tare.

La întrevederi a participat Dumi
tru Aninoiu, ambasadorul României 
la Paris.

ei. de realizarea și consolidarea pă
cii in întreaga lume, de lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
soluționarea exclusiv, politică a tu
turor conflictelor și problemelor li
tigioase. în acest context, ministrul 
mexican s-a pronunțat pentru mul
tiplicarea acordurilor de neagresiune 
bilaterale și regionale, pentru res
pectarea lor strictă și înlăturarea 
pericolului de război din viața .in
ternațională.

nuind, în prezent, acțiunea de lichi
dare a focarelor contrarevoluționare 
de la Wiwili și Quilali, din departa
mentul Nueva Segovia. în cursul 
luptelor, inamicul agresor a pierdut 
309 combatanți, iar armata sandi- 
nistă 97 de soldați.

în legătură cu această situație, 
Junta Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua a informat 
in detaliu Organizația Națiunilor U- 
nite și Mișcarea de nealiniere — s-a 
precizat la Managua.

Delegația P. C. R. primită de președintele
P.S.U. din Berlinul occidental

BERLINUL - OCCIDENTAL 22 (A- 
gerpres) — Delegația Partidului Co
munist' Român, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care face o vizită in Ber
linul occidental, la invitația Parti
dului Socialist Unit din Berlinul 
occidental a fost primită marți de 
tovarășul Horst Schmitt, președin
tele partidului.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, au fost transmise tovarășului 
Horst Schmitt un salut cordial și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes în activitatea consacrată a- 
firmării intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii din Berlinul 
occidental.

Mulțumind, tovarășul Horst 
Schmitt a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros, împreună cu urări de 
sănătate și de noi succese în acti
vitatea de mare răspundere pe care

Dezvoltarea colaborării economice 
româno - iordaniene

AMMAN 22 (Agerpres) — La 
Amman s-au desfășurat lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale . româno-ior- 
daniene de cooperare economică și 
tehnico-științifieâ. Delegația ro
mână a fost condusă de Ion Stă- 
nescu, ministru, șeful Departamen
tului pentru construcții in străină
tate, iar delegația iordaniană de dr. 
Hana Odeh, președintele Consiliului 
Național al Planului.

Șeful delegației române a fost 
primit de Mudar Badran, primul 
ministru al Iordaniei. Cu acest pri
lej a fost subliniată satisfacția celor 
două guverne pentru cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Iordania, 
exprimindu-se dorința comună de

Reuniunea la nivel înalt a Pieței comune
Lipsă de consens asupra problemelor grave care coniruntă 

pe „cei zece"
BRUXELLES 22 (Agerpres) — 

Marți s-au încheiat, la Bruxelles, 
lucrările reuniunii la nivel înalt a 
țărilor membre ale Pieței comune — 
a 25-a sesiune a Consiliului (vest) 
European. Comunicatul difuzat in 
capitala belgiană — relatează agen
țiile internaționale de presă — re
levă că nu au fost adoptate hotă- 
riri concrete în problemele grave, 
economice, sociale și de altă natură, 
cu care sînt confruntate statele 
membre, dosarele respective fiind 
transferate următoarei . reuniuni la 
nivel înalt a „celor zece". între a- 
cestea figurează combaterea șoma
jului, disputele privind contribuția

Rezultatele alegerilor dm Finlanda
@ Compoziția noului parlament ® Formarea viitorului guvern 

se anunță dificilă
HELSINKI 22 (Agerpres). — în 

urma alegerilor legislative, desfășu
rate duminică și luni in Finlanda, 
cele 200 de locuri ale Parlamentului 
unicameral (Eduskunta) au fost re
partizate după cum urmează : Parti
dul Social-Democrat, condus de pre
mierul Kalevi Sorsa, va dispune de 
57 de mandate, cu 5 mai mult decît 
după alegerile din 1979 ; Partidul 
Coaliției Naționale (conservator) va 
avea>44 de deputați ; Centrist-LJbe- 
ralii — 38 ; Uniunea Democratică a 
Poporului Finlandez, incluzind și 
Partidul. Comunist — 27 ; Partidul 
Rural — 17 ; Partidul Popular Sue
dez — 11. Celeilalte formațiuni poli

o desfășoară în fruntea partidului 
și statului român.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor P.C.R. și 
P.S.U. din Berlinul occidental și s-a 
efectuat un schimb de vederi în le
gătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale actuale șl ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

S-a manifestat satisfacția pentru 
bunele relații de prietenie și cola
borare dintre cele două partide, în 
impulsionarea cărora un rol deter
minant l-au avut întilnirea și con
vorbirile dintre ■ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Horst 
Schmitt, din noiembrie 1981. S-a 
apreciat că întărirea acestor legă
turi este în folosul celor două par
tide, al cauzei progresului, destin
derii și înțelegerii în Europa, al păcii 
în lume, in interesul popoarelor, al 
tuturor forțelor progresiste și de
mocratice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

amplificare șl intensificare a coope
rării economice și a schimburilor co
merciale, pe baza înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitelor la nivel 
înalt de la Amman și București, a 
hotăririlor stabilite în cursul con
vorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hus
sein Ibn Talal.

Ministrul român a mai avut întîl- 
niri cu Walid Asfour, ministrul co
merțului și industriei, Ibrahim Ayoub, 
ministrul aprovizionării, precum și 
convorbiri cu conducerile Ministe
rului Agriculturii, departamentelor 
electricității și resurselor naturale. 
Au fost examinate posibilitățile con
crete pentru creșterea in continuare 
a raporturilor economice bilaterale, 
în avantajul reciproc.

britanică la bugetul comunitar, pro
blemele spinoase legate de admite
rea Spaniei și Portugaliei în Piața 
comună și disensiunile comerciale 
cu S.U.A.

La sfîrșltul reuniunii a fost dată 
publicității o declarație privind si
tuația din Orientul Mijlociu în care 
se arată că șefii de stat și de gu
vern din țările membre ale C.E.E. 
se pronunță pentru „reluarea cit 
mai grabnică a negocierilor de pace, 
la care să participe toate părțile 
implicate, inclusiv poporul palesti
nian și la care să fie asociată Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei".

tice înscrise pe listele electorale au 
obținut restul de șase locuri, două 
dintre ele revenind ecologiștilor, care 
nu au participat Ia precedentele ale
geri.

Exprimindu-și satisfacția în legă
tură cu rezultatele obținute de 
Partidul Social-Democrat în aceste 
alegeri, președintele acestei forma
țiuni politice, Kalevi Sorea, a arătat 
că, întrucit nu s-a obținut majorita
tea absolută, urmează să se desfă
șoare negocieri pentru alcătuirea 
unui nou guvern de coaliție. Aceste 
negocieri — a apreciat el — vor fi 
,',delicate, îndelungate și dificile".

ORIEhlIUL MIJLOCIU
Israelul acuzat 

de Tribunalul internațional 
al opiniei publice de la Tokio

TOKIO 22 (Agerpres). — Guvernul 
Israelului se face vinovat de nume
roase crime împotriva păcii și uma
nității și de folosirea unor arme de 
distrugere în masă împotriva popu
lației pașnice și a obiectivelor civile 
de pe teritoriul libanez, de violarea 
convențiilor internaționale și a legi
lor privind drepturile omului și de 
încălcarea suveranității de stat a Li
banului — este concluzia Ia care a 
ajuns Tribunalul internațional al 
opiniei publice pentru demascarea 
crimelor săvîrșite de Israel pe teri
toriul Libanului, care și-a încheiat 
lucrările la Tokio.

La deliberările tribunalului au luat 
parte peste 1 000 de reprezentanți ai 
opiniei publice din numeroase țări 
ale lumii.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Trupele 
de ocupație israeliene au inițiat, în 
sudul Libanului, o campanie prin 
care încearcă să forțeze primarii lo
calităților din această regiune să 
semneze petiții cerînd expulzarea 
Forței interimare a O.N.U. — infor
mează agenția WAFA.

Israelul — arată WAFA — vrea 
să creeze impresia că forțele O.N.U. 
ar fi incapabile să. asigure securita
tea regiunii.

Scrutin anticipat 
în Thailanda

BANGKOK. Regele Bhumibol 
Adulyadej al Thailandei a decretat 
dizolvarea Camerei Reprezentanților 
a parlamentului și ținerea de alegeri 
generale la 18 aprilie — anunță agen
țiile France Presse și United Press 
International.

Această hotărâre — precizează 
France Presse — a intervenit în 
urma puternicei tensiuni de pe scena 
politică thailandeză, după ce miercu
rea trecută parlamentul a respins 
amendamentele la noua constituție 
a țării prezentate de șeful armatei. 
După cum relatează postul de radio 
thailandez, citind o declarație a pri
mului ministru, generalul Prem Tin- 
sulanonda. decretul de dizolvare a 
parlamentului a urmărit „să mențină 
ordinea și să prevină apariția unor 
puternice divergențe în sinul opiniei 
publice". „Camera superioară a par
lamentului, numită de guvern, care 
este dominată de militari, va rămîne 
la putere" — menționează agenția 
U.P.I.

r
jțDUI^RE SOLEMNĂ LA Q.N.U. 

Cu prilejul Zilei internaționqle pen
tru eliminarea discriminării rasiale, 
la sediul Națiunilor Unite a avut 
loc o adunare solemnă. Luind 
cuvintul cu acest prilej, Javier Pe
rez de Cuellar, secretar general al 
O.N.U., a arătat că lichidarea dis
criminării rasiale este una din prin
cipalele sarcini ale Națiunilor 
Unite.

MINISTERUL DE EXTERNE AL 
R. P. CHINEZE a făcut cunoscută 
nemulțumirea sa Guvernului S.U.A. 
în legătură cu volumul vânzărilor 
de armament american în Taiwan 
propuse recent Congresului de 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
pentru anul fiscal 1983—1984, trans

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale
Domnului General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ 

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan Îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului pakistanez 
prieten.

îmi exprim convingerea că, așa cum am convenit împreună, raporturile 
de prietenie și ștrinsă conlucrare statornicite între țările noastre, atit pe 
plan bilateral, cit și pe plan internațional, se vor adinei și intensifica tot 
mai mult, în interesul popoarelor român și pakistanez, al cauzei păcii, 
destinderii, independenței și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul pakistanez aniversează 
astăzi împlinirea a 27 de ani de la 
proclamarea Republicii Islami
ce Pakistan, mareînd unul dintre 
cele mai importante momente ale 
istoriei sale naționale.

Actul de la 23 martie 1956, care 
a avut loc la nouă ani după do- 
bîndirea independenței, a consoli
dat bazele tinărului stat și a dat 
un nou impuls eforturilor sale de 
dezvoltare de sine stătătoare. în ul
timele decenii, țara din valea lu
dușului a înregistrat o serie de 
importante transformări înnoitoare, 
care i-au sporit considerabil po
tențialul economic. Dacă în 1947, 
anul proclamării independenței, in
dustria era ca și inexistentă, as
tăzi Pakistanul dispune de o in
dustrie proprie diversificată, iar 
produsul național brut a crescut 
de aproape cinci ori, ridieîndu-se 
la peste 56 miliarde rupii, față de 
12,4 miliarde în 1950. Au fost inăl- 
tate, de asemenea, mari baraje, ca 
acelea de la Mangla și Tarbel'a, 
s-au extins suprafețele iri.gate ; 
s-au dezvoltat știința, cultura și 
învățămîntul.

în ultimii ani, procesul de dez
voltare economică a țării s-a am
plificat și mai mult, făcind ca 
pe harta Pakistanului să apară o 
serie de importante obiective eco
nomice. Printre acestea se numă
ră combinatul siderurgic de la Ka
rachi, barajul de la Kalabagh (a 
cărui construcție se va încheia în 
1991), marea conductă de gaze na
turale din provincia Baluchistan 
ș.a. Ultimul obiectiv, inaugurat în 
luna ianuarie 1983 de președintele 
Zia-ul Haq, are o lungime de 344 

mite agenția China Nouă. Se evi
dențiază că volumul acestor vinzări 
depășește cu mult nivelul livrări
lor de armament american în 
Taiwan în anii care au trecut de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
chino-americane și nu concordă cu 
prevederile Comunicatului comun 
chino-american din 17 august 1982.

NOUL PREȘEDINTE AL ISRAE
LULUI. Cu 61 de voturi pentru și 
57 împotrivă, Knessethul (parla

DEMISIA GUVERNULUI FRANCEZ. Primul ministru al Fran, . 
Pierre Mauroy, a prezentat marți seara președintelui Franțois Mitterrand 
demisia guvernului său — transmite agenția France Presse, citind pur
tătorul de cuvint al Palatului Elysec. Se precizează că președintele 
Mitterand i-a încredințat tot lui Pierre Mauroy sarcina formării unui nou 
cabinet.

km și va juca un rol important în 
dezvoltarea industrială a acestei 
regiuni din sud-vestul țării.

Animat de sentimente de prie
tenie față de popoarele care au 
pășit pe. călea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu viu interes rezultatele ac
tivității constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan s-au 
statornicit, relații de, colaborare, 
întemeiate pe deplina egalitate in 
drepturi și avantajul reciproc, 
care cunosc un curs mereu ascen
dent. O contribuție de cea mai mare 
importanță la această evoluțiaȚ-po- 
zitivă au adus-o întîlnirile la n "văl 
înalt dintre președintele Nict.iae 
Ceaușescu și președintele Ziu-nl 
Haq — ultima dintre ele cu pri
lejul vizitei întreprinse în Pa
kistan, în noiembrie 1982, de pre
ședintele României — care au dat 
un puternic impuls dezvoltării co
laborării bilaterale pe multiple «la
nuri, Documentele încheiate între 
cele două țări prevăd un șir de 
măsuri pentru extinderea schimbu
rilor comerciale și realizarea unor 
acțiuni de cooperare înt.r-o serie 
de domenii importante, ca mate
rialele de construcții, prelucrarea 
petrolului, petrochimia, metalur
gia, industria ușoară, agricultura 
și altele.

Cursul ascendent al relațiilor ro- 
mâno-pakistaneze corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări 
și popoare, constituind.. in aceiași 
timp, o contribuție de seamă la 
cauza, păcii și progresului in lume.

mentul îsraelian) l-a ales pe Chaim j 
Herzog, candidatul Partidului Mun
cii (de opoziție), in funcția de pre- I 
ședințe al statului, pentru o pe
rioadă de cinci ani. Chaim Herzog, 
fost ambasador al Israelului Ia Or- i 
ganizația Națiunilor Unite, este in 
vîrstă de 65 de ani. '

' calamități naturale in I 
BOLIVIA. Guvernul bolivian a • 
hotărit instituirea „stării de dezastru 
național" in șapte din cele nouă I 
provincii ale .țării, afectate unele | 
de mari inundații, altele de o pu
ternică secetă. Ploile torențiale care i 
s-au abătut asupra provinciei San
ta Cruz au provocat cele mai mări I 
inundații cunoscute in această zonă 
in secolul nostru. Întinse suprafețe ■ 
de teren agricol se află sub ape. I 
Peste 100 de persoane și-au pierdut 
viața.

contribuții majore la promovarta caieei păcii, iad
COdCEMiA

îependentei s? colaborării internaționale :

Poziție principială, con
secventă 3n£air|blui eforturi
lor României socialiste, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consa
crate dezarmării, asigurării securi
tății și păcii, un Ioc important îl 
ocupă problema scoaterii unor re
giuni cit mai vaste ale globului de 
sub incidența directă a competiției 
nucleare. Expresie a unei înalte 
responsabilități față de asigurarea 
condițiilor propice desfășurării operei 
de edificare a societății socia
liste pe pămintul patriei, față de 
destinele păcii și securității omeni
rii, poziția consecventă a țârii noas
tre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea creării in 
Europa și pe alte continente de 
zone ale păcii și colaborării, lipsite 
de arme nucleare și-a găsit reflec
tare în rapoartele prezentate la 
congresele partidului, in cuvîntări 
și expuneri, in propunerile prezen
tate anul trecut, din împuternicirea 
președintelui României și în baza 
mandatului încredințat de Marea 
Adunare Națională, sesiunii specia
le a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. Această po
ziție a fost reafirmată cu putere în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului.

Necesitatea creării șl extinderii 
progresive a zonelor în care armele 
da distrugere în masă să fie defi
nitiv interzise derivă din înseși im- 

I plicațiile de extremă gravitate ale
intensificării fără precedent a cursei 
înarmărilor nucleare. Pornind de la 
realitățile existente, țara noastră 
subliniază cerința de a se acționa cu 

„ fermitate pentru blocarea căilor de
j| acces ale armelor nucleare spre di
ll ferite regiuni ale globului, pentru

stoparea și diminuarea treptată a 
proliferării arsenalelor atomice, 

ji Consecvența demersului românesc
|l în vederea creării de zone denucle-
j arizate, inițiativele și propunerile
! concrete formulate în repetate rîn-
j duri în acest sens se bucură de o

largă apreciere pe plan european și 
J mondial, fiind considerate, pe drept

cuvint, o edificatoare expresie a 
I unei înalte răspunderi pentru soarta
. păcii.

Realîsmui ideilor și propunerilor 
j președintelui Nicolae Ceaușescu se

confirmă prin însuși faptul că in- 
1 tr-un șir de zone ale globului au și
\ fost adoptate asemenea măsuri. Se 

știe că. sub presiunea opiniei publi
ce, a fost încheiat un tratat asupra 
Antarcticii, altul pentru denucleari- 
zarea „continentului albastru", res
pectiv interzicerea amplasării de 
arme nucleare pe fundul, mărilor șl 
oceanelor, precum și Tratatul de la 
TJatelolco, care interzice armele nu
cleare in America Latină. Fa.ptul că 
pe continente și in zone așa de dife
rite a fost posibilă denuclearizarea 
atestă elocvent, că poziția României 
în aceaștă problemă este rațională, 
pe deplin realistă.

De ce îndeosebi Europa ? 
Mai mult decit atit, dacă a fost po
sibil un asemenea curs in ce pri
vește alte continente, cu atit mai 
imperios a devenit el într-o zonă ca 
Europa. Căci dacă in Antarctica nu 
există riscuri de conflicte, în Europa 
ele sînt numeroase și au atins de 
acum un grad de acuitate maximă. 
Europa este continentul de unde au 
pornit cele două războaie mondiale 
și unde, in prezent, se află față in 
față efectivele celor două blocuri 
militare — N.A.T.O. și Tratatul de Ia 
Varșovia — deținătoare ale celei mai 
mari părți a armamentelor lumii și 
a arsenalelor nucleare.

Tocmai asupra Europei planează 
cele mai mari pericole, deoarece ea 
a devenit cel mai mare arsenal nu
clear de pe glob. La bazele militare 
ce impînzesc continentul sînt dislo
cate peste 15 000 de încărcături nu
cleare și circa 2 500 rachete inter
continentale. Riscurile care decurg 
din această acumulare fără prece
dent de armament atomic se pot 
aprecia dacă se are în vedere că 
doar o singură salvă de rachete nu
cleare de pe bordul unui submarin 
ar putea transforma în deșert radio
activ o suprafață de trei ori mai 
mare ca Europa! Și, ca și cum toate 
acestea nu ar fi de ajuns, in pofi
da rațiunii, mai există proiectele de 
a se amplasa noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, de a se 
dezvolta cele existente, cu alte cu
vinte de a se proceda la o nouă es
caladare a arsenalelor nucleare.

Un asemenea potențial militar a- 
menință cu distrugerea bunurile ci
vilizației create de-a lungul milenii
lor de popoarele continentului nostru 
și pune sub semnul întrebării chiar 
viitorul întregii omeniri. De aici 
importanța specială pe care o do- 
bîndește crearea de zone denucleari- 
zate in Europa, ca mijloc de restrîn- 

gere treptată a ariei de primejdie 
nucleară pină la dispariția ei totală.

Activitate perseverentă 
pentru transformarea Bal
canilor într-o regiune liberă 
de arme atomice, Ca tară eu* 
ropeană situată in regiunea Balcani
lor, România acordă o importantă 
deosebită creării unei zone denuclea- 
rizate in această zonă, pornind de la 
adevărul că numai într-un climat de 
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pace și securitate, ferit de pericole
le pe care le implică prezența arme
lor nucleare, pot fi clădite raporturi 
de bună vecinătate, poate fi pro
movată cu adevărat colaborarea rod
nică, reciproc avantajoasă. Iată de 
ce, de-a lungul anilor, România a 
susținut neîncetat transformarea Bal
canilor intr-o zonă fără arme nuclea
re, ca o condiție esențială a bunei 
vecinătăți, a prieteniei și colaborării.

Reafirmînd această poziție, sta
tornic susținută de țara noastră, in 
Raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia: 
„Considerăm că este timpul să tre
cem Ia acțiuni mai concrete in di
recția înfăptuirii în Balcani a unei 
zone fără arme nucleare, fără baze 
militare străine. Să transformăm 
Balcanii într-o regiune a colaborării 
pașnice, să dezvoltăm conlucrarea în 
direcția dezvoltării economico-socia- 
le a fiecărei națiuni, a ridicării bună
stării fiecărui popor!" în Raport se 
relevă, totodată, necesitatea de a se 
acorda garanții statelor care renun

ță la arme nucleare că în nici o 
împrejurare nu se vor folosi aceste 
arme împotriva lor.

Prioritatea acordată de România 
denuclearizării Balcanilor, promo
vării unor raporturi de înțelegere și 
conlucrare rodnică in regiune este 
generată deopotrivă de învățămin
tele istoriei, care au evidențiat in 
atitea- rinduri rolul nefast și pri
mejdios al politicii de învrăjbire pro
movate odinioară de marile puteri 
ale vremii în perimetrul „butoiului 
cu pulbere" al Europei, cum era su

pranumită această zonă, cit și de ce
rințele prezentului. Regiunea Balca
nilor cuprinde, cum se știe, țări cu 
orientări politice și sociale diferite, 
aici se învecinează state aparținind 
celor două blocuri militare opuse din 
Europa. în aceste țări se înțelege 
însă tot mai bine că este în interesul 
lor ca, trecînd peste deosebirile de 
orînduire social-politică, sau de 
apartenența la blocuri militare dife
rite, să se caute căi de apropiere și 
înțelegere.

Avind un rol deosebit de activ în 
promovarea acestui proces. Româ
nia a susținut cu perseverență că o 
veritabilă apropiere și conlucrare 
presupun, în primul rînd, înlătu
rarea armelor nucleare din zonă — 
generatoare de tensiune, neîncredere 
și suspiciuni — ca parte esențială a 
măsurilor de dezangajare militară și 
dezarmare, de depășire a politicii de 
bloc. Tocmai spre a se crea condiții 
favorabile unui asemenea curs, țara 
noastră și-a adus din plin contribu
ția la stimularea colaborării inter
balcanice. O atestă elocvent frec

ventele intilniri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu șefii de stat 
și de guvern din țările balcanice, 
numeroasele documente politico-ju- 
ridice bilaterale incheiate cu aceste 
țări. Concomitent, România nu 
și-a precupețit eforturile pentru 
extinderea și adincirea conlucră
rii interbalcanice în diverse sec
toare, așa cum a demonstrat-o 
participarea activă a țării noastre la 
reuniunea din 1976 de la Atena, con
sacrată identificării unor domenii 
concrete și stabilirii modalităților de 

cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică, la reuniunile balcanice de lă 
Ankara, din 1979, și de la Sofia, din 
1981, activitatea desfășurată ca gazdă 
a reuniunii în domeniul energiei și 
materiilor prime energetice, desfășu
rată în 1982 la București. La rezul
tatele tuturor acestor reuniuni, 
România a adus, alături de celelalte 
țări, o contribuție efectivă, atit prin 
gama largă de propuneri concrete 
privind formele și modalitățile de 
extindere a cooperării, cit și prin 
eforturile depuse pentru definirea 
unor puncte de vedere general-ac- 
ceptabile.

Idee care întrunește o tot 
mai largă audiență. Atit sub 
aspect teoretic, cit și practic, poziția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această problemă de 
stringentă actualitate aduce o contri
buție prețioasă și larg apreciată. în 
acest sens, constituie un motiv de 
profundă satisfacție faptul că obiec
tivul creării de zone denuclearizate. 

In general, și transformarea Balca
nilor intr-o regiune fără arme nu
cleare, in special, se bucură de o tot 
mai largă aderență. în mod deosebit 
se cuvine a fi subliniată audiența pe 
care o întrunește propunerea țării 
noastre, reafirmată in Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, privind 
convocarea unei reuniuni la nivel 
înalt a statelor balcanice, în cadrul 
căreia, în mod firesc, crearea unei 
zone denuclearizate în regiune ar 
urma să ocupe un loc central.

în opinia țării noastre, a președin
telui ei, denuclearizarea Balcanilor 
ar avea ample repercusiuni pozitive, 
întrucit eliberarea acestei zone de 
armele nucleare ar deschide noi per
spective, lărgind din ce in ce mai 
mult drumul spre forme superioare 
de conlucrare intre țările regiunii, 
consolidînd, implicit, climatul de 
bună vecinătate și cooperare. Astfel, 
prin legăturile stabilite între po
poarele și țările regiunii, Balcanii ar 
constitui un model de cooperare ega
lă in drepturi, reciproc avantajoasă, 
corespunzător aspirațiilor tuturor po
poarelor din acest spațiu geografic, 
intereselor lor de progres și dezvol
tare.

în consens cu năzuințele 
popoarelor. Ideea creărli de 
zone denuclearizate a cîștigat din ce 
în ce mai mult teren și în alte zone 
ale Europei, dovadă elocventa că 
propunerile României în această pro
blemă răspund unor necesități obiec
tive, unor năzuințe arzătoare ale po
poarelor.

Astfel, după cum se știe, Suedia a 
propus, nu de mult, realizarea în Eu
ropa centrală, intre cele două blocuri, 
a unei zone fără armament nuclear 
pe o lățime de 300 km. în recen
tele sale cuvîntări și interviuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o apreciere deosebită acestei pro
puneri. subliniind, totodată. că 
ar fi bine ca zona respectivă 
să fie cit mai largă, deoarece, 
în mod firesc, cu cit va cuprinde mai 
multe sute de kilometri, cu atit se 
va îndepărta mai mult pericolul unui 
război nuclear. Sprijinul pe care 
România îl acordă acestei idei este 
cu atit mai îndreptățit, cu cit, așa 
cum se știe. încă mai de mult, țara 
noastră, prin glasul președintelui ei, 
a propus ca pe conți rientul euro
pean, intre cele două blocuri, de o

necesitatea ca 
să

popularitate se 
denu- 

scandinavc, 
sociale ■ și 

politice și 
guvernelor 
țările din 

constituie

parte și de alta, să se creeze o zonă 
in care să nu fie amplasate nici un 
fel de armate și armamente.

De o deosebită 
bucură, de asemenea, ideea 
clearizării in țările 
unde largi categorii 
profesionale, partide 
chiar reprezentanți ai 
susțin 
nordul continentului 
împreună o zonă a păcii, primind ga
ranții că pe teritoriul lor nu vor fi 
introduse niciodată arme nucleare. în 
favoarea materializării acestei idei, 
în Finlanda, Suedia, Norvegia și Da
nemarca au loc ample dezbateri pu
blice. în același timp, din inițiativa 
organizațiilor pacifiste, in toate aces
te țări s-au desfășurat in ultima vre
me impresionante mitinguri și mar
șuri antinucleare, paralel cu strin- 
gerea a peste două milioane și ju
mătate de semnături pe apelul pen
tru transformarea nordului Europei 
în zonă denuclearizată.

Este, dealtfel, semnificativ că în
ființarea de zone denuclearizate con
stituie, în prezent, unal din prin
cipalele obiective in ansamblul 
obiectivelor promovate de ample 
mișcări pentru pace pe toate conti
nentele,mai ales în Europa. în ace
eași direcție țintesc inițiativele unor 
municipalități din diverse țări' ale 
Europei occidentale, care au procla
mat teritoriile ce le sînt subordona
te administrativ drept „zone denu
clearizate", expresie a dorinței de a 
contribui la instaurarea unui climat 
de securitate și colaborare în regiu
nile respective și în lume. Toate a- 
cestea arată că popoarele nu [x>t ac
cepta continuarea cursei înarmărilor 
nucleare și acționează cu tot mai 
multă fermitate în sprijinul restrîn- 
gerii ariei de primejdie, așa cum o 
demonstrează și evoluțiile înregistra
te de lupta pentru crearea de zone 
denuclearizate și în alte regiuni ale 
Europei și în restul lumii.

Desigur, orice pas realizat în a- 
ceastă direcție înseamnă un imens 
cîștig pentru cauza salvgardării pă
cii și securității. Așa cum subliniază 
cu neabătută consecvență tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, crearea de zone 
denuclearizate este menită să con
tribuie Ia diminuarea primejdiei de 
distrugere nucleară. Ia realizarea în
crederii între state, în concordanță cu 
interesele păcii și colaborării în în
treaga lume.

V. OROS
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