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Maximă preocupare pentru utilizarea 
rațională, gospodărească 

a resurselor materiale si energetice

TIMPUL ESTE PRIELNIC. PÎNĂ LA 15 APRILIE 
TREBUIE ÎNCHEIATE TOATE ÎNSĂMÎNJĂRILEI

Aceasta impune o puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate, 
organizare exemplară a muncii, folosirea din plin a mașinilor, a fiecărei ore

■/Zeea

în seara zilei de 1 aprilie au 
însămânțate 1668 300 hectare, 
ce reprezintă 33 la sută din

/suprafața prevăzută a se cultiva în 
* această primăvară.
® Semănatul trebuie mult intensificat 

în județele: Botoșani, Brașov, Co- 
vasna, Harghita și Suceava - la 
sfecla de zahăr; Botoșani și Praho
va - la floarea-soarelui; Bihor, 
Neamț, Harghita, Brașov, Suceava 
și Maramureș - la in pentru fibră; 
Dolj, Harghita, Suceava, Brașov, 
Covasna și Sălaj - la cartofi.
In toate județele trebuie să se 
treacă la însămînțarea porumbului, 
întrucît temperatura în sol este 
corespunzătoare pentru executarea 
acestei lucrări.

• Pretutindeni să fie folosite agregate 
de utilaje agricole pentru mărirea 
randamentului de lucru și reduce
rea consumului de carburanți.

• Specialiștii să fie permanent în 
mijlocul mecanizatorilor și coopera
torilor pentru a asigura respectarea 
riguroasă a normelor tehnice pri
vind pregătirea terenului, semănatul 
și densitatea plantelor la hectar.

® Organele și organizațiile de partid 
de la sate sînt chemate să mobili
zeze în aceste zile pe toți mecani
zatorii, cooperatorii și specialiștii 
pentru intensificarea la maximum 
a ritmului la semănat.

• Și astăzi - duminică - să se lucreze 
cu toate forțele la pregătirea tere
nului și semănat.

< . . ~ ~. TASculptori... de inimi vii
Marți, 22 martie, ne 

aflam la Clinica de 
chirurgie . cardiovascu
lară de la Spitalul 
Fundeni — București, 
unde urma să fie ope
rată o muncitoare din 
Iași. Operație pe ini
mă. Cei de acasă, de 
la Iași, așteptau cu 
emoție rezultatul. Era 
ora opt și jumătate și 
prof. dr. IOAN POP 
D. POPA a început să 
opereze. Așteptăm. Se 
face ora 12. Apoi 13, 
14, 15 și... în sfîrșit, 
după șapte ore apare 
profesorul : iși revede 
programările, dă unele 
dispoziții secretarei și 
intră în cabinet. E 
marcat de. oboseală, 
întrebăm ce s-a întîm- 
plat cu bolnava. Nu
mele nu îi spune ni
mic. dar îi amintim că 
este vorba de peri- 
card. Vede pe masă o 
cescuță cu cafea rece 
și spune : „Ce bine că 
nu am băut-o dimi
neața. Acum o s-o 
beau cu mai multă 
plăcere". Repetăm în
trebarea.

— A, pericardul ? 
S-a rezolvat, este bine 
acum ; nu a fost greu.

— A durat, totuși, 
atitea ore...

— Astăzi am mai 
făcut două operații pe 
cord deschis (înlocui
re valvulară și un de
fect mare de sept) —

deci trei vieți. în ca
zul de care vă intere
sați. intervenția du
rează in general, pen
tru că inima era în
conjurată de . un zid 
(și bate cu degetul in 
perete) ca un calcio- 
vecchio, pe care a tre
buit să îl înlăturăm 
milimetru cu milime
tru, fără a leza muș
chiul inimii. Orice he-

CONSEMNĂRI

moragie ar fi fost fa
tală.

Mă gîndesc : ca un 
adevărat sculptor ; un 
sculptor de inimi vii. 
A cioplit crusta calca- 
roasă pînă a eliberat 
inima din strînsoarea 
de „beton" și i-a re
dat viața.

Se relaxează și cu 
voce joasă povestește 
ca pentru sine :

— Să vedeți ce s-a 
întîmplat aici. în spi
tal. în ziua de 8 mar
tie. O orchestră de la 
radio a venit să cînte 
pentru pacientii și ca
drele noastre medico- 
sanitare, mai ales că 
era internată la car
diologie și o colegă a 
lor. solista de muzică 
populară Titiana Mi- 
hali Grozea din Bor-

șa. județul Maramu
reș. Am aflat că îm
preună cu ceilalți 
nouă frați aizei a adus 
tării numeroase pre
mii și medalii de la 
concursuri internațio
nale de prestigiu din 
Franța. Italia, Iugos
lavia'. Elveția. S.U.A., 
Polonia etc. Femeia, 
solista, pacienta noas
tră, nici una. nici alta, 
vrea și ea să cînte. 
Medicii s-au opus. 
Inima ei trebuia me
najată, era în trata
ment. sub observație. 
A insistat cu lacrimi 
în ochi și i s-a îngă
duit să cînte doar un 
minut, o parte din- 
tr-un cîntec foarte 
ușor de interpretat... 
Ce a urmat, si de po
vestit este greu.

...Mergem în salon 
să o vedem pe Titiana 
Mihali Grozea. o tînă- 
ră de 32 de ani, fru
moasă, veselă, toată 
numai bucurie.

— Ce s-a întîmplat, 
Titiana 1

— Eu știu cum a în
ceput. Pînă in urmă 
cu șase săptămîni, 
înainte de a mă inter
na. nu știam că am 
ceva la inimă. Pe 
urmă, internată fiind, 
am aflat, dar nu știam

Elena MANTU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

STADIUL INSAMINJARILOR CULTURILOR DE PRIMĂVARA, in procente, pe itidefe, in 
seara zilei de 1 aprilie

MUNCITOR! COOPERATORI SPECIALIȘTI,

1 '

țară! Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile

■ / ■' ' : ' ■

calitativ, pentru a asigura densitățile optime de plante

„Vreau să învăț meseria de miner
/

Scrisoarea pe care o publicăm 
mai jos n-a fost adresată, direct, 
„Scînteii". Ea ne-a fost încredințată 
zilele trecute de către destinatar, 
inginerul IACOB STOICA, șeful 
sectorului II de la întreprinderea 
minieră Uricani, care ne-a spus : 

' „La numai citeva zile după publi
carea în ziarul «Scînteia» a unui 
articol despre munca noastră, arti
col apărut la jumătatea lunii fe
bruarie din acest an, mi-a făcut o 
mare plăcere să constat că munca 
minerilor este prețuită și urmărită 
cu interes, că ea exercită o 
îndreptățită atracție în rin- 
dul tineretului. Scrisoarea 
care mi-a fost adresată este, 
cred, convingătoare în acest 
sens". Pentru a vă edifica 
și pe dumneavoastră, stimați citi
tori, noi am luat scrisoarea' și 
incredințat-o tiparului, literă 
literă :

„Aflînd despre activitatea . . 
din presa centrală, rog să-mi fie în
găduită această scrisoare, prin care 
solicit ajutorul dumneavoastră in 
vederea calificării mele in profilul 
extracției miniere. Sînt absolvent 
de liceu cu diploma de bacalaureat 
obținută în București, fiind născut 
în anul 1953, și intenționez a activa 

-in sectorul minier subteran, la in- 
. ceput ca necalificat, rugîndu-vă ca 

apoi să-mi facilitați înscrierea mea 
la unul din cursurile de calificare 
superioară conform pregătirii mele.

Aș rămîne îndatorat dacă îmi 
puteți asigura angajarea în cadrul 
întreprinderii dv., de preferință în 
sectorul II pe care-l conduceți.

In așteptarea răspunsului dv. pe 
care sper să-l primesc, vă mulțu
mesc. Arthur Florin Tilichi, Aleea 
Terasei nr. 4, bloc E-2, ap.. 24, 

^București, sector IV, Of. 61",_____

— Ați răspuns scrisorii? — l-am 
întrebat pe inginerul Stoica.

— Bineînțeles. Am făcut-o cu o 
reală plăcere. Și dacă doriți, pof
tim, acesta-i răspunsul pe care i 
l-am trimis — și. ne întinde o pa
gină dactilografiată.

O citim. Credem că este lămuri
toare, răspunde lă toate întrebările 
tinărului Tilichi ; și, poate, nu nu
mai la întrebările, lui, ci și ale mul
tor altora. De aceea, am încredin
țat-o și pe aceasta tiparului :

„Referitor la scrisoarea pe care

ca miner in categoria a 5-a cu 190 
lei/post.

Avind in vedere că sînteți absol
vent de liceu, dacă doriți, puteți să 
vă înscrieți la concursul de admi
tere la Institutul de mine Petroșani 
secția subingineri, curs seral cu 
durata de 4 ani. In cazul in care 
deveniți student, vă asigur desfă
șurarea activității la sector pe unul 
din schimburi, astfel incit să puteți 
urma cursurile in cele mai bune 
condiții.

Vă '

am 
cu

dw.,

mi-ați trimis-o vă dau, tovarășe 
Tilichi, următorul răspuns: între
prinderea minieră Uricani, sec
torul II, vă poate angaja în 
funcția de muncitor necalificat sub
teran categ. I bază — 91,50 lei/post 
(N.R. : post = un schimb de 8 ore), 
retribuție ce o veți primi pe peri
oada celor 10 zile de instructaj. 
După efectuarea instructajului veți 
fi încadrat imediat in categ. .2/11, 
respectiv 134 lei/post. După o peri
oadă de 6 luni, la propunerea 
maistrului vă puteți prezenta la co
misia tarifară de încadrare și veți 
putea fi încadrat ca vagonetar de 
front cu categoria 3/11, respectiv, 
151,50 lei/post.

Vă pot asigura ca din primele zile 
în cadrul sectorului să lucrați la 
activități direct productive (com
plexe mecanizate), unde veți bene
ficia de retribuția tarifară de bază 
151,50 lei/post, plus acordul' global 
al brigăzii. La o vechime totală de 
4 ani în minerit și absolvirea 
cursului de miner, puteți fi încadrat

mai informez că puteți fi ca
zat la căminul de nefamiliști. 
Căminul vă costă 90 lei/lună; 
3 mese pe zi la cantină vă 
costă 22 lei pe zi, iar la in
trarea in schimb beneficiați 
de o masă caldă, gratuită. , 
fi bucuros să trimit acesteAș 

rînduri unui tînăr serios care, in
tr-adevăr, dorește să muncească și 
să-și desăvîrșească pregătirea în 
domeniul mineritului. Vă promit 
tot sprijinul meu și al colectivului 
nostru pentru a vă realiza tot ceea 
ce mi-ați scris, dar totul depinde, 
in primul rînd, de dumneavoastră".

Rîndurile acestea rămîn deschi
se. Am. publicat două scrisori care 
ar putea-o prefața pe o a treia. 
Ne-am bucura șă primim din Uri
cani o corespondență din partea 
tinărului Florin Tilichi — a lui 
sau și a altora — în care să ne 
relateze cum s-a încadrat în mun
că, cum a fost primit, care-i sînt 
primele impresii de aspirant la fru
moasa și bărbăteasca meserie de 
miner.

Constantin MORARU 
Dionisie ȘINCAN

Trebuie ca anul acesta să obținem o 
reducere de cel puțin 30 de lei a cheltu
ielilor materiale la 1 000 de lei. Aceasta 
cere organizațiilor economice, financi
are, organizațiilor de partid măsuri 
hotărîte și o activitate fermă, în toate 
sectoarele, pentru realizarea acestor 
obiective. Să facem totul pentru a asi
gura o creștere puternică a eficienței 
economice, pentru că numai pe această 
bază economia românească se va putea 
dezvolta în continuare, numai astfel vom 
asigura condițiile înfăptuirii programu
lui de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Nicicînd mai mult decît în epoca 

pe care o trăim omul nu a fost con
fruntat cu o problemă atît de spinoa
să care condiționează, de fapt, pro
gresul civilizației :-utilizarea cit mai 
eficientă a resurselor materiale și 
energetice. In condițiile penuriei ge
nerale de resurse, posibilitățile de 
ieșire din profunda criză economică 
ce traversează întreaga omenire, 
de dezvoltare a fiecărei țări depind 
în măsură hotărîtoare de spiritul 
gospodăresc al fiecărui popor, de in
geniozitatea și perseverența cu care 
fiecare va acționa pentru drămuirea 
ștrictă a materiilor prime, materiale
lor și resurselor energetice de care 
dispune, pentru valorificarea acesto
ra în produse cu caracteristici su
perioarei competitive.

Este singura cale rațională, singu
ra posibilă pe care conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o promovează constant, cu fermitate 
în întreaga activitate economică. 
Cum este cunoscut. Conferința Na
țională a partidului a adoptat un 
program concret de măsuri privind 
reducerea suplimentară a consumu
rilor materiale și energetice iar, pe 
linia acestor preocupări, recent, la 
Plenara C.C. ar P.C.R., în cadrul 
amplei analize efectuate asupra si
tuației economico-financiare pe an
samblul economiei naționale, s-a 
acordat o deosebită atenție modului 
în care s-a acționat pentru respec
tarea consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combustibil, 
energie electrică și pentru îndepli
nirea normativelor de valorificare 
în anul 1982. Ideea de bază care s-a 
desprins din această analiză este 
că, deși în anul care a trecut a fost 
intensificată acțiunea de reducere a 
consumurilor materiale și energetice, 
precum și de valorificare a resurse
lor refolosibile din economie, rezul

tatele obținute în acest domeniu sînt 
sub posibilitățile industriei noastre 
socialiste, nu reflectă gradul ei de 
dotare tehnică și nivelul de pregătire 
profesională a muncitorilor și spe
cialiștilor. Prin această prismă, iată 
ce arată datele : în anul care 
a trecut, comparativ cu anul 1981, pe 
ansamblul industriei. în condițiile 
creșterii cu 3,3 la sută a producției 
nete, consumul de combustibil con
vențional s-a diminuat cu 2,5 la 
sută, iar în ramurile producției ma
teriale consumul de energie electrică 
a crescut doar cu 0,7 la sută — spor 
inferior celui obținut la venitul na
țional, care a fost de 2,6 la sută.

Dar tot cifrele, privind realizările 
normelor de. consum de această 
dată, demonstrează că economiile de 
materiale și resurse energetice pu
teau fi și mai substanțiale, dacă în 
fiecare întreprindere, în fiecare ra
mură, în industria din fiecare județ 
s-ar fi respectat cu strictețe consu
murile planificate. Să ne referim, de 
exemplu, la faptul că industria; me
talurgică a realizat un coeficient de 
scoatere a laminatelor finite pline 
dintr-o tonă de oțel lingou și semi
fabricate turnate continuu cu 1,8 la 
sută inferior celui planificat. Ceea 
ce înseamnă că pentru cantitatea 
de laminate produsă s-au consumat 
mai multe materii prime : fontă, fier 
vechi, dar și resurse energetice — 
cocs și energie electrică. Cum poate 
fi explicat faptul că un combinat si
derurgic dotat cu instalații modeme, 
costisitoare, de turnare continuă, 
cum este cel. de la Galați, obține un 
coeficient de scoatere aproape . egal 
cu cel realizat la Hunedoara, unde,

Comeliu CARLAN
(Continuare în pag. a V-a)

Emoționant mesaj 
al unității și frăției

In șirul prestigioase
lor manifestări poli
tice. gravate adine în 
memoria noastră, care 
au premers și care au 
urmat aniversării a 50 
de ani de strălucită 
activitate revoluționa
ră a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se 
înscrie neîndoios și 
participarea sa la re
centa ședință comună 
a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalita
te maghiară și germa
nă din țara noastră.

Firește, nu este pri
ma. dar fiind așezată 
în vecinătatea eveni
mentului aniversar a- 
tît de drag inimilor 
noastre, ea dobîndește 
un caracter simbolic. 
Un simbol conturat cu 
precizie în cuvîntarea 
pe care conducătorul 
partidului si poporului 
nostru a rostit-o cu 
înțelepciunea si fran
chețea ce-i caracteri
zează toate cuvîntările 
și intervențiile publi
ce. Un simbol care 
este determinat de is
torie. care ne orien
tează istoria : unita
tea în frăție a poporu
lui român și a națio
nalităților conlocui
toare asigură prospe
ritatea și mersul îna
inte al României so
cialiste. independenta 
și suveranitatea pa
triei. liniștea fiecărei 
conștiințe și a fiecărui 
cămin din această 
tară. Iar această uni
tate în frăție, realiza
tă nu fără strădanii și 
eforturi, este opera is
torică a partidului 
nostru comunist, este 
mîndria noastră a tu
turor. pe care i-o da
torăm. cum îi datorăm 
atît de multe. în a- 
ceastă tară, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. 
Argumentele pe care 
președintele României 
le-a adus și de aceas
tă dată în fata parti- 
cipanților. ca si a opi
niei publice naționale 
și internaționale, țin 
de logica inexpugnabi
lă a faptelor, a date
lor statisțice, a adevă
rului înscris în hroni
cul vieții social-poli- 
tice. economice și spi
rituale. al muncii de 
fiecare zi prin care în
tregul nostru popor 
(deci și naționalitățile 
ce conviețuiesc cu noi 
de secole pe aceste 
primitoare pămînturi) 
își definește, liber și

independent, destinele, 
îsi rezolvă problemele, 
își descifrează sensul 
zilei comuniste de 
mîine. în această lume 
și în această epocă su
pusă la cele mai teri
bile încercări si peri
cole. înfrățirea în 
muncă și creație stă 
la baza tuturor drep
turilor și libertăților 
noastre comune, ca și 
a obligațiilor ce le îm- 
părțim tot frățește. în 
cadrul unui sistem de
mocratic ce nu se îm
pacă deloc cu demago
gia, conservatorismul 
Si promisiunile minci
noase ale vechii so
cietăți burgheze. Iar 
din această înfrățire 
în muncă și creație a-

Ion BRAD

pare, în mod firesc, 
limba unică a progre
sului, a adevăratei 
egalități în drepturi, a 
formării personalității 
umane, a manifestării 
umanismului revolu
ționar. a patriotismu
lui socialist.

Dar la aceste argu
mente logice, deduse 
din analiza faptelor și 
evenimentelor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
adaugă și vibrația u- 
n-ui mesaj deosebit, a 
unui crez fierbinte, 
care, știm prea bine cu 
toții. se confundă cu 
însăși lupta sa de-o 
viată, cu viata sa de 
luptă, cu sensul isto
ric al vieții și luptei 
sale : unitatea trebuie 
păzită ca ochii din 
cap, oamenii muncii 
din această tară tre
buie feriți în mod lu
cid și sistematic de a 
■mai deveni, ca une
ori în trecut, victimele 
vechii și nenorocitei fi
lozofii imperialiste di
vide et impera. Com
baterea fermă a orică
rui fel de nationalism 
și șovinism este o lec
ție a istoriei, dar și o 
cerință a prezentului, 
știut fiind' că forțele 
cele mai reacționare 
din străinătate încear
că să atîte din nou 
ura între popoare, să 
organizeze cruciade 
anticomuniste, pentru 
a-și acoperi astfel plă
gile lor adinei, inte
resele lor meschine și

vinpvate de a accen
tua cursa înarmărilor, 
de a adinei prăpastia 
dintre bogați si săraci, 
de a atenta la liberta
tea și independenta 
popoarelor. Nici Româ
nia nu a fost scutită, 
în ultima vreme, de 
asemenea campanii de' 
ponegrire și dezinfor
mare. Ne dăm seama 
prea bine că politica ei 
cinstită, demnitatea și 
principialitatea ei in
coruptibile, forța șl 
prestigiul cu care și-a 
afirmat ideile pe arena 
mondială, prin pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu, nu au plă
cut celor care țin încă 
la o politică veche, re
trogradă, jignind dem
nitatea popoarelor și 
încercînd să le umi
lească, să le supună 
voinței lor, să le dez
bine și să le impună 
cu forța interesele lor.

Și, ca întotdeauna, 
apelul la învățăminte
le istoriei, pe care îl 
face tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se traduce 
în noi învățăminte is
torice, de o profunzi
me și acuitate rară, ne 
luminează gîndurile, 
ne oțelește voințele, 
fiindcă ne simțim cu 
toții, români, maghiari, 
germani și alte nea
muri — cum spune 
cîntecul — atît con
structorii, cit și ostașii 
de veghe ai puternicei 
noastre cetăți comune : 
România socialistă. 
Aici și nu în altă parte 
ne sînt rosturile, noi și 
nu altcineva ne porun
cim fiecare gest, fie
care gînd, lucrarea 
ogoarelor și a uzinelor, 
frumusețea cîntecului 
și a științei. armele 
noastre cinstite cu.care 
ne apărăm libertatea 
și egalitatea, puterea 
creației și a visului, 
adică ființa și pacea 
tuturor. Cuvîntul par- 
ticipanților a sunat, în 
aceșt sens, ca un 
credo, ca un legămînt 
față de gîndurile și 
indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Să citim, deci, de 
zece ori lecția emoțio
nantă, de adevăr și 
înțelepciune, pe care 
ne-a dat-o din nou 
acest mare bărbat po
litic al țării și al lumii 
și să facem, ca întot
deauna, din crezul său 
luminos propriul nos
tru crez de viață și 
program de acțiune.
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Tractorul

FAPTUL
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Cei mai buni „profesioniști ai 
piinii" din toate județele țării 
s-au întrecut, nu de mult, în 
tradiționala „Olimpiadă a meca
nizatorilor". După o pasionantă 
dispută teoretică și practică. Io- ' 
cui I și trofeul olimpiadei „Trac
torul de aur" au revenit tiparu
lui mecanizator de la S.M.A, Ro- 
vinari, județul Gorj, Gheorghe 
Țicleanu..- „Sînt fericit că am ob
ținut acest trofeu — și-a expri
mat bucuria cîștigătorul — și 
voi continua să mă pregătesc cu 
și mai multă asiduitate.. Am 27 
de ani, dar mă consider in con
tinuare elev. Desigur, la o școa
lă fără catalog — la școala mun
cii pe ogoare — acolo unde mă 
simt în largul meu și unde tră
iesc cele mai mari satisfacții".

I
I
I

Cum circulam ?
I

\

I
I I

I
I

Dacă priviți cu atenție această 
imagine veți observa că ea. re
prezintă, la scară miniaturală, o 
intersecție semaforizată cu tre
cere de pietoni și cu două.artere 
de circulație. Printr-un original 
sistem de semnale .luminoase se 
poate stabili cu exactitate dacă 
șoferii respectă viteza , legală Și 
trecerile pentru ■ pietonii • Orice- 
abatere este „sancționată" cu 
alte semnale avertizoare.

Această ingenioasă demonstra
ție practică a fost realizată de 
profesorul Ion Tănăsoaia din 
Rm. Vîlcea și urmează să fie 
multiplicată pentru dotarea șco
lilor clin municipiu, spre a fi fo
losită ca material 
lecțiile de instruire 
pe teme rutiere.

Iată o idee care 
să... circule și prin

I
I
I

I
I

Permanentă

ar putea 
alte părți.

didactic la 
a elevilor

I

I
I
I
I
I

In plină primăvară, încă nu s-au 
întors păsările din țările calde. 
Lebedele și pelicanii din ima
ginea surprinsă de Dan JMihăes- 
cu sînt locatarii permanența al 
„microdeltei" de la Constanța, 
amenajată de Complexul muzeal 
pentru științele naturii la- o, pe
riferie a lacului Tăbăcărie. Con
dițiile naturale create _ aici și 
,,căldura" cu care sînt înconju
rate au dus -la statornicirea de
finitivă a numeroase specii de 
păsări care au renunțat la obosi
toarele migrații spre alte mări 
si zări.

I

I
I
I

I încă pașnic I

I
I

I

I

I

Fără îndoială, unul din punc
tele de cea mai mare atracție ale 
grădinii zoologice din parcul 
Strehareț, municipiul Slatina, il 
constituie... leii. Prima pereche 
a dat naștere primului pui de 
leu. După cum se observă in 
imaginea realizată de Nicu Cio- 
rei, acesta se lasă alintat de teh
nicianul Gheorghe Gheorghe. 
Pare incintat și șăgalnic. $i paș
nic. încă !

I
I
I

I Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

I
I

Prin aplicarea noilor decrete ale Consiliului de StatPRODUCȚII AGROALIMENTARE SPORITE, APROVIZIONARE 1N CONDIȚII DE ORDINE ȘI LEGALITATE!
„Avantaje care ne îndeamnă să creștem și să 
contractăm mai multe animale la fondul de stat“
Am citit cu mult interes Decre

tul Consiliului de Stat pentru mo
dificarea și completarea decretului 
din 1981 privind contractările și 
achizițiile de animale, păsări și 
produse animale.' De la bun în
ceput vreau să spun că noile re
glementări ne stimulează și pe noi, 
țăranii cu gospodării individuale 
din zonele de munte, să creștem și 
să vindem statului mai multe ani
male. Eu, ca și ceilalți consăteni, 
am contractat și pînă acum ani- ‘ 
male și produse la fondul de stat, 
comuna noastră situindu-se de ci- 
teva ori printre localitățile frunta
șe pe țară în ■ această privință. In 
gospodăria proprie, unde am 32 ari 
de teren, cresc o vacă, 11 oi, o 
scroafă și vier de prăsilă, păsări, 
in acest an am contractat cu sta
tul un porc de 100 kg, un berbec, 
400 litri lapte; 11 kg - lină, ouă și 
păsări.

Statul ne stimulează, prin noul 
decret, și mai mult. Pentru Un vi
țel obținut în gospodăria perso
nală și îngrijit cel puțin 6 luni, 
contractat la fondul' de stat, 
noi, producătorii individuali, vom 
beneficia de o primă de 400 lei. 
Crescătorii de animale din comu
na noastră apreciază și însemnă
tatea prevederii din decret, pe baza

căreia producătorii individuali, vor 
beneficia, în plus, de o primă de 
100 lei ce se acordă pentru fiecare 
vițel obținut de la juninci, cu con
diția de a-l îngriji pe o perioadă 
de cel puțin 6 luni.

In ce mă privește, cunosc foarte 
bine cit de mare e interesul cu 
care sînt citite și comentate pre
vederile decretului amintit, deoa
rece lucrez și ca operator cu in- 
sămînțările artificiale în comuna 
noastră. In această calitate apre
ciez că sînt bine venite stimulen
tele acordate pentru creșterea na
talității vacilor. Anul trecut, în me
die, in comuna noastră s-a realizat 
un nivel de natalitate de 86 la sută 
la vaci și 98 la Sută la ovine. Dar 
avem posibilități să obținem mai 
mult.

- Din socotelile pe care le-am fă
cut rezultă că, în comuna noastră, 
putem realiza în acest an un indi
ce de natalitate la vaci'de cel pu
țin 90 la sută. Asta înseamnă zeci 
de viței in plus, ceea ce este in 
folosul crescătorilor de animale, al 
economiei naționale.

Anton GHEORGHILAȘ 
țăran cu gospodărie Individuală, 
comuna Pucheni, 
județul Dîmbovița

prins măsuri practice pentru apli
carea lor. Ca urmare, la întregul 
efectiv de animale s-au înregistrat 
foarte puține mortalități (11 miei), 
iar indicele de natalitate tinde să 
treacă mult peste cel prevăzut. 
Sîntem permanent acolo unde ne 
ește locul, așa cum ni se cere, 
cum ne este menirea. Ca și pină 
acum, la Tutova nu vor exista sa
crificări și tăieri din necesitate și, 
împreună cu ceilalți specialiști și 
îngrijitori, ne vom intensifica efor-

turile pentru ca în acest an efec- 
tiv'ele de animale să crească nu
mai in gospodăriile populației cu 
peste 120 de bovine, cu peste 350 
pprei, 400 oi ș.a. De noi depinde 
acest lucru și dispunem de toate 
condițiile pentru dezvoltarea zo
otehniei in comuna noastră.

Iulian ERHAN
medic veterinar, 
dispensarul sanitar veterinar 
Tutova, județul Vaslui

Orașul a îmbunătățit viața satului, 
satul trebuie să răspundă acestui sprijin

„Ne revin mari responsabilități în sporirea 
și apărarea sănătății șeptelului"

De aproape un deceniu sînt me- torii direcți — unități socialiste ori
die veterinar la dispensarul sani
tar veterinar Tutova, județul Vas
lui, și îmi aduc contribuția, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, la 
dezvoltarea sectorului zootehnic. In 
comuna noastră, așezată chiar lin
gă Birlad, creștem un mare număr 
de animale. în cele două coopera
tive agricole de producție, Draga- 
lina și Pochidia, în complexul aso
ciației economice intercooperatiste, 
in fermele întreprinderii agricole 
de stat, creștem aproape 5 600 de 
bovine, din care peste 1 400 vaci 
cu lapte și 3 000 viței, 3100 porci 
ș.a. De asemenea, in gospodăriile 
populației veghem la întreținerea 
sănătății a peste 850 bovine, 900 
porcine, peste 6 000 oi, 35 000 de 
păsări. Aproape nu există familie 
care să nu crească animale. Dar, 
fără îndoială, numărul lor poate 
fi sporit. De aceea și eu am primit 
cu viu interes recentul Decret al 
Consiliului de Stat pentru modifi
carea și,completarea Decretului nr. 
395 din 1981 privind contractările 
și achizițiile de animale, ,pă,sări Șl 
produse animale. Prevederile lui 
constituie un nou și puternic sti
mulent nu numai pentru producă-

cooperatori — ci și pentru noi, cei 
care asigurăm sănătatea și dezvol
tarea continuă a efectivelor de a- 
nimale.

In acest cadru am înțeles bine 
că ne revin noi și importante obli
gații și responsabilități nu numai 
in ce privește apărarea integrității 
și sănătății întregului șeptel de ani
male, dar și în sporirea indicelui 
de natalitate și, în special, in re
ducerea mortalităților. Îndeplinirea 
întocmai . a acestor îndatoriri con
stituie obiectivul fundamental al 
activității noastre, cu atît mai mult 
cu cit și noi, specialiștii, sîntem 
acum stimulați material pentru fie
care animal obținut în gospodărie 
și îngrijit pe o perioadă de cel 
puțin 6 luni sau pentru depășirea 
indicelui de natalitate planificat, 
înțelegem aceasta ca o mare res
ponsabilitate și, în consecință, sin- 
tem direct angajați și implicați în 
sporirea șeptelului de animale, in 
îndeplinirea și depășit,ea, cantități
lor de produse prevăzute a fi li
vrate la fondul' de^fat^

Pe lingă promptbr și larga popu
larizare a noilor reglementări in 
riadul oamenilor, noi am și intre-

Comuna noastră, Mihail Kogăl
niceanu, a avut dintotdeauna fai
ma localității cu cele mai multe oi 
din județul Constanța. Dar, din mo
mentul cînd localitatea a început 
sa urce treptele urbanizării pentru 
a deveni un viitor oraș agroindus
trial, avind în prezent numeroase 
unități economice de prelucrare a 
materiilor prime și de prestări ser
vicii, blocuri de locuințe cu 976 
apartamente și peste 400 de auto
mobile personale in fața caselor, 
mulți au crezut că îndeletnicirea 
tradițională de crescători de ani
male a locuitorilor va 
Prezicerea lor pornea de 
rea că acest proces ne va 
ta de producția agricolă, 
nu pot crește in jurul 
Dar prezicerea nu s-a adeverit, ci 
dimpotrivă. Anul trecut existau in 
curțile gospodarilor 8 500 de oi- 
mamă — anul acesta peste 9 100.

Ca atare, dacă anul trecut a 
existat in total, în gospodăriile 
particulare, un efectiv de 16 100 
ovine, anul acesta, după încheierea 
fătărilor, ne vom apropia de 20 000 
capete.

Anul acesta, stimulați și de pre
vederile, de avantajele create prin 
recentele decrete ale Consiliului 
de Stat, gospodăriile populației au 
contractat 2 968 de berbecuți, pe 
care, înmulțindu-i cu greutatea de 
30 kg cit vor avea la livrare fieca
re, înseamnă aproape 9 vagoane 
de carne la fondul de stat numai 
de la specia ovine. Să mai adău
găm la acestea 968 hl lapte și o 
jumătate de vagon de lină, canti
tăți pe care dacă le transformăm 
în prețurile avantajoase de con
tractare primite înțelegem și mai 
bine cum au putut producătorii să-și 
renoveze întîi casele vechi, pe urmă 
să-și construiască altele noi, să le 
umple cu felurite aparate de uz 
casnic și apoi, mulți dintre ei, să-și 
cumpere și automobil.

Urbanizarea satului . nu înseam
nă :deci lichidarea ocupațiilor tra
diționale, ci, . dimpotrivă, dezvol
tarea lor, incit să ofere cișțiguri 
tot mai bune locuitorilor, un nivel 
de viață tot mai ridicat. Iar pe de 
altă parte, să asigure cantități tot

dispărea, 
la păre- 
indepăr- 
că oile 
blocului.

mai mari de produse agroalimen- 
tare, carne, briază, lapte si alte 
alimente muncitorilor din fabrici 
și uzine, care ne pun la dispoziție- 
produsele Industriale necesare și 
dorite pentru confortul de fiecare 
zi. Iar recentele decrete ale Consi
liului de Stat ce oferă avantaje in 
plus gospodarilor care contractea
ză sau vind la preturi de achiziții 
animale, păsări ți produsele aces
tora tint de natură să incurajeze 
și mai mult tradiționala ocupație 
de oieri a locuitorilor actualei co- 
jnune și viitorului oraș Mihail Ko
gălniceanu.

• ■

Mircea ZLOTEA
președintele Consiliului popular 
al comunei Mihail Kogălniceanu, 
județul Constanța

luni înainte de prima montâ. ,

ptetetrea Decretului Coftslluiiyl" <i» Stat
395/1981 privind contractările și achizițiile 
de animale, păsări și produse animale)

Sporuri de preț pentru livrarea de animale la fondul de stat
Ce socoteli își fac în aceste zile producătorii agricoli

Potrivit Decretului pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 
privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, producătorilor agricoli li se 
acordă sporuri de preț pentru animalele livrate în perioada 1 decembrie - 30 aprilie, la greutăți de ' 
peste 400 kg în viu. Să vedem cum beneficiază de această prevedere o întreprindere agricolă de stat 
care are în efectiv 5 000 tăurași la îngrășat :

Numărul 
de animale 

livrate

Perioada 
de livrare

Greutatea medie 
a animalelor 

(kg)

Venitul 
suplimentar 

total obținut 
(lei)

700
800 

1 000
1 500
2 000

1
1
1
1
1

XII—30 
XII—30 
XII—30
XII—30
XII—30 IV

IV
IV
IV
IV

,<if

380
420
430
450
450

0,50
0,50
0,50
0,50

168 000
215 000
337 500
450 000

Prima oră a dimi
neții in Piața Unirii 
din Capitală. Sînt pre- 
zenți cu mărfurile lor 
de sezon — salată, 
ceapă, usturoi, ridichi, 
spanac, precum și cu 
fasole uscată, rădăci- 
noase, 
prune uscate ș.a.m.d. 
— producători' 
multe comune 
Sectorului agricol 
fov. alții veni ți 
județele limitrofe.

Trebuie să relatăm 
din capul locului un 
fapt îmbucurător : in
tendentul pieței. Gri- 
gore Rotaru, ca dealt
fel și intendentii pie
țelor Obor. Panteli- 
mon și Ilie Pintilie, 
ne-au informat că. în
cetând chiar din ziua 
apariției Decretului 
privind vînzarea pro
duselor agricole de că
tre producătorii indi
viduali. precum și u-

nele măsuri pentru a- 
si gura rea 
preturilor 
de mercurial. în toa
te piețele amintite 
(am aflat că situația 
e mai generală) nu a.

respectării 
maximale

rămase în urmă cu... 
6âptămînile, ci seamă
nă mai degrabă cu un 
mare magazin în aer 
liber, în care inten- 
dentii, șefii piețelor, 
inspectorii comerciali

lămurire a producăto
rilor privind obligati
vitatea respectării ac
tualelor.. mercuriale. 
Le-am explicat oame
nilor că, tot așa cum 
ei găsesc în magazi-

Obor, dis- 
tovarășul 
Diaconu, 

individual 
Văleni-

în piața 
cutăm cu 
Constantin 
producător
din comuna 
Dîmbovița. Ne spune : 
„Pentru mine mercu-

mere. pere,
din 
ale
II- 

din

fost găsit nici un caz 
și nu s-a aplicat nici 
o singură penalizare 
pentru vînzarea cu 
suprapreț. Or. înainte 
de apariția decretului 
erau aplicate, 
die. 50—60 de

Intr-adevăr, 
nu mai arată 
perimetru 
discreția oricărui in
termediar sau specu
lant. cu mercurialele

în me- 
amenzi. 

piața 
Un 
la

ca 
aflat

- Opinii culese în piețele din Capitală
sînt activi și își . fac 
corect datoria, con- 
trolînd și îndrumînd 
așa cum se cuvine.

— La îndemnul co
mitetului de partid pe 
comerț din sectorul 1, 
am hotărît — ne spu
nea tovarășul Alex. 
Tudor, șeful piețelor 
din sectorul 1 —, să 
îmbinăm pe cit ne stă 
în putință munca de 
control cu aceea de

nele de stat mărfuri la 
prețuri stabile, fixe, e 
normal ca șt ei să 
vîndă orășenilor măr
furile lor cu preturi
le prevăzute în mercu
riale. Cu atît mai mult 
cu cit acestea sînt mai 
mari decît cele exis
tente la magazinele de 
legume ale Gostatului, 
ale I.L.F.-urilor. ‘Am 
găsit o înțelegere a- 
proape deplină.

rialul actual nu nu
mai că e bun. 
te bun. Sînt 
convenabile si 
producători, si ____
cumpărători. în plus, 
noi. producătorii. în 
general oamenii de la 
sate, nu putem trece în 
nici un caz cu vede-, 
rea ajutorul mare pe 
care ni-1 acordă sta
tul — nu vorbesc nu
mai de mărfuri, ma-

e foar- 
prețuri 
pentru 
pentru

sini, dar, cum știa 
toată lumea, sînt a- 
cum în toate comune
le cinematografe, că
mine culturale, s-au 
asfaltat drumurile, 
s-au construit școli 
noi... Ce să mai spun, 
actualele mercuriale 
nu împiedică deloc 
omul gospodar 
cîștige bine, fără 
se simtă ca și cum 
băga mina în buzuna
rul 
Dacă 
dacă 
mult.

pe 
să 
să 
ar

cumpărătorului. 
muncești bine, 
produci mai 

chiar dacă pe 
kilogram cîștigul e 
mai mic. pe total cîs- 
tigi mai mult decît 
înainte de reglementă
rile actuale".

Sînt păreri expri
mate și de 
producători 
am discutat 
Capitalei.

multi alți 
cu care 

în piețele

Gh. GRAURE

„Cu prețurile stabilite se poate cîștiga
bine și

Ca oricare dintre țăranii munci
tori, cu dragoste de muncă și care 
produc mai mult decît au nevoie 
pentru propria gospodărie, vin și 
eu cu unele alimente la oraș. De 
zece ani îmi desfac produsele în 
același loc : piața Unirii. Din pă
cate, strecurați printre noi, cei ce 
producem cu trudă fructele, legu
mele și creștem păsări, am obser
vat nu o dată și, pe unii, de obicei 
trintori, speculanți, care nu fac 
■altceva decît să cumpere de la 
producători „cu grămada" și să 
vîndă apoi „cu bucata" orășenilor. 
Iată de ce socotesc bine venit ac
tualul Decret privitor la prețurile 
bunurilor alimentare care se des
fac pe piață de către producătorii 
individuali. '

Noi, desigur, venim la piață să 
ciștigăm. Pentru cîștig lucrează și 
cooperativele agricole, și țăranii 
individuali pe loturile lor de pă-

cinstit"
mint. Cîștigul însă nu trebuie să 
se transforme în speculă. Eu, de 
exemplu, timp de 10 ani n-am fost 
niciodată amendată de taxatorii din 
piață. Muncesc cinstit și tot așa 
îmi vind prisosul de produse. Tre
buie să recunoaștem, vorbind pe 
cinstite, că mercurialul din piețe 
stabilește prețuri bune, cu care se 
poate cîștiga bine, să fie mulțumit 
și cumpărătorul, iar nici tu, pro
ducătorul, să nu ai .impresia că 
bagi mina în buzunarul omului. 
Așa cum se știe, omul muncitor, 

^adevăratul țăran, n-a dat niciodată 
cinstea pe rușine. Repet încă o 
dată : sînt de acord cu Decretul 
privind vînzarea produselor agrico
le de către producătorii individuali 
și sînt foarte mulțumită de prețu
rile actuale.

Tamara ONCESCU
comuna Voinești-Dimbovița

» DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE « DIN INSTANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE «

Justiția s-a pronunțat, au cuvintul obștea, cetățenii
Analiza activității jus

tiției efectuată la începutul 
săptămînii de Consiliul de 
Stat, aprecierile și ihdica- 
țiile formulate cu acest 
prilej de președintele Re
publicii readuc in aten
ția tuturor un adevăr 
fundamental : orice în
călcare a legii, orice 
știrbire adusă avutului 
obștesc, larg vorbind orice 
manifestare infracțională 
constituie - proporțional 
cu amploarea ei - o le
zare a intereselor gene
rale ale societății, în ulti
mă instanță a intereselor 
fiecărui cetățean. Practic, 
nu există infracțiuni „în

sine" și nici abateri de la 
lege iscate din senin; 
orice nesocotire a ordinii 
de drept apare pe fondul 
unor manifestări de tole
ranță, de indiferentism și, 
odată produse, afectează 
interesele largi ale celor 
din jur, inclusiv ale celor 
care au dat dovadă de 
toleranță și indiferentism.

lată de ce nici comba
terea manifestărilor in
fracționale, nici curmarea 
circumstanțelor care le fa
vorizează nu trebuie să 
constituie o preocupare ex
clusivă a justiției, ci apar
ține, ca datorie civică și 
morală, fiecărui cetățean.

Că este așa, o demon
strează activitatea curentă 
a justiției. Că este așa s-a 
străduit pînă acum și se 
va strădui în continuare 
să ilustreze și rubrica de 
față. Că este așa o pro
bează și cazurile mai jos 
relatate.

Ne simțim datori să 
precizăm că nu sînt dosa
re anume alese; cel mult 
ni l-a adus in atenție am
ploarea pagubelor. Dar 
implicațiile, semnificațiile, 
învățămintele pe care le 
sugerează pot fi trase din 
oricare procese de acest 
gen.

FRAUDA „FULGER"... 
CARE N-A ORBIT 

PE NIMENI
Vladu Stancu poate fi considerat o ve

ritabilă mașină de fraude, și încă una de 
mare „randament". Cu un trecut care-1 re
comanda fără echivoc — fusese autorul unei 
pagube de o jumătate de milion de lei — 
I.L.F. Berceni i-a încredințat gestiunea uni
tății din Piața Galați — unde a funcționat 
162 de zile și a delapidat 324 475 lei plus 
circa 53 000 lei lipsă datorită neglijentei în 
serviciu, în total o pagubă de 377 824 de lei 
și 56 de bani. Asta Înseamnă, în medie, 
2 332 de lei pe zi sau 291,53 lei pe oră. 
Vladu Stancu a trecut deci prin gestiunea 
„Aprozar“-ului din Piața Galați tocind 
banii cu viteza unui bolid de curse.

Tribunalul municipiului București l-a 
condamnat la 17 ani închisoare, 5 ani in
terzicerea unor drepturi și confiscarea par
țială a averii. Recursul inculpatului a fost 
respins. Urmează. ispășirea. Dar :

• Cum se face că unele unități, în cazul 
de față I.L.F. Berceni, găsesc pentru postu
rile de gestionar tot elemente cu asemenea 
„cărți de vizită" ca V.S. ? Existau destule 
alte locuri de muncă in care fostul con
damnat să fi confirmat, prin purtare exenț- 
plară, ștergerea petelor trecutului. De ce 
trebuie să lucreze, din nou neapărat. în 
comerț ?

• Pofta de aspirator cu care V. S. s-a 
înfruptat din gestiune s-a asociat cu proas
ta funcționare a unității încredințate, cu a- 
titudinea neglijentă față de mărfuri și in
solența față de cumpărători. De ce l-au 
îngăduit, fie și numai cinci luni, inspecto
rii comerciali, alte autorități din piață, con

trolul oamenilor muncii, cetățenii înșiși? 
Cîți cetățeni au scris în „Jurnalul cumpă
rătorului", cite procese verbale de consta
tare s-au întocmit, cite amenzi i-au fost a- 
plicate? Practic, nu l-a deranjat nimeni.

• Banii delapidați au fost cheltuiți în 
maniera obișnuită — și frapantă pentru cei 
din jur! — a risipitorilor. „Kent“-ul — 
„Kent", chefurile — chefuri. într-o seară, 
un vînzător l-a prins cu o pungă cu 18 000 
de lei sustrași din încasările acelei zile, 
într-o altă zi a falsificat raportul de ges
tiune cu... 200 000 de lei ! Curent, canti
tăți mari de cartofi, ceapă, struguri, pier
sici, saci cu mălai luau, pe ușa din dos, 
calea cunoștințelor și rubedeniilor sale. 
Nimeni n-a avut ochi să vadă și gură să 
vorbească? Nimeni n-a găsit o sfoară 6ă-l 
lege ?

Vladu Stancu a îmbrăcat zeghea penală. 
Cei din jur, chiar căi prejudicial, merită 
să-și ducă la ochi mîneca rușinii.

PENTRU UNII MUMĂ, 
PENTRU ALȚII...?I

Cu 11 clase de școală de cultură gene
rală și 4 clase de muzică, Maftei Virgil din 
Bumbești-Jiu a preferat să abandoneze 
partiturile in favoarea registrelor și fișelor 
de gestiune. I s-a încredințat magazia de 
echipament de protecție, scule etc. a între
prinderii mecanice Sadu I. A sustras, din 
anul 1976 încoace, obiecte și materiale in 
valoare totală de 780 302 lei pe care le-a 
comercializat folosindu-se de ajutorul altor 
15 indivizi incorecți, ajun;! alături de el in 
boxa acuzaților. Bocanci, cizme, curele de 
toate dimensiunile, halate, mănuși, costu
me de protecție antiacid, suluri întregi de 
linoleum, pile, termometre, butelii de ara
gaz, șube îmblănite, acumulatori, stîlpi, 
vopsea, plasă de sîrmă. Tot ce se putea 
fura și Înstrăina lua drumul chilipirgiilor. 
Tribunalul județean Gorj l-a condamnat pe 
Maftei Virgil la 15 ani închisoare. Procu
ratura a declarat recurs, iar Tribunalul

Suprem, reanalizînd cauza, a majorat pe
deapsa lui M. V. la 17 ani de închisoare, 
menținînd pedepsele complementare, res
pectiv confiscarea parțială a averii și 5 ani 
interzicerea unor drepturi. Sentința vorbeș
te de la sine, dar:

• Cum a fost posibil să se scoată din 
magazie vagoane întregi de materiale fără 
să se bage de seamă ?

• Ce climat exista în unitate, ce ra
porturi se creaseră acolo din moment ce 
însuși șeful lui în sistemul de apărare a 
avutului obștesc — Stamatoiu Virgil, șeful 
biroului depozite — l-a instigat să fure un 
sul de linoleum ?

• De cită vigilență au dat dovadă alte 
autorități locale, care puteau vedea foarte 
bine cum satele din jur sînt împânzite de 
materiale deficitare sau scoase din circuitul 
comercial ?

• Cu produse de sute de mii de lei lipsă, 
In ce condiții mai asigura întreprinderea 
trebuințele reale, îndreptățite, justificate de 
procesul muncii, formulate de diferiți lu
crători? Cum îi trata gestionarul pe solici- 
tanții corecți, dacă el era preocupat să 
distribuie echipamentul pe șperț, pe sub 
mină ? Toate acestea chiar n-au fost sem
nalate, ani de zile ?

CE ASCUNDE ȘOAPTA 
CU CARE SE OFERĂ 

„CHILIPIRUL"
Iordan Costică și Iova Remus lucrau 

ca incărcători-descărcători pe camioanele 
cjtre transportă marfă. O viață modestă, pe 
măsura eforturilor lor de a se încadra so
cial (amîndoi deși foarte tineri, deși au be
neficiat de condițiile regimului nostru, nu 
s-au străduit totuși să termine mai mult 
de 4 clase), o viață care măcar putea ră- 
mine onestă. Le-a trecut însă , prin cap să 
organizeze o lovitură în stil mare. Pen
tru asta au ales un depozit mare. Iar ca 
să încarce prada, au căutat un camion

mare. înarmați cu scule grele („gură de 
lup", levier, manivelă), au spart ușile de
pozitului și au început să care Ia mașină, 
în primul transport au dus 1 080 de ca
sete „BASF" și 12 sticle de băuturi scum
pe. La al doilea drum au cărat caseto- 
foane japoneze. La al treilea drum se o- 
pinteaU tot cu aparatură sofisticată, cînd 
au zărit. în spațiul gol al ușii, silueta unui 
milițian. Au aruncat fragilele aparate și 
au pus mina pe ..sculele“ de spărgător. 
Iova n-a pregetat să-l lovească pe omul 
legii. Se face uz de armă, dar ei reușesc 
să dispară. Se înțelege, doar pentru cîteva 
ore...

Tribunalul municipiului București, secția 
a Il-a penală, i-a condamnat pe cei doi 
inițiatori ai pagubei la cite 15 ani închi
soare. 3 ani interzicerea unor drepturi și 
confiscarea parțială a averii, iar pe șofe
rul care le asigura transportul cu auto
camionul statului, ins cu antecedente pe
nale, la 15 ani și 5 luni închisoare, plus 3 
ani interzicerea unor drepturi și confisca
rea parțială a averii. Nu anticipăm în nici 
un fel asupra definitivării hotărîrii (cele 
de mai sus nu rezumă decît recunoașteri
le inculpaților), dar indiferent care va fi 
soluția finală, ne întrebăm :
• Cum de nu s-a aflat, o noapte întrea

gă, autocamionul la locui legal de parca
re (Autobaza nr. 5 TRANSCOM) și se afla, 
cu carburant cu tot. la discreția elemente
lor infractoare ?

® în sfirșit. o întrebare mai largă : ce 
voiau să facă cei trei autori ai tîlhăriei 
cu asemenea cantități de bunuri cit aveau 
de gînd să fure ? După toate indiciile, ele 
urmau să ia drumul talciocurilor, al cot- 
loanelor în care se produce impactul din
tre clientii penali și clientela chilipir- 
gistă.

Morala finală valabilă deci pentru ori
cine : omule care te bucuri de un produs 
de ocazie, pune-ți întotdeauna întrebarea 
de unde provine lucrul acela și de ce e 
în stare individul care îl oferă.

Serqiu ANDON
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ARGEȘ După încheierea 
din prima epocă,

semănatului culturilor
f

Raportat la suprafețele însămînțate 
față de cele planificate, județul Ar
geș s-a situat permanent pe un 
loc fruntaș in campania însămîn- 
țărildr de primăvară. Și să reți
nem, este un județ aflat în zona a 
doua de favorabilitate. Deci, cu atit 
mai mult, este interesant de cunos
cut ce elemente stau la baza acestui 
rezultat bun. Primele explicații 
le-a dat tovarășul 
directorul general 
cole.

— Culturile din

cu

ni 
Matei Georgescu, 
al direcției agri-
prima epocă, in

clusiv floarea-soarelui, au fost se
mănate cu un avans de aproape două 

- săptămini față de aceeași perioadă 
l a anului trecut. Desigur, timpul favo- 

* rabil din toată luna martie ne-a per
ii mis să lucrăm din plin cu toate for- 
Lțele. Dar hotăritoare pentru ritmu- 
Sile înalte înregistrate la semănat a 

/’fost organizarea temeinică a activi
tății in fiecare unitate agricolă. Da
torită măsurilor întreprinse de comi
tetul județean de partid pentru pre
gătirea temeinică a lucrărilor de pri
măvară, în/ acest an tractoarele și 
utilajele agricole au fost reparate cu 
mult înainte de termenul prevăzut și 
de bună calitate. Apoi au fost con
stituite formații complexe de ’meca
nizatori pe fiecare fermă, care au an
gajat executarea lucrărilor mecani
zate în acord global. S-au organizat 
tabere de cîmp, unde toate utilajele 
și tractoarele rămin peste noapte, pe

tot parcursul executării lucrărilor. La 
aceasta se adaugă, poate, faptul cel 
mai important : in acest an am ge
neralizat executarea lucrărilor 
agregate de utilaje. Acum urmează
porumbul, a cărui însămințare o vom 
declanșa curind in Sudul județului. 
Pină atunci insă acționăm cu forțe 
sporite pentru a termina semănatul 
plantelor furajere și plantarea carto
filor de toamnă pe ultimele supra
fețe. De asemenea, s-a dat startul la 
erbicidarea cerealelor păioase.

Constatările din teren aveau să ne 
furnizeze și alte elemente ce ex
plică rezultatele bune înregistrate de 
unitățile agricole argeșene la insă- 
mînțarea culturilor de primăvară. 
Deși in ultimele două zile a plouat 
în tot județul, o ploaie de aur, cum 
spun oamenii cimpului, în toate uni
tățile agricole pe unde am trecut din 
consiliile agroindustriale Teiu, Slo
bozia, Bîrla, Izvoru și Miroși, din 
partea de sud a județului, se lucra 
din plin. ,,în sfirșit a venit și ploaia 
— ne spune cu o vădită satisfacție 
tovarășul Paul Răuță, directorul 
I.A.S. Izvoru. Este un cîștig imens 
că am reușit să semănăm înainte 
toate culturile din epoca intii. Cînd 
au apă însă, buruienile cresc mai 
repede ca plantele. De aceea, pînă 
să începem la porumb, problema cea 
mai urgentă este să erbicidăm griul 
și orzul. Avem niște culturi de ți-e 
mai mare dragul să le privești".

acum - porumbul!
în toate cooperativele agricole din 

consiliul agroindustrial Miroși — 
Căldăraru. Colțu. Humele, Strimbeni, 
Miroși și Ungheni — forțele au fost 
concentrate la pregătirea terenului 
pentru insămințarea porumbului și la 
erbicidarea orzului și a griului. 
Admirăm preutindeni calitatea ire
proșabilă a lucrărilor și nu putem să 
nu asociem acest .lucru de faptul că 
S.M.A. Miroși s-a situat anul trecut, 
ca dealtfel permanent in ultimii trei 
ani, pe locul întîi în întrecerea so
cialistă între stațiunile de mecani
zare a agriculturii din țară, . fiind 
distinsă recent cu „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a. Aici îl intilnim pe . 
tovarășul Gheorghe Isbășoiu, direc
torul trustului județean S.M.A. „Me
canizarea este un factor hotărîtor - 
pentru bunul mers al lucrărilor din 
campania de primăvară, ca dealtfel 
în toate campaniile agricole — ne 
spune interlocutorul. Și nu-i vorba 
de lipsă de modestie. Funcționează 
bine tractoarele și utilajele, atunci și 
lucrările pot fi executate repede și 
în perioadele optime. în acest sens 
acționăm la Miroși și in toate sta
țiunile dă' mecanizare din județ. 
Sintem pregătiți ca erbicidarea cere
alelor păioase să se execute în 5—6 
zile in fiecare unitate agricolă. 
Obiectivul numărul unu este acum 
porumbul. Avem planificat ca azi 
sau miine să începem insămințarea 
acestei culturi. Au fost pregătite și

verificate 400 de semănători, cu care 
vom realiza zilnic un ritm de circa 
5 000 hectare, astfel ca in 8 zile 
de la declanșarea ei să încheiem 
această lucrare in fiecare unitate. 
Este un obiectiv ce-1 vom realiza in 
mod sigur, deoarece avem creat un 
larg front de lucru : peste două 
treimi din suprafața planificată cu 
porumb este pregătită. Nu uităm însă 
că pentru noi, mecanizatorii, urmea
ză imediat alte campanii agricole. Și 
aș vrea să rețineți că pe 5 aprilie, 
cu un avans de aproape o lună față 
de anul trecut, vom avea gata pre
gătite de lucru toate combinele 
pentru recoltarea furajelor, combi
nele pentru cereale păioase și presele 
de balotat paie..."

Părăsim zona S.M.A. Miroși cu 
convingerea că mecanizatorii sint la 
datorie și și-o fac cu cinste. Ajun
gem pe terenurile C.A.P. înfrățirea 
din Bîrla. Aici, Ion Sămăreanu, 
șeful fermei numărul 4, a dat startul 
la insămințarea porumbului. De luni, 
semănatul porumbului se va genera
liza în toate unitățile din sudul 
județului.

Așadar, campania celor 
început. Și după cum 
există toate condițiile ca 
lucrare să se execute la 
un înalt nivel calitativ.

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CÎRSTEA

„8 zile" a 
am văzut 
și această 
timp și la

ia^mița Cu toată răspunderea pentru calitatea
lucrărilor și asigurarea densității plantelor

în județul Ialomița, odată cu fina
lizarea însămînțării tuturor culturi
lor din epoca I pe cele 71 000 de hec
tare, s-a trecut la pregătirea supra
fețelor ce vor fi însămânțate cu po
rumb •— 92 000 hectare, soia — 19 000 
hectare și fasole — 1-1 000 hectare. 
Pentru intensificarea ritmului de lu
cru și pentru reducerea numărului

Dacă la începutul acestei săptă
mini însămînțarea celor 92 000 hec
tare prevăzute cu porumb se declan
șase doar in consiliile agroindustria
le Girbovi. Țăndărei, Cocora, Cosîm- 
bești, Urziceni, Andrășești, Făcăeni 
și Fetești, acum lucrarea s-a genera
lizat in întreg județul. în ultimele 

,____  _______  ________ zile, vitezele zilnice de lucru la se-
de treceri și păstrarea apei în sol, se , manat au crescut de la 1 900 hectare 
folosesc cu eficiență agregatele corn- ‘ 
plexe. în toate unitățile s-au gene
ralizat munca în schimburi prelun
gite și in două schimburi, de fiecare 
formație de mecanizatori răspunzind 
un specialist și un activist de partid 
care mobilizează și organizează toate 
forțele umane , și mecanice pentru 
folosirea cu eficiență a fiecărei ore 
de lucru.

luni la 7 200 hectare vineri. Pînă 
în prezent s-au semănat cu porumb 

■ 17 200 hectare.
în cooperativa agricolă de produc

ție Girbovi, unitate ce are de .însă
mînțat peste 1 500 hectare cu po
rumb, am urmapit împreună cu pre
ședintele cooperativei, Marcel Dobra, 
și inginerul-șef. Iordan Olteanu, ca
litatea insămînțării. După intrarea în

brazdă, pe întreg parcursul zilei se 
efectuează controlul fiecărei sole în
sămînțate atît pe rînd, cît și in dia
gonală, specialiștii urmărind dacă să- 
mînța a fost incorporată in sol la 
adîncimea 
semințelor 
se asigura 
natul este 
mecanizatori, 
neață la primirea ordinului de lucru 
știu, cu precizie atît volumul și ca
racteristicile lucrărilor ce le au de 
executat, cît și consumul de carbu
ranți. Decontarea carburanților se 
face seara, la încheierea zilei de 

, muncă. în acest fel .mecanizatorii lu
crează cu răspundere pentru res
pectarea calității și economisirea 
carburanților. Pină în prezent, me-

prevăzută, iar numărul 
este cel stabilit pentru a 
densitățile optime. Semă- 
executat de cei mai buni 

care in fiecare dimi-

canizatorii din Gîrbovi au însămîn- 
țat 450 de hectare cu porumb, ceea 
ce reprezintă 30 la sută din supra
față.

în județul Ialomița se lucrează cu 
mult spor și la pregătirea suprafețe
lor destinate culturilor de soia și fa
sole. Pentru a se trece la insămința- 
rea acestor culturi au fost pregătite 
mai mult de jumătate din cele 33 000 
de hectare prevăzute prin plan.

Lucrătorii din agricultura județu
lui — mecanizatori, cooperatori și 
specialiști — sînt hotârîți ca prin 
intensificarea ritmului însămințărilor 
și executarea de lucrări de bună ca
litate să pună temelii solide recol
telor din acest an.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii

©

TELEORMAN

La erbicidarea și pregătirea terenurilor ce urmează a fi semănate cu porumb, in județul Olt au fost concentrate 
toate forțele disponibile spre a se crea un larg front de lucru semănătorilor. Aspect de muncă de la C.A.P. Slatina

> Fotografii : A. Papadiuc

OLT

Ritmul însămînțării porumbului 
se intensifică de la o zi la alta
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Cu toate forțele la insămințarea porumbului I Așa se procedează la C.A.P. Bălteni, ca dealtfel in toate unitățile 
agricole din județul Olt

PE SCURT DE PE OGOARE
MEHEDiNTI. în unitățile agricole socialista 

de stat și cooperatiste, precum și în gospodăriile 
populației din Mehedinți au fost însămînțate cu po
rumb primele 8 000 de hectare. Generalizată în între
gul județ, lucrarea se află în stadii mai avansate 
în unitățile consiliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste Gruia, Obîrșia de Cîmp, Vînju Mare, 
Gogoșu, Bălăcița și Recea. După terminarea însă
mințărilor la floarea-soarelui, a plantării cartofilor 
timpurii și de vară s-au creat condiții pentru creș
terea simțitoare a vitezei de lucru la pregătirea so
lului *și la însămînțarea porumbului și altor culturi. 
(Virgil Tătaru, corespondentul „Seînteii").

DOLJ. rn județul Dolj a fost însămînțat po
rumbul pe mai mult de 7 000 hectare, lucrarea des- 
fășurîndu-se în toate unitățile de stat și coopera
tiste din consiliile unice agroindustriale situate în 
zonele de sud și centrală ale județului. Totodată, 
întreprinderile agricole de stat de aici au raportat, 
simbătă, terminarea însămînțării florii-soarelui, lu
crare intrată în stadiu final de execuție și în coope
rativele agricole de producție. Continuă, de aseme
nea. însămintările la plantele furajere, legume și 
plantarea cartofilor. (Nicolae Petolescu, corespon
dentul „Scinteii").

TULCEA, în județul Tulcea s-a încheiat semă-
■ natul- florii-soarelui, cu excepția loturilor de hibri

dare. De îndată ce au încheiat această lucrare, me
canizatorii, specialiștii din unele unități agricole tul-

(Tecul la efectuarea însămințărilor clin epoca 
Primii care au declanșat semănatul porum-

cene au- 
a doua, 
bului au fost mecanizatorii din consiliul unic agro
industrial Mahmudia. Aici, in prima zi de lucru s-au 
semănat cu porumb 200 hectare, din cele 5 300 pla
nificate să se cultive in acest an. Se lucrează, de 
asemenea, la însămînțarea porumbului în unitățile 
agricole din consiliul unic agroindustrial Măcin, unde 
au fost semănate primele 160 hectare cu porumb. 
(Neculai Amihulesei, corespondentul „Seînteii").

BIHOR. în acest an, în județul Bihor, supra
fața destinată cultivării legumelor însumează peste 
9 400 hectare. Dintre lucrările la zi în legumicultura, 
cele mai urgente sint acum plantarea in cîmp a ră-> 
sadurilor de varză timpurie pe cele 230 hectare pla
nificate a se cultiva in județ, precum și producerea 
răsadurilor. Ceea ce se cuvine evidențiat este preo
cuparea specialiștilor pentru extinderea plantării, 
mecanizate a răsadului. La ferma de legume din 
Tulea, inginerul Gavril Benea, șeful fermei, îm
preună cu mecanizatorul Ioan Miculescu au exe
cutat cu forțe proprii, din materiale recuperabile, o 
mașină pentru plantat răsad. Eficiența? Doi oameni 
pot planta zilnic cu această mașină un hectar, lu
crare care dacă ar fi efectuată manual ar presu
pune efortul a aproape 80 de lucrători. Ar mai fi 
de reținut că specialiștii din cadrul trustului horticol 
județean folosesc cu bune rezultate și o altă me
todă de plantare a răsadului produs în cuiburi nu
tritive cu ajutorul unei mașini. (loan Laza, cores
pondentul ..Scinteii").

în grădini-mii de oameni 
la plantarea legumelor

în județul 61t, semănatul porum
bului a început cu o săptămină în 
urmă. La data declanșării acestei im
portante lucrări din campania agri
colă de primăvară, temperatura în 
sol era de 8—9 grade. Timpul fiind 
favorabil, în mai toate unitățile — 
la început în cele din sudul și apoi 
și în cele din nordul județului — rit
mul semănatului a crescut de la o 
zi la alta. Astfel, pînă vineri seara, 
în județ fuseseră semănate peste 
13 300 hectare. Cea mai mare supra
față — peste 10 000 hectare — a fost 
însămînțată în cooperativele agricole 
de producție. Rezultate superioare 
mediei pe județ s-au obtinut în con
siliile agroindustriale Rusănești, Viși
na, Drăgănești, Vlădila, Caracal. Stoi- 
cănești, situate în sudul și in centrul 
județului, Balș și Verguleasa, din zona 
de . nord-vest. După cum ne-a infor
mat tovarășul Doru Rădulescu, direc
torul direcției agricole județene, lu
crarea se desfășoară din plin: „Acum 
nu mai trebuie pierdută nici o oră. 
Peste tot se acționează cu forțe spo
rite, așa cum s-a stabilit la ultima 
ședință a comandamentului județean 
pentru coordonarea lucrărilor agrico
le. Formațiile de mecanizatori sînt 
conduse direct de inginerii șefi ai 
unităților agricole. Ritmurile și teh
nologiile de lucru sînt astfel stabili
te, incit apa să fie menținută cît mai 
mult timp posibil în sol. Prin aceas
ta vreau să spun că pregătirea tere
nului se realizează astfel incit să se 
creeze front de lucru 
nătorilor".

Cum se lucrează în 
tiva agricolă Vilcele

suficient semă-

cimp? Coopera- 
de Sus este si-

pe untuată în Cîmpia Boianului, 
teren ceva mai rece, din *?care cauză 
și semănatul a început mai tîrziu. Se 
lucrează cu patru semănători, supra
vegheate de inginerul-șef Nicolae 
Porumbel. „Avem de semănat 308 
hectare cu porumb, din care 150 în 
cultură intensivă — ne spune acesta. 
De miercuri, 30 martie, am început 
însămînțarea acestei culturi. Tempe
ratura in sol a ajuns la 8 grade și 
este în creștere. în această solă în- 
sămînțăm porumb din grupa 400. Te
renul este fertilizat cu îngrășăminte 
complexe — 135 kg de azot și 125 kg 
de fosfor la hectar în substanță ac
tivă. La arătura de bază am admi
nistrat și cite patru tone amenda
mente calcaroase la hectar. Am re
glat bine semănătorile pentru a rea
liza o densitate^ care, în teren neiri
gat, să ne permită să recoltăm apro
ximativ 55 000 plante la hectar". La 
C.A.P. Băbiciu, prima unitate care a 
început semănatul porumbului în 
consiliul agroindustrial Rusănești, 
continuă lucrarea cu forțe sporite, 
așa cum dealtfel se procedează in 
toate unitățile din
Pină joi seara, în întreg consiliul fu
seseră însămînțate 
tare.

Grija pentru calitatea lucrărilor, 
pentru reducerea consumului 
combustibil la strictul necesar 
permanentă la toți factorii de 
pundere din unitățile agricole. 
C.A.P. Grojdibodu, din consiliul t 
industrial Ianca, concomitent cu se
mănatul, același tractorist realizează 
și erbicidarea și

acest consiliu.

peste 1 200 hec-

i de 
este 
răs- 

. La 
agro-

fertilizarea terenu-

lui. Cum? „Instalația de erbicidat .. 
fost amplasată in fața tractorului, iar 
cea de fertilizat pe semănătoare — 
ne-a spus tovarășul Alexandru Po
pescu, președintele cooperativei. în 
acest fel, printr-o singură trecere se 
realizează trei lucrări deodată". De
altfel, în tot județul s-a generalizat 
folosirea agregatelor de utilaje, cu 
care se execută mai multe lucrări la 
o singură trecere a tractorului.

Consumuri de carburanți mai re
duse se realizează și prin alte mo
dalități. La C.A.P. Cilieni, bunăoară, 
taberele de cîmp cuprind, in afara 
tractoarelor și mașinilor agricole, un 
atelier mobil echipat cu strictul ne
cesar și un cort pentru cazarea peste 
noapte a tractoriștilor. Cînd totuși se 
merge în sat, transportul este asigu
rat cu atelaje.

în această săptămină, la semănatul 
porumbului s-au atins ritmuri cres- 
cînde în județul Olt. De exemplu, 
dacă pînă marți seara nu fuseseră 
semănate decît 4 800 hectare, vineri, 
deci în numai trei zile, suprafața în
sămânțată cu porumb a crescut la 
peste 13 300 hectare. Așadar, se poa
te aprecia că semănatul porumbului 
se intensifică de la o zi la alta. 
Dealtfel, așa. cum a stabilit* coman
damentul județean, în toate unitățile 
agricole din județ trebuie să se lu
creze cu toate forțele la semănatul 
porumbului, pentru ca această im
portantă lucrare să se încheie pînă 
la 15 aprilie.

Iancu VOICU 
corespondentul „Scinteii"
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în acest an, în județul Teleorman 
se vor cultiva 15 900 hectare cu le
gume de pe care, potrivit planului, 
urmează să se obțină o producție to
tală de 387 000 tone, din care 268 700 
tone vor fi Livrate la fondul de stat. 
Cum se acționează acum pentru re
alizarea producțiilor prevăzute ? Ne 
răspunde tovarășul Ion Oinăcaru, di
rectorul trustului horticol județean : 
„Toate lucrările sînt in grafic. O su
prafață de 7 200 hectare se va culti
va cu legume prin răsad. Pentru 
aceasta avem nevoie de 463 milioane 
fire de răsad din care s-au asigurat 
415 milioane. Diferența o reprezintă 
tomatele și varza 
de vară, care se 
seamănă la ora 
actuală. La fieca
re specie de le
gume am creat o 
rezervă de răsad 
de cel puțin 20 la 
sută".

Care este situația pe teren ? Un 
traseu prin mai multe unități agri
cole din nordul județului avea să ne 
dea un răspuns concludent. Începem 
documentarea noastră la C.A.P. Dră- 
gănești-Vlașca. Era înnorat. Totuși, 
la ferma de legume găsim in cimp 
peste 120 de cooperatoare. Printre 
ele — și șefa fermei, tovarășa Clari- 
sa Ganea. ..Azi plantăm varza timpu
rie pe ultimele suprafețe — ne-a 
spus ea. Ne grăbim. Vrem să obți
nem rezultate mai bune decît in anul 
trecut, cînd ferma noastră a încasat 
1,9 milioane lei ca primă de produc
ție pentru depășirea cantităților de 
legume prevăzute la fondul de stat".

Centrul de legume și fructe din 
Videle coordonează activitatea a 29 
de unități agricole din această zonă. 
Directorul centrului.- tovarășul 
Alexandru Robaciu, ne spune că 
plantarea și insămințarea legumelor 
decurg conform graficului stabilit. în 
solarii a început plantarea roșiilor. 
Zilnic, la executarea acestor lucrări 
participă aproape 3 000 de oameni. 
Baza materială este asigurată. Reți
nem că au fost produse,, in plus, 20 
milioane fire de răsaduri care ur
mează să fie vîndute gospodăriilor 
populației care cultivă legume. în 
plus, centrul de legume și fructe a 
asigurat pentru gospodăriile popu
lației semințe de legume în valoare 
de peste 300 000 lei.

Aceasta constituie o acțiune bine
venită. deoarece gospodăriile popu
lației vor cultiva în acest an 2 700 
hectare cu legume și vor livra la fon
dul de stat peste 22 000 tone.
deci in interesul economiei ca gos
podăriile populației să fie SDrijinite 
să cultive legume pe suprafețe cit 
mai mari. Este o problemă care nu 
în toate cazurile și-a găsit o soluțio
nare favorabilă.

La intrarea în sediul Consiliului 
poDular al comunei Moșteni de Vi
dele, pe un afiș mare, cetățenii sînt 
îndemnați : „Fiecare metru de te
ren vă poate aduce venituri mari. 
Cultivați-1 cu legume 1“ Acest în-

La asociația de solarii din Videle, județul Teleorman, plantarea.roșiilor timpurii 
, in solarii este în plină desfășurare

Toată atenția preluării 
produselor

demn a determinat pe mulți cetă
țeni ai comunei să extindă cultura 
legumelor.' în urmă cu 4—5 ani,*, cei 
din Moșteni așteptau să le fie aduse 
din alte părți. Acum, aproape fie
care gospodărie are grădină proprie. 
Anul acesta ei au încheiat contracte 
pentru a livra 239 tone de legume. 
Se poate mai mull ? „Da — ne răs
punde tovarășa Maria Roman, prima
rul comunei. Dar și oamenii trebuie 
sprijiniți mai mult. Răsaduri dăm din 
ce rămine de la cooperativa agrico
lă, iar C.L.F.-ul aduce semințele ce 
le prisosesc, nu și ce doresc oamenii. 
Ca să le pretindem să producă, tre

buie să le asigu
răm condițiile ne
cesare".

Sînt 
probleme 
teaptă o 
nare grabnică din 
partea forurilor 
in drept. Se pare 

că practici mai vechi, păgubitoare, se 
repetă și în acest an. Abia a început 
recoltarea legumelor din producția 
acestui an și se și înregistrează une
le deficiențe in ce privește preluarea 
și valorificarea lor. Astfel beneficia
rii din județele limitrofe nu vin să 
ridice spanacul, pentru care au în
cheiat contracte, motivind lipsa car
buranților pentru 
transport. 
Zimnicea
20—25 tone de spanac. Dar se livrea
ză mult mai puțin. Și aceasta deoa
rece unitățile beneficiare din Capi
tală au făcut un grafic zilnic doar de 
12 tone și nu ridică decît în jur de 10 
tone pe zi. In curînd se va intensi
fica și recoltarea altor legume. Toc
mai de aceea semnalăm acest caz 
pentru a se lua măsurile cuvenite.

și alte 
ce aș- 
soluțio-

mijloacele de 
Centrul de legume din 
ar putea recolta zilnic

Este

bacău Mici o zi nu trebuie
pierdută la semănat!

Pînă vineri, 1 aprilie, în județul 
Bacău au fost însămînțate cu culturi 
din prima epocă circa 27 200 hecta
re, ceea ce înseamnă o treime din 
volumul însâmințărilor prevăzut 
pentru actuala campanie. Au fost 
însămînțate în condiții agrotehnice 
corespunzătoare toate culturile fura
jere, floarea-soarelui, legumele, car-., 
tofii timpurii și cei de v.ară. S-a în
cheiat și semănatul sfeclei de zahăr 
pe cele 7 000 hectare planificate, 
fruntașe în această acțiune situin- 
du-se unitățile agricole din consiliile 
unice agroindustriale Filipești. Sas- 
cut, Răcăciuni, Dealu Morii.

Au mai rămas insă de însămînțat, 
mari suprafețe cu in și cînepă penJ 
tru fibră, precum și circa 500 hectare 
cu cartofi de toamnă. în unitățile 
cooperatiste din consiliile unice 
agroindustriale Moinești și Hemeiuși 
mai sint de semănat 1 200 hectare cu 
in, iar în cele din consiliile unice 
agroindustriale Gh. Gheorghiu-Dej, 
Traian, Filipești și Sascut cinepa a 
fost semănată pe suprafețe ce re-

prezintă doar 13 la sută din cele pla
nificate. în pofida acestei situații, in 
zilele de 30 și 31 martie, in consiliile 
respective nu s-a lucrat aproape 
deloc.
. La direcția agricolă județeană ni 
s-a explicat că, datorită timpului 
prielnic, o seamă de lucrări au fost 
devansate și. ca urmare, cantitățile 
de motorină repartizate s-tfU epuizat. 
Se așteaptă repartițiile pentru luna 
viitoare. Nu-i păcat ca timpul bun 
să treacă nefolosit ? Se știe că 
acum orice zi de intirziere la se
mănat se. evaluează in pierdere de 
recoltă. Poate că ar fi bine ca mi
nisterul de resort să analizeze cu 
toată atenția asemenea situații și să 
devanseze repartițiile de combusti
bil în funcție de starea timpului și 
necesarul pentru efectuarea lucrări
lor in ritm mai intens și in condiții 
optime. Ar fi numai în folosul 
recoltei.

P. AUREL 
Stan ȘTEFAN

Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scinteii

Desen de Adrian ANDRONIC
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DE LA LITERATURĂ LA FILM
CRONICA PLASTICĂ

Simboluri ale năzuinței 
spre înalt

Ecranizarea marilor opere literare, clasice, nu constituie o 
modă, ci o necesitate. Necesitatea de a difuza valori, perso
naje și realități specific naționale, cu largă valoare forma
tivă, modelatoare. Firește, literatura nu este lăsată, în acest 
chip, la discreția fanteziei deformatoare : ecranizarea este un 
act cultural ce presupune cunoașterea și respectarea spiri
tului operelor transpuse pe ecran, răspunderea față de păs
trarea nealterată a mesajului lor uman, permanent actual. 
Rezultatele depind de mai mulți'factori și doar cu greu se pot 
trece in seama unuia singur : regizorul. Cel puțin la fel de 
însemnat este aportul scenaristului care, cu talentul și pă
trunderea lui, asigură fidelitatea față de adevărul profund al 
operei. Ecranizarea unei scrieri clasice, reprezentativă pentru 
realitățile și permanențele vieții românești, este pentru toți 
realizatorii filmului un act de răspundere artistică și pa
triotică. Atunci cînd creația cinematografică se bucură de co

laborarea unor scriitori prestigioși, de primă mărime, rezul
tatele sînt elocvente. O dovedesc ecranizările realizate cu 
concursul lui Eugen Barbu, Titus Popovici, Mihnea Gheor
ghiu, Petre Sălcudeanu, loan Grigorescu și. al altor va
loroși scriitori contemporani. O seamă de trăsături ale 
marilor opere literare trebuie să treacă în mod obliga
toriu in ecranizări, căci filmul este o creație educativă, artă 
cu funcție socială, formativă. Cum să nu urmărim intr-o 
ecranizare după Sadoveanu profunda și caracteristica legătură 
dintre om și natură, precum și inalterabilul simț istoric al 
marelui nostru scriitor care a conviețuit spiritual cu eroii 
tuturor generațiilor istorice pe care le-a evocat in vasta sa 
operă ? In general, așadar, se impune ca ecranizarea marilor 
opere literare să respecte autenticitatea creației, mesajul ei 
durabil, valorile specifice pe care le conțin, valori fundamen
tale ce compun laolaltă fizionomia inconfundabilă a poporu
lui nostru. Desigur, regizorul are un mare rol, esențial în

realizarea unor bune ecranizări, in valorificarea cu talent și 
competență a celor mai semnificative trăsături ale operei de 
la care pornește, in acest spațiu este destul loc pentru ma
nifestarea spiritului său creator, a originalității sale. O seamă 
de ecranizări după opere clasice realizate pînă acum ne dau 
speranța unor noi și valoroase apariții. La rindul lor, operele 
contemporane pot constitui o mare sursă de inspirație pentru 
filme valoroase, profund educative. Stau mărturie filme ca 
Setea, Facerea lumii, Clipa ș.a., filme ce redau cu 
vigoare diverse momente din istoria construcției socialiste in 
România. Răm'tn multe romane de azi ce-și așteaptă scena
riștii și regizorii, datori să investigheze cu atenție bogatul 
peisaj al literaturii contemporane sprp a da spectatorilor fil
mele pe care ei le așteaptă, filme despre lumea noastră so
cialistă de azi, cu realizările, aspirațiile și împlinirile ei, cu 
eroismul oamenilor care o făuresc.

Valoarea artistică și educativă 
a ecranizărilor

■   -...................... Manuela CERN AT .....- 
Printre multele automatisme ale criticii 

noastre de film figurează și acela al echiva
lării ecranizărilor cu „acte de cultură", for
mulă folosită nu o dată ca elegantă și diplo
matică portiță de scăpare a cronicarilor puși 
în încurcătură de evidența unor eșecuri, a 
unor triști hibrizi literaro-cinematografici. Și 
totuși, oricît de paradoxal ar părea la prima 
vedere, nu orice ecranizare este un act de 
cultură în măsura în care simpla operație de 
popularizare a unei opere literare prin inter
mediul ecranului nu se constituie într-un act 
de cultură dacă nu este validată și din un- 
ghiul esteticii cinematografului. Cită vreme 
transliterația, deloc ușoară, de la text la sin
teza video-auditivă a filmului nu se operează 
cu mijloacele artei, putem vorbi în cel m'ai 
bun caz de filme de „popularizare" literară, 
ca să apelăm la termenul utilizat cîndva pen
tru filmele de difuzare în masă a cunoștin
țelor științifice sau medicale. A sintetiza un 
monumental roman frescă într-o plată suită 
de imagini colorate, a-i reduce subtila filozo
fie a istoriei la o simplistă succesiune de ti
rade înseamnă a deservi deopotrivă litera
tura și cinematografia națională. A trans
forma un roman psihologic într-o rocambo- 
lescă suită de aventuri demne de pana lui 
Eugene Sue, înseamnă a trăda și literatura și 
filmul. O ecranizare nu poate, evident, resti
tui întregul unei opere tipărite, dar poate 
alege între a oferi spectatorilor scheletul ei 
narativ sau miezul ei — atmosferă, idei, sem
nificații. Respectul pentru text nu înseamnă 
a respecta neapărat litera, cit a respecta obli
gatoriu spiritul. Iar a reduce cinematograful 
la o ancillă a literaturii în numele fidelității 
față de pagina tipărită nu este o soluție ar
tistic valabilă. Cel mai elocvent exemplu ni-1 
oferă cazul lui Iulian Mihu : Felix și Otilia, 
acea splendidă versiune, atît de călinesciană 
în spirit și de o atît de rafinată scriitură fil- 
mică. Regizorul a avut de înfruntat pentru 
Marele singuratic scenariul „de fier" propus 
de autor, iar tirania textului așupra imaginii 
i-a anulat orice posibilitate creatoare. Iată de 
ce, din perspectiva definiției lui Tudor Vianu 
pentru care „adevăratul scop al culturii este 
inovația", cred că o ecranizare își cîștigă sta
tutul de act de cultură numai finind dreaptă 
cumpăna între spiritul originalului literar și 
specificul artei a șaptea, între valorificarea 
unor tradiții și între permanent necesara pri
menire a limbajului cinematografic. Dacă 
este adevărat că universul literaturii este 
indispensabil pentru înălțarea nivelului cul
tural al unei cinematografii naționale — deja 
în 1950 Orson Welles accepta lucid ideea că 
„numai scriitorul ar putea ajuta cinemato

graful să iasă din impasul în care l-au adus 
cei ce sint numai tehnicieni sau lucrători 
specializați" — se cuvine totuși ca filmul 
să-și păstreze față de suportul narativ auto
nomia expresivă, forța și mai ales elanul 
creator.

O privire cit de grăbită asupra filmogra- 
fiei noastre din ultimele două decenii relevă 
că regizorii au apelat destul de frecvent la 
literatură, în special la marea literatură, dar 
au făcut-o cu arme și cu rezultate inegale, 
do.vadă că genul aliniază mai puțin acte de 
cultură și mai mult produse de serie. Ase
menea decalaje țin desigur de talentul și de 
resursele intelectuale, de cultura fiecărui re
gizor în parte, dar țin și de o opțiune de or
din moral vizavi de însuși actul ecrani
zării, de menirea lui. Unii — din fericire tot 
mai puțini — s-au refugiat cu bună știință 
îndărătul unor romane celebre, de preferință 
clasice, pentru o comodă și pedestră ilustrare 
a epicului golit de esențe. Alții nu s-au sfiit 
să considere sursa literară un simplu pretext 
în dezvoltarea unor orgolioase și narcîsistice 
discursuri personale, lipsite însă de acope
rirea culturală necesară. în sfîrșit. adevârații 
creatori au căutat-să ofere un echivalent ci
nematografic al operei ecranizate, respec- 
tîndu-i în primul rind spiritul. Acte de cul
tură au fost și vor rămîne — după părerea 
mea — Moara cu noroc, Pădurea spînzurați- 
lor, Răscoala, Ion, Felix și Otilia, Nunta do 
piatră, Duhul aurului, Tănase Scatiu, Vînă- 
toare de vulpi sau recentul Ochi de urs, pen
tru că dincolo de restituirea unui fir epic și 
a vibrației ideatice autorii lor au Înțeles să 
omagieze originalul literar oferindu-i o haină 
cinematografică pe potrivă. Marea literatură 
se cuvine abordată numai de la înălțimea și 
numai cu curajul artei. Ecranizările sint 
pentru noi o șansă prețioasă de a face auzit 
în concertul culturilor lumii timbrul personal 
al unor solide tradiții culturale, al realităților 
fierbinți ale epocii noastre socialiste. Cu con
diția ca forma cinematografică de expresie să 
fie la altitudinea culturală a operei ecrani
zate, iar, din punct de vedere al scriiturii 
cinematice, să fie în pas cu vremea. O artă 
puternică, angajată, cum este arta României 
socialiste, nu se poate dispensa de curajul 
experimentului artistic, mai cu seamă pe te
ritoriul cinematografului al cărui limbaj evo
luează cu viteză înzecită de presiunea inova
țiilor de ordin tehnic. Cum scria Tudor Vianu 
In „Filozofia Culturii", „tradiția este o forță 
necesară și binefăcătoare atunci cînd se echi
librează cu libertatea și inovația. Găsirea 
acestui just echilibru a fost secretul marilor 
culturi în epocele lor de înflorire".

Respectul față de spiritul operei
................  M. UNGHEANU —------ .............................

Formal, numărul mare de opere literare ro
mânești care au fost punctul de plecare al 
unor filme ne îndreptățește să vorbim despre 
ecranizări ca despre un fenomen important 
al cinematografiei noastre. La analiză nu 
toate rezistă însă examenului profesional și 
artistic. Cîteva sînt clare eșecuri, cum a fost, 
de pildă, un film după Marele singuratic, în 
regia lui Iulian Mihu. Asemenea încercări de 
adaptare a prozei românești pentru ecran ne 
semnalează inadecvarea soluțiilor filmice la 
opera ecranizată. Spiritul operei fie că nu 
este înțeles, fie că este neglijat •— rezultatul 
rămîne același : pe ecran se petrece cu totul 
altceva decît a intenționat scriitorul. Pre
cizez că vorbesc aici despre spiritul 
operei și nu despre litera ei. Dintru 
început, nu cerem cineastului să fie fi
del în cele mai mici amănunte cărții, pe 
care a îmbrățișat-o. Escaladez deci, o falsă 
pistă a discuției care apare ori de 
cite ori se vorbește despre ecranizări în 
cinematografia noastră : aceea a fidelității 
stricte, de fier. în fața unei asemenea pre
tenții, fie ea formulată sau nu, se ridică un 
cor de voci care produce teoria libertății de 
acțiune a ecranizatorului față de opera ecra
nizată. Dar aceleași voci uită să analizeze 
practic ecranizările, să vadă unde teoria lor 
se suprapune pe filmele existente la noi și 
unde nu. Escaladînd din capul locului acest 
obstacol al „teoriilor fără obiect", ținem să 
privim ecranizările noastre din punctul de 
vedere al respectului față de spiritul operei. 
Din acest punct de vedere, multe din ecra
nizările- după opere literare' românești nu fac 
față dezideratului. în foarte puține cazuri 
filmul românesc a transferat ecranului sufle-, 
tul familiar al prozei românești, al drama
turgiei pe care a transpus-o. Ilustrația unor 
astfel de nereușite sînt filmele Telegrame și 
D-ale carnavalului, unde umorul gros al co
mediei bufe înlocuia, lăbărțat, fina incizie a 
comediilor lui Caragiale. Care este cauza ? 
Credem că asemenea rezultate se datorează 
credinței multor cineaști că literatura repre
zintă o materie primă pentru cinematografie 
liber manipulabilă, după necesități, și nu un 
depozit spiritual cu o cristalizare artistică 
specifică. A,

Chestiunea fidelității în literă, ca și ches
tiunea fidelității în spirit sînt etape cu totul 
depășite de mentalitatea după care literatura 
este o magazie de materie primă pentru pro
ducția cinematografică. Ecranizarea este prin 
definiție un spectacol cultural deoarece porc 
nește de la o zestre spirituală și artistică pe 
care o valorifică și pe care trebuie s-o re
creeze pe ecran. Multor ecranizări duoă 
opere literare românești le lipsește tocmai 
carura culturală, încărcătura specială care 
oferă peliculei farmec și atracțiozitate (înțe
legem prin ecranizare in primul rind opera
ția de transpunere filmică a unor opere con
sacrate, devenite bun public, de obicei mai

vechi, cele recente reușind rareori să-și 
creeze acest statut).

Distingem patru tipuri de ecranizări, după 
rezultatele pe care adaptarea ne-o oferă pe 
peliculele românești. Mai întîi, ecranizările în 
pare lipsa profesionalismului realizatorilor le 
scoate din discuție. Ele sînt datorate unor 
regizori de film care au voit să cîștige Can- 
nes-ul înainte de a stăpîni alfabetul profesi
unii. Vin apoi la rind ecranizările în care 
scenaristul și regizorul în pană de inspirație 
se refugiază în carcasa unei opere literare 
consacrate, indiferenți la structura ei artis
tică și la bâgajul ei ideatic. Aceștia sînt rea
lizatori comuni, fără aparat teoretic. A treia 
categorie e cea mai pretențioasă pentru că 
teoretizează dreptul scenaristului și al regi- > 
zorului de a interveni în opera literară fără 
vreo motivație care să decurgă din ea, ci din 
inspirația și voința cineastului. De fapt, se 
teoretizează indiferența față de materia de 
lucru în genere subordonată totalmente voin
ței și subiectivismului excesiv regizoral. Re
gizorul își arogă, conform acestei mentalități, 
libertatea de a folosi pentru demonstrațiile 
sale orice „materie", indiferent de prove
niența ei. Cîteva mostre de asemenea liber
tăți se găsesc în filmele inteligentului și au
toritarului regizor Alexa Visarion, înghiți- 
torul de săbii și Năpasta, unde opera se me
tamorfozează într-atît încît devine parțial de 
nerecunoscut. Alegem, se înțelege, filme de 
cea mai bună calitate pentru a da discuției 
un sens. Desigur, regizorul, în acest caz sa-u 
în altele, o face în numele amintitei „liber
tăți de creație". Dar o liberă creație a fost și 
opera scriitorului, care din moment ce su
portă asemenea intervenții nu mai e liberă, 
ci încarcerată într-o formulă din afara ei. 
Dacă regizorul iși apără dreptul său la crea
ție cu atît mai mult trebuie apărat cel al 
scriitorului care și-a conceput opera fără a 
adapta, „ecraniza", „dramatiza" etc. ; altfel 
spus, ca pe un act de creație autentic și du
rabil. în sfîrșit, sub protecția unor asemenea 
teorii nu se respectă, așa cum am mai spus, 
nu numai litera, dar nici spiritul unei opere. 
Această indiferență „creatoare", practicată nu 
o dată, are, mai ales cînd este vorba de ecra
nizarea unor opere literare cu un profil bine 
constituit în posteritate, și un versant anti
cultural pe care este bine să-1 numim ca 
atare. Tezaurul artistic al unei literaturi nu 
poate fi confundat cu paravanul cultural al 
unor inițiative regizorale semnate de scena
riști fără invenție proprie. Libertatea de a 
scrie un scenariu propriu e tot atît de demnă 
ca orice .altă libertate. în sfîrșit, a patra ca
tegorie de ecranizări, cea mai săracă, este și 
singura care-și merită numele pentru că aici 
vom găsi cîteva filme care fac cinste atît ci
nematografiei, cit și literaturii. Ne rămîne să 
așteptăm ca ecranizările noastre să devină 
chiar ecranizări, adică sateliți artistici de su
perioară realizare ai unei literaturi cu un 
prestigiu consolidat. După aceea, tot restul...

Atitudinea creatoare a regizorului
' Mircea IORGULESCU '

Nimic nu e mai simplu decît a face un 
film după o carte : iată o idee la fel de 
răspîndită ca și aceea după care fiecare viață 
este un roman încă nescris.

într-un caz este așteptat regizorul ; în 
celălalt, scriitorul : și unul și altul neavînd 
altceva de făcut decît să filmeze ori . să 
scrie. Materialul există din belșug și se 
găsește la îndemîna oricui : ce poate fi mai 
ușor ?

Și totuși, ce poate fi mai dificil ? Fiindcă 
între o carte și un film rezultat din ecrani
zarea ei este exact aceeași distanță ca și 
între un roman și o viață trăită : distanța 
determinată de — și prin — procesul crea
tor. Judecind altfel, înseamnă a fi partizanul 
esteticii rudimentare în virtutea căreia arta 
este în chip obligatoriu o „copie după 
natură", în cazul ecranizărilor, după o 
„natură" de rang secundar. Nu este insă mai 
puțin adevărat că intre cele două situații 
pare să existe o diferență sensibilă, întrucît 
ecranizarea presupune mai degrabă o trans
lație de la o artă la alta, chiar o traducere 
dintr-un limbaj în altul : în loc de cuvinte 
se utilizează imagini sau, maț exact, foto
grame. ' •

Asta și este în principiu o ecranizare, ter
menul însuși indicînd înainte de orice 
schimbarea de registru. Numai că trecerea de 
la un limbaj la altul implică întotdeauna și 
o restructurare, impusă de specificul orică
rui cod artistic. Dacă vom accepta să vedem 
în cinematografie o artă, atunci vom fi obli
gați să-i respectăm caracterul propriu : nici 
chiar unei ecranizări nu-i putem cere să 
aibă caracter „literar". Tot așa cum nu-1 
putem solicita unei dramatizări : care, pen
tru a fi viabilă, trebuie să respecte regulile 
limbajului dramaturgie.

Aparținînd fondului tematic peren al dis
cuțiilor despre mereu tinâra noastră cine
matografie, problema ecranizărilor (ca și 
aceea a scenariilor sau a funcției regizoru
lui, de pildă) reprezintă în primul rind o 
posibilitate de a constata în ce măsură au 
evoluat ori nu reprezentările curente despre 
necesitățile înțelese ale actului creator. 
Aspectul cel mai izbitor îl constituie, aici, 
permanenta dezbatere a unui raport ce se 
află, de fapt, in afara oricărui interes va
loric : raportul dintre opera literară ecra
nizată și opera cinematografică rezultată in 
urma acestei operațiuni. Fidelitate sau infi
delitate 1 Respectare riguroasă (admițînd că 
ar fi posibilă) sau prelucrare liberă de orice 
obligații în acest sens î Părerile sint fatal 
împărțite, fiecare atitudine iși are partizanii 
și adversarii ei, iar aceștia, la rîndul lor, 
sint unii mai moderați și alții mai into
leranți. ‘

Cu toate acestea este la îndemîna oricui 
să constate că nici fidelitatea și nici infide
litatea nu asigură automat, reflex, valoarea

unei ecranizări. Și Reconstituirea și Orgolii, 
de pildă, respectă în mare măsură cunoscu
tele scrieri pe care le-au ecranizat, nuvela 
lui Horia Pătrașcu și romanul lui Augustin 
B uzura ; dar deosebirea — mare — dintre 
cele două filme nu are nici, o legătură cu 
fidelitatea ecranizării. Bietul ioanide și 
Vinătoare de vulpi, alt exemplu, se îndepăr
tează destul de mult de structura romanelor 
lui G. Câlinescu și Dinu Săraru, de la care 
au pornit, ceea ce nu explică absolut deloc 
de ce într-un caz a ieșit un film mediocru 
și in celălalt un film remarcabil.

O altă posibilitate de apreciere a ecrani
zărilor, utilizată In mod curent, este luarea 
în considerație a valorii operelor literare de 
la care se pleacă. Are vreo importanță, alta 
decit cea — eventual — publicitară, presti
giul cărții (sau al scriitorului) pentru însem
nătatea unei ecranizări ? Și aici opiniile sînt 
divizate ; in ce mă privește, înclin să cred 
că nu. O capodoperă literară nu duce nu- 
maidecît la o capodoperă cinematografică ; 
a dovedit-o recent, dacă mâi era nevoie, și 
Ochi de urs. Diferențele dintre Pădurea 
spinzuraților și Răscoala (ecranizări) nu pro
vin din diferențele intre romanele lui 
Rebreanu. Se poate întîmpla ca după lucrări 
literare de valoare medie să . se realizeze 
filme mai bune decît după mari opere ; 
înghițitorul de săbii (după Sahia și Brăescu) 
și Năpasta (după Caragiale) sînt edifica
toare in acest sens, cu atît mai mult cu cît 
ambele aparțin aceluiași regizor ; unui bun 
regizor, trebuie spus.

Nu este însă mai puțin adevărat că la noi 
ca și aiurea literatura este pentru cinemato
grafie principala resursă de „materie primă", 
oricîte îndoieli ar exista în privința șanselor 
în sine ale ecranizării. Fiindcă există și 
această atitudine excesivă: pentru a se tăia 
orice legătură între cele două arte se 
recomandă renunțarea la ecranizări. Cu 
puține excepții, mai toate filmele românești 
memorabile sînt însă ecranizări’: începînd cu 
Moara cu noroc. Dar ele treBuie gindite și 
concepute atît sub latura creației, cît și sub 
aceea a receptării, drept opere de artă de 
sine stătătoare, rezultatul unui proces crea
tor asemănător cu oricare altul. împreju
rarea că marile ecranizări aparțin întotdea
una unor mari regizori — deci, unor mari 
creatori — ne indică limpede. Că pînă la 
urmă întreaga problematică a adaptării unei 
opere literare pentru ecran se reduce la 
necesitatea de a vedea în regizor un creator 
de artă și nu un simplu meșteșugar al vizua
lizării unui text. Afirmație ce poate ti 
susținută prin simpla enumerare a regizo
rilor noștri cărora li se datorează cele mai 
reușite ecranizări — de la Victor Iliu, Liviu 
Ciulei și Lucian Pintilie și pînă la Mircea 
Daneliuc, Dan Pița, Alexa Visarion, Mircea 
Veroiu. De regizor depinde totul.

Privită din punctul 
de vedere al semnifi
cațiilor, sculptura lui 
Constantin Lucaci vă
dește o continuă ten
dință spre concentra
rea în simboluri a as
pirației fundamentale 
a omului de a se în
scrie în spațiul cunoaș
terii și de a-i lărgi a- 
cestuia dimensiunile 
cunoscute. Caracteris
tică pentru faza ac
tuală a creației sculp
torului este încercarea 
de a atribui lucrărilor 
sale un dinamism care 
să se materializeze in 
forme suple, aerodi
namice, capabile par
că să se înșurubeze 
în spațiu și să se con
funde cu el. S-ar pu
tea spune că proble
matica artei lui Lucaci 
este actualmente co-s- 
mico-eroică. Pentru , el 
efortul înțelegerii, al 
cuprinderii- universu
lui’ vizibil nu poate fi 
despărțit de avîntul 
energiei definibile prin 
formele simple ale
materiei în mișcare. 
Ideea de ridicare spre 
înălțimi revine perma
nent la Lucaci. ca si in 
opera genialului său 
conațional, sculptorul 
Constantin Brâncuși. 
Păsările lui Lucaci sînt 
și ele oglinzi ale Cos
mosului. dar oglinzi 
ciudate, care absorb 
lumina pentru a acu
mula o potențialitate 
necesară unei viitoare 
expansiuni. Dacă zbo
rul la Brâncuși în
seamnă ’ desprindere 
către infinit, la Lucaci 
situația este alta. For
mele sale dinamice în
corporează spațiul. îl 
concentrează, îl prey 
gătesc pentru o dila
tare căreia i s-au 
stabilit cu grijă cîte
va imprimante esen
țiale. Situîndu-se for

mal în cadrul expe
rienței brâncușiene și 
în același timp, idea
tic, in afară ei, Lucaci 
demonstrează că în 
artă cadrul inovației 
este larg deschis tutu
ror acelora ce știu să 
valorifice la modul 
superior, inteligent, o 
experiență validată 
estetic și istoric.

Viziunea ' artistică 
pe care o propun lu
crările lui Lucaci este, 
și din acest motiv, 
coerentă. însusindu-și 
sugestiile unei mari 
tradiții, dar și delimi- 
tindu-se creator de 
ele. sculptorul și-a

fect șlefuite ale pla
netelor sale din oțel 
inoxidabil. Ele apar 
drept expresii alego
rice ale unei realități 
guvernate de legea 
inexorabilă a deveni
rii. Diversitatea solu
țiilor plastice nu face 
decît să sublinieze că 
cele cîteva idei-forță 
ale sculpturii lui 
Lucaci sînt convertite 
în imagini după medi
tații îndelungi, fapt 
demonstrat dealtfel și 
de desenele sale ex
trem de elaborate,

Multe „adaptări", puține filme
......  loan LAZĂR *—..... --....................

Spiritul unei cărți înseamnă pentru toarte 
mulți spectatori, unii neavizați, alții cu pre
tenții că se pricep la cele două arte — lite
ratura și filmul — a găsi in adaptarea cine
matografică in primul rind povestea, angre
najul anecdotic al cărui farmec persistă. 
Problema constă in a neț lămuri dacă 
într-adevăr valoarea unui roman vine doar 
din evenimentele lui epice parcurse de ochiul 
cititorului ori importantă este mai ales 
expresia, subiectivitatea de stil și de gîn- 
dire a autorului, ori și una și cealaltă. Vom 
găsi un mod de a interpreta contribuția re
gizorului, autorul de drept al ecranizării, fie 
în calitate de fidel narator al cărții, fie în 
aceea de exeget al ei. Prima ipostază propune 
soluția comodă a unui transplant ad litte- 
ram al romanului, nuvelei, piesei de teatru. 
Nici aceasta insă nu va satisface la modul 
absolut orgoliul autorului de proză care nu 
o dată are pretenția, greu de acceptat, de a 
vedea și auzi in film toate replicile, adică 
întregul dialog al cărții, și, nu mai încape 
vorbă, toate scenele. Te întrebi numaidecît 
dacă nu cumva autorul, fie el important, nu 
a creat într-adevăr tn perspectivă filniică, 
și nu a gîndit romanul ca o „structură tin- 
zind către altă structură", ca să folosim o 
sintagmă consacrată prin care Pier Paolo 
Pasolini definea scenariul. Lucrurile nu stau 
deloc așa, desigur, și pentru toată lumea e 
clar că romancierul a dorit să se exprime cu 
ajutorul stiloului, și mai puțin sau deloc 
folosind un instrument în serviciul imaginii, 
o „cameră-stilou". Nici măcar atunci cînd 
pasaje bogate din carte sînt descrieri nu se 
poate accepta că prozatorul a creat filmic. 
Vizualul la nivelul literar nu este .totuna cu 
Imaginea filmică, și aceasta din mai multe 
motive, asupra cărora nu vom intîrziă aici.

A doua ipostază, pe care am aminat să o 
indicăm, oferă posibilitatea unei prelucrări 
a materialului romanesc, prozaistic, deci o 
retopire și o regîndire a lui, o rescriere a 
cărții. Ambiția unei atari elaborări nu tre
buie să ducă la sacrificarea lumii de ginduri 
a personajelor, la ștergerea reperelor istorice, 
politice, morale, existențiale, psihologice ale 
cărții, ci la reevaluarea lor. la actualizarea 
și modernizarea substanței epice de bază.

Regizorul este în felul lui un. critic literar, 
un exeget ; el trebuie să dețină știința fil
mică de a sonda în universul romanesc și de 
a scoate de acolo, în ordine subiectivă, fi
rește, valorile stabile ale cărții pe care să 
ni le propună — prin selecție, prin renun
țare și implicit prin supralicitarea nedefor
matoare a unora în defavoarea altora — prin 
personalizare, mai ales, prin respect față de 
spiritul operei literare — creația sa, inde
pendentă de carte. E drept că nu-i deloc 
simplu,să vorbești despre o ecranizare făcînd 
abstracție de punctul de pornire, uitînd 
lucrarea adaptată pentru ecran. Regizorul 
citește însă proza cu un ochi al zilei, al 
epocii lui, fără ca aceasta să fie destul In a 
ne oferi și un film. Prea multe asemenea 
adaptări sînt abia ecranizări, nu și filme. 
Regizorul este dator să contureze spirituali
tatea unei opere nu doar pornind de la 
nivelul ei de lectură, ci o poate face mai 
profitabil pentru gestul său creator luînd in 
seamă și alte texte ale autorului, parcurgînd 
cu un ochi proaspăt însemnările de creație, 
filele de jurnal, chiar unele interpretări mo

derne, novatoare, venite din partea cerce
tătorilor literari, a istoricilor și a criticilor 
care s-au pronunțat in legătură cu cutare 
scriitor. Cel mai adesea regizorul ambițio
nează să propună opera literară într-o for
mulă a ei filmică și nicidecum un punct de 
vedere personal — care să nu ducă, evident, 
la denaturări ale spiritului literaturii de 
bază — exprimat prin decor, actori, lumină, 
prin sinteza a tot ce înseamnă expresivitatea 
limbajului filmic. Puține ecranizări aspiră să 
îmbogățească limbajul filmic, să ofere mo
dele narative, structuri menite să pună mai 
pregnant in valoare încărcătura de sens a 
cărții, Sensul, valorile heteronome ale lite
raturii nu prind viață la o simplă ilustrare. 
Ne intrebăm, așadar, de ce Sadoveanu este 
sacrificat in texte filmice care se cheamă 
Ștefan cel Mare ori Vaslui 1'175 din care 
lipsește ambiția creatoare și de ce, in 
schimb, filmul lui Liviu Ciulei Pădurea 
spinzuraților (scenariu : Titus Popovici) 
repune in discuție romanul lui Rebreanu 
oricît de valoros și de unanim recu
noscut ar fi acesta ? In filmul lui Ciulei 
spiritul cărții tutelează comportarea eroului, 
dar această fidelitate structurală nu trans
pare la nivelul superficial al replicii, și nu 
este explicitată pțin supralicitare ori prin 
reluări pleonastice ale cadrului ce reeditează 
plat o situație relatată. O operă clasică, un 
roman consacrat nu este operă de muzeu. și 
domeniul asupra căruia se va manifesta 
cineastul nu va putea rămîne la infinit acela 
al tramei oricît de necesară, de impună
toare se dovedește ea cu adevărat pentru 
consumatorul de literatură și în general de 
narațiuni (narațiune fiind dealtfel și filmul, 
dar nu neapărat literară).

Cinematografia noastră a realizat lucrurile 
ei cele mai bune pornind de la literatură, 
fără a-i anula acesteia substanța. Ar fi de 
adăugat la filmul deja citat al lui Ciulei, 
Doi vecini de Geo Saizescu după Arghezi, 
Viața nu iartă de Manole Marcus și Iulian 
Mihu, pornind de la trei nuvele de Alexan
dru Sahia, Moara cu noroc de Victor lliu, 

• ecranizarea nuvelei lui Slavici, Răscoala de 
Mircea Mureșan, după Rebreanu, Duhul 
aurului și Nunta de piatră de Dan Pița și 
Mircea Veroiu după texte de Agârbiceănu 
etc. în ultimii ani, Alexa Visarion și-a con
sacrat activitatea de regizor de cinema adu
cerii pe ecran a lumii lui Caragiale din nu
vele și din drama Năpasta, rescriind pentru 
ecran opere de referință ale marelui come- 
diograf. Spiritul cărții uneori rezistă sau 
mai degrabă subzistă la nivelul unui cadru, 
cum întîlnim în Ochi de urs de Stere 
Gulea, al ambianței deci, fără ca prin struc
tura ansamblului să avem o Imagine preg
nantă a unui nou Sadoveanu.

S-ar putea cita tn încheiere cîteva titluri 
recente de subproducții ce adaptează pentru 
ecran cutare text literar. Important rămîne 
să semnalăm totuși cit de păgubitoare este 
aservirea regizorului nu spiritului operei, ci 
literei acesteia, aspect ce se manifestă ade
sea chiar și cînd opera literară nu este una 
din fondul de aur al culturii noastre. 
Unii regizori de la noi sînt încă. robii 
prejudecății potrivit căreia nu se poate crea 
cinematografic in spațiul altei „inspirații", 
mulțumindu-se In condiția subalternă con
fortabilă. Pentru asemenea cineaști filmul 
e din păcate abia o hîrtie de calc.

Dezbatere organizată de Ioan ADAM

în sălile
Muzeului 

de artă -
expoziția 

Constantin 
Lucaci

unde intenția este fo
calizată cu precizie. 
Economia de mijloace 
cu care lucrează ar
tistul este, pe de altă 
parte,, și ea o dovadă 
a faptului că procesul 
de elaborare al ima
ginii. de creare a unei 
situații plastice inedi
te și sugestive este 
controlat atent, artis
tul tinzînd să elimine
orice element capabil:

modelat un univers al 
lui, specific. Formele 
dense, aspirind spre 
imponderabilitate sint 
aștrii unei galaxii 
imaginare din care 
fac parte și planete 
închipuind păsări mi
tice, și comete dense, 
azvîriindu-se cu iu
țeli amețitoare in spa
țiu. Toate aceste for
me aparțin unui timp 
etern în care omul 
poate pătrunde cu 
elanul și năzuințele 
sale asemenea unui 
astru incandescent. 
Cosmosul fără timp al 
astrelor lui Lucaci 
este însă un cosmos 
muzical, unde muzica 
sferelor este purtată 
de o lumină ce , min- 
giie suprafețele per

să distragă atenția del 
la un efect vizual 
imediat, surprinzatoc- 
și eficient. ,/

Nu poate fi neglijat 
credem și un alt as
pect de natură afecti\ 
vă, aderent r—' 
lui Lucaci.
crările sale 
sentiment 
vitalitate 
Mergi nd 
sublinierii

creației ■ 
Toate lu- •
degajă un 
tonic, de 
expansivă, 
pe linia 

acestuia
Lucaci a creat monu
mente de mare valoa
re artistică precum 
fîntînile'de la Con
stanța și Turnu-Seve- 
rin — ilustrate in ex
poziție prin giganto- 
grafii — unde jocul 
continuu de umbre și 
lumini al jeturilor de 
apă, purtate de brațe 
în mișcare, organizea
ză un spectacol inso
lit in mediul urban 
modern. Sculptura lui 
Lucaci este', in gene
ral, o sculptură de 
spectacol vizual. Prin 
tensiunea ideatică de
gajată. prin comple
xitatea mesajului său, 
pus în evidentă de 
mijloace ce dau posi
bilitatea unei lecturi
imediate, ea se propu
ne ca o artă legată 
inevitabil de mediul
urban contemporan, 
de arhitecturilel în
drăznețe ale viitoru
lui. în piețele publice, 
în spații adecvat'ame
najate, formele j ima
ginate de artist ar pu
tea deveni — cum au 
și devenit în cîteva 
cazuri — simboluri 
grăitoare ale năzuin
ței spre înalt, spre ab
solut. al efortului de 
a învinge gravitatea și 
inerția.

Mesajul generos al 
sculpturilor lui Con
stantin Lucaci. formu
lat artisticește leu o 
forță de convingere 
excepțională. ne în
dreptățesc să socotim 
expoziția de la Mu
zeul' de artă al Repu
blicii Socialiste Româ
nia drept un eveni
ment artistic major.
Griqore ARBORE

' Sculptori... de inimi vii
(Urmare din pag. I)

cît de grav este. M-am, 
gîndit că dacă mi se \ 
întîmplă ceva în timp 
ce cînt, cel puțin sînt 
acașă printre ai mei 
și cu medicii noștri. 
Și atunci mi-a venit 
un chef și un dor să 
cînt și am interpretat 
cu atîta plăcere o me
lodie compusă de 
mine, despre inimă, și 
apoi alta foarte . greu 
de interpretat care îmi 
cerea un efort vocal 
special. Mă. uitam in 
ochii celor care mă 
ascultau. Medicii, mă 
priveau cu teamă, ei 
tremurau și eu cîntam, 
cîntam... Și pe urmă 
nu mai știu nimic...

Sîmbătă. la ora 14,15. 
inima Titianei s-a 
oprit. I s-au făcut ma
saje. perfuzii, defibri- 
lare electrică și cu 
mare efort a fost re
adusă la viață. La ora 
23 a avut al doilea 
stop cardiac, cu moar
te clinică. Se impunea 
o intervenție chirurgi
cală de urgentă. Du
minică dimineața prof-, 
dr. Ioan Pop D. Popa 
a mobilizat la clinică 
echipa sa de specia
liști formată din dr. 
Dan Gherghiceanu, dr. 
Mircea Cristescu. dr. 
anestezist Dora Petrilă 
Tulbure, perfuzionis- 
tul Inimii artificiale 
dr. Radu Făgărășan. 
asistenți și alte cadre

medii. înoată diminea
ța au operat înlocuind 
valva aortică a inimii 
care nu mai funcțio
na. -fiind distrusă de 
o endocardită. După 
două morți clinice, 
pacienta este salvată 
și își va relua viata 
normală.

— Cum să le mul
țumesc, eu. tuturor 
celor care luptînd 
pentru inima mea, 
mi-au redat viața ?

întrebarea este tul
burătoare prin simpli
tatea ei.

— Știți, pentru mine 
nimic nu este mai

frumos pe lume decît 
cîntecul. Și atunci 
m-am gîndit să com
pun un cîntec în care 
să le mulțumesc și pe 
care am să-1 prezint 
pretutindeni ca să se 
afle. în toată lumea, 
ce medici mari avem, 
dar și ce oameni de 
omenie, care și-au lă
sat copiii și casele lor 
și au venit duminica, 
în ziua lor liberă, să 
mă opereze. Altfel 
muream.

Mi-am notat și cîn
tecul Titianei. ale că
rui cuvinte sună ast
fel :

Stau mereu și mă gîndesc 
Cit am să mai pătimesc. 
Intr-o duminică seara 
Mi-a stat pe loc inimioara, 
Doctorii cînd au văzut, 
Au făcut tot ce-au putut. 
Toată lumea năcăjea 
Să-mi pornească inima. 
Se năcăjeau doctorii, 
Știind că am doi copii. 
O fetiță și un băiat 
Și-ar fi fost de ei păcat, 
Să rămînă singurei 
Că sint tare mititei. 
Moartă am fost 
Și-am înviat
Că doctorii m-au salvat. 
Dă-le doamne sănătate 
Să salveze mai departe, 
Să salveze oamenii 
Părinții la toți copiii. 
Părinții ca să trăiască, 
Copilașii să și-i crească.

Ce am mai putea 
adăuga la acest emo
ționant și tulburător 
semn de prețuire fată

de profesia nobilă a 
oamenilor care-și în
chină întreaga viață, 
vieții semenilor lor ?

Sesiune anuală de rapoarte arheologice
Muzeul de istorie și arheologie al 

județului Prahova a găzduit recent, 
timp de două zile, cea de-a XVII-a 
sesiune anuală de rapoarte privind 
rezultatele cercetărilor arheologice 
din anul 1982, organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Academia de științe sociale și po
litice. în plen și în cele 5 secții de 
specialitate, numeroase cadre uni
versitare, cercetători', muzeologi și 
alții, sosiți dintr-un mare număr de 
localități ale țării, au susținut 190 
de referate și comunicări științifice 
privind arheologia comunei primiti

ve din spațiul carpato-danubiano- 
pontic. civilizația traco-geto-dacică, 
procesul simbiozei daco-romane, 
civilizația medievală românească și 
altele. Tot acest voluminos material 
documentar de analiză a fost urmărit 
cu mare interes de numeroasa asis
tență de specialitate. El îmbogățește 
tezahrul nostru de cunoștințe și 
aduce noi mărturii cu privire la 
trecutul românilor mai îndepărtat și 
mai apropiat, întărește cu noi docu
mente arheologice continuitatea po
porului nost tu în vatra strămoșească 
de astăzi. (C. Căpraru).
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Domnului HELMUT KOHL
Cancelar federal al Republicii Federale Germania

BONN
Doresc să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 

de sănătate și succes, cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de 
cancelar federal al Republicii Federale Germania.

Îmi amintesc cu plăcere de întîlnirea și convorbirile noastre de la 
București și îmi exprim speranța că vom continua dialogul pentru a discuta 
și conveni căile și mijloacele de dezvoltare a relațiilor bilaterale în toate 
domeniile, în folosul celor două țări și popoare.

îmi exprim încrederea că odată cu extinderea raporturilor dintre ele, 
România și Republica Federală Germania vor conlucra activ pe plan inter
național, pentru reducerea încordării și reluarea politicii de pace, destin
dere, colaborare și respect al independenței popoarelor, pentru securitate și 
înțelegere în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, succesiv, în cursul zilei de 
sîmbătă, in vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorii Republi
cii Islamice Mauritania — Yahdih

Ould Sid’Ahmed. și Republicii Cuba 
— Rodney Lopez Clemente.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Maximă preocupare pentru utilizarea rațională, 
gospodărească a resurselor materiale și energetice

(Urmare din pag. I)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 3 aprilie, ora 20 — 6 aprilie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi în ge
neral instabilă în regiunile din vestul 
țării și va fi frumoasă în restul teri
toriului. Cerul va fi schimbător, cu 
înnorări mai pronunțate în Oltenia, Ba
nat, Crișana, Maramureș și Transilvania, 
unde vor cădea ploi locale, îndeosebi 
sub formă de aversă. In celelalte re

giuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu inten
sificări locale în zona de munte. Tem
peraturile vor scădea în vestul țârii. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar cele maxime între 12 și 22 
de grade, pe alocuri mai ridicate, în
deosebi în sud-estul țării. în București: 
Vremea va fi relativ frumoasă, cu cer 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat. Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 8 grade, iar cele maxime între 20 
și 23 grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

La

Ieri, în divizia A la fotbal
Crajova, Universitatea —

Etapa a 23-? ' a campionatului di
viziei A de/.tBal a fost favorabilă 
echipelor-gștJaă, care au terminat 
învingător e în opt din cele nouă 
partide disputate.

In ve.. a deosebită, echipa Univer
sitatea Craiova a surclasat pe teren 
propriu, cu un scor rar întîlnit in 
campionatul nostru. 8—0. formația 
Politehnica Timișoara. O victorie 
categorică, cu 5—0, a realizat și 
echipa F.C. Olt în meciul susținut 
la Slatina cu Petrolul Ploiești. Li
derul clasamentului. Dinamo Bucu
rești, a suferit prima înfrîngere din 
actuala ediție a campionatului, pier- 
zînd cu 0—2, la Iași, în fața forma
ției locale Politehnica. Unicul punct 
cucerit de oaspeți a fost obținut de 
F.C.M. Brașov, care a terminat la 
egalitate (2—2) jocul disputat cu 
F.C. Bihor, după ce la pauză gazdele 
conduceau cu 2—0.

Iată rezultatele tehnice și autorii 
golurilor : C.S. Tîrgoviște — Corvi- 
nul 2—1 (1—1). Oaspeții au deschis 
scorul prin Dumitrache (min. 15), 
ambele goluri ale gazdelor fiind 
marcate de Agiu (min. 29 și min. 75). 
Steaua — Sportul studențesc 2—0 
(2—0). Punctele au fost înscrise de 
Cîmpeanu (min. 38 și min. 42). Jiul 
— F.C. Argeș 1—0 (0—0). Golul a 
fost realizat de Varga (min. 74).

Politehnica Timișoara 8-0 I

Chimia — A.S.A. 2—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Preda (min. 13) și Gingu 
(min. 80). Politehnica — Dinamo 2—0 
(1—0). Punctele au fost marcate de 
Nemțeanu (min. 9) și Cioacă (min. 
80). F.C. Constanta — S.C. Bacău 
1—0 (0—0). Unicul gol a,fost marcat 
de Sameș (min. 70). F.C. Bihor — 
F.C.M. Brașov 2—2 (2—0). Au 
marcat : Zare (min. 7), Grosu (min. 
13), respectiv Cabai (min. 73) și Ile 
(min. 88) — ambele în propria
poartă. Universitatea — Politehnica 
Timișoara 8—0 (6—0) ! Golurile au 
fost înscrise de Bălăci (min. 2, din 
lovitură de la 11 m, și min. 77), 
Geolgău (min. 21, min. 25 și min. 81), 
Cîrțu (min. 23 și min. 31) și Donose 
(min. 45). F.C. Olt — Petrolul 5—0 
(2—0). Punctele au fost realizate de 
Pițurcă (min. 39 și min. 60), Marin 
Popescu (min. 43), Burleanu (min. 
65) și Cățoi (min. 81).

In clasament continuă să conducă 
Dinamo cu 33 puncte, urmată de 
Sportul studențesc — 31 puncte,
Universitatea Craiova — 29 puncte, 
Corvinul, F.C. Argeș și Steaua — cu 
cite 27 puncte.

-Viitoarea etapă se va disputa 
miercuri, 6 aprilie. Meciul Univer
sitatea Craiova — F.C. Bihor a fost 
aminat.

Azi, la Palatul sporturilor și culturii

Dinamo — Zelezniciar, în semifinalele 
„Cupei cupelor" la handbal

se știe, se lucrează cu tehnologii cla
sice de turnare ?

Și cit de mari, cit de importante 
se pot dovedi a fi efectele pozitive 
ale acțiunilor de îmbunătățire a 
„scoaterii" . de metal... Să reflectăm 
asupra unui calcul : creșterea cu 1 
la sută a coeficientului de scoatere a 
metalului în anul 1983 asigură econo
misirea a 103 000 tone combustibil 
conventional și a 33 000 MWh energie 
electrică ; aceasta, echivalată în pe
trol, ar costa la import 18 milioane 
dolari. Iată dar valoarea exactă a 
plusului de spirit gospodăresc, da 
ordine și disciplină, în ultimă instan
ță de profesionalism — care se cere 
tuturor, metalurgiștilor țârii !

. Ne-am referit mai pe larg la ce
rințele care se pun în fața metalur
giștilor pentru reducerea consumu
rilor materiale și energetice numai 
cu titlu de exemplu. Pentru că, de 
fapt, în toate ramurile, în toate co
lectivele muncitorești există mari 
rezerve de economisire a resurselor 
materiale și energetice.

în cuvîntarea rostită la plenara 
C.C. al P.C.R., secretarul genera] al 
partidului sublinia faptul că este 
necesar să se treacă cu toată hotă- 
rîrea la aplicarea programelor de 
măsuri stabilite care, în unele sec
toare, prevăd reducerea cu 35 pînă 
la 40 la sută a consumurilor mate
riale : „Trebuie, într-un timp relativ 
scurt, să obținem o reducere foarte 
serioasă a ponderii cheltuielilor ma
teriale în produsul social — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In a- 
cest sens ne propunem să ajungem 
la 55 la sută maximum. Aceasta 
presupune ca, pornind de la situația 
actuală, să realizăm o reducere de 
70—80 de lei la 1 000 lei. pe trei ani".

Un lucru trebuie, să fie limpede și 
bine înțeles de fiecare colectiv, de 
fiecare om al muncii : planul pe 
acest an, programele adoptate de 
Conferința Națională a partidului 
prevăd sarcini deosebit de mobiliza
toare în domeniul economisirii re
surselor materiale și energetice. In 
aceste condiții este de la sine înțeles 
că orice depășire a consumurilor 
normate într-un anumit sector, in
tr-o anumită unitate economică afec
tează resursele destinate altor uni
tăți, produce dereglări în lanț in 
aprovizionarea tehnico-materială. De 
aceea este necesar să se urmă
rească cu rigurozitate înfăptui
rea, în fiecare' unitate, institut 
de cercetare sau proiectare, centrală 
sau minister, a programelor speciale 
întocmite pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale și energie, pentru conti
nuarea în ritm susținut a acțiunii

de reproiectare a produselor, de în
noire și modernizare a tehnologiilor, 
de Creștere a randamentelor energe
tice ale utilajelor, de tipizare a pro
duselor. O mențiune specială se 
cuvine făcută în legătură cu cerința 
reducerii drastice a consumurilor de 
oțeluri aliate, de hidrocarburi, în 
general de materii prime care se 
aduc din import.

Concomitent, trebuie aplicate mai 
ferm măsuri pentru raționaliza
rea consumurilor Energetice. De 
fapt, pe această cale, precum și 
prin dezvoltarea mai puternică a 
surselor energetice din țară, trebuie 
să acoperim din resurse interne în 
acest an peste 90 la sută din nece
sarul de combustibil și energie, fă- 
cind deci un pas mare pentru asi
gurarea independentei energetice a 
țării. în acest scop apare ca deose
bit de importantă revederea. în fie
care unitâte. cu ochi critic, de bun 
gospodar, a normelor de consum de 
combustibil, carburanți, energie elec
trică și. termică. Mari rezerve sînt 
în această privință îndeosebi în in
dustria chimică, industria metalurgi
că și industria energiei electrice.

în structura resurselor materiale 
de bază ale economiei pentru reali
zarea ' producției planificate pe acest 
an. un loc important îl ocupă mate
rialele refolosibile. Experiența mul
tor întreprinderi atestă că acțiunile 
întreprinse în scopul valorificării 
materialelor refolosibile. recondițio- 
nării și reutilizării pieselor de 
schimb, a subansamblelor s-au do
vedit a fi surse inepuizabile de re
ducere a cheltuielilor de producție, 
de creștere a rentabilității.

Fiecare produs să fie realizat cu 
cheltuieli materiale și energetice 
minime ! Este o cauză majoră că
reia merită, sîntem ' datori să-i 
consacram întregul spirit gospo
dăresc. Mare sau mică, econo
mia de materii prime, de ma
teriale, de combustibil sau de 
energie electrică pe care fiecare la 
locul său de muncă o poate realiza 
reprezintă o contribuție la efortul 
general al națiunii pentru utilizarea 
cu înalt randament a resurselor ma
teriale sau energetice de care dispu
nem, pentru evitarea oricărei risipe, 
pentru instaurarea unei ordini de- 
săvîrșite în acest domeniu.

A apărut 
MAGAZIN ISTORIC

nr. 4/1983

De la TAROM

Astăzi, la Palatul sporturilor și 
culturii, din Capitală, va avea loc 
meciul retur de handbal masculin 
dintre echipele Dinamo și Zelezniciar 
Niș din semifinalele „Cupei cupelor". 
După cum se știe, în primul joc.

disputat la Niș, dinamoviștii, antre
nați de Licu și Samungi, au reușit 
să învingă cu 27—26 puternica echipă 
iugoslavă. Meciul va începe la ora 
17 și va fi arbitrat de cuplul norve
gian Antonsen—Bolstad.

Compania „TAROM" informează 
publicul călător câ, începind cu data 
de 3 aprilie 1983, cînd se va trece la 
schimbarea orei oficiale in țara noas
tră, cursele regulate „TAROM". in
terne și internaționale, se vor efec
tua conform orarului intrat în vi

goare la data de 27 martie. Celor 
interesați li se recomandă să contac
teze agențiile interne și internațio
nale din București și din țară pen
tru a-și procura gratuit pliantul orar 
„TAROM" și a obține și alte infor
mații suplimentare. (Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A POPORULUI UNGAR PRIETEN
Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Prlm-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a eliberării Un

gariei, in numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului 
Prezidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, 
comuniștilor și întregului popor ungar, ■salutări tovără
șești și cordiale felicitări.

Poporul român se bucură sincer și dă o înaltă apre
ciere rezultâtelor obținute de poporul ungar în perioada 
care a trecut de la eliberare, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în toate domeniile construc
ției socialiste.

Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-ungară vor 'cunoaște o dezvoltare

Poporul prieten ungar sărbătoreș
te, la 4 aprilie, împlinirea a 38 de 
ani de la eliberarea de sub domina
ția fascistă, eveniment care a des
chis o etapă istorică nouă în desti
nele țării, etapa reconstrucției de
mocratice, a făuririi socialismtilui.

Prin activitatea intensă a între
gului popor, în opera de construc
ție, inițiată și condusă de parti
dul comuniștilor, au fost obținute 
realizări de seamă. Dezvoltarea 
economiei naționale, făurirea unei 
industrii și agriculturi moderne au 
asigurat creșterea de peste cinci 
ori a venitului național, acest pro
ces fiind însoțit de înflorirea ști
inței, culturii și învățămîntului, de 
creșterea substanțială a nivelului 
de trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

In lumina, hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, oa- 
nîenii muncii din țara vecină și 
prietenă depun eforturi pentru 
dezvoltarea mai departe a econo
miei, in pofida urmărilor crizei 
mondiale, ca obiective prioritare în 
domeniul industriei înscriindu-se 
creșterea eficienței, îmbunătățirea 
calității produselor și ridicarea ca
pacității lor competitive pe plan in
ternațional. Concomitent, se acțio
nează pentru creșterea in continua
re a randamentului agriculturii, tre
cerea la învățământul obligatoriu de 
12 clase, perfecționarea ansamblu
lui relațiilor sociale.

In spiritul sentimentelor de soli
daritate nutrite de poporul nostru 
față de toate popoarele care fău-

continuă, pe baza trainică a principiilor independenței 
■și suveranității naționale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești. în spiritul acestor principii, al 
înțelegerilor convenitș la nivel înalt, Partidul Comunist 
Român și Guvernul Republicii Socialiste România vor 
milita și în viitor pentru dezvoltarea colaborării, prie
teniei și bunei vecinătăți, cu convingerea că aceasta co
respunde intereselor poporului român și poporului un
gar, cauzei generale a socialismului, păcii și solidarității 
internaționale.

Folosim acest prilej pentru a transmite poporului un
gar și dumneavoastră personal urări de noi succ.ese în 
edificarea societății socialiste dezvoltate în Republica 
Populară Ungară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

resc noua, orînduire, în România 
sînt urmărite și apreciate cu in
teres realizările ' remarcabile și 
eforturile constructive ale oa
menilor muncii din Ungaria. Este 
bine cunoscut că de-a lungul vre
mii, cei mai buni fii ai popoare
lor român și ungar, forțele lor 
revoluționare și, in primul rînd, 
comuniștii, ridicî.ndu-se împotriva 
politicii de dezbinare și învrăjbire 
promovate de clasele exploatatoa
re, de cercurile reacționare, impe
rialiste, au acționat neabătut pen
tru dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre cele două țări, văzînd 
în aceasta un bun comun de preț. 
Un factor de mare însemnătate și, 
în același timp, de profundă sem
nificație în evoluția relațiilor noas
tre l-au constituit jertfa de singe a 
poporului român, participarea ar
matei române, alături de armata 
sovietică, la bătăliile pentru alun
garea hitleriștilor din Ungaria și 
eliberarea deplină a țării vecine. 
Totalizînd un efectiv de 210 000 oa
meni și dînd dovadă de un nepie
ritor eroism, trupele române au 
eliberat, după cum se știe, 1 237 de 
localități, dintre care 14 orașe, și 
și-au cîștigat recunoștința poporului 
ungar.

Instaurarea puterii oamenilor 
muncii în cele două țări a deschis 
calea edificării pe temelii noi a 
relațiilor dintre ele, colaborarea 
româno-ungară caracterizindu-se in 
anii făuririi socialismului prin
tr-o dezvoltare ascendentă. Așa 
cum arată întreaga evoluție a aces-

tor relații, temelia politico-juridică 
trainică a conlucrării noastre o 
constituie respectarea principiilor 
universal recunoscute ale deplinei 
egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Un rol hotărîtor in impulsionarea 
generală a colaborării dintre cele 
două țări l-au avut întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădâr. In spi
ritul hotărîrilor și înțelegerilor la 
nivel inalt, cunosc o evoluție pozi
tivă legăturile pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural. 
Totodată, atît la București, cit și 
la Budapesta este împărtășită apre
cierea privind necesitatea de a se 
acționa în continuare pentru valo
rificarea mai deplină a posibilități
lor largi oferite de potențialul teh- 
nico-material și programele de 
dezvoltare ale României și Unga
riei, în vederea extinderii colabo
rării pe plan economic, ca și in 
numeroase alte domenii.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Ungariei, poporul român adresează 
poporului ungar prieten calde feli
citări, însoțite de urarea de a ob
ține noi succese în făurirea socie
tății socialiste dezvoltate, își ex
primă încrederea că relațiile de 
colaborare româno-ungare se vor 
dezvolta și de aici înainte în cele 
mai variate domenii, potrivit inte
reselor comune, ale cauzei gene
rale a socialismului, înțelegerii și 
păcii.

TELEGRAME

De mai mulți ani, în pa
ginile presei, pe coperțile 
unor volume cu mare 
succes de public s-au im
pus semnăturile a doi au
tori care dau girul serio
zității, autenticității și pu
terii de influențare a citito
rului. Sînt semnăturile au
torilor .volumului ..JURNAL 
RUTIER" : Victor BEDA și 
Gheorghe ENE, volum re
cent apărut in editura „Al
batros". Ei'sînt, nu incape 
îndoială, printre cei mai 
competenți cunoscători ai 
universului rutier. Intr-o 
vreme in care strada, cir
culația pun pretutindeni 
probleme deosebit de com
plexe, în care evenimen- 
ele rutiere află am

ple rezonanțe în viața in
timă a individului, dar și 
în viața colectivității în ge- 
reral, o carte care își pro- 

une — și izbutește — să 
i.ălizeze o cuprinzătoare 
radiografie a străzii (privi
tă din perspectiva pietonu
lui, dar și din aceea a 
conducătorului auto) este 
mai mult decît binevenită ; 
ea este deosebit de nece
sară.

„Citind" paginile drama
tice, captivante ale străzii, 
ale faptelor ei cotidiene, 
selectînd dintre acestea 
întîmplările semnificative, 
autorii „Jurnalului rutier" 
nu ne invită doar la lec
tura unor întîmplări de 
fapt divers, ci izbutesc, în
tr-un stil agreabil, alert, 
cu o inspirată adecvare a 
mijloacelor de comunicare 
la conținutul faptelor, să 
îndemne la reflexie și ati
tudine. „Jurnalul rutier" 
este o chemare la respon
sabilitate din partea tutu
ror celor angajați în tra-

•) Victor Beda, Gheorghe 
Ene : „Jurnal rutier", edi
tura „Albatros".

ficul rutier, un avertisment 
sever față de orice abate
re de la principiile și nor
mele ce trebuie să guver
neze conduita stradală, un 
adevărat cod moral, indi
vidual și colectiv, al celor 
.implicați intr-un fel sau 
althl în circulația rutieră. 
Al tuturor, deci. Iar toate 
acestea se împlinesc nu 
printr-o opțiune deliberat 
didacticistă, ci prin inge
nioasa punere în pagină a

stimați ascultători, nu s-a 
comis nici un accident de 
circulație", cu convingerea 
că aceasta nu este doar 
o dorință utopică, în con
dițiile în care tot mai 
mulți parteneri de drum 
ințeleg să se respecte între 
ei „pe această fîșie îngus
tă, dar at.it de încăpătoare", 
cînd există bunăvoință, pe 
această fîșie îngustă ce se 
numește drum, șosea, stra
dă, pe care oamenii își'in-

toare. Prin reportajul fidel 
al unei întîmplări, al unui 
accident (ce putea fi pre
venit dacă autorul sau au
torii lui nu ar fi dezertat, 
fie și numai pentru cîteva 
momente, de la legile de 
fier ale circulației, ale că
ror încălcări nu iartă mai 
niciodată), prin veritabili 
schițe sau microscenarii 
cinematografice, într-un 
cuvînt, printr-o diversitate 
de modalități publicistice,

Călătorii captivante 
în „universul rutier“

întimplărilor ce . „popu
lează" străzile și șoselele 
țării. Se realizează, intr-un 
anume fel, în cartea de 
față „monografia" unui 
an, capitolele ei constitu- 
in.du-le înseși lunile anu
lui. Această formulă de al
cătuire a sumarului creează 
premisele selectării eveni
mentelor specifice fiecărei 
perioade din perindarea a- 
notimpurilor. începind ca 
un veritabil jurnal, cu u- 
rarea „Bine ai venit, Anule 
Nou ! Merită să te onorez 
cu majuscule măcar și pen
tru că, apueîndu-te, în
seamnă că pot cresta încă 
o linie pe răbojul vieții 
mele" — (frază datată, se 
înțelege, 1 ianuarie) și în- 
cheindu-se cu dorința unui 
posibil personaj din zecile 
de mii de personaje ' ale 
„familiei conducătorilor 
auto", de a „apuca multe 
zile cînd crainicul de la ra
dio va anunța : „Astăzi.

tersectează, vrind-nevrînd, 
căile vieții (dorință și spe
ranță ce poartă data de 30 
decembrie) — „JURNALUL 
RUTIER" ne invită de fapt 
într-o pasionantă călătorie 
nu doar „într-o lume a în- 
tîmplărilor străzii", nu o 
dată senzaționale, nu o 
dată imprevizibile, ci și 
într-o lume a caracterelor 
umane atît de diverse.

Cu privire sigură, autorii 
cărții fotografiază faptele 
străzii, reconstituie secven
țele din care se alcătuiește 
imaginea globală a unui 
accident rutier sau a evită
rii acestuia, creionează în
tr-un desen ferm persona
jele dramelor sau tragedii
lor de o clipă, consemnea
ză, fără efuziuni de prisos, 
consecințele abaterilor de 
la normele de conduită 
stradală. Și, asemeni unor 
moraliști de bună calitate, 
lasă să cadă sentința în cu
vinte puține, dar edifica-

scriitoricești, în această 
carte își dau întîlnire ne
numărate întîmplări semni
ficative pe care cititorul le 
va afla cu dublu folos : o 
lectură plăcută, antrenantă, 
precum și o lectură plină 
de învățăminte. Victor 
Beda și Gheorghe Ene ofe
ră cititorilor, prin volumul 
„Jurnal rutier", nu doar o 
carte de succes la public 
(prin calitățile sale publi
cistice, prin diversitatea 
captivantă a întimplărilor 
străzii și diversitatea nu o 
dată pitorească a persona
jelor implicate), ci și un dar 
posibil, mult mai important, 
pe care îl numim VIAȚA. 
Pentru că nu se poate ca 
în fața atîtor întîmplări 
(cel mai ad&sea cu același 
trist deznodămînt plătit 
neatenției, oboselii, super
ficialității, alcoolului con
sumat . excesiv, încrederii 
oarbe în mașină, lipsei de

interes pentru educația ru
tieră a celor mai tineri 
etc.) cititorul să rămînă in
diferent. El va înțelege că 
și de atitudinea lui, de mo
dul in care va ști să se 
respecte pe sine respectin- 
du-i pe alții, • respectînd 
normele scrise și nescrise 
ale străzii, astăzi atît de 
multiplu solicitate, va de
veni un apărător al vieții 
sale și al . vieții altora. Cu 
adevărat, cum semnalează 
scriitorul Mircea Sîntim- 
breanu, „Jurnalul scoate 
derapajele previzibile, bi- 
furcația spre ghinion din 
ceața fatalității", oferind 
„o bandă suplimentară de 
circulație netezită de ex
periența altora și luminată 
atît de puternic de scurt
circuitul, totdeauna zadar
nic, al minților de pe 
urmă".

Aforismele cu țintă e- 
ducativă precisă, aforisme 
izvorîte organic din în
tîmplări ce surprind prin 
ineditul lor — un inedit 
ce amenință, din păcate, 
să devină uneori loc co
mun datorită frecvenței 
unor cazuri similare, în 
care se angajează și se 
pierd vieți omenești — 

“pun în lumină persona
litatea autorilor cărții, con
vingerea și voința lor de 
a nu lăsa indiferent ci
titorul, de a și-l soli
dariza în această bătă
lie — complexă, dar atît de 
necesară ! — pentru civi
lizația străzii, pentru per
fecționarea umană, morală, 
civică, socială. Al acestei 
bătălii pentru apărarea in
tegrității ființei umane, 
pentru apărarea vieții la 
ale cărei izbînzi cartea de 
față aduce, neîndoios, o 
contribuție aparte.

Nicolae DRAGOȘ

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
a adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare, tovarășul 
Apro Antal, cu prilejul celei de-a 
38-a aniversări a eliberării Ungariei.

Telegrame de felicitare au trimis, 
de asemenea, organizațiilor și insti
tuțiilor similare din R.P. Ungară 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Con-

siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, ministrul 
apărării naționale. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor. Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Național al Societă
ții de Cruce Roșie, Comitetul foști
lor luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului, alte organi
zații de masă și instituții centrale.

La invitația unor organizații din 
R.P. Ungară, au plecat, pentru a 
participa la festivitățile prilejuite dej 
cea de-a 38-a aniversate a eliberării' 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
delegații ale Comitetului județean de. 
partid Arad —- în județul Bekes ;j 
Comitetului judățean de partid Timiș 
— în județul Csongrad ; Comitetului 
județean de partid Bihor — în ju
dețul Hajdu Bihar ; Comitetului ju
dețean de partid Satu Mare — în 
județul Szabolcs-Szatmar.

(Agerpres)

O UZINĂ CENTENARĂ
Vizitînd țara vecină și prietenă — 

Republica Populară Ungară, discu
țiile purtate cu numeroși interlocu
tori din întreprinderi și ministere, 
din redacțiile unor ziare converg în 
majoritatea cazurilor spre un subiect' 
de mare interes — dezvoltarea eco
nomiei ungare. Gazdele subliniază că, 
în pofida dificultăților condițiilor in
ternaționale, dezvoltarea economiei 
R.P. Ungare în 1982 s-a desfășurat, în 
general, potrivit planului : venitul 
național a sporit cu 1,5—2 la sută, 
depășind 670 miliarde forinți ; pro
ducția industrială a crescut față de 
anul precedent cu 2 la sută ; produc
ția agricolă a sporit de asemenea față 
de' 1982. Este limpede, au ținut să 
sublinieze interlocutorii, că traduce
rea in viață a sarcinilor prioritare 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar — utilizarea cu eficiență sporită 
a capacităților productive, creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, ridicarea productivității mun
cii, ameliorarea balanței comerțului 
exterior — constituie căile menite să 
asigure în continuare dezvoltarea 
stabilă a economiei Ungariei.

în acest context, descentralizarea 
industriei — concentrată în prea 
mare măsură în Budapesta — și im
plantarea ei în ritm mai sus
ținut în provincie se conturează 
ca o importantă preocupare. în 
decursul istoriei, Budapesta a atras, 
ca un pol, marea majoritate a 
întreprinderilor industriale. De pildă, 
in industria constructoare de mașini, 
din 200 de uzine naționalizate în 1948, 
doar 11 se aflau în provincie, iar din 
acestea doar 3 depășeau 1 000 de 
muncitori. în anul următor. 60 la 
sută din producția industrială a țării 
se realiza la Budapesta, unde era 
concentrată jumătate din populația 
activă ocupată în industrie. Iată de 
ce, pornindu-se de la cerința dezvol
tării armonioase a economiei națio
nale, a fost adoptat ulterior un „pa
chet" de măsuri în vederea sporirii 
forței industriale a județelor.

— Echilibrarea potențialului indus
trial între Budapesta și provincie 
constituie un proces îndelungat, care 
urmează să se desfășoare pe durata a 
trei cincinale, aflăm într-o convorbire 
la unul din sectoarele de resort ale 
Comitetului de Stat al Planificării. In 
realizarea scopului propus s-au obți
nut unele succese. Astfel,' numărul 
muncitorilor ocupați în industria Bu
dapestei a scăzut in ultimele două de
cenii de la 600 000 la 400 000. Totodată, 
dacă in ultimul cincinal producția in
dustrială a țării a sporit pe ansamblu

însemnări de călătorie

cu 29 la sută, creșterea a fost pentru 
capitală de 21 la sută, in timp ce în 
cîteva județe, mai puțin industriali
zate, aceasta a fost cu 53 la sută mai 
mare.

Un exemplu elocvent de descentra
lizare îl oferă întreprinderile din 
Budapesta și din provincie ale unei 
unități dintr-o ramură de tradiție a 
economiei ungare — construcția ca-r 
blurilor electrotehnice, întreprin
derea respectivă („Magyar Kabel 
Miivek") fiind înființată încă în 1883.

— Anul acesta, cind aniversăm 
centenarul uzinei, va marca încheie
rea procesului radical de moderni
zare, care a necesitat investiții în 
valoare de 3,4 miliarde forinți, ne 
spune Urban Lajos, directorul uni
tății.

Ce noutăți aduce modernizarea în 
profilul productiv al uzinei ? în pri
mul rînd, producția urmează, să se 
dubleze în cinci ani, creșterea reali- 
zîndu-se, practic, cu același număr de 
muncitori, dar cu un profil de fabri
cație strict specializat. Specializarea 
în ramură a devenit posibilă prin în
ființarea unor filiale în provincie 
cărora „uzina-mamă" le-a acordat 
asistența tehnică și un substanțial

ajutor, in perioada dificilă a debu
tului cu muncitori calificați și spe
cialiști. Specializarea înseamnă, în 
primul rînd, o productivitate mai ri
dicată. Dacă în uzina din Budapesta, 
de pildă, în 1976 se fabricau 300—400 
metri de cabluri pe minut, acum se 
realizează peste 1 800 metri. în con
dițiile tipizării riguroase a produse
lor, s-a putut realiza creșterea vite
zei de lucru a mașinilor. Dacă in 
urmă cu cițiva ani se fabricau in 
Ungaria 40 000 tipuri de cabluri, 
acum numărul a scăzut la 6 000.

Uzina de cabluri de la Szeged, în
ființată în procesul descentralizării, 
este specializată în producerea ca
blurilor de telecomunicații, al căror 
număr atinge 2 000 de tipuri.

— Progresele pe care le-a înregis
trat colectivul au fost spectaculoase-, 
ne spune inginerul Kâlmânn Piko 
Istvân, de la uzina din Szeged. înce
pind cu 170 de muncitori, întreprin
derea are acum aproape 1 000, dar 
valoarea producției realizate a cres
cut de la 28 milioane la 2 miliarde 
forinți. Uzina s-a modernizat ah de 
an, una din ultimele noutăți consti- 
tuind-o folosirea calculatorului elec
tronic la controlul calității producției.

Filială direct subordonată între
prinderii din Budapesta, unitatea 
din Szeged a înființat, la rîndul ei. 
o filială la Kistelek, o comună si
tuată la 20 de kilometri. Vizitînd-o, 
nu poți să nu remarci eforturile edi
lilor localității de a transforma Kis- 
teleleul în oraș. De fapt, procesul de 
urbanizare este direct legat de pre
zenta industriei.

în fiecare din fabricile vizitate, 
numeroși muncitori, ingineri, cadre 
de conducere ne-au vorbit cu sa
tisfacție de colaborarea existentă 
cu unități similare din România, 
colaborare care se dezvoltă an de an, 
în folosul ambelor țări, contribuind 
la întărirea prieteniei dintre po
poarele român și ungar, construc
toare ale socialismului.

Dan CONSTANTIN

• SE EXTINDE CA
PACITATEA DE ÎNMA- 
GAZINARE A COMPU
TERELOR. Unul din marii 
producători japonezi de semi- 
conductori, „Nec Corp.", a pus 
la punct o nouă tehnologie prin 
care se extinde considerabil 
capacitatea de înmagazinare a 
computerelor, făcind posibil ca 
o unitate să cuprindă de 4 000 
de ori mai multă informație de- 
cit cele actuale. Koichi Yoshimi, 
de la laboratorul de cercetări al 
firmei, a declarat că prin noua 
tehnică într-un microprocesor 
de un centimetru pătrat pot fi 
înmagazinate 1 miliard de sem
nale informaționale. Elaborată 
In comun de profesorul Susumu 
Konishi de la Universitatea Na

țională din Kyushu și cercetă
torii de la „Nec Corp.", noua 
tehnologie are însă, deocamda
tă, dezavantajul că prezintă o 
viteză de înregistrare și redare 
comparativ mai redusă decît ac
tualele tehnologii. Firma nu in
tenționează deocamdată trece
rea la producția de masă a 
acestui nou tip de micropișpce- 
sor.

® CENTRU PENTRU 
STUDIUL CIVILIZAȚIEI 
BANTU. La Libreville, în 
Gabon, a fost creat un centru 
internațional pentru ocrotirea 
vestigiilor și promovarea cerce
tărilor privind cultura și civili
zația bantu. Bantu este unul din 
cele două grupuri etnice princi
pale din Africa,, ai căror stră

moși au trăit inițial în valea 
Nilului superior. Zona etnică 
bantu ocupă teritoriul a 22 de 
țări, din Nigeria. în vestul con
tinentului african, pînă in Insu
lele Comore, în est. trecind prin 
Zair. Angola, Zambia. Tanza
nia și Mozambic, ca să nu 
amintim decît cîteva din țările 
cu o populație mai numeroasă 
din Africa.

® UN „MUZEU AL 
NATURII". O expediție știin
țifică indiană a descoperit în 
valea rî.ului Neor. din apropie
rea munților Himalaya, un veri
tabil „muzeu al naturii" intr-o 
zonă foarte greu accesibilă oa
menilor. După cum era și de 
așteptat, expediția nu a găsit 
nici un fel de reptile preistorice
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vii, dar membrii ei au fost ui
miți de varietatea excepțională 
a florei și faunei din această 
regiune a statului indian Ben
galul de Vest. Singura descope
rire cu adevărat senzațională 
pentru paleontologi și arheologi 
a fost o peșteră, în care au 
fost găsite desene rupestre care 
atestă că valea Neorului a fost 
cîndva locuită de oameni.

• ARE INELE SI PLA
NETA NEPTUN? Pi
erind datele unor observații as
tronomice efectuate în Noua 
Zeelandă, astronomi ai Univer

sității din Pennsylvania au a- 
juns la concluzia că și Neptun 
are inele, și anume două, fiecare 
cu o lățime de aproximativ 1 900 
de km, aflate la o distanță de 
2 700 și. respectiv, 6 300 km de 
planetă. în anul 1989 satelitul 
american „Voyager-2“ se va 
apropia de Neptun. Dacă foto
grafiile ce vor fi făcute atunci 
vor confirma această concluzie, 
Neptun va fi cea de a patra 
planetă a sistemului nostru so
lar despre care știm că este în
conjurată de inele. Celelalte trei 
sînt Saturn, Uranus și Jupiter.

• CEA MAI VECHE 
CARTE DE BUCATE •108t 
scrisă în Mesopotamia, pe tă
blițe de lut, cu caractere cunei
forme, cu peste 1 500 de ani 
înaintea erei noastre. încă pe 
atunci oamenii ce trăiau Intre 
Tigru și Eufrat știau să pregă
tească numeroase sorturi de pii- 
ne. brînzeturi. produse din lap
te fermentat de-genul iaurtului. 
Pe tăblițele descoperite recent 
sînt scrise sute de rețete diferi
te. Tot pe aceste tăblițe 'este 
Înscris și numele celui mai 
vechi bucătar din istorie : Mul- 
hold. Rețetele lui au fost scrise 
cu 1 700 de ani înaintea erei 
noastre. în arhivele regelui 
asirian Assurnasirpal al II-lea 
(883—859 î.e.n.) se păstrează re
țeta unui fel de mîncare —

kubba — care se pregătește șl 
în prezent în Irak, fiind deose
bit de apreciat de consumatori.

• ERUPȚIA VULCA
NULUI ETNA. începută 
luni, actuala erupție a vulcanu
lui sicilian Etna continuă. Pe 
pantele sudice, la o altitudine 
de circa 2 500 de metri, s-au 
format zece mici noi cratere, 
din care sînt ejectate roci, ce
nușă și fum. Sute de polițiști și 
pompieri au fost mobilizați 
pentru a împiedica accesul în 
zona periculoasă al celor curioși 
să vadă mai de aproape lava 
ce se scurge încet, pe alocuri 
pe un front larg de aproape 
2 kilometri. Specialiștii au con
firmat din nou că. deocamdată, 
nici o așezare nu este primej

duită. Singurele victime înre
gistrate pînă acum ale acestei 
erupții sînt doi polițiști, răniți 
de fragmentele de rocă prove
nite dintr-o explozie provocată 
de contactul lavei incandescente 
cu zăpada aflată pe Etna. Unii 
experți apreciază că actuala 
fază eruptivă ar mai putea dura 
cîteva zile.

© ROBOT-CITITOR. 
Ingineri americani de la Insti
tutul tehnologic din Massachu
setts au creat un robot, respectiv 
un sistem electronic capabil să 
citească o carte cu voce tare. 
Cartea este așezată în fata unei 
camere speciale, iar vocea sin
tetică este1 redată de un difuzor. 
Robotul are insă și o lipsă : el 
citește cu un glas monoton, lip
sit de intonații.



„Președintele Nicolae Ceaușescu militează ferm 
pentru afirmarea aspirațiilor vitale ale poporului 

român, ale tuturor popoarelor lumii11
Prezentînd realizările remarcabile ale poporului 

român în toate domeniile de activitate, presa din 
diferite țări ale lumii pune în evidență realismul politicii 
românești, reflectînd aprecierea de care se bucură 
pe toate meridianele acțiunile consecvente de pace 
și colaborare desfășurate de România. Mijloacele de 
informare în masă de peste hotare dedică spații

ample orientărilor fundamentale ale activității interna
ționale a României, acțiunilor care au ca obiectiv 
apărarea și promovarea celor mai scumpe idealuri de 
pace și progres ale umanității, pentru care militează 
cu neobosită stăruință secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au început „marșurile de primăvară ale păcii"

Ziarul sovietic „PRAVDA" rela
tează despre lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale, desfășurate în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

„IZVESTIA", intr-un reportaj pu
blicat sub titlul „Succesul aparține 
celor iscusiți", relatează despre re
zultatele obținute de întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer, din județul 
Brâșov. Se subliniază în mod deose
bit dezvoltarea acestei unități agri
cole de stat, rezultatele obținute de 
harnicul colectiv de oameni ai mun
cii, cărora le-a fost conferit, în anul 
1982, titlul de „Erou al Muncii So
cialiste".

Ziarele centrale bulgare publică 
corespondențe din București referi
toare la documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 23—24 martie, la Ra
portul privind activitatea internațio
nală a partidului și statului nostru în 
1982 și principalele orientări în poli
tica externă a țării în anul 1983 și 
hotărîrea adoptată în aceeași proble
mă, inserînd articolele sub titluri : 
„Hotărîre a C.C. al P.C.R." („RABOT- 
NICESKO DELO"), „Direcții princi
pale ale politicii externe a României" 
(„ZEMEDELSKO ZNAME"), „Pentru 
pace și socialism" („TRUD").

„Rabotnicesko Delo" relevă că, în 
momentul de față, România dispune 
de un solid potențial productiv, că se 
acționează pentru asigurarea unei de
pline utilizări a acestei bogății na
ționale. Este subliniată atenția ce se 
acordă creșterii productivității mun
cii, în concordanță cu hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că lupta pen
tru pace, pentru dezarmare si pen
tru independență se află in centrul 
activității internaționale a P.C.R. — 
scrie- AGENȚIA A.D.N., din R.D. 
Germană, într-o relatare consacrată 
cuvîntării conducătorului partidului 
și statului nostru la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Este reluat, de ase
menea, pasajul din cuvîntare în cară 
se arată că, pentru îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor în dezvol
tarea societății socialiste, este nece
sară contribuția activă la soluționa
rea problemelor internaționale.

„Țării mai mult cărbune — sub 
această lozincă muncesc cu dăruire 
minerii români pentru a spori pro
ducția de cărbune" — scrie „NA
ȚIONAL ZEITUNG", din R. D. Ger
mană, în articolul „România : O 
mai mare producție de cărbune". 
Prin eforturile depuse pentru folo
sirea integrală a fiecărei ore de 
lucru, a fiecărui utilaj s-a reușit 
mărirea considerabilă a extracției de 
cărbune — adaugă ziarul, publicînd 
o serie de cifre în'acest sens.

Un alt cotidian din R.D.G., „JUN- 
GE WELT“, prezintă activitatea de 
economisire a energiei în țara noas
tră, eficiența economică a eforturi
lor depuse în acest domeniu, subli
niind că în ultimii ani producția de 
energie a României a crescut sub
stanțial.

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
informează despie ședința Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România si redă fragmente din cu- 
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Succesele economiei românești în 
primele trei luni ale anului în curs, 
sporurile importante realizate la o 
serie de produse de bază tac obiectul 
unei relatări a AGENȚIEI CHINA 
NOUĂ. După ce precizează că în 
primul trimestru al anului s-a asigu
rat o balanță cornetcială activă, agen
ția citată enumera o serie de mă
suri adoptate pentru extinderea pe

interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului danez 
„Information", relevă : „Președin
tele României a subliniat că țările 
nealiniate au un rol important de 
jucat in stoparea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare. România — 
a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu — participă la activitatea 
mișcării de nealiniere ca invitată. 
Am acordat și acordăm o mare în
semnătate întăririi unității în cadrul 
mișcării țărilor nealiniate, conside- 
rînd că ea va da posibilitatea ca 
aceste țări să acționeze cu mai multă 
forță în direcția politicii de destin
dere, de pace, de soluționare a pro
blemelor complexe economice exis

Relatări și comentarii ale presei internaționale 
consacrate realizărilor țării noastre, activității 
președintelui României in slujba cauzei generale 

a păcii și libertății

mai departe a exporturilor româ
nești.

Sub titlurile „Peședintele Nicolae 
Ceaușescu" și „Vocație pentru uni
versalitate", ultimul număr al revis
tei indiene „SEMINAR REPORTER" 
a publicat două articole în care sub
liniază contribuția decisivă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la dezvol
tarea social-economică a României.

în primul articol se arată că „în 
cei 18 ani de cînd președintele 
Nicolae Ceaușesbu conduce destinele 
țării sale, viața socială a poporului 
român a cunoscut un proces de 
adinei schimbări înnoitoare, care au 
ridicat la noi cote întregul sistem de 
relații sociale de producție și supra
structura politică și spirituală. Pro- 
bînd cunoștințe adinei și înțelegerea 
istoriei, a tendințelor și sensului dez
voltării social-economice a Româ
niei, președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a adus o foarte mare contribuție 
la definirea și delimitarea stadiilor 
de dezvoltare ale țării sale, în spe
cial cu privire la conținutul socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
care, în concepția sa, presupune dez
voltarea multilaterală a societății, 
progresul tuturor laturilor vieții so
ciale, economice, științifice, cultura
le, perfecționarea conducerii și for
marea omului nou în societate".

în cel de-al doilea articol revista 
evidențiază interesul deosebit al 
opiniei publice mondiale în cunoaș
terea experienței social-istorice a 
României, a gîndirii și acțiunii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, arătînd 
că „numeroase și reputate edituri 
de pe toate continentele au publicai 
lucrări selectate din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. precum și 
biografii ale președintelui României 
semnate de publiciști de renume".

La rîndul său, cotidianul indian 
„PATRIOT", într-o relatare privind

tente în lume, pentru o nouă ordine 
mondială".

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
continuă ziarul indian — consideră 
că mișcările pentru pace din estul și 
vestul Europei trebuie să acționeze 
într-o strinsă colaborare, luînd în 
considerare problemele foarte com
plexe, necesitatea opririi amplasării 
în Europa a rachetelor cu rază me
die de acțiune.

Sînt reluate, de asemenea, aprecie
rile din interviu potrivit cărora in 
nici un caz problemele care apar in
tr-o țară sau alta nu trebuie să fie 
folosite pentru accentuarea neîncre
derii și încordării ; dimpotrivă, ar 
trebui ca apariția unor greutăți să 
determine o poziție de sprijin pentru 
depășirea lor.

într-un amplu articol, intitulat 
„Ceaușescu : omul păcii", publicația 
italiană „LA GAZZETTA DELL’ 
EST" scrie, între altele : „Aspirația 
poporului român, care se identifică 
cu dorința tuturor popoarelor de a 
trăi într-o lume lipsită de coșmarul 
războaielor exterminante, de povara 
și pericolul cursei înarmărilor, într-o 
lume a păcii, bunei înțelegeri și a 
colaborării rodnice,, și-a aflat în prș; 
ședințele Nicolae Ceaușescu un emi
nent exponent și un nepbosiț mili
tant".

„Concepțiile și poziția conducăto
rului României socialiste asupra tu
turor marilor probleme care frămîntă 
astăzi omenirea, activitatea intensă 
de contacte puse în slujba dezvol
tării relațiilor internaționale ale țării 
sale și a cooperării la scară mondială 
în interesul destinderii și al înțele
gerii generale, inițiativele, propune
rile și acțiunile în vederea lichidării 
conflictelor, pentru înfăptuirea secu
rității europene, pentru realizarea 
dezarmării și afirmarea liberă și in
dependentă a tuturor națiunilor pe

calea progresului economic și social 
se bucură de aprecierea și de sim
patia tuturor popoarelor, care văd în 
România o țară demnă in cadrul ma
relui concert al națiunilor, iar în 
proeminenta personalitate a conducă
torului său un fervent «Om al păcii»" 
— evidențiază publicația italiană.

Relevînd că politica externă a 
României are drept scop fundamen
tal promovarea constantă in viața 
internațională a unei autentice' di
namici a păcii, articolul arată că 
în concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu aceasta înseamnă „o con
tinuă luptă pentru afirmarea noului 
pe arena mondială, angajarea totală 
în soluționarea tuturor marilor pro
bleme contemporane". „Este o poli
tică de principiu — continuă artico
lul — care se definește prin realism, 
originalitate și spirit de responsabi
litate, o politică ce poartă ampren
ta puternică a gîndirii și acțiunilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ar- 
hitectul și promotorul ei".

„Se poate afirma că nu există pro
blemă majoră',a vieții internaționale 
care să nu fi fost investigată de 
conducătorul partidului și statului 
român", arată publicația italiană.

Cotidianul italian „L’UM ANITA" 
dedjcă un amplu articol întâlnirii tp- 
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu delegația Parti
dului Socialist Democratic Italian, 
condusă de tovarășul Pietro Longo, 
secretar general al partidului.

„Președintele Ceaușescu a dovedit 
o atenție deosebită față de necesita
tea de a se ține seama în mai mare 
măsură de rolul țârilor mici și mij
locii în cadrul actualelor relații in
ternaționale", scrie ziarul, adăugind 
că „a fost adresat un apel popoare
lor pentru a deveni. protagoniste ale 
unui dialog de pace, fără deosebire 
și dincolo de diferendele de ordin 
economic, politic și social care sepa
ră Europa occidentală de cea răsări
teană".

„O temă de un deosebit interes 
pentru președintele României este 
aceea cu privire la dezvoltarea ță
rilor din lumea a treia și la o ac
țiune organică in domeniul proble
melor economice internaționale. în 
repetate rinduri președintele Nicolae 
Ceaușescu a invitat, de asemenea, 
marile puteri și organizațiile inter
naționale să se angajeze în mai 
mare măsură în acest domeniu, ți- 
nînd seama că securitatea, pacea și 
dezvoltarea țărilor mai puțin indus
trializate — care reprezintă două 
treimi din populația lumii — sînt 
indivizibile", arată „L’Umanita".

Ziarul danez „INFORMATION" se 
referă într-un articol la poziția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Europa, la 
hotărîrea tării noastre ca oină în 
anul 1985 să mențină cheltuielile mi
litare la nivelul anului 1982. la re
ducerile cheltuielilor . noastre in 
acest domeniu, suma economisită 
fiind alocată sectorului social.

în ce privește securitatea europea
nă, reuniunea de la Madrid, „Infor
mation" reține dorința României de 
a fi convocată o conferință de încre
dere si dezarmare în Europa, de a 
fi respectate principiile înscrise în 
Actul final de la Helsinki, de a fi 
asigurată continuitatea procesului 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa.

(Agerpres)

Zeci de mii de demonstranți vest-germani 
împotriva cursei înarmărilor nucleare

O Referindu-se la tradiționalele „Marșuri de primăvară ale păcii" 
din Republica Federală Germania, care au demarat zilele aceșfea, agen
ția Associated Press scrie că „peste 10 000 de demonstranți s-au masat 
la intrările a șase baze militare americane" staționate pe teritoriul vest- 
german. In unele locuri s-a apelat la poliție pentru a-i dispersa pe de
monstranți, așa cum a fost cazul la baza militară de la Neu Ulm, din 
sudul R.F.G., unde poliția — utilizind cîini-lupi și grenade cu gaze la
crimogene — a împrăștiat citeva sute de participant la o demonstrație 
antinucleară. Numeroși demonstranți au fost molestați, iar unul a fost 
arestat. Ulterior, demonstranții s-au strins din nou în fața bazei ameri
cane, precizează agenția citată.

In orașul Kellinghusen, din nord, circa 1 500 de militanți pentru pace 
au blocat intrarea principală a depozitului de muniții de la Liliencron, 
unde sint încartiruite atit trupe vest-germane, cit și americane. Alte 
peste 1 000 de persoane au început un marș pentru pace, plecind de la 
Universitatea din Marburg in direcția bazelor militare din împrejurimile 
orașului Frankfurt pe Main. Acțiuni similare au avut loc la Heidelberg, 
oraș în jurul căruia există, de asemenea, numeroase baze militare ame
ricane.

Reprezentanți ai mișcării pentru pace din R.F.G. au declarat că 
actualele marșuri antinucleare, la care vor participa cel puțin 500 000 de 
persoane, constituie un preludiu al marilor demonstrații ce vor avea loc 
mai tirziu, în acest an, dacă nu vor fi abandonate planurile N.A.T.O. 
privind amplasarea, incepînd din decembrie 1983, în cinci țări vest-eu- 
ropene,1 inclusiv R.F.G., a celor 572 de rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune de tip „Pershing-2" și „Cruise".

Grecia : Crește mișcarea 
împotriva buzelor militare străine

„Afară cu bazele morții !“, sub această lozincă la Alena a avut Ioc o 
amplă demonstrație împotriva bazelor militare ale N.A.T.O.

Agențiile

de presă transmit:'

DONAȚIE DE CĂRȚI. Ambasada 
României la Abidjan a donat Bi
bliotecii naționale din Republica 
Coasta de Fildgș un set de cărți 
românești din diverse domenii, cu- 
prinzind, la loc de frunte, opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Totodată, au fost donate 
filme documentare.

„STOP IMIGRANȚILOR". Pre-
I ședințele Federației uniuifilor pâ-. 
| tronilor din R.F. Germania, Otto

Esser, a cerut autoritățiioi' din'ă-I 
| ceastă țară să oprească afluxul de
lucrători imigranți și, totodată, să I 
acționeze pentru reîntoarcerea in | 
țările lor a lucrătorilor străini din 
R.F.G., respectiv a

I „muncitori-oaspeți".
actualei crize,

așa-numi(ilor 
tn condițiile 

patronii vest-ger- 
rnani nu mai sint dispuși să anga
jeze muncitori străini, confirmând 
adevărul că aceștia sînt ultimii la 
angajare și primii la concediere.

Sesiunea Comisiei hidrotehnice mixte româno-iugoslave
BELGRAD 4 (Agerpres). — în pe

rioada 28 martie-2 aprilie 1983, la 
Novi Sad au avut loc lucrările se
siunii a XXV-a a Comisiei hidroteh
nice mixte româno-iugoslave. Lucră
rile sesiunii s-au 'desfășurat în spi
ritul prieteniei și colaborării, evi
dențiind caracterul concret și efici
ența activității comune în decursul 
celor 28 de ani care au.trecut de la 
înființarea comisiei mixte în rezol
varea problemelor de interes re
ciproc în utilizarea cursurilor de apă 
care traversează sau formează fron
tiera de stat.

în spiritul Declarației comune ro
mâno-iugoslave la nivel înalt, din 
octombrie 1982, Comisia hidrotehnică 
mixtă a scos în evidență necesitatea 
acțiunii comune pentru promovarea 
colaborării multilaterale între țările 
dunărene, în vederea gospodăririi 
raționale și protejării calității ape
lor Dunării.

Delegația română la lucrări a fost 
condusă de Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor, iar 
delegația iugoslavă — de Georgina 
Bojici, președintele Comitetului pen
tru gospodărirea apelor al Provinciei 
socialiste autonome Voivodina.

tunis. Reuniune ministerială a Ligii Arabe
TUNIS 2 (Agerpres). — După cinci 

zile de dezbateri, la Tunis s-au în
cheiat lucrările celei de-a 79-a se
siuni a Consiliului Ministerial al 
Ligii- Arabe, informează agenția 
France Presșe. în documentul final, 
participanții au adresat un apel Con
siliului de Securitate al O.N.U., ce- 
rîndu-i reactivarea rezoluțiilor care 
stipulează „suspendarea construirii 
așezărilor israeliene în teritoriile a- 
rabe ocupate și desființarea celor 
existente". De asemenea, Liga Ara
bă cere O.N.U. să adopte împotriva

Israelului măsuri în conformitate cu 
prevederile Cartei O.N.U., avind în 
vedere refuzul acestei țări de a se 
conforma deciziilor anterioare în 
această problemă. în document sînt 
denunțate, totodată, „acțiunile care 
au dus la intoxicarea elevilor pales
tinieni în anumite localități din Cis
iordania" și se cere /Organizației 
Mondiale a Sănătății și Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii să în
treprindă de urgență o anchetă, pen
tru elucidarea împrejurărilor în care 
s-au produs aceste incidente.

teatre
@ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): O scrisoare pierdută — 10;
Cavoul de familie — 15; Gaițele — 
19,30; (sala Atelier): Act Venetian — 
10,30; Inocentul — 19,30; (sala mică a 
Palatului): Gimnastică sentimentală 
— 15,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic pentru elevi. Dirijor și so
list: Aurelian Octav Popa — 11.
© Opera Română (13 18 57): Bălcescu 
—• ii; Frumoasa din pădurea ador
mită — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11): Lecția 
de dragoste — 10,30; Suzana — 19; 
(la Sala Palatului): Parada vedete
lor ’83 — 16; 19,30
© Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Răceala — 10,30; Cu ușile închise — 
15,30; Amintiri — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Poezia muzicii 
tinere — 15; 19.
© Teatrul Mic (14 70 81): Fluturi,

Evenimentele din America Centrală
• Nicaragua contestă competența O.S.A) în ce privește dife
rendul cu Honduras • Noi succese militare ale forțelor revo
luționare salvadoriene • Critici împotriva amestecului S.U.A. 

în conflictul intern din Salvador
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Nicaragua va contesta competența 
juridică a Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) în examinarea di
ferendului cu Hondurasul, a declarat 
misiunea nicaraguanâ la O.S.A.

Potrivit reprezentantului nicara- 
guan la O.S.A., acest organism nu 
poate examina diferendul dintre Ni
caragua și Honduras, din moment 
ce problema respectivă a fost deja 
prezentată Consiliului de Securitate 
al O.N.U. Or, Carta O.S.A. stipulea
ză că toate problemele litigioase în
tre statele americane trebuie să fie 
examinate de către O.S.A. înainte 
de a fi înaintate Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., a precizat diploma
tul nicaraguan.

Anterior declarației, ministrul hon- 
durian de externe, Edgardo Paz Bar- 
nica, ceruse Consiliului Permanent 
al O.S.A. să-și ofere „bunele oficii" 
în această problemă.

SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 
Detașamente ale Frontului Farabun- 
do Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au scos din 
luptă 84 de militari ai forțelor ar
mate salvadoriene aparținînd bata
lionului de elită „Ramon Belloso",

antrenat în S.U.A. — a anunțat pos
tul de radio al F.M.L.N., „Vencere- 
mos“.

SAN JOSE 2 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la San 
Jose, Jorge Shafik Handal, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Salvador, comandant al Forțelor ar
mate de eliberare și membru al Co
mandamentului General al Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.), a acuzat S.U.A. 
că pun piedici în calea inițierii unui 
dialog pentru soluționarea conflictu
lui intern salvadorian — transmite 
agenția Prensa Latina. „Cit timp 
S.U.A. își vor menține hotărîrea de 
a contribui la lichidarea ,pe cale mi
litară a F.M.L.N., va exista și pe
ricolul grav de a se lărgi și regio- 
naliza conflictul intern salvadorian" 
— a spus Shafik Handal. El a men
ționat că S.U.A. au creat un nou pod 
aerian pentru transportul de arma
ment către Salvador.

în aceste condiții — a arătat Scha- 
fik Handal — F.M.L.N. nu poate 
participa la procesul electoral pre
conizat de guvernul salvadorian, 
considerîndu-1 o farsă menită să 
perpetueze actualul regim militar.

PRIMELE EFECTE ALE PLANULUI 
DE AUSTERITATE, anunțat recent de 
guvernul francez, s-au făcut simțite 
la 1 aprilie - anunță agenția France 
Presse. Au fost sporite cu opt la 
sută majoritatea tarifelor publice : 
electricitate, gaz, telefon, transpor
turi. De asemenea, au fost majo
rate impozitele pe băuturi alcoolice, 
precum și prețul pîînii și s-a intro
dus o taxă parafiscală asupra pre
țurilor carburanților. Pe plan social, 
relevă A.F.P., a fost adoptată o 
nouă dispoziție menită să contribuie 
la diminuarea șomajului, flagel care 
afectează peste două milioane de 
francezi.

| NOUA 
RIEI, al

| blicității ... ______ . _ _____
legea fundamentală a țării din 1847, I 

1 a cărei valabilitate a încetat după I 
. lovitura militară de stat din 1980.

Poporul liberian — șe arată in I 
I preambulul documentului — consi- | 

deră că principala sarcină a țării 
Io constituie preocuparea față de. 

consolidarea păcii, colaborării in
ternaționale și asigurarea unității ■ 

| statelor continentului african.
Inundațiile din argenti- 1 

• NA au compromis recoltele pe o 
suprafață de citeva milioane de i 

I hectare și au lăsat fără adăpost 
peste 100 000 persoane — relatează 

I agenția E.F.E. Recentele inundații, 
| care persistă de aproximativ șapte I 

luni, îndeosebi in cinci provincii ale I 
. țării, datorită revărsării apelor 
fluviilor Parana și Iguazu, sint, ală- 

I turi de cele din 1905, cele mai grave 
din ultimii o sută de ani.

L_

CONSTITUȚIE A LIBE- 
cărei text a fost dat pu
ia Monrovia.■ va înlocui
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Mari manifestații- 
de protest în S.U.A.
® Sub devizele „Opriți demența 

nucleară !“, „Să se pună capăt 
cursei înarmărilor !“, în fața clădi
rii laboratorului din Livermoore, 
unde se lucrează la punerea la 
punct a unor noi tipuri de, arme 
nucleare, a avut loc o mare de
monstrație de protest. Participan
ții au cerut încetarea cursei înar
mărilor. Numeroși profesori uni
versitari și cercetători științifici de 
la Universitatea Stanford din Cali
fornia au cerut sistarea cercetărilor 
și a executării comenzilor în dome
niul perfectării unor noi tipuri de 
arme nucleare solicitate de Pen
tagon.

Poliția americană a arestat 40 
de persoane participante la o de
monstrație desfășurată în fața unui 
institut de cercetări in domeniul 
armelor nucleare din New York.

Japonia :
Pentru ca Hiroshima 

și Nagasaki să nu se mai 
repete niciodată !

® Organizațiile obștești care se 
pro.nunță pentrur-dezarmare și pace 
din Japonia au căzut dA acord să 
desfășoare în. comun tradiționalul 
marș al păcii, care estK organizat 
in fiecare an, - trecîndl printr-un 
mare număr de orașrKși așezări 
rurale ale țării. Pa, '^ipanțli la 
marșul din acest an vot\pleca la 
7 mai din Tokio și vorf '..răbate 
mai mtilte prefecturi, ajun >'id la 
Hiroshima și Nagasaki. _ >, „

Peste 30 000 de locuitori ăi' capi
talei nipone s-au întrunit, sîmbătă, 
în parcul „Yoyogi", în cadrul unui 
miting de masă, pentru a-și expri
ma protestul împotriva cursei înar
mărilor și a pericolului unui război 
termonuclear.

Șase milioane de 
și 14 minute

«

Timpul. Timpul este... de toate. Este subiect de 
(atribut obiectiv al existenței materiei sau proiecție

ani

dispută filozofică 
, . subiectivă ?), este 

bani (pentru cine-i are) și nonvaloare (pentru cine nu). Timpul poate fi 
frumos, urît sau variabil (după cum arată, invers, prognozele meteoro
logice), poate fi - la plural - timpuri bune sau timpuri grele, poate fi 

i deextensibil (ca un gumilastic), se poate comprima (ca într-o butelie 
aragaz), așa cum se poate trage de timp (nu numai la fotbal).

Inepuizabil inițial, timpul a ajuns în stare de penurie.
...De pildă, Lucie avea timp berechet, nici nu se uita la ceas 

săptămînile. Lucie - știți pine este, nu ? E o persoană la care au 
sat și după care au suspinat mulți, iar o știre de acum citeva zile ară
ta că e vedeta unui ciclu de conferințe și expoziții la Paris. Dar nu-i 
franțuzoaică, n-are șic parizian, e africană, statura micuță, înălțimea 
doar un metru ; inteligența nu era prea scăpărătoare, in cutia cra
niană încăpea doar un creier de 600 cm3. Iar ca vîrstă... încâlcind dis
creția asupra vîrstei femeilor trebuie să dezvăluim că nu mai e o 
tinerică, are etatea de 2,5 milioane de ani.

La descoperire, a fost considerată de paleontologi

cu
vi-

La descoperire, a fost considerată de paleontologi ca trăsătura de 
unire, ce lipsea, între- maimuță și om, adică principala verigă în marea
aventură umană începută acum șase milioane de ani.

Lucie s-a născut cam greu - le-au trebuit vreo 
ani părinților ei australopiteci să poată anunța la mica publicitate „feri
citul eveniment" - în schimb s-a măritat cu un hominid de treabă, au 

■avut o căsătorie fericită, cu copii, mulți nepoți și strănepoți. Care,' pe 
parcursul altor milioane de ani — pe atunci timpul nu conta, timpul 

lucru manual și au devenit niște

trei milioane de

nu era bani - au absolvit cursuri de 
homo habilis tot mai indemînatici.

N-au făcut decît o singură mare
Și cum un păcat trage pe altul, au 
le-au combinat în jocul ,,a trece prin 

Joc ce se juca, la început tacticos, 
din abundență — cum au dovedit „

mondial, <
de strănepoți ai lui Lucie. Dar în cel de-al doilea, în decurs de 5 ani 
s-au lichidat 50 de milioane, deci timpul s-a condensat mult. '

Iar criza de timp a continuat să se intensifice.

i greșeală - au descoperit focul, 
creat pe urmă și sabia, iar apoi 
foc și sabie".
pe îndelete, timpul încă se găsea 

.războiul de o sută de ani" sau 
războiul de 30 de ani". Chiar și la accelerațiile epocii, în primul război 
..„..di„L au trebuit patru ani ca să fie eliminați doar nouă milioane

t
...Exact cînd se anunța succesul lui Lucie la Paris, apărea în ziarul 

„Neue Ruhr Zeitung" interviul unui lider al N.A.T.O. în care își expu'nea 
punctul de vedere asupra negocierilor privind eurorachetele. Respec ,iv. 
că, după părerea sa, ar fi absurd să se opteze doar pentru rachett ‘a' 
„Cruise" și că in nici un caz nu ar concepe renunțarea la amplasț a 
rachetelor „Pershing II". !

De ce ? De ce la „Cruise" s-ar mai putea renunța, dar la „Per
shing" nu ? Pentru că, se arată în interviu, „Cruise" au nevoie de două 
ore și jumătate spre a-și atinge ținta, iar „Pershing"-urile sînt incom
parabil mai rapide, le-ar trebui doar 14 minute.

Atît : ’
Percile < 
percile - punindu-se capăt marii aventuri începute acum 6 milioane 
de ani de către strămoșii lui Lucie și continuată apoi de urmașii ei, 
cărora I* ~ ------- * —*’.... — ■ ■ • 2_.
pare că încă nu destul).

Intr-adevăr, de cînd timpul a devenit bani el s-a comprimat fantas
tic, oamenii nu mai concep pierderile de timp.

Dar oare omenirea va fi de acord să înlocuiască timpii morți prin 
timpul morții ? I

: 14 minute, deci citeva sute de secunde, ca să semene ciu- 
acelea negre-portocalii - și care s-ar multiplica apoi ca ciu-

le-a crescut continuu capacitatea cutiei craniene (mult, dar se

N. COREU
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fluturi ~ 10,30; Diavolul și bunul 
dumnezeu — 18,30.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Copiii lui Kennedy — 11; Baladă co
tidiană — r20.
© Teatrul de comedie (16 64 60): Pețl- 
toarea — 10,30; Arma secretă a lui 
Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Idioata — 10; Cinci ro
mane de amor — 15; Mița în sac — 
20; (sala Studio): Pensiunea doamnei 
Olimpia — 10,30; Omul care face mi
nuni — 15,30; Noaptea umbrelor — 
19,30.
© Teatrul Giuleștl ‘ (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul în grădină — 10;
Dragă mincinosule — 15; Anunț la 
mica publicitate — 19; (sala Giulești, 
18 04 85): O noapte furtunoasă — 10; 
Șapte martori — 18.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78): Doctore, sînt 
al dumneavoastră — 11; Belmondo al 
II-leâ— 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30. 
@ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Somnoroasa aventură — 18,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45): 
Un bărbat și mai multe femei —19,30. 
O Ansamblul „Rapsodia Română"

(13 13 00): Fata moșului cea harnică
— 10,30; Varietăți muzicale — 19.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Trei grăsani — 10,30; Cădere liberă
— 19.

cinema
• Septembrie: CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Puterea și Adevărul: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 14; 18.
• Facerea lumii : VICTORIA
(16 28 791 — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
© Haiducii: BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 17,45; 20.
© Profetul, aurul și ardelenii: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© La capătul liniei: GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. ■
® Zile fierbinți: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
© B. D. intră tn acțiune: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, MODERN (23 71 01) — 0; 11,15;
13,30; 15,45;'18; 20,15.
0 Trei zile și trei nopți: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Omul care ne trebuie: COTROCEN1 
(49 48 48) - 15; 17,30; 20.
© Buletin de București: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
® Grăbește-te Încet: VIITORUL
(11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
© Fiul munților — 9; 11; 13,15; Copiii 
bătrînei Vera — 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 6110).
© Potopul (seriile III—IV): LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9,30; 12,30; 16; 19. 
© Trei oameni periculoși: FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Heidi In oraș — 9,15; 11,30; 13,30; 
15,45; Pe căi nelegaie — 17,45; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
© Cîinele: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Piedone Africanul; DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) - 13,30; 16; 19.
• Abba: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Competiția: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

0 Tunurile din Navarone: AURORA 
(35 04 66) - 9; 12; 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) - 9; 12; 16; 19.
• Cafe Express : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
CAPITOL (16 29 17) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

PROGRAMUL 1
B,00 Consultații pentru bacalaureat
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii’

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17,00 Telesport. Handbal masculin: 

Dinamo București — Zelezniciar 
Niș — meci retur în semifinalele 
„Cupei cupelor". Transmisiune 
directă de la Palatul sporturilor.

In pauză: reportajul „Hai Cra
iova!"

18.20 Imagini din R.P. Ungară
18.40 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal
19.20 La zi în agricultură
19,30 Cîntarea României.
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori, mari actori". „Zborul 
vulturului". Producție suedeză

22.10 Telejurnal © Sport
22.20 Avanpremieră săptămînală TV

PROGRAMUL 2

10,00 Matineu simfonic 
12,00 Instantanee
12.10 Muzică populară
12.40 Carnet cultural bucureștean
13,05 Farmecul^ muzicii
14,25 Clubul tineretului
15.10 Teatru TV: „îndrăgostiți! de la 

masa 10" de Osvaldo Dragun
16.35 Desene, animate
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19,50 Concert popular duminical
21.35 Melodii îndrăgite
22.10 Telejurnal © Sport
22.20 Avanpremieră săptămînală TV

LUNI, 4 APRILIE

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Ă patriei cinstire. Moment poetic
20.30 Panoramic economic 
21,00 Tezaur folcloric
21.30 Curier cetățenesc
21,45 Roman-foileton: „Marile spe

ranțe".
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tineri soliști
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor
21,05 Agendă bucureșteană
21.15 De pretutindeni
21,45 De pe scenele de concert ala 

Capitalei
22.15 Telejurnal
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