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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ/
Perioada optimă pentru semănat se apropie de sfirșit
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® Pînă în seara zilei de 8 aprilie, porumbul a fost însămînțat 
pe 943177 hectare, ceea ce reprezintă 41 la sută din supra
fața prevăzută

• Exemplul fruntașilor - județele Olt, Ialomița, Mehedinți, Giurgiu, 
Buzău - demonstrează că se poate lucra repede și bine

• în județele unde însămînțările sînt întîrziate este absolut 
necesar să se acționeze energic, fără răgaz, pentru crește
rea substanțială a vitezei zilnice de lucru

• Pretutindeni să se lucreze din zori și pînă seara la semănat 
și în două schimburi la pregătirea terenului

PĂMÎNTUL

creșterii puternice a producției agricole

Avuția naționala a întregului popor

Prof. univ. dr. Oprea PARPALĂde dezvoltare a societății românești pe calea progresului.Deosebit de semnificativă pentru a caracteriza unitatea indestructibilă dintre om și pămînt mi se pare cunoscuta formulare după care „munca este tatăl, iar pămîntul este mama oricărei avuții".La noi în țară, tocmai agricultura este ramura producției materiale în care pămîntul are un rol cu totul deosebit, fiind socotit — pe bună dreptate — principalul mijloc de
■țt

Pe marginea Decretului Consiliului de Stat 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară 
a Fondului Funciar

ridicat de civili-

Instituirea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar. în subordinea nemij- ' locită a Consiliului de Stat, evidențiază încă o dată atenția prioritară de care se bucură în România problemele privind apărarea, folosirea, conservarea și ameliorarea fondului funciar, ca parte componentă a politicii Partidului Comunist Român de folosire rațională a tuturor resurselor de producție, inclusiv a celor naturale — renuvelabile și deci inepuizabile — cum este și pămintul.în ansamblul condițiilor materiale de existență a societății umane, pămîntul a avut un rol cu totul deosebit, deoarece de existența lui este legată existenta a tot ceea ce este viață pe Terra. De folosirea pămintulul este condiționată însăși evoluția societății umane, știut fiind gradulzație la care au ajuns comunitățile agricole. Toate marile civilizații ale antichității au păstrat un adevărat cult pentru pămînt.Această atenție asociată prin vremuri pămîntului își are explicația și în faptul că și astăzi, în epoca zborurilor cosmice, pămîntul reprezintă încă locul și condiția de existență a generațiilor succesive, ceea ce implică obligația — pentru fiecare generație — de a-1 conserva și a-i ridica puterea productivă, rodnicia, în folosul propriu și al viitoarelor generații.Pentru poporul român, pămîntul are și o mare semnificație social- politică, pentru că pămîntul înseamnă patria, care întotdeauna este circumscrisă Ia un teritoriu dat. Tocmai lupta milenară a strămoșilor noștri pentru apărarea patriei, a pă- mintului a reprezentat o condiție fundamentală pentru continuitatea neamului românesc, pentru a fi cei care sintem astăzi. în același timp, de pămîntul românesc a fost legată existența țărănimii, care — prin împletirea luptei de eliberare națională cu cea de eliberare socială, purtată secole de-a rândul — a acționat ca o puternică forță motrice

producție, fără de care nu poate fi practicată această îndeletnicire socială de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale și asigurarea hranei poporului. în asemenea condiții, folosirea rațională a pămîntului are un caracter prioritar în cadrul măsurilor de politică agrară, mai ales că — în agricultură — pămintu] îndeplinește o dublă funcție economică : cea de mijloc de muncă, al cărui randament condiționează în .mod direct randamentul obiectelor muncii asupra cărora acționează (plantele și animalele) ; cea de obiect al muncii, al cărui randament depinde de cantitatea și calitatea celorlalte mijloace de muncă folosite (tractoare și mașini agricole, plante și animale, îngrășăminte etc.). De aceea, folosirea rațională a pămîntului în agricultură reprezintă axul central în jurul căruia gravitează toate celelalte măsuri de folosire a resurselor de producție.Instituirea unui organism central, care să asigure gospodărirea unitară a fondului funciar, corespunde nu numai unor necesități organizatorice (dată fiind multitudinea de proprietari, dar mai ales de uzufructuari ai fondului funciar), ci în mod deosebit necesității rezolvării competente a unor probleme deosebit de

complexe în folosirea fondului funciar, rezultate din particularitățile economice ale pămîntului, ca principal mijloc de producție în agricultură.Rezultat al unor procese cosmice a căror taină omul încă n-a descifrat-o pe deplin, pămîntul — spre deosebire de toate celelalte mijloace de producție folosite de om în procesul de producție agricolă — nu poate fi fabricat, nu poate fi înmulțit, el este limitat ca întindere. . Această caracteristică își pune pecetea pe întreaga politică de folosire rațională a pămîntului, reflectată și în atribuțiile Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului ciar. în rând, in resc se folosirea lă in agricultură a întregii suprafețe ■ disponibile, a fiecărui metru pătrat de pămînt. mai ales că. la actualul nivel de valorificare a terenului agricol și la actualul nivel de dezvoltare â forțelor de producție din agricultură, posibilitățile de extindere — îndeosebi a suprafeței arabile — sînt mult limitate (doar pînă la 10 milioane hectare, prin valorificarea în principal a Deltei Dunării).Pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industrii Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie 1982 : „Trebuie să 
avem în vedere că dispunem numai 
de 0,43 hectare teren arabil pe lo
cuitor. Nu avem posibilitatea să 
mărim mai mult suprafața arabilă și 
nu putem să mărim cu nimic supra
fața agricolă. De aceea, trebuie să 
acționăm cu toată hotărârea pentru 
conservarea și mărirea potențialului 
productiv al pămîntului".Cu toată claritatea se desprinde că limitarea teritorială a pămîntului, în condițiile sporirii populației și a creșterii veniturilor populației, face necesară folosirea tot mai intensivă a fiecărui lot de teren, ridicînd intensificarea agriculturii la nivelul

Fun- primul mod fi- impune integra-

(Continuare în pag. a V-a)
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BRĂILA. A fost lansat 
un nou supertraulerîn județul Brăila, competiția muncii stimulată de apropierea sărbătorii de la 1 Mai cunoaște în aceste zile un ritm mereu mai accentuat. Deosebit de edificator este raportul muncitoresc al colectivului de la Șantierul naval din Brăila, care a reușit să lanseze o nouă navă. Este vorba de supertraulerul „Postăvarul" de 5 200 tdw, a patra navă din serie și prima de acest tip realizată de la începutul anului la șantierul brăilean. Prin importante îmbunătățiri aduse tehnologiei de fabricație, prin repro- . iertarea unor subansamble și utilizarea de înlocuitori, la această navă s-au economisit 31 tone laminate finite pline dip oțel, 4,9 tone laminate din alamă și 4,7 tone bare turnate din bronz. Nava dispune de elice cu pas reglabil, de ambarcațiuni de salvare și accesorii confecționate din fibre de sticlă. De remarcat, totodată, că prin creșterea productivității muncii la supertraulerul „Postăvarul", comparativ cu navele precedente din această serie, ciclul de fabricație a fost scurtat cu 6 luni, economisin- du-se 100 000 ore de muncă, echivalentul necesar realizării a trei barje de cîte 2 000 tone. (Corneliu Ifrim, corespondentul „Scînteii").

BRAȘOV. Toate contractele 
la export — onorate la termenAsigurând din timp fondul de marfă prevăzut pentru export, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Brașov și-au onorat integral obligațiile contractuale pe primul trimestru al anului. Totodată, ei au reușit să livreze, suplimentar, unor parteneri externi produse în valoare de 42,8 milioane lei. O contribuție de seamă la obținerea acestui rezultat; l-au adus colectivele întreprinderilor „Rulmentul“-Brașov, „Elec- troprecizia“-Săce!e, „6 Martie“-Zăr- nești, întreprinderea de material rulant „Colorom“-Codlea și întreprinderea de articole tehnice din cauciuc. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul „Scînteii").
BUZĂU . Livrări suplimentare.Angajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mal, oamenii muncii din industria județului Buzău au încheiat primul trimestru al anului cu o depășire a planului producției marfă de 79,2 milioane lei. Față de aceeași ■ perioadă a anului trecut, sporul producției marfă se ridică la 246,9 milioane lei. Ca urmate, pină la 9 aprilie au fost livrate suplimentar economiei naționale 434 tone laminate finite pline din oțel, 312 tone utilaje tehnologice, 50 tone unelte forjate, 34 tone garnituri de frână și etanșare, 29 tone uleiuri minerale, 18 tone aparate de cale, 56 000 mp țesături din bumbac, 11 200 mp țesături din lină, produse electrotehnice în valoare de 6,1 milioane Iei și altele; (Stclian Chiper, corespondentul „Scînteii").

COVASNA. Peste prevederi 
produse utile 

economiei naționale

Foto : Eugen Dichiseanu ,
Datorită eforturilor permanente depuse de colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Covasna pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, în primul trimestru al anului au fost livrate economiei

telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Participanții la plenara Consiliului Ziariștilor din Republica Socialistă România, ale cărei lucrări s-au desfășurat intr-o atmosferă de puternică adeziune Ia politica partidului, de deplină angajare patriotică de a acționa, asemenea întregului nostru popor. ' pentru înfăptuirea obiectivelor de o excepțională însemnătate stabilite de Conferința Națională, a orientărilor și in- dicațiiibr date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. iși exprimă și cu acest prilej, în numele tuturor gazetarilor comuniști din țara noastră, întreaga recunoștință, și nemărginita prețuire pentru clarviziunea, fermitatea și consecvența revoluționară cu care acționați pentru progresul și înflorirea scumpei noastre patrii, centru edificarea socialismului și comunismului în România, pentru triumful cauzei' păcii și progresului în întreaga lume. •Făcîndu-și un titlu de mindrie din a reflecta ceea ce este semnificativ in munca și în viață poporului, din a se dovedi un cronicar activ al măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, acționînd cu păsiune, abnegație și spirit revoluționar pentru a-și îndeplini misiunea de însuflețitor purtător de cuvint al partidului în mase, presa din patria noastră este adine implicată în soluționarea problemelor construcției economice. în desfășurarea și perfecționarea vieții științifice și culturale, in formarea, și dezvoltarea, conștiinței socialiste a oamenilor muncii și ridicarea nivelului lor ideologic. în promovarea consecventă a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Magistralul Raport pe care l-ați prezentat la Conferința Națională, strălucita dumneavoastră Expunere rostită la plenara Comitetului Central al Partidului din iunie 1982. cuVînțarea prilejuită de sărbătorirea semicentenarului ziarului „Scinteia". întreaga dumneavoastră operă teoretică și acțiune revoluționară, mult stimate tovarășe secretar general, constituie pentru presă și pentru toți slujitorii ei un permanent și mobilizator program de muncă și luptă revoluționară, deschizîndu-i largi perspective de afirmare tot mai puternică în viața societății, în opera istorică de edificare a noii orânduiri in România.însuflețiți de faptele întregii noastre națiuni, de sarcinile trasate de partid, de indicațiile și orientările dumneavoastră, noi toți, cei ce lucrăm in presă, ne angajăm să. participăm activ, prin scrisul nostru, prin întreaga noastră activitate, la perfecționarea continuă a vieții economice, ideologice și politico-edu- dative, la asigurarea unor rezultate superioare în toate compartimentele societății.Vă sîntem profund recunoscători, mult stimate tovarășe secretar general, pentru schimbările înnoitoare

care au avut și au loc în conținutul activității presei— care se desfășoară sub directa dumneavoastră îndrumare. întilnirea — de excepțională însemnătate pentru orientarea activității presei noastre — pe care ați avut-o cu conducerile redacțiilor ziarelor, revistelor, radioului și televiziunii, indicațiile date cu privire la angajarea mai energică, mal profundă a presei în problematica majoră a prezentului patriei și al lumii, cerința de a face din activitatea presei și ,ra- dioteleviziunii o amplă tribună de afirmare a noului, a atitudinii oreatoare, revoluționare, de afirmare a combativității și exigenței comuniste, a ideologiei clasei muncitoare in confruntarea contemporană de idei, au constituit și constituie pentru noi toți un puternic îndemn la autoperfecționare și autodepășire. la o superioară valorificare a tuturor resurselor de inițiativă, de creativitate, de dăruire patriotică.Vă asigurăm, mult .stimate tovarășe secretar general, că, în lumina documentelor Conferinței Naționale și ale plenarei din iunie 1982, presa va acționa necontenit pentru mobilizarea largă a întregului popor, a tuturor conștiințelor țării la înfăptuirea neabătută în viață a politicii partidului, pentru a-i ajuita pe oameni să înțeleagă in profunzime hotărârile de partid, legile țării, cerințele obiective ale dezvoltării patriei în etapa actuală.Asemenea întregului popor, ziariștii comuniști din România își exprimă din. adîncul inimilor și conștiințelor profunda satisfacție și mindrie că in fruntea partidului și statului nostru vă afilați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. simbol'mereu viu al dăruirii depline pentru cauza poporului, eminent conducător politic, revoluționar încercat și înflăcărat patriot, personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, căruia patria noastră, liberă, suverană și demnă, vă datorează strălucirea de azi, certitudinile ei de mîine. îngăduiți-ne ca, și de această dată, cu prilejul plenarei Consiliului Ziariștilor, consacrată dezbaterii sarcinilor ce revin presei în lumina hotărârilor Conferinței Naționale a partidului— hotărâri primite de noi toți cu deplină aprobare, cu voința devotată de a sluji înfăptuirea lor exemplară— să vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din toată inima, urările noastre fierbinți de ani multi , și fericiți, spre binele întregului popor, spre gloria României socialiste. Ne angajăm solemn a întări acest suprem omagiu de conștiință prin legămîntul ca faptele noastre de muncă, de atașament și credință nestrămutată față de partid, față de dumneavoastră, să fie la înălțimea încrederii pe care partidul, dumneavoastră personal o acordați presei, slujitorilor ei, la înălțimea mărețelor obiective ale construcției socialiste pe care poporul român, toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, o desfășoară cu entuziasm, în strânsă unitate in jurul partidului, al dumneavoastră, simbol al unității și voinței unanime de acțiune ale întregii națiuni.
9 aprilie 1983

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI ZIARIȘTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Publicăm în pagina a V-a relatarea lucrărilor plenarei Consiliului Ziariștilor^

naționale cantități importante de produse peste plan : peste 6 000 tone lignit, 100 tone brichete, produse electrotehnice în valoare de peste 820 000 lei, produse de mecanică fină în valoare de 12 milioane lei, peste 5 000 mc cherestea, mobilier în valoare de 2,4 milioane lei, 20 000 mp țesături de bumbac, motoare electrice totalizînd 3 500 kW. Printre întreprinderile care au contribuit la realizarea acestor succese amintim : întreprinderea minieră Căpeni, întreprinderea județeană de morărit și panificație, întreprinderea forestieră exploatare și transport Tg. Secuiesc, întreprinderea textilă' Oltul — Sf. Gheorghe, întreprinderea de mașini, agregate și subansamble auto Sf. Gheorghe, întreprinderea mecanică Tg. Secuiesc. (M. Paljanos, corespondentul „Scînteii").
DEVA. 45 milioane kWh 

energie electrică peste planColectivele de muncă din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Deva — termocentralele din Mintia și Pa- roșeni — acordind o deosebită atenție funcționării optime a tuturor agregatelor și instalațiilor, întăririi ordinii și disciplinei în toate schimburile de producție raportează un frumos succes în întrecerea socialistă. De la începutul anului și pînă in prezent, energeticienii hunedoreni au produs și livrat în sistemul energetic național, peste prevederile de plan, 45 milioane kWh energie electrică. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").
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nouă Sale marii

CARTEA
— ctitorie de cuget

și simțire 
patrioticăPotrivit tradiției, cînd o carte vine în fața Măriei Cititorul, editorul, ca primtor, chezaș și plenipotențiar, prezintă scrisorile de acreditare. El evocă Țara de Baștină a noului venit, totdeauna — cel puțin așa e de dorit — o Lume: Nouă și. spre încredințare, întocmai ca vechii reîntoarcerea din feră mostre de fructe felurite și Este și firesc să se așa, pentru că fiecare carte devărată e o planetă în sine pe care tocmai de aceea o si numim— ce-i drept uneori prea zoriți,) cîteodată din pur automatism— INEDITĂ. De fapt, cel mai adesea așa și știu lucrurile, deoarece intr-o luma care își cunoaște "aCumpîhă și'uîtima~taint-■ . ță, singurii Columbi și Magel- 4 lani care mai cred în existența ’ Indiilor Apusene spre... i sînt scriitorii. Din fericire, ei fac această dovadă, ei descoperă • cu adevărat noi teritorii, trecă- 4 tori, estuare. Câpuri ale Bunei j Speranțe și le înscriu în Marele' 4 Atlas al spiritualității umane, cu • depoziția credibilității și a realității lor. E Țara Moromeților, Țara Cireșarilor, Țara-Frumoși-

navigatori la! expediții, o- garanție : aur, bizare capturi, întîmpie a-

:istența ; răsărit ț■
ț

de Mircea SÂNT1MBREANU
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lor-Nebuni, Țara-Mărului-de- lingâ-drum, sute și sute de alte țări și mări, insule, fluvii și riuri ale inimii omenești. Ba uneori, ca intr-un film de Fellini, din ceața așteptării se ivește strălucitoare și leviathanică, potolind nesațul de miraj al celor obosiți’ de prea îndelungată pîndă, CAPODOPERA. Ce a făcut editorul pentru această apariție ? Cărțile să sară in nemurire ca niște cosași, direct din mașina de scris ?... Nu cumva, dacă astăzi cititorul este indiscutabil cel mai bogat suveran, mai bogat decit regii Castiliei, deoarece i se oferă, in flux continuu, noi și fabuloase posesiuni (doar inima omului dovedindu-se continent infinit virgin, deci infinit explorabil) aceasta —o cred cu tărie — se datorește și editorilor ? Milioane de cititori au zilnic sub ochi măcar o carte și fiecare este contrasemnată de un... editor. Nu pretind că editorul aruncă el năvodul, că ar fi el pescuitorul de perle. Pretind insă măcar atît : că se ferește de năvoadele ce-i silit aruncate în cap de gladiatorii călimării, că truda lui apără și valorifică perla descoperită, adică miracolul talentului. De cine ? De fabricanții de sticlă colorată. Mai pretind un singur merit : că fă- cînd această asanare în viermuiala din această fosforescentă Mare care este literatura, editorul apără timpul atît de drămuit al fratelui său. cititorul, și o face din răsputeri, anonim și o- nest, regretînd totdeauna cînd tocmai slăbiciunile îi sînt stropite cu aghiasma apologiei, iar succesele îi sînt trecute cu vederea sau chiar trimise spre groapa comună.Tocmai de aceea mi se pare de netăgăduit că funcția editorială constituie în societatea noastră o magistratură sui-generis.A tipări carte, în numele, la scara și pe seama societății ori a nu tipări, este departe de a reprezenta un exercițiu discreționar. Și aceasta nu numai pentru că mofturile patronale sînt incompatibile cu statutul democrației socialiste, ci și pentru motivul absolut specific că editorul publică, așadar își dezvăluie, la propriu, în însăși virtutea profesiei sale, titlu cu titlu, opțiunile, investițiile, programul. Și oricit ar izbucni pe acest teren susceptibilitățile ca gheizerii este limpede că tipărirea a 200 de cărți pe an nu poate fi pitită sub pulpana vreunei combinații de cabinet negru. Dimpotrivă,
(Continuare în pag. a IV-a)
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O cerință esențială a autoconducerii:
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Legătura strînsă și conlucrarea 
permanentă a consiliului 

popular cu cetățenii
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Ca șl cu alte prilejuri, în importanta cuvintare rostită 
la încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu pregnanță sarcina de prim-ordin a or
ganelor locale de a crea și consolida o legătură per
manentă cu locuitorii, cu obștea. „Se impune in pri
mul rind - releva secretarul general al partidului - 
o întărire și mai puternică a legăturilor consiliilor popu
lare cu alegătorii, cu masele de oameni ai muncii. Tre
buie avut permanent în vedere că consiliile populare 
au fost alese pe baza unor programe concrete, a unor

angajamente ferme - și ele trebuie să facă totul pen
tru a răspunde încrederii oamenilor muncii și, totodată, 
pentru a asigura unirea eforturilor tuturor cetățenilor 
din fiecare localitate in buna desfășurare a întregii ac
tivități".

Acordînd toată atenția conlucrării consiliilor popu
lare cu masele largi ale cetățenilor, relatăm unele as
pecte ale experienței Consiliului popular municipal 
Deva, relevate într-o convorbire cu tovarășul Circo Leru, 
primarul localității.

Pe terasa unui bloc de locu
ințe din Bucecea, județul Bo
toșani, a apărut instalația din 
imagine. Și, odată cu ea, apar
tamentul lui Mihai Baliga, cel 
.care a meșterit-o, a fost deco
nectat de la rețeaua de distri
buire a energiei electrice. Și 
aceasta, întrucît „electrocentra- 
la“ lui funcționează permanent. 
Cele 6 pale ale elicei sint puse 
in funcțiune la cea mai mică 
adiere a vintului. Rotorul aces
teia acționează un alternator, 
care, la rlndu-i, încarcă o bate
rie. Ba, mai mult, o giruetă „cu
plează" elicea cu direcția vintu
lui. Știți cite becuri poate ali
menta cu energie electrică „ju- 

■ caria" lui ? Nu . mai puțin de 
30 de becuri a 60 de wați fie
care !

■ E ceva !

Salcie cu... j
brazi ;

!
I
I
I

— In ultima perioadă, municipiul 
Deva a cunoscut o puternică dezvol
tare și modernizare. Vă rugăm să ne 
prezentați citeva din realizările în
făptuite cu sprijinul cetățenilor.— Intr-adevăr, dacă străbați străzile Devei in această perioadă, con- stați cu ușurință importantele lucrări edilitar-gospodărești și de înfrumusețare ce s-au efectuat intr-un timp relativ scurt. Un mare număr de cetățeni, avînd in fruntea lor de- putați harnici, destoinici, au efectuat lucrări prin muncă patriotică. Va
loarea lor a însumat anul trecut 129 
milioane Iei, cu 34 milioane lei mai 
mult decît propriul lor angajament.Călătorul care descinde în gara Deva, fie și numai după o absență de citeva luni, nu mai recunoaște, spre exemplu, strada ce leagă gara de centrul orașului. O arteră nouă, modernă a luat locul unei străzi înguste, cu case vechi, dărăpănate. Urbanistica a fost pusă în deplinătatea drepturilor sale prin amenajarea acestei noi artere, ca și prin darea în circulație, aproape în întregime, a frumosului, bulevard „De- cebal", cu 3 benzi de circulație, a unei șosele de centură pentru trafi- cui greu de circulație și a podului de legătură la ieșirea din Deva spre Hunedoara.

—- In ce măsură aceste realizări, și 
altele, decurg din propunerile făcute 
de către cetățeni ?

— Numai în campania electorală 
s-au făcut aproape 300 de importante 
propuneri cu caracter edilitar. Acestora li se adaugă numeroase alte 
propuneri formulate în adunările 
cetățenești. Acordăm o mare atenție rezolvării lor ; toate sint înregistrate pe domenii de activitate, soarta fiecărei propuneri fiind analizată, periodic, în ședințe ale comitetului executiv cu factorii organelor locale de specialitate și ai unităților județene- competente. Concomitent, se stabilesc în mod concret soluțiile tehnice, precum și termenele de rezolvare.Prima verigă pentru mobilizarea cetățenilor la acțiunile obștești o constituie antrenarea deputaților, asi
gurarea unei temeinice cunoașteri de 
către aceștia a obiectivelor pe care 
le avem de îndeplinit, integrarea lor 
în acțiunile ce le întreprindem. Ținem foarte mult ca- fiecare, deputat ’ să-șF aibă notat ■’ntimele'i-ieetățbniiar?: diri'-Circumscripția'-Să căre'aU făcut/ propuneri și conținutul propunerii- respective. Am ajuns in situația ca fiecare deputat să aibă o evidență clară a propunerilor de înfăptuit.

Deputatul ține întotdeauna legătura cu cetățeanul care a făcut o anumită propunere, îl anunță cînd se preconizează a fi declanșată acțiunea, astfel îneît cel care a făcut propunerea devine un factor mobilizator. al altora. El se simte implicat, apreciază receptivitatea de care s-a bucurat ideea „lui“ — idee care, în mod cert, este rezultatul unei cerințe cunoscute de toată lumea din cartier, care exprimă o opinie'mai largă — așa că autorul direct al propunerii vine la îndeplinirea ei, cînd e vorba de o lucrare gospodărească, cu vecinii, cu locatarii blocului sau ai străzii.Un alt mijloc principal de acțiune al deputaților îl constituie consfătui
rile și adunările trimestriale pe care le organizăm cu cetățenii. în cadrul lor sînt expuse și sarcinile, obiectivele pe sînt de realizat in circumscripțiile respective. De asemenea, pentru a atrage un număr cît mai mare de cetățeni la acțiunile patriotice, un sprijin tot mai eficient primim din partea comitetelor de cetățeni alese pe circumscripții electorale și coordonate de către deputați, din partea organizațiilor O.D.U.S. și de femei din cartiere.

— Cum ajută consiliul popular 
organizațiile de masă și pe cetățenii 
din cartiere la înfăptuirea acțiunii și 
inițiativei lor specifice acelor orga
nizații ?— Serviciile de specialitate ale consiliului popular acordă sprijin concret organizațiilor O.D.U.S. și de femei în primul rind prin repartizarea unor tehnicieni și specialiști care să ajute la efectuarea plantărilor de arbori și arbuști, la amenajarea de spații verzi, rigole și ronduri cu flori în noile Cartiere de locuit a unor locuri de joacă pentru copii. Tot cu sprijinul nostru se organizează acțiunile de colectare a materialelor refolosibile, diferite lucrări din contribuția bănească a cetățenilor, lichidarea zonelor insalubre etc. Mă refer deci la sprijin prin tehnicieni, proiectanți, horticultori, mecanizatori, și nu Ia forța de muncă ; aceasta e asigurată de organizațiile respective prin membrii lor.

— Vă rugăm să menționați ca 
ev.ernplu ;oacțiune concretă-:: de cola-.-. 
borar.e a .consiliului popular pu,.cetă-:-. 
tenii' in sensul ' prevederilor"" legii" 
adoptate anul trecut. Ne referim la 
o ■ experiență inedită,- despre care, 
bunăoară, ați discutat cu omologii 
dumneavoastră la recenta Consfătu

ire pe țară a președinților consiliilor 
populare.— Iată două asemenea exemple, ce cred că ar merita extinse și pe care le-am relatat și altor primari. De citva timp, la sectorul de zone verzi au fost atrase un număr însemnat de femei care, în mod voluntar, pregătesc materialul săditor pentru înfrumusețarea orașului. încă din toamna anului trecut, ele. au participat ia asigurarea grădinilor ce se vor vedea Ia primăvară. O parte din materialul săditor va fi predat asociațiilor și comitetelor de cetățeni pentru plantare in cartiere. Cealaltă inițiativă : oameni ai muncii de diferite profesii, pensionari, alțl cetățeni, s-au constituit in echipe ce vor lucra voluntar la reparațiile ce se execută la locurile de joacă pentru copii, în parcuri și alte locuri de agrement.Aș vrea să mai spun că, în ultimul timp, fructificăm tot mai bine propunerile și sugestiile pe care le fac cetățenii în cadrul „Tribunei democrației" și al întrunirilor numite de noi „Sfatul bunului gospodar".

—. Ce concluzii practice ați tras din 
faptul că la' Conferința pe țară a 
primarilor s-a insistat asupra legă
turii tot mai cuprinzătoare, perma
nente, a consiliilor populare cu ce
tățenii ?— Principala concluzie este că nu trebuie să ne mulțumim cu ce am realizat. Avem posibilități să ne perfecționăm activitatea în privința mobilizării cetățenilor la acțiunile patriotice. Sînt încă, pe străzi mai mărginașe, locuri și spații verzi neingrijite, care n-au un aspect cu adevărat gospodăresc. Ne cunoaștem lipsurile și neajunsurile care mai persistă in urbea noastră, dar sîntem deciși să facem ordine în toate cartierele, toate străzile să arate curate, îngrijite, ca și cele din centru. E poate doar un amănunt, dar e un a- mănunt semnificativ. Vreau să spun că, prin antrenarea tuturor cetățenilor, nu numai a celor mai conștiincioși, vrem să extindem efectele pozitive ale autoconducerii și autogos- podăririi pe întreg teritoriul municipiului, cu alte cuvinte să nu promovăm o autoconducere și o auto- gospodărire — ca să mă exprim în termeni edilitari — doar „de fațadă", doar. „la. vedere", Ci reală,, cpn- efetă,/'ăfielehtă. ’ i;

Convorbire realizată de 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"
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folosită această 
frumoasă clădire
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Corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu din Cîmpu- 
lung ne trimite această imagine 
surprinsă pe peliculă de Katona 
îoszef, la intrarea din drumul 
național Clmpulung—Brașov, in 
zona Podului Dîmboviței, pe 
drumul forestier spre Valea 
Cheii. Am dat aceste amănunte 
pentru orice amator de drume
ție prin partea locului și dornic 
să vadă „pe viu" un fenomen 

' ciudat, una din curiozitățile 
\ naturii. Așa cum arată și ima- 
’ ginea, pe un trunchi vechi și 
" scorburos de 'salcie au răsărit și 
i se înalță doi brăduți. Rădăcinile 
/ Zor s-au îngemănat cu trunchiul 
, sălciei șl cu stratul fertil format 
i din praful adus aici de vint, ca 
, și semințele, odinioară, din care 

au încolțit.

„Cunoașteți 

Timișoara?"

Excelentă ideea ziarului „Dra
pelul roșu" din Timișoara de a 
organiza un concurs de fotogra
fii despre înfățișarea de ieri și 
de azi a municipiului de pe 
Bega. Săptămânal, iubitorii de 
frumos pot admira in ziar ima
gini reprezentind edificii social- 
culturale, monumente, obiective 
edilitare și, mai ales, detalii ale 
diferitelor stiluri arhitectonice. 
Numai că unghiurile din care 
sint surprinse aceste imagini 
pun uneori la grea încercare cu
noștințele cititorilor. Imaginea 
pe care o publicăm și noi in ru
brica de azi, realizată de Sandu 
Ghinea, reprezintă poarta unei 
clădiri din centrul orașului. Nici 
nu știi ce să admiri mai intii : 
ideea artistică a fotoreporterului 
sau iscusința meșterilor care 
realizat o adevărată lucrare 
artă.

au 
de

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL NEAMȚPe frumoasele meleaguri ale județului Neamț, renumită zonă turistică, numeroase unități oferă condiții optime de găzduire. La poalele Cetății Neamțului, la Tg. Neamț, se află hanul „Casa Arcașului", care dispune de camere elegante, pentru două persoane, cu încălzire centrală; de un restaurant și un bar de zi/De- un binemeritat renume se bucură și Hanul Agapia, loc ideal pentru odihnă și reconfortare. 
Hanul Ancuței este, de asemenea, o atrăgătoare unitate turistică situată pe drumul național Bacău — Suceava la marginea localității Tupi- lați. Apreciate unități sint și po
pasul turistic „Poiana Teiului", situat pe malul lacului Bicaz. po
pasul turistic „Braniște", la marginea localității Vinători-Neamț. Hanul „Casa Arcașului"
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Cum mai scrisesem inainte, 
ani fost in casa șefului de 
gadă Gheorghe Scorpie de 
mina Uricani, in ambianța 
miliei lui, care însemna și 
milia din abataj; erau de față 
frați, cumnați, veri, unii cu so
țiile. Am participat, parcă; la o 
adunare a grupei sindicale a bri
găzii care se ținea în... familie. 
Orice subiect al discuției por
nind de la întimplări mai vechi 
sau recente, de la glume ajungea 
tot la... producția de cărbune a 
brigăzii. La un moment dat, 
unul dintre membrii acestei mari 
familii de mineri, vorbindu-le 
celorlalți, ni s-a adresat de 
fapt nouă: „Dacă sînt aici tova
răși de la ^Scînteia»-, de ce nu 
le-am spune și dînșilor ceea 
ce am spus și noi și alții în a- 
tîtea alte ocazii. în vecinătate, 
in locul numit Valea de Pești, 
din comuna Cîmpu lui Neag, a 
fost construită cu vreo zece ani 
în urmă o mindrețe de cabană. 
Mergeți s-o vedeți. E un com
plex turistic foarte frumos. 
Acum,, după noul program 
de muncă in subteran de 
5 zile de lucru în schimburi 
de 8 ore și două zile pe săptă
mână libere, pentru recuperarea 
forței de muncă, ar fi binevenit 
și chiar necesar ca acest com
plex turistic să fie. folosit și 
pentru recuperarea forței 
muncă a minerilor din 
Jiului".

Ne-am dus să vedem 
La Petroșani, ca dealtfel

- tă Valea Jiului, sosise primăva- I ț ra. La cabană, la altitudine, era | t încă zăpadă proaspătă. Și aer . 
curat, „tare", ca intr-o stațiune ' 

! de munte. Am fotografiat exte- i 
| riprul cabanei — cel din. țtua- .^ 1 ginea de:mai-sus. în intefior .apț. 
^ .siirprinș .unele imagini pe\Jcare .1 
i

I

bri- 
la 

fa- 
fa-

de
Valea

cabana, 
în toa-

surprins .unele imagini pe-, care 
ne este jenă să le dăm publici- | 
tății, Și-am mai reținut faptul 
că in acea: zi, din cele 52 de ca
mere (cabana are o capacitate 1 
de .cazare de 105 locuri), doar o 
singură cameră era ocupată de 
doi pasageri. Lipsea șeful de 1 
complex, lipsea recepționerul. 
Plecaseră la tribunalul din Pe
troșani, la un proces, pentru 
niște nereguli care s-au petrecut i 
aici.

...Aflat in vecinătatea Reteza
tului, în preajma unui lac de a- 1 
cupiulare, aproape , de toate lo- j 
calitățile miniere ale Văii Jiu
lui, acest complex turistic — de
altfel bine dotat, dar necores- I 
punzător întreținut — oferă po- , 
sibilități ideale pentru recu
perarea forței de muncă, pentru 1 
folosirea timpului liber al mi- ; 
nerilor intr-un cadru natural, cu 
soare și aer curat, de care să ' 
se

Constantin MORARU

.1
Foto : Sandu Cristian

Alimentația de primăvară 
și vitaminele

în sezonul de primăvară mul începe să resimtă lipsa famine și a unor săruri minerale datorita faptului că produsele alimentare în timpul Iernii sint mai sărace in aceste componente. Am solicitat tovarășei dr. MIOARA MINCU, medic primar. . director al Spitalului ..dr. I. Cantacuzino, un răspuns competent despre felul în care putem preveni apariția unor carențe de vitamine.— In mod normal, într-o alimentație echilibrată intră suficiente vitamine. fără a mai fi nevoie să le suplimentăm prin produse farmaceutice. Astfel, cartoful, leguma cu cea mai mare valoare nutritivă, este bogat în vitamina C, complexul B etc. Sfecla roșie, pe lingă potasiu, calciu și fosfor, conține vitaminele C. Bi și Ba ; felina. — vitaminele A, B. C, ,PP, l, ceapa este, bogată în zahamri, vitaminele C și B, in substanțe fitoncide cu acțiune antibiotică (întîlnite și în usturoi). Varza murată și, in general, sint cele mai bogate surse de vitamină C, iar ne vitaminele C. rele, perele, lămiile, le sint foarte utile prin conținutul bogat în vitaminele C. B(, A. Ciupercile au o valoare nutritivă egală cu a cărnii și conțin — in plus, față de aceasta — vitaminele Bu Bs, C, A și D. în cantitate mai mare. Dacă fiecare gospodină, care are condiții, și-ar amenaja o mică ciupercărie, ar avea asigurată o hrană sănătoasă, cu atit mai mult cu cit ciupercile pot fi gătite intr-o infinitate dc preparate. De asemenea, citeva rădăcini de pătrunjel sau mărar, cultivate chiar și într-o lădiță sau in fața blocului, asigură gospodinei frunzulițele verzi . foarte hogate.in yițamina C, care pot fi. adăugate, ,'.'in stare proaspătă, Japroape in 'toate mincăruriie . și<șa'- latele. Pe lingă aspectul estetic’, ’care contribuie la stimularea , apetitului, se asigură vitaminele necesare, în mod natural.
— De ce credeți că in condițiile 

vieții moderne este necesară o grijă 
deosebită pentru asigurarea zilnică 
a vitaminelor, mai ales pe cale na
turală ?— Pentru că. prin prelucrarea industrială sau prepararea culinară, unele componente vitaminice din alimentele naturale sint îndepărtate. Iată, de pildă, zahărul. Deși se extrage din sfecla de zahăr— care conține o serie de elemente nutritive, vitamine, săruri minerale etc. — produsul final, adică zaharoza, nu mai conține nici un fel de component natural. Nu numai că zahărul nu conține nici o vitamină (zaharoza este in proporție de peste 99 de grame la suta de grame de zahăr rafinat), dar și mai important de știut este că pentru „arderea" corectă, pentru buna utilizare metabolică a zaharurilor, organismul are nevoie de vitamina B(. Vitamină care se află in diferite alimente naturale. Chiar și numai cunoașterea acestui aspect ne demonstrează că este mai sănătos să oferi unui copil fructe proaspete, legume, să îl deprlnzi de mic cu consumul acestora. De asemenea, se recomandă ca, zilnic, să

murăturii! e

organis- uno.r vi-

OMUL Șl 
VIAȚĂ RAȚIONALĂ

fie consumate produse naturale mai puțin prelucrate, cum sint legumele, fructele, piinea neagră și 'intermediară etc. — foarte indicate pentru asigurarea elementelor nutritive necesare bunei funcționări a organismului, păstrării stării de sănătate.
— Ce vitamine se găsesc in piine 

șl in produsele- de panificație — ali
mente de bază, nelipsite din hrana 
zilnică? \— Făina albă, prin procesul dtk măcinare a boabelor, are un conți- ' nut crescut de zaharuri (glucide sau ' hidrocarbonate). In . schimb, prin in-; lăturarea învelișului bobului de griu,' deci prin îndepărtarea. într-o măsură mai mare sau mai mică, a tări- țelor se pierde o parte din vitamine și, din materialul celulozic. Făina, cu cit este mai albă, este considerată „superioară" ; in realitate ea este cu atit mai sărăcită de vitamine, fibre, elemente minerale, proteine. La făina albă ținutul înmine poate fi de pînă la de zece ori mai redus față de conținutul integral al bobului. Intr-o este deEvident, mai

con- vita-
conopida conți- A, Bi, K. Me- portocale- alimenta- uria din vitamine, pii-ție normală plinea principalele surse in special Bt și E. nea neagră este mai hrănitoare decît cea albă, fiind mai bogată in vitaminele Bi, Bj, B6 și PP deși conține calorii mai puține (100 grame de piine neagră are 215 calorii, iar cea albă 250). De aceea, este bine să.consumăm și sortimente de piine graham, de secară, neagră, intermediară.

— Există fi alimente care, prin 
conținutul de vitamine, pot repre
zenta adevărate medicamente pentru 
diferite ■ boli l— Consumarea unui aliment mai bogat țn vitamine poate influenta sjarea de sănătate, in sensul restabilirii uriuf. bchiilibru al întregului mecanism metabolic prin întărirea vergii îhăi -siă.be7 Se știe, de exemplu, ' ' că drojdia de bere, fiind foarW bogată în vitaminele complexului B, poate constitui un adevărat medicament-aliment pentru organismele cu carență de vitamina B. Pentru perioadele de primăvară, cînd organismul este mai receptiv, mai sensibil fată de diferiți factori nocivi de mediu. mai expus virozelor, este foarte indicată o cură de vitamină C prin consum de lărhii, portocale sau chiar de varză acră, sub formă de salată. Pentru combaterea balonărilor, de care suferă multe persoane, șe recomandă ca ultima masă a zilei să fie o salată de crudități (morcovi, țe- lină, ridiche neagră, măr ras etc.) ,. fără piine, sau alte alimente. Zeama de urzici, spanacul, loboda sînt foarte indicate — îndeosebi prin conținutul de fier — pentru persoane slâ- bite, pentru organisme anemice etc. Sigur că există o serie de medicamente eficace și pentru aceste stări de anemie de primăvară. Dar o alimentație simplă nesofisticată, bazată pe crudități bogate in vitamine, corelată cu practicarea mișcării in natură rezolvă adesea cu mai mult succes decît medicația asemenea stări, organismul devenind stenic, activ.

Convorbir® realizată da
Elena MANTU
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Cine nu deschide ochii, să știe
De ani de zile, practi

ca judiciară a abordat in
tr-un mod nou, mal exi
gent, problema deosebit 
de importantă a recuperă
rii prejudiciilor cauzate 
prin infracțiuni, intr-ade
văr, descoperirea și sanc
ționarea încălcărilor de 
lege reprezintă doar o la
tură a triumfului legalită
ții, la fel de necesară, iar 
din punct de vedere eco
nomic - chiar obligatorie 
fiind reîntregirea patrimo
niului știrbit. Tot de ani 
de zile, opinia publică și

purtătoarea ei- de cuvlnt, 
presa, iau atitudine împo
triva celor care, fără să 
fie direct implicați, ca in
fractori, totuși, prin indi
ferentism sau neglijență, 
prin incompetență sau to
leranță au permis vinova- 
ților principali, dintr-un 
caz sau altul, să-și facă 
jocul.

Analiza de înaltă prin
cipialitate făcută recent 
de Consiliul de Stat acti
vității justiției și educației 
în spiritul legalității adu
ce in atenție cerința unei

atitudini mai ferme împo
triva faptelor care aten
tează la integritatea avu
tului obștesc. E de la sine 
înțeles că pedepsirea fer
mă a infracțiunilor tre
buie să fie dublată de 
preocuparea stăruitoare 
pentru recuperarea pagu
belor. Cu atit mai actuală 
este această chestiune în 
condițiile extinderii apli
cării noului mecanism e- 
conomico-financiar, a prin
cipiului autogestiunii mun
citorești.

CONTROL 
APROXIMATIV, 

PAGUBĂ EXACTAîncă prin. sentința penală nr. 29, pronunțată de Tribunalul județean Vilcea la sflr- șitul anului 1980, 10 inculpați au fost condamnați la diferite pedepse privative de libertate pentru păgubirea întreprinderii de comerț cu ridicata pentru produse alimentare din localitate cu impresionanta sumă de 1 043 679 lei, bani in cea mai mare parte (986 445 lei) delapidați. Adică furați și pă- pați. Capul de afiș al acestui lot. de bandiți cu plaivaz, Dragau Constantin, are de ispășit 18 ani de închisoare, plhs 8 ani de interzicere a unor drepturi, suportind, pe lingă plata despăgubirilor, confiscarea parțială a averii.Dar ce-i mai rămîne ca avere lui D. C. pentru a putea restitui milionul furat ? La această întrebare, instanțele investite au răspuns pînă acum obligind să deschidă

punga, pe lingă cei 16. inculpați, și 6 persoane așa-numite „civilmente responsabile". Cine sint ele ? Rude și cunoștințe ale delapidatorilor care le-au acordat garanție materială, girind astfel pentru integritatea lor morală, pentru seriozitatea pe. care trebuiau să o inspire. în afară de răspunderea civilă a celor 6, s-au purtat prelungite dezbateri dacă trebuie să participe la acoperirea golului creat în gestiune și numiții 
Moraru Mlhai și Șterian Cristian, care au ocupat, succesiv, scaunul de contabil-șef, în perioada in care s-au comis infracțiunile. Sub acest aspect procesul a cunosput o serie de întorsături. Casat, trimis spre reju- decare, ajuns din nou în fața instanței de recurs, jată și soluția definitivă, pronunțată recent : pentru neatenția lor. care a permis delapidatorilor să întocmească 85 de avize fictive, respectiv pentru faptul de a fi acceptat „inventarierea" unei mari cantități de .ulei nu prin măsurare efectivă, ci prin calcularea stocului scriptic, și cei doi foști contabili șefi ai întreprinderii au fost obligați să suporte o parte din prejudiciu. Tirziu, dar drept.

CLOȘCA DE TABLA 
CU PUII DE AURLa „Avicola" — Caransebeș se cresc (denumirea o spune) pui. Pe scară industrială, cu metode industriale. Căldura aripii de cloșcă e inlocuită cu căldura unor elemente radianțe încastrate intr-un clopot de tablă. Aceste clopote — simple amenajări tinichigerești — sînt numite pompos „eleveioze".Impresionați pesemne de denumirea lor, conducătorii „Avicolei" au comandat 200 de bucăți la prețul unui aparat de radio bun : 2 500 lei. Contractul a fost încheiat nu cu o întreprindere aeronautică sau de calculatoare sofisticate, ci cu C.A.P. Mo- goești, din județul Olt.Ce atu avea această cooperativă agricolă ca să devină furnizorul comenzii ? Simplu : avea ștampilă, avea cont in bancă, avea un președinte și un contabil-șef guri- căscate, precum și un afacerist, Ghițulcs- 

cu Valeriu, ce le dădea tircoale in chip de șef de secție-anexă. Această secție fusese clădită pe „ruinele‘‘ altei secții similare (întreprinderea de prestări de servicii din Potcoava) șl pe obrăznicia conster- nantă a foștilor ei „lucrători". Aceștia, un grup de căldărari fără domiciliu cert, puseseră mina pe materia primă și, & lichidarea secției, în cel mai abuziv stil cu putință, refuzau, pur și simplu, să o restituie. Iată priceperea, competenta, seriozitatea pe care s-a intemeiat contractul pentru eleveioze al „Avicolei" — Caransebeș cu C.A.P. Mogoești. Deci : crescătoria avea banii, cooperativa.. agricolă avea ștampila și contul, căldărarii aveau tabla și tupeul ; totuși — cine să facă „eleve- iozele" ? Că membrii „secției-anexă", de- veniți peste noapte; membri cooperatori în măsura în care existau (o parte erau nume inventate), nu știau decît să spoias- că tingiri. Eleveiozeie au fost încropite din clește și ciocan de un pensionar din satul Bradu contra sumei modeste de 30 000 lei. „Avicola" a decontat 553 775 lei. Diferența a intrat, în principal, în buzu-

a deschidenarele lui Ghițulescu Valeriu și complicilor săi.Infractorul principal a fost condamnat la 9 ani închisoare, 4 ani interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii. Printr-o recentă decizie (nr. 49 din 1983), secția penală a Tribunalului Suprem a stabilit ca prejudiciul să fie suportat și de către Ciulei Marin, fostul președinte al cooperativei agricole, care a acceptat, din- tr-un foc, 43 de cereri de „intrare" în C.A.P. ale unor persoane pe care n-avea să le vadă la față in viața lui, de conta- biiul-șef Chiroiu Dumitru, care a atestat plata pe baza .unor ștate fără să deschidă ochii și să bage de seamă că sînt fictive, 
Si de casierul Duminiceanu Ion, care a predat întreaga sumă „șefului" secției, fă- cindu-se că nu pricepe substratul absenței de la ghișeul de plată a atitor lucrători.

ZIUA SCADENȚEI...Morala procesului de care vom vorbi mai jos este următoarea : așa cum orice faptă rea, infracțională, îșl găsește mai devreme sau mai tîrziu pedeapsa, tot atit de implacabil sosește, trebuie să sosească, și ziua plătii pentru cei care, fără a im călca articolele codului penal, nu-și fac datoria cum trebuie, nu salvgardează integritatea patrimoniului obștesc încredințat puterii lor de decizie.Un adevărat slalom printre legi și judecăți, hirtii și discuții, a întreprins vreme de 4 ani Oancea Stan, fost director al întreprinderii județene de legume și fructe Teleorman.în vremea în care Oancea Stan păstorea întreprinderea — se vede de la sine cu cită grijă și răspundere ! —r o mină de șnapani conduși de Ene Anghel au — cwn se zice în limbaj argotic, edificator pentru cinismul delapidatorilor — „dat 0 gaură" de peste 375 000 de lei. în citeva luni.Prin prima hotărire pronunțată in cauză— sentința penală nr. 37 din 13 iulie 1978— Tribunalul județean Teleorman a exo-

punga!narat de răspundere civilă pe șeful instituției păgubite — directorul Oancea Stan, întreprinderea — probabil cu sprijinul forului ierarhic superior, nu ne facem iluzii in ceea ce privește puterea de inițiativă a jurisconsultului — a declarat recurs și a demonstrat în cel mai exigent stil cu putință : pe posturile transformate in „vaci de muls‘î au funcționat gestionari care nu întruneau condițiile legale, sub- școlarizați, absolvenți a patru clase cu liceul ne-nceput. Asemenea indivizi erau „destoinicii" angajați ai lui Oancea 1La data de 6 ianuarie 1979 (ce mult e de atunci !), secția penală a Tribunalului Suprem admitea recursul și dispunea re- judecarea cauzei sub aspectul atragerii la plată și a directorului. Dai- Tribunalul județean Teleorman (prin sentința 17 din 28 martie același an) respingea iarăși această eventualitate. A fost nevoie de un nou recurs la Tribunalul Suprem,, soldat, la 22 iunie ’79, cu dispunerea unei a doua rejude- cări. Intervine ; și o cerere de strămutare a procesului, pentru obiectivitate, la Giurgiu. insă și tribunalul acestui județ îl exonerează pe Oancea. Urmează încă o surpriză : noul recurs la secția penală a Tribunalului Suprem nu mai este admis. Oficiul juridic al Întreprinderii păgubite nu dezarmează, se adresează procurorului general și obține recurs extraordinar la „plenul mic". în aprilie 1981 se admite recursul extraordinar și se dispune iarăși re- judecarea aspectului civil al cauzei. A treia oară. în sfirșiț, în 1982, prin sentința nr. 27, Tribunalul județean Giurgiu il obligă pe Oancea Stan să răspundă pentru recuperarea prejudiciului solidar cu Inculpați:, in limita sumei de 211 446 lei. Este rindul acestuia să facă recurs. Fără succes. Hotărârea supunerii lui la plată a rămas, acum, definitivă.învățătură de minte pentru orice director distrat sau nepăsător, confirmare a stăruințelor ce trebuie depuse in oricare asemenea împrejurare de reprezentanții unităților păgubite.
Sergiu ANDON

I
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r campania agricolă de primăvara , AVANTAJELE APUCĂRII ACORDULUI GLOBAL
Perioada optimii pentru semănat se apropie Pe sfîrsit
ACUM. ClSTIGUL DE TIMP ÎNSEAMNĂ ClSTIG DE RECOLTA!
IALOMIȚA •. Însămînțările au intrat în

faza finalăîn aceste zile, în județul Ialomița toate forțele satelor sint mobilizate la însămințarea ultimelor suprafețe prevăzute a se cultiva cu porumb. Ca urmare a redistribuirii mijloacelor mecanice în funcție de condițiile concrete din fiecare zonă, viteza zilnică de lucru a ajuns la 10 000 hectare.Toate lucrările agricole sînt urgente acum în județul Ialomița. Prioritate are însă acum însămîn- țarea ultimelor 3 000 de hectare din cele 38 000 destinate porumbului în cultură intensivă. Pentru a asigura front de lucru semănătorilor, la pregătirea terenului se acționează cu 50 la sută din tractoare in schimburi prelungite, iar cu cealaltă jumătate — în două schimburi. Un exemplu concludent în acest sens îl oferă consiliul , agroindustrial Țăndărei, unde zilnic se lucrează cu o viteză ce depășește cu aproape 300 hectare pe cea planificată.

Muncind într-un ritm susținut și bine organizat, unitățile agricole din consiliile agroindustriale Gri- vița, Girbovi. Gura Ialomiței, Co- sîmbești, Slobozia, Balaciu și Fetești se apropie de încheierea însă- mînțării porumbului.Ziua de azi — duminică — a fost declarată în unitățile agricole din județul Ialomița o zi-record în agricultură, în care se vor semăna cel puțin 15 000 hectare, din care 11 000 hectare cu porumb. Se apreciază că, prin mobilizarea tuturor forțelor umane și mecanice, pină duminică seara vor fi însămințate 97 la sută din suprafețele destinate culturilor de primăvară, urmind ca într-o zi-două toate lucrările agricole din actuala campanie să fie încheiate.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scînteii"

viteza planificată la semănatul porumbului este depășită în mod constant. Față de 230 hectare planificate, s-au realizat pină acum, în medie, cîte 250 hectare pe zi.După cum ne-a spus tovarășul Nicolae Dulamă, inginerul-șef al S.M.A. Mărăcineni, organizarea muncii la semănat s-a făcut în funcție de specificul fiecărei unități. La C.A.P. din comuna Bradu, unde parcelele sînt mai întinse, se lucrează cu utilajele grupat. De pregătirea terenului se ocupă șeful de fermă — inginer Ion Ciobo- toiu, iar de semănat răspunde inginerul Constantin Popescu, și el

șef de fermă. La fața locului ne convingem că acest mod de organizare asigură executarea în flux și de bună calitate a lucrărilor, folosirea deplină a timpului de lucru. în alte unități insă, cum sînt C.Â.P.-urile din Albota și Ștefă- nești, care au terenuri dispersate în parcele mici, se lucrează pe ferme, cu un număr restrins de utilaje. Două discuri în față pregătesc terenul, fiind urmate de două semănători supravegheate de specialiști.
Gheorghe CÎRSTEA 
Aurel PAPADIUC

SĂLAJ: Două moduri de a înțelege 

răspunderea pentru calitatea lucrărilor

ARGEȘ: Organizarea este bună.

bune sînt și rezultatelePînă în seara zilei de 9 aprilie, în unitățile agricole, din județul Argeș porumbul a fost însămînțat pe 65 la sută din suprafața prevăzută. Este un rezultat bun care situează Argeșul pe unul din locurile fruntașe in campania însămînțări- lor de primăvară. Dealtfel, se cuvine remarcat faptul că unitățile a- gricole argeșene, situate în zona a doua de favorabilitate, s-au aflat permanent în acest an la ..concurență" cu cele din zona I în ce privește realizarea unor ritmuri înalte la semănat. Tocmai acest lucru ar fi de subliniat în primul rind după o săptămînă de la declanșarea însămînțării porumbului.— Sîntem pe cale de a realiza 
cea mai scurtă campanie de primăvară — ne spune tovarășul Gheorghe Ispășoiu, directorul Trustului județean al S.M.A. Avem toate condițiile să încheiem însămințarea porumbului pină la 12 aprilie. Pentru aceasta, așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură, trebuie să realizăm zilnic o viteză la semănat de 3 720 hectare.Este de relevat că în ultimele zile acest ritm, de lucru a fost nu numai realizat, ci și depășit substanțial : joi — cu 200 hectare, vineri — cu 400 hectare și pentru sîmbătă se estimează o depășire de circa 800 hectare. Să-i urmărim la muncă pe lucrătorii ogoarelor argeșene., care din zori și pînă in noapte pun baze sigur recoltelor sporite din acest an.Ne aflăm pentru început în zona 
de sud a județului, socotită grina- rul județului. Mai exact, îm perimetrul S.M.A. Miroși, unitatea căreia i s-a conferit „Ordinul Muncii" cla
sa a Ii-a, pentru locul II ocupat anul trecut in întrecerea socialistă. Pe tovarășul Ion Neamu, directorul stațiunii, îl găsim pe . ogoarele C.A.P. Humele. „Luni seara vom raporta încheierea însămînțării porumbului pe toate cele 3 100 hectare prevăzute — ne spune dinsul. Zilnic realizăm la semănatul porumbului 420—450 hectare, față de 350 hectare, cît este viteza planificată. Pretutindeni se lucrează în ritm susținut, dar cu grijă deosebită pentru calitatea lucrărilor. Vrem ca în acest an să realizăm în medie 7 000 kg porumb boabe la hectar".

care rit- po- începe se încheie cînd asigurindu-se îngraș ămintele substanțe.
edificat asupra factorilor determină realizarea unor muri înalțe la semănatul rombului’. Munca în cimp dis de dimineață și se lasă întunericul, din timp sămînța. chimice și celelalteSă vedem cum se desfășoară lucrările într-o zonă situată în partea de nord a județului, unde condițiile in ce privește mecanizarea lucrărilor sînt mult mai dificile. S.M.A. Mărăcineni servește nouă cooperative agricole, cu terenuri frămintate și dispersate. Totuși, și în acest consiliu unic agroindustrial

Vineri, 8 aprilie, zi ideală pentru semănat în județul Sălaj. In partea de hotar numită „Coastă" a C.A.P. Crasna, patru mașini lucrează la pregătirea terenului, în flux cu o semănătoare pentru porumb. Mecanizatorul Florian Sandor insămîn- țase, pină în jurul orei 16. circa 15 hectare. „Pînă diseară, sper să ajung la 20 de hectare" — ne spune el. Ce-i mai important însă este că lucrarea se făcea în condiții de calitate ireproșabilă. E drept însă că inginerul-șef, Iosif Suciu, a fost prezent tot timpul la semănat....în jurul orei 14 ajungem pe tarlaua „Pîrîul Budiului". aparținînd C.A.P. Horoatu Crasnei. Mecanizatorul Seres Francisc semăna porumb de unul singur și după o tehnologie numai de el știută. Pe rînduri întregi sămînța era presărată pe suprafața solului. Părtaș la faptă cu mecanizatorul, cooperatorul Iosif Gudea recunoaște că în grădina lui n-ar face o asemenea lucrare.Cum cei doi în cauză se pare că nu aveau conștiința clară a faptelor pe care le săvîrșesc, îl căutăm pe

inginerul-șef al cooperativei agricole, tovarășul loan Brazdău. Ne reîntoarcem împreună lă fața locului și în cîteva clipe specialistul pune lucrurile la punct. El își motiva lipsa prin aceea că a trebuit să fie prezent la erbicidat și la plantarea cartofilor. Nu zicem ba. dar explicația inginerului nu poate avea o motivație reală, atît timp cît in evidențele și situațiile operative ale acestei unități figurează multe, chiar foarte multe persoane care, chipurile, își petrec aceste zile pe cimp, alături de mecanizatori si cooperatori, mobilizîndu-i la muncă și sprijinindu-i direct nu numai cu vorba, ci și cu fapta.Concluzia ce se desprinde este limpede și nu dorim să insistăm a- suipra ei. Vrem totuși să știm cum își vor justifica tovarășii trimiși să sprijine mersul lucrărilor la cooperativa din Horoatu Crasnei abdicarea de la îndeplinirea misiunii ce li s-a încredințat ?
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scînteii"

Pe cole roși. ogoarele cooperativelor agri-Găldăraru, Ungheni, Mi-Strîmbeni și Colțu ne-am \, se însămînțeazâ acum ultimele hectare cu porumb Foto : E. Dichiseanu

Mașinile-unelte constituie astăzi o subramură distinctă, una dintre cele mai dinamice din industria noastră constructoare de mașini. Un singur exemplu este, în acest sens, edificator : valoarea producției de mașini- unelte în oricare din anii de după 1980 depășește cu mult pe cea obținută în întreg cincinalul 1970—1975. La acest amplu efort de dezvoltare un aport însemnat l-au avut cercetătorii și proiectanții Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte și 
agregate „Titan" București — locul unde ș-a conceput proiectat și deseori, chiar materializat sub formă de prototip orice mașină- -unealtă de prelucrare a metalului din țara noastră și unde fiecare 
kilogram de metal încorporat intr-o 
asemenea mașină își sporește valoa
rea de 10—15 ori.Realizările și meritele acestei unități de cercetare din țara noastră sint unanim cunoscute și recunoscute. Distinsă, începînd cu anul 1979 și pină in 1981, cu Meritul științific clasa I, recent, ca urmai;e a ciști- gării timp de patru ani consecutiv a întrecerii socialiste dintre institutele de cercetare științifică și ingineria tehnologică, institutului i-a fost conferită inalta distincție de. „Erou al 
Muncii Socialiste". Este o Încununare a eforturilor și strădaniilor deosebite ale unor oameni care, și prin munca lor, au contribuit la situarea 
României socialiste printre primele 
zece țări constructoare de mașini- 
unelte din lume.— Tovarășe director Aurel Sandu, ați fost . încă de la inceput în fruntea acestui colectiv devenit astăzi Erou al Muncii Socialiste. Dacă avem în vedere realizarea și depășirea multitudinii de indicatori in urma cărora s-a acordat punctajul prevăzut de regulamentul întrecerii, este lesne de închipuit că nu este deloc ușor să te poți menține in fruntea competiției. Și, totuși, timp de patru ani consecutiv ați reeditat această performanță. Cum a fost posibil ?— în primul rind, trebuie spus că lucrăm într-un domeniu aflat in permanență în atenția conducerii de stat 
și partid, personal a tovarășului

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Producții mai mari pentru economie, 
cîștiguri mai bune pentru mineri

La întreprinderea minieră Cîmpulung — cîteva argumente concrete care evidențiază 
caracterul stimulativ al acestei forme de organizare și retribuire a muncii

Acordul global, ca formă de organizare și retribuire a ' muncii, se distinge prin cîteva elemente specifice, dar în esență se caracterizează prin unul și același obiectiv final urmărit : sporirea producției, a efi
cienței economice prin cointeresarea 
directă a oamenilor. De fapt, acesta este unul din principiile care, așa cum a subliniat în repetate. rînduri conducerea partidului, trebuie să caracterizeze in general . sistemul nostru socialist de retribuire. In acest sens, recentul proiect al programului de aplicare a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului 'în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii cuprinde o serie de prevederi referitoare la aplicarea mai fermă a principiului socialist de repartiție, în raport cu munca depusă și rezultatele obținute. Or, după cum, se știe, 
acordul global leagă direct, fără 
nici un fel de limitare, ciștigurile 
oamenilor muncii de rezultatele ob
ținute în producție. Iată de ce, odată cu trecerea la ■ programul de lucru continuu, minerii de la Cîmpulung au hotărît să extindă și forma de organizare a muncii în' acord global. Calculele făcute au fost cît se ’poate de- simple, am- putea spune, tocmai pentru că au , ținut seama de sarcinile concrete care revin minerilor în acest an, și anume creșterea produc
ției cu cel puțin 250 mii de tone căr
bune față de planul anului trecut.— Evident, pentru realizarea sporului de producție prevăzut, ne precizează Ion Ghlzdavăț, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, măsurile luate pină acum și care vor fi luate în continuare vizează o arie largă de probleme. în primul rind, vor crește simțitor capacitățile de producție. în sectoarele miniere Jugur și Pescăreasa, de pildă, au și fost puse în funcțiune noi abataje dotate cu complexe mecanizate. în trimestrul IV al anului, în sectorul Aninoasa se va deschide practic o nouă mină și, ca atare, în .aceste zile se lucrează intens la pregătirea panoului de abataj. Alte măsuri se referă Ia îmbunătățirea condițiilor de muncă, a organizării producției, la creșterea randamentului în abataje. Astfel, pentru a da numai cîteva exemple, în trimestrul II, la mina Boteni se va modifica sistemul de transport al cărbunelui, prin trecerea de la transportul discontinuu, cu vagoneți, la transportul continuu, pe bandă. Numai ca urmare a acestei schimbări în fluxul tehnologic, producția va crește cu 100 tone cărbune pe zi. Și tot în trimestrul II, la' cariera .Aninoasa transportul căr-

bunelui cu mijloace auto pînă la silozul Berev’oiești va fi înlocuit cu o magistrală de benzi transportoare, ceea ce va determina și o reducere substanțială a consumului de carburanți. întregul colectiv a socotit însă că nu trebuie să se pună accentul numai și numai pe noile investiții efectuate. Pentru a obține sporul de producție stabilit este necesar ca utilajele din dotare, precum și noile capacități care vor fi puse in funcțiune să fie folosite intensiv, cu randamente maxime. De aceea, s-a hotărit ca în acest an, 
treptat, odată cu asigurarea condi
țiilor necesare, acordul global să fie 
generalizat în toate sectoarele mi
niere.Să reținem deci că generalizarea acordului global nu este privită ca o acțiune formală, care poate fi făcută la întimplare, printr-o simplă schimbare a evidenței contabile. Și această deoarece aplicarea acordului 
global impune îndeplinirea anumi
tor obligații atît din partea mineri
lor, cit și a conducerii întreprinderii. Ținîndu-se seama de aceste cerințe, acordul global a fost aplicat încă de anul trecut în sectoarele

miniere Slănic, Boteni, cariera Aninoasa și sectorul de transporturi. Apoi, din luna februarie, sistemul de retribuire în acord global a fost introdus la sectorul Cptești. Pentru ca din luna martie, acordul global să fie aplicat și la sectorul Pescăreasa. în continuare, pină'■ în luna septembrie, acordul, global ..va. fi -extins și în sectoarele miniere Poie- nari, Godeni, Berevoiești, Jugur, precum--și la atelierul electromecanic. Această eșalonare a. fost făcută tocmai pentru a șe putea c.orela condițiile concrete de producție referitoare la asigurarea dotărilor, a piesdlor de schimb,, ă forței .’de muncă ș.â. cu sarcinile de plan.Din propria experiență a unității a rezultat că numai in felul acesta avantajele aplicării acordului «global pot fi fructificate din plin. O dovadă concretă in acest sens .o constituie faptul că în primul trimestru 
al anului s-au extras suplimentar 
circa 53 000 tone de cărbune. Cum 
s-a reflectat acest spor dc pro
ducție in ciștigurile oamenilor ? Iată care au fost în luna februarie câștigurile cîtorva oameni ai muncii, comparativ cu retribuția tarifară :

Numele și prenumele Retribuție Ciștig
tarifară în acord global

Constantin Vlaicu (miner)
Vasile Antonescu (ajutor de miner) 
Florian Cornea (vagonetar)
Nicolae Nițu (maistru electromeca

nic)
Tudor Ion (lăcătuș-mină)

3 788 5 080
3 012 4 039
2 771 3 716
3 500 4 090
3 211 3 853

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de’ ale cărui sugestii și indicații prețioase am beneficiat direct, ca urmare a vizitelor de lucru făcute în institutul nostru aproape în fiecare din acești ani. De fiecare dată eram tot mai conștienți de marea răspundere pe care o aveam noi, cercetătorii și proiectanții, în dezvoltarea acestei ramuri a, industriei constructoare de mașini din țara

decît cea dintr-o întreprindere productivă, bunăoară..— Intr-adevăr, așa este! O cerce
tare este încheiată abia atunci cind 
s-a închis definitiv acel lanț care 
pleacă de la studiu și concepție 
și continuă cu proiectarea, reali
zarea și omologarea prototipului 
și sfîrșește cu transferul indus
trial al produsului și realizarea se
riei zero. Trecerea de la o etapă la

derne de calcul, în special la determinarea structurilor de elemente de susținere, în efectuarea calculelor de rigiditate la arborii principali, la determinarea schemelor cinematice ale mașinilor-unelte etc., toate acestea combinate cu extinderea utilizării 
elementelor tipizate au condus la o 
scurtare rapidă a timpului de proiec
tare — deci și a perioadei de trans
fer a cercetării in producție. în plus.

UN COLECTIV FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECERE DEMONSTREAZĂ:

Drumul de la cercetare la producție 
poate fi mult scurtat

La Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte 
și agregate „Titan" din București, recent distins cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste"

noastră. Cerința ca întreaga noastră industrie de mașini-unelte să fie practic. înnoită și modernizată în cel mai scurt timp, lucru care dealtfel s-a și realizat în bună măsură, dacă avem în vedere că in majoritatea întreprinderilor de mașini-unelte ponderea produselor noi și reproiectate se apropie astăzi de 90 la sută, ne-a 
impus adoptarea unui nou stil de 
muncă, o organizare calitativ superi
oară a muncii de concepție și de pro
iectare care să conducă la maximum 
de eficiență și randament. Cred că aceasta ar constitui tot secretul succesului nostru. ■— Concret, vă rugăm să enumerați cîteva din măsurile și metodele dumneavoastră de muncă. Am dori să insistăm asupra acestor probleme deoarece, este știut, activitatea de cercetare se desfășoară după alte reguli, ea este mult mai complexă

alta fără timpi morți, uneori, atunci cind. a fost posibil, chiar suprapunerea lor în timp, a fost principala noastră preocupare. Coordonarea perfectă a compartimentelor de cerce- tare-proiectâre-execuție, cuprinderea 
oamenilor in colective complexe, 
deseori multidisciplinarc, considerăm că este soluția ideală în munca de cercetare. Au existat situații, cum a fost, de exemplu, realizarea roboților industriali. în care cercetătorii și proiectanții noștri au colaborat cu 5 institute de cercetări și 4 întreprinderi. La fel, la realizarea unor mașini și instalații foarte complicate pentru industria aeronautică, microelectronică, metalurgică etc., au fost antrenați specialiști din zeci de întreprinderi industriale și institute de cercetări. Și exemplele ar mai putea continua.

Modernizarea activității de proiec
tare prin extinderea mijloacelor mo-

adoptînd asemenea metode s-au înregistrat mari economii de metal în fabricarea mașinilor-unelte.
Reducerea importului de comple

tare necesitat de industria noastră de mașini-unelte, sarcină de mare importanță pentru economia națională, a constituit o altă preocupare a colectivelor de cercetători și proiec- tanți din institut. începînd din 1982 am reușit ca, în propriile noastre sectoare de microproducție, să fabricăm întregul necesar de elemente și dispozitive mecanice și hidraulice care, cu un an înainte, se mai importau. Mare parte din cele 90 milioane lei. care constituie valoarea totală a microproclucției din institutul nostru, este realizată tocmai prin asimilări și reduceri de importuri, fapt ce ar putea sugera amploarea acestei acțiuni.Toate acestea și încă multe altele — dintre care nu mai puțin impor-

DIMBOVIȚA. Importante sporuri 
de producție 

cu consumuri materiale 
ți energetice reduseîn întîmpinarea zilei de 1 Mai, unitățile din cadrul Centralei industriale de exploatare a agregatelor minerale pentru construcții Tîrgoviște înscriu importante sporuri, in graficele de producție. In perioada care â trecut din acest an a fost realizată o producție marfă suplimentară în va-, loare de 37 milioane lei, reprezen- tind, între altele, aproape 400 000 mc agregate minerale, 2 200 tone var pentru construcții și 460. mc prefabricate din beton armat. S-a obținut,, totodată, o producție netă peste prevederi de 15 milioane lei, pe baza reducerii cheltuielilor materiale cu 14 lei la 1 000 lei producție marfă. Consumurile energetice au fost diminuate cu 380 000 kWh și 225 tone combustibil convențional. (Gh. Manea, corespondentul „Scînteii").

Să mai notăm că la aceste cîștiguri se adaugă și alte sume pe care 
minerii, ceilalți oameni ai muncii 
le-au primit pentru vechime neîn
treruptă, pentru timpul lucrat in 
schimbul III ș.a. Nu am luat însă în calcul aceste sporuri pentru a evidenția cu mai multă claritate 
ciștigurile suplimentare realizate 
numai ca urmare a depășirii planu
lui de producție in condițiile apli
cării sistemului de retribuire in 
acord global. Un miner de categoria a V-a a ciștigat deci în plus circa 1 300 lei, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din retribuția lui tarifară. Proporțional cu contribuția avută la depășirea planului au crescut și veniturile celorlalți oameni ai muncii care lucrează în subteran.— Faptul că, în luna februarie, de cînd am început să aplicăm acordul global s-au extras suplimentar 8 221 tone cărbune demonstrează 
cit se poate de convingător caracterul stimulativ al acestei forme de retribuire, ne spune inginerul Petre Popescu, șefeil sectorului Cotești. Totodată, rezultate bune s-au obținut și la ceilalți indicatori care condiționează retribuirea în acord global : planul la lucrările de pregătire a fost' depășit cu 200 m, iar toate brigăzile s-au încadrat în consumul specific de lemn pe tona de cărbune. Randamentul pe abataj la brigada condusă de Anton Nastasia. de exemplu, a crescut de la 12,2 tone pe post la 15 tone pe post. Aceste rezultate nu puteau fi însă obținute dacă nu se întărea răspunderea tuturor oamenilor din sector. După cum se știe, în

minerit munca este colectivă, iar >• nivelul producției depinde și de fâ- ■ Iul cum sînt întreținute și reparate utilajele, de felul cum se face aprovizionarea cu materiale și piese de schimb, de multe altele. Or, prin aplicarea acordului global la nivel de sector s-a realizat sporirea cointeresării întregului personal : șef de < sector,w contabil-șef, tehnicieni, maiș- ștri electricieni, personal de servire, . ale căror venituri sint acum direct ., proporționale cu rezultatele obținute in abataje. Așa se face că, în luna februarie, ca urmare a depășirii planului, retribuția întregului personal «, a crescut cu 1,2 la . .sută. Deși mai corect ar1 fi să spun .-că retribuția a crescut ca urmare a măsurilor luate, ' a felului cum a acționat fiecare om al muncii pentru depășirea planului.Cele spuse de șeful sectorului Cotești au, de fapt, valoarea, unei con- f cluzii : prin aplicarea acordului global, cine muncește mai bine, cîștigă »>• mai bine. Așa se« și fâce că. odată 1 cu extinderea acordului global timpul de imobilizare a'"utilajelor'.."'fn „ reparații ’ s-ă”''redus 'tu 10 ’la Sută, aprovizionarea'’hiT ptese de schim'b și subansamble a locurilor de muncă s-a îmbunătățit substanțial,, absen- i. țele nemotivațe s-au . împuținat, a crescut numărul complexelor mecanizate de abataj în funcțiune. Altfel spus, s-au pus baze, temeinice pentru sporirea în continuare a producției de cărbune și, evident, a câștigurilor oamenilor.
Ion TEODOR 
Gheorghe CÎRSTEA

[-CQWrRASrE-,
Note economice

Unde-i lege nu-i tocmeală!

tante sînt conștiința și dăruirea cer
cetătorilor noștri, exemplara lor pre
gătire profesională și politică, ambi
ția și dorința lor de a se situa in 
primele rînduri ale întrecerii — sînt, cred, elementele hotărîtoare care au condus la rezolvarea in 1982 a peste 500 de teme de cercetare și. în final, la stabilirea acestei performanțe cu care ne mindrim, dar in același timp ne și obligă.— Tovarășe director Aurel Sandu, ce planuri are colectivul pe care 11 conduceți pentru anul acesta ?— Firește, în primul rind realizarea exemplară a sarcinilor care nu sint nici puține și nici ușoare. Va trebui să trecem la generalizarea tehnologiilor cu roboți, lucru.care, va conduce la creșterea și mai mare a gradului de automatizare a producției — sarcină dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute în institut, în luna octombrie,, anul trecut. Celulele flexibile cu roboți implementate deja la întreprinderile „SARO" din Tîrgoviște, „23 August" și de mașini-unelte și agregate din București ne dau convingerea că sintem pe drumul cel bun în această privință. în planul de cercetare din anul acesta figurează, de asemenea, conceperea unor mașini-unelte de mare mare precizie, in care metalul va fi valorificat la cel mai inalt grad «posibil. Vom continua, totodată, acțiunea de asimilare utilaje speciale microelectronică, cleâră etc., multe dintre ele unicat, utilizînd tehnologii noi, neconvențio- nale, în cel mai pur ințeles al cuvin- tului. în total, și în acest an. cîteva sute de teme de cercetare, multe dintre ele de cea mai mare importanță figurînd în planul de stat. Și, odată cu acestea, sperăm și o reeditare a performanțelor, din anii țre- cuți : cîștigarea și in. 1983 a întrecerii socialiste dintre, institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică.— Dorinței dumneavoastră noi ii alăturăm urarea de succes 1

Regionala C. F. R. București a primit a- probarea de a scoate din circuitul agricol o suprafață de teren pentru dublarea- căii ferate in dreptul localității Țăndărei. Odată cti aprobarea, ea avea însă obligația, potrivit legii, să recupereze din terenurile neproductive, pentru a fi redată circuitului agricol o suprafață echivalentă. Dar Regionala. cu toate că avea' fixat termen pentru

recuperarea terenului pînă la 31 decembrie 1981, nu a executat lucrările nici pină acum. Deci, cooperativa agricolă de producție Brazi este lipsită pentru al doilea an la rind de o importantă suprafață de teren arabil. Fapt pentru care Regionala a fost amendată cu modesta sumă de 1 500 lei. iar directorul ei tehnic. Eliodor Stănescu. a recunoscut culpa și a

semnat procesul-vor- bal de contravenție. După cîteva zile însă, el s-a răzgîndit. Dovadă este adresa, cu semnătura sa. trimisă Oficiului de. cadastru, organizarea teritoriului și asoiamente Prahova. prin care cere anularea amenzii.Să nu fi auti’t oare pină acum coriducerea acestei Regionale că unde-i lege nu-i tocmeală 1 (Gheorghe 
Ioniță).

Metamorfoza sondelorDin sonde vechi — sonde noi ! Aparent, este greu din punct de vedere tehnic să se realizeze o asemenea metamorfoză. Și totuși experiența unor unități din industria petrolului dovedește că este posibilă o asemenea transformare — deosebit de eficientă. Recent, la Trustul de fo- raj-extracție Arad a început recondiționarea țevilor de extracție recuperate de la son

dele vechi din zona C'impiei de Vest. în atelierul nou înființat au fost recondiționate pînă acum 43,5 tone țevi de extracție. Operațiile tehnologice asigură . o „revigorare" â țevilor, redindu-le parametrii calitativi comparabili cu ai țevilor noi. Pe această cale s-au asigurat peste 500 de țevi de extracție utilizate la echiparea a 10 sonde

noi de mică și medie adîncime. Experiența cîștigată se dovedește molipsitoare. Să reținem că. în acest an, pe ansamblul ..Ministerului Petrolului vor fi trecute prin ciclul recupera- re-recondițlonare-refo- loșire peste 12 mii tone țevi de extracție. Acțiunea „R-R-R" își dovedește și în industria petrolului importanța economică. (Dan Con
stantin).

Irigații, nu... inundațiinoi și foarte
a unor’ mașini și pentru . industria șeronautică. nu-

Vlaicu RADU

Ce înseamnă un metru pătrat de pămint? Oricine știe : o pîine sau alte produse ce se pot obține de pe această suprafață. Dar de pe 20 de hectare ? La fel de simplu : facem o înmulțire și rezultă 200 000 de pîini. Ne oprim aici cu calculele, considerînd că e mai util să localizăm faptul, adică risipa de pămint. In zona comunei Ulmeni, județul Călărași, canalul principal de a- ducțiune din lacul Mostiștea al sistemului de irigații este mai înalt decît nivelul terenului și n-a fost bine izolat. Urmarea ?

Apa se infiltrează prin malurile canalului și inundă zona din jur de care am vorbit. Cooperativa agricolă de producție Ulmeni, care deține acest teren. a înștiințat din vara trecută întreprinderea de exploatare a sistemului de irigații din Călărași de aceste neajunsuri care, pină la un punct, n-a rămas indiferentă la această solicitare. A trimis imediat la fața locului o echipă de intervenție care a adus cîteva remorci cu dale de beton și atit. Grăbiți peste măsură, meșterii au plecat imediat.

uitind și de dale și de sarcina culcare au ve-, nit, adică șă efectueze lucrarea.' La rin-, du-le, stăpînii pămin- tului s-au lăsat in grija meșterilor. înțe- legînd că dacă le-au spus o dată despre ce este vorba, nu e cazul să mai repete și nu le-au mai amintit de obligații. Așa a ajuns o suprafață de 20 de hectare cu plan de producție să fie luciu de apă. Altfel ' spus, un sistem de irigații peste măsură de darnic cu apa care în Ioc să ajute plantelor, strică. (Rodica Simio- 
nescu).
_______________
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Munca și viața
constructorilor socialismului

în reportajul actual
A povesti 
realitatea

așa cum este
Tudor OCTAVIANSînt plecat din Brăila și am, ca fiecare, nostalgia unor și a unor locuri din oraș, tru brăileni, „statuia din tru" a fost întotdeauna un străzi Pen- cen- motiv de mîndrie și venerație. De curînd, am făcut următoarea experiență : am cerut unor oameni care se opriseră să privească la monument să-mi spună conținutul inscripției. Cine nu o citește înțelege ceva din ce a intenționat să spună artistul, dar nu esențialul. Am constatat că nimeni din cei chestionați de mine nu o remarcaseră sau nu consideraseră necesar să o țină minte și să se gindească la ea.L-am rugat pe un confrate de la ziarul local „înainte" să se uite la grupul de sculpturi și să-mi povestească despre acesta ce crede el că merită a fi povestit. Ziaristul mi-a dat prompt o sumedenie de informații. inclusiv textul gravat pe soclul bustului lui Traian. Din informațiile Iui oricine își putea face o părere despre monument. Și nu orice fel de părere, ci una cu corespondență, cu temei în realitate. Ziaristul făcuse ce știa el să facă mai bine : un reportaj. EI izbutise, în foarte puține cuvinte și fără ifose scriitoricești, să informeze operativ asupra unui lucru real. El știuse să povestească în termeni plini de proprietate și expresivi cine ridicase monumentul, cu ce ocazie, de ce îl înălțase acolo și nu altundeva, ce a intenționat sculptorul și ce s-a ales din intențiile lui, ce aventuri pățise statuia in anii de cind veghea centrul urbei și ce s-ar schimba în conștiința localnicului dacă într-o zi n-ar mai vedea monumentul la locul său. într-o narațiune ce putea să încapă în vreo 15—20 de rînduri dactilografiate, eram pus la curent cu niște date semnificative despre un lucru de interes public și, ce-i mai important. preparat sufletește cu anume finețe pentru a primi unele idei de seamă ale istoriei naționale. Narațiunea colegului nu avea alte pretenții decît acelea pe care merita să le aibă, și de aceea ar fi mers tipărită ca explicație sub fotografia grupului de statui, fapt ce nu i-ar fi schimbat - condiția- de reportaj.Se deduc din Toate acestea cîteva lucruri. Mai întîi că reportajul nu are o dimensiune a lui, că nu trebuie să fie majorat, întins pe multe pagini, că un reported veritabil știe să fie palpitant ori cel puțin interesant relatînd nu numai _ întîm- plări extraordinare, ci și întîmplări la care iau parte toți cetățenii. Numai că reporterul e calificat să observe lucruri pe care omul obiș- nuit le ignoră. Ziaristul bun e întocmai geologului. Vedem mai multe pietre pe marginea unui drum și subconștientul nostru înregistrează — dacă înregistrează ! — „ia te uită, niște pietre !“. Pe cind geologul e alertat de subconștient la pietrele acelea și avind pregătirea să spună ce e una și ce e -Ita, descoperă că una din bucățile de rocă e nu știu ce bisulfură, semn că pe aproape, poate chiar în stîncile ce străjuiesc drumul. se găsește aur.Există, e drept, destui ziariști care n-ar ști să zică limpede ce este un reportaj și ce efecte are un reportaj bun în mintea și sufletul cititorului. Mulți ziariști trăiesc — ca dealtfel și parte din cititorii de gazete și reviste — confuzia că se cunoaște o specie a genului numită „reportaj literar", accesibilă doar unei categorii de profesioniști ai scrisului, îndeosebi poeți și prozatori,' și o alta, mai modestă. , a reportajului propriu-zis, fără năzuinți și posibilități expresive deosebite. Există însă și destui ziariști ce știu clar că. vorba lui Caragiale. stilurile nu-s chiar atît de multe, cît se crede, ci doar două : stilul bun și stilul prost, unul potrivit scopurilor reportajului, de a informa corect și a acredita idei, altul impropriu, căutat, adăugat.Lucrînd în redacția revistei Flacăra, scriu, firește, ca mai toți colegii, reportaje și mărturisesc că

nu-mi pun problema cit de literare sînt, pentru că mă preocupă înțelesurile realității, nu posibilitatea de a proba în tot ce scriu ce fel de scriitor sînt și ce proză tind să fac. Revista aceasta e. cred, o școală a reportajului și dacă paginile ei reușesc să fie cîteodată pasionante e pentru că ele povestesc realitatea așa cum este ea.Oricit am discuta subiectul, pină Ia urmă ce contează într-un reportaj scris în stilul cel bun, propriu, neted — cum ar zice meșterul nostru. al celor tineri sau încă tineri, L. Kalustian — e adevărul lui. cuprinsul acestui adevăr. Din strădu
ința întru adevăr iese măiestria, 
talentul numai cu foamea de ade
văr se împlinește la reporter. Ca, dealtfel, la orice om al scrisului.

Radiografia 
morală a actului 

cotidian

trăit, el și revelă sensul Iui interior.Dincolo de diversitatea modalităților, epic sau liric, anchetă socială sau biografie și portret, reprodu- cînd realitatea sau transformind-o în metaforă, reportajul constituie o bună școală a vieții pentru tinerii scriitori, este un veritabil act de conștiință, de aderență la o anume realitate. Regretabil de aceea ni se pare faptul că unii tineri care parcurg — sau de-abia au trecut — perioada de ucenicie literară, ispitiți probabil de zorie „superioare" ale literaturii, dovedesc nereceptivitate față de acest gen scriitoricesc deosebit de instructiv. „Reportajul —• spune G. Bogza — este o școală a 
vieții adevărate prin care trebuie 
să treacă orice scriitor care vrea să 
fie un autor viu, în ale cărui cărți 
să se zbată, de la pagină la pagină, 
viața".

Selecția faptelor 
semnificative

Pictura în dialog 
mereu deschis cu

peisajul tării
EXPOZIȚIA GHEORGHE N. G. VÂNĂTORU 

ÎN SĂLILE DALLESDeși concepută ca un omagiu adus întregii activități artistice desfășurate de Gheorghe N. G. Vânătoru, expoziția recent deschisă în sălile Dalles nu este o retrospectivă. Prezentînd lucrări realizate între 1978 și 1982, manifestarea marchează, în ansamblul ei. tocmai prin a- ceste lucrări de dată relativ recentă, dar de o remarcabilă coerentă a viziunii, ca-

litățile recunoscute și apreciate ale picturii acestui creator ajuns acum în preajma vîrstei de 75 de ani.Ca și majoritatea reprezentanților picturii interbelice românești, pictorul (care a avut profesori de renumele unor- Gh. Petrașcu, Fr. Șira to sau Nicolae Tonitza) s-a întors spre natură pentru a afla aici resursele înnoitoare ale limbajului pictu-

CARNET PLASTIC

Val C. NEȘTIAN
profesor, lași Ion LONGIN POPESCUReportajul literar trece, în mod cert, printr-o fază de evidentă înviorare. De aceea, utila dezbatere din paginile Scînteii constituie un prilej nimerit — alături cu apariția unor cărți bune de reportaje — pentru a repune în discuție, de pe pozițiile cititorului, cîteva din problemele acestui gen, care, răspun- zînd unor comandamente sociale de mare actualitate, joacă un rol important, atît sub raport educativ, cît și din punct de vedere al exercițiului artistic pentru evoluția ulterioară, scriitoricească, a unor tineri.în ansamblul literaturii și publicisticii române întilnim numeroase pagini „clasice" pline de sugestii de mare elevație spirituală, ce conțin o expresivă oglindire a patriei socialiste, a meridianelor și paralelelor lumii, a vremii pe care o trăim. Contribuții de înaltă autoritate în acest sens au adus, de pildă, Tudor Arghezi — Cu bastonul prin 

’ București — ce împletește critica socială acidă cu lirismul nobil. G. Călinescu. M. Ralea, creatorul reportajului eseistic (în Extremul 
Orient), G. Bogza, considerat părintele reportajului românesc modem. Ceea ce concură la „clasici- tatea“iHmor pagini: semnate de autorii menționați este strînsa fuziune dintre notația exactă, plină de finețe, referitoare la realități sociale și psihologice, și reflecția profundă bazată pe o documentație solidă și o sinceră pasiune. Au intrat de mult în conștiința publicului și numele altor autori de reportaje, scrise la un nivel artistic pertinent, precum Traian Coșovei, Paul An- ghel, Vasile Nicorovici, Ilie Tănă- sache, George Radu Chirovici ș. a. Nota caracteristică a reportajelor lor : observarea atentă a realității, cercetarea vieții, selectarea ingenioasă a faptelor relatate, racordarea publicului la semnificațiile pe care Ie poate căpăta actualitatea.Impresionantul număr de lucrări reportericești tipărite în ultimii ani îngreunează desigur efortul de evaluare. O tendință unificatoare e totuși sesizabilă : preocuparea mereu mai insistentă pentru aspectul cultural al lucrurilor, pentru o perspectivă generală culturală. Paul Anghel notează undeva, în cartea 
sa Convorbiri culturale : „Stăm pe 
un pămînt cultural, cu un destin 
aparte, care ne-a silit să răspun
dem existenței într-un anume fel. 
Răspunzind, ne-am înțeles natura 
și ne-am luat măsura". .Reportajul trebuie să fie o incizie în viața socială, să dezvăluie, să pună un diagnostic, să militeze în spiritul unei anumite atitudini. în consecință, idilismul contravine spiritului esențial critic al reportajului. Reporterul este un observator avizat al realului, dar e și un 
ideolog, el descrie in funcție de o idee, face o demonstrație valabilă din unghi de vedere social, descoperă un caz, pătrunde în miezul actualității. El este scriitor exact în măsura în care interpretează viața, fără s-o falsifice, întreprinde o radiografie morală a actului cotidian, fără a neglija semnificativul. Reportajul nu numai relevă faptul

Este știut că reporterul care, în pagina de ziar, nu știe să aducă în fața cititorului realitatea în veșmintele ei cele mai semnificative, va recurge — cu o lejeritate venită direct din lipsa de talent — la... înfrumusețare.Reporterul bun e reținut și lipsit de emfază ; lucrul său se petrece aproape în umbră, cu toate că, în cursul documentării, el comite indiscreții absolut necesare bunei sale informări.Pretinsul reporter „vorbește tare", atit pe teren, cit și (mai ales) în pagina tipărită. Adesea „strigă" la cititori, bombardindu-i cu cifre și pretinzînd să fie crezut pe cuvînt. Cind nu se lansează în descrieri de natură ori în eseuri pretins filozofice. Un reporter adevărat nu umblă cu „foarfeci" la dînsul, tăind și lipind în dreptul personajelor răspunsuri gata confecționate anterior ; el respectă adevărul și nu-1 scapă nici o clipă din vedere pe cel căruia i se adresează : cititorul.O cu totul altă optică are celălalt, nechematul ; în „scenariul" lui, reportajul figurează ca fiind aproape gata făcut încă înainte de a sta de vorbă cu oamenii despre care scrie. Pe aceștia îi întîlnește (dacă are totuși un minim de probitate profesională) doar pentru- a -le afla ~ numele și profesia. Cine’iîii'cunoaște fraza stereotipă : „Restul îl puneți de la dumneavoastră, înfloriți cum credeți, că asta vă e meseria..." ?Or, a gîndi că meseria unui veritabil reporter al timpului nostru este aceea de a „înflori" realitatea — iată, cum ar spune poetul, „piedica eternă ce-o punem la adevăr". Dacă mai sînt oameni care gîndesc astfel, aceasta se datorează în bună parte falșilor reporteri — călători „cu avionul" prin viața socială.Pentru a scrie un reportaj literar de valoare nu ajunge să arăți cu degetul către realitate, ci e necesar s-o cercetezi și să te implici in miezul ei cu înțelegere și inteligență, pentru a efectua selecția necesară ilustrării ficative.Virtuozitatea unui reporter se relevă în încercarea de a distinge trăsături și fapte din universul oamenilor obișnuiți, al acelor anonimi care fac, cu sudoare și credință în viitor, evenimentul social al clipei, prin ei definindu-se, în acest mod, pulsul societății socialiste.Există, din fericire, în presa românească actuală, o serie de reporteri tineri, după cum și o serie de maeștri din generații diferite, alcă- tuțnd, laolaltă, o puternică grupare de talente care mențin reportajul la cote de remarcabil profesionalism.Nicicînd, poate, reporterul român, văzut-ca un cronicar specific al vremii, n-a avut „la dispoziție" un mai divers și bogat evantai de fapte decit în zilele noastre.Acestui privilegiu nu i se poate răspunde decit pe măsură ; oamenii viitorului vor căuta în cronicile noastre de astăzi motivațiile sufletești și de conștiință care ne vor fi mobilizat întru transformarea propriei noastre ființe și. totodată, a lumii în care trăim.

Lectura scrisorii

faptelor semni-

MAȘINĂRIEO copie legalizată după un certificat de poet emite în doi timpi și trei fraze Artur Silvestri in Scîn- 
teia tineretului din 7 aprilie. Om corect, cu respectul autorității tutelare, solicitantul s-a prezentat singur la biroul notarial și a produs durabile impresii cronicarului de 
serviciu, care-1 „notează pozitiv", citindu-i. „faciesul" și .inventa- riindu-i fugar îmbrăcămintea : 
„Cine îl zărește pe simpaticul Pe
tre Ivancu, craiovean energic, cu 
facies rotund și smead, zimbăreț, 
înveșmintat intr-un raglan la modă 
acum vreo cincisprezece ani și cu 
pălăria de culoare maron ridicată 
țărănește spre ceafă, ar bănui eu 
greu că acest bărbat cu aspect de 
agrimensor e un sensibil poet, ta
lentat și exploziv". Cu toată dezordinea timpurilor verbale portretul ne-ar mulțumi, dar rămîne o enigmă : pălăria. Cum stă ea. totuși, pe capul simpaticului poet ? „Ridicată spre ceafă", vasăzică lăsată pe 
sprinceană ori, dimpotrivă, tuflită 
pe ceafă ? Dar poate că plutește pe deasupra ca un nimb !Satisfăcut probabil de această aș-

natura prile- dialog cu na

ral, o viziune bazată pe sonoritățile captivante ale culorii. Pictura lui Vânătoru este desigur purtătoare a unei sensibilități grave și calme, ale cărei rădăcini, se află in marea tradiție a colo- rismului românesc, dar ale cărei rezultate concrete, prezentate acum în sălile Dalles, nu sînt mai puțin e- xemple ale unei arte moderne.Peisajul sau statică, aceste juri ale unui mereu deschistura, sînt categorii tematice care în pictura lui Gheorghe N. G. Vânătoru, deși 6e integrează unor nobile tradiții, capătă sensul unor comunicări profunde cu lumea, cu propriul său univers pictural. Deși în peisaj, de pildă, punctul de pornire a fost probabil foarte concret — panorame din Cluj- Napoca sau aspecte din Sinaia, margini de sat. peisaje rurale, apusuri de soare. Peștera Muierii, un crepuscul pe Sena și altele — nu atît indicația exactă a, locului este importantă, cît demersul lucid în compunerea suprafețelor, în exprimarea unor . date de ordinul expresivității cromatice cu efectele percutante la care a ajuns pictorul.

Specifică picturii Iui dintotdeauna și a celei expuse acum este o anume cristalină, a de culoare de albastrul asociat în toate lucrările unor caracteristici, solemne. acorduri cromatice intense. De o intensitate care, așa cum de asemenea s-a remarcat. este egală în toate planurile tabloului care, păstrînd o justă măsură între ansamblu și detalii, nu încearcă nici un fel de sugerare a perspectivei prin culoare.întilnim in lucrările expuse acum, ca și în exemplele cele mai bune ale picturii românești interbelice, un echilibru, o armonie care atestă totodată o atitudine lirică față de realitatea înconjurătoare. Naturile statice, de exemplu, captează ecourile armonice ale

claritate, straturilor dominata de cobalt, aproape
unei ambianțe familiare. atestă calitățile de observator atent ale pictorului, capacitatea de a analiza cu subtilitate raporturi cromatice pe suprafața reștrînsă a pînzei, de a prinde, conform a- celeiași viziuni personale, irizări ale luminii în acorduri de alb și roșu. Continuu domolit de luciditate, de disciplina riguroasă a lucrului, elanul liric este totuși prezent o- dată cu revenirea obstinată motive, acorduri cromatice.Individualul este învestit la Gheorghe Vânătoru cu sensuri generalizatoare. Elementele , concrete, motivele sînt aprofundate. izolate, simplificate pină la această expresie concentrată pe care o întilnim acum in exemplare care, fără să se repete, focalizează aceeași ob-

spre aceleași spre aceleași

sedanta arie de preocupări. Lucrul este descifrabil mai ales in portrete în care nu o precisă definire caracterologică este în primul rînd importantă, ci urmărirea acelorași probleme de ordin pictural. Vegheată de exigențele unei riguroase organizări compoziționale, o a- nume intuiție sensibilă este prezentă în peisaje, naturi statice, nuduri sau portrete, toate articulate după, o anumită ordine bine''A precizată a lecturii, in consens cu personali- . I tatea afirmată a pic- / torului. Sînt nu doar simple fragmente de . lume, ci .purtătoare ale unui fond de sensibilitate, imagini ale unei creații dominate de sensibilitate pentru culoare.
Marina PREUTU

CARTEA, CTITORIE DE CUGET '

Șl SIMȚIRE PATRIOTICA
(Urinare din pag. X)luate în posesie, ex- pertizate. recepționate sau respinse într-un examen unanim, cărțile nici nu sînt, nu pot fi altceva decît o parte a construcției societății noastre.■Facem cu fiecare carte un pariu^ și — trebuie să o mărturisesc nu. spre. lauda, ci spre absolvirea noastră — nădejdile noastre oricît de dezmințite ar fi nu încetează să dea noi si noi lăstare. Da, căci șîntem și noi (și odată cu noi, cititorii. în numele cărora cheltuim energie, speranțe și bani) nu o dată niște optimiști — păcăliți. Augurii, invocați cu privirea spre cer. nu vor deveni vulturi peste un monument mai tare ca arama, ci adeseori spulber de confetti. Gînguritul acestor cărți,, zîmbetul lor de vitrină se stinge cu- rînd încă din leagăn, rămînînd cel mai adesea o simplă curiozitate de subsol bibliografic. Ce le-a . lipsit acestor cărți'-efemeri- de ? Dar ce-i lipsește lapoviței pentru a deveni fie ninsoare al- pestră, fie noian fertilizator ? Și de ce cuprul coclește, iar aurul nu 7 Un băț de salcie, uitat pe o baltă, toamna, „prinde" și il găsești la *înfrunzit.nu... Sînt primăvară Stejarul, întrebări care privesc și cărțile- moină și cărțlle-rugi- nă și cărțile-răchită... Ele dispar la fel repede pentru că gena lor profundă a fost niciodată, pofida aparențelor nădejdilor, nimic im- ^perios. Au lipsit din

de în nu în Și

aleele marile date vieții și duratei : porunca viscolului, cotul magmei, perenă. Ele au pentru a hohoti, seinei,
clo- fibra fost a l. nu

dreaptă de nevoie, nu din plăcere, ea nu se măsoară după condimente și nu are nevoie de reclamă. De aceea, editorul poate paria liniștit tocmai pe viitorul al doilea al acestpr cărți. ,Pe acelproiectate zimbi, nu pentru a pentru a plînge, pentru a ne trece timpul, -viitor care n-a'conte-. nu . „Ele vin din straturi superficiale ale con-. . științei , și nu din adîn- curile naturii umane. Robinetul nu este izvor. el ține de industrie. nu de natură.Cred cu putere că la fel stau lucrurile și cu literatura, artă a cu- vîntului care face corp comun cu profunde conștiinței românești pădîndu-se de infernul vorbelor iscusite, a descoperit Adevărul. Unde ? In zestrea de conștiință a acestui popor, zestre păzită în eternitate de acele cetăți ale simțirii și cugetului ^nostru care se numesc Dosoftei. Bălcescu.Goga, Blaga... Literatura contemporană ridică ea însăși o asemenea cetate de salvare. O face închegin- du-i în ani de trudă și dăruire cupola de neștirbire a moșiei străbune. Duhul acesta străbate fiecare vers, fiecare frază scrise cu responsabilitate. E adevărat, literatura aceasta poate contraria. Și uneori chiar contrariază : a- petitul. pentru efemer, mica gimnastică pe suprafața senzorialului. narcisismul estetizant. zvîrcolirile lu- dice... Ea este însă, dincolo de orice sofistică, pîinea și sarea spre care fiihța se în-

pentru a-1 fixa. nit de mii de ani să privegheze ctitoriile acestui popor, sudoarea și nădejdile lui. Și nici ' pe aceia care prin verb inspirat le păzesc și le slăvesc intru eternă dăinuire pe plaiurile sufletului românesc.
„Oamenii muncii aș

teaptă o creație artis
tică bogată, de o mare 
diversitate de genuri 
și stiluri, cu adevărat 
revoluționară, pătrun
să de spiritul înnoitor 
al socialismului, care 
să militeze cu pasiune 
pentru perfecționarea 
societății și a omului" — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului al XII-lea al partidului. Este, va fi magistrala pe care pășim cu toată fermitatea, promovînd opera, în sensul plenar al cu- vintului, cartea spre care ne indeamnă secretarul general „iz- 
vorind nemijlocit din 
clocotul vieții și mun
cii constructive", adevărata pirosfera a cugetului oricărui creator de valori. laboratorul supremei incandescențe a spiritului uman. E o datorie u- riașă a cărei achitare desfide simpla bunăvoință. solicitîndu-ne pe măsura înaltei investituri de „magis- trați" ai culturii, generozitate. dar și luciditate. trudă, dar și voință de lungă bătaie, într-un cuvînt. Abnegație.

cele mai straturi ale omenești și și care, le-

Miorița, Cantemir, Eminescu,

0 zguduitoare evocare
a ororilor naziste

Dicționar de e titlul ultimei lui Oliver Conținutul ei, duitor. reface cursul cuprinzător al lagărelor de extermi- comen- cuvintele, „no- expresiile mintea condam- la moarte care deportatul sosit

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI •

DE CUVINTEteptare frustrată, cronicarul merge fuga mai departe. După examenul fizionomiei și al garderobei, ia 
„cu prol'unditate" și amprentele literare ale vizitatorului. Acestea ar semăna parcă cu ale lui Adrian Păunescu (și versurile citate întăresc această supoziție), dar expertul suferă de îndoieli hamletiene, și nu se poate decide : „în «FOTO
GRAFII IMAGINARE» poetul pare 
că a devenit mai încifrat prin ac
celerația imagistică și nu e greșit a 
se observa că Petre Ivancu ur
mează, cu sincope, evoluția stilisti
că a lui Adrian Păunescu, un model 
tiranic po care totuși nu îl imită". Numai că acest „totuși" e o simplă cochetărie, căci sînt citate apoi 
„stereotipii ușor de identificat in 
«Repetabila povară», în «Istoria, 
unei secunde» și în mai recentele 
volume masive". Neliniștit o clipă de credibilitatea spuselor sale ori, cine știe, cutreierat de vagi scrupule de exactitate, recenzentul își revizuiește revizuirea. Petre Ivancu ar imita deci pentru a se „originaliza" mai puternic, fiindcă „pentru a se 
mișca impetuoasa mecanică de ima-

gini e de trebuință un impuls cul
tural". ~ - •; ■■ •poet (sau de „spiritul livresc auto
didact"), autorul Fotografiilor... se „originalizează" in erotică, deși aceasta e, vai, „spirituală și relativ 
nepotrivită cu ceea ce ne-am aș
tepta de la un liric oltean, om de 
cimpie vasăzică". De ce nepotrivită ? Simplu, pentru că „nu alte
rează suavitatea țărănească și stin- 
gace in materie de lirism sexual, ci 
doar modifică numele adoratei,

Pus în mișcare de vijeliosul

li-A FOST FILM, CIRecent, zăbovind mai mult pe la Hîrlău, „orașul dintre vii" cum li mai spun moldovenii, pentru că e înconjurat de podgoria Cotnari— Cirjoaia—Scobinți—Deleni, mi-am făcut timp „să văd un film". Dar, surpriză, in sala veche a cinematografului, încăpătoare și agreabilă, nu a rulat un film, ci s-a jucat o piesă de teatru de către actorii amatori ai teatrului popular „Petru Rareș" din localitate. A 24-a premieră : cu piesa „Barbă Cot", dramatizare de Ion Iliescu. Spectacolul a fost realizat de secția pentru copii și tineret, căci tî- năra instituție teatrală din Hîrlău

lagăr*) cărți a Lustig.zgu- par-

acum o Evangheîina, nume sud- 
americanizat". Vasăzică dada Evan- ghelina din Desculț tot sud-ameri- canâ era ! Bine că ne-am lămurit, în privința poetului comentat ră- mînem însă ca mai înainte. în ceea ce-1 privește pe recenzent, parcă i-am da măcar o dată dreptate : 
„o mașinărie abundentă" de cuvin
te, „mai puțin 
cît zgomotos".

însă substantial de-

M. COSTEA

PREMIERĂ TEATRALĂ...1076, de cind a fostși-a creat din înființată, și o astfel de secție. „La cererea tinerilor spectatori" — ne precizează Paul Iancu, secretarul adjunct al comitetului orășenesc de partid, care a preluat și funcția de... director al teatrului. „Actorii", care la prima piesă jucată, „Eroii din Florești", scrisă de Paul Iancu, erau vreo 7 tractoriști, profesori, lucrători de la secția locală a întreprinderii de tricotaje din Iași, au ajuns acum la 42. La premiera „Barbă Cot" de acum au evoluat cu priză la public Elena Airinii și Margareta Tatar, educatoare. Vasile Radu, muncitor Ia

stația de metrologie, și alții îndrumați de regizorul spectacolului, actorul Constantin Amuntencii de la Teatrul pentru copii și tineret din Iași. Munca lor a tost răsplătită cu vii aplauze, „la scenă deschisă", cum se spune. Cu atît mai mult cu cît în rîndul publicului n-au fost numai copii, ci foarte mulți maturi, ve- niți chiar și în grupuri : de la secțiile de tricotaje și de mobilă care aparțin de întreprinderile respective din Iași,’ de la Complexul de creștere a puilor de găină pentru carne, me și de la Cîtevaunitatea forestieră și de pe șantierul barajului de captare a izvoarelor Bahluiului de la Pirco- vaci, un sat component al Hîrlău- lui. Pentru a satisface cererile — ne spune directorul — fiecare premieră a fost jucată de mai multe ori la Hîrlău și cel puțin o dată în fiecare comună din cadrul consiliului unic agroindustrial. în orașele Pașcani și Tg. Frumos premierele se joacă în stagiuni permanente.

de la Combinatul de legu- fructe, de la secția S.M.A., C.A.P., școli și alte unități, persoane erau tocmai de la

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii" y

■ nare nazistă,■ tindțiunile", întipărite în virtualului nat era _____pe rampa de la Birkenau-Auschwitz. Un asemenea Dicționar — căci e realmente un dicționar compus cu toată cu o rilor ca o tică, riat“-incredibilă tea tea ții terifiantă și reconstituie celulă cu celulă țesutul, fiziologiamonstruosului organism de represiune umană. Sînt comenzi, funcții, ierarhii, nume de victime și călăi, instalații cu destinație „specială", termeni abstracți denumind practici și „concepte" naziste. E de fapt un minuțios și rece inventar al infernului, al bolgiilor hitleriste în care era scufundată, eficient și metodic, rasa umană : frica (Angst), foamea (Hunger), pedepsele (Strafen), bestialitatea (Bestialităt), gazarea (Vergasung), crematoriul (Kremato- rium), cenușa (Asche). Aceștia fiind termenii „de referință", reperele unui periplu de inițiere în degradarea, neantizarea ființei. „Toate cuvintele — afirmă autorul — toate expresiile pe care le-am auzit și învățat în lagărele de concentrare naziste erau legate de moarte, alcătuind un cutremurător limbaj al morții." Atîta atrocitate. atit calcul și deopotrivă hazard, atît cinism și atîta neclintire, sadism și feroce fantezie desfășurate „în slujba" uciderii masei și insului par emanațiile unei minți nepămîntene.în căutarea cuvîn- tului celui mai apt să exprime, să circumscrie întreaga semnificație, să califice oroarea nazistă, condeiul ezită. Ezită cu sentimentul că acest cuvînt, cuprinzător și totalizant, n-a fost inventat încă în nici o limbă a Terrel.Oliver Lustig a supraviețuit despuiat, ca toate ceîe cîteva milioane de semeni ai săi. de de tar

scrupulozitatea, tehnică a reluă- în cadru variat, urzeală seman- pe cit de „va- pu- fi inventivita- uzinelor mor- redă atmosfera

de identitate, privilegiul elemen- 
al numelui. De

•) Oliver Lus
tig, Dicționar de lagăr, 
., Cartea 
nească"

editura 
româ-

aici, o dată în plus, factura 'reroasă a Dicționaru
lui său, rememorările fostului 
hăftling (deținut) în- seriat (abia în arhiva■ unui ' lagăr . de muhcâ din’ ' Bavăria) du nr. 112 398. In lagărele de exterminare, hăftling-ii nu nici măcar unei identificări merice deoarece „nu i-a numărat nimeni. După eliberare, numărul lor s-a putut stabili doar după capacitatea de ardere a crematoriilor..."Periplul infernal al scriitorului în tragedia nării începînd din iunie 1944 piuă la sfîrșitul lui aprilie 1945. Deci exact in perioada în care „fabrica morții" își perfecționase, la

speciala, du-sinonim cu
aflăm, aveau ..șansa* nu-

implicat extermi- s-a desfășurat

NOJE DE
LECTURĂ

modul apocaliptic, „tehnologia". Meritul scriitoricesc al lui Oliver Lustig constă tocmai în faptul că nu încearcă să literaturizeze nimic, reliefînd întreaga dimensiune a Crimei cu luciditate și stăpinire de sine. Tonul sec nu permite clamoarea. cititorul este condus cu sobrietate în tenebrele nazismului. Toate tabletele alcătuitoare ale cărții pornesc de ' la un fapt, un individ, o funcție, abstract ce evocă, suscită un termen re- monstruosul exercițiu al descalificării umane : „Toate cuvintele, toate expresiile din acest Dicțio
nar de m-au strivit, sufletul le-am i vintul doare fizic, textul citit înfioară la modul propriu, con- ducînd sigur spre paroxismul revoltei. Ceea ce se cultiva în lagăr era groaza dublată de un sentiment de nesiguranță în care frica de moarte, combinată cu frica în fata chinurilor amestecau inform cu un soi de speranță plăpîndă. Acțiunile ordonate de autoritățile lagărului aveau uneori aerul de a contrazice scopul cunoscut morții — iar rea crimei încă perfect, tanica poftă a comandanților — de la paznicul înarmat cu bîtă încovoiată și cravașa la colonelul comandant sau

s lagăr durut, mi-au și abia învățat."
întii m-au uscatapoiCu-

se

producerea camufla- funcționa ca și sade sînge

Ia doctorul suveran peste selecționareapentru crematoriu. Un complex ca acela de la Auschwitz nu permitea nici o formă de împotrivire, apihi- 'lâ1 voința prin perfee-' țiunea diabolică a construcției sale.\ Oliver Lustig insistă a- supra aspectului I psihologic al unei astfel de detenții în întregul său Dicționar. Cartea cîștigă jsigur prin ampla măițturi- sire a stărilor-limită trăite de ființa umană supusă tratamentului infernal, devenită „cadavru viu". Cu sînge rece, cu tărie de caracter și cu 
o inflexibilitate morală de invidiat,! autorul descrie în amănunt tehnica morții, rapide sau lente, din lagărele naziste. Apar figuri de tristă amintire, criminali intrați"1 în cea mai neagră pagină din „istoria" a- trocității. trebuie ghilimelele dar și între neuitării. E un Rudolf mandantul bestial complexului Birkenau-Auschwitz, Adolf Eichmann, Himmler, doctorul Josef Men- gele, nume binecu-, noscute în aparatul de exterminare, „inventatori" monstruoși, dar și de o Use Koch, „cățeaua de la Buchenwald", scelerata care își comanda mănuși din piele de om sau obținea voluptăți de ordin estetic con- templînd produse artizanale te din rial".di vizi, puteau păți sadici, ființe primare. Faptele argumentate de Oliver Lustig dovedesc însă clar că ei judecau, 
elaborau, calculau totul cu o precizie și cu un rafinament care Ie dublează monstruozitatea — și. desigur, vina, O vină fără precedent. imposibil de formulat în termeni penali.Vorbind cu date precise, cu o documentație folosită ca exemplificare. Oliver Lustig ne introduce în mecanismul atît de bine pus la punct al psihologiei și acțiunii naziste din lagărele de concentrare. Dar nu a răscoli- trista „epopee" a răsunătorului proces de la Niirnberg își propune 
Dicționarul de lagăr, ci a alcătui un memento. un avertisment și totodată o cutremurătoare pledoarie pentru pacea și rațiunea după care tînjește atît de greu mutilatul nostru veac.

„istoria1Cuvîntul pus ‘între revoltei, acelea vorba Hoss, ale de coal

confecționa- același „mate- Asemenea in- s-ar spune, nu fi decît psiho-

■»

Costin TUCHILA
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Plenara Consiliului Ziariștilor 
din Republica Socialistă România

. VĂ INFORMĂM DESIP>R *
Sunbătă s-a desfășurat Plenara Consiliului Ziariștilor din Republica Socialistă România, care a analizat și dezbătut sarcinile ce revin presei din hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al P.C.R.în cadrul plenarei au luat cuvin- tul tovarășii Ion Cumpănașu, președintele Consiliului Ziariștilor, director general al Agenției române de presă „Agerpres“ — care a prezentat raportul de activitate al consiliului —, Ilie Râdulescu, vicepreședinte al Consiliului Ziariștilor, director general al radioteleviziunii, Viorel Sălăgean, șef de secție la ziarul „Scinteia", Emil Marinache, redactor șef al ziarului „Scînteia tineretului", Maria Costache, redactor șef al revistei „Femeia", George Po- tra, redactor șef al Redacției publicațiilor pentru străinătate, Bokor Katalin, publicist comentator la Redacția revistelor pentru copii. Ion Mit.ran, redactor șef adjunct al revistei „Era socialistă", secretar al Comitetului de partid presă București, Maria Popescu, redactor șef adjunct la „Revista economică", Nicolae Dan Fruntelată, redactor șef al revistei „Luceafărul", Vilhelm Potocsnik. publicist comentator la ziarul „Neuer Weg". Nicolae Gâr- ceag. redactor șef al ziarului „Informația Bucureștiului", Eugen Flores- cu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Dezbaterile din cadrul plenarei au relevat faptul că ziariștii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, ilături de toți comuniștii țării, de ir regul nostru popor, exprimind depL ia lor adeziune față de obiectiva? stabilite de Conferința Națională, a partidului, iși reafirmă hotă- rireV fermă de a face totul pentru a îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin.în cadrul plenarei a fost reliefat faptul că presa (noastră și-a făcut o datorie de onoare din a reflecta cuprinzător sentimentele de dragoste, de profundă, recunoștință și stima cu 

care este înconjurat de întreaga țară, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. exponentul cel mai de seamă al năzuințelor poporului- român. Totodată, au fost reflectate pe larg înalta prețuire de care se bucură în lume opera teoretică și practică a secretarului general al partidului, inițiativele și acțiunile sale politice în favoarea împlinirii marilor idealuri ale omenirii contemporane — pacea, progresul și colaborarea egală între toate. națiunile.Analizînd cu exigență rezultatele obținute de presă și radioteleviziune, precum si activitatea Consiliului Ziariștilor, dezbaterile din plenară au scos în evidență neajunsurile și deficiențele ce se mai manifestă, reîiefîn- du-se datoria ce revine tuturor ziariștilor de a se preocupa continuu de pregătirea lor politică și profesională, pentru a răspunde cu operativitate și competență sarcinilor, exigențelor ce stau in fața presei noastre.în spiritul indicațiilor și orientărilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la Conferința Națională a partidului, document de excepțională valoare teoretică și practică, cei care au luat cuvîn- tul s-au angajat, în numele colectivelor din care fac parte, șă acționeze neabătut pentru îndeplinirea rolului ce revine presei în formarea conștiinței socialiste, în educarea politică și culturală a maselor. în formarea omului nou, de a pune cu mai multă putere în evidență munca și realizările noporului nostru în construcția socialistă, de a combate cu fermitate stările de lucruri înapoiate, concepțiile retrograde, orice încălcare a legilor și a normelor de conviețuire socială, dînd dovadă de spirit revoluționar în întreaga lcr activitate.într-o atmosferă de puternică angajare, participant!! la plenară au adoptat textul telegramei a- dreșate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
(Telegrama este publicată în pagina I)

■ Microhidrocentrala construită 
pe pirîul Zăbala, județul Vrancea, 
funcționează la sarcina maximă. 
Pentru construcție au fost folosite 
materiale locale din zonă, iar gene
ratorul de curent a fost recondițio
nat din piese date la casare.

■ La Poiana Brașov a fost dat in 
exploatare complexul turistic multi
funcțional „Favorit". Unitatea dis
pune de un modern restaurant-cine- 
matograf, unde se pot viziona filme 
artistice, o popicarie semiautomată 
cu patru piste, o bibliotecă și o sală 
de lectură. Tot aici funcționează dis
peceratul de cazare, precum și 
centrul de agrement al stațiunii.

■ In acest an, în județul Cluj 
vor fi amenajate ciupercării in spa
ții temporar libere, utilizindu-se 
căldura naturală, fără consum de 
energie electrică. Circa 160 de tone 
vor fi livrate la fondul de stat.

■ La întreprinderea „Metaloteh- 
nica" din Tîrgu Mureș s-a introdus 
în fabricație o nouă mașină de tri
cotat rectilinie, care face să crească 
indicele de valorificare a metalului. 
In acest fel, cheltuielile materiale 
de producție se vor diminua' cu 
peste 10 milioane lei pe an. Un 
exemplu de ceea ce înseamnă in
vestiția de inteligență.

B Numai în acest an, in județul 
Vaslui se vor construi și preda oa
menilor muncii alte. 2 254 aparta
mente în noile și modernele cartiere 
din municipiile Vaslui și Birlad, din 
orașele Huși și Negrești.

R O nouă „șarjă" de pui pentru 
v gospodăriile populației se află

acum în incubatoarele Uniunii ju
dețene o cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor Vrancea, organizate în mai 
multe localități dm județ. Capaci
tatea pe o serie a ajuns la 250 000 
pui.

H In acțiunea de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localităților, 
oamenii muncii din județul lași au 
realizat, prin muncă voluntar-patrio- 
tică, 175 terenuri sportive și locuri 
de joacă pentru copii, au amenajat 
75 ha parcuri și spații verzi, au re
dat agriculturii 20 ha terenuri degra
date, au plantat 800 000 pomi fruc
tiferi și arbori ornamentali.

■ De sub cupola de sticlă a ce
lor 70 hectare de sere aflate în 
imediată apropiere de Ploiești s-au 
recoltat zilele acestea : 20 de tone 
castraveți, 1,7 milioane bucăți salată 
verde, peste 400 000 legături de ver
dețuri-: mărar, pătrunjel, leuștean. 
Și încă o veste bună pentru gospo
dine : începe recoltarea și livrarea 
tomatelor.

H Colectivul Stațiunii de cerceta
re și producție pomicolă din orașul 
Caransebeș a livrat în această pri
măvară fermelor pomicole și gospo
dăriilor populației mai bine de 
200 000 pomi fructiferi

W In acest an, la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turna Măgure
le se vor recupera și recondiționa 
piese de schimb și subansamble în 
valoare de peste 13,6 milioane lei. 
Ele vor fi folosite la lucrările pentru 
reviziile și reparațiile instalațiilor de 
aici. .

Odihnă și curăFrumusețea peisajului, pădurea .și parcurile cu covoare de flori multicolore, lacurile limpezi ca oglinda, plaja cu nisipul fin, farmecul unei arhitecturi inspirate, hotelurile și vilele elegante, originalul sat de vacanță cu căsuțe din piatră și lemn de inspirație populară, multiplele și tentantele posibilități de agrement și reconfortare fac din Neptun—Olimp una din cele mai strălucitoare perle în constelația stațiunilor de pe litoralul românesc al Mării Negre.O vizită făcută în aceste zile la Neptun, în organizarea întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București (I.T.H.R.B.), ne-a prilejuit să constatăm, la fața locului, stadiul pregătirilor pentru noul sezon estival. Practic, pregătirile s-au încheiat și stațiunea arată parcă mai cochetă și mai frumoasă ca orieînd. De acest lucru se vor convinge și primii turiști care vor merge prin I.T.H.R.B. în excursiile de cîte 3 și 4 zile organizate cu prilejul zilei de 1. Mai, ca și cei care își procură de pe acum bilete pentru a-și petrece vacanța la mare. Dar Neptun—Olimp este, ca și Eforie Nord și Mangalia, o stațiune cu program permanent, dispunind de o puternică bază de tratament în modernul complex „Doina".— Din cele peste 18 000 de locuri de- cazare pe care le avem în hoteluri, vile,- camping, căsuțe din lemn și din zid, aproape 2 500 se află în hoteluri încălzite, pe care le punem la dispoziția oamenilor muncii și oaspeților de peste hotare în tot cursul anului — ne spune tovarășul Alexandru Dră- gușin, directorul stațiunii Neptun— Olimp. Pentru timpul rece există 4 piscine acoperite cu apă de mare încălzită, iar în timpul sezonului funcționează alte 11 piscine descoperite. Dispunem de un număr suficient de restaurante, astfel- că în stațiunea noastră ma,sa nu se servește în serii, existind o deplină corelație între capacitatea de cazare și cea de alimentație. în plus, există și alte restaurante, braserii, baruri de zi și de noapte, iar la vară vo-m avea mai multe chioșcuri

balneară in stațiunea Neptun-Olimpși tonete. care practică așa-numitul comerț de întîmpinare, adică desfaceri pe plajă, pe străzi, în locurile de agrement și distracții.— Pentru că a venit vorba, ce posibilități de agrement oferă stațiunea Neptun—Olimp î— Posibilități multiple șl variate, una mai atractivă decît alta, în funcție de preferințele fiecăruia. Pentru amatorii de spectacole cul- tural-artistice și vizionări de filme există un teatru de vară acoperit și clubul „Neptun", iar restaurantele „Calul bălan" (care poate funcționa și pe timp neprielnic, putin- du-se acoperi cu o imensă copertină, la o simplă apăsare pe buton), „Popasul căprioarelor" și „Crama Neptun" oferă în fiecare seară bogate programe de folclor românesc și preparate culinare specifice bucătăriei noastre tradiționale. La alte restaurante, între care „Marea Neagră", „Clăbucet", „Romanța" și „Belvedere", se poate petrece o seară plăcută cu muzică și dans, după cum există și o unitate cu preparate vînătorești și o alta, „Insula", amplasată pe pontoane, deasupra lacului Neptun, unde se servesc preparate de pescărie. Funcționează, de asemenea, o serie de discoteci și două unități bowling, precum și popicării, între care una dotată cu instalații dintre cele mal modeme, care a găzduit acum doi ani finalele campionatului mondial de popice. Pe lacurile din stațiune se pot practica sporturile nautice cu schi, hidrobiciclete și bărci cu motor cu vîsle sau cu vele. Există terenuri de tenis, baschet, minigolf etc. N-au fost uitați nici copiii. Pentru ei am amenajat terenuri de joacă, un bazin de înot, grădinițe, un parc de distracții și un salon special în care pot viziona filme de animație. De multe dintre aceste condiții de agrement, ca și de altele pe care nu le-am mai enumerat, beneficiază și cei care vin la tratament și cură balneară, unde există o activitate permanentă.Și unde directoarea policlinicii balneare, Lucia Chiriac, ne-a prezentat cîteva din aparatele și instalațiile de înaltă tehnicitate — de 

aerosoli și hidroterapie. de ultrascurte și ultrasunete, de explorări funcționale și altele — cu ajutorul cărora se efectuează zilnic 1 500—1 800 de proceduri de mare eficiență, în special în tratarea a- fecțiunilor reumatismale, artroze, spondiloze, discopatii, bronșite cronice, afecțiuni dermatologice și altele. Există aici un bazin de dimensiuni olimpice cu apă de mare încălzită, se fac băi și- împachetări cu nămol din lacul Techirghiol, dușuri subacvatice, băi de plante, masaj, saună, gimnastică medicală intr-o sală cochetă, intimă, reconfortantă. Sub îndrumarea Institutului de geriatrie, la Policlinica balneară de la Neptun-Olimp se efectuează și tratamente cu Gerovital, Aslavi- tai și Pell-amar, preparate românești de faimă mondială în combaterea. îmbățrînirii premature și regenerarea funcțiilor organismului. Interlocutoarea ne-a prezentat și o noutate de ultimjî oră : preocuparea pentru punerea in valoare a unui izvor de curind descoperit, prin amenajarea unui bazin cu apă sulfuroasă mezotermală, care va spori eficienta curei balneare.Pe lîngă asigurarea condițiilor de agrement, in incinta stațiunii și în împrejurimile sale, cu ' minica- rele, bicicletele sau velocipedele familiale, tuturor celor veniți aici la odihnă sau tratament — între care foarte mulți cu bilete procurate prin agențiile de turism ale I.T.H.R.B. — li se oferă largi posibilități de a vizita și alte zone pitorești ale tării. După cum am aflat de la șeful Biroului dispecerat, excursii și agrement din stațiune, Constantin Stoica, de la Neptun-Olimp se organizează numeroase vizite în celelalte stațiuni de pe litoral, la monumentele dobrogene istorice și de artă, in mirifica Deltă a Dunării, ca și pe alte itinerare dintre cele mai atractive. Hotărît lucru, o cură balneară sau o vacanță în stațiunea Neotun-O- Iimp — in această perlă a litoralului nostru, grădină a soarelui și simfonie de culori — rămîne de neuitat.
Petre POPA

Pămîntul - gospodărit 
și valorificat intensiv 

(Urmare din pag. I) Imobilitatea , pămîntului este ounei politici de stat și făcînd din accelerarea procesului de' intensificare a agriculturii un mijloc de bază în modernizarea și dezvoltarea acestei ramuri și în realizarea unei noi calități în întreaga activitate economică din agricultură. Aceasta constituie o cerință națională a asigurării condițiilor dezvoltării agriculturii, a bunei aprovizionări a populației.Transformarea în realitate a acestui important obiectiv social-econo- mic eșțe facilitată de o altă însușire fundamentală a pămîntului, aceea de., a fi nelimitat ca putere productivă. de 'a-și mări potențialul productiv. în condițiile unei folosiri raționale. Trebuie subliniat că această indistructibilitate a pămîntului ca mijloc de muncă se menține atît timp cit sînt prezente condițiile sociale, economice, organizatorice și tehnice de care depinde. Elocvent pentru anii construcției socialiste este creșterea considerabilă a fertilității solurilor noastre (exprimată prin creșterea randamentelor la hectar), ca urmare a extinderii suprafețelor amenajate pentru irigații. a lucrărilor de combatere a eroziunii solului, de desecări și asanări, a aplicării de îngrășăminte etc. în'Y.celași timp, unele fenomene de băffire și sărăturare a solului apărute in diferite părți din Bărăgan atrag serios atenția asupra modului în care trebuie organizată exploatarea terenurilor irigate din această zonă sau a celor aflate în pantă. Pămîntul nu posedă nici un fel de forțe indis- tructibile veșnice, veșnicia lor depinde de-acum de măsurile aplicate, de controlul exercitat de organele care au răspunderi in conservarea și creșterea potențialului productiv al fondului funciar.Semnificația acestor măsuri este amplificată de faptul că. spre deosebire de oricare alte mijloace de producție din agricultură care pot fi substituite unele altora, pămîntul este de neînlocuit, astfel că eventualele scoateri din cultură, mai ales ca urmare a unei folosiri neraționale. nu pot fi suplinite prin alte mijloace de muncă, ci numai prin redarea în circuitul agricol a unor noi terenuri sau prin refacerea potențialului productiv al vechilor terenuri, scoase mai înainte din cultură.Sintetizînd, semnificațiile tuturor acestor particularități ale pămintu- lui ca principal mijloc de producție în agricultură, în cuvintarea rostită la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare din 17—19 februarie 1983, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, sublinia : „Pămîntul constituie principalul factor — sau, mai bine zis — factorul hotăritor pentru producția agricolă. Nu se poate realiza și cultiva nimic dacă nu dispui de suprafața de pămint corespunzătoare. De aceea, trebuie să înțelegem că pămîntul constituie o bogăție națională a întregului popor, că suprafața arabilă, agricolă trebuie apărată, păstrată și dezvoltată. Sint necesare măsuri liotărite pentru creșterea fertilității pămintu- lui. pentru a reda agriculturii noi suprafețe, pentru combaterea eroziunii solului, pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și irigații". 

trăsătură a acestuia, cu însemnate implicații social-economice. Imposibilitatea transportării de la un 10c la altul face ca toate ameliorările aduse pămîntului — inclusiv prin amenajări pentru irigații — să rămî- nă in beneficiul comunității care le-a efectuat, contribuind la sporirea avuției naționale. In același timp, imobilitatea presupune și constanța condițiilor de mediu înconjurător,, care influențează randamentul culturilor. întrucît pămîntul nu poate fi mutat dintr-un mediu în altul, exploatarea lui rațională presupune adaptarea tehnologiilor de producție la ..condițiile ecologice respective, pentru a obține un efect maxim din utilizarea conjugată a resurselor productive existente.Aceeași concluzie se impune și dintr-o altă particularitate a pămîntului, formată sub influenta mior condiții climatice diferite : terenurile aflate în diferite zone au o fertilitate diferită, de care trebuie ținut seama nu numai în planificarea producției agricole, ci și în politica de prețuri la produsele agricole, de impozit in agricultură, de normare și retribuire a muncii agricole etc.însemnate implicații are particularitatea pămîntului potrivit căreia el nu poate acționa ca mijloc de producție decît dacă acționăm asupra lui cu alte mijloace de muncă prin intermediul forței de muncă ajunse la o anumită dezvoltare. De aici legătura dintre politica de utilizare rațională a pămîntului și cea de perfecționare a bazei tehnico- materiale a agriculturii, de cercetare științifică în agricultură, de creare de cadre pentru agricultură.Fără îndoială, rezultatele obținute în gospodărirea fondului funciar în România ar fi fost mult mai mari dacă timp de decenii nu și-ar fi găsit circulație falsa teorie după care pămintul nu ar avea valoare, ci numai valoare de întrebuințare. Or, în forma actuală, pămîntul concentrează investiția de muncă a unui întreg popor timp de veacuri și chiar milenii. Nu poate fi conceput ca rațional faptul ca tocmai principalul mijloc de producție din agricultură să fie evaluat numai cînd este scos din producția agricolă. Interesele folosirii integrale și la întreaga lui capacitate de producție tocmai în agricultură — unde este mijlocul de muncă specific — cer evaluarea pămîntului pe baza cadastrului economic, includerea lui în fondurile fixe ale agriculturii, ca parte componentă a' avuției naționale. Este de așteptat ca instituirea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar sa contribuie și la rezolvarea acestei importanțe probleme, cu implicații asupra bunăstării generațiilor viitoare.Pămintul reprezintă un bun național de care sint string legate creșterea avuției naționale și bunăstarea întregului popor. Tocmai de aceea, pămîntul. oricui ar aparține, oriunde s-ar afla el. in marile unități agricole de stat sau cooperatiste, sau pe lingă casele oamenilor, la sate sau la orașe, trebuie să rodească pentru tară. Din aceasta vor cîștiga deopotrivă oamenii muncii de la sate și orașe, economia țării în ansamblu, care va dispune de mai multe produse agricole pentru buna aprovizionare a populației.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cei 19 tricolori in pregătirea marelui meciS-au întrunit zilele acestea tricolorii, 19 fotbaliști români care năzuiesc să ocupe cele 11 posturi de supremă mîndJ*ie sportivă ale echipei noastre naționale. în meciul „de vîrf" al acestei primăveri, meciul România — Italia, din preliminariile campionatului european interțări, București — 16 aprilie.Cei 19, sub conducerea lui Mircea
Azi, la Buzăuz, în campionatul european de rugbi :

ROMÂNIA - ITALIAAstăzi, la Buzău, în campionatul european de rugbi — „Cupa F.I.R.A.", selecționata țării noastre va întîlni echipa Italiei. Partida va începe la ora 16,00. Formația României va avea următoarea alcătuire : V. Ion — Fuicu, Lungu, Vărzaru, Aldea — Alexandru, Paraschiv — Murariu,

Cămătaru stoper?La recentul meci de la Lisabona, Cămătaru s-a aflat adesea in zona de apărare a echipei Universitatea Craiova, contribuind din plin Ia respingerea unor atacuri portugheze. A făcut-o împins de temperament, sau a fost vorba de acțiuni tactice, premeditate ? Trebuie să spunem că jocul echipei Benfica a fost în prealabil observat pe videocasete și disecat de antrenorii și jucătorii craioveni, sta- bilindu-se în amănunt sarcinile colective șiî individuale. Materialul documentar, colectat pe casete de profesorul Teodor Roibu de Ia I.E.F.S., s-a dovedit o modalitate excelentă de studiere a adversarului. Cu referire directă Ia Cămătaru, s-a desprins că nr. 3 portughez. Humberto, fundașul „liber", avansează repede nefiind supus marcajului individual, și creează situații foarte primejdioase în careul opus. Deci — a hotărît antrenorul Oțet — Doru Cămătaru nu-1 va scăpa din vedere pe Humberto și îi va împie- înaintașul nostru numai și pedica acțiunile.și-a îndeplinit cu brio nu obligațiile de atacant, ci acelea dictate de împrejurările concrete din defensivă.
I Hagi și MateuțI Furați de întîmplăriie fotbalului „mare", în care eroi sînt craiovenii Iși tricolorii, pe fronturile campionatului european și al preliminariilor olimpice, cam trecem repede
I peste „problemele" echipei naționale de juniori, pe care o așteaptă în luna mai partide grele în „Turneul U.E.F.A." pe terenurile din| Anglia.I Antrenorul Marcel Pigulea a stabilit pentru formația juniorilor un
I program de meciuri după formula amintitului turneu, meciuri cu divizionare ,.B“, pentru a da consis-| tență jocului echipei. „Vedetele" 

Lucescu și a secundului acestuia, Mircea Radulescu, se află în prezent la Poiana Brașov pentru refacerea deplină a forțelor, moment necesar din programul general de pregătire a echipei reprezentative, cu atît mai necesar cu cit printre cei selecționați se regăsesc nouă jucători din brava formație a Craiovei. Jucători care ne-au adus atitea bucurii cu
Dumitru, Șugar — Caragea, Dărăban,— C. Dinu, Munteanu, Bucăn, iar reprezentativa Italiei va prezenta ur- mătorul „15“ : Gaetaniello — Azzali, R. Francescato, Mascioletti, Ghizzoni— Bettarello — Ghini — Artuso, Tinaru, Zanon — Gardin, Sintich — De Bernardo, Robazza, Pivotta.

formației, adică jucătorii principali care transferă clasă tehnică prezentei reprezentative a generației de juniori, sînt Hagi (F.C. Constanța) și Mateuț (F.C. Corvinul), fotbaliști talentați, care întrunesc de-acum și bunele aprecieri ale publicului larg. \Dar cei doi tineri — solicitați și in campionatul diviziei „A", și la echipa de juniori, deci supuși unor frecvente deplasări — dau unele semne de oboseală. Pigulea cere — și credem că nu cere prea mult — ca Mateuț și Hagi să fie lăsați exclusiv reprezentativei de juniori în următoarele săptămîni pînă la „Turneul U.E.F.A.", evitindu-se suprasolicitarea tinerilor, iar pe de altă parte contribuindu-se la omogeni- azarea tactică, indispensabilă, echipei noastre de juniori.
Antrenamente 

comune măsură utilă pentru lotulOreprezentativ de box : intre 4 și 18 aprilie, antrenamente comune cu un grup de boxeri cubanezi, în ansamblul unui stagiu la altitudine. Schimbul de experiență metodologică cu privire la pregătirea fizică, tehnică și tactică, precum și meciurile de antrenament se desfășoară sub răspunderea maestrului Ion Popa.Din lotul român fac parte proaspeții ciștigători ai „Centurii de aur" — Ion Stan, Dragomir Ilie și Doru Maricescu — alți boxeri selecționați în vederea campionatelor europene de la Vama din luna mai, cum sînt Constantin Tițoiu, Dumitru Cipere, Viorel Ioana, Mircea Fulger, Mihai Ciubotaru, Georgică Donici și Fedea Pamfil. Total deficitare rămîn unele categorii de greutate mică, dar și cea mai grea categorii. 
rămîn unele categorii în special mijlocie- dintre

V. M.

echipa clubului lor și care se consideră total implicați și răspunzători în acțiunea de afirmare a fotbalului românesc și a echipei noastre naționale. Reamintim în această idee generoasă ceea ce declara căpitanul echipei reprezentative și al Universității Craiova, Costică Ștefănescu : „Rezultatul de la Lisabona are darul de a- transmite un plus de încredere echipei naționale. După cum un rezultat bun la 16 aprilie ne va stimula pe noi, craiovenii, pentru returul cu Benfica de la 20 aprilie".Pregătirea cu mare grijă, pînă la detaliul tehnico-tactic, atitudinea se- ; riopsă, fără complexe, totodată, am- bițjoasă în preajma partidei împotriva campionilor mondiali sînt 1 atribute care se concentrează în simțirea jucătorilor, antrenorilor și a altor specialiști români.în încheiere transcriem numele acelora pentru care bate cald inima milioanelor de susținători ai fotbalului din țara noastră : Lung, Moraru — Rednic, Negrită, Ștefănescu, Ior- gulcscu, Andone, Ungureanu, Munteanu — Augustin, Bărbulescu, Boloni, Bălăci, Klein — Geolgău, Gabor, Crișan, Cămătaru, Cirțu.Spor la pregătire, dragi fotbaliști ai României !
Valeria MIRONESCU

Ialomița. In °rSanizarea Consiliului județean al sindicatelor Ialomița și a Casei de cultură a sindicatelor din municipiul Slobozia, între 8 și 14 aprilie se desfășoară „Zilele teatrului", manifestare ce prilejuiește iubitorilor acestui gen de artă întîlniri cu cei mai talentați actori din județul Ialomița, precum și cu invitații lor, artiști și dramaturgi de la cele mai prestigioase teatre și publicații din București. In prima seară au avut loc în- tîlnirea cu dramaturgul Tudor Popescu și prezentarea piesei „Milionarul sărac", care îi aparține, în interpretarea Teatrului popular al casei de cultură din localitate. (Mihai Vișoiu).
Sălaj Teatrul Național „Va* sile Alecsandri" din Iași a prezentat recent pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Zalău piesa „Hardughia", de Mircea Radu Ia- coban. Publicul spectator a avut prilejul să remarce încă odată virtuțile interpretative ale trupei de teatru ieșene, sistematic prezentă pe meleagurile sălăjene. Ideea regizorală, soluția scenică și interpretarea s-au situat la cota celor mai exigente pretenții ale iubitorilor de teatru. (Eugen Teglaș).Bihor De un deosebit interes în rîndul publicului se bucură expoziția de grafică românească interbelică găzduită în aceste zile de Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Expoziția cuprinde lucrări din colecția muzeului semnate de valoroși autori ai genului : Tonitza, Iser, Șirato, Ressu, Pallady, Ste- riadi, Petrașcu gi alții. (loan Laza).

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru bacalaureat
3.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din sumar : 

• Telex @ 16,00 Telesport: Rugby; 
România — Italia

18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,15 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Bihor

20,00 Telecinemateca. Ciclul ..Mari ac
tori, mari regizori": „Un pian pen
tru doamna Cimino"

21,30 Recital Gheorghe Zamfir
22,00 Telejurnal • Sport
22,20 Avanpremieră săptăminală TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic
12,00 Instantanee
12.35 Carnet cultural bucureștean
13,00 Farmecul muzicii
13,50 Clubul tineretului
14.35 Teatru TV : „Fiul cel mare" de 

Alexandr Vampilov
16.35 Desene animate
17,00 Serață muzicală TV

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10 

aprilie» ora 20 — 13 aprilie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi caldă și în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin în regiunile din sudul și estul

CARNET CULTURAL

Tulcea Casa tineretului din Tuicea a găzduit un recital de muzică și poezie susținut de actorul Florian Pittiș și formația tulceana de muzică „Accent". Au participat tineri ’muncitori și elevi din orașul Tulcea. (Neculai Amihulesei).
Bacău cadrul Muzeuluijudețean de istorie și artă Bacău 

a fost organizat și deschis un original vivariu, punct de atracție atît pentru copii, cit și pentru vîrstnici. Aflat într-o clădire specială, spațioasă, acesta dispune de două crescătorii de păsări exotice, voii ere cu porumbei și fazani. 50 de acvarii cu pești exotici etc. în cadrul vivariului își desfășoară activitatea și cercurile „Columbofilii amatori" și „Tinerii acvariști". Tot aici au loc diferite reuniuni cu caracter științific. (Gh. Baltă).
Cluj. In secția colecțiilor, speciale a Bibliotecii centrale universitare din Cluj-Napoca sint conservate cu grijă numeroase opere ale marilor personalități din țara noastră, între care și ediții inestimabile ale poeziilor lui Mihai Emi- nescu. Printre ele, un volum din prima ediție, tipărită în anul 1884, are autograful autorului. (Costcl Ștefănescu).
Botoșani. TeatruI de Etat „Mihai Eminescu" a prezentat cea de-a 6-a premieră a stagiunii cu piesa „Casa nebunului" de Tudor Popescu. (Silvestri Ailenei)

.19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Concert popular duminical
21.30 Cîntă d-alea de-ale noastre — me

lodii îndrăgite și romanțe
22,00 Telejurnal 0 Sport
22.20 Avanpremieră săptămînală TV

LUNI, 11 APRILIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal. Zilei muncii — faptele 

de muncă ale țării
20.15 Actualitatea economică
20.30 De Ziua internațională a foștilor 

deținuți, deportați și internați po
litici antifasciști

21,10 Curier cetățenesc
21.20 Aventura cunoașterii
21.45 Roman foileton : „Mariî® spe

ranțe". Episodul 2
22.15 Telejurna!

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tineri concertiști pe scenele ță

rii (I)
16,00 La început de .săptămlnă
20,00 T61SjUrrîâl'’ «H Zilei' muncii — fap

tele de muncă ale țării
29.15 Moștenire pentru viitor
21,00 Agendă bucureșteană
21,40 Muzică de cameră
22.15 Telejurnal

țării. Innorări mai accentuate se vor 
produce în Banat, Crișana, Maramureș 
și vestul Transilvaniei, unde vor cădea 
ploi locale care vor avea și caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat, cu intensificări izolate predomi- 
nînd din sectorul sudic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, cele maxime între 18 și 28 de 
grade.

Galați Casa de cultură a sindicatelor din localitate a organizat spectacolul „Zimbiți cu noi și reflectați", la care și-au dat concursul scriitori de umor și publiciști, membri ai cenaclurilor „Verva" din Galați și „Cincinat Pavelescu" din Capitală, precum și formații muzicale ale instituției-gazdă. (Dan l’lăeșu).Argeș Comitetul de cultură și educație socialistă Argeș a editat pentru oamenii muncii de la sate, in tiraj de masă, un calendar al bunului gospodar, pe zile și luni, cu principalele lucrări și acțiuni gospodărești ce urmează să fie desfășurate în anul pe care-1 parcurgem. La începutul fiecărei luni în calendar sînt inserate denumirea veche a acesteia, temperatura și precipitațiile ce o caracterizează, precum și desenul ce ar j'eprezenta-o cel mai bine. (Gh. Cîrstea).
Caraș-Severin. OrașuI d<s la intrarea Dunării in țară, Moldova Nouă, este inițiatorul și gazda unei acțiuni cultural-educative deosebit de interesante. Aici, sub genericul „Clasicii literaturii române pe ecran", au loc frecvente vizionări de filme artistice românești, însoțite de medalioane și prezentări realizate cu concursul cadrelor didactice din localitate. (N. Cătană).
Covasna. La clubuI .>Femina'‘ din întreprinderea de aparataje electrice auto și motoare electrice din Sfintu Gheorghe a avut loc un reușit concurs „Cine știe cîștigă" pe teme de protecția muncii și de alimentație rațională, cu participarea a nouă echipe din această întreprindere. (Păjjânos Maria).

® ISTORIA UNEI NOI 
CULTURI CEREALIERE. După ce timp de 5 000 de ani omenirea n-a introdus în cultură nici o cereală „nouă", iată că acum acest lucru s-a produs. Noua cereală, care a primit numele de „triticale", de la denumirile latinești ale griului („tri- ticum") și secarei („secale"), pentru că est.e un hibrid intre griu și secară, se cultivă in prezent pe o suprafață de aproape 500 000 de hectare in U.R.S.S., Europa, S.U.A. și America de Sud. Istoria nașterii ei e lungă și anevoioasă. Primele încrucișări intre griu și secară au fost realizate încă în anul 1875 de botanistul Ștefan Wilson, dar hibrizii obținuți au fost sterili. Experiențele au fost reluate în 

1937. Selecționerii au trebuit să înlăture rînd pe rînd trăsăturile nedorite ale noii plante, cum ar fi lungimea tulpinii, micimea boabelor etc. în 1974, cercetătorii californieni au strîns 98,9 chjntale de pe un hectar, recoltă comparabilă cu cea a celor mai bune soiuri de griu. Noua cereală are. fată de griu, avantajele de a rezista mai bine la condiții aspre de climă și la boli, în special la micoze. conține un procent mai înalt de li- zină. poate fi cultivată și în zone improprii pentru cultura griului.
• ȘOMAJUL Șl TOXI

COMANIA. Problema narcoticelor capătă un caracter tot mai alarmant in Irlanda, care, 
pe deasupra. începe să devină 

și un punct de tranzit pentru traficul internațional de stupefiante — a declarat șeful poliției irlandeze. Lawrence Wrenn, într-o conferință cu cadrele de conducere ale instituției sale. Wrenn consideră că răspîndirea consumului de droguri puternice — heroină, cocaină — în Irlanda devine o problemă socială, printre cei care își administrează asemenea stupefiante numărîndu-se chiar și copii de 12 ani. Aceasta generează o creștere constantă a ratei infracțio- nismului. deoarece narcomanii au nevoie zilnic de cel puțin 130 de dolari pentru a-și satisface viciul. Un factor agravant al acestei situații este, fără îndo-. ială, existenta uneia dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din lumea occidentală — 14,8 la

PretUtindensută din populația activă, procentaj mult sporit în rîndurile tinerilor.
® GAZ PRODUS 

DE TERMITE. Cercetătorii americani au .descoperit că termitele produc anual circa 150 milioane tone de gaz metan, pe care il elimină în atmosferă. Această cantitate ar însemna 40 la sută din totalul producției anuale de metan. Gazul ia naștere în procesul de digestie al termitelor, in cursul căruia insecta produce și bioxid de carbon în cantități apreciabile : 4 

milioane tone anual, ceea ce reprezintă o cantitate apropiată de aceea rezultată din arderea cărbunelui și petrolului în întreaga lume.
© NURCI ÎN... EPRU- 

BETĂ. Cercetători din cadrul filialei siberiene a Academiei de Științe a U.R.S.S. reușesc să crească „în eprubetă". timp de 3—4 zile, embrioni de nurcă. A- ceasta le oferă posibilitatea nu numai de a studia amănunțit stadiile timpurii de dezvoltare a organismului acestor animale cu blană prețioasă, ci și de a căuta modalități de acționare asupra 

dezvoltării embrionului pentru a obține animale cu caracteristici dinainte stabilite. Utilizarea legităților genetice a permis deja obținerea unor nurci a căror blană are cu totul alte culori și nuanțe decît cea naturală. Acum oamenii de știință iși propun să obțină animale cu o talie mai mare, cu o creștere mai rapidă și cu o fecunditate mai ridicată.
® IN APĂRAREA NA

TURII. Guvernul laburist, recent ales, al Australiei a intentat o acțiune legală pentru a opri realizarea proiectului unui baraj în.tr-una din zonele virgine ale țării, considerată una dintre cele mai frumoase regiuni ale lumii rămase neal- terate. Primul ministru a dat publicității O declarație in care 

arată că vor fi inițiate procedurile legale pentru a stopa lucrările începute de un grup de firme particulare la barajul hidroelectric de pe fluviul Franklin, din Tasmania.
® URECHE ELECTRO

NICĂ. Mulți surzi nu aud pentru că urechile lor nu au capacitatea de a transforma undele sonore în semnale nervoase trimise creierului. Un grup de cercetători de la Universitatea Stanford din California a reușit să creeze electrozi miniaturali care pot fi implantați in urechea internă și care transformă sunetele în impulsuri electrice. La rîndul lor, aceste impulsuri acționează asunra fibrelor nervului auditiv. Primele succese au și fost înregistra

te : foști surzi supuși la acest tratament pot identifica și cuvinte scurte.
® SECRETUL SĂBII

LOR DE DAMASC a fost descoperit de către o echipă de ingineri metalurgiști de la Universitatea Stanford (S.U.A.). Studiind problema supraelasti- cității unor aliaje metalice.. ei au reușit să pună Ia punct tehnologia de obținere a unui aliaj foarte apropiat de cel din care erau făcute faimoasele săbii. Fo- losindu-se efectul supraelastici- tății, afirmă acești specialiști, poate fi redus de cîteva ori costul de producție al construcțiilor metalice, al unor componente de mașini și, totodată, poate fi prelungită durata lor de funcționare.



„Președintele Nicolae Ceaușescu 
neobosit militant pentru instaurarea

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77"

ww climat de pace, securitate și colaborare"
Presa de peste hotare acordă in continuare spații largi realizărilor 

poporului nostru in opera de construcție socialistă. Sint înfățișate inițiati
vele secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in marile probleme ce confruntă lumea contemporană, 
luări de poziție și propuneri bazate pe o riguroasă analiză științifică, 
izvorîte dintr-o înaltă răspundere pentru destinele umanității.Presa sovietică, înfățișînd efortul constructiv al poporului nostru, își informează cititorii despre fapte de muncă, realizări din diverse domenii ale activității economice. Astfel, ziarul „PRAVDÂ" scrie despre construirea în județul Mureș a numeroase hidrocentrale de capacitate mică, ce asigură ’ valorificarea cit mai deplină a potențialului energetic local. Același ziar se referă, într-un alt material, la activitatea specialiștilor români în sfera combaterii eroziunii solului.Revista poloneză „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRACY", relatînd despre obiectivele economice actuale, despre dezvoltarea țării noastre, subliniază : „în România, în anul 1983. venitul național va crește cu 5 la sută. Cea mai mare pondere în creșterea venitului național o va avea, la fel ca și în anii precedenți, industria. Producția marfă va crește cu 6,6 la sută, producția netă cu 8 la sută".Printre altele, revista scoate în evidență sarcinile privind obținerea a 52 milioane tone cărbune, 13,5 milioane tone petrol, aproape 33 miliarde metri cubi de gaze naturale. Metalurgia românească va livra 15.2 milioane tone oțel, inclusiv cantități sporite de oțeluri superioare și produse metalurgice cu înalt grad de prelucrare. Publicația relevă totodată creșterile prevăzute în domeniul producției de mașini și instalații tehnologice, al industriei chimice, bunurilor destinate consumului.Referitor la activitatea în gricultură se arată că în acest sector al economiei naționale producția netă va trebui să depășească nivelul anului trecut cu 6,1 Ia sută.Se insistă totodată asupra faptului că în anul 1983 productivitatea muncii în industrie urmează să crească cu 9,1 la sută, iar in construcții cu 5.7 la sută. Totodată, nivelul retribuției reale a personalului muncitor va fi cu 4 la sută mai mare decit in anul 1980.Ziarul iugoslav „BORBA" publică pe prima pagină fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu și extrase din interviul acordat de secretarul general al partidului, președintele Republicii, ziarului „Al Seyassah" din Kuweit. Conform părerii exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu — se arată în materialul inserat în „Borba" sub titlul „Arme suficiente pentru a distruge omenirea" — actualmente nu se poate vorbi de un dezechilibru intre cele două-.părți,- și o parte și cealaltă! dispunind de ’armamente nucleare în stare să distrugă de cîteva ori nu numai Europa, ci întreaga lume. Se exprimă de asemenea opinia — continuă „Borba" — că echilibrul dintre cele două blocuri militare trebuie păstrat nu prin dezvoltarea armamentelor, ci prin. reducerea lor la un nivel cît mai scăzut. în primul rînd a armamentelor nucleare. Aceasta răspunde intereselor întregii lumi, a declarat președintele . Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul iugoslav.„Cititorii il cunosc foarte bine pe președintele României, Nicolae Ceaușescu, presa italiană acordînd spații ample activității sale politice pe plan internațional și istorico-filozofice". subliniază publicația „LA GAZZETTA DEL MATTI- NO“.................................................................cația, 

fost dedicate două lucrări cu 
deosebit de semnificative': 
Ceaușescu!" și „Umanismul 
al lui Ceaușescu".„La Gazzetta del Mattino" feră în continuare la 
coerentă de destindere,

de președintele Nicolae Ceaușescu 
cu răbdare, prin numeroase contac
te personale, cu factorii de răspun
dere ai unor țări cu sisteme sociale 
și politice diferite". „Roadele aces
tei politici — relevă publicația — 
sint evidente, iar meritele sale sint 
recunoscute". în ce privește umanismul politic al președintelui Nicolae Ceaușescu. publicația apreciază că „principiile care îl inspiră vor constitui doctrina de bază a viitoarelor generații, în amplul context al unei noi ordini economice, politice și sociale, care va trebui să guverneze întreaga lume".Publicația italiană „LA GAZZETTA DELL’EST" relevă că poziția exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în problemele internaționale se bazează pe „o riguroasă ana
liză științifică a realităților sociale și 
politice mondiale", pe cunoașterea 
„cauzelor care stau la baza situației

unității mișcării de nealiniere, considerând că aceasta va ajuta țările membre să acționeze mai puternic pentru o politică de destindere și pace, de reglementare a problemelor economice complexe mondiale și pentru o nouă ordine economică internațională. .„România și experiența sa contemporană" — este tit'lul unui amplu articol publicat în revista „SHIRA", editată la Beirut, în care se subliniază : „România merită ca expe
riența ei contemporană să fie stu
diată de noi, arabii, cu atenție, de
oarece este o țară aparte, iar in is
toria sa modernă a urmărit obiective 
naționale asemănătoare celor pentru 
care militează mișcarea națională 
arabă".„In ultimii ani, scrie publicația „Shira" România a făcut pași mari în domeniul industrializării. S-au înregistrat ritmuri înalte ale dezvoltării sociale și economice, ceea ce a dus la o schimbare radicală a aspectului țării într-o perioadă de timp relativ scurtă".' „,EL MOUDJAHID" (Algeria) scrie despre poziția exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in problema rachetelor cu razăComentarii ale presei internaționale consacrate realizărilor țării noastre, activității președintelui Republicii

iar „evoluția 
demonstrează 
președintelui

ala-

„Nu întâmplător, relevă publi- 
președintelui Rqmăniei i-au 

titluri 
„Da, 

politic

se re- 
„politica 

promovată

internaționale actuale", 
lumii contemporane 
justețea concluziilor 
Nicolae Ceaușescu".

„înalta responsabilitate pentru des
tinele umanității imprimă gândirii 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
optimism viguros, convingerea că 
omenirea are forța de a impune, prin 
acțiuni ferme, o cale a cooperării 
constructive, a coexistenței pașnice 
intre toate popoarele, triumful final 
al rațiunii". „Această încredere 
nestrămutată in triumful rațiunii este 
piatra unghiulară a poziției de prin
cipiu și a activității practice pe plan 
internațional a României și a pre
ședintelui ei". „Meritul său, amplu 
recunoscut, este de a fi contribuit in 
mod substanțial la elaborarea noului 
cod de raporturi internaționale, de a 
fi militat neobosit pentru recunoaș
terea, instaurarea și generalizarea 
noilor principii in relațiile dintre 
state", evidențiază publicația italiană.Expunind poziția președintelui Ceaușescu față de o serie de probleme importante ale actualității politice internaționale, „La Gazzetta dell’Est" scrie : „Acestea sint mimai 
unele aspecte din multitudinea de 
idei ce compun, intr-un tot organic, 
concepția președintelui României față 
de principalele, fenomene ale vieții 
internaționale. Este meritul președin
telui Nicolae Ceaușescu de a fi in

dividualizat. și evidențiat cu clarvi
ziune necesitatea adoptării pozițiilor 
corespunzătoare și a adaptării gindi- 
rii și acțiunii politice la noile reali
tăți. Un elocvent exemplu in acest 
sens il oferă însăși politica externă 
promovată de România socialistă". „într-o epocă frămîntată de multiple probleme cruciale pentru viitorul omenirii, in condițiile unei evoluții deosebit de complexe și contradictorii a situației internaționale. Romania și președintele ei se angajează 
deplin in marea, bătălie pentru salv
gardarea intereselor vitale ale ome
nirii, pentru instaurarea unui climat 
de pace, securitate și colaborare pe 
planeta noastră, cu convingerea că 
viitorul aparține politicii de indepen
dență, progres economic și social, de 
destindere și pace".Cotidianul guvernamental nenalez „THE RISING NEPAL" a publicat un articol dedicat poziției președintelui Nicolae Ceaușescu privind rolul important al țărilor nealiniate in 'efbrturile de oprire a cursei înarmărilor și de netezire a_ căii pentru trecerea dru este pe care la dezarmare. în acest ca- reliefată marea importantă o acordă România întăririi

medie de acțiune în Europa. După cum a rele- , vat președintele’ Ceaușescu. . subliniază publicația algeriană, dacă toate guvernele, toate statele, toate popoarele vor acționa în direcția păcii, a depășirii crizei economice, a soluționării problemelor pe calea tratativelor este posibilă schimbarea cursului evenimentelor spre o politică nouă, de destindere și pace.Ziarul mexican „EXCELSIOR" prezintă participarea tovarășului Nicu Ceaușescu, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, la reuniunea „Tineretul în fața crizei", ce a avut loc la Ciudad de Mexico. Din expunerea sa la reuniune, din declarațiile făcute presei, sint relevate mai ales referirile la povara cursei înarmărilor din lumea întreagă, care apasă greu pe umerii popoarelor. și tineretului, la faptul că imensele resurse alocate pentru războaie s-ar putea folosi foarte bine pentru soluționarea problemelor foametei ce afectează o enormă parte a lumii.Referindu-se mai concret și direct la criza economică mondială, relevă „EXCELSIOR", Nicu Ceaușescu a menționat că aceasta se va repercuta și mai mult asupra șomajului atît în țările dezvoltate, cît și în țările în curs de dezvoltare.Președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului a cerut țărilor membre ale O.N.U. să adopte măsuri sau legi în apărarea dreptului tinerilor la muncă, educație, sănătate, recreare, arată uit alt Ziar htexiban, „EL DTA".Publicația reține din prezentată sublinierea că vor să fie doar obiect, ci al istoriei.Cotidianul vest-german FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG", prezentînd. interviul acordat de președintele Nicolae Ceaușescu agenției de presă D.P.A., arată că șeful statului român s-a pronunțat și pentru acceptarea unor soluții intermediare în problema rachetelor cu rază medie de acțiune pmă la încheierea unor acorduri privind reducerea .lor substanțială. Ziarul relevă sublinierea președintelui Nicolae Ceaușescu că prin cursa înarmărilor sint amenințate în .primul rînd țările europene, pe teritoriul cărora se află cea mai mare parte a armamentelor, inclusiv nucleare. Totodată, se scot în evidentă referirile șefului statului român la lucrările Consfătuirii de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante'la Tratatul de la Varșovia, care a pus ‘de Prim plan necesitatea unor eforturi de dezarmare, unui tratat militare.

expunerea tinerii nu și subiect„FRANK-

propunînd încheierea intre cele două blocuri (Agerpres)

încheierea lucrărilor Conferinței Națiunilor Unite 
privind succesiunea statelor în materie de bunuri, arhive 

și datoriiVIENA 9 (Agerpres). — La Viena s-a încheiat, prin semnarea unui act final. Conferința Națiunilor Unite privind succesiunea statelor în materie de bunuri, arhive și dato-, rii de stat. în cursul conferinței a fost elaborată și adoptată o convenție a O.N.U. care conține principii și reguli de drept internațional în materie de succesiune la nivelul statelor. Concepută ca un document care să contribuie la codificarea și dezvoltarea progresivă a dreptului internațional, convenția reflectă preocuparea pentru instaurarea unor relații noi între state, bazate pe e- galitate, pe respectul independenței și suveranității, nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, pe dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă, independentă.O serie de formulări și articole pun în evidență dreptul popoarelor la dezvoltare de sine stătătoare, necesitatea asigurării suveranității a-

de statsupra resurselor și bogățiilor lor naturale. precum și dreptul popoarelor de . a dobindi informații privind istoria si patrimoniul lor cultural.Un capitol special al documentului precizează căile de soluționare, pe calea, tratativelor, prin negocieri directe între părți, a oricăror diferende sau deosebiri de păreri în legătură cu interpretarea și aplicarea convenției și nu permite recurgerea unilaterală la forme de jurisdicție internațională.Țara noastră, conform poziției sale de principiu constant exprimate la O.N.U. și în alte organizații internaționale privind necesitatea instaurării unor noi raporturi pe plan mondial, a participat activ la lucrările conferinței, a acționat pentru ca formulările curente să contribuie la dezvoltarea, precizarea și adaptarea normelor și raporturilor interstatale la cerințele lumii contemporane.

Necesitatea edificării unei noi ordini economice 
si financiare internaționale.? »

— evidențiată în proiectul „Declarației finale 
de la Buenos Aires"

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — După încheierea, vineri seara,, a 
dezbaterilor generale, participanții la Reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77“ au examinat, simbătă, in cadrul unei ședințe cu ușile în
chise, proiectele de documente pregătite de experți și definitivate in 
cursul actualelor lucrări, precum . . . -
Buenos Aires".

și proiectul „Declarației finale de laîn esență, documentele evidențiază situația economică gravă pe plan mondial, cu consecințe negative sporite asuipra economiilor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare, precum și poziția acestor state in raport cu problemele enunțate. Ele urmează să constituie punctul de plecare al dialogului pe oare țările în cubs de dezvoltare îl vor avea. în iunie, la Belgrad, în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.-VI) cu statele industrializate. „Declarația finală de la Buenos Aires" sintetizează aspectele

majore ale vieții social-economice internaționale, punînd accentul pe existența. în prezent, a unor norme și praotici inechitabile și injuste 'în sistemul economic și financiar mondial. în acest context, documentul evidențiază pregnant necesitatea edificării unei noi ordini economice și financiare internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune, care să ofere cadrul adecvat de dezvoltare, pace și progres pentru toate națiunile lumii.
BEIJING

Luări de poziție, acțiuni ferme Succese ale economiei
R. P. Chineze

în favoarea păcii, pentru dezarmare
%

Participanții la Congresul Internaționalei Socialiste 
au cerut o reducere masivă a cheltuielilor militare, 

în sprijinul creșterii economice a tuturor țărilor lumiiLISABONA 9 (Agerpres). — Par- ticipanții la Congresul Internaționalei Socialiste, care se desfășoară în localitatea portugheză Albufeira, s-au pronunțat în intervențiile lor pentru o reducere masivă a cheltuielilor destinate' înarmărilor nucleare, în favoarea creșterii economice și acordării de ajutor țărilor in curs de dezvoltare, transmit agențiile internaționale de presă.• în același timp, în cuvîntările rostite de șefii de delegații ai celor de partide prezenti Ia Congres

apreciază că omenirea se află „în pragul autodistrugerii", dacă va continua actualul curs de deteriorare a relațiilor internaționale și de înarmare excesivă, în acest sens, ei au cerut marilor puteri nucleare să grăbească negocierile „pentru securitatea deplină a ome-
30
se

nirii amenințate".Participanții s-au pronunțat, pe de altă parte, soluționări pe calea negocierilor a conflictelor trală.
în favoarea uneidin America Cen

S.U.A.: Apei 
al senatorului E. Kennedy 
la înghețarea arsenalelor 

nucleareWASHINGTON 9 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la o adunare care a avut loc la Washington, senatorul democrat Edward Kennedy s-a pronunțat pentru stăvilirea actualei competiții în domeniul militar și a adresat un apel principalelor puteri nucleare „să renunțe pentru totdeauna la obținerea unui avantaj în domeniul nuclear". în cuvîntarea sa, senatorul democrat a apreciat că procesul de dezarmare nucleară trebuie să înceapă cu măsura de înghețare a arsenalelor nucleare ale U.R.S.S. și S.U.A.

BEIJING 9 (Agerpres). — Valoarea producției industriale și agricole globale a Chinei a crescut cu 7,3- la sută în 1982 în comparație', -u 1981, iar venitul național a îrij: istrat, potrivit aprecierilor, o cre\A de 6.3 la sută, transmite agenții) China Nouă. Producția de cereale u-a ridicat la 344,3 milioane tone, ceea ce constituia o cifră record, iar valoarea producției industriale globale a fost de 556 miliarde yuani, cu 7,4 la sută mai mare decît în 1981. Industria grea, în special, s-a dezvoltat rapid, înregistrind o creștere de 9,3 la sută, în timp ce industria ușoară a progresat cu 5.6 la sută — un rit-rti mai lent decît în anii precedenți. în același timp, relevă China Nouă, nivelul de trai a continuat să se îmbunătățească.
ATENA

BELGIA : 
Document-platformă 

al mișcării împotriva 
rachetelor nucleareBRUXELLES 9 (Agerpres). — Peste 20 de partide și organizații sociale din Belgia au semnat in orașul Namur un document-plat- ■ formă privind crearea unui comitet de coordonare a mișcării împotriva rachetelor nucleare. în document se relevă hotărîrea forțelor democratice de a nu permite amplasarea ■ pe teritoriul țării a celor 48 de rachete nucleare americane ' prevăzute in planul N.A.T.O. în document se spune că la 23 aprilie va fi organizată o manifestație națională care va avea loc la Flo- rennes.

Președintele Finlandei se pronunță 
pentru preîntîmpinarea unei noi escaladări 

înarmărilor

Convorbiri în problema 
cipriotă

ți curseiHELSINKI 9 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul ședinței de inaugurare a sesiunii noului parlament finlandez, constituit în urma alegerilor de la 20—21 martie, președintele Finlandei. Mauino Koivisto, a subliniat că guvernul ce urmează a fi format este confruntat cu probleme serioase, in primul rînd cu cea a combaterii șomajului.Referindu-se la principalele aspecte ’ale actualității ’ Internationale',.'șeful ‘ statului finlandez’ ă atras atenția asupra necesității obținerii unor rezultate pozitive Ia reuniunea de la Madrid, a reprezentanților statelor participante la Con-

ferința pentru securitate și cooperare în Europa, precum și Ia tratativele de dezarmare de la Geneva, „împărtășim îngrijorarea celorlalte popoare — a Koivisto — în rea numărului în Europa". în pronunțat pentru. tmei noi escaladări a cursei înar- r mărilor; subliniind, în context’;• importanța creării unei zone’deriu- clearizate în nordul Europei. Aceasta. a adăugat el, nu înseamnă insă că trebuie slăbite eforturile generale pentru oprirea înarmărilor.

subliniat Mauno legătură cu crește- de arme nucleare acest sens, el s-a preîntîmpinarea
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ATENA 9 (Agerores). — în cadrul convorbirilor desfășurate j la Atena între primul ministru al Greciei. Andreas Panandreu. și președintele Republicii Cipru, Soyros Kyprianou. s-a subliniat că cele două părți se •pronunță pentru o reglementare urgentă și justă a problemei cipriote. într-o declarație făcută presei, premierul elen a precizat'că în cadrul convorbirilor au fost examinate posibilitățile de rezolvare pe cale pașnică a problemei cipriote. „Gre- . cia. a.spus Andreas Papandreu. sofi" jină -inițiativele O.N.U. | îndreptate spre eliminarea obstacolelor în calea reglementării politice a' problemei cipriote". La rindul său, președintele Kyprianou a arătat că ambele părți se pronunță pentru intensificarea eforturilor în vederea prevenirii unor noi confruntări între cele două comunități cipriote și pentru a se a- junge la o soluție pașnică, care să garanteze independența și integritatea teritorială a Ciprului.
ORIENTUL MIJLOCIUKUWEIT 9 (Agerpres). — Ir'^-un comunicat difuzat de Comitetul Central al mișcării palestiniene „Al Far tah“, după dezbaterile desfășurate în Kuweit, cu participarea lui Yasser Arafat,, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., se subliniază importanța continuării dialogului dintre CțE.P. și Iordania, a contactelor cu țările arabe, pentru a servi cauza comună a unității de acțiune si aspirații, informează agențiile M.E.N. și France Presse. Comunicatul relevă; necesitatea convocării unei reuniuni; arabe la nivel înalt, care să examineze rezultatele eforturilor depuse- de țările arabe. în lumina hotăriri- Ior adoptate la întrunirea de la Feș, „Al Fatah" — se precizează în comunicat — a hotărît să mențină deschisă actuala sesiune a Comitetului. Central, pentru a continua dezbaterile în legătură cu problemele menționate.
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bilaterale comercial de interes preocupă

Coen, a 
Centrul 

Houston, 
toate ac-

o imparta cu for.ta in

O decepție și o lămîie

Ai auzit ?

fi

ce există acum, 
praf și pulbere,

60 20. Abonamentele 
226. București, str.

pe capul oamenilor ? Și cum va fi 
cenușă vulcanică s-a plimbat peste

mine, dimpotrivă, războiul s-ar instala 
uită-te bine (m-am uitat, erau în jur 
intr-acolo, dom'le, uită-te la istorie ! 
va pune capăt celorlalte. Și ? Scutul

sînt cili și tlebuie aluncate, 
fac ? Nu-i mai simplu să nusă 

le
mă lăsaseră ca o lămîie

se tac la oficiile poștale șl difuzor!! din întreprinderi Șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin 1LEX1M — departamentul 
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pînă atunci se va rezolva asta", 
gata sistemul ?
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turnat deasupra 
produse lactate" : 
auzit că trecea

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

YEHUDI MENUHIN PREZINTĂ LA CARACAS OPERA LUI ENESCU. 
In cadrul unei emisiuni culturale, difuzate de televiziunea venezueleană, 
cunoscutul violonist Yehudi Menuhin a prezentat pe |arg personalitatea 
marcantă și opera lui George Enescu. Cu același prilej, au fost transmise 
imagini din România, reflectînd frumusețile țării noastre și bogăția ei fol
clorică.

COMUNICAT COMUN ALGE- 
RIANO—ZAMBIAN. în cursul convorbirilor desfășurate la Alger între președintele Algeriei. Chadli Bendjedid, și David Kenneth Kaunda, președintele Zambiei, care • a efectuai o vizită oficială în această țară, au fost examinate căile de ' promovare a colaborării in domeniile economic, și tehnic și în alte sfere reciproc, probleme care în prezent continentul african, și o serie de aspecte ale situației internaționale actuale. Cele două țări — se arată in comunicatul comun — denunță regimul rasist de la Pretoria, politica de apartheid și dominație asupra Namibiei promovată de acesta, ocuparea ilegală a Namibiei și acțiunile agresive declanșate de autoritățile sud-afri- I cane împotriva statelor africane din „prima linie".

REPRESIUNE ÎN AFRICA DE 
SUD. în localitatea Driefontein, la 200 km est de Johannesburg, politia regimului rasist sud-african a deschis focul asupra unui grup de culoare care protesta împotriva intenției autorităților de a le confisca terenurile agricole. Guvernul de Ia Pretoria — notează agenjia A.P. — pune in prezent in aplicare un program. de evacuare forțată a negrilor și confiscarea păminturilor acestora, care urmează să fie preluate de albi. Agenția amintită relevă, totodată, că rasiștii șud-afri- cani încearcă pe aceste căi să disloce populația de culoare din aceas-

Vltima zi în Cosmos a navetei spațiale 
„Challenger” 

programul primei mi
siuni în Cosmos \a na
vetei „Challenger" au 
decurs în bune Condi
ții. După cum s-a a- 
nunțat, membrii : echi
pajului au lansat de la 
bordul vehiculului in 
spațiul extraatmosfe- 
rlc un sdtelit de comu
nicații, au continuat 
testarea sistemelor și 
aparatelor din dotarea 
navetelor spațiale a- 
mericane și au efectuat 
o serie de experiențe 
științifice in condiții 

imponderabilitate.

tă zona și sa bantustane (homelands).
• ARESTĂRI AI UNOR MEMBRI 
AI CAMORREI, LA NAPOLI. Po
trivit, declarației unuț purtător de 

' cuvint al forțelor de Carabinieri din 
Napoli, in ultimele săptămâni in 
acest oraș au fost arestate 18 per
soane aparținând organizației Ca
morra — aripa napolitană a Mafiei 
siciliene. S-a precizat că cei ares
tați făceau parte din clanul autoin
titulat „Noua familie"., specializat 
în extorcarea de fonduri, arestările 
fiind efectuate in baza legislației cu 
privire la Mafia. Agenția France 
Presse precizează că luptele dintre 
clanurile rivale din sinul organiza
ției Camorra, s-au soldat in acest 
an cu moartea a 282 de persoane la 
Napoli și în regiune.

CREȘTEREA CHELTUIELILOR 
MILITARE ALE JAPONIEI. Cheltuielile militare ale Agenției Naționale pentru Apărare a Japoniei au atins 4,7 miliarde dolari in cursul anului fiscal 1982, relevă un raport al agenției. Aceste cheltuieli— reprezentînd o creștere de 48,3 la sută in raport cu anul precedent— reprezintă alocațiile pentru contractele destinate achiziționării de material militar.

Fotomontajul de mai sus, apărut în ziarul vest-german „Unsere Zeit", sub titlul semnificativ „Pentru viață, îm
potriva bombelor", reproduce coperțile a două lucrări, recent apărute, tare abordează problematica arzătoare 
a păcii și dezarmării. Prima - „We shall over come" („Vom învinge" - imn al mișcării muncitorești din Ame
rica, preluat de partizanii păcii din această țară) - aduce amănunte interesante despre extinderea mișcării 
antinucleare în S.U.A. in cea de-a doua lucrare - „Entrustet euch !" („Dezarmați !") - sînt reunite versuri 
ale poetului Peter Schutt dedicate păcii și citite la marile demonstrații din R.F.G. împotriva cursei înarmărilor 

nucleare

(Qfie/tar de da/nâued

ACCIDENTE DE MUNCA ÎN 
AUSTRIA. în fiecare an în Austria 
se produc aproximativ 200 000 de 
accidente de muncă — a anunțat, 
la Viena, Ministerul austriac al 
Asigurărilor Sociale. Dintre acestea, 
aproximativ 1 006 de accidente au 
fost mortale, iar alte aproximativ 
12 000 s-au soldat cu diferite grade 
de invaliditate. Cauza principală a 
acestui număr mare de accidente 
în producție o constituie încălcarea 
de către patroni a normelor de 
securitate a muncii, în preocuparea 
acestora ' de a obține profituri 
maxime.

Simbătă — în ultima 
zi a misiunii lor în 
Cosmos — cei patru 
astronauți americani 
de la. bordul navetei 
spațiale „Challenger" 
au procedat la verifi
carea sistemelor de 
navigație și la efectua
rea pregătirilor pentru 
reîntoarcerea pe Pă
mânt. Directorul zbo
rului, Gary 
declarat, la 
spațial de la 
că în general
tivitățile, testele și ex
periențele incluse în

precum și observații 
asupra unor fenome
ne naturale de pe 
Terra. De asemenea, 
astronauții Story Mus
grave si Donald Peter
son au efectuat o „ie
șire în spațiu" de cir-, 
ca patru ore, in partea 
de cargo, descoperită, 
a navetei, care a ser
vit atit la testarea cos
tumelor speciale desti
nate activităților in 
Cosmos, cit și la simu
larea unor operațiuni 
de depanare a vehicu
lelor spațiale in con
diții de vid.

De la început, o precizare : decepționatul este autorul. Iar lămiia - 
tot el.

...întîmplarea a început seara, cu lectura unei publicații occidentale 
care înfățișa schemele unor noi sisteme ce ar exclude rachetele nucleare. 
Sisteme bazate pe plasarea în spațiul cosmic a unor oglinzi uriașe, care, 
interpretînd prin ordinator informațiile furnizate de sateliți, ar dirija raze 
laser și fascicule de particule creînd în calea rachetelor un ecran de 
netrecut.

Veste mare, minunată (personal niciodată n-am putut să înghit rache
tele nucleare).

Am dormit ca pe ace, dimineața de surescitare am întrebat „unde-i 
racheta de dinți ?" - în loc de tubul de pastă.

Cînd am plecat, în curte dau de nea lacob, mecanicul : -
- Ce să aud ? A, țeava de apă I Da, da, cam bate... .
- Cum, nu știi ? E vorba de rachete. Gata cu ele, ga-ta I
M-a ascultat atent, dar pe urmă m-a luat la întrebări :
- Cum adică, vine racheta, dă de laser și poc I, ca un balon înțepat 
acul ? - Cam așa I - Păi atunci, toate alea, părticelele, adică radio

activele nu vor cădea tot pe pămînt, 
ferit cineva, că am citit cum un nor de 
tot globul.

Am căutat să-l încurajez „lasă,
- Cum, pină atunci, dar cînd ar fi
- Cam prin anul 2 000 - Păi, pînă atunci, numai cu 

ca rachete, se poate face de 2 000 de ori omenirea zod, 
noi să fim sănătoși. Iar cu țeava de apă...

...Discuția mi-a cam strepezit bucuria, parcă mi-ar 
zeamă de lămîie ; totuși, am intrat vesel la „Lapte și

- ’neața tov’ Vasile ! Ai auzit ? - Nu, nu v-am 
tramvaiul. Ce-ați spus, iaurt, chefir, sana ?

- Nu, de rachete te întreb. Și i-am povestit despre 
chiar i-am descris funcționarea sistemului, folosind 
în loc de oglinzi cosmice 
capace de staniol.

proiectul salvator, 
pentru demonstra- 

(n-aveam la mine) două borcane de iaurt

Tov' Vasile m-a privit lung și m-a întrerupt scurt :
- Vedeți că vă curge zer pe mînecă. Și cit va costa ?
- Ei, e scump, multe zeci de miliarde - Păi atunci ? Și încercat 

să-mi calculeze, cîte sute de miliarde de dolari s-au cheltuit în ultimii ani, 
cite se vor cheltui în continuare, pînă-n 2000 - „și acum, poftim, și noile 
sisteme. Să te mai bucuri că se va lua oamenilor atîta bănet ? I". A în
cercat să calculeze cît, dar s-a poticnit, deși are experiența socotelilor cu 
navetele de iaurt.

Am plecat contrariat, parcă-mi acrise inima -cu sare de lămiie, ca la 
ciorbe. M-am îndreptat spre redacție pe jos, să-mi treacă necazul și să 
se usuce mîneca de la demonstrația cosmoborcanelor cu jet de (la)zer.

In parc, Costel, profesorul, se plimba în plin soare și în plin „S.L.R.". 
(sau „S.R.L." ?). M-a ascultat și mi-a răspuns : Asta e lichidarea războ
iului ? I Mă faci să rîd I Ascultă la 
și in spațiul cosmic I Și, pe urmă, 
numai boschetele de arbuști), nu 
Mereu s-a spus că arma defensivă 
a pus capăt săgeților, săbiilor ? Zalele, armurile au lichidat lăncile ? An
tiaeriana a lichidat avioanele ? Fii serios, dom'le I

...Am fost serios, am plecat demn și cam glacial, cu entuziasmul ca o 
lămîie strivită. La capătul aleii, Nelu : își exercita pe o bancă noua 
profesie, de pensionar. Cred că se gîndea la altceva deoarece, cum am 
început să-i vorbesc despre eliminarea atacurilor cu rachete, m-a întrerupt: 
- Ce atacuri, totul se decide pe contra-atac. Pe contra-atac I De-aia 
Ștefănescu și Tilihoi trebuie să fie foarte, foarte atenți cu Benfica.

Chiar și după ce ne-am pus de acord (tematic) a continuat cu obiec
țiile. Că nu se poate, că există tratate internaționale care interzic arma 
antirachetă. - Dar nu-i armă. Nelule, e sistem. - Cum nu-i armă ? Da’ 
ce-i, balansoar cu papuci de pîslă ? (subconștient de pensionar). Și ce-s 
tratatele, zaruri de table ? Eu respect tratatele I

L-am lăsat să respecte tratatele pe bancă și am plecat, galben la față 
(tot ca lămîia). In fața debarcaderului am întîlnit-o pe prietena noastră, 
Felicia, ieșise să-și plimbe copilul.

l-am povestit totul cu năduf. Mi-a ascultat, compătimitoare, decepțiile. 
Mă asculta și puștiul - foarte interesat, își lăsase pe asfalt și cercul, și 
bățul pe care călărea. Ba chiar a intervenit :

- Da spune, nenea, dacă lachetele alea 
nu mai fie, atunci oamenii de ce le mai 
mai facă deloc ?
N-am știut ce să-i răspund, controversele 

stoarsă.
N. CORBU
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