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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, simbătă, delegația C.C. al P.C.U.S., condusă' de tovarășul Nikolai Rîjkov, secretar al C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.■_Au luat parte, de asemenea, tovarășii Nikolai Talîzîn, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Olimp. Ciukanov, adjunct al șefului secției internaționale a C.C,, al P.C.U.S., membri ai delegației, și E. M. Tiajel- nikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășului

Iuri Andropov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, împreună cu urări de sănătate și noi succese în activitatea pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Iuri Andropov un cald salut și cele mai bune urări de sănătate, de noi și importante succese in activitatea sa.în cursul întrevederii, relevîndu-se cu satisfacție relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, a fost reafirmată dorința comună de a extinde și întări, in continuare, ;con- lucrarea dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică, pe tărîm politic, economic, tehnico- științific și in alte domenii. S-a exprimat convingerea că amplificarea largă a. colaborării bilaterale este in interesul poporului român și popoarelor sovietice, al edificării socialismului și comunismului în cele două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.în timpul convorbirii a fost evidențiată atenția deosebită pe care

România și Uniunea Sovietică o acordă activității în cadrul C.A.E.R., reliefindu-se hotărârea de a se acționa și în viitor pentru amplificarea colaborării dintre statele membre, pentru intensificarea specializării și cooperării în industrie, agricultură și în alte sectoare economice. S-a relevat că țările socialiste din C.A.E.R. dispun astăzi de mari posibilități pentru a-și asigura cu forțe proprii aprovizionarea energetică și cu materii prime, pentru a soluționa cele mai complicate probleme din domeniul tehnologic, pentru a rezolva, în general, problemele fundamentale ale progresului lor economic și social. în acest sens, a fost subliniată importanța viitoarei întîlniri la nivel inalt a țărilor membre ale C.A.E.R.. expri- mindu-se încrederea că în cadrul ei vor fi stabilite măsuri care să ducă la îmbunătățirea și perfecționarea activității acestei organizații, să asigure dezvoltarea în continuare a fiecărei economii naționale, înfăptuirea programelor de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a popoarelor noastre.întrevederea a decurs într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Realizări în 
marea întrecere 
VASLUI

Producție fizică 
peste prevederiOamenii muncii din industria vasluiana obțin noi și importante succese. în activitatea de producție desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai. Astfel, colectivele din 57 de întreprinderi au realizat peste prevederi, în. perioada ce a trecut din acest an, o producție marfă industrială to- talizind 159,7 milioane lei, in special pe seama creșterii productivității muncii. Aceasta se concretizează in mobilier din lemn în valoare de 6 milioane lei, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatări sonde insumind 8 milioane lei, produse de mecanică fină, optică, echipamente hidraulice și pneumatice totalizînd 4,3 milioane lei, aproape 209 tone utilaje pentru construcții și lucrări de drumuri, 120 metri cubi prefabricate din beton armat, 550 reductoare industriale, 161 tone produse zaharoase și însemnate cantități de țesături, tricotaje, mașini-unelte și altele. (Petru Necula, corespondentul „Scin- teii").

- urgența acestor zile în agricultură!
• 19 județe și secto

rul agricol Ilfov au rapor
tat pînă acum terminarea 
însămînțării porumbului.

• încheierea grab
nică a însămînțării po
rumbului și a altor culturi 
în toate județele impune 
să se lucreze bine orga
nizat, oră de oră, cu 
toate forțele și mijloa
cele de la sate.

• Concomitent, este 
necesar să se treacă la 
întreținerea culturilor 
prășitoare, pentru a se a- 
sigura plantelor condiții 
bune de dezvoltare.

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI, în procente, pe județe, în seara 
zilei de 15 aprilie. (Ieri au anunțat încheierea însămînțării porumbului și 

județele Prahova și lași)

Județele Prahova și Iași au încheiat semănatul porumbului
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

La inwhaîia tovarășului Nicolae Ceaușescu, tai sosește in tara 
noastră, intr-n vizită prietenească t kn, o fetaat» a Sinii
CiMiMilr ft Iugoslavia, in frwît a tovarășul Hia Bibicid, 

greseiiinteie Prezidiului C. C. ni li. C. I.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secrelar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, miine sosește în Republica Socialistă România, într-o vizită priete
nească de lucru, o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, 
președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I.

CARIERA

CIMPU LUI NEAG

26 000 tone cărbune 
peste planHarnicul colectiv de muncă de la cariera Cîmpu lui Neag din Valea Jiului se află, alături de minerii din Petrila, Lupeni și Lonea. printre fruntașii bazinului carbonifer în lupta pentru a da patriei mai mult cărbune. Folosind cit mai deplin utilajele și mașinile din dotare, sporind randamentele de extracție în carieră, asigurînd un transport corespunzător, muncitorii de aici raportează realizarea peste prevederile planului de producție a 26 000 tone cărbune, iar la lucrările de deș- copertare 98 000 m cubi. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scîri- teii).

JUDEȚUL PRAHOVAPrintr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, Comitetul județean Prahova al P.C.R. raportează că. în ziua de 15 aprilie a fost încheiat semănatul porumbului pentru consum în ogor propriu, al cartofilor și al soiei pe întreaga suprafață prevăzută. Mecanizatorii, muncitorii din J-Ă-S. și cooperatorii, se. arată în telegramă, au trecut la efectuarea lucrărilor de Întreținere â culturilor deja răsărite, acordind..o atenție.deosebită, menținerii densității optime a plaptelor și a umidității în sol, combaterii dăunătorilor, măsuri de care depinde realizarea integrală a programului județean de autoaprovizionare, a angajamentelor asumate în cadrul întrecerii socialiste privind livrarea unor cantități sporite de produse la fondul de stat.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate de dumneavoastră la Conferința Națională a partidului și la Plenara lărgită a Consiliului Național al agriculturii din decembrie 1982, in vederea creșterii continue a producției agricole vegetale și animale, a realizării obiectivelor noii revoluții agrare, spre binele și prosperitatea patriei noastre.

JUDEȚUL IAȘIIn telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de către Comitetul județean Iași al P.C.R., se subliniază, intre altele, că în prezent se acționează cu toată răspunderea pentru erbicidarea culturilor, combaterea dăunătorilor, întreținerea culturilor pe măsura răsăririi.Exprimind. Și cu acest prilej sentimentele de Ăâihcă și nețărmurită recunoștință .pentru grija permanentă și - sprijinul acordat. dezvoltăril»și mo* dernizării agriculturii, se spune în telegramă, lucrătorii ogoarelor ieșene — mecanizatori, cooperatori, specialiști, activiști de partid și de stat — vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sub conducerea organelor și organizațiilor de partid nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor care le revin din cerințele noii revoluții agrare, așa cum au fost stabilite de Congresul al XII-lea .și Conferința Națională ale partidului,. militînd pentru ridicarea eficienței întregii activități din agricultură, pentru realizarea producțiilor planificate pe acest an, am- plificind astfel contribuția județului Iași la realizarea fondului de stat de produse agroalimentare, la îmbunătățirea aprovizionării populației.

SATU MARE

însemnate economii 
de energie electricăAcționînd cu fermitate pentru reducerea consumurilor e- nergetice pe calea îmbunătățirilor tehnologice și a unor severe măsuri de raționalizare, unitățile industriale din județul Satu-Mare au reușit să economisească, de la începutul anului și pînă în prezent, 678 MWh energie electrică. Printre unitățile cu cele mai mari economii de energie electrică se situeâză întreprinderile „Unio", „23 August", „Ardeleana", întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică și altele. (Octav Gru- meza, corespondentul „Scin- teii").

( ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL A
ROMÂNIA A ÎNVINS ITALIA, CAMPIOANA MONDIALĂ
JOC FOARTE BUN, REZULTAT PE DEPUN

MERITATAngajîndu-se în lupta sportivă cu admirabilă dăruire și irezistibilă forță morală,' organizîndu-și jocul cu inspirație și luciditate, pentru a-și impune calitățile tehnico-tactice în fața valoroșilor lor parteneni, campioni ai lumii, tricolorii noștri — îndrumați cu competență de antrenori și susținuți cu ardoare de publicul spectator — au înscris ieri un nou rezultat de prestigiu în palmaresul fotbalului românesc aflat în plină ascensiune și afirmare internațională : ROMÂNIA— ITALIA 1—0.Calde felicitări și un unanim bravo echipei naționale și tehnicienilor ce au condus-o la acest succes !
Minutul 24 : România — Italia 1-0Cronica meciului — în pagina a V-a.

r

Nășcut la 29 mai 1919. la Triest, în familia unui învățător, tovarășul Mitia Ribicici a absolvit Facultatea de drept țhn Liubliana. In 1941, intră în rîridurile Partidului Comunist din Iugoslavia, din același an • participind la lupta de eliberare națională, unde îndeplinește diferite funcții politice.După eliberare i-au fost încredințate funcții de răspundere la nivel republican și federal. A fost procuror al Sloveniei, apoi secretar adjunct și secretar pentru afacerile interne al Sloveniei. A fost ales deputat in Adunarea Sloveniei și în Adunarea Federală a R.S.F. Iugoslavia. La congresele al III-lea. al IV-lea și al V-lea ale U.C. din Slovenia a fost ales membru al C.C. al U.C.S., iar la congresele al VII-lea și al VIII-lea — membru al C.C. al U.C.S. și membru al prezidiului C.C. al U.C.S.Lg Corjgțresul al VII-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a fost ales membru al comisiei de revizie a U.C.I., la congresul al VIII-lea — membru al C.C. al U.C.I.. iar la Congresul al IX-lea — membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.între 1967 și 1969 a fost membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I.în perioada 1969—1971 a îndeplinit funcția de președinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. Apoi a fost ales membru al Prezidiului R.S.F.I. și vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I. Din 1973 și pînă in 1982 a fost președinte al Conferințeirepublicane a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Slovenia.,La cel de-al XII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, din iunie 1982. tovarășul Mitia Ribicici a fost ales președinte ai Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, cii mandat de un an.Pentru bogata sa activitate, a fost distins cu ordine și decorații iugoslave și străine.Relațiile dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și. Iugoslavia — întemeiate pe vechi și bogate tradiții de luptă comună, de-a lungul vremurilor, pentru împlinirea aspirațiilor de libertate, independență și progres social ale popoarelor noastre — cunosc o dezvoltare rodnică in toate domeniile, avind ca bază trainică principiile deplinei regalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, principii de o importanță hotăritoare pentru întă

rirea prieteniei, a bunei vecinătăți, a cooperării pe cele mai diferite planuri. a încrederii și înțelegerii. Ridicate continuu pe o treaptă superioară și căpătînd mereu noi dimensiuni, aceste relații se înscriu organic pe linia tradiției întemeiate prin întilnirile frecvente ce au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.Așa cum s-a relevat cu prilejul dialogului la nivel inalt româno-

iugoslav din octombrie anul trecut, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, j.n R.S.F. Iugoslavia, la fel ca și la fructuoasele intilniri anterioare, cele' două părți și-au reafirmat voința de a amplifica și intensifica dialogul politic, conlucrarea pe multiple planuri, stabilind măsuri ' care vizează impulsionarea dezvoltării relațiilor și schimburilor dintre cele două țări, traducerea în practică a obiectivelor convenite de comun acord. în această lumină, se impun, prin însemnătatea lor. înțelegerile cu privire la întărirea continuă a colaborării dintre P.C.R. și U.C.I., factor esențial in dezvoltarea prieteniei și cooperării româno-iugoslave, în dinamizarea ansamblului raporturilor dintre cele două țări ale noastre.Ultima intîlnire româno-iugoslavă la nivel înalt a prilejuit, totodată, reafirmarea hotăririi celor două țări de a întări conlucrarea lor pe plan internațional, pentru soluționarea in
— Unde lucrați ?— La întreprinderea de avioane București — Bănoasa.— Și unde locuiți ?— Aici, la „doi pași", în cartierul „Aviatorilor".Dialogul ar putea fi repetat. aproape identic, cu peste o mie de muncitori și specialiști de la mereu mai tinăra întreprindere de avioane București. Sint doar o parte din cei 3 500 de oameni care își leagă destinul profesional de a- ceastă meserie captivantă și de o extraordinară răspundere : constructor de avioane.A fi constructor de avioane înseamnă a te obișnui pînă la reflex cu ideea că în această meserie nu îți este permis să greșești și nici să te abați de la regulile tehnice și tehnologice definite riguros, după canoanele multor științe, de la matematică și fizică pină la bionică, de la mecanică la cele mai sofisticate domenii ale chimiei. După legi internaționale pe care trebuie să le respecte obligatoriu orice firmă constructoare de avioane. Fiecare piesă, fiecare suban- samblu iși poartă, pe toată durata de existență a avionului. un autentic buletin de identitate, in care sint specificate numărul șarjei și unitatea care a elaborat

MV ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A
• reportaje • însemnări •materia primă, certificatele de calitate ale materialelor, numele muncitorului care a prelucrat piesele, le-a montat in subansamble sau an- sâmble mari, pină Ta ultimul retuș al avionului.

TĂRII

interesul păcii și securității tuturor statelor și popoarelor a problemelor complexe cu care este confruntată omenirea. Țările noastre acționează pentru oprirea agravării climatului internațional, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pentru soluționarea prin mijloace politice, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase, pentru așezarea la baza relațiilor dintre state a principiilor democratice ale dreptului internațional, pentru instaurarea unui climat de încredere și pace în Balcani. în Europa, in întreaga lume, curmarea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri efective de dezarmare. în primul rind de dezarmare nucleară, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale.„Considerăm — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dineul oficial cu- ocazia vizitei efectuate, în octombrie 1982. la Belgrad — că avem înalta' îndatorire de a acționa, în continuare, pentru a așeza noi și noi elemente la baza tradiționalelor raporturi româno- iugoslave. pentru a cimenta și mai puternic prietenia și colaborarea popoarelor noastre, in munca și lupta comună pentru dezvoltarea lor socialistă, pentru progres social si pace in lume".„Sintem convinși — arăta tovarășul Mitia Ribicici, în mesajul adresat cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român — că dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și colaborare prietenească dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre cele două țări socialiste ale noastre este in interesul permanent al popoarelor Iugoslaviei și României. contribuie la întărirea colaborării internaționale pe bază de egalitate in drepturi, a luptei pentru pace, progres social și socialism în lume".Poporul nostru exprimă ferma convingere că actuala intîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mitia Ribicici, care va înscrie o nouă pagină în cronica relațiilor româno- iugoslave, va conferi, ca și celelalte momente de referință, ale dialogului la nivel inalt româno-iugoslav, un nou impuls dezvoltării tot mai intense a prieteniei, colaborării și solidarității dintre partidele, țările șl popoarele noastre, in interesul cauzei socialismului, independenței, colaborării internaționale și păcii în lume.Animat .de sentimente de profundă stimă și prețuire, poporul român il intîmpină pe înaltul oaspete din Iugoslavia vecină și prietenă cu călduroasa și tradiționala urare de „Bun venit pe pămintul românesc!".

cii aeronautice, între promotorii acestei industrii clădite dintotdeauna pe cele mai noi realizări ale științei și tehnicii.Dorul de zbor al românilor a devenit subiect de
Despre constructorii de avioane 
bucureșteni, despre gîndurile și fap
tele lor de muncă, despre împlinirile 

și proiectele lor

A fi constructor de avioane presupune, așadar, pornind de la aceste reguli drastice, a fi cu adevărat pasionat de această meserie, a fi un om disciplinat, cu înclinație spre lucrul de migală, cu răbdarea șlefuitorului de diamante, cu precizia ceasornicarului, înseamnă, peste toate a- cestea, și poate în primul rind, a fi un om foarte bine pregătit în domeniul de specialitate și nu numai în acesta.Și românii au probat, de-a lungul anilor, că au asemenea însușiri, situ- îndu-se, încă din zorii epo-

palpitante legende din cele mai vechi timpuri. De la Conrad Haas din Sibiu și loan Românul din Alba îulia — care încă in . secolul XVI descriau în premieră mondială rachetele formate din mai multe trepte și experimentau diferite pulberi explozive pentru mișcarea lor —. la Alexandru Ciurcu — care în 1881 propune instalarea buteliei reactive pe un aerostat, fiind primul dintre vizionarii propulsiei prin reacție ; de la Traian Vuia — cel ce realizează primul zbor mecanic din lume, cu mijloace proprii la bord —

la temerarul Aurel Vlaicu — care a impresionat întreagă Europă prin evoluțiile sale spectaculoase ; de Ia Henri Coandă — căruia lumea îi datorează construirea și experimentarea în zbor, în 1910, a primului avion cu reacție — la Herman Oberth din Mediaș — prin ale cărui lucrări în 1912 se anticipează racheta cu combustibili lichizi drept singurul aparat de zbor pentru călătorii spațiale. în fața acestor mărețe fapte, putem spune, cu profundă mindrie, că puține sint popoarele lumii care și-au adus o atît de substanțială și trainică contribuție la grandioasa idee a înălțării omului in spațiul mai apropiat sau mai îndepărtat.Cine sint urmașii acestor iluștri creatori români înscriși in cartea de aur a aeronauticii mondiale 7 îi putem întilni concentrați asupra uneltelor de lucru, în fabricile de avioane din Bacău, Craiova, Ghimbav- Brașov și București ; îi în- tilnim în institutele care împlinesc, în laboratoare si pe planșetă, contururile avioanelor românești ; îi
Viorel SAEAGEAN 
Dan CONSTANTIN 
Foto : Sandu CRISTIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ca piatra seacă...

Ffaptul
Grădinar la..
100 de ani

Cel mai virstnic locuitor 
comunei Uivar, județul Timiș, 
Anton Diva, împlinește 100 
ani de viață. De zeci și zeci 
ani este cunoscut și apreciat 
unul dintre cei mai harnici 
buni gospodari. Nici acum 
știe ce-i odihna. Consăteanul 
său, Mircea Păun, fotograf ama
tor, l-a surprins pe peliculă, zi
lele acestea, lucrind in grădina 
din jurul casei. „Dacă nu mun
ceam toată viața — i-a spus 
centenarul — nu eram eu acum 
atit de sănătos. Apoi am dus o 
viață cumpătată. De fumat n-am 
fumat, Iar de băut am băut cite 
un păhărel ?i n-am întrecut 
niciodată măsura".

Un „secret" al longevității. la 
indemina oricui.

I Concurentă
I intre... țepoși

Este cunoscut faptul că locuitorii satelor au primit cu viu interes, cu- vintul tovarășului Nlcolae Ceausescu la ședința Consiliului de Stat din 28 martie a.c., precum și decretele adoptate, care cuprind prevederi de o deosebită importantă pentru dezvoltarea agriculturii.. stimularea creșterii animalelor și înlăturarea oricăror tendințe de speculă cu produse agroalimentare. în cuvîntul său, Secretarul general al partidului sublinia : „Măsurile pe care le-am a- doptat sint de importanță deosebită — economică, politică și socială. Este necesar să înțelegem și să creăm o opinie generală, de masă, pentru a introduce ordinea, disciplina. respectarea legilor, a normelor de conviețuire socială".Ce au întreprins în acest sens organele și organizațiile de partid din județul Teleorman ?O primă constatare : în toate organizațiile de partid au fost inițiate acțiuni politico-educative — expuneri, dezbateri etc. — menite să contribuie la cunoașterea și însușirea prevederilor conținute in decretele publicate. Dealtfel, aceste decrete au fost afișate- la panourile din sate, panouri sugestiv intitulate: „Legile țării, legile noastre". Se desprinde ca o notă pozitivă faptul că s-a evitat caracterul abstract al. unor astfel de acțiuni, ele fiind legate de sarcinile economice concrete din I.A.S. și C.A.P., de realizarea planului de producție și reînnoirea angajamentelor de depășire a planului.în adunările.generale de partid din fermele zootehnice, îndeosebi ale unităților socialiste, dezbaterea acestor decrete a constituit un pUnct distinct la ordinea de zi. Din multitudinea de exemple și calcule prezentate cu acest prilej am reținut două. Primul : natalitatea la vaci planificată pe județ este de 85 la sută. O Imitate socialistă (I.A.S. Său C.A.P.) care posedă 500 vaci și realizează natalitatea de 90 la sută va primi : 2 500 lei (25 viței X 100 lei). Din această sumă, unitatea va atribui : 500 lei îngrijitorilor de vaci (25 vitei X 20 lei) 125 lei operatorului

însămințător (25 viței X 5 lei) ; 125 lei medicului veterinar sau tehnicianului veterinar (25 viței X 5 lei). AI doilea : o unitate socialistă care are 500 vaci și obține peste 360 de viței va primi cite 400 lei pentru fiecare vițel. Dacă se obțin 459 viței se vor primi 180 000 lei. Din cei 180 000 lei, unitatea atribuie : 45 000 lei îngrijitorilor de vaci ; 2 250 Iei operatorului însămințător ; 2 250 lei șefului de fermă ; 2 250 lei medicului veterinar sau tehnicianului veterinar.Asemenea exemple și calcule s-au făcut și la stațiile de radioamplifi-

ne. Ziarul „Teleormanul" consacră număr de număr cite o jumătate de pagină exprimării opiniilor privind noile decrete, ale Consiliului de Stat.în comuna Mavrodin, prelucrarea decretelor s-a făcut cu absolut toți cei peste 150 crescători de animale și cultivatori de legume care desfac o parte importantă din produsele lor ca producători individuali. Si fiecare dintre ei a încheiat contracte.— Experiența ne arată — ne spunea Alexandru Meilă. secretarul comitetului comunal de partid — că popularizarea largă, precisă și concretă întărește răspunderea persona-

I

Imagine primită de la cititorul 
nostru Florin Urziceanu din Pi
tești, însoțită de o explicație din 
car.e spicuim : „Ca un cititor 
statornic al «Faptul-ui divers- și 
ca un pasionai al florilor, m-am 
bucurat nespus cind am văzut 
publicată imaginea acelui «țepos 
frumos- al unui băimărean și 1 
apoi, unul mai țepos și mai fru
ntaș, al unui bucureștean. Aflați 
însă că eu am un cactus și mai \ 
năzdrăvan. Anul trecut mi-a în
florit de trei ori. Un bun amic | 
m-a sfătuit să-l înscriu și eu pe 
lista celor care să se afle in 
atenția specialiștilor".

„Căprița" cu 
trei vițele

I
I

I

I care comunale, unde factori cu munci de răspundere au citit decretele, pe. capitole, explici nd semnificația șl implicațiile practice ale fiecărui articol de lege sau la punctele de informare și documentare politico- îdeologică.„Dar prima mare acțiune a comitetului județean de partid — ne spunea tovarășul Gheorghe Olteanu. secretar cu probleme de propagandă — a constituit-o plenara cu activul din 2 aprilie, la care au participat peste 400 de cadre. Aici, primul secretar al comitetului județean de partid a prezentat decretele, hotă- rîndu-se. modalitățile de acțiune in vederea popularizării lor, cit și măsurile necesare pentru ca ele să fie traduse cu succes în practică".Unele din hotărîrile plenarei cu activul au și prins contur : în toate comunele s-au desfășurat, Ia căminele culturale, in unitățile agricole, in școli, acțiuni de prezentare și explicare a celor trei decrete de către activiști și lectori ai cabinetului județean de partid. S-au tipărit 10 000 exemplare de afișe care cuprind articole din decrete si redau semnificația lor, îndemnînd la acțiu-
f

lă. Nu se mai poate recurge la naivul pretext „n-am știut ce spune legea". Ceea ce pot spune este că în zilele ce au urmat nu ni s-a semnalat nici o abatere.Efectul decretelor a început să se facă simțit. înțelegînd avantajele noilor prevederi, crescătorii de animale și-au sporit cantitățile pe care le-au contractat cu statul. Citeva cifre sînt edificatoare : la numai două zile după apariția decretelor au fost contractate 20 taurine. 40 porci. 15 ovine, iar Ia preluări de produse contractate pe 1983 deja se înregistrau 100 de ovine. 24 de porcine, 56 hl lapte de vacă. 22 hl lapte de oaie, peste 40 000 ouă, 800 kg miere de albine, importante cantități de lină.Merită con-șemnat faptul că in fruntea acestei acțiuni se află comuniștii, care efectiv au activitatea de explicare și re cu propriul exemplu Practic nu -există membri rilor organizațiilor de bază, ai comitetului comunal de partid care să nu fi încheiat contracte pentru livrări de produse la fondul de stat.

îmbinat convinge- personal. ai bii-ou-

De asemenea, în comună — ni s-a mai spus— nu există specialist, mecanizator. lucrător la consiliul popular sau la cooperativa de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor care să nu aibă cel puțin un contract.Rezumînd, vom spune că in satele Mavrodin. Nenciulești și Părul Rotund. aparținătoare comunei, au fost contractate la fondul de stat în acest an. pină in prezent, produse în valoare de peste 6 milioane lei. La unele produse — lapte de vacă și de oaie, miere de albine, legume — sint depășiri substanțiale, iar la altele — carne de bovină, de porcine și ovine — prevederile planului de contractări și achiziții vor fi realizate în scurt timp.Efectul aplicării acestor decrete aveam să-l intîlnim „centralizat17 și la uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor. Iată ce ne spunea in acest sens tovarășul președinte. Nicolae Bălan :— în numai o săptămină. ca urmare a aplicării decretelor, ni s-au oferit spre contractare peste 1000 capete, porci și tot atîtea ovine. în numai două zile am achiziționat 10 tone de miere de albine. Și exemplele ar putea continua. O cifră : anul trecut am preluat 15 tone de arpagic. Acum — 150 de tone. Deci, de 10 ori mai mult. începem deja să avem probleme cu legumele : vom depăși posibilitățile noastre de preluare. De aceea, vom organiza 10 centre de semiindustrializare a legumelor. Am și realizat deja o cooperare cu C.A.P. Crîngu, unde vom prelucra peste 500 tone produse în valoare de peste 3 milioane lei.Sînt, după cum se vede, măsuri cu importante efecte și largi implicații economice. Revine, in continuare. organizațiilor de partid și consiliilor populare sarcina să desfășoare o intensă activitate pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor a- cestor . decrete, pentru asigurarea unui schimb echitabil între sat și oraș, în interesul comun al tuturor oamenilor muncii.
VJrgil GHEORGHIȚA 
Stan ȘTEFAN

Instantaneu de primăvară Foto : Gh. Vințilă
Tratamentul balnear 

in bolile cardiovasculare
Convorbire cu dr. BENEDEK Gâza, director al Spitalului și Centrului 

metodologic pentru boli cardiovasculare din Covasna

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

— Noi îngrijim, in cele 18 zile de cură, hipertensivi in stadiul I și II, bolnavi cu infarct de miocard în faza de recuperare ș.a. Dar cel mai important cîștig este că bolnavul învață sau deprinde un alt mod de viață decit 'cel avut , cind s-a îmbolnăvit. Reușim să combatem factorii de risc cu care vin aici : hipertensiunea,, su- pragreutatea, fumatul, sedentarismul, diabetul etc., factori care au dus la infarct sau. la îmbolnăvire. Se ințe- lege că această cură este cu atit mai utilă celor care vin in stațiune pentru prevenirea bolilor cardiovasculare ori a complicațiilor acestora.
— La cit timp după infarct pot 

veni bolnavii aici, la tratament de 
recuperare ?— Inițial, specialiștii din cele mai mujte țări opinau pentru șase luni, apoi unii din ei erau de acord să se înceapă tratamentul de recuperare și după trei luni de la infarct. Ca spital și centru metodologic pentru boli cardiovasculare putem primi pacienți oricînd, bineînțeles cu avizul medicului .specialist care l-a îngrijit pe respectivul bolnav. Este foarte important ca acei care vin in stațiune sâ obțină avizul de trimitere. Spun acest lucru pentru că, uneori, ne ' vin bolnavi prin U.G.S.R. sau O.N.T. fără un triaj adecvat, fără a fi examinați de un medic specialist. Or, în asemenea cazuri, numai că nu pot i

— Spitalul pe care îl conduceți, 
tovarășe doctor, este profilat, în 
principal, pe recuperarea bolnavilor 
cardiovasculari. Cum s-a ajuns la 
această specializare și, mai ales, la 
prestigiul de care se bucură această 
unitate medicală, ca dealtfel întrea
ga stațiune balneoclimaterică Covas
na ? Vă adresăm această întrebare 
pentru că lucrați aici din 1952 și ați 
contribuit in mod efectiv la tot ce 
s-a făcut în această direcție.— De fapt, am pornit totul de la zero. După cum știți, Covasna a devenit oraș In anul 1951, iar in 195.?, am fost numit medicul spitalului orășenesc, spital care trebuia înființat. încă de atunci, paralel cu celelalte specialități medicale, au fost puse bâzele și pentru tratamente balneare, se înțelege că în condiții extrem de modeste. După ce m-am specializat și în cardiologie, pornind de la cerințele și profilul localității noastre, am fost trimis chiar în acest loc pentru a.pune, bazele unui spital de cardiologie.

— Cum arăta atunci actualul spital 
de cardiologie ?— Citeva clădiri modeste, improprii pentru desfășurarea activității, în prezent, după cum se poate vedea, avem construcții moderne in care sînt tratați peste 50 000 bolnavi pe an. Dispunem acum de 610 paturi (patru sute pentru adulți și 200 pentru copii), iar pină la sfirșitul lunii iunie vor. intra în funcțiune clădiri cu încă 300 de paturi.

— Vă rugăm să vă referiți la spe
cificul stațiunii și al tratamentului 
efectuat aici..— Medicii din stațiune pun un accent deosebit pe factorii naturali terapeutici de aici,. Astfel, aeroioni- zarea este deosebit de importantă prin, efectul aerului curat, fară/im- 'purități;' bogat in ioni negativii- Puritatea 'aerului se apreciază în funcție de cantitatea sau numărul' ionilor negativi pe centimetru cub de aer ; cu cit este mai mare numărul ionilor negativi cu atit aerul este mai curat, mai lipsit de poluare. în plus, ionii negativi au o influență foarte bună asupra sistemului nervos vegetativ, restabilind, totodată, echilibrul sistemului nervos central, dereglarea lui aflîndu-se Ia originea multor boli. Dealtfel, cercetări efectuate de specialiști de la Institutul de. balneologie și medicină fizică au confirmat recent că stațiunea Covasna se află pe primele locuri în ce privește bogăția de ioni negativi.

— Cum valorificați aeroionizarea 
— această calitate deosebită a sta
țiunii — in tratamentele efectuate 
aici ?— Noi indicăm o metodă de respirație pe care bolnavul și-o însușește încă din primele zile, metodă prin care căutăm să refacem cit mai oxigen, care la coborîtă. Bol- o concentrație foarte scăzută, prin respirație

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

teniei ne-început să elibereze bilete de călătorie cu... încetinitorul, fapt care a iscat alte discuții, rugăminți, amenințări. Degeaba !— Cui ne putem a-' dresa ? — întreabă un călător și este îndrumat spre ghișeul șefului de tură.îl însoțim. La ghișeul cu pricina nu era un șef. ci o șefă. Dar și Ia ghișeul ei — alți călători, cu alte sesizări. Asistăm la scene de-a dreptul penibile.‘O-,.-.fejneie î«,i ?,do^gnjj cioarele 2SȘ țpȘbMfțt;,' căye, .țțâbllia sa meargă'. Ne privea, p'e, toți prirf

nici amenințările meii în doliu și ale altor călători mulțumiți de modul în care fuseseră serviți pe la diferite ghișee, că vor reclama „mai sus“, că se vor duce în audiență la șeful gării, la director (nu știu care director și, probabil, că nței ei nu ' știau), la Regională Și chiar la minister, n-au făcut-o pe șefa de tură să revină, din sfere celeste de visuri și indiferență, cu pi-

excursii, indi© Prin agențiile de turism „COOP“
viduale și în grup, pe trasee dintre cele mai pitorești 
© Condiții optime de odihnă la hanuri, hoteluri, ca
bane, popasuri turistice ® Cazare și masă la prețuri 

convenabile

S-a întâmplat vineri, 15 aprilie, în jurul orei 16,30, la un ghișeu în Gara de Nord din București. Ghișeu pe care se afla o tăbliță cu numele casierei: Tatomir Ioana. Plăcuța era, casiera lipsea. Grăbiți, ca toți călătorii, cei care se aflau Ia rind in fața ghișeul ui au început să întrebe sau, mai bine zis, să se întrebe — pentru că n-avea cine să le răspundă : „Unde s-a dus casiera ?", „Cind . se în- tpgrce?" .„.Cineva propune.:— Hai la alt ghișeu !— Unde ? Să stau la alt rind ? Nu mai apuc bilet și scap trenul.— Bateți în geam !Au început bătăile în geam. Nimic. Au început să bată in geam și să strige cite trei-, patru deodată. Nimic.în sfirșit, apare și casiera. Am aflat că un călător ceruse o jumătate de bilet neutru un copil pină la Cîmpulung, dar casiera „uitase" să-și asigure și astfel de bilete la preluarea turei,— Păi dacă aș face și eu așa în fabrică, la mașina la care lucrez... Mai repede, vă rog, mai repede !— Tu să comanzi la tine acasă, nu aici ! — a ripostat casiera.A intervenit o călătoare în apărarea celui admonestat, dar s-a_ ales cu o replică fără... * replică :— Și tu ce te amesteci în ciorbă ? Ești nebună ?Femeia, în vîrstă, a rămas împietrită. Casiera care-i spusese ce-i spusese putea să-i fie.., copil. Văzind că oamenii din jur ii dezaprobă spusele și comportarea, casiera a

Atitudini
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corespondenți

de in- ce atras cu deose-că

încă o joiană de la cooperati
va agricolă de producție Coru- 
gea. din județul Tulcea, ișl în
scrie numele pe lista recorduri
lor. Deși e joiană, i s-a dat nu
mele de Căprița. Și aidoma ca
prei cu trei iezi, din poveste, a 
ținut și ea să-și onoreze numele 
prin aducerea pe lume a trei 
urmași deodată. Și încă vițele I 
Îngrijitorii sint convinși că ni
țelele au toate șansele să-și în
treacă mama, care e și o veri
tabilă fintină de lapte.

Carte rarâ

Prln vechimea el. cartea 
imagine are o mare valoare do
cumentară. Este vorba de cartea 
lui Paulus Kyr (care a. trăit în 
secolul al XVI-lea). intitulată 
„Sanitatis studium". O carte uni
cat, care se păstrează in raftu
rile cunoscutei biblioteci „Bo- 
lyai-Teleki" din Tg Mureș. Pu
blicat in anul 1551, acesta este 
unul din cele mai vechi tratate 
de medicină în limba latină păs
trate în țara noastră. Autorul 
său a fost medic la Brașov și 
s-a străduit să pună la dispozi
ția concitadinilor citeva norme 
practice de îngrijire a sănătății.

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul

[ilor „Sclnteli"

la o înmormintare cu trenul către Iași, după ce stătuse la rind mai bine de o oră la ghișeul pentru respectivă și case loc, o șefa de tură lesnească să în picioare. Dar șefa de tură, după ce a „cochetat" la telefon cu un glas probabil „plăcut" de la celălalt capăt al firului, n-a mal avut Cind să-i dea lămuririle necesare în timp util. Crainica de la dispecerat anunța că ..rapidul în direcția Iași pleacă peste cinci minute"...Nu discutăm aici reglementările C.F.R.-u- lui de a nu se elibera bilete de călătorie fără loc, nici dacă există vreo soluție în cazuri de excepție (cum era cel al femeiî în doliu), nici comportamentul șefei de tură care, la rugămințile, insistențele și lacrimile femeii „afișa" un aer totală detașare și : diferență. Ceea ne-a 'bire atenția a fost

direcția nu apu- ruga pe să-i în- meargă

geamul ghișeului care ne despărțea, nu ca pe cetățeni în slujba cărora se află și ea, și Tatomir pe niște nienți care < la liniștea și rea lor.Scriu aceste și îmi stăruie te trei dintre cuvintele acelei femei în • doliu: „Sarcinile necesare de serviciu". între o rugăminte și o lacrimă, femeia îi spunea șefei de tură, reproșindu-i : ' „De ce nu vă îndepliniți și dumneavoastră sarcinile necesare de serviciu ? De ce nu întrebați pe șefii dumneavoastră, dacă în- tr-un caz ca al meu pot sau nu să-mi găsesc un loc in picioare să merg la înmormin- tare, că și ei au «sarcini necesare, de serviciu»"? .în acest punct al discuției, văzind că șefa de tură nu are ecuson, ne-am declinat calitatea .și ne-a declarat că se numește Vlădescu Marla Nina.între timp, trenul. spre Iași plecase, iar femeia in doliu se îndepărta parcă și mai... îndoliată spre ieșire.

Ioana, ci ca contrave- atentează l nepăsa-rinduri in min-

Petre POPA

Pe cele mai frumoase trasee turistice ale țârii, in apropierea unor interesante monumente istorice sau de artă, precum și in unele stațiuni balneoclimaterice, numeroase hanuri.7hoteluri, cabane, popasuri turistioe oferă condiții optime de odihnă și reconfortare : camere cu confort modern sau rustice, căsuțe furilor din toată țara (prin respon- de vacanță, restaurante, ambianță plăcută, posibilități de agrement.Prin Agenția de turism „COOP" din București, ștrl. 13 Decembrie nr. 26 (in holul casei de bilete nr. 2 a Sălii Palatului, telefon : 14 52 09), se pot rezerva locuri din timp pentru serii complete sau numai, citeva zile, la numeroase unități turistice, dintre cele mai atrăgătoare. Printre acestea se numără: Hanul Cheia (Prahova). Hanul Monteoru (Buzău). Hanul Sucevița (Suceava), Hanul Conachi (Galați), Hanul Horezu (Vîlcea), Hanul Bucura — Hațeg (Hunedoara). Cabana. Fintînița Haiducului (Sibiu), Hanul Izvoru-Mureșului (Harghita),

Hanul Oituz (Covasna), Hanul Brîncovenesc (Brașov).Agenția de turism „COOP" din București, agențiile similare din orașele Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, precum și uniunile județene ale cooperativelor de producție, achiziție și desfacere a măr-sabilii de turism din cadrul acestora) organizează sejururi de 2—12 zile', vacanțe combinate in 2—3 stațiuni apropiate, cu o perioadă de 3—4 zile în fiecare stațiune, excursii la sfirșit de săptămină, individuale sau pentru grupuri (cu autocar. microbuz) etc. Iată si citeva avantaje de care se bucură cei ce fac apel la serviciile oferite de aceste agenții : cazarea și masa la prețuri convenabile (masa nu este obligatorie în toate cazurile) și se pot face și rețineri anticipate, cu 2—3 luni înainte.în fotografie : Hanul „Sucevița" din județul Suceava.

mult saturația în cardiaci este foarte navii vin la noi cu de oxigen în singe iar noi o redresăm corectă, țnodificînd ritmul și timpul de respirație. Este un fapt constatat că, din cauza lipsei de efort fizic, oamenii s-au deprins să respire numai cu virful plăminilor, fără a inspira adine. Noi ii învățăm să se obișnuiască să facă respirație abdominală, adică o respirație profundă și cu ritmul corespunzător, pentru a ayea timp suficient să se facă schimbul gazos (inspirarea aerului oxigenat și expirarea celui cu bioxid de carbon din plămîni).
— Care sint categoriile de bolnavi 

care pot beneficia de o cură in sta
țiunea Covasna ?

trnii bolnavi nu . i__ _— — r~.beneficia de un tratament de recuperare, dar își pot activa o suferință, mai ales in cțizul celor care au contraindicație pentru cură. Este deci in interesul propriu, al celui care solicită cura, să consulte in prealabil medicul,
— In ce constă tratamentul, în 

mod concret, pe parcursul unei cure? : —-Bineînțeles,- țXătamentul estfe1 diferențiat de la caz Ia. caz. dar în general se bazează îtl'primul rind pe ■ însușirea respirației profunde, plimbări zilnice în mijlocul naturii, efectuarea unor exerciții- de gimnastică. Avem opt profesori, trei săli de gimnastică și un bazin de înot. Cultura fizică medicală constituie baza recuperării în toate clinicile de specialitate, nu numai - de la noi, bolnavii fiind învățați, obișnuiți să facă eforturi fizice gradate, acestea fiind, după aeroterapie, al doilea factor important de recuperare. Urmează apoi băile carbogazoase și mofetele — emanațiile de gaze în care bioxidul de carbon este factorul principal. Bioxidul de carbon din mofete pătrunde in organism și produce o vaso- dilatație la nivelul vaselor de singe, asigurând astfel o irigare sau o aprovizionare mai bună cu oxigen a sîn- gelui și a tuturor organelor.
— Stațiunea Covasna este renumită 

și pentru tratamentul arteritelor.— Arteritele se caracterizează prin- tr-o reducere a calibrului vasului de singe, ceea ce duce la o proastă hră- nire a țesuturilor respective. Noi căutăm, prin diferite metode, să dilatăm arterele și, astfel, să asigurăm o irigare mai bună a țesuturilor, care altfel, din lipsă de oxigenare, se atrofiază și, ca atare, se reduc posibilitățile de mișcare și de deplasare, deci se diminuează și capacitatea.de muncă. Mofetele produc o vasodila- tație foarte bună șl, oricum, sînt de preferat injecțiilor, tabletelor și diferitelor substanțe sintetice medicamentoase.Pe baza experienței stațiunii noastre putem spune că în general toate bolile cardiovasculare pot fi mult ameliorate după un tratament în stațiunea Covasna.
Convorbire realizată da 
Elena MANTU

< DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLI(^|e DIN^

Gerjndu-se relații despre Pîslea Jean, responsabilul magazinului „Metalo-chimice" din calea Dudești nr. 26. directorul întreprinderii comerciale de resort — care semnează Sârbu Gh. — ajutat de șeful biroului de personal — care semnează Ilie Dumitru — au pus pe hirtie următoarele informații :„A dat dovadă de o bună pregătire profesională, cunoscind întreg sortimentul de marfă pe care il comercializa in cadrul unității. Se preocupa ca unitatea să fie bine aprovizionată cu întreg sortimentul de mărfuri existent în depozitul furnizorului, specifice unității. în ultima perioadă a manifestat unele lipsuri privind aprovizionarea, ordinea și curățenia, care lăsau de dorit, fapt pentru care a fost atenționat1 in repetate rinduri. De asemenea, a fost penalizat pentru aprovizionare nerațională. în cadrul colectivului de muncă nu a reușit întotdeauna să se impună în suficientă măsură, fapt pentru care activitatea unității nu s-a ridicat la un nivel corespunzător". Atit au putut relata directorul si șeful personalului despre subalternul lor. Stilul, repetițiile, ca și micile neconcordante („in ultima perioadă" și „în repetate rînduri") le aparțin.Ceva mai complete au fost relatările Iui Pislea Jean însuși, precum și ale colaboratorilor săi :„Din vinzarea sobelor cu suprapreț. realizat circa 6 000—7 000 de lei. sumă ce s-a împărțit cu ceilalți vinzători, eu reținind două părți". (Pîslea Jean).
am

„în apropierea unității noastre se află un bufet — ..Craiova" — la care responsabilul mergea des și chiar in timpul orelor de program (...) Tot in apropierea unității noastre este o stradă. Făurari, unde responsabilul a închiriat o cameră pentru care plătea 400 lei lunar și unde consuma băuturi alcoolice și se întilnea cu prietene". (Zamfirescu Draga, vînzătoare).„în timpul programului, responsabilul obișnuia să meargă la un prieten care lucra la un centru de reparat sobe de teracotă, din apropierea unității, prieten cu care inculpatul consuma băuturi alcoolice și unde îl găseam dacă aveam nevoie pentru unele probleme". (Bogdan C„ vînzător).„Cind mergeam la centrală (adică Ia sediul întreprinderii dirijate de tovarășul Sârbu cu „â“ din „a" — n.ns.) sau la depozit, cam o dată pe lună, responsabilul ducea cafea și coniac, pentru a obține mărfuri deficitare". (Tot Zamfirescu Draga).Orice s-ar spune, este o mare diferență între felul în. care îl cunoșteau colegii de muncă pe responsabilul lor și felul in care îl cunoșteau conducătorii întreprinderii. De sinceritatea referințelor nu avem de ce ne îndoi — ele au fost oferite pentru uzul justiției. Ne rămine o singură concluzie, cea mai blinda din cele posibile : directorul și șeful de personal habar nu aveau de ceea ce se intimpla la una din unitățile de ei diriguite. Erau. în cel mai bun caz, cu capul în nori și cu privirile spre altă planetă. Ca șefi ai lui Pîslea Jean (cu „i“ din ,.i“) au primit leafa de pomană.Consecința acelui mod schematic în conținut și eufemistic în formă de a cunoaște oamenii din subordine ? O delapidare de 228 808 lei, plus — proporțional — proasta funcționare a magazinului.

Întîi înțepătură, 
apoi veninul
 A fost un proces lung, tracasant. Poate fi numit — procesul lipsei de solicitudine. Chiar dacă acuzata — Marinescu Elena — era inculpată pentru vătămare foarte gravă, prin imprudență, a integrității corporale. Chiar dacă totul s-a tras de la o simplă împunsătură de ac. Chiar dacă între coper- țile tot mai burdușite ale dosarului s-au adunat, timp de un an și jumătate, opinii peste opinii ale specialiștilor, morala e aceeași : s-a ajuns la tribunal din lipsă de solicitudine. „Dacă aș fi întîmpinat mai multă înțelegere și grijă, de la vinovată și de la superiorii ei, nu m-aș fi adresat niciodată justiției — declara partea vătămată, Udma Mariana. Aș fi iertat totul. Dar așa..."Udma Mariana a fost internată de urgentă la secția de obstetrică a Spitalului clinic municipal București în ziua de 18 septembrie... 1981. A consultat-o (sau n-a consultat-o, dar ar fi trebuit 6ă o consulte, la proces nu s-a lămurit acest aspect, și se va vedea de ce) medicul de gardă Mircea Radu Bonescu. La puțin timp, starea pacientei s-a înrăutățit brusc. Semnificativ este faptul că timpul se scurgea, dar prin salon nu- venea nimeni. După o oră de stare agitată a pacientei, vecina de pat a chemat-o pe asistenta de serviciu, Marinescu Elena. Sigură pe ea, M. El. a pus mina pe seringă și i-a administrat o injecție cu calciu olorat. Calciul clorat se administrează numai intravenos, Marinescu Elena a împins conținutul fiolei paravenos.Totul ar fi oarecum scuzabil pină în a-

cest moment. Ceea ce a urmat întrece însă orice limită de îngăduință și a condus la un rezultat nefast — infirmitatea pacientei pentru mai bine de o jumătate de an — și un litigiu întins pe un an .și jumătate.întîi că, după grava greșeală a asistentei, ale cărei consecințe au început să se vadă imediat (necroza zonei, dureri și apoi paralizia mîinii), în afară de comprese reci și „algocalmin" administrate de asistenta din schimbul următor, nimeni nu a întreprins nimic, deși se putea întreprinde. Starea gravă a mîinii și a... solicitudinii a continuat două 6ăptămini. După lamentații și parlamentari, în ziua de 4 octombrie bolnava e transferată la secția de chirurgie a aceluiași spital. Se constată in mod indubitabil cauza complicației, dar și faptul că e prea tîr- ziu pentru ca acest transfer să-i fie de folos. După alte două săptămîni scurse in mod inutil, se acordă un oarecare „sprijin" pentru... transferarea pacientei la Spitalul de chirurgie plastică și reparatorie.Cursul suferinței pare insă ireversibil, încep tratativele... juridice. Familia solicită sprijin cel puțin moral, respectiv sensibilizarea colegilor de breaslă. Rezultatul e cu totul altul : dispare foaia de observație clinică! Oficiul juridic al spitalului sesizează... organele de cercetare penală. Pentru dispariția foii de observație ! Celălalt document pe baza căruia putea fi reconstituită greșeala de tratament — condica de farmacie — nu consemnează la rubrica Marianei Udma nici un miligram de calciu ■ clorat !Procesul (mult îngreunat de aceste dispariții și omisiuni) a stabilit totuși că infirmitatea pacientei (243. de zile de copcediu medical I) a fost cauzată „fără nici un fel de dubiu" de greșeala de tratament comisă de asistenta Marinescu Elena. N-a intrat in competenta justiției să se pronunțe și asupra lipsei de solicitudine dovedite de

cei din jur. O cerem noi. acum, factorilor răspunzători, în numele opiniei publice. Si rămînem în așteptarea răspunsului cu „carnetul deschis".
Din caietul 
grefierului

„Am văzut pe cele două părți pe holul 
Consiliului popular Săcele, trăgindu-se de 
cap reciproc. Am văzut-o pe inculpată 
aprinsă la față".(Martorul B. Gh. în dosarul 2148/31 al Judecătoriei Brașov)

„Parcă îmi aduc aminte că m-am urcat 
pe o clădire și am început să Iau țiglele jos 
de pe acoperiș. Cind m-am dezmeticit și 
am văzut în ce situație mă aflu, mi-am 
adus din nou aminte de miliție".(Inculpatul Mărgineanu Ionel, în dosarul Judecătoriei Brașov nr. 2541/81)

„Poți să fii insă convinsă, bloloago, că 
un suflet de jigodie nu discreditează nicio
dată pe nimeni. Sentimentele mele pentru 
tine au fost și rămin aceleași".

„Neserioasele, pușlamalele, minunatele, 
scumpele și dragele mele ! A trecut așa 
multă vreme de cind n-am aflat nimic des
pre voi, incit tot timpul m-am simțit ca un 
pisoi in colivie".(Din scrisorile depuse la dosarul de divorț nr. 3136/81 al Judecătoriei Brașov)

Sergiu ANDON

capacitatea.de
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Măsuri în interesul producătorilor 
agricoli neutru sporirea producției 
si a livrărilor la fondul de stat

ne'

Pe marginea Decretului 
Consiliului de Stat privind 
acordarea de avansuri bă
nești unităților agricole so
cialiste, membrilor coope
rativelor agricole de pro
ducție și altor producători 
agricoli care contractează 
livrarea de produse agri

cole la fondul de stat

In special din anul a prețu- achiziții, prime de

în presa de ieri a fost publicat Decretul ConsiliuMii de Stiat privind acordarea de avansuri bănjești unităților agricole socilaâiste, 'membrilor cooperativelor agricole de, producție și altor, producătbri . agricoli care contractează livrarea de produse agricole la fondul ide stat. în esență, noul act normativ' stabilește reglementări de mare însemnătate, pentru sprijinirea, și stimularea producătorilor agricoli, care contractează și livrează produse veQetale și animale la fondul de stat’ iî creșterea producției, pentru întăjrirea considerabilă a rolului sistemului contractărilor în dezvoltarea /schimbului echitabil de produse' îritre ;ora.ș și sat.Noile reglementării cuprinse in acest decret se 'îniscriu 'organic în ansamblul preocupărilor constante ale conducerii partidului și statului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a asigura înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare a agriculturii corespunzător hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului — program ce are ca obiectiv major sporirea substanțială a producției agricole și a livrărilor la fondul de stat, pentru a se asigura îmbunătățirea permanentă a aprovizionării populației cu produse agro- alimentare și. acoperirea altorcesități ale eco- ; nomiei naționale.1Măsurilor adop-, tate în ultimii țani — majorarea substanțialătrecut și din aciest an rilor de ’ contractare- și precum și acordarea de producție și sporturi de preț — li se adaugă aoum, prin! noul decret, alte măsuri, menite, pe de o parte, să sprijine producătorii agricoli. prin avansurile substanțiale! acordate, in achiziționarea tuturțor materialelor și produselor necesare obținerii producției agricole prevăzute, iar, pe de altă parte, să' întărească răspunderea pentru îndeplinirea ‘întocmai a obligațiilor contractuale' asumate. în fapt, este vorba1 de punerea pe baze noi a cadrului' Juridic care reglementează raporturile între părțile contractante de produse agricole. Aceste reglementări cuprind nu numai obligațiile și răspunderile ce revin producătorilor agricoli și unităților economice^ care contractează preluarea produselor - agricole la fondul de stat, ci kși condițiile și modalitățile concretes de acordare și utilizare a avansurilor bănești.în ce constau, practic, noile reglementări privind contractările de produse agricole ? Uțnițățile economice care contractează preluarea de produse agricole la fondul de stat pot acorda, după cum se arată în decret, unităților agricole socialiste și celorlalți producători avansuri bănești fără dobîndă, pentru efectuarea cheltuielilor de producție, pînă la predarea produselor contractate. Potrivit noilor reglementări, producătorilor agricoli li - se acordă avansuri bănești de pînă la 60 la sută din valoarea produselor contractate, iar atunci cînd există condiții de depășire a producției si a livrărilor contractate .pentru fondul dej stat, acest avans poate fi majorat și peste 60 la sută. Deosebit de importantă este

acea prevedere din decret care stabilește că acordarea avansurilor bănești se face în mod eșalonat. în funcție de principalele etape de efectuare a lucrărilor și de obținere a , produselor, adică numai după i ce organele în drept verifică existența condițiilor materiale care să asigure realizarea producției și livrarea produselor la fondul de stat.’ în acest scop, no,ul act normativ stabileștesarcinile și răspunderile ce revin unităților economice care contractează preluarea de produse agricole la fondul de stat, precum și organelor bancare care creditează aceste unități în vederea acordării de avansuri producătorilor agricoli. Astfel,, potrivit noilor reglementări, organele bancare acordă creditele in funcție de cheltuielile de producție ce se efectuează de unitățile agricole socialiste. în limitele planificate, ținind seama de starea de vegetație a culturilor, de densitatea plantelor, de realizarea efectivelor și a producției animaliere, aceste avansuri puțind fi reduse sau chiar retrase în cazul în care se constată că nu există garanția că unitatea agricolă va realiza producția contractată la fondul ’de stat.Cu toată- claritatea reiese că rațiunea care a stat la baza adoptării noilor reglementări constă in aceea că ele sprijină puternic u- nitățile agricole, pe toți producătorii agricoli, în asigurarea acelor condiții materiale care să le permită realizarea și depășirea producțiilor planificate și. pe această bază, să livreze la fondul de stat întreaga cantitate disponibilă de produse agricole vegetale și animale. Beneficiind de. aplicarea acestor noi măsuri, de sprijinul acordat de stat, este de datoria unităților agricole, a tuturor producătorilor agricoli să acționeze ferm, cu înaltă răspundere, pentru creșterea puternică a producției agricole în f vederea contractării și livrării fondul de stat a unor cantități mai mari : de produse vegetale la citSi animale. Sporirea producției agricole vegetale șl animale și' a cantităților de produse livrate la fondul de stat constituie calea sigură pentru • dezvoltarea economică a unităților ■ agricole, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii, al tuturor oamenilor muncii care lucrează în agricultură și, totodată, pentru creșterea contribuției agriculturii la buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, la dezvoltarea generală a țării.In fond, în aceasta constau esența . și sensul noilor reglementări. Tocmai de aceea. organizațiile de partid, consiliile populare comunale au datoria să explice oamenilor muncii de la sate. în mod cit mai convingător, rostul prevederilor noului ■ decret, scopul pe care ele îl urmăresc — acela de a asigura producătorilor posibilitatea să crească producția vegetală și animală și, strîns legat de aceasta, de a spori la fondul de stat, ? această constituie niturilor țărănimii, stării tuturor oamenilor muncii din agricultură.
cantitățile livrate știut fiind că baza sporirii ve- a ridicării bună-

CAMPANIA AGRICOL A DE PRIMĂVARĂ

TERMINAREA iNSĂMlNȚĂRILOR
- urgența acestor zile in agricultură I

com: Viteza zilnică a crescut și trebuie 
să crească si mai mult»Numeroase cooperative agricole din județul ' Gorj, -între care cele din Bilteni, Brănești. Plopșor, Țințăreni, Turbura și Aninoasa. au terminat, în cursul zilei de 15 aprilie, semănatul porumbului. Pe ansamblul județului, in seara zilei respective, porumbul era insămînțat pe 79 la sută' din. suprafața planificată. în trei consilii agroindustriale — Scoarța, Tirgu Jiu și Turceni — realizările la semănat se situează cu mult sub media menționată. O atare situație denotă că nu in toate unitățile s-a acționat din vreme pentru organizarea corespunzătoare a muncii în campania de însămînțări.Intervenția energică a organelor locale de partid și de stat a determinat ca, :în ultimele zile, pe fondul unui timp mai favorabil, să sporească simțitor ritmul însămințării po? rumbului. în săptămîna care se încheie viteza zilnică a crescut la peste 2 100 hectare, depășindu-se nivelul stabilit.Despre acest ritm bun ne-am convins în cursul raidului întreprins prin . cîteva unități agricole. La C.A.P. Fărcășești. porumbul se însă- mînța pe ultimele hectare. Aici avem ca interlocutor pe tovarășul Ion Vulpoi, organizatorul de partid

al consiliului agroindustrial Rovinari. ..Am reușit să insămînțăm porumbul în timp scurt și în condiții de calitate bună — ne spune dînsul. în ordinul de lucru, înmînat fiecărui mecanizator. se prevăd suprafața de teren, hibridul ce se însămințează, norma de sămință. distanta intre rînduri și adîn.cimea de semănat, întreținerea tractoarelor și a celorlalte mașini agricole se face în cîmp de către mecanicii de la ateliere mobile".La C.A.P. Hurezani, inginerul-șef Janina Călinoaia se află în cîmp alături de mecanizatori, care lucrau în formație compactă, cu agregate de utilaje agricole, la insămințat și ecbicidat. Datorită organizării judicioase a muncii, ca și bunei întrețineri a mașinilor agricole, s-a realizat zilnic viteza planificată — 15 hectare pe semănătoare — astfel încît semănatul porumbului s-a încheiat.întrucît în județul Gorj termenul optim prevăzut este depășit, se impune să se lucreze mai intens, astfel ca in toate unitățile însămînțarea porumbului să se încheie neintîrziat.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scinteii”

botoșani ■ Cum se zvîntă terenul - boabele sub brazdăPînă sîmbătă dimineața, în județul Botoșani au fost semănate cu porumb 24 231 hectare, respectiv 34 la sută din suprafața programată în unitățile agricole cooperatiste și de stat. în consiliile agroindustriale Coțușca, Botoșani, Darabani și Dorohoi, ca și în întreprinderile agricole de stat, a început insămințarea soiei. Față de județele vecine, însămînțarea porumbului este însă mult întir- ziată. în vederea recuperării restanțelor, comandamentul județean pentru agricultură a adoptat o serie de măsuri, printre care : organizarea în două schimburi a muncii pe ogoare, noaptea la pregătirea patului germinativ, iar ziua la semănat ; sporirea numărului de secții la toate semănătorile utilizate la insămințarea porumbului ; folosirea la maximum a „ferestrelor" dintre ploi. în adoptarea acestor măsuri s-a pornit de la experiența bună a consiliilor agroindustriale Coțușca, Trușești, Sulița și Săveni, ca și a întreprinderilor agricole de stat, ale căror realizări la însămînțarea porumbului se situează cu 15—20 procente in plus față de media, pe județ. Ne-am propus să vedem cum se materializează măsurile stabilite de comandamentul județean in consiliul agroindustrial Frumușica, unde există mari restanțe la semănat.

Vineri după-amiază ajungem in comuna Flăminzi. Inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Gheorghe Patatu, ne pune in temă : „Solul e încă umed. Pe terenurile cooperativei agricole Nicolae Bălcescu, de exemplu, a plouat joi peste 20 litri pe metru pătrat. Cantități mai mici de precipitații s-au înregistrat pe terenurile cooperativelor agricole Coșula și Copălău. în toate unitățile sînt însă condiții să trecem astă-seară la pregătirea terenului". Pornim spre localitățile unde a plouat mai puțin. Pe o solă a cooperativei agricole din Copălău, 6 tractoare lucrau la pregătirea solului. De la Mariana Prodan, inginerul-șef al unității, reținem că în urma ploilor căzute sînt necesare cel mult două treceri cu agregatele. Au fost luate măsuri ca, după ce vor încheia lucrările aici, cei șase mecanizatori să se mute pe tarlaua „Voloca". Plecind spre cooperativa agricolă din Coșula, iar apoi din nou la Flăminzi, Frumușica și Prăjeni, am constatat- că cele spuse de inginerul-șef al consiliului agroindustrial confirmau realitatea : vineri noaptea s-a lucrat din plin, în toate unitățile, la pregătirea terenului.Simbătă dimineața, timp rece, cer înnorat, dar fără precipitații. Ne îndreptăm spre tabăra mecanizatorilor care servesc cooperativele a-

gricole din Flăminzi și Nicolae Bălcescu. Tot aici , are de insămințat porumb și cooperativa agricolă din Prăjeni. La era 6,20 cînd am ajuns, am găsit in brazdă 14 semănători prevăzute cu®cite 8 secții fiecare. Calitatea lucrărilor era urmărită de inginerii-șefi ai celor trei cooperative agricole. Organizatorul de partid al consiliului. Marin Cristache, ne spune : „N-am prea zorit in zilele anterioare ploilor, iar acum trebuie să folosim fiecare oră bună de lucru. Astăzi, cu fiecare semănătoare se vor in- sămînța cel puțin cite 13—14 hectare. Duminică, dacă vremea se va stabiliza, e posibil să atingem ci ț t 16—17 hectare 'pe o semănătoare. Oricum, in ziua de 19 aprilie, vom încheia insămințarea porumbului pe toate cele 2'850 hectare".Același ritm de lucru intens, aceeași concentrare de forțe se impune a fi menținută în toate unitățile agricole. Și mai ales in unitățile în care mai există restanțe la semănat, între care cele din consiliile agroindustriale Cîndești, Albești, Bucecea și Ripiceni. Peste tot, semănatul trebuie încheiat in timpul cel mai scurt.
Silvestri AILENEIcorespondentul „Scinteii"

Colectivul Trustului de Izolații pentru lucrări industriale din București a ocupat din nou in 1982, pentru a cincea oară în ultimii șase ani, un loc de frunte in întrecerea socialistă dintre unitățile de construcții-mon- taj. O precizare necesară : de fiecare dată s-a situat pe locul III și, implicit, a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. Cu atit mai valoroase sint rezultatele constructorilor din această unitate, cu cit ele au fost obținute in condițiile in care aceștia acționează; pe șantiere răspîndite practic in întreaga țară. Acest fapt nu a împiedicat insă colectivul trustului de izolații ca, in anul trecut și in primul trimestru din acest an, să-și realizeze indicatorii de plan, chiar cu depășiri apreciabile la unii dintre ei.Care sînt liniile de forță ale acestor succese și, implicit, ale acestei experiențe valoroase 7— în primul rînd, este vorba de materializarea unor preocupări sistematice privind perfecționarea metodelor de coordonare a lucrărilor in scopul scurtării duratelor de execuție ale acestora, ne-a pus în temă ing. Cornel Hidoș, directorul trustului. Programarea, lansarea și urmărirea lucrărilor sint făcute Ia nivelul echipelor de muncitori, considerate diept factorul decisiv in imprimarea unor ritmuri de lucru rapide, in permanentă creștere.Pe scurt, pornindu-se de la dimensionarea capacității reale de care dispune o echipă sau alta de muncitori sînt elaborate programe de lucru lunare, care precizează atit

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

ARIPI
ROMÂNEȘTI 
pe cerul lumii

(Urmare din pag. I)întîlnim în moderne secții de producție care dau naștere la motoare, și echipamente de bord.:Și .îi înțil- nim, in orele .'libere, , pe aleile modernului și cochetului cartier ai „Aviatorilor", pe terenurile de sport,- în biblioteci, în,. sălile . de concerte sail teatru.După ce în secțiile întreprinderii de avioane ne-am notat pagini întregi despre frumoasele calități pe care trebuie să le întrunească un constructor de avioane. începem discuția cu inginerul Nicolae Guguî, directorul unității, cu aceeași întrebare : „Ce calități pre- tindeți unui nou angajat ?“— Cred că’este inutil șă vă mai vorbesc despre buna pregătire profesională, despre disciplina ■ de fier, ce i se cer constructorului de avioane. Cum inutil este să vă spun că i se cere și : multă, multă pasiune. Ceea ce încheagă aceste calități, ceea ce le reunește întii este nivelul de cultură și educație. Constructorul . aeronavei de . orice tip își asumă răspunderea să materializeze eforturile altor mii și mii de oameni din a.lte ramuri industriale. Să înțelegi și să aderi cu forța minții și a brațelor la acest efort- îți trebuie un ridicat grad de cultură, și educație, care se cîștigă și acumulează nu totdeauna pe un drum lin. în urmă cu cîțiva ani, conducătorul unei mari, si vechi firme constructoare de avioane din vestul. Europei ne-a vizitat fabrica. A discutat, la intîmplare. cu mai multi muncitori. întrebările erau dintre cele mai diverse și surprinzătoare pentru mulți : ce cărți citesc. care sint filmele preferate, dacă iubesc sportul.

ce preocupări extraprofe- sionale au, ce modele umane și-au ales ș.a.. Același test făcut acum, cind am trecut la construcția in serie a „ROMBAC“-ului. a întrunit , răspunsuri mai,elevate, mai cuprinzătoare. Dispăruseră de pe bancurile de lucru și firimiturile mesei din pauza de prinz, uitate lingă . pie»e, care ne iritau, cu . cițiva ani in urmă. Sînt lucruri, doar a- parent mărunte, căci ele certifică și nivelul educației’ constructorului de avioane. A devenit limpede, în ultimii ani, că această meserie este tentantă, pasionantă pentru foarte mulți tineri, dar la fel de limpede ii explicăm fiecărui nou angajat că practicarea ei are rigori cu totul deosebite și nu poate fi făcută oricum și de oricine.— Care este rodul muncii acestor oameni deosebiți ?— Urmăream deunăzi în tren o discuție legată de a- cest subiect. Cineva, care s-a prezentat drept inginer, a spus că nu-i mare scofală să montezi niște piese făcute de alții și șă-i dai drumul la avion. Cită eroare în spusele tovarășului meu de drum ! M-am gîn- dit totuși că este și vina noastră, a constructorilor, dar și a dumneavoastră, a ziariștilor, că se știe poate .prea puțin despre ce înseamnă aeronautica românească de astăzi; Calitățile și performanțele avioanelor de școală și antrenament, avioanelor utilitare, elicopterelor de diferite tipuri sau ale planoarelor. realizate' în întreprinderile românești au determinat numeroase firme de renume să aleagă drept partener de colaborare întreprinderile din cadrul Centrului Național al Industriei Aeronautice Române.

cantitățile fizice, cit și expresiile valorice ale lucrărilor ce urinează să fie realizate. Avantajele acestui mod de organizare sint evidente. Pe de o parte. întregul personal muncitor de pe șantiere este antrenat să participe efectiv la conducerea procesului de producție, este implicat direct in adoptarea deciziilor celor mai potri-
preciabilă depășire a sarcinilor de plan și preocuparea permanentă, manifestată "in toate compartimentele de activitate ale trustului, pe fiecare șantier și Ta fiecare punct de lucru, pentru creșterea accentuată a productivității muncii. Concret. în primele trei luni din acest an, nivelul planificat al productivității

producției Industriale proprii — un adevărat obiectiv strategic in activitatea pe care o desfășurăm, ne-a precizat tovarășul Constantin Carusso, director adjunct. în esență, este vorba de confecționarea, pe baza unor tehnologii proprii, din resurse refolosibile, a unor materiale de izolații ce le înlocuiesc pe cele cla-
TERMENE MAI SCURTE DE EXECUȚIE
- prin organizarea superioară și industrializarea lucrărilor
vite vizînd creșterea accentuată a ritmului de lucru. Pe de altă parte, la nivelul trustulpi, această programare "oferă posibilitatea -de a se exercita, în orice moment, un control strict asupra folosirii raționale a forței de muncă și deci asupra gradului de îndeplinire a productivității muncii planificate, deoarece fiecare echipă trebuie să lucreze la întreaga'ei capacitate.Dintre numeroasele efecte pozitive ale. acestui. . mod de organizare și urmărire a desfășurării lucrărilor reține in primul rind atenția faptul că. in primul trimestru al acestui an, sarcinile de plan au fost depășite cu aproape 13 la sută. Există, desigur, o corelație strinsă între această a-

La Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale 

din București

muneîi a fost depășit. Această creștere suplimentară a productivității capătă o dimensiune mai precisă dacă menționăm faptul * că, ia toate noile obiective și capacități, gama lucrărilor executate a prezentat un grad ridicat de complexitate și a impus, in mod ,cu totul deosebit, o mare exigență ' pentru calitate.— Rezultatele obținute de trustul- nostru nu pot fi desprinse de preocuparea stăruitoare pentru creșterea

sice, fabricate din hidrocarburi și consumatoare de energie.■ Exemple sint numeroase. Amintim, bunăoară; miile de'tone de deșeuri textile, din categoria celor ce nu pot fi reutilizate in industrie, care înlocuiesc cantități ' echivalente de plăci din vată minerală, cunoscute ca energointensive. De asemenea. în cadrul unui atelier propriu, special organizat, sînt Realizate cu bune rezultate ■ prefabricate din betoane termoizolante, folosite pe scară largă la executarea unor canale de gaze, cuptoare termice etc,— Comparativ cu soluția tradițională, bazată pe folosirea elementelor de zidire refractară, ne-a spus ing. Rudolf Schnell, directorul

grupului de șantiere șamot, prefa- bricarea ne permite să sporim productivitatea muncii, deci șă reducem duratele de execuție cu circa 50 la sută, să simplificăm lucrările de întreținere și reparații, dar mai ales să reducem considerabil consumul de energie și combustibil.Fără a intra în alte amănunte,, menționăm că eforturile consacrate industrializării lucrărilor cuprind un evantai mult mai larg de activități specifice.— Această orientare • fermă spre industrializarea lucrărilor a fost dublată de preocuparea statornică pări- tru ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor, de atenția acordată ex-? tinderii policalificării, ne-a spus- ing. Dumitru Panait, secretarul comitetului de partid. Un număr tot mai mare de muncitori au învățat și practică acum foarte bine cite două meserii : bunăoară, izolatorii pot fi folosiți și la, lucrările de izolații..termice, zidarii șâmbtdri — lpmcele de izolații antia’cide'i" izdiatqrîi termici — la lucrările de tinichigeriă; <Sl ’Deci, rezultatele din primul trimestru al acestui an obținute de colectivul Trustului de izolații pentru lucrări industriale din București consolidează locul de frunte pe care îl ocupă în întrecerea socialistă, oferind de pe acum garanția continuității eforturilor pentru realizarea lucrărilor în termene mai scurte, de înaltă calitate și cu eficiență economică sporită.
Cristian ANTONESCU

In urmă cu trei ani, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a început aici, la Băneasa, realizarea celui mai ambițios proiect de dezvoltare a industriei noastre aeronau- tice, ramură care se bucură de peste. un deceniu și jumătate de o excepțională atenție din partea conducerii partidului. întreprinderea de avioane din București urmează să se întindă pe o suprafață de producție de 200 000 metri pătați, adică pe 20 de hectare situate în hale ! Multe din lucrări sint finalizate, altele aflate într-un stadiu a- vansat de execuție le așteptăm să „îmbrace" fluxurile tehnologice. O suprafață extrem de mare construită, care cuprinde o densitate impresionantă de dotare tehnică și tehnologică de cel mai înalt nivel — astfel aș putea să sintetizez chipul întreprinderii noastre. în prezent, realizăm aici con

strucția avionului BN-2, un avion de 10 locuri, economic, cu o ținută de zbor excelentă, care se exportă integral. Dar dezvoltarea vertiginoasă. a uzinei este legată de realizarea programului „ROMBAC".— Recent, a doua aeronavă din seria „ROMBAC 1-11“ a fost lansată în probe la sol. Ce simte un constructor de avioane cînd produsul muncii lui își ia, la propriu, zborul ?— îmi sînt încă proaspete in memorie momentele din toamna anului trecut cînd primul „ROMBAC" a decolat. Se strinsese în marginea pistei toată suflarea uzinei. Am văzut oameni cu ochii umezi de emoție. Eram atunci martorii unui eveniment de importanță deosebită. România se adăuga _ puținelor țări din lume care. realizează aeronave de asemenea performante : Uniunea Sovietică. Statele Unite, Anglia, Franța. Olanda. Mă veți înțelege acum de ce in

clipa cind aeronava a decolat. am simțit că se rupe ceva din sufletul meu. Era sentimentul pe care l-au încercat toți cei prezenți, miile de constructori de.a- vioane care au dat naștere primei aeronave românești de mare capacitate.Este, după'cum se știe, o aeronavă realizată, la noi, cu forțele noastre,' de către oamenii noștri sub licență „British Aerospace" și „Rolls Royce", în cadrul programului de dezvoltare a fabricației avioanelor de ' pasageri. Prin caracteristicile tehnice este o aeronavă . modernă,. situată ■ la . nivelul1 performanțelor tehnicii mondiale actuale. Are o capacitate de 119 Ioduri și o autonomie de zbor de pînă la 3 000 km. Dotat cu aparatură ultramodernă și realizat la un înalt nivel tehnologic, el are o viteză de croazieră de 850 km pe oră și zboară la altitudinea de 11 000 metri în condiții de deplină securitate și confort. ,

— Ce ne puteți spune despre „viața" primului exemplar „ROMBAC 1-11"?— Numai lucruri bune. Cum s-a anunțat, „ROM- BAC 1—11“ a făcut zborul comercial inaugural in luna ianuarie pe ruta internă București — Timișoara. Apoi a atins, jn alte zboruri, aproape toate marile aeroporturi din Europa. După aproape 300 de ore de zbor, piloții și pasagerii avionului construit de noi se declară pe deplin mulțumiți.Și vrind parcă să apeleze la argumente socotite . mai imparțiale, directorul întreprinderii de avioane ne întinde unul din' recentele numere ale prestigioaseireviste de specialitate :„Flight International". Orăsfoim și găsim cuvinte de sinceră apreciere despreseriozitatea constructorilor de avioane români, despre rezultatele obținute in integrarea producției aeronavei, despre tehnologiile de virf folosite în această unitate, între care — frezarea chi

mică', lipiri metal-metal, structurile de fibre de sticlă de. tip fagure — știrbesc admirația autorului.După o vizită prin secțiile de producție ale întreprinderii de avioane ■ București rămîi cu impresia că ai parcurs sălile unui uriaș laborator. Subansamblele, ale căror dimensiuni cresc pe fluxul de producție, adună în jurul lor zeci și zeci de mîini harnice, care cu migală împlinesc în final întregul. Fiecare sukgnsam- blu, chiar dacă se repetă, chiar dacă ar putea fi numit de serie, este un unicat, are „personalitatea" lui. Timp de 40 de luni, cele 100 de mii de , piese se adună rînd pe rind, după legile stricte ale procesului de montaj, in minunata mașină zburătoare. Și poate că la fel de senzațională ca realizarea tehnică este performanța umană a acestui admirabil colectiv. Oamenii care conduc principalele sectoare de produc

ție. maiștri, tehnicieni, ingineri, sînt tineri, mulți dintre ei abia ajunși la vîrsta de 30 de ani. Două exemple din zecile sau sutele posibile : inginerul Mircea Hurezean — absolvent al Politehnicii bucu- reștene in 1975, conduce secția de subansamble „ROMBAC", după cum. tot șef de secție la montaj este tînărul Dan Drăgoi. care a terminat facultatea abia în urmă cu 5 ani. Cită siguranță. cîtă energie, cită poftă de a organiza cit mai bine munca, cîtă pasiune și cîtă dăruire răspîndesc în jurul lor acești admirabili tineri pe care îi intîlnești la orice pas !Părăsim hala de montaj general purtind cu noi imaginea proaspătă a următoarelor aeronave — a- flate în diferite faze de e- xecuție. Aproape de carlingă. aproape de sofisticatele aparate de bord citim ; avion nr. 3, avion nr. 4, a- vion nr. 5 și nr. 6. Sînt tot atîteă trepte ce se înscriu

cu majuscule în istoria aeronauticii românești.„ROMBAC“-ul nu a apărut pe un teren gol. Este realitatea pe- care -au ținut să o releve aproape toți interlocutorii. După zborul lui Traian Vuia s-au construit in România mai mult de 80 de tipuri de avioane. dintre care 70 de concepție proprie, la care se adaugă 30 de tipuri de planoare și motoplanoare.„ROMBAC" adună, așadar. și tradiția noastră in construcția de avioane, și măiestria generației actuale a constructorilor români, și ambiția lor de a se impune ca un nume de marcă în familia producătorilor de avioahe din lume.Să produci avioane și mai ales cu performantele „ROMBAC“-ului este nu numai o izbîndă tehnică sau profesională, ci și, în același timp, un fapt ce îndreptățește un puternic sentiment de mîndrie patriotică.
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ECOURI LA COLOCVIILE «Scinfett CARNET PLASTIC

I

• Dezbateri ideologice 9 literar-artistice • de istorie

De la literatura la film
Opere mari pentru „marele public"

Izvorul permanent al creațieiO amplă expoziție de sculptură și desen reunește în 6ălile Dalles o bună parte a creației originale realizate de-a lungul anilor de un înzestrat creator —
zonei sale de obîrșie (comuna Călinești, județul Argeș), din primele noțiuni de cioplit în lemn pe care, copil fiind, le-a dobîndit de la tatăl său, sculptorul a

Cred că ecranizările ne pot interesa din mai multe puncte de vedere. In primul rînd, firește, ele sint o bună formă de consolidare a unei cinematografii naționale, cum pe. bună dreptate afirmă pârtiei - panții la dezbaterea dumneavoastră. în afară de aceasta, eu cred că ecranizarea‘>marilor opere literare românești, in cazul unor filme realmente competitive, poate pregăti și un anume climat aperceptiv în, străinătate față de valorile culturii noastre. Traducerile, eventual chiar bune, din literatura noastră, au totuși mai puține șanse, în concurență cu cele din alte literaturi, pentru care climatul aperceptiv e. din punct de vedere istoric, mai bine constituit. în sutele de' apariții pe săptămînă. dacă nu chiar pe zi. cite au loc pe piața franceză, ț care e încăazi cea hotărâtoare pe plan■ mondial în materie, ale noastre se pot pierde. Filme foarte, bune, după capodoperele noastre literare, ar putea mai eficient și mai prompt să facă breșa prin care s-ar deschide mai larg interesul real, nu de conveniență, al publicului si, implicit, al criticii europene. Operele unui Rebreanu, Sadoveanu, Ca- ragiale, aș crede că și Creangă, conțin mari virtualități filmice, pe care cîțiva din tinerii noștri cineaști, cu optica lor nouă, cu inteligența și talentul de care au dat dovadă cu cîteva filme, e drept, puține încă, le-ar putea pune în valoare și face înțeleasă în circuitul internațional varietatea de expresie a spiritului românesc.E adevărat că, în genere, capodoperele literaturii sint un handicap pentru ecranizare ; șansele a- cesteia de a izbuti la un nivel corespunzător sint ,în genere destul de reduse, dar trebuie să mizăm pe eventuale reușite excepționale (care pot și trebuie să fie favorizate de instituțiile de resort). E o probă de foc. un test care, dacă e trecut cu bine, poate să ducă la o reală omologare internațională, cu cel mai mare profit pentru cultura noastră atît în circuitul mondial, cit și, prin emulație și constituirea unei școli naționale în arta filmu- Ilui, la trezirea vocațiilor și ambițiilor fecunde. Din păcate, nu dispunem încă decît de prea puține asemenea filme, cum sint de pildă Moara cu noroc sau Pădurea spîn- zuraților. Nu e suficient ca regizorul să cunoască opera respectivă ; el trebuie să fie familiarizat cu întregul context al receptării ei în timp. în legătură cu aceasta, se pune chestiunea fidelității filmului față de operă, mai ales cînd e vorba de producții intrate de mult și adînc în conștiința publicului, opere cum sint ale lui Caragiale și Sadoveanu. Aici nu se poate admite Infidelitatea față de- spiritul operei, „trădarea" ei. Greșeala unor critici este de a fi ei înșiși prea fideli față de literă'1 operei, spre pildă ă Ilui Caragiale, asupra căreia, fiind atît de cunoscută, s-au statornicit păreri simplificatoare, devenite clișeu. (în treacăt fie spus, nu cred că avem, afară de vechea Noapte furtunoasă a lui Jean Georgescu, o ecranizare artisticește valabilă a

operei lui Caragiale. O vom avea, sper, cu filmul lui Lucian Pintilie, sinteză a cîtorva texte caragialiene, avînd ca ax central, dar nu vizibil dominant, monologul 1 Aprilie, text neglijat de exegeți, dar cît se poate de revelator pentru dinamica viziunii caragialești, chintesență a unei amețitoare „cosmogonii carnavalești", în sensul demonstrat de M. Bahtin). O mare operă este mare tocmai prin faptul că nu se limitează Ia înțelesul și felul cum a fost receptată imediat, la apariție, ci își revelă de-a lungul timpului multiple straturi descoperite succesiv de optica și mentalitatea diferită a generațiilor ulterioare. Fidelitatea față de operă este în fond cea față de spiritul acestor straturi ale sensului, revelate succesiv în posteritate. Evident, se cere coerentă și scrupul, nu orice „interpretare" fantezistă sau așa- zis „originală" e legitimă. După mine, în privința aceasta ar fi două posibilități : fie o perfectă fideli-
Alexandru PALEOLOGU

tate, literală, față de operă, implj- cînd în mod fatal sensurile virtuale ale interpretărilor posibile. întocmai ca opera însăși, adică o ecranizare echivalentă cu o „ediție critică" (dacă-mi îngăduiți această himeră!). — sau, atunci, dimpotrivă, o „infidelitate" declarată (mer- gind totuși pe linia unui sens existent, dar încă nu decelat și dezvoltat în mod clar) ; în felul acesta radical, opera, nefiind „deformată" nici „trădată", nu mai intră în. discuție din acest punct de vedere, ci numai din cel propus, filmul ur- mînd a fi apreciat în consecință, împăcarea caprei cu varza e aici, ca totdeauna, soluția mediocrității.în principiu, cum s-a mai spus, nu putem refuza cineastului o libertate de mișcare pe care i-o dă și chiar i-o impune tehnica de care dispune. El are, grație acesteia, posibilități ce-1 pot ispiti să se abată de la traiectoria legitimă a ecranizării (în al doilea caz, al alternativei sugerate mai sus, nu mai e vorba de o ecranizare propriu- zisă) ; aici intervin bunul simț, inteligența, cultura cineastului, imaginația lui coerentă și consecventă, pentru a păstra esența, intenția artistică profundă a operei. Un exemplu recent : am scris despre filmul Ochi de urs al lui Stere Gulea, după nuvela lui Sadoveanu; prima mea impresie nu a fost favorabilă ; filmul nu mi s-a părut fidel operei. Mi-am dat apoi seama că aceasta se datora faptului că aveam eu însumi un punct de vedere pe care nu mi-1 vedeam confirmat. Regizorul a estompat și redus anumite semnificații ale nuvelei în favoarea unei soluții imagistice incompatibile cu viziunea mea ca exeget. Fidelitatea regizorului constă însă aici, în esență, în tratarea unui singur filon al nuvelei, dezarticularea interioară a personajului și lenta lui revenire la viață, găsind pentru aceasta o deschidere filmică spre exterior, spre lumea

dinafară. Itinerarul intern al nuvelei, implicînd o anumită simbolistică ascunsă, mergînd în zonele profunde ale structurilor acesteia, n-ar fi permis un film color, cum este acesta, cu deschideri spațiale largi. în alternanța anotimpurilor, pe întinderi alpestre, ca de Tirol, efectuînd în exterior o metaforă contrastantă cu singurătatea necomunicativă, letargică, a eroului, în genere, cred că Sadoveanu oferă șanse extraordinare și variate pentru cinematografie. Eu aș dori să văd un film după Zodia Cancerului, cartea care, după mine, (deși e greu de ales între ele), reprezintă culmea artei lui Sadoveanu. Un film după acest roman (un film obligatoriu genial ; acest deziderat nu e total utopic, dar, firește, nu se poate împlini la comandă ; să avem răbdare. încredere și tot atîta simț critic, întemeiat și pe un scepticism stimulator). Ar trebui să fie, dacă pot spune, genial în fidelitate, atît în spirit, cît și în literă. Cineastul va trebui să dea dovadă de o umilință de maestru, abdicînd de la orice pretenție de „originalitate" în folosul , „originarității". Cu cît regizorul s-ar retrage mai desă- virșit, cu atît s-ar dovedi mai artist în acest caz. Totul e dat în text, iar supunerea la litera lui i-ar actualiza integral spiritul. în sensul a ceea ce Lucian Raicu, în remarcabilul său studiu asupra romanului, numește „ordinea firii".Trebuie mereu avut în vedere publicul, nu în sensul a ceea ce greșit și cu suficiență se înțelege uneori prin sintagma „marele public". Filmul, prin natura luj, trebuie să aibă o minimală audiență, chiar dacă nu din primul moment, în cazurile mai deosebite. Filmul nu-și poate, prin însăși natura lui. • aroga o poziție elitară, dar nici una concesivă nu-i e permis să aibă, sub sancțiunea anulării artistice. S-ar părea că uneori se subestimează gustul și inteligenta marelui public. Mult prea adesea se face simțită prezumția unui minorat al marelui public, minorat complet infirmat în realitate. E destul să vezi rapiditatea cu care se epuizează cărțile bune, e uluitor să vezi coadă la librărie, cum am văzut pentru Critica puterii de judecată a lui Kant, să vezi sălile pline pe care, după un scurt timp de așteptare, le-a făcut un film cum e Călăuza lui Tarkovski, și multe altele de acelaș nivel. Că sînt săli pline și la Cartagina în flăcări, e firesc și chiar sănătos. Să nu disprețuim nici „supraproducțiile" ; ele fac parte din multele forme ale nevoii omenești de spectacol. Publicul mare nu este imatur. I se pot propune opere mari, dificile, complexe : mai repede sau mai încet. Ie 'receptează, iar gustul estetic i se formează neîncetat. Primul semn al inteligenței e de a nu prezuma neinteligența altora. Nici artistul, nici publicul, nu au nevoie să fie tutelați. Există infinit mai multă inteligentă în popor decît cred cei ce pierd legătura cu el.

Gheorghe Iliescu-Călinești. Este o mărturie grăitoare a felului în care un creator modem poate stabili legături inedite cu rădăcinile adinei și viguroase ale tradiției. Prezentă în toate marile manifestări colective, dar și în expoziții personale, reprezentîndu-ne cu succes la bienala de la Veneția, ridicată la dimensiuni monumentale în cîteva lucrări (puține totuși față de forța de expresie la care a ajuns acest creator) sculptura lui se circumscrie mai ales unui sistem de valori bine stabilit — acela al artei lemnului. Așa cum arta cioplitorilor populari a devenit fapt de civilizație românească, lucrările lui Gheorghe nies- cu-Călinești au ajuns să fie realizări reprezentative pentru sculptura românească actuală.încrezător în disciplina creatoare a muncii desfășurate cu admirabilă consecventă în liniștea atelierului, sculptorul a ajuns la o rostire personală, capabilă să reziste deopotrivă criteriilor esteticii și oscilațiilor gustului. Cu aceeași gravitate, cu aceeași seriozitate in a exprima valori care-i stau aproape de suflet. în a contura idei care-i sînt familiare, Iliescu-Călinești a știut, într-un fel care-i este cu desăvîrșire propriu, să aducă la lumină energiile latente ale lemnului. Deși a cioplit în piatră, deși in expoziție se află, de pildă, cîteva lucrări realizate în marmură și bronz, lemnul rămîne materialul în care concepția sa artistică și-a găsit cea mai adecvată întruchipare.Fără îndoială, cioplirea lemnului ascultă de anumite reguli ce s-au impus de-a lungul unei practici milenare. Generații după generații de meșteri anonimi i-au stabilit reguli pe care le-a aflat, cu trudă și răbdare, în însăși densitatea diferitelor esențe lemnoase. într-un permanent și activ dialog al funcționalului cu decorativul. Dar de la fusul stilpilor crestați după un anumit unghi, într-o anume tăietură, de meșterii populari, la sugestia lor modernă din lucrările lui Iliescu-Călinești este desigur un drum foarte lung. Este de fapt drumul de Ia lucruri gîndite în, primul rind functionalist Ia o viziune sculpturală mo- păstrat această dernă. de la acest original înțelepciune a lucrului fru- univere care aparține tradi- "" ’ " '■ ției- ciopliturilor românești lizeze această- superioară la fermele sculpturii în armonizare a concepției și prelucrării lemnului, această apropiere de forța originară a uneia din cele mai determinante manifestări ale specificului nostru național. Căci resorturile elementare ale decorului

popular ni se restituie în lucrările lui drept acte fundamentale ale fanteziei. Nu numai unele din obiectele obișnuite ale inventarului casnic popular care. într-o
însemnări 

pe marginea expoziției 
Gheorghe Iliescu-Călinești

„Vestltorul diminețiisupremămos făcut. A reușit să' rea-

între „fidelitate" și personalitateTrecerea unei opere dintr-o limbă în altă limbă se cheamă traducere. Trecerea dintr-un limbaj în alt limbaj artistic, în cazul nostru — de la operă literară la film se numește ecranizare, dar în fapt este vorba de o parafrazare a primei opere pentru a obține, în cazurile fericite, o altă operă. O lucrare artistică avînd independența sa estetică, datorată mai mult regizorului decît scriitorului. Risc să fiu în dezacord cu unii din parti- cipanții la această inspirată și in- citantă anchetă însă cred, și am toate motivele să cred astfel, că o ecranizare își are drumul/, destinul Său propriu și cu cît ea este mai tributară operei de la care a plecat, cu atît șansele sale de reușită, în perspectiva marilor împliniri artistice, sînt mai reduse. Un film nu poate fi asemeni unei plante parazite care poate trăi doar din semi-preparatele oferite de purtător, recte — izvorul literar. Există destule cazuri în filmografia mondială (e drept, mai puține sau deloc la noi) cind un film este net superior operei literare ce l-a inspirat. Aș putea aduce în discuție două filme de Wajda, Cenușă și diamant (după romanul omonim al lui Andrejewski). ori Cenușa (după Zeromski), ori Zborul deasupra unui cuib de cuci al lui Forman (piesa se joacă acum în București), în care evidența superiorității estetice a filmului asupra lucrărilor literare de la care s-a pornit este zdrobitoare. Nu știu ce discuții au iscat aceste pelicule în legătură cu „fidelitatea" față de texte, ori privind „respectarea spiritului operei". Sînt însă convins că un film bun, un film fidel limbajului său îndepărtează discuția privind legătura sa obedientă cu opera literară. Este ceea ce s-ar numi „un film pe picioarele sale".

Desigur, în cazul în care cordonul ombilical este necesar pentru supraviețuirea pe mai departe a noii opere, excluderea din discuție a literaturii este imposibilă, filmul în acest caz existind doar în măsura în care este „hrănit" de literatură.O ecranizare este pasibilă de multe păcate, însă cel mai de neiertat în ochii specialiștilor pare să fie acela al „trădării operei", înțelesurile acestor cuvinte sînt multe, de la trădarea în spirit pînă
Eugen URICARU

la trădarea în imagini, de la trădarea în ritm pînă la trădarea in conținut. Dar o ecranizare, așa cum este ea înțeleasă îndeobște, nu este decît o lectură publică făcută de regizor și ajutoarele sale. Este de 'la sine înțeles că o lectură publică nu poate rezista confruntării cu milioane de lecturi intime, lecturi și relecturi ale acelora care, fiind cititori, devin șl spectatori ori invers. Cine va. putea să facă o lectură mediatoare în această situație 7 Nimeni. De aceea soluția vine din altă parte, ecranizări nu există, există doar filme autonome al căror punct de plecare în aventura lor estetică este o lucrare literară. Filmul are destinul său independent^ de opera literară care l-a inspirat. Există o etică (chiar definită prin articole de lege) a creației estetice care, în acest caz, impune menționarea sursei.Dar cred că dependența sfîrșește aici. Cum este absurd ca un roman să fie necitibil din cauza temei, tot astfel un film nu poate

fi valoros doar din cauza cărții ce a stat la baza ecranizării. Rămîns o întrebate, unde sfîrșește autoritatea scriitorului și unde începe suveranitatea regizorului ? Răspunsul este greu de dat, însă e limpede pentru toată lumea că un film bun, o realizare de înalt nivel artistic are puține șanse de a „trăda" literatura care, l-a inspirat. Și cred că nimeni nu va ridica piatra împotriva acelui cineast care a făcut „altceva". însă profund, fascinant, înălțător, uman. Poate doar autorul unei opere minore care prin ecranizare se vede depășit, umbrit, împins la locul ce atunci se descoperă că i se cuvine.Trebuie să fim bine înțeleși, discutăm despre filme nu despre pelicule publicitare la un roman ori altul. Acest „gen" se supune unor alte criterii de apreciere, altor cerințe, altor comandamente.Pădurea spînzuraților și Reconstituirea — iată două filme care, inspirate din opere literare (clasică și contemporană), pot constitui pentru cinematografia noastră două capete de serie ce pot fi întrecute, dar care rămîn ca puncte de reper, avînd și forța de convingere a unei demonstrații concludente din care se reliefează cu un plus de claritate necesitatea de a se îndrepta atenția regizorului .spre opere semnificative ale literaturii noastre. Nu este necesar să citești operele literare omonime pentru a te convinge că filmele sînt opere de artă, cum și reciproca ar fi lipsită de bun simț. Filmul nu ilustrează o operă, ci creează. Cît de promițătoare este formularea : film inspirat din.,., sau film realizat după...„Ecranizarea — cel mai personal film al unui regizor", un paradox al cărui destin este să devină regulă.

c inema
® întoarcerea pe front : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 15,30: 17,45: 20.
© Roberto Carlos și diamantul roz ; 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30:
15,45: 18: 20,15. FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,15: 13.30 : 15,45; 18; 20.15. FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15.
• Țapinarii : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18: 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 15,45: 18: 20,15.
0 Program de desene animate — 11; 
12.30; 14; Gloria nu clntă — 16; 19: 
DOINA (16 35 33).
0 Haiducii : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
0 Septembrie : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15,30; 17.30: 19,30.
© Buletin de București : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18: 20. 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30: 19.30.© B.D, intră în acțiune : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.

• Profetul, aurul șl ardelenii : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30.
© La capătul liniei : AURORA — 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
II; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,45: 14.30; 17,15: 20.
© Ulzana, căpetenia apașilor : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 9;,11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (127)6 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Bunul meu vecin Sam : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
0 Cavalerii teutoni : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
• Legătura de singe s MUNCA 
(21 50 97) — 15: 18,30.
© Călărețul fără cap : FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11; 13; 15: 17: 19.
© Soarta Aurei și Argentinei : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,45; 20.
© Familia trăsnită : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 La Fayette; LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Ultimul vals ; CAPITOL (16 29 17)
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

© Omul orchestră : UNION (13 49 04)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Tess : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15,30; 18,30.
© Vulcanul: LIRA (317171) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Competiția : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Imperiul contraatacă : PACEA 
(60 30 85) — |1; 16; 19.
• Micul lord : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA (213186) — 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
® Tunurile din Navarone : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12,15: 16: 19,15.
© Despărțire temporară : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 18,30.
• Cafe Express : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piedone africanul : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.30.
© Program de vacanță : TIMPURI 
NOI - 9; 11; 13,15, FAVORIT — 9.
CULTURAL — 9; 11,15; 13,30. COTRO
CENI — 10, FLAMURA — 9. MUNCA
— 10, LIRA — 10, PACEA — 9, ARTA
— 9, FERENTARI — 13,30.

la formele sculpturii în lemn atît de caracteristice Iui Iliescu-Călinești. forme pe care le regăsim în întreaga lor plenitudine. în expoziția sa actuală. Din ^tradiția atît de bogată a

etapă anterioară a creației, i-au servit drept punct. de porni re pentru literari ‘ concepute amplu, monumental, cu o putere de a construi limpede, dezvăluind în ă- celași timp sensuri ale perenității. Intr-un ciclu de lucrări mai recente tăieturile care brăzdează adînc. paralel, suprafața lemnului. cu rădăcini în arta ar-

haică devin, de pildă, modalitate de expresie originală născută din necesitatea de a sugera ideea de înălțare, de zbor. Și nu în- tîmplător titlurile unor a- semenea lucrări (Rază. Razele unui stilp. Ciocîrlia, Rîndunica. Eclipsa) mărturisesc ceva din această aspirație etern umană spre lumină.Fără a sparge masivitatea volumelor, ritmica alăturare a umbrei și luminii, asprimea tăieturii alternînd cu zone netezi, antrenează privirile în primul rînd spre structura acestor forme de o rafinată si robustă tactilitate. „Miezul pă- mîntului" sau „Nodul generațiilor", „Sămînta" sau „Familia". „Pasărea hotarelor" — pentru a aminti doar cîteva lucrări de’ o seninătate și armonie a formelor, de o clară și organică simplificare a volumelor poartă insinuată în a- dîncul lor o forță telurică accentuată de masivitatea masei sculpturale.„Cine ar putea să spună astăzi că opera lui Constantin Brâncuși este „abstractă" — în sensul că este un joc al formelor — cînd în spatele ei. s-a demonstrat, stă un întreg univers de ginduri a căror reprezentare plastică, vizualizată, a fost redusă la esențe 7“ — se întreabă sculptorul în prefața catalogului actualei sale expoziții, meditînd la sensul formelor sculntu- rale. I.umea formelor naturale este. în sensul în care o întîlnim, în arta unui predecesor de prestigiul lui Brâncuși. o sursă de sugestii creatoare și pentru Ilies- cu-Călinești. izvorul din care a desprins semne, sensuri ale creației. Permanent domolită, aparența rigorii geometrice a articulării volumelor are. in sculptura Iui, ceva din organicitatea naturii. Interesantă este, în acest sens, prezentarea lucrărilor în cadrul natural, forța de sugestie, strania lor putere de a se impune în spațiu pe care o capătă pentru privitor a- ceastă virtuală integrare pe care atît de convingător o ilustrează în expoziție prezenta unor ma- crofotografii.Excelent desenator (nu trebuie să uităm că desenul i-a însoțit multe din manifestările personale de oină acum) sculptorul rotunjește imaginea creației sale prin 50 desene în tuș și la- viu. Fără a fi proiecte ale unor viitoare sculpturi, multe din aceste desene (în care volumul privit în tri- dlmensionalitatea sa. secționat sugerează aceeași ritmică ca șl tăieturile dfe bardă în sculptură) evocă cu atîta putere de sugestie însuși spiritul artei lui Gheorghe Iliescu-Călinești.
Marina PREUTU

PROGRAMUL 1
B,oo Consultații pentru admiterea in 

invătămtntul superior agricol
8.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii — Enesciana. O 

integrală a operei marelui muzi
cian român (II)

10,00 Viața satului 9 Săptămtna agri
colă în imagini ® întrebări și răs
punsuri privind proiectul Progra
mului de aplicare a hotărîriior 
Conferinței Naționale a partidului 
In domeniul retribuirii muncii șl 
repartiției veniturilor oamenilor 
muncii 0 Vecinii față în față ffi 
Program de cintece si jocuri 
populare

11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din cuprins 

• Telex ® Concert de prînz G 
Moment folcloric ffi Refrene prin
tre flori • Cascadorii rîsului C 
Glasurile primăverii © Romanțe 
și cintece de voie bună © 14.30
Desene animate © Stanțe de pri
măvară — moment poetic 9 Umor 
și muzică... în luna lui April 0 
Telesport ® 16.30 Jurnalul știin
țelor și al călătoriilor: Din tainele 
mărilor

17.40 Imagini din R. A. Siriană
18.10 Călătorii spre viitor. Emisiune- 

concurs realizată în colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor

19,00 Telejurnal 9 Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

19.20 Cintarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Poe
mele muncii

20,00 Telecinemateca. Ciclul: Mari ac
tori, mari regizori. „Ancheta lui 
Quiller". Premieră pe țară. Co
producție Anglia-R.F.G.. In dis
tribuție: Alec Gulness, George 
Segal, Senta Berger, Max Von 
Sydou, George Sanders, Robert 
Helpman. Scenariul: Harold Pin
ter, după romanul lui Adam Hall. 
Regla: Michael Anderson

21.45 Intîlnire cu opera, opereta și ba
letul

22,05 Telejurnal 9 Sport
22.20 Avanpremieră săptămînală TV

PROGRAMUL S
10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee
11.15 Muzică ușoară
12,00 Melodii populare
12.45 Carnet cultural bucureștean
13,05 Farmecul muzicii
14.10 Clubul tineretului
14,55 Teatru TV: „Drumul spre Eve

rest" de George Genoiu. Regla ar
tistică : Dina Cocea

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal 9 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.20 Telerama
19.50 Concert popular duminical
21.35 Melodii îndrăgite
22,05 Telejurnal ® Sport

LUNI, 18 APRILIE 
PROGRAMUL 1

14.40 Telex
14.45 Secvențe din Israel
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal 9 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.20 A patriei cinstire — emisiune de 

cintece șl versuri
20.35 Panoramic economic
21,05 Tezaur folcloric
21.35 Curier cetățenesc
21.45 Roman foileton: „Marile speranțe* 

— episodul 3
22,13 Telejurnal

PROGRAMUL 3
15,00 cenacluri ale tineretului . ,
15,25 Tineri' cohM'rtițtî pe scenele țării 

(R) - Arad — 1983..
16,00 La Început de săptămtnă 

'18,00 închiderea btxigrămulul
20,00 Telejurnal 9 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Moștenire pentru viitor — Vaslle 

Volculescu și perenitatea poeziei 
21,00 Agenda bucureșteană
31.15 De pretutindeni: Rezervația din 

Baruzlnsk (U.R.S.S.)
21,45 Seară de muzică de cameră
22.15 Telejurnal

Literatura originală în revisteSarcina tipăririi literaturii originale revine in mare parte editurilor. Prin grija acestora. în fiecare an apar numeroase volume de poezie, proză, teatru, în general cam tot ceea ce se. scrie mai valoros In tară. Cu toate acestea, prin- tr-o tradiție bine fixată, o asemenea misiune își asumă (sau ar trebui) și revistele literare și culturale. Prin spațiul ce-1 rezervă literaturii originale. revistele deschid o ’ fereastră necesară susținerii procesului curent de creație și contactului cu publicul. Rămîne de văzut cit de largă este a- ceastă deschidere, adică cît spațiu acordă publicațiile literaturii românești originale. Răsfoirea cîtorva reviste ne oferă un răspuns surprinzător, însă elocvent.Cu excepția cîtorva publicații centrale („Luceafărul". „România literară"), analiza statistică este de-a dreptul descurajantă. O serie de publicații din centre culturale cu bogată tradiție fac loc cu o parcimonie demnă de cauze mai bune literaturii originale. Nu pledăm, se înțelege. pentru deschiderea paginilor revistelor producțiilor me

diocre, contrafacerii sau pseudoliteraturii. Exigența critică nu poate fi abolită în dauna calității. Cu toate acestea. față de numărul important al volumelor tipărite în edituri, ceea ce publică unele reviste este de-a dreptul derizoriu. Pentru a dovedi aceasta este suficient să deschizi ultimele numere ale cîtorva reviste. Ce șe poate vedea 7Revista Argeș, publicație cu apariție lunară. reproduce în numărul din martie a.c. o poezie pe prima pagină, un mic chenar cu poezii la pagina a 3-a și alte două, ceva mai întinse, la paginile 9 și 11. Prozei îi revin cam jumătate din paginile din mijloc. In ansamblu se acordă literaturii a- proximativ 2 pagini din cele 10 ale revistei. în care găsești de toate, inclusiv „consultații la matematică". Astra este chiar mai zgîrcită, poeziei i se rezervă o coloană la pagina 8 (un singur autor) și un grupaj la pagina 14 la rubrica „Cenaclul cenaclurilor". Proza are același regim precar, cam o pagină la mijlocul revistei. Ateneu, ceva mai generos, grupează cîteva poezii chiar la

pagina I, continuă la subsolul paginii a 2-a, și a 3-a. Dacă adăugăm și cele cîteva poezii din suplimentul „Caiete botoșăne- ne“ am ajunge la a- proape o pagină de poezie. Proza, în schimb, nu face excepție de la regulă ; înghesuită în paginile din mijloc, trece a- ?roape neobservată, n schimb se publică șase pagini de traduceri din autori de literatură științifico- fantastică.O stare similară descoperim și în alte publicații. Se scrie despre orice, se face multă publicistică (și publicitate) în dauna literaturii originale. Or, o revistă care acordă spațiu redus literaturii originale nici nu-și poate crea un cerc corespunzător de creatori, de unde și apelul la poeți consacrat! din Capitală sau publicarea altora cu producții submediocre. Prin spațiul ce-1 acordă literaturii originale, o publicație se definește în cel mai înalt grad. De aceea ni se pare necesară o mai generoasă atenție față de poezie, proză sau dramaturgie, față de tot ceea ce se creează original în a- ceste domenii.
E. VASILESCU

programele, se bucură cind descoperă tinere talente, cînd se întîl- nește cu arta vreunui distins solist ce are experiența unor decenii sau cînd află de succesele vreunui turneu internațional, precum cel al ansamblului de balet în Elveția, R.F. Germania, Luxemburg cu „Floarea de piatră"... Evenimentele scenei lirice șînt deci in prim-pla- nul vieții artistice, soliștii sînt aplaudați în spectacole, în recitaluri (cum sînt acele excelente recitaluri din foaier), în concertele șl recitalurile pe care le susțin la Universitatea cultural-ști- Ințifică. pe platforme muncitorești ietc. ...Lăudabilă activitate, dar există o singură întrebare : de ce aria deplasării rămîne doar Capitala 7 De la începutul anului și pînă acum nu s-a notat. In acest sens, decît recitalul cîtorva soliști în comuna Balaciu. jude

țul Ialomița. Forurile de cultură ale unui oraș moldovean ne spuneau nu demult că le este greu să-și aducă aminte de cînd n-au mai văzut un spectacol de operă, de balet, că nu înțeleg de ce nu se pregătesc pentru condiții de turneu anume reprezentații. Credem că au dreptate și, deși știm ce dificultăți ridică un turneu, considerăm că ele nu sînt, totuși, insurmontabile. Oare nu se pot găsi formule camerale — întrebare Valabilă pentru toate scenele lirice ale tării — care să nu necesite o greoaie aparatură, să nu prile.iuiască dificultăți de transport 7 Asemenea formule ar aduce, nu ne îndoim, mari satisfacții spirituale iubitorilor muzicii de operă din toate colțurile, tării. Dar, în afară de spectacole, se pot prezenta recitaluri, mai ales în orașe în care nu

există instituții muzicale profesioniste, buchete cu arii din opere în care protagoniști să fie primii soliști ai scenelor noastre lirice care au consolidat faima artei interpretative românești, bucu- rindu-se de stima si prețuirea publicului nostru.Dintotdeauna marii muzicieni au bătut toate drumurile țării pentru a-și dărui cu adevărat arta și au găsit, pretutindeni, un climat însuflețit de respect și dragoste față de artă, față de talentul și dăruirea artistică. Socotim că este o datorie a noastră de a semnala marea dorință a publicului din orașele tării de a-i vedea și asculta pe acei artiști. interpreti care, prin talentul și măiestria lor, cinstesc scena operei românești.
Smaranda 
OȚEANU
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Mari artiști pe marea scenă a țăriiSala Operei Române. seară de seară, mai ales in această stagiune este arhiplină, a- tesțind un adevărat reviriment în activitatea prestigiosului colectiv artistic. Publi cul bucureștean este din nou atras către mirajul scenei lirice, urmărește săptămînal

Întîmplări nesurîzătoareIntîmplărî... nesuri- zătoarc. Sint și cărți a căror primă lectură îți procură un veritabil suspense. Dar nu este vorba despre surprizele produse de acțiunea ori subiectul cărții. De la o vreme au început să apară unele în care suspensul este nedorit și el se datorește neglijenței unor întreprinderi poligrafice. Dintre numeroasele e- xemple semnalate de cititori, lată unul recent. în cartea Flaviei Buref, intitulată „în

tîmplări surizătoare" (din culisele micului ecran), în care sint istorisite cu haz momente din activitatea de început a teleaștilor noștri, cînd acțiunea devine mai palpitantă și dialogul mai inci- tant, întorci nerăbdător fila și te trezești în fața unor... pagini albe: 90—91, 94—95,98—99 etc. Fiind vorba de istorioare de cîteva pagini fiecare, aceste nedorite pagini albe te lasă fără „cheie", iar întîmplarea își pierde tot hazul. „Autoarea"

acestui caz de suspense este întreprinderea poligrafică „Filaret" din București. Nu este singura. Dispunem și de exemplarele unor cărți cu pagini albe datorate neglijenței altor întreprinderi poligrafice. Neglijențe semnalate de cititori care, cu oricîtă imaginație, nu pot completa paginile albe ale cărților pe care doresc să le citească fără asemenea obstacole.
R. SERBAM

1

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Ploșnița — 10; 19.30; Hagl
Tudose — 15; (sala mică a Palatului): 
Inocentul — 15,30; 19; (sala Batlștei): 
Intre patru ochi — 19.
9 Filarmonica „George Enescu* 
(15 63 75, Ateneul Român): Recital de 
orgă Use Marla Reich — 19.
9 Opera Română (13 18 57): Matineu 
coregrafic (Timpul cerbilor. Poem bi
zantin, Rapsodiile romane. Carmen) 
— 11 ; FreischCtz — 18.
9 Teatrul de operetă (14 80 11): Un

tip de modă veche — 10,30; Leonard
— 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Anchetă asupra unui tinăr care nu a făcut nimic — 10; Cu ușile Închise
— 15; Amintiri — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Voluptatea onoarei
— 15; Poezia muzicii tinere — 19.
9 Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 10,30; Un pahar cu sifon — 19,30, 
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 11; Miriiala — 
20.
9 Teatrul de comedie (16 64 60): 
Harold și Maude — 10; Există nervi
— 15; Petitoarea — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Mizerie și noblețe — 10;

Idioata — 15; Jocul vieții șl al morții
— 19,30; (sala Studio): Pensiunea
doamnei Olimpia — 10,30; Scoica de 
lemn — 15,30; Sentimente șl nafta
lină — 19.
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Ordinatorul — 10; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă
— 15; Povestea unei iubiri — 19 ; 
(sala Giulești, 18 04 85): Cocoșelul ne
ascultător — 10; O noapte furtunoasă
— 18.
9 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Belmondo al 
Il-Iea — 11; 19,30; (sala Victoria, 
50 58 65); Funcționarul de la Domenii
— 15; Frumosul din pădurea zăpăcită
— 19,30.

9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
DIogene clinele — 11; EX — 18,30.
9 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Pe ulița satului — 19.
9 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 16; 19,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada șl cei 7 pitici — 10,30; 
Și dacă se învlrtește? — 19.
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Șoricelul și păpușa — 10; 12; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu"): încotro, 
căluțule? — 10,30.
9 Circul București (11 01 20): Incre
dibil, dar... adevărat — 10: 16; 19,30.
9 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Magie roșie — 19,30.
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Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, pe I. I. Pudkov, ministrul construcțiilor de mașini pentru industria ușoară, alimentară și aparatelor de uz casnic din Uniunea Sovietică.în spiritul înțelegerilor și hotăriri- lor convenite în timpul convorbirilor la nivel înalt româno-sovietice, . în cadrul întrevederii au fost evidențiate bunele raporturi de prietenie și colaborare statornicite intre partidele, țările și popoarele român și ovietice. în acest context, au fost
Plecarea delegației CC. al P.C.U.S.Simbătă la amiază a părăsit Capitala o delegație a C.C. al P.C.U.S., condusă de tovarășul Nikolai Rîjkov, secretar al C.C. al P.C.U.S., care, Ta invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită în tara noastră. Din delegație au făcut parte tovarășii Nikolai Ta- lîzin, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și.Olimp Ciukanov, adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.C.U.S. .Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Ilie

Secretarul executiv pentru Anul Internațional al Tineretului 
a întreprins o vizită de lucru in țara noastrăLa invitația C.C. al U.T.C.. Mohammad Sharif, secretarul executiv pentru Anul Internațional al Tineretului. a întreprins o vizită de lucru în țara noastră. Oaspetele a fost primit de tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C, al U.T.C., președintele/ Comitetului Consultativ al C r.U. pentru Anul Internațional al T. .eretului, și a . avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe.

CONSFĂTUIREA CONDUCĂTORILOR ORGANELOR DE STAT 
PENTRU PROBLEMELE MUNCII DIN ȚĂRILE MEMBRE 

ALE C. A. E. R.La 15 aprilie, Ia București s-au ncheiat lucrările ședinței a I5-a a onsfătuirii conducătorilor organelor i stat pentru problemele muncii : n țările membre ale C.A.E.R., la re au luat parte delegații din ilgaria, Cehoslovacia, Cuba. R.D. Germană, Mongolia. Polonia. România. Ungaria și U.R.S.S.Lucrările consfătuirii au fost conduse de tovarășul Maxim Berghianu, ministrul muncii.în cadrul consfătuirii au fost prezentate informări privind cele mai importante măsuri întreprinse in țările membre ale C.A.E.R. în dome
f SPORT • SPORT • SPORT e SPORT e SPORT 1 SPORT ^N PRELMNĂRlEF CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL
ROMÂNIA A ÎNVINS ITALIA, CAMPIOANA MONDIALĂ

Stadionul „23 August" din Capitală a găzduit sîmbătă, la lumina reflectoarelor, meciul de fotbal dintre reprezentativele României și Italiei contind pentru preliminariile campionatului european (grupa a 5-a). Peste 80 000 de spectatori prezenți în t’ibune au aplaudat o splendidă și f nemeritată victorie a echipei României, care a cîștigat cu scorul de 1—0 (1—0) în fața celebrei „Squa- dra Azzurra", deținătoarea titlului mondial, după un joc pasionat, al cărui ritm alert a fost imprimat încă din primele minute de jucătorii noștri aflați ieri într-o excelentă formă sportivă.Cîștigînd această importantă partidă, selecționata țării noastre își mărește șansele de calificare în turneul final al campionatului european și înscrie totodată prima victorie în palmaresul intilnirilor de fotbal România — Italia (pină acum : șase victorii ale formației italiene și două meciuri egale). Succesul prestigios al echipei noastre, care confirma ascen-
AZI, IN CAMPIONATELE NAȚIONALERUGBI : Etapa a 19-aAstăzi se vor desfășura jocurile celei de-a 19-a etape a campionatului national de rugbi. Iată programul meciurilor : Sportul studențesc — ■ ’inamo (stadion Tei ora 10) ; Știința etroșani — Steaua București ; Poli- hnica Cluj-Napoca — Farul ; Glo- . i P.T.T. Arad — Rapid București ; J.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad ; Politehnica Iași — Grivița roșie ; Universitatea Timișoara — Știința dEMIN Baia Mare.HANDBAL : Etapa a 17-aSteaua, neînvinsă în acest campionat, întilnește pe Universitatea Craiova, care încearcă să evite retrogradarea (sala Rapid, ora 11,30).Celelalte partide : Politehnica Timișoara — Dinamo Brașov ; Constructorul Arad — C.S.M. Borzești ; Constructorul C.S.U. Oradea — „U“ Cluj-Napoca ; Independența Carpați Mirșa — H.C. Minaur Baia Mare.Dinamo București (care la 23 și 

evidențiate relațiile. în continuă dezvoltare, de cooperare economică și tehnico-științifică dintre România și Uniunea Sovietică, exprlmîndu-se hotărirea de a se identifica noi domenii și posibilități de aprofundare și diversificare a acestora în interesul construcției socialismului și comunismului, al cauzei păcii in lume.La întrevedere a participat Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică.A fost prezent E.M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; loan Totu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față E.M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

în cadrul întrevederilor au- fost abordate probleme privind punerea în aplicare a programului de măsuri și activități ce vor fi întreprinse înaintea și în timpul Anului Internațional al Tineretului (1985) și pregătirea reuniunii regionale. europene consacrate acestui eveniment, reuniune care va fi găzduită de țara noastră in luna septembrie a.c.

niul muncii și asigurărilor sociale în ultima perioadă. Totodată, s-a efectuat un schimb de experiență și informații referitor la metodele de Stimulare a economisirii resurselor materiale, formele și metodele controlului utilizării forței de muncă în întreprinderi, precum și la elaborarea metodelor de evaluare a accidentelor de muncă și bolilor profesional»S-a examinat și adoptat raportul consfătuirii privind activitatea desfășurată în anul 1982 șl planul de lucru pe anii 1983—1984.

Joc foarte bun, rezultat pe deplinsiunea pe plan internațional a fotbalului românesc, s-a datorat, pe lingă maturitatea tactică, și calităților tehnice bine valorificate, dăruirii exemplare a tuturor jucătorilor, din primul pînă în ultimul minut, ■ unei mari dorințe de afirmare, de izbindă a culorilor sportive ale României.în prima repriză, inițiativa a aparținut echipei române, jucătorii noștri inițiind numeroase acțiuni periculoase la poarta oaspeților. în minutul 9, Boloni a șutat puternic de la distanță, dar portarul Zoff, căzut la pă- mint, a deviat balonul cu piciorul. După trei minute. Cămătaru a înscris un gol, anulat însă de arbitru. Presiunea echipei noastre se accentuează, atacurile sint din ce in ce mai bine legate și in minutul 17 Geolgău îi obligă pe Zoff să salveze în extremis. Golul plutește in aer și el va fi realizat in minutul 24, cind Boloni — în urma unei lovituri libere executate de Bălăci — cu un șut puternic din afara careului de 16 m trimite balonul in plasă, în coltul din dreap-
30 aprilie joacă finala Cupei Cupelor cu S.K.A. Minsk) și-a reprogramat meciurile (miercuri întilnește la București pe Independența Canpați Mirșa : sala Floreasca, ora 17).în campionatul feminin de handbal : Hidrotehnica Constanta — Mureșul Tg. Mureș ; Textila Buhușl — Confecția București ; TEROM Iași — C.S.M. Sibiu ; Chimistul Rm. Vîlcea — C.S.M. Sf. Gheorghe ; Știința Bacău — A.E.M. Timișoara ; Rulmentul Brașov — Progresul București,VOLEI : Baraj pentru promovarea în divizia „A“> începînd de azi, timp de 5 zile, Sala sporturilor din Tg. Mureș găzduiește turul turneului pentru promovarea în prima divizie masculină de volei. Participă echipele clasate pe primele două locuri in cele trei serii ale diviziei secunde : Re- lonul Săvinești și A.S.A. Buzău ; Delta Tulcea și SARO Tîrgoviște ; ASA. Electromureș Tg. Mureș și Poli Timișoara.

relațărialer1eporterîlorșicorespondenților„Scînteii‘‘

® In cinstea zilei de 1 Mai, con
structorii de pe șantierele de lo
cuințe din județul Teleorman s-au 
angajat sâ realizeze, înainte de 
termen, 50 de apartamente pentru 
tot atîtea familii de oameni ai 
muncii.

H La întreprinderea de unelte și 
scule din Brașov a fost lansată în 
fabricația de serie o trusă de scule 
pentru aparatura electronică și me
canică fină. Trusa, avînd formatul 
unei serviete diplomat, numără 77 
de scule dintre cele mai complexe, 
specifice operațiilor de intervenție.

8 Cu ajutorul cetățenilor, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
in municipiul Timișoara au fost re- 
amenajate 105 ha spații verzi, s-au 
plantat 52 000 arbori și arbuști or
namentali, s-au amenajat 17 tere
nuri de sport și de joacă pentru 
copii. Valoarea lucrărilor depășește 
200 milioane lei.

ES De la începutul anului, colec
tivul întreprinderii mecanice de ma
terial rulant „16 Februarie" din 
Cluj-Napoca a recondiționat piese 
de schimb necesare locomotivelor 
Diesel hidraulice în valoare de peste 
22 milioane lei. Multe înainte I

H Din anul 1965 și pînă acum, 
în orașele și comunele județului 
Mureș au fost construite și date în 
folosință 43073 apartamente con
fortabile, numărul cetățenilor ce s-au 
mutat în locuințe noi depășind 
150 000.

ffl Un centru de documentare 
medicală, prevăzut cu bibliotecă, 
publicații de specialitate, săli de 
lectură și de manifestări științifice, 
a fost înființat la Galați, El va con
tribui la perfecționarea pregătirii 
personalului medical din județ.

B Intr-unui din localurile Combi
natului de prelucrare a lemnului 
din municipiul Sfintu Gheorghe s-a 
deschis o expoziție de mobilă. Sînt 
prezentate garnituri complete și pie
se de mic mobilier, produse noi sau 
reproiectate, care îmbină cerințele 
creșterii rentabilității cu exigențele 
publicului cumpărător privind linia 
modernă, funcționalitatea mobilei.

■ Pe strada Careiului din Satu 
Mare s-a deschis o modernă și spa
țioasă ceainărie din plante aromate 
și medicinale. O inițiativă... sănă
toasă.

H Peste 62 000 de oameni ai mun

meritatta al porții lui Zoff. Spre sfîrșitul reprizei, italienii contraatacă și au, la riadul lor, o ocazie de a marca. însă Moraru, bine plasat, reține șutul lui Rossi de la numai 6 m. •în repriza a doua, fotbaliștii italieni au forțat egalarea, dar apărarea noastră, (in frunte cu Ștefănescu și Iorgulescu) respinge cu calm acțiunile pe contraatac ale lui Rossi și Altobelli. în uralele entuziaste ale spectatorilor, care aprind făclii salu- tind victoria, meciul se încheie cu această strălucită performantă a fotbaliștilor români.Arbitrul francez Michel Vautrot a condus foarte bine următoarele formații : ROMÂNIA : Moraru, — Rodnic, Iorgulescu, Ștefănescu, Ungurea- nu, Augustin (Andone), KIein, Boloni, Bălăci, Geolgău (Cirțu), Cămătarii ; ITALIA : Zoff, — Gentile, Co- lovatti, Soirea, Cabrini, Marini, Tar- delli, Antognoni (Dosena), Conti, Rossi, Bettega (Altobelli).în clasamentul grupei a 5-a conduce echipa României — 7 puncte, urmată de formațiile Cehoslovaciei — 5 puncte, Italiei — 3 puncte, Suediei — 3 puncte și Ciprului — 2 puncte.în următorul meci, selecționata României va intilni, la 15 mai, pe teren propriu, reprezentativa Cehoslovaciei.
© La Praga, în meci contind pentru grupa a 5-a a preliminariilor campionatului european de fotbal, selecționata Cehoslovaciei a învins cu categoricul scor de 6—0 (3—0) echipa Ciprului. Golurile au fost marcate de Danek (min. 4 și min. 71). Vizek (min. 29 și min 48), Prokes (min. 37) și Jurkemik (min. 57).® în sala Floreasca din Capitală au început întrecerile campionatelor internaționale feminine de floretă ale României.Proba individuală a fost cîștigată de scrimera cubaneză Clara Alfonso, care a întrecut în finală cu 9—6 pe Marcela Moldovan.în asaltul pentru locurile 3—4. Eli- sabeta Guzganu (România) a învins-o cu 8—3 pe Malgorzata Mar- tediez (Polonia). 

cii din județul Buzău participă la 
cursurile de reciclare și ridicare a j 
nivelului de pregătire profesională. 
In acest an, viitorii absolvenți urmea
ză să rezolve 500 de teme de cerce
tare cu aplicații imediate în pro- ! 
ducție.

■ Pe strada Turnului, important 
vad comercial a! orașului Sibiu, s-a 
deschis un mare și modern magazin 
„Gospodarul”, care pune la dispo
ziția cumpărătorilor articole și unelte 
pentru lucrări agricole și uz gospo
dăresc.

■ Colectivul Întreprinderii „Vigo- 
tex" din Bîrlad, profilată în totali
tate pe valorificarea materialelor 
textile recuperate, a realizat noi 
modele, de țesături în peste. 200 de 
poziții coloristice.

■ Silvicultorii din județul lași au 
terminat de împădurit întreaga su
prafață de peste 1 050 hectare pla
nificată pe anul 1983. Materialul 
săditor, peste 5 milioane de puieți, 
a fost asigurat din pepinierele 
proprii.

■ Un mare număr de cetățeni 
din orașul Huși participă zilnic ia . 
lucrările care se desfășoară pentru- 
extinderea rețelei de aducțiune a 
apei potabile de la noile bazine 
ce asigură, prin diferență de nivel, 
alimentarea orașului. Se vor realiza i 
astfel însemnate economii de com
bustibil.

Ef La Întreprinderea de textile j 
„Crișana” din Oradea a fost inte
grat în fluxul tehnologic un nou și 
modern utilaj: rama de apretat, e- 
galizat și uscat țesături. Noul uti
laj, primul de acest fel fabricat la 
„Metalul roșu" din Cluj-Napoca, a- 
sigură finisarea superioară a țesă
turilor, contribuind in același timp 
la creșterea randamentului în uti
lizarea aburului tehnologic.

® „Mă numesc Toma lordache, 
am 75 de ani, și vă rog să scrieți 
la ziar despre graba cu care au 
venit pompierii din Bîrlad și despre 
bărbăția cu care mi-au salvat casa 
și tot ce am agonisit o viață întrea
gă. Intr-o noapte, în timp ce dor
meam cu doi nepoți, .ne-a luat foc 
podul casei și dacă nu săreau 
pompierii azi nu mai aveam adă
post". In încheiere, bătrînul adresea
ză pompierilor cele moi călduroase 
mulțumiri. J

de la SinaiaHotelul „Alpin"în cîteva rînduriAstăzi, de la ora 8,30, este programată proba pe echipe.© In ziua a doua a turneului internațional masculin de baschet de ia Gyor, echipa României a învins: cu scorul de 92—87 (50—43) selecționata Ungariei. Cel mai bun jucător al echipei române a fost Cernat, care a înscris 27 puncte. în alt joc, Bulgaria a întrecut cu scorul de 88—78 formația Austriei. (în prima zi, echipa noastră fusese învinsă de Bulgaria : 83—85. Următorul ei joc — cu Austria).® A început turneul internațional feminin de volei de la Sofia, la care participă patru echipe. Rezultate tehnice : R. D. Germană — Bulgaria 8—1 ; S.U.A. — Franța 3—0.© La Orthez s-a disputat întîlni- rea ■ internațională amicală de bas-

REGHIN : Noi ansambluri 
de locuințeîn cel mai tinăr ansamblu de locuințe al orașului Reghin, „Sării Topliței", constructorii mureșeni au predat „la cheie” 250 apartamente confortabile. Ele se adaugă ansamblului „Iernuțeni II“, ca și blocurilor date in folosință în ultima perioadă în zona Canalului Morii și strada Subcetate. Totodată, în perimetrul întreprinderii metalurgice „Republica", cea mai mare unitate economică a orașului, a fost dat în folosință un modern grup școlar industrial, prevăzut cu 20 săli, de clasă, ateliere și laboratoare. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").vremeaTimpul probabil pentru intervalul cuprins intre 17 aprilie, ora 20 — 20 aprilie, ora 20. In țară : Vremea va fi răcoroasă îndeosebi în jumătatea de est a țării. Cerul va fi variabil, favorabil precipitațiilor slabe, izolate. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, eu intensificări de scurtă durată în Moldova, Dobrogea și zona de munte.. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar cele maxime între 10 și 20 de grade, local mai ridicate în sudul și vestul țării. Izolat, condiții de brumă. Ceață locală dimineața. în București : Vremea va fi răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab pină la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între zero și 3 grade, iar cele maxime între 16 și 20 de grade. Brumă la începutul intervalului. (Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Perioadele de prohibiție 
a pescuituluiIn virtutea Legii nr. 12/1974, privind piscicultura și pescuitul. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a stabilit următoarele perioade și zone de prohibiție a pescuitului în apele colinare și de șes ale Republicii Socialiste România și în apele care constituie frontiere de stat :— în apele colinare și de șes, în Dunăre, cu lunca și delta sa, se interzice pescuitul în perioada 18 aprilie — 16 iunie 1983, inclusiv ;—■ in apele Dunării — frontieră de stat, de comun acord cu statele membre ale Comisiei mixte de pescuit în apele Dunării — se interzice pescuitul în zona de frontieră cu Bulgaria între 20 aprilie și 19 mai 1983, inclusiv, iar in zona de frontieră cu U.R.S.S., intre 3 mai și 3 iunie 1983, inclusiv. (Agerpres)

chet dintre echipele masculine ale Franței și Cubei. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 109—75 (49—31). O nouă partidă dintre aceste formații se va desfășura Ia Bayonne.• în cadrul „Cupei țărilor latine" la natație, competiție care se desfășoară Ia Lisabona, în clasament conduce echipa Italiei, cu 91 puncte, urmată de Franța — 73 puncte. Proba masculină de 100 m spate a fost cîștigată de Ricardo Prado (Brazilia) — 58”59/100, iar cea feminină — de Laura Foroloso (Italia) — 1’06”21/100.• în turneul internațional de tenis de la Los Angeles, Jimmy Connors (S.U.A.) l-a eliminat cu 2—6, 6—3, 6—4 pe compatriotul său Sandy Mayer. |

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII ZIMBABWE

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

Primul ministru al Republicii Zimbabwe HARARECea de-a treia aniversare, a proclamării independenței țării dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, guvernului și poporului Zimbabwean prieten pe calea dezvoltării independente, a progresului și prosperității Republicii Zimbabwe.Sîntem încredințați că relațiile de strinsă prietenie, solidaritate militantă și colaborare multilaterală statornicite între partidele și țările noastre, ca și conlucrarea lor pe arena internațională se vor adinei și diversifica continuu în interesul popoarelor român și Zimbabwean, al politicii de pace, destindere, respect al independenței .naționale și cooperare egală în drepturi' între toate statele.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

în urmă cu trei ani. în noaptea de 17 spre 18 aprilie 1980, poporul Zimbabwean trăia un eveniment de cea mai mare însemnătate al îră- mîntatei sale istorii : pe stadionul din Salisbury, împodobit sărbătorește. zeci de mii de oameni veniți din toate colturile țării salutau cu entuziasm înălțarea drapelului național care marca apariția pe harta lumii a unui nou stat independent — Republica Zimbabwe. Acest moment memorabil a fost întîmpinat cu deosebită satisfacție de opinia publică din tara noastră, ca și, din alte state ale globului, care l-a apreciat, pe ’ bună dreptate, ea o nouă și strălucită victorie a mișcării de eliberare națională, a poporului zimbabwean în primul rînd. După opt ani de lupte eroice și de imense jertfe omenești, acesta își vedea în sfîrșit împlinit visul de a dispune liber de propriul destin și trecea la făurirea unei vieți noi.în răstimpul scurt care a trecut de la proclamarea independenței, tînărul stat din Africa australă (suprafața — 389 622 kmp ; poou- lația — circa 7 milioane locuitori) a obținut o serie de importante succese pe linia consolidării structurii sale și a realizării unor transformări social-economice cu caracter progresist. Printre măsurile întreprinse de guvernul condus de Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, s-a numărat reașezarea celor 1,5 milioane de refugiatî și a persoanelor rămase fără adănost din cauza operațiunilor militare, înfăptuirea reformei agrare, crearea unei corporații de stat pentru controlarea exploatării și exportului resurselor minerale, elaborarea unui plan trienal de refacere a
ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON
Președintele Statului IsraelCu ocazia Zilei naționale a Statului Israel vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate ponorului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 18 aprilie se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței de stat a Israelului — sărbătoarea național.ă a acestei țări.Situat pe’ țărmul Mediteranei, unde se întretaie drumuri ce leagă trei continente, Israelul a cunoscut în perioada care a urmat constituirii sale o accelerată dezvoltare economică, bazată pe edificarea unei industrii avansate și extinderea continuă a producției agricole, concomitent cu realizări notabile în domeniile științei, tehnicii, culturii, ca și în alte sectoare de activitate. Aceste rezultate, care plasează statul Israel în rindul țărilor cu un potențial economic ridicat, sînt insă serios afectate de persistența conflictului din Orientul Mijlociu, care implică irosirea unor vaste resurse pentru înarmări și generează permanent instabilitate, neîncredere și tensiune în zonă ; în același timp, menținerea sub ocupație a unor teritorii străine, ca și alte acțiuni militare nu pot să nu îngreuneze considerabil găsirea unei soluții pașnice și constituie un pericol permanent la adresa păcii generale. De.aceea, realizarea unei reglementări politice globale a conflictului din Orientul Mijlociu, instaurarea unei, păci trainice și juste se înscriu ca o cerință de prim ordin a vieții internaționale care ar da posibilitate atît noporului israe- lian, cit și celorlalte popoare din zonă să-și concentreze toate energiile țelurilor muncii pașnice, constructive.în spiritul politicii sale consecvente de coexistentă pașnică cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. România a stabilit și dezvoltă relații cu Israelul, corespunzător intereselor reciproce, cerințelor înțelegerii și colaborării între popoare. O contribuție deose

economiei (1982—1985) — măsuricare au contribuit la creșterea venitului național și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. Ele au presupus o amplă mobilizare a energiilor poporului zimbabwean și înfruntarea a numeroase dificultăți inerente etapei de dezvoltare a noului stat african.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu popoarele Africii, cu toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes și simpatie realizările poporului zimbabwean. Solidaritatea militantă a României socialiste cu cauza acestui popor și-a găsit o elocventă ilustrare atît în anii grei ai luptei sale de eliberare națională, cînd tara noastră a acordat poporului , zimbabwean un sprijin larg — politic, diplomatic, moral și material — cit și după aceea. România a recunoscut chiar din primul moment Republica Zimbabwe, stabilind cu ea relații diplomatice și manifestindu-și totodată dorința de a dezvolta. în noile condiții, legături de strinsă colaborare cu tînărul stat. Momente de cea mai mare însemnătate în evoluția ascendentă a relațiilor româno zimbabweene le-au constituit întilnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Canaan Sodindo Banana (septembrie 1980) și cu primul ministru Robert Mugabe (noiembrie 1981).Desfășurate sub semnul stimei șl încrederii reciproce, aceste contacte la cel mai înalt nivel s-au încheiat cu acorduri și înțelegeri care deschid la-rgi perspective amplificării continue a raporturilor dintre România și Zimbabwe, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

bită în această direcție au avut-o tn- tîlnirile la nivel înalt, care au prilejuit atît examinarea posibilităților de extindere a cooperării bilaterale, cit și reafirmarea poziției principiale și realiste a României privind reglementarea justă și durabilă, pe calea tratativelor, a situației din Orientul Mijlociu.Așa cum se știe, țara noastră consideră că in situația care s-a creat este necesar să se intensifice eforturile și să se acționeze cu energie pentru retragerea trupelor israeliene din Liban, pentru respectarea integrității, independenței și suveranității acestui stat, în același timp, trebuie să se treacă la organizarea unei conferințe internaționale, in cadrul O.N.U., cu participarea tuturor statelor interesate și a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în vederea soluționării globale a conflictului din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a recunoașterii dreptului poporului palestinian la autodeterminare — inclusiv constituirea unui stat propriu, independent —, a asigurării securității și independenței tuturor statelor- din regiune, inclusiv, firește, Israelul. în Orientul Mijlociu există loc atît pentru un stat palestinian independent, cit și pentru Israel și o reglementare pașnică în zonă ar fi în interesul și spre binele tuturor popoarelor din această parte a lumii.România, ca stat iubitor de pace, consideră că soluționarea justă și durabilă a problemei Orientului •Mijlociu ar constitui o mare contribuție Ia cauza păcii mondiale, a progresului și prosperității tuturor popoarelor din acest străvechi leagăn de civilizație.
• GALAXII GIGAN

TICE. Galaxiile sînt răspin- dite neuniform în Univers. Ele se găsesc in așa-numitele aglomerări sau concentrări. Galaxia noastră — Calea Laptelui — face parte dintr-o concentrare mică de galaxii. Există insă concentrări — mai îndepărtate — care conțin sute și mii de galaxii mari aflate la distanțe relativ mici unele de altele. -Deplasindu-se cu viteze de peste trei milioane de km pe oră, ele se pot ciocni unele cu altele. în astfel de .cazuri, galaxiile gigantice atrag și înghit pe cele mai mici. Galaxiile-„ca- nibali" acaparează atunci sute de milioane de stele. Această concluzie a astronomilor este confirmată de observațiile făcute

asupra unor galaxii bănuite de „canibalism". în momentul „înghițirii" se creează puternice fluxuri de radiații roentgen care au putut fi înregistrate.
• O NOUĂ PLANTĂ 

AGRICOLĂ a fost obținută de către cercetătorii Institutului porumbului din orașul bulgar Cneja prin încrucișarea porumbului cu sorguL Este vorba despre o realizare remarcabilă din domeniul biologiei vegetale pentru că cei doi „părinți" diferă mult din punct de vedere genetic. Scopul experimentului a fost îmbinarea marii rezistențe a sorgului la secetă cu productivitatea înaltă a porumbului. Noua plantă astfel obținută se deosebește mult atît de porumb, cit și de sorg. Deosebit

de important este faptul că boabele el au un conținut mai bogat de proteine decît „părinții" ; ea nu-și întrerupe creșterea decît odată cu sosirea brumelor toamnei și poate fi semănată mai des decît ' porumbul.
• TENTATIVĂ EȘUA

TĂ. Britanicul David Hemple- man-Adams, un alpinist din Bristol, in vîrstă de 26 de ani, a pus capăt tentativei sale de a efectua un marș pînă la Polul Nord, abandonînd temerara încercare după ce și-a fracturat cîteva coaste în urma unei căderi — relatează agenția France Presse. precizind că, dealtfel, și proviziile „drumețului polar” erau pe sfjrșite. Un avion l-a transportat pe Hempleman-A- dams la tabăra expediției știin-

țifice canâdiene „Cesar", care efectuează cercetări într-o zonă aflată la circa 480 kilometri de pol, în schimb, italianul Am- brogio Fogar, un ziarist milanez în vîrstă de 41 de ani, își continuă drumul spre pol, par- curgînd deja jumătate din distanța necesară atingerii obiectivului,
® FÎNTÎNĂ METEO

ROLOGICĂ. Locuitorii satului ucrainean Sagatka nu au nevoie de buletinul meteorologic din presă. Dacă vor să știe cînd plouă, ei ascultă șuieratul

specific emis de una din finti- nile satului. Geologii au explicat acest fenomen prin faptul că pereții fintinii sînt străpunși de niște orificii prin care, cînd vremea e frumoasă, este împins aerul dilatat în urma căldurii. La apropierea unui ciclon, presiunea scade, iar aerul iese cu zgomot din fîntînă.
• O CAPODOPERĂ 

A LUI EL GRECO a fost descoperită în Grecia. Este vorba despre o icoană în stil bizantin aflată într-o biserică din portul Syros, realizată de ma

rele pictor, pe numele lui adevărat Domenicos Theotocopou- los, în insula Creta în 1566 sau 1567, pe cînd avea' 25 de ani. Semnătura lui este clar vizibilă în partea de jos a icoanei, care, potrivit aprecierilor specialiștilor, s-a păstrat într-o stare foarte bună. Ea a fost prezentată presei vineri de către Melina Mercouri, ministrul culturii și științelor din Grecia.
® UN NOU MIJLOC 

DE TRANSPORT INDI
VIDUAL și-a făcut apariția pe străzile orașelor vest-europene — Tollerciclul. După cum se vede din fotografie, este vorba despre o combinație dintre obișnuitele patine pe rotile și o roată de bicicletă prevăzută cu un motoraș, cu un ghidon și cu o frînă. Noutatea este apreciată atît de copii, cit si de

oamenii maturi. Avantajele principale ale rollerciclului sini, pe lingă consumul foarte mic de carburant, simplitatea conducerii, gabaritul și greutatea reduse, manevrabilitatea.
• FABRICAREA DE 

ZĂPADĂ ARTIFICIALĂ a figurat în programul experiențelor științifice prevăzute a fi efectuate la bordul navetei spațiale americane „Challenger", în stare de imponderabilitate, cristalele de zăpadă ar trebui să fie,. teoretic, de o simetrie perfectă. Scopul experienței este de a obține noi cunoștințe in domeniul cristalografiei, care ar putea duce la fabricarea — in spațiul cosmic, în condițiile imponderabilității — a unor mi- croconductori superiori.
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„Succesele remarcabile dobindiie de poporul român, 
maltul prestigiu international al României

- poartă pecetea gindirii si actinii novatoare 
a președintelui Nicolae Ceausescu"Presa de peste hotare acordă spații importante realizărilor remarcabile ale poporului nostru in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, orientărilor și acțiunilor de politică- externă ale partidului și statului nostru puse in slujba idealurilor de pace, independență și progres — reflectare a înaltei considerații de care se bucură, pretutindeni în lume, România socialistă, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

NICOSIA

SCHIMB DE MESAJE ÎNÎRE SECRETARUL GENERAL AL P.C.R.
SI SECRETARUL GENERAL AL A.K.E.L

într-o relatare a interviului acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziarului kuweitian „Al Seyassah11,. agenția iugoslavă TANIUG reliefează — citind cuvintele conducătorului partidului și statului nostru — că realizarea echilibrului dintre cele două blocuri militare se poate face nu prin dezvoltarea armamentelor, ci prin reducerea lor, în primul rînd a celor nucleare, la un nivel cit mai scăzut. Aceasta — subliniază agenția iugoslavă — răspunde intereselor popoarelor din cele două blocuri militare, intereselor întregii lumi.„Oprirea cursei înarmărilor pentru evitarea războiului nuclear1' este titlul sub care „JORNAL DE ANGOLA11 '— care publică frecvent articole despre realitățile românești — inserează extrase din interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziarului kuweitian „Al Seyassah11, subliniind, și de această dată, înalta contribuție a președintelui țării noastre la edificarea, păcii, a unor noi relații, bazate pe colaborare, in viața internațională.Acelorași probleme de mare importanță pentru pacea omenirii abordate in interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cotidianului kuweitian le consacră un comentariu agenția marocană de știri M.A.P. Sînt relevate acele pasaje ce se referă la situația din Orientul Mijlociu, subliniindu-se că țara noastră a acționat întotdeauna pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, ca și din Liban, a hcționat neabătut pentru soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent. România pronunțîndu-se pentru o conferință internațională, sub egida sau cu participarea Organizației Națiunilor Unite.O serie de cifre semnificative pentru dezvoltarea impetuoasă a industriei românești prezintă agenția sovietică T.A.S.S., precizînd că, în ce privește volumul producției pe locuitor a unor articole importante. România a atins ori a depășit nivelul unor țări dezvoltate industrial. Alte date statistice reluate de agenția Ț.A.S.S. se referă la crearea în ultimii ani a milioane de noi locuri de muncă, Ia sporirea substanțială a veniturilor reale ale oamenilor muncii, a fondurilor destinate dezvoltării culturii.„EKONOMICESKAÎA GAZETA1' (U.R.S.S.) publica, un amplu, articol, intitulat „Perspectivele aprovizionării cu energie11, relevînd că programul cu privire la producerea energiei în ' actualul cincinal și dezvoltarea bazei energetice a României pină în 1990, aprobat de Conferința Națională a P.C.R., urmărește asigurarea independentei energetice a tării, sarcină de bază în direcția asigurării progresului continuu al României.Strategia realizării independenței energetice a țării se întemeiază pe intensificarea eforturilor pentru va

lorificarea in continuare a bazei naționale de resurse energetice, pe folosirea surselor clasice de energie și a celor alternative, pe creșterea eficienței exploatării energiei produse — se arată în articol.Sint reliefate cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, privind însemnătatea .creșterii extracției de cărbune pentru progresul economico-social al țării, în condițiile actuale.Sub titlul „Contribuția României Ia pacea mondială sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu11. revista indiană „BYWORD11 inserează un amplu articol dedicat profundelor schimbări înnoitoare din viața poporului nostru, politicii de pace și
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largă cooperare internațională promovate de România socialistă în perioada de cind în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.„întreaga strategie de dezvoltare a economiei românești — scrie revista indiană ■— este marcată de gîndirea și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu, o gindire și acțiune curajoase, inspirate din realitate, de amplă perspectivă pentru viitorul României11. „Promovînd cu fermitate o politică de accelerare a progresului economic și social al României, de sporire și modernizare rapidă a forțelor de producție, de dezvoltare a științei, invățămîntului și culturii, președintele Nicolae Ceaușescu a- cordă o atenție deosebită perfecționării organizării și conducerii societății și adîncirii democrației socialiste11. „Bazîndu-se constant pe identitatea și aspirațiile naționale — relevă în continuare revista indiană — politica externă a României are ca obiectiv fundamental promovarea perseverentă în viața internațională a unui adevărat dinamism al păcii, care, în viziunea președintelui Nicolae Ceaușescu, înseamnă o luptă permanentă pentru afirmarea noului Pe plan mondial, angajarea deplină față de reglementarea tuturor marilor probleme ale lumii contemporane11.Ocupîndu-se apoi, de amplul ecou al contribuției șefului statului și partidului nostru la rezolvarea marilor probleme internaționale actuale, periodicul indian scrie : „Se poate spune că nu există problemă majoră a vieții internaționale care să nu se afle în atenția conducătorului partidului român. înalta responsabilitate pentru destinele omenirii conferă gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu un optimism robust și încrederea că omenirea are capacitatea ca. prin acțiuni hotărîte.

să impună calea unei colaborări constructive, a coexistenței pașnice a națiunilor, triumful final al rațiunii11. ■ ...... ...O altă revistă indiană, „FAIR IDEA11, a publicat articolul „România și mișcarea de nealiniere11; relevînd aprecierea majoră a pre- ședinelui României, care a scos .în evidentă că „noul echilibru de forțe va lua mai mult în considerare rolul jucat de lumea a treia, de țările în curs de dezvoltare și nealiniate11.„Fair Idea11 arată că președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat un mare număr de țări nealiniate, iar numeroși șefi de stat și guvern din aceste țări au venit la București. „Largile schimburi de opinii ocazionate de aceste vizite, spiritul de prietenie, de stimă reciprocă stabilite între președintele României și șefii de stat și de guvern din țările nealiniate respective, acordurile încheiate au adus o contribuție importantă nu numai lă consolidarea relațiilor bilaterale. ci și la exprimarea solidarității militante cu statele care luptă pentru o dezvoltare social-economicâ independentă11 — remarcă revista indiană.Largul interes internațional pentru contribuția constructivă pe care președintele Nicolae Ceaușescu o aduce neobosit la cauza dezarmării, a edificării păcii face obiectul și al unei relatări în ziarul italian „L’UMANITA11. între altele, este inserată deolarația făcută de Pietro Longo, secretar general al Partidului Socialist Democratic Italian, după vizita făcută în țara noastră în fruntea unei delegații a P.S.D.I. Evidențiind problemele examinate în cursul întîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu delegația P.S.D.I.. în- tilnire calificată drept deosebit de interesantă, Pietro Longo s-a referit în primul rînd la poziția înțeleaptă exprimată de conducătorul partidului și statului nostru în problema rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa.Revista „PRIMI PLANT1 și săptă- mînalul „SETTEGIORNO11 (Italia) prezintă aspecte privind modul in care țara noastră, printr-o politică rațională, socialistă, a rezolvat problema națională. Ilustrînd cu numeroase exemple drepturile depline de care se bucură în România naționali- țările conlocuitoare în ce privește învățămîntul, autorul articolului din „Primi Piani11 subliniază : „Aceste realizări sînt ‘ elocvente, și orice per-, soană de bună credință poate să se convingă de faptul că naționalităților conlocuitoare le este garantat in România, fără nici o îngrădire, dreptul de a studia în limba maternă, la toate nivelurile de învățămint11.La rîndul său, autorul articolului din „Settegiorno11- sp refpră jș1 urile culturale egale de care so bucută în România toți cetățenii, indiferent de naționalitate. „Entuziasta participare la toate . manifestările Festivalului național „Cîntarea României11 a artiștilor amatori apar- ținind naționalităților conlocuitoare constituie o expresie elocventă a procesului amplu de democratizare a culturii in România, de afirmare a personalității umane, indiferent de naționalitate, atit in domeniul creației materiale, cit și in cel al creației spirituale11, relevă revista italiană.(Agerpres)

NICOSIA 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis tovarășului Ezekias Papaioan- nou, secretar general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire, precum și de noi succese în activitatea A.K.E.L., pusă în slujba progresului, bunăstării și fericirii poporului cipriot.La rindul său, secretarul general al A.K.E.L. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj călduros de salut și, expresia Sentimentelor de. prietenie, ale clasei muncitoare și tuturor oamenilor din Cipru față de clasa muncitoare și întregul popor român, împreună cu cele mai bune urări de noi succese în dezvoltarea economică și socială a României.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Ezekias Papaîoannou, secretar gene
tripoli: Convorbiri româno-libiene■ TRIPOLI 16 (Agerpres). — Tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al .Consiliului de Stat, reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România la simpozionul internațional cu privire la gîndirea politică și social-economică a conducătorului Marii Revoluții de la 1 Septembrie, al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, a avut o întrevedere cu Jadallah Azuz Al-Talhi, secretar general ăl Comitetului Popular General al Jamahiriei Libiene Populare Socialiste.Cu acest prilej, cele două părți au
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și contemporaneitatea—lupta pentru pace și progres social"BERLIN 16 (Agerpres). — La 16 aprilie s-au încheiat lucrările Conferinței științifice internaționale „Karl Marx și contemporaneitatea — lupta pentru pace și progres social11, care s-a desfășurat la Berlin.La conferință au participat reprezentanți a 145 partide comuniste și muncitorești, mișcări de eliberare națională, partide socialiste și social- democrate, din întreaga lume.
'AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
|---------- •------------------------------------------------- ,1 STABILIREA DATEI REUNIU-| Nil .O.U.A. .Cea . de-a 19-a Confe-L rihță la nivel înalt a țărilor, mem-I bre ale Organizației Unității Africane — O.U.A. — va avea loc la Addis Abeba, între 6 și 11 iunie, se arată intr-un' anunț al Secretariatului O.U.A. transmis de agenția M.E.N.A.ÎN SPRIJINUL SOLUȚIONĂRII PROBLEMEI NAMIBIEI. Reprezentantul permanent al Indiei la O.N.U., Natarajan Khrisnan,. care prezidează la Națiunile Unite reuniunile țărilor participante la miș

ral al A.K.E.L., a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la cea de-a 35-a sesiune' a Consiliului General al F.S.M.
★NICOSIA 16 (Agerpres) — La Nicosia s-au încheiat lucrările celei de-a 35-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale (F.S.M.). La sesiune au participat delegații reprezentând 73 de organizații din 67 de țări.Consiliul General al F.S.M. a adop- (tat o declarație generală de solidaritate cu lupta oamenilor muncii și a popoarelor pentru independență, drepturi sindicale și democratice, progres economic și social, o rezoluție pentru intensificarea luptei contra șomajului, o rezoluție de solidaritate cu lupta clasei muncitoare și a oamenilor muncii din Africa australă, un apel la intensificarea luptei pentru pace și dezarmare, precum și alte documente.

analizat stadiul actual al dezvoltării relațiilor economice, comerciale și de cooperare în producție. S-au subliniat acțiuni privind îndeplinirea Înțelegerilor convenite la nivel înalt, în ianuarie 1983, între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și colonelul Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie.Tovarășul Manea Mănescu s-a în- țilnit, de asemenea, cu Musa Abu Freiwa, secretar pentru economie și industria ușoară, cu care a examinat o serie de probleme de interes comun.

Din partea Partidului Comunist Român a participat o delegație condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.

carea dă nealiniere, a anunțat că va ■ iptrepri nde consultări- cu- statele africane ' in vederea organizării unei- reuniuni a Consiliului de Securitate consacrate problemei Namibiei,AMENINȚARE. Direcția firmei constructoare de automobile „British Leyland11 i-a amenințat cu concedierea pe cei 5 000 de muncitori ai uzinei sale din . Cowley, aflați de trei săptămîni în grevă, în cazul în care nu reiau lucrul pină marțea viitoare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICS ARABE SIRIENE
Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene DAMASCCu ocazia celei de-a XXXVII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului sirian prieten.Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și bună colaborare dintre România și Siria vor cunoaște o dezvoltare continuă. in interesul și spre binele popoarelor noastre, a.l cauzei păcif, destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Republica Arabă Siriană, care sărbătorește astăzi împlinirea a 37 de ani de la proclamarea indepen-. denței, oferă imaginea unei țări aflate în plin efort de dezvoltare. La Damasc sau Alep, la Homs sau Hama,' pretutindeni se construiește; se înalță fabrici și uzine, se realizează ample proiecte de irigații.Un simbol al transformărilor înnoitoare înregistrate de Siria în perioada care a urmat proclamării independentei este orașul „Al Saura11 (Revoluția). Odinioară un mic sat fără importanță; noua așezare din zona unde apele Eufratului au fost zăgăzuite pentru a fertiliza întinderile aride alb deșertului se înfățișează ca un oraș înfloritor cu peste 70 000 de locuitori. El dispune de construcții moderne, de întreprinderi economice și instituții social-culturale. de tot ceea ce este necesar unui trai civilizat. în zonele din jurul său se întind vaste terenuri irigate eu ajutorul apelor lacului Assad, care a luat ființă după terminarea barajului (martie 1978) și care va permite valorificarea a peste 640 000 hectare. Tot aici, dar ceva mai la sud. se află -localitatea Raqqa, bine cunoscută ca un exemplu al cooperării fructuoase între Siria și România. Specialiștii români și muncitorii și tehnicienii, sirieni realizează pe aceste locuri un modern sistem de irigații pe o suprafață de 27 000 hectare.Schimbările petrecute în valea Eufratului, ca și in alte regiuni ale Siriei constituie o mărturie grăitoare a talentului și energiei creatoare a poporului sirian, a dorinței sale de a dezvolta continuu poten
Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 

comerț exteriorMOSCOVA 16 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința a 65-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerț exterior, la care au participat miniștri de resort din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. •Delegația română a fost condusă de tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.La ședință au fost examinate probleme privind activitatea de colaborare în domeniul dezvoltării relațiilor comerciale reciproce desfășurată de comisie în anul 1982, precum și direcțiile viitoare ale 

țialul economic al țării. Această operă transformatoare,, desfășurată sub conducerea Partidului Baas Arab Socialist, a luat o deosebită amploare mai ales în perioada ce a urmat „mișcării de redresare11 din noiembrie 1970, inițiată de președintele Hafez Al-Assad. care a dat un puternic impuls valorificării resurselor materiale și umane ale Siriei.Realizările poporului sirian pe calea făuririi unei vieți noi sint urmărite cu viu interes de poporul român, care nutrește sentimente de profundă prietenie față de popoarele arabe, sprijinind cu căldură înfăptuirea aspirațiilor lor de progres și bunăstare.între România și Siria s-au statornicit relații de strînsă prietețuâ întemeiate pe stimă și respect re ciproc, ce se dezvoltă an de ai Ă Așa cum se știe, un roi determinz nant în această evoluție pozitivă, în extinderea continuă a relațiilor . româno-siriene l-au avut. intilniri- le de la Damasc și București dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad, inebeiate de fiecare dată cu acorduri și înțelegeri care au deschis ample; perspective conlucrării dintre cele două țări. Printre exemplele cele mai semnificative ale acestei rodnice cooperări se numără marea rafinărie de la Banias, uzina de triplusuperfosfați de la Homs, fabrica de ciment de la Sheik Said ș.a.Beneficiind de acest cadru optim, colaborarea româno-siriană are largi perspective de dezvoltare, in interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

acestei activități, alte probleme legate de dezvoltarea în continuare a comerțului reciproc al țărilor membre ale C.A.E.R.O mare atenție s-a acordat problemelor legate de pregătirile pentru' sesiunea a VI-a a Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.în timpul lucrărilor comisiei a avut loc intîlqirea șefilor delegațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. pre- zenți la ședință cu primul adjunct al scretarului general al U.N.C.T.A.D., A. McIntyre, în cadrul căreia s-a efectuat un util schimb de păreri în legătură cu apropiata sesiune a U.N.C.T.A.D.
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„Un popas la uzina noastră în
seamnă, de fapt, un popas în care 
se pot cunoaște mai multe despre 
Iugoslavia" — spun, pe bună dreptate, reprezentanții întreprinderii „Nikola Tesla11 din Zagreb. Reflec- tmd dezvoltarea întregii țări, fostul atelier de ' reparații a devenit, sub soarele generos ăl socialismului, cea mai mare întreprindere iugoslavă producătoare de mijloace de telecomunicații. întreaga rețea telegrafică și 70 la sută din legăturile telefonice ale țării funcționează pe baza aparaturii realizate aici. Preocupările întregului colectiv, de la muncitori și maiștri pină la director, oglindesc căutările și eforturile actuale din orice altă întreprindere, din oricare domeniu al vieții social-ecoiiomice din țara vecină și prietenă.

„Iată principala orientare a mun
cii noastre — spune secretarul organizației locale a Uniunii Comuniștilor, desfășurînd pe masă programul de lucru al colectivului în condițiile luptei pentru stabilizarea economiei. Modul cum se îndepli
nește acest program se află in cen
trul analizelor la adunările din 
secții ale Uniunii Comuniștilor". Și interlocutorul atrage atenția asupra principalilor indicatori urmăriți : economisirea materialelor și energiei, ridicarea productivității muncii, reducerea dependenței de produsele din import.' „Sînt 
probleme de a căror rezolvare se 
ocupă întreaga țară. Dificultățile 
din economia mondială s-au făcut 
simțite și la «Nikola Tesla»-, mai 
ales, incepind din amil trecut. Con- 
statind noua situație — arată in continuare secretarul organizației de partid — colectivul a sprijinit 
printr-un plus de inițiativă și spi
rit gospodăresc chemarea celui 
de-a.l Xll-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor de a se traduce in 
viață, punct cu punct, programul 
de lungă durată privind stabili
zarea economiei".De cite ori străbați Iugoslavia, pe orice rută te-ai afla, impresia dominantă este cea impusă de înnoirea din temelii a țării în anii construcției socialiste. De fapt, într-o perioadă mai scurtă decît durata activității profesionale a unei generații, Iugoslavia a acoperit distanța dintre o țară agrară și subdezvoltată din punct de vedere economic și tehnic — cum era înainte de eliberare — și un stat

agroindustrial, avansat. La Belgrad și Zagreb, Skopje și Liublia- na, in toate republicile iugoslave a fost clădită o industrie modernă, a cărei producție a orescut de 15 ori în ultimele trei decenii. Gazdele ne informează că, pe această bază și datorită diversității și nivelului tehnic al industriei, cea mai mare parte, și anume două treimi din necesitățile țării în utilaje și alte echipamente sînt realizate din producția, internă. Aflăm și alți indicatori semnificativi in ce privește nivelul la care a ajuns industrializarea : se produc acum de 54 de ori mai multă energie electrică, de 4 ori mai mult căr-
Insemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

bune și de 60 de ori mai multe tractoare decit înainte de eliberare. Țara este străbătută de o modernă rețea rutieră, panglicile autostrăzilor și șoselelor șerpuind de la o margine la alta. Iar in zone altădată accesibile doar celor obiș- nuiți să escaladeze munții, liniile ferate au străpuns masive de granit ori au fost suspendate peste prăpăstii, atrăgînd în circuitul economic național întinse zone odinioară izolate, De . 12 ori a crescut capacitatea flotei comerciale ce-și are sursa in munca tenace și rodnică de la șantierele navale situate de-a lungul Coastei Adriatice. Și este lesne de constatat. în orașe, ca și la sate, cum, pe baza dezvoltării economice, s-a ridicat rapid și substanțial nivelul de trai al cetățenilor. JfDe fapt, ne spunea un interlocutor din Belgrad, o sin
gură generație a asistat la .schim
bări mergind de la plugul de lemn 
și lampa cu petrol pină la trac
tor și la electrificarea tuturor lo
calităților, la echiparea cu aparate 
moderne a locuințelor".O preocupare majoră a organelor de conducere centrale .și republicane, ale întreprinderilor și tuturor unităților economice constă în folosirea mai intensă a potențialului material existent pentru asigurarea dezvoltării in continuare a țării în condițiile dificultăților create de criză, „Prin măsuri de

politică economică stimulăm, ■ în 
primul rînd, acele ramuri de pro
ducție care sint orientate spre ex
port — ne declarau interlocutori de la Comisia de planificare. Se pre
conizează chiar ca unele dintre ele 
să-și dubleze și chiar să-și tripleze 
producția. Numai prin stimularea 
și creșterea puternică a producției 
în ramurile respective putem să 
participăm mai activ la schimbu
rile mondiale". în opinia factorilor economici, aceasta este, calea și pentru soluționarea unei probleme sociale actuale — ocuparea, mai deplină a forței de muncă. Numai pentru acest an se prevede crearea a 300 de mii de slujbe, in primul rind pentru cadrele tinere de specialitate.Un amplu sistem de pîrghii economice și politice se află in curs de aplicare în vederea atingerii acestor obiective; O serie .de noi măsuri au permis realizarea treptată a programului de stabilizare la complexul minier și de prelucrare a metalelor neferoase de la Bor, care cuprinde și celebrele .mine „Majdanpek11 din Serbia. Una din aceste măsuri Constă în valorificarea deșeurilor, care, neglijate pină în prezent, au devenit o sursă importantă de venituri, inclusiv de devize. Sute de tone de ulei folosit, însemnate cantități de . fier vechi, de oțel și de diverse aliaje furnizate rafinăriei din Belgrad, oțelăriei din Nikăic, dîn Muntene- gru și altor întreprinderi ău permis realizarea unor acțiuni de cooperare pentru refolosirea materialelor respective.Uri puternic stimulator al producției se dovedește a fi și aplicarea cit mai corespunzătoare a principiilor. cointeresării materiale. Se relatează, in acest sens, despre experiența de la întreprinderea „21 Mai11 din Belgrad. Deviza „Este 
remunerată nu diploma,, ci canti
tatea și calitatea muncii, fiecăruia, 
potrivit, normelor socialiste" a dus la sporirea simțitoare a producției, la realizarea de economii și îmbunătățirea calității produselor.Totodată, este’ aplicată o nouă orientare în politica de investiții, atenția fiind concentrată spre ■ extinderea bazei electroenergetice, sporirea producției de cărbune, siderurgice și metalurgice, ca și asupra programului de dezvoltare a complexelor agroindustriale. Nu de mult a intrat în funcțiune o nouă

cocserie in cadrul, combinatului metalurgic de la Zenica ; incepind chiar din acest an, complexul va avea, o producție de două milioane de tone. Iar unul din produsele secundare ale noii unități, gazul de cocs, va înlocui nu mai puțin de 120 mii de tone de păcură din import.O amplă activitate se desfășoară pentru sporirea capacității industriei energetice. Cu două luni, in urmă a intrat in funcțiune termocentrala „Gatko11, in apropiere de orașul cu același nume din . i‘epu- blica Bosnia și Herțegovina ; într-o altă zonă, in Muntenegru, se construiește . termocentrala de la Blevlia. .Pe scară largă se desfășoară prospecțiunile geologice, acțiuni care in ultimul timp au scos la iveală cîteva importante zăcăminte de minereuri.Un factor esențial, fundamental al progresului se dovedește întărirea unității popoarelor iugoslave, a tuturor republicilor care, prin inmănuncherea eforturilor lor. se arată in măsură să depășească dificultățile, să asigure înaintarea fermă a țării pe linia elaborată de Uniunea; Comuniștilor. Desigur, așa cum al’irrhă mereu în discuții interlocutorii, garanția succesului o constituie întărirea continuă a rolului conducător al clasei muncitoare, al Uniiinii Comuniștilor în întreaga viață socială, aplicarea consecventă a principiilor auto- conducerii.Vizitînd Iugoslavia, te convingi la tot pasul că marile realizări obținute de oamenii 'muncii, prin

înfăptuirea orientărilor fundamentale ale politicii Uniunii Comuniștilor, sînt nu numai un motiv de mîndrie și de satisfacție pentru drumul parcurs, ci și temelia pentru noi împliniri, pentru scrutarea a noi orizonturi în înflorirea multilaterală a țării. Și tocmai aceste realizări sînt sursa certitudinii și optimismului ce inspiră și însuflețesc munca creatoare a milioanelor de oameni din toate sectoarele de activitate.Eforturile și împlinirile țării prietene sint urmărite cu interes și caldă simpatie de poporul român, ale cărui tradiționale legături de trainică prietenie cu popoarșle iugoslave sîrit puternic potențate prin solidaritatea activă și întrajutorarea statornică în opera de făurire a noii orînduiri. Elocventă expresie a acestor relații frățești, sistematicele întîlniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de partid și de stat iugoslavi, devenite o practică sistematică, au marele merit de a fi deschis, de fiecare dată, perspective și mai ample colaborării rodnice pe plan politic, economic, teh- nico-științific și cultural, ca și pe planul vieții internaționale. Și nu încape îndoială că apropiatele convorbiri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., vor da un nou impuls conlucrării multilaterale, in folosul popoarelor celor două țări, al cauzei socialismului, destinderii și păcii.
AI. CÂMPEANU
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Planetoterapia
A fost „Ziua Mondială a Sănătății11 - a fost și a trecut. A rămas 

deviza sa : „Pină în anul 2000, sănătate pentru toți" !
Grandios obiectiv, impresionant și ambițios. E adevărat, sănătatea 

a înregistrat mari progrese - un șir de maladii au fost eradicate, a 
crescut media de vîrstă, de înălțime, oamenii sînt mai sănătoși. Rămîne 
să se însănătoșească și omenirea.

Căci, din păcate, sărmana de ea. e tare bolnăvioară. In patul de 
spital stă globul pămîntesc, rotund și umflat ca pintecele rahiticilor 
Sahelului, iar cine îi privește foaia de observație se apucă cu mîinile de 
cap.

Temperatura ? Total dereglată, li pui termometrul la Poli - e nor
mală, îl pui în Europa - frig, hipotermie ; îl aplici în altă parte - febră 
intensă, foc și pară, temperatură de sute de grade mai ales pe unde 
se utilizează napalmul (aspirinele fiind cam neeficiente la bombele cu 
fosfor). Firește, febra generează convulsii și halucinații - stolurile de 
gîște sau roiurile de fluturi apar - la radarografii - ca salve de rachete 
sau escadrile de avioane.

l-a crescut mult hipertensiunea arterială. Nici nu-s de mirare hemo
ragiile ; îi curge singe pe nas, pe urechi, pe gură, noroc de cei peste 
20 milioane de donatori (voluntari sau involuntari) care și-au dat sîn- 
gele în cele peste 110 conflicte din ultimele decenii, in condițiile păcii 
atît de pașnice a zilelor noastre.

S-au răspîndit și unele maladii parazitare, microbiene. De pildă, 
în pofida campaniei pentru stîrpirea vectorului, musca țețe, binecunos
cuta maladie tropicală, boala somnului, s-a răspîndit în Europa și 
America de Nord : sînt peste 32 de milioane de bolnavi, unii dorm 
toată ziua prin parcuri, pe bănci, în fața oficiilor de plasare sau pur 
și simplu acasă, în patul lor, nici nu mai merg la lucru, parcă n-ar mai 
avea serviciu. Și boala durează de ani și ani.

Sînt regrese și la TBC - are loc o exacerbare neovirulentă, deși 
în forme- nespecifice, modificate : în loc de caverne la oameni, au 
reapărut oamenii cavernelor (prin înlocuirea bacililor Koch cu spiro
chete încîrligate).

Mai adăugați la tabloul clinic maladiile aparatului digestiv - sus, 
deasupra curelei denumită „Ecuator", care-i încinge mijlocul - obezi
tate ; dedesubt, distrofie și subalimentare cronică ; iar la aparatul cir
culator nu-i de așteptat un infarct economic din moment ce inima unei 
omeniri fără inimă aspiră dintr-o parte singe și ii pompează, în schimb 
apă diluată în suc de promisiuni ? !

Și cu sistemul osos sînt probleme - s-a răspîndit, endemic, spon
diloza ; era inevitabil, acum cîțiva ani reveneau 15 tone de exploziv 
pe cap de locuitor, astăzi fiecare poartă pe cap 20 tone, vai de 
coloana vertebrală. Iar dacă se propune vreo intervenție chirurgicală, 
imediat apar (știți la cine) reacții alergice violente, dacă nu chiar crize 
comițiale, cu spume la gură.

Foarte îngrijorătoare este evoluția cancerului - nu celular, aici sînt 
progrese mari - ci a celuilalt, a supertumorilor (maligne) cu proliferare 
superrapidă care amenință să invadeze cu metasbaze, pardon, metasta
ze, țesuturile sănătoase.

Nici nu-i de mirare că, pe lîngă patul de spital al globului suferind, 
au început să mișune antreprenorii de pompe funebre (în civil) sau 
cioclii (în uniforme). Și datorită crizei locurilor de veci (de unde atît 
pămînt pentru a înmormînta Pămîntul ?) se oferă insistent crematoriul 
.cu incinerare nucleară instantanee.

...Și totuși, să ne păstrăm optimismul. Și încrederea în medicină, 
care dispune de medicamente, de calmante, de dezinfectante, de 
bactericide, de bisturie. Și de cămăși de forță.

Deci, „Pînă-n anul 2000, sănătate pentru toți (Dar mai devreme 
nu s-ar putea ?)

N. CORBU
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