
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LII Nr. 12 649 Prima ediție Duminică 24 aprilie 1983 6 PAGINI — 50 BANI

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășul Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului

Comunist Chinez, va efectua o vizită oficială
de prietenie în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova

rășul Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, va efectua, în pri

ma decadă a lunii'mai a.c., o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România.

PENTRU RECOLTE MARI IN ACEST AN 

Întreținerea 

culturilor- 

la timp și de bună 
calitate!

Din analiza datelor centralizate în seara zilei de 
22 aprilie la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare se desprinde concluzia că însămințarea cul
turilor de primăvară a intrat in faza finală. Semăna
tul nu mai îngăduie nici, o întîrziere și, tocmai de 
aceea, oriunde mai sînt suprafețe de cultivat, nu tre
buie precupețit nici un efort pentru încheierea în cel 
mai scurt timp a acestei lucrări în. toate județele, la 
toate culturile.

Est' o' cerință cu atît mai mult de subliniat cu cit 
de acîlrn oamenii muncii din agricultură se află în 
fața unej. noi etape a muncilor agricole — și anume, 

* executarea lucrărilor de întreținere a culturilor pră- 
șitoare. Pretutindeni este nevoie să se înțeleagă te
meinic faptul că semănatul în perioada optimă tre
buie însoțit obligatoriu de efectuarea la timp a pra- 
șilelor mecanice și manuale, pentru a se asigura rea
lizarea de producții mari. Iată de ce, în momentul de 
față, una din sarcinile primordiale ce revin organiza
țiilor comunale de partid, consiliilor populare, consilii
lor agroindustriale și conducerilor unităților agricole 
este aceea de a asigura mobilizarea puternică a tutu
ror forțelor disponibile — mecanizatori, cooperatori 
și ceilalți locuitori ai satelor — la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor prășitoare.

După cum rezultă din datele primite ieri de la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, intr-un 
șir de județe din sudul și vestul țării a început exe
cutarea prașilelor mecanice și manuale la culturile 
semănate mai timpuriu și care au răsărit. Astfel, 
pină ln .seara zilei de 22 aprilie, la sfecla de zahăr 
prima prașilă mecanică a fost efectuată pe 3 la sută 
din suprafața cultivată, iar cea, manuală — pe 28 la 
sută ; la floarea-soarelui, această lucrare s-a execu
tat pe 1 la sută și, respectiv, pe 10 la sută din supra
față. Condițiile meteorologice din ultimele zile — 
frontul de ploi ce a cuprins mai multe zone din țară, 
ca și temperatura în creștere — au favorizat atît răsă
rirea culturilor pe întinse suprafețe, cît și, mai ales, 
dezvoltarea mai rapidă a buruienilor. Toate acestea 
impun ca în perioada imediat următoare să se treacă 
cu toate forțele manuale și mecanice la prășitul cultu
rilor pe toate suprafețele unde plantele au răsărit. 
Totodată, este imperios necesar șă se urgenteze în
cheierea erbi'cidări! cerealelor păicase, întrucit aces
tea vor ajunge în curînd in faza de dezvoltare, cind 
nu va mai fi posibilă efectuarea acestei lucrări obli
gatorii.

Mai mult ca oricînd, în acest an, în fiecare unitate . 
agricolă, activitatea de întreținere a' culturilor trebuie 
să fie cît mai bine organizată, asigurindu-se pretu
tindeni executarea acestor lucrări la un înalt nivel 
calitativ, manifestindu-se răspundere deosebită pen
tru menținerea densității optime de plante la hectar. 
Aceasta impune prezența permanentă a specialiștilor 
și a celorlalte cadre din conducerea unităților agri
cole in cîmp, în mijlocul cooperatorilor și al mecani
zatorilor. Datoria lor este de a organiza și asigura 
desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de întreți- 

•£ tre, de a verifica riguros densitatea plantelor inain- 
tUJși după executarea fiecărei prașile, pe toate par
celele. Concomitent cu măsurile ce trebuie să le Între
prindă în aceste zile pentru intensificarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole au sarcina de a con
trola toate terenurile semănate și, în funcție de situa
ția concretă a fiecărei sole, să ia măsuri pentru com
pletarea grabnică a golurilor din culturi sau pentru 
însămințarea capetelor de lanuri, astfel incit, peste 
tot, să se realizeze densitățile optime stabilite.

Vremea este deosebit de prielnică lucrărilor în 
cimp. De aceea, organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților 
agricole le revine sarcina de mare răspundere de a 
acționa energic, operativ, pentru buna organizare a 
muncii mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiști
lor, astfel, ca neîntirziat să se încheie însămihțările 
pe toate suprafețele stabilite prin plan, să se lucreze 
cu toate forțele la întreținerea culturilor. Nicăieri 
buruienile să nu fie lăsate să dijmuiască recolta !

Solii de primăvară 
lată-le pe șesuri și colnice, revărsate, 
Mările verzi ale griului de primăvară, 
Milioane de suliți spre cer îndreptate 
Să primească ofrandă și har lumina solară

Pe zveltele tulpini va curge polei mieriu 
Și păsări în slăvi vesti-vor sorocul așteptat, 
Cînd oameni cu unelte, din zori pînă tîrziu, 
Vin să adune-n hambare bobul mășcat.

i Mările verzi năpădite acum de rouă 
Vor fi mările de aur din luna lui Cuptor, 
Lamura ostenelii dospită-n pîine nouă, 
Recolta hărniciei pe-al patriei ogor.

j • Vlaicu BÂRNA

I Mărturia străzilor
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O vreme, orașul s-a extins pe locuri altădată virane. 
Locuri pe care nu existau decît... cărări. în loc de 
cărări trebuiau... străzi. Ele au fost croite simultan 
cu trasarea perimetrului noilor construcții. Atribuin- 
diL-li-se, apoi, denumiri inspirate, simbolice : Priete
niei, Păcii, Primăverii... Ori numele arborilor ce le 
vor străjui — aleea Teilor, a Nucilor, a Pinului, a 
Sălciilor ; ale florilor abia plantate : aleea Crizante
melor, a Narciselor, a Trandafirilor. Denumiri ce vor 
prelungi peste ani, decenii sau poate veacuri senti
mentele specifice climatului social in care au fost a- 
doptfite. De prietenie, de pace, de permanentă înflo
rire, de aderență la tot ce e frumos. Simțiri definito-
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I PICĂTURA DE CERNEALĂ
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rii, precum se vede, nu doar pentru constructori și 
edili, pentru, populația unui oraș ca Botoșanii (căci 
despre acest oraș vorbim aici), ci pentru întreaga fa
milie a țării de azi.

Dar orașul s-a extins (am zice că a ținut dinadins 
să se extindă) și într-o zonă cu străzi și case de 
demult) ce aduceau, anacronic, pînă mai încoace izul 
altor vremuri. Se chemau Blănari, Dubălari, Tălpărăriei 
(terminologie preluată din îndeletnicirile celor ce le-au 
locuit vreme îndelungată), ori Humăriei, Lutăriei, 
Păpurișului etc. (de la resursele de „materiale de con
strucții" ce se găseau in împrejurimi). Și vorbind, și 
ele, despre o anume stare socială. Parte dintre aceste 
denumiri au dispărut, vrind-nevrind, incă de pe plan
șetele proiectanților. Altele insă au rămas. Un fapt 
anacronic față de miile de apartamente, față de școlile 
noi, grădinițele și creșele, față de magazinele mo
derne de pe străzile purtind vechile nume? O discre
panță toponimică față de înfățișarea actuală (asfalt, 
trotuare, scuaruri etc.) a acelorași străzi ? Nicidecum, 
iși răspund, unul altuia, urmașii foștilor blănari, dubă
lari, tălpărari, ai celorlalți ce veneau aici să-și adune 
in roabe huma, lutul sau păpurișul cu care iși lipeau 
pereții adăposturilor ori iși făceau acoperămint. E și 
aceasta o mărturie — continuă ei — pentru cei tentați 
să uite prea repede de la ce am plecat.
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Silvestri A11ENEI
I

ÎN iNTiMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
REMARCABILE REALIZĂRI 

1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Raport utecist 

de pe Șantierul național 
al tineretului 

din Combinatul minier 
Rovinari 

Telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Brigadierii Șantierului național 
ăl tineretului din Combinatul mi
nier Rovinari, județul Gorj, 
consemnează in bilanțul acestei 
perioade extragerea a peste 2 mi- 

' lioane tone cărbune și excavarea 
a 15 milioane mc steril, valoarea 
rroducției realizate fiind de peste 
1,5 miliarde lei. în competiția hăr
niciei ei au reușit să se situeze în 
anii 1981, și 1982 pe locul 1 pe țară.

într-o telegramă adresată cu 
acest prilej C.C. AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune, între altele :

Pentru noi, brigadierii Șantieru
lui național al tineretului din Ro
vinari. înființat cu 5 ani în urmă 
Ia indicația dumneavoastră. în 
scopul valorificării potențialului 
de muncă și de creație, a roman
tismului revoluționar specific ge
nerației tinere in înfăptuirea unuia 
dintre obiectivele fundamentale 
jalonate de Congresul al XII-lea 
al partidului — dobîndirea inde
pendenței energetice a țării — nu 
există iei maj nobik idea} mai 
scump decît acela de a vă urma 
pilda fără egal, de a sluji cu ab
negație, bărbăție și curaj patria. 
Sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a da tării tot 
mai mult cărbune de calitate su
perioară și, evaluînd cu exigență 
și răspundere resursele, punînd ac
cent pe întărirea ordinii și disci
plinei. ne-am angajat să asigurăm 
suplimentar, in 1983, descoperta- 
rea și transportul a 200 000 mc 
steril și a peste 50 000 tone cărbu
ne, să reducem cheltuielile mate
riale cu 30 Iei Ia 1 000 Ici produc- 
ție-marfă, să economisim 60 tone 
motorină și 5 tone Iubrifianți, să 
desfășurăm ample acțiuni pentru 
recuperarea și recondiționarea unor 
piese și subansamble in valoare 
de 2 milioane lei. să efectuăm 
10 000 ore de muncă patriotică in 
sprijinul producției.

încredințîndu-vă de hotărîrea 
noastră fermăjși atașamentul neclin
tit în înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, a 
indicațiilor și orientărilor date de 
dumneavoastră, vă rugăm să pri
miți, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, nețărmu
rita noastră dragoste și recunoș
tință, odată cu uțarea fierbinte, 
pornită din adîncul inimilor noas
tre : „Să ne trăiți întru multi ani, 
spre gloria și măreția României 
socialiste !“.

Oamenii muncii din silvicultură 
au îndeplinit planul pe patru luni 

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din silvicultu

ră, acționind cu fermitate pentru 
realizarea și depășirea angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă, animați de hotărîrea de 
a întîmpina cu rezultate cit mai 
bune in muncă ziua de 1 Mai, au 
îndeplinit, la 23 aprilie 1983, prin
cipalii indicatori de plan pe pri
mele patru luni ale anului. Astfel, 
valoarea producției unităților sil
vice a fost realizată în proporție 
de 104 la sută, livrările la fondul 
pieței — 103 la sută, investiții — 
102 la sută, iar beneficiile — 105 
la sută. O atenție deosebită s-a 
acordat realizării și depășirii sar
cinilor la export. Pe primele 4 
luni, acest indicator a fost înde
plinit în proporție de 110 la sută, 
livrindu-se peste -plan produse în 
valoare de 7,3 milioane lei. Cam
pania de impăduriri de primăvară 
s-a încheiat în majoritatea jude
țelor, în prezent lucrindu-se pe 
ultimele suprafețe în regiunile de 
munte, ceea ce asigură depășirea 
planului cu peste 1 500 hectare.

Unitățile silvice sînt angajate cu 
toate forțele la realizarea exem
plară a igienizării pădurilor, în
cheierea cu rezultate calitativ su
perioare a campaniei de comba
tere a dăunătorilor și pentru in
tensificarea lucrărilor de îngrijire 
a arboretelor tinere și de ajuto
rare a regenerării naturale.,

în telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, prin care Biroul Execu
tiv al Consiliului Silviculturii ra
portează aceste succese, se arată, 
între altele : Vă asigurăm și cu 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că sil
vicultorii sînt ferm hotărîți să 
transpună în viață indicațiile și 
sarcinile date de dumneavoastră 
Ia Plenara lărgită a Consiliului 
National al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor din decembrie 
1982 și să realizeze necondiționat

prevederile Programului national 
de conservare și dezvoltare a fon
dului forestier, programele spe
ciale de valorificare completă și 
superioară a întregului potențial 
productiv al pădurilor, concomi
tent cu intensificarea gospodăririi 
pășunilor din zona montană și din 
perimetrul forestier, creșterea, 
ocrotirea șl valorificarea vînatu- 
lui și a resurselor piscicole.

însuflețiți de strălucitul dum
neavoastră exemplu de slujire cu 
abnegație și dăruire a patriei și 
naturii, ne angajăm să milităm cu 
și mai multă fermitate pentru în
tărirea spiritului de răspundere, 
a ordinii și disciplinei, în toaie 
unitățile din silvicultură, îndepli
nind în cele mai bune condiții 
sarcinile trasate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului; pentru ridicarea 
necontenită a contribuției silvi
culturii la înflorirea vieții econo
mice și sociale în țara noastră.

Rafinăria „Vega" din 
Ploiești... La trecerea în
gustă a porții — un grup 
numeros de tineri. Nerăb
dare, glume, replici iuți. 
Intrau pe rînd, arătîndu-și 
legitimațiile cu un gest de 
voită indiferentă, ca și 
curii ar fl fâeht lucrul a- 
cesta din totdeauna. Toate 
legitimațiile acelea' erau 
însă noi-nouțe, doar de o 
zi sau doua înmînate. 
Știam că așa stau lucrurile. 
Și am zîmbit, furîndu-1 cu 
coada ochiului pe tehni
cianul loan Mateescu. El 
se ocupă de primirea și 
repartizarea cel'or peste 400 
de tineri adoptați de marea 
familie muncitorească : ra
finăria a pus în funcțiune 
o nouă secție de produc
ție, unicat în țara noastră.

Am zîmbit „ pentru că, 
numai cu cîteva minute 
mai înainte de a apărea 
grupul tineresc la poartă, 
el imi spusese, socotind 
cam prea repede exprima
tă impresia mea că bă- 
trina „Vega" îmi apare 
modestă în raport cu uria
șul combinat petrochimic 
de ia Brazi : „Nu tot ce se 
vede imediat este neapă
rat și cel mai important 
lucru. Chiar și mărimea 
Brazilor, chiar și modes
tia „Vegăi". „Cum așa ? 
— mă mirasem. Combina
tul de la Brazi are aproa
pe 50 .de fabrici, din care 
ies. pentru nevoile țării și 
pentru exportul în peste 
60 de țări ale lumii, peste 
100 de produse !“ „Nu

m-ați înțeles bine — a zis 
el. Aflați deci că și rafi
năria noastră fabrică vreo 
90 de produse, nu mai pu
țin pretențioase. Sigur, 
„Vega“ se apropie cu pași 
repezi de vîrsta 
rului ; cu toate

muncitorii și specialiștii 
ei, care muncesc aici din 
tată în fiu. Generații 
tregi de muncitori I 
bunicii au 
prin 1906, 

cdntena- de vîrsta 
acestea, înghesuie

in- 
Stră- 

intrat la „Vega“ 
fiind ei, atunci, 

tinerilor ce se 
acum în fața

• reportaje • înseninări •

o stea
de primă mărime

Printre muncitorii cunoscutei 
rafinării ploieștene

vor munci în noua secție 
de catalizatori. Știți, cata
lizatorii se 
bani grei, 
căm noi, 
18 tipuri.
tori au și 
binalelor . ... ...
Borzești. în doi-trei ani. ti
nerii aceștia, prin pasiunea 
și inteligența’ lor tehnică 
și științifică. vor ridica nu
mărul de noi tipuri de ca
talizatori la 30—34. Sîntem 
singura întreprindere din 
tară care fabricăm așa 
ceva. După cum vedeți, 
«Vega» rămîne o stea de 
prima mărime".

într-adevăr. „Vega" ră
mîne o stea de prima mă
rime. cu toți anii care apa
să pe umerii ei. în labora
toarele sale — secțiile de 
producție se 
prin utilaje și 
științifice, cu

importau cu 
Acum îi fabri- 
în număr de 

Primii cataliza- 
fost livrați com- 
de la Pitești și

începînd îndeosebi după 
1965, contribuția ei la fău
rirea modernei petrochimii 
românești a fost foarte 
importantă. Și nu numai 
la Brazi am fost noi pre- 
zenți; ci și la nașterea 
combinatelor de la Pitești, 
Borzești, Teleajen". „Deci 
-Vega» și-a făcut cu pri
sosință datoria !“ „Nu nu
mai că și-a făcut-o. și-o 
face în continuare. înti- 
nerindu-se pe sine. Pute
rea ei o constituie oamenii.

porții ; bunicii apoi, dintre 
care unii lucrează și acum 
alături de nepoți-; tații și 
fiii sînt umăr la umăr, la 
muncă, aici, în rafinărie. 
Adevărate dinastii munci
torești". „Cei 400 de tineri, 
din care face parte și acest 
grup — spun eu — sint ca 
o infuzie puternică de ti
nerețe !“. „Sigur, așa stau 
lucrurile, și-mi pare bine 
că observați și altceva 
decît modestia «Vegăi». 
Toți acești 400 de tineri

aseamănă, 
preocupări 
adevărate 

laboratoare de cercetare, si 
nu e deloc nepotrivit 
le numim așa — țițeiul 
dezvăluie noi forme 
existență. Metamorfoza 
in substanțe din ce în 
mai valoroase vorbește 
despre capacitatea de crea
ție a petroliștilor noștri, 
despre spiritul lor inven
tiv. despre îndrăzneala lor 
în descoperirea și aplicarea 
celor mai bune soluții teh
nice și științifice intr-un 
domeniu foarte complex. 
Se continuă și se dezvoltă

să 
iși 
de 
lui
ce'

Dlonisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a V-a)

Colectivul muncitoresc —înaltă școală
a formării conștiinței socialiste

La IREMOAS — în Ca
pitală — un verb revenea 
mereu in limbajul munci
torilor, al specialiștilor : 
a suna.

Dar cu alt sens decît cel 
obișnuit. Așadar știți ce 
înseamnă „a suna" în ca
zul unei formații de lucru 
— echipă, brigadă, secție ? 
înseamnă a gîndi și a ac
ționa la unison, într-o 
unitate ciștigată in luni și 
ani de zile de muncă și 
acțiune comună. „A suna" 
înseamnă și exigență, și 
voință comună, și fermi
tate, și întrajutorare tovă
rășească.

Expresia am auzit-o la 
IREMOAS, de pildă, și de 
la matrițerul Gheorghe 
Georgescu : „Colectivul
ține la fiecare om și nu 
este indiferent față de 
comportamentul lui. Co
lectivul trebuie „să sune". 
Nu ți-ai făcut datoria ? 
Te critică — și după o ju
mătate de oră începi să te 
rogi să-ți dea o sancțiune 
administrativă, un zece la 
sută pe două luni, numai 
să scapi. Și te lecuiești...".

Discutam despre felul 
în care se exercită răs
punderea muncitorească 
pentru creșterea armoni
oasă a fiecărui membru 
al colectivului fn spiritul 
valorilor și exigentelor au- 
toconducerii muncitorești.

— Răspunderea este, la 
fel, a tuturor și a fiecă

ruia în parte.' Nu poate 
crește unul ca zece și cei
lalți să stea pe loc și nu 
poate întreaga echipă să 
meargă înainte și unul 
singur să rămînă in urmă. 
Răspunderea se educă — 
așa cum se educă și alte 
trăsături ale omului. Ea 
este o parte, cea mai 
însemnată, ă spiritului

și în întreprindere ; mai 
mult bîjbîie. Ar fi o gre
șeală, o mare greșeală, să 
nu-1 înțelegi, să nu cauți 
calea spre sufletul lui, să 
nu-1 formezi, adică. Și 
care este calea cea mai 
sigură ? Să-i educi spiri
tul de răspundere, să-1 
faci să înțeleagă, în pri
mul rind că răspunde —

în sărăcie. Eu la 12 ani, 
cînd am început ucenicia, 
mergeam in fiecare dimi
neață, de la ora cinci, fie 
iarnă, fie vară, din Mili
tari pînă în Floreasca, pe 
jos. Nu zice nimeni că ar 
trebui să se întîmple la 
fel și azi, dar mi se pare 
prea mare distanța de la 
mine și pînă la copilul de

DIALOGURI DESPRE SPIRITUL DE RĂSPUNDERE 
IN DOUĂ ÎNTREPRINDERI ALE CAPITALEI

muncitoresc și are o mare 
legătură cu exigența. Nu 
sînt tare la teorie — dar 
tot vreau să spun că exi
gența este o componentă 
a răspunderii și răspun
derea o componentă a 
spiritului revoluționar. E 
un fel de lanț și veriga 
din mijloc, răspunderea, 
trebuie să fie cea mai pu
ternică.

— Pentru asta — reia 
ideea Anton Cioagâ, se
cretarul organizației de 
partid de la depozitul uzi
nei — colectivul începe 
educarea răspunderii încă 
din prima zi cînd noul 
angajat pășește în uzi
nă. Tinărul vine, de mul
te ori, fără idei clare 
despre locul lui în echipă

față de colectiv și față de 
societate în întregul ei.’

Ne amintim cuvintele 
strungarului Stoiciu Chirea, 
de la I.U.C. „Grivița Ro
șie".:

— Mie mi se pare că 
dacă noi, generația vîr- 
stnică, greșim citeodată față 
de generația tînără o fa
cem in măsura in care nu 
o educăm în spiritul răs
punderii. Nu mă refer nu
mai Ia viața de producție, 
ci și la viața de familie, 
la viață în general. După 
părerea mea, avem prea 
mulți tineri care cred că 
totul li se cuvine, că ei 
trebuie să beneficieze de 
toate fără să depună 
vreun efort. Noi sîntem o 
generație care a crescut

12 ani care stă in pat șl se 
uită la televizor și strigă 
„Mamă, dă-mi un pahar 
cu apă !“ și maică-sa lasă 
totul și vine fuga, fuga, 
„să nu sufere de sete odo
rul". Cînd o să-1 primesc 
în uzină, peste cinci-șășe 
ani, va trebui să încep 
munca de educare a răs
punderii de la zero, in loc 
să-1 perfecționez. E nor
mal ? Nu e.

— Educarea răspunde
rii unui om începe din 
familie — întărește strun
garul Nicolae Ilie. In pro
ducție, ea se întărește, dar 
de format se formează in 
familie și în școală. Eu, 
ca să dau un exemplu, 
după ce lucrez trei zile cu 
cinci elevi la practică pot

să vă descriu exact pe pă
rinții lor. Adică... nu in 
cele mai mici detalii, dar 
cum și cît și-au educat 
copiii pot să vă spun.

— Știți care este lucrul 
cel mai important atunci 
cind este vorba de mun
ca de educație ? — reia
Gheorghe Georgescu. Din 
experiența mea de peste 
treizeci de ani de fabrică 
cred că important este 
să-1 faci pe om să creadă, 
să vadă că ceea ce face 
el este important, este vi
tal pentru uzină. Să simtă 
că este cineva. ,

Inginerul Ștefan Cer
chez, șef de secție la 
IREMOAS, este de părere 
că...

— ...răspunderea este 
totuna cu participarea. 
Autoconducerea muncito
rească este un sistem a 
cărui funcționare este de 
neconceput fără un pro
fund spirit de răspundere 
al fiecărui membru al co
lectivului. Nu exagerez 
dacă spun că spiritul de 
răspundere s-a fortificat 
sub ochii noștri, pe mă
sura aprofundării demo
crației muncitorești, re
voluționare, pe măsura 
introducerii noilor institu
ții ale autoconducerii

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

(Continuare în pag. a II-a)

„Un răspuns 
ni se cuvine"
Am lucrat la Com

binatul siderurgic Hu
nedoara și in 1981 am 
fost pensionat pentru 
limită de virstă. N-am 
eu vocație gazetăreas
că, sint un simplu 
muncitor, dar vreau 
să știți, că nu am ne
voie de vreo vocație 
aparte ca să-mi ex
prim supărarea. Pen
tru că pe 25 octom
brie 1982 am adresat 
o cerere organelor a- 
gricole județene, în 
care propuneam for
marea unei brigăzi 
din pensionari pen
tru efectuarea unor 
munci agricole. Era 
ideea mea, a citorva 
de vîrsta mea, care 
doream din tot sufle
tul să fim utili cu 
brațele noastre. în a- 
gricultură sint doar a- 
titea lucruri de făcut, 
iar oamenii au expe
riență bună, de gos
podari. Că doar pen
sionarea, cred eu, nu 
înseamnă abdicarea de 
la muncă. Și, ce cre
deți ? Tocmai cind 
solicitam, odată cu 
depunerea cererii de 
care am pomenit, o 
audiență la direcție, 
secretara, deși i-am 
spus cum nu se poate 
mai politicos „bună 
ziua", mi-a smuls ce
rerea, m-a repezit cit

colo că „directorul e 
ocupat, iși bea cafea
ua", șj să plec acasă 
că voi primi răspuns.

De atunci aștept în
truna ca să se miște 
in vreun fel și cere
rea mea din sertarul 
in care a fost, proba
bil, uitată. Am mai 
adresat o scrisoare, 
recomandată, pe 29 
ianuarie 1983, către 
Ministerul Agricultu
rii, cu aceeași solici
tare. Nici un răspuns

După cum bine știu, 
ca vechi membru de 
partid, după indicați
ile conducerii partidu
lui. ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
personal, răspunsurile 
la scrisorile și sesiză
rile oamenilor muncii 
se dau in cel mult 40 
de zile. Eu, alături de 
alți confrați de-ai mei. 
veneam cu o propune
re. E bună ? E rea ? 
De ce nu mi se spu
ne ? Sau pentru unii 
factori răspunzători 
din direcția județeană 
de resort șl din Minis
terul Agriculturii exis
tă alte termene de 
răspuns la scrisorile 
oamenilor muncii ? !
Ioan IONESCU 
str. Ion Creangă, 
bloc A 7, etaj II, 
scara A
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AUTOAPROVIZIONAREA în inițiative și acțiuni gospodărești

11 O uzină cu experiență
Alexandria

j Bravo, copii!

I 
!
I
I
I
!

președintele comitetului de ce
tățeni din cartierul Burdujeni, 
municipiul Suceava, ne trimite 
această imagine însoțită de 
explicația : „Cei cinci pionieri 
din fotografie sint de la școala 
nr. 6 și i-am suprins lingă 
o bătrină suferindă, căreia ii 
dau tot ajutorul in treburile 
gospodăriei. Și nu sint singurii 
care fac acest lucru. Mulți pio
nieri de la această școală 
merg, in timpul lor liber, pe la 
oamenii in virstă din cartier. 
Deretică prin casă, spală, mă
tură, sapă prin grădini, fac min- 
care. Ți-e mai mare dragul cind 
ii vezi, iar bătrinli, vorba poe
tului, ii pierd din ochi de dragi". 

Bravo, copii !

I

I

! La prima vedere |

La prima vedere, imaginea 
surprinsă și trimisă rubricii 
noastre de Dan Mihăescu de la 
Mamaia înfățișează o parcare 
auto. Ea se a'flă în apropierea 
celor două noi hoteluri „Vega" 
șl „Alcor". Acest parcaj, care 
protejează autoturismele in 
timpul sezonului estival de do
goarea soarelui, in realitate este 
o... centrală termica. Explicația? 
Acoperișul parcajului este for
mat din elemente de captare a 
energiei solare.

Teiul pitic

Toată lumea știe cit sint de 
căutate in medicină florile de 
tei, in special pentru efectul lor 
calmant. Dar strinsul florilor de 
tei din arborii care cresc foarte 
inalți se face destul de anevoie. 
„Pentru a preveni acest lucru și 
a spori recolta de flori de tei 
— ne scrie inginerul Sergiu 
Grămadă din București — spe
cialiștii Institutului de cercetări 
și amenajări silvice au obținut, 
prin altoire, un tei pitic, a că
rui înălțime la maturitate nu de
pășește doi metri. Ca varietate 
s-a ales teiul argintiu, care for
mează o coroană bogată in flori. 
Flori mai plăcut mirositoare și 
mai căutate de albine. Au fost 
plantați pină acum cîteva mii de 
astfel de tei argintii".

Unică in felul ei

învățătorul Florea Iordache 
din comuna Șotrile, județul Pra
hova, ne trimite această ima
gine. Pe dealul aflat nu departe 
de centrul civic al localității se 
află o piatră unică în felul ei. De 
ce unică ? Pentru că pe tot dea
lul cunoscut de localnici sub de
numirea de „Pietriș" nu se mai 
află nici o altă piatră sau stin- 
că. „Dar poate tocmai denumi
rea dealului, din vremuri înde
părtate, „Pietriș" — ne scrie el 

1 — explică originea acestei pie
tre, cindva probabil o stincă 

■ impunătoare, dar pe care au 
„măcinat-o" viaturile și ploile, 
arșița, înghețul și dezghețul. Ea 

Iare înălțimea de aproape doi 
metri și jumătate, și localnicii 
spun că seamănă cu Babele din 

IBucegi, fiindu-le un fel de 
„rudă" mai mică".

O fi !
Rubrică realizată de 
Petre POPA

„Am citit în mai multe rinduri în 
«Scînteia» despre diferite inițiative 
ale gospodarilor unităților economice 
privind autoaprovizionarea cantine
lor, despre locuri in care astăzi este 
asigurată masa pentru sute și sute de 
oameni. La noi. la Alexandria, 
în întreprinderea „Rulmentul", ini
țiativele pe plan local in această 
privință au dat roade bogate. In anul 
trecut, nu numai că am asigurat prin 
forțe proprii hrana abonaților canti
nei, dar am reușit (fără a ni se cere) 
să livrăm statului lina de la 100 de 
oi, 4 tone de carne, alte produse. De
altfel, în tot timpul verii, din sur
plusul realizat, am vindut legume 
muncitorilor la poarta întreprinderii. 
Iată motivul pentru care v-am invita 
să vizitați și „Rulmentul", în spe
ranța că experiența noastră ar putea 
prezenta interes spre a fi extinsă și 
in alte unități din țară".

Scrisoarea de față, care a sosit de 
curând la redacție, este semnată de 
Gh. Marinescu, om al muncii la în
treprinderea amintită.

Ne-am deplasat la întreprinderea 
respectivă, unde am avut o discuție 
cu tovarășul Marin Florea, directo
rul unității.

— Iată, mai Intîi, ne informează 
tovarășul director, un scurt bilanț al 
„averii noastre" — producție anuală 
— din care asigurăm, pe sortimente 
de produse, aprovizionarea cantinei 
și chiar un spor de producție pe care 
o vindem : 250 de porci. 150 de oi, 
iar în 1982 am realizat 10 tone roșii, 
2 600 kg. fasole. 15 tone varză. 2—3 
tone ardei gras, cîteva tone de fruc
te. morcovi și alte rădăcinoase.

Ce reprezintă exact pentru cantină 
aceste produse : asigurăm cu legume, 
în proporție de sută la sută, consu
mul abonaților. iar la carne, dacă 
anul trecut aproximativ 9 luni am 
reușit, să nu cumpărăm nimic de pe 
piață, în 1983 dorim și avem posi
bilitate ca perioada de aprovizionare 
să fie de... 12 luni. >

— Ca să realizezi aceste produse 
cu care s-ar putea mîndri oricare 
fermă specializată, trebuie pămînt, 
adăposturi pentru animale, sursă 
apă, brațe de muncă...

— Să le analizăm sistematic 
propune directorul.

Pămîntul : Se știe foarte bine 
atunci cind se construiește o între
prindere, constructorii iși creează 
drumuri de acces, depozite de mate
riale, amenajează locuri pentru „de
pozitat" pămîntul și pietroaiele de oe 
locul unde înalță zidurile viitoarelor 
secții de lucru. La întreprinderea 
noastră, toate aceste terenuri au în
sumat aproximativ 5 hectare, care, 
după înălțarea întreprinderii, a ră
mas un teren „intravilan", al nimă
nui. Consiliul popular l-a oferit în 
folosință celor care îl vor degaja de 
betoanele căilor de acces, de moloz,

(Urmare din pag. I)
muncitorești. Pe vremea 
primelor adunări generale 
oamenii se mișcau mai 
greu, se hotărau greu să 
ia cuvintul, 
să spun... 
Astăzi este 
mocrația este 
lă a răspunderii. Cel
puțin așa ,a fost în uzi
na noastră : spiritul de 
răspundere s-a întărit pe 
măsură ce s-a întărit sis
temul autoconducerii mun
citorești și pe măsură ce 
și-a intrat tot mai puter
nic în drepturi noul me
canism economico-finan- 
ciar.

— Totul începe de la 
economie — îl comple
tează Anton Cioagă. Cu 
ani in urmă, problema 
consumurilor de materii 
prime și materiale se dis
cuta așa... platonic : că e 
bine și frumos să le eco
nomisim. Acum am 
rit disciplina 
am întărit 
propaganda 
propaganda tehnică, așum 
fiecare știe 
kilogram sau un gram de

erau... cum 
mai sceptici.

altfel ; de
și o școa-

intă- 
tehnologică. 

foarte mult 
economică și
cit costă un

de

că

legumicultura
toate resturile rămase acolo după 

construcție. Atit au așteptat munci
torii noștri. Iar sub aceste resturi am 
descoperit un pămînt gras și moale 
ca untul. A fost o muncă încordată, 
de la care nici un om din între
prindere nu a absentat.

Apa : Desigur ar fi fost ușor să 
udăm grădina și livadă din apa dis
tribuită întreprinderii, dar acest lu
cru ar fi avut urmările lui neplăcu
te : reducerea apei potabile din oraș, 
plus consum de energie electrică. Am 
ales atunci metoda folosită din tată 
in fiu pe tot teritoriul țării noastre : 
am săpat în grădină, cu forțe pro
prii, puțuri de mare adînqime.

Pornind de la o scrisoare
Adăposturile animalelor : Pentru 

250 de porci și 150 de oi e nevoie, fi
rește, de adăposturi mari și multe. 
Ne-ar fi costat, devizele și construc
ția propriu-zisă o avere. Organizația 
de tineret a avut insă inițiativa să 
adune toate deșeurile posibile — pină 
și crengile uscate ale arborilor din 
incintă — și să înjghebeze scheletul 
adăposturilor. în rest, n-am folosit 
nici cărămidă, nici beton. Am căptu
șit aceste schelete pur și simplu cu 
baloți de paie. Consider că sint cele 
mai eficiente și călduroase adăpos
turi.

Forța de tracțiune pentru transpor
tul produselor, pentru arat pămin- 
tul : la început ni s-a părut că cel 
mai nimerit ar fi să cumpărăm un 
tractor. Dar tractorul costă bani, car
buranții costă și ei, ne-ar fi trebuit 
și un tractorist. La fel se punea pro
blema și in cazul unui transportor 
electric. Atunci am cumpărat un cal 
și un plug, am confecționat o căruță 
și...

Brațele de muncă : Avem in între
prindere mii de oameni tineri care 
lucrează cu drag în aer liber la în
treținerea culturilor, Ia udatul plan
telor. Ia cules. Ei știu bine că tot 
ceea ce fac fac pentru îmbunătăți
rea și ieftinirea mesei la cantină, că 
totul e în propriul lor interes.

— Se știe că 250 de porci și 150 de 
oi trebuie să mănince, iar 5 hectare 
de pămint trebuie lucrate. Care sint 
resursele folosite 7 Am înțeles că 
pămîntul îl lucrați cu forțe proprii, 
dar de unde, cu ce hrăniți totuși 400 
de animale mari 7

— Din grădinile noastre de legume 
nimic nu se pierde. Resturile vege
tale din grădina de legume, in spe
cial vrejurile de fasole, impreuriă cu 
iarba cosită de noi din pădurea apro- - 
piață ne asigură din plin hrana tutu
ror oilor pe tot timpul iernii. Vara 
ele pasc in pădure. Cit privește hra
na porcilor : 1) fiecare palmă de pă
mînt rămasă liberă printre pomii din 
livadă (1,5 hectare) o plantăm cu 
sfeclă furajeră, cu dovleci ; 2) zerul 
provenit din producerea brînzeturilor 
de la propriile noastre oi și o mare 
parte din cel livrat de I.C.I.L.-Ale- 
xandria. Toate acestea, în amestec 
cu resturile alimentare de la cantină 
constituie o sursă sigură și perma
nentă de hrană pentru porci. Folosim, 
pe de altă parte, cartofi stricați — 
sau sub STAS de la I.L.F., de la 

ca și fructele 
noastră plan-

I.A.S. din localitate, 
degradate din propria 
tație.

încheind discuția cu 
rin Florea am aflat 
acumulată la „Rulmentul" a fost pre
luată în parte și de alte unități mai 
mici din județ : de alimentație pu
blică din Alexandria, Roșiori, Turnu 
Măgurele și Zimnicea. de cooperația 
de producție, achiziții și desfacere, 
de spitale și școli, avind tendința să 
se generalizeze în județ. E un lucru 
cit se poate de bun. ținînd seama de 
însemnătatea autoanrovizionării. Nu
mai că pămîntul. atît cit e și oriunde 
este, trebuie folosit la maximum, in
tensiv, gosnodărește. Or. chiar în ’ 
curtea întreprinderii de rulmenți
adunate laolaltă, mai sint încă petice 
de pămînt rămase pîrloagă — vreo 
5000 mp. Să soerăm că intreDrinderea 
va găsi posibilități să le debaraseze 
de fierul vechi și de molozul care le 
acoperă și să le planteze cu legume 
sau sfeclă furajeră. Potrivit propriei 
experiențe...

tovarășul Ma
ca experiența

Gh. GRAURE

IAȘI : Apartamente pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe ieșeni 

obțin in întrecerea ce o desfășoa
ră în cinstea zilei de 1 Mai realizări 
importante. De la începutul anu
lui și pină în prezent, ei au pre
dat locuitorilor din Iași, Pașcani, 
Tg. Frumos și Hîrlău un număr de 
apartamente superior prevederilor 
de plan pentru această perioadă. 
Pină Ia 1 Mai, ei vor mai pune la 
dispoziția cetățenilor alte 400 apar-

tamente. Este rodul bunei organi
zări a muncii pe șantiere și al fo
losirii unor metode avansate de lu
cru, mai ales al utilizării prefa
bricatelor finisate pe ambele fețe 
direct în întreprinderea de mate
riale de construcții și în bazele de 
producție ale trustului, metodă care 
conduce la scurtarea timpului de 
dare in folosință a locuințelor. 
(Manole Corcaci).

material. Lucrăm cu cocs 
din import. Am participat 
la adunarea generală 
la radiatoare ; nu 
cinci muncitori au 
despre necesitatea 
misirii 
rii 
înainte 
Au ăia 
conduc 
auzi : 
cocsul, 
cern 1“ 
cind aud asta, pentru 
îmi dovedește că oamenii 
simt direct și foarte exact 
răspunderea economică ; 
ei fac relația import-ex
port șl știu, totodată, că, 
așa cum se spune pe bună 
dreptate, depinde de fie
care dintre noi ca dru
mul spre bunăstarea și în
florirea generală să 
mai scurt.

Maistrul Stoiciu 
duce mai departe

— Cea mai bună
de formare a caracterelor 

munca 
condiția 
de ce 

i simtă

de 
linul, 

vorbit 
econo- 

valutei, a reduce- 
consumului de cocs, 

auzeai : „Cocs 7 
marii grijă, de-aia 

uzina 1“ Acum 
„Să economisim 

că pentru noi o fa- 
Mie îmi pare bine 

că

fie cit
Chirea 
Ideea : 
școală

este uzina, este 
productivă. Cu i 
ca fiecare să știe 
muncește, să nu se 
la locul de muncă intr-un 
loc străin și să se com-

. -■ ■ 
porte ca atare. Și aici un 
rol important il are criti
ca ; este o metodă verifi
cată 
cred 
dacă este mai aspră, aju
tă, mai cu seamă pe 
tineri, in formarea și 
țări rea 
pundere. 
seamnă 
ponsabil 
pentru soarta lui, că nu-ți 
sint indiferente evoluțiile 
sale. Și simți răspunderea 
pentru colectiv, 
forța lui. pentru 
lui.

La 
Idee o 
Ștefan

— Un colectiv 
ternic atunci cînd este v 
statornic ; și statornicia în J 
cadrul lui se obține doar 
atunci cînd el nu repre
zintă doar o comuniune 
de interese materiale, ci și 
de interese morale, de 
motivații psihologice co
mune. Aceasta se obține 
doar în acele formații de 
lucru în care spiritul de 
răspundere — atît cel co
lectiv, cit și cel individual 
— funcționează ; in acele

și răsverificată. Eu 
că o critică, chiar

spiritului de 
Cind critici, 

că te simți 
pentru un

IREMOAS, 
dezvoltă 
Cerchez :

cei 
in- 

răs-
in- 

res- 
om.

pentru 
unitatea

aceeașf 
inginerul
este pu-

Unul din locurile Capitalei, care invită la o duminică plăcută : Parcul tineretului
Foto : Sandu Cristian
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Păstrarea tichetului 
însoțitor al libretelor 

de economii
servirii în cele mai 
a populației consti-

Asigurarea 
bune condiții 
tuie obiectivul principa’ al activi
tății întregului personal al Casei de 
Economii și Consemnațiuni. Titula
rii celor aproape 20 de milioa
ne de librete de economii existen
te au constatat îmbunătățirea per
manentă a servirii in cadrul uni
tăților C.E.C. prin creșterea ope
rativității și scurtarea timpului de 
efectuare a unei operații, precum 
și prin înființarea de unități C.E.C. 
in întreprinderi si instituții.

La emiterea unui nou libret de 
economii nominal, unitățile C.E.C. 
eliberează depunătorului un tichet 
pe care este inscris numărul libre
tului. emis. precum și unele indi
cații utile prin care se recomandă 
ca depunătorul să păstreze tichetul 
separat de libret.

Este necesară această măsură de 
precauție, deoarece in caz de pier
dere a libretului de economii, nu
mărul libretului si unitatea emi
tentă se pot afla din tichet.

tn condițiile in care titularii nu 
sînt în posesia acestor tichete. se 
recomandă să noteze numerele li
bretelor de. economii intr-o agendă 
personală care să dea posibilitatea 
cunoașterii oricînd de către depu
nători a numerelor resoective.

Este de reținut faptul că unită
țile C.E.C. țin evidența instru
mentelor de economisire numai 
după numărul acestora, neexistînd 
o evidentă alfabetică a. titularilor. 
Din acest motiv. în 
re a unui libret de 
necesar să se indice 
tuia, număr ce este 
chetul eliberat la emiterea libretu
lui de economii.

caz de pierde- 
economii. este 
numărul aces- 
inscris pe ti-

Cum prevenim, cum tratam
arteriopatiile?

Evoluția severă a unor boli a>r putea fi oprită la timp dacă fiecare 
posibil pacient ar ști cind trebuie să se adreseze medicului. Este si cazul, 
in general, ai anteriopatiilor. Un circel sau o durere în picior, declanșată 
în timpul mersului, la anumite intervale, constituie, duoă cum vom ve
dea, un semnal care ne avertizează asupra stării de sănătate. Conf. dr. 
Radian Ion PETRESCU, medic primar cardiolog, șeful secției cardiologie 
medicală II de la Spitalul Fundeni, face recomandări in acest 6ens.

sîrut boli ce afec- 
in special cele 
final, indiferent

patiilor este ateroscleroza. metodolo
gia de prevenire este bine concepută 
teoretic si poate fi pusă in practică. 
Pentru prevenirea arteriopatiilo.r este 
necesar să fie depistați cei cu un 
risc crescut. Bolnavii cșreju ca an
tecedente familiale atero' jeroza sau 
arteriopatiile trebuie măr îndeaproa
pe urmăriți, iar tratamentul medical 
6ă fie ceva mai intensiv.

— Aceasta in ce privește medicul, 
dar care ar fi prima măsură pe care 
trebuie să o ia bolnavul ?

— Este unanim

formații a căror caracte
ristică este maturitatea, 
în care fiecare este și se 
simte responsabil pentru 
toți și pentru fiecare. Și, 
automat, devine exigent.

— Care este, in fond — 
se întreabă Anton Cioagă 
— finalitatea muncii po- 

. litico-educative dacă nu 
formarea și întărirea spi
ritului de răspundere 7 
Pentru că nu putem vorbi 
despre democrație dacă 
nu o alăturăm răspunderii 
și nu putem vorbi despre 
omul nou dacă nu știm că 
este un om cu un înalt 
spirit de răspundere.

— La urma urmei — 
spune Nicolae Ilie — cu 
vorba pot fi mulți viteji ; 
într-o adunare se poate 
vorbi foarte frumos, se 
pot lua și angajamente, 
dar adevărata răspundere 
se numește faptă. Cu 
fapte dovedești dacă ești 
sau nu pătruns de spirit 
de răspundere. Am vorbit 
ani de zile despre recupe
rare — că ar fi bine să..., 
că. uite, alții au... Vorbe 1 
Dar acum avem contai
nere de șpan pe calități și 
știm fiecare cit costă kilo-

'oc-'cmcc ' ....
.gramulfbcît am recuperat,.
cit înseamnă în valută 
materialul respectiv. Nu 
este aceasta adevărata 
răspundere ?Să ...
cheiere, 
torului 
gescu :
- Te 

la un 
trebuie 
crește, pină ajunge să dea 
roade. La fel este și cu 
omul — numai că este 
mai greu și durează mai 
mult. Ce face, la urma ur
mei, societatea noastră 
socialistă cu fiecare din
tre noi 7 Ne educă răs
punderea. An cu an, ceas 
cu ceas, mereu mai mult, 
mereu mai profund ; pen
tru că niciodată nu poți 
să spui că. gata, ai termi
nat cu educarea răspun
derii. Viața merge înainte, 
societatea se oerfecționear 
ză și tu trebuie să ții 
pasul. Așa ții pasul : spo
rind cantitatea de răspun
dere pe care o porți in 
tine. Căci — de cită răs
pundere dai dovadă, pe 
atîta ești om, pe atîta 
ești comunist.

consemnăm, 
gîndurile 
Gheorghe

în în- 
munci- 
Geor-

plantă, 
grijă

uiți la o 
pom ; cită 
să. ai de el pină

— Ce sint arteriopatiile și cit de 
răspîndite pot fi ?

— Arteriopatiile 
tează arterele — 
mari — care in
de cauză ori de mecanismele de pro
ducere. duc Ia obturarea sau astu
parea mai mult sau mai puțin com
pletă a vasului afectat. în comparație 
cu alte boli de natură aterosclerotică
— infarctul miocardic, accidentele 
cerebrovasculare. infarctele viscerale
— arteriopaitiile sint mai rar infini
te. Gravitatea lor este mult mai mică, 
în sensul că foar
te rar pun in pe
ricol viața pa
cientului, dar pot 
duce la invalidi
tate. Arteriopatii
le periferice afec
tează circa 1—2 
la sută din popu
lație, fiind mai frecvente la bărbați.

— Cind apar aceste boli și la ce 
virstă devin ele mai evidente ?

— Din datele de care dispunem 
rezultă că, în ultimele două decenii, 
ateroscleroza — aflată adesea la ori
ginea arteriopatiilor periferice — iși 
face apariția mult mai devreme decît 
înainte. Dacă azi apar infarcte mio
cardice la vîrsta de 25—30 de ani, 
6e înțelege că și arteriopatia perife
rică poate să apară la o virstă mai 
tînără. Cu toate acestea, ateroscleroza 
obliterantă a membrelor inferioare 
este apanajul vîrstei. în general, de 
50 de ani sau peste. Trombarterita 
obliterantă poate să apară insă și 
mai devreme. în jur de 35—40 ani.

— Cum se manifestă, care sint pri
mele simptome ale arteritelor ?

— Boala. în perioada în care este 
constituită, are o manifestare clinică 
tipică, 
dicație 
seămnă că bolnavul are dureri în 
mușchii gambei în timnul mersului, 
la început după distante mai mari 
parcurse, de circa 500—1 000 m. cen
tru ca, pe măsură 
sează. se apară la 
sau 25 m. în fazele 
apare și în repaus 
tulburări trofice, i . 
cangrena degetelor. De obicei, bol
navul se adresează medicului cind 
boala este de mult instalată. De a- 
ceea. aș vrea să atrag atenția asupra 
primelor simptome. premergătoare 
acestor faze, și care sînt mai puțin 
cunoscute de populație. Primele sem
ne se pot manifesta sub formă de 
furnicături în membrele inferioare, 
răceala picioarelor, asociată 
de paloarea labei 
getelor.

— Din moment 
cauzele bolii, ar 
arteriopatiile ?

— Este o problemă care 
specialiștii atît din domeniul cerce
tării. cit și din rețeaua sanitară. Pro
filaxia primară — a apariției bolii — 
este o concepție modernă care vi
zează și arteriopatiile. Dat fiind că 
cea mai frecventă cauză a arterio-

tradusă prin așa-zisa clau- 
intermitentă ; aceasta în-

ce boala progre- 
numai 100 m, 50 

: avansate durerea 
și se asociază cu 

mergînd pină la

uneori
piciorului și a de-

ce sint 
putea fi

cunoscute 
prevenite

preocupă

recunoscut astăzi 
de către specia
liști că fumatul, 
indiferent că este 
vorba de țigări 
cu filtru sau 
fără, de pipă, este 
un fgctor extrem 
de nociv pentru 
suferințele de na
tură ateroscleroti- 

trombangeitică. Deci nu 
mai încape discuție că fumatul 
trebuie interzis cu desăvîrșire, în- 
trucît nicotină din tutun acțio
nează nociv asupra vaselor de sin
ge. Nicotină dă naștere la sub
stanțe vasoconstrictoare care, pe 
o arteră lezată anterior, mărește spas
mul, deci gradul de îngustare a vasu
lui; ca urmare, pot să apară com
plicații, ca necroza țesutului nehră
nit de singe, deci cangrena,

— Evident, acestea sint situații- 
limită, dar pentru a nu se ajunge la 
ele ce măsuri pot.fi luate, din vreme?

— între factorii de risc care favo
rizează instalarea și evoluția bolii — 
și asupra cărora se poate acționa 
— enumerăm obezitatea, diabetul, 
hipertensiunea arterială, hipercoles- 
terolemia, sedentarismul, stressul 
psihic. Se înțelege că asupra unora 
din factorii citați putem interveni 
direct și eficient. ~ 
greutatea corporală, comba.te seden
tarismul. trata corect hipertensiunea 
arterială, renunța la fumat, corecta 
in bună măsură colesterolul și hijper- 
lipidemia, adică procentul crescut de 
grăsimi din singe.

— Odată declanșată boala, arterio
patia periferică, ce tratament este 
indicat să fie urmat ? , .

— Tratamentul este compley^ji de 
lungă durate. Tratamentul r.'.adica- 
mentos este in funcție si de Stadiul 
bolii și vizează asigurarea unei cir
culații colaterale care să irige teri
toriul trunchiului principal obturat. 
Se administrează substanțe vasodila- 
tatoare care, dacă sînt bine conduse, 
adică administrate în doze suficiente 
sau în asociere cu alte medicamente, 
dau rezultate foarte bune. îgjena mo
dului de viață, medicali? și trata
mentul balnear, în special cu băi 
carbogazoase în stațiunile Buziaș, 
Tușnad. Borsec, Vatra r > .ei, Co- 
vasna ș.a„ permit opri, r 
bolii, ameliorarea sau 
pariției ei.

Putem controla

v .ei, 
evoluției 

Menirea a- 
ițȚ

Convorbiri Jealizată de 
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Nici păgubașii 
nu erau mai breji
Probabil că in momentele lor de „des

tindere" — seara, după incuierea in celule 
sau oricînd în programul de penitență sur
vine un repaus — „colegii" se string in 
jurul lui Samoilă Ștefan și-1 roagă să le 
mai povestească o dată cazurile care i-au 
adus cea de-a 18-a condamnare din viața 
sa. Dacă așa se întimplă, este de presupus 
că nu trece mult pină ce respectivul colț 
de pușcărie răsună de hohote de ris. Și 
zău că victimele pentru a căror estorcare 
S. Șt. ispășește 5 ani de închisoare — pe
deapsă dreaptă — nici nu merită altă con
siderație.

în dosarul Judecătoriei Brașov nr. 866/82 
apar șapte păcăliți, cu suma totală de 
147 000 de lei. Cîți or mai fi cei care 
s-au jenat să reclame, să se constituie 
parte civilă, cine știe 1 Trebuie să recu
noaștem că e... peste mină să te prezinți 
la miliție și să • -......................
eu am vrut să 
tul cu care m-i 
cuvînt".

Și totuși aceasta a fost situația în care 
i-a adus Samoilă Ștefan pe estorcații lui... 
Cu experiența a 58 de ani de viață și 17 
condamnări penale, S. Șt. părea să fi ajuns 
la un mod de acțiune eficient și fără 
riscuri. Problema-cheie era să găsească 
persoane cu bani, lacome și predispuse să 
se îmbogățească indiferent cum, stăpînite 
de aviditate pină la pierderea lucidității. 
Și le-a găsit.

își alegea victimele dintre clienții frec- 
venți ai restaurantelor bune sau dintre 
clienții ocazionali pe care îi „mirosea" cu 
punga plină, fie că aceia beau vreun al- 
dămaș, fie că puneau la cale vreo afacere. 
Se „lipea" la masă, făcea cunoștință întot
deauna cu aer superior de om chivernisit.

spui ■ „Să vedeți, știți, eu, 
falsific bani, dar specialis- 

■am înțeles nu s-a ținut de

Consumații, conversații, plată. întotdeauna 
era filotim. Stinjeneala celuilalt o alunga 
fluturindu-i sub priviri porivizitul plin cu 
bancnote de cite o sută, noi nouțe, foșni
toare, să te tai in muchea lor, nu alta. Cînd 
se împrietenea mai bine, destăinuia și se
cretul bogăției sale : are matrițe de fabri
cat bani. Mai mult ! Caută 'un partener de 
afaceri care să finanțeze, in continuare, 
„monetăria" clandestină, contra unui profit 
de 900 la sută. După destule codeli, în
doieli, tratative, accepta colaborarea nou
lui partener, promițindu-i o demonstrație 
pe viu.

Demonstrația avea loc la domiciliul „cli
entului", după altă serie de măsuri de pre
cauție, legăminte solemne de discreție, ju
răminte și iluzii. Afară ii aștepta întot
deauna un taxi, ori un „particular" anga
jat cu ora (recuzită de nabab), iar compli
cele Vatamaniuc loan asigura paza. în sfir- 
șit, venea momentul demonstrației. Piesele 
ei : o teșcherea din doc negru cu două bu
zunare (dintre care unul ascuns, conținînd 
trei bancnote noi), o sticluță cu cerneală 
roșie, o bancnotă de 10 lei, două hîrtii albe 
veline, de mărimea celei tipărite. Făcea 
un fel de sandviș cu bancnota între hîrtii, 
îl așeza în buzunarul vizibil și cerea o pană 
de găină. Pină să fie orătania prinsă și ju
mulită, întorcea „matrița" cu buzunarul 
ascuns spre exterior. Urma o mîzgăleală cu 
gesturi cit mai solemne apoi — chestie de 
prestidigitație foarte simplă — scoaterea 
la vedere a bancnotelor din buzunarul as
cuns. Chilipirgiul rămînea ca trăsnit : în 
loc de o bancnotă, apăreau intr-adevăr, 
trei 1

Samoilă se lăuda că posedă o matriță 
și pentru sute, dar nu mai are cer
neală albastră. „Specială", se înțelege, 
adusă de „străini", cam zece mii de lei 
sticluța. Noul partener il finanța cit putea 
de repede. Drept garanție, i se încredința 
spre păstrare cerneala miraculoasă, după ce 
era „procurată", desigur. Avind această 
garanție in mină, chilipirgiul mai dădea 
10 000 și pentru hirtie, tot „specială". Pină 
să fie procurată hîrtia, cerneala se scurgea 
din sticlă printr-o spărtură dibaci execu-

tată de escroc. Cînd să se treacă la edi
tarea tirajului, ia cerneala de unde nu-i I 

' Lamentări, exclamații, furie, un întreg tea
tru. Odată Samoilă a și „leșinat", de su
părare că s-a vărsat prețioasa substanță, 
altă 
tul" 
faci,

In . . .
nu fi „umblat cu grijă cu cerneala specială' 
partenerii de afacere scoteau alte mii de 
lei. implorindu-1 pe Samoilă să mai facă 
rost de o sticluță, jurindu-se că data viitoa
re vor fi 
altul și-a 
dintre
— cînd 
lă și-a 
ței — n-a păstrat legămintul de taină și 
a „pasat pontul" și unui prieten bun, in- 
demnîndu-1 să iasă in calea „fabricantului 
de bani", să încerce și el a-1 finanța. Na
babul atîta aștepta. Iar avansurile primite 
de la unul, de la altul, îi foloseau sâ eta
leze o viață pe picior tot mai mare. Că 
cerneala „specială" nu-1 costa mare lucru ; 
o cumpăra de la orice librărie, la rind cu 
școlarii.

Escrocul și-a primit pedeapsa ca escroc. 
Credulilor li s-a recunoscut dreptul de a-și 
lua avansurile înapoi (cînd va fi infracto
rul solvabil...).

Dar, cu toate că ei contează ca victime, 
de fapt sint victimele propriei lipse de 
morală. Drept pentru care le și publicăm 
numele, in ordinea sumelor pe care le-au 
„investit" în scopul falsificării de bani : 
Farcaș Andrei (40 000), Deleanu Ion 
(40 000), Romulus Blegu (31 000), Barbu Mi
ron (14 000), Albert Laioș (12 000), Stancu 
Cameluța (7 000), Iliescu Virginica (3 000).

dată nu s-a liniștit pină ce „neglijen- 
nu l-a consolat : „Lasă, lasă, ce să-i 
unde e cîștig, e și pagubă".
toate cazurile, copleșiți de vina de a

mai atenți. Unul s-a împrumutat, 
vindut mașina, altul calul. Unul 

„parteneri", Romulus Blegu, 
au făcut cunoștință, Samoi- 
stăpînit perfect mușchii fe-

Frigul din suflet
proces, acest divorț în-

2 580/1982 la Judecător'a
Trist, înfrigurat 

registrat sub nr. 
sectorului 6. Altminteri, cu ziceri lipsite de

originalitate. pe tipicul pricinilor de acest 
fel :

„în ultimii 15 ani s-au ivit între noi 
neînțelegeri grave, datorită faptului că 
soțul a început să întrețină relații intime 
cu altă femeie, cu care continuă si in pre
zent". Motiv comun, ultrabanal de despăr
țenie (s-ar putea tipări formulare cu ase
menea argumente I). urmat imediat insă de 
„sclipirea" de originalitate a cazului : ..Mă 
amenință că mă va interna intr-un cămin 
de bătrini și va scăpa de mine". Surprin
zătorul motiv e confirmat de o martoră. 
El. T. : „Știu că pîrîtul o amenința pe re
clamantă că o va interna la azil".

Martora — femeie in toată firea. 65 de 
ani ! La fel și cealaltă martoră care a apă- . 
rut în proces : D. V. — 61 de ani. Chiar 
și părțile sint oameni în toată firea. Re
clamanta. Elvira P„ s-a născut in anul 
1911. iar pîrîtul. C. P.. s-a născut in anul 
1910. Erau oameni în toată firea încă din 
anul în care s-au căsătorit. 1941. la înce
putul celui de-al doilea război mondial. De 
aici și impresiile contradictorii stirnite de 
acest proces. Pe de o parte te cuprinde 
stupoarea aflînd că „apărătorul reclaman
tei învederează instanței că in dimineața 
acestei zile oîritul a venit la judecătorie și 
a luat-o fortat oe reclamantă acasă, bă- 
tînd-o“. pe de alta te tulbură văicărelile 
năbădăiosului pirit. prin care anunță in
stanța că „sintem bătrini și bolnavi, eu 
avind boala Parkinson".

Dar nu pentru ciudățenia acestei geron- 
to-despărțenii relatăm cazul, ci pentru til- 
cul cu valoare de avertisment apărut sore 
finalul lui. Judecătoria a admis acțiunea, 
a desfăcut îndelungata căsnicie din vina 
exclusivă a pîritului ; acesta a făcut recurs, 
anexind o — aparent — firească revenire 
a reclamantei : „Subsemnata P.. Elvira de
clar prin prezenta că sint de acord să-mi 
retrag acțiunea" etc., etc. La termenul de 
infățișăYe însă — o nouă lovitură de tea
tru ! Reclamanta stăruie in cererea de des
părțire, dovedind că precedenta revenire 
a fost scrisă sub teroare, schingiuită. Bine
înțeles, tribunalul i-a dat dreptate, a men-

ținut hotărârea de divorț. Ce-a avut însă 
de zis violentul soț ?

— Soția mea. reclamanta, ar vrea să se 
împace, dar se află sub influența nefastă 
a unei prietene 1

Aici voiam să ajungem cu relatarea. Cum 
adică. ..influențată" 7 După 41 ani de căs
nicie. aproape de nunta de aur. puterea 
afecțiunii și încrederii reciproce să se rupă 
oare atît de ușor, ca un fir de pinză de 
păianjen, la întîia adiere 7 Dacă ar fi să 
fie așa. dacă puterea de influentă a unei 
„prietene" s-ar dovedi mai puternică decît 
puterea de influență a unei conviețuiri de 
41 de ani. înseamnă câ acei ani s-au scurs 
fără rost. Si atunci, căsătoria e ca și cum 
n-ar fi existat. A fost un cămin pe care 
soții în loc să-l inalțe. l-au surpat mereu. 
Si a venit iarna vieții, și e frig și în toiul 
verii, și n-ai un suflet in care să te in- 
crezi...

Din caietul 
grefierului

„In jurul orei 22 întorcindu-mă cu feti
ța in virstă de 4 ani de la teatrul „Țăndă
rică" (!) cind treceam prin dreptul localu
lui „Minion", susnumita s-a repezit asupra 
mea, prin surprindere și m-a lovit cu to
cul pantofului de două ori in cap. Soțul 
meu, care era de față, nu numai că nu m-a 
apărat, dar m-a lovit și el cu piciorul la 
genunchi, ca gest de dispreț și aprobare".

(Din plîngerea înregistrată la judecătoria 
sectorului 1 sub nr. 7334 /81)

pe str. Făgetului,
1 un bilet pe care 
imediat-. Am in-

„Ajungînd intimplător 
am văzut la casa cu nr. 
scria : -Sint plecat, vin 
trat in casă și nu mai rețin ce am luat...'

(Din declarația inculpatului in dosarul 
Tribunalului județean Brașov nr. 893/82)

Sergiu ANDON
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE - urgent încheiate!
SUCEAVA:

Decalaje nejustificate 
intre consilii 

agroindustriale vecine
Pînă vineri seara, porumbul a fost se

mănat în județul Suceava pe 19 410 hec
tare din cele 26 370 planificate. în ulti
mele zile s-a realizat viteza zilnică pla
nificată de 2 800 hectare. Vremea se 
menține bună și este posibilă depășirea 
ritmului de lucru stabilit. Ca urmare a 
bunei organizări a muncii mecanizatori
lor și cooperatorilor, o serie de imitați, 
cum sînt cooperativele agricole Ipotești. 
Burdujeni, Mitoc, Pătrăuți, Marginea și 
Horodnic, au încheiat insămînțarea po
rumbului.

Și în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Verești, în care ne-am aflat 
în ziua de 21 aprilie, se acționează intens 
pentru accelerarea ritmului însămînțării 
porumbului. Aici s-a depășit viteza zilnică 
planificată cu 50 hectare. Viteze ' mai 
mari decît cele planificate s-au realizat 
și în cooperativele agricole Adincata, 
Fîntînele, Siminicea și Zvoriștea, unde 
există posibilitatea ca semănatul să se 
termine pînă duminică, 24 aprilie.

în următoarele 2—3 zile semănatul po
rumbului poate fi terminat și în consi
liile agroindustriale Suceava, Șiret și 
Vadu Moldovei, unde realizările se si
tuează peste media județului. Există insă 
decalaje mari intre unele consilii agro
industriale vecine, care au avut practic 
aceleași condiții de lucru. De pildă, pînă 
joi dimineața, în consiliul agroindustrial 
Ră'-'uți porumbul a fost semănat pe 46

Insămînțarea fasolei la C.A.P, Recea, 
județul Mehedinți

Foto : E. Dichiseanu

Ia sută din suprafață, în timp ce în con
siliul agroindustrial Gălănești — numai 
pe 15 la sută din suprafață. De aceea, 
aici, ca și în consiliile agroindustriale To- 
direști și Liteni, trebuie să se realizeze 
viteze zilnice superioare celor planificate 
pentru a se recupera răminerea în urmă.

Sava BEJINAR1U 
corespondentul „Scînteii"

MARAMUREȘ:

De la o zi la alta - 
viteze de lucru sporite
După frontul de ploi ce a străbătut nor

dul țării, vremea caldă și însorită din ul
timele zile a creat condiții favorabile ac

celerării ritmului la însămînțarea porum
bului și în județul Maramureș, care mai 
are de semănat cîteva mii de hectare cu 
această importantă cultură. în acest sens 
este semnificativă sporirea vitezei de la o 
zi la alta, pe măsură ce- terenul se zvîn- 
tă. O dovedesc realizările din ultimele 
cinci zile, cînd, de la 8 la sută, suprafețele 
însămînțate au crescut la 54 la sută din 
prevederi.

în unitățile agricole din consiliul agro
industrial Ulmeni, unde porumbul a fost 
semănat pe 48 la sută din suprafețe, s-au 
obținut viteze zilnice de 120—150 hectare, 
față de nici 100 cu cîteva zile în urmă. 
Asemenea viteze sporite s-au înregistrat 
și în consiliile agroindustriale Seini, Șom- 
cuta Mare și Satulung, unde cooperativa 
agricolă Fărcașa a reușit să termine se
mănatul porumbului, iar cele din Ardusat 
și Tămaia urmează să termine în scurt 
timp această lucrare.

Obiectivul prioritar al campaniei agri
cole în momentul de față este încheierea 
în cel mai scurt timp a semănatului po
rumbului și cartofilor. Iată de ce în nu
meroase unități agricole, cum sînt cele din 
zona consiliilor agroindustriale Tg. Lăpuș 
și Copalnic Mănăștur. unde terenurile mai 
prezintă umiditate crescută, se execută 
însămînțările și cu atelajele. Zilnic. 70—89 
de asemenea mijloace se află în cîmp la 
semănatul porumbului pe asemenea tere
nuri mai dificile din coonerativele agri
cole Lăpuș, Libotin, Șurde'ști, Plopiș și 
Cetățele.

Pretutindeni este nevoie de o mai mare 
concentrare a forțelor la semănat, de o 
mai chibzuită folosire a timpului de lu
cru. precum și de o mai fermă disciplină, 
astfel ca, așa cum a stabilit comandamen
tul județean pentru agricultură. în cel mai 
scurt timp să se încheie semănatul porum
bului și plantarea cartofilor pe toate su
prafețele planificate.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

FURAJELE - strînse cu grijă!
TELEORMAN:

Cu aceeași răspundere - 
și mecanizatorii, 
și cooperatorii

în marea majoritate a unităților agri
cole din județul Teleorman, concomitent 
cu executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor se desfășoară din plin și recol
tarea furajelor pentru masă verde. Dato
rită condițiilor atmosferice favorabile, în 
toate cele 23 de consilii agroindustriale, pe 
terenurile semănate cu borceag, orz, lu
cerna și răpită furajeră culturile s-au 
dezvoltat frumos.

— în acest ari am acordat o atenție deo
sebită producerii unei cantități mari de 
furaje, în special a celor cu conținut bo
gat în proteină — ne spune tovarășul in
giner Pavel Horumbă, director la direcția 
agricolă județeană. Am tras învățămintele 
necesare din situațiile din anii trecuți, 
cînd. deși au prisosit furajele grosiere, în 
unele unități din județ, cum ar fi coope
rativele agricole de producție din Cerve- 
nia. Piatra și Vedea, animalele au ieșit din 
iarnă slăbite tocmai datorită lipsei de fu
raje bogate în proteine. Pentru a evita 
aceste situații. în toate unitățile s-au se
mănat între 40 și 100 hectare cu lucernă 
în cultură irigată și cite 20—30 hectare cu 
borceag de toamnă în diferite compoziții 
z— mazăre cu orz, rapiță cu graminee sau 
rapiță cu lolium. De asemenea, în acest 
,'a ne-am propus să realizăm 100 000 tone 

ide fin de lucernă. în acest scop, fiecare 
unitate agricolă și-a amenajat cite 20—45 
hectare de pajiște cultivată, unde anima
lele vor fi scoase la pășunat pe timpul 
vesS^Ca atare, se creează condiții pentru 
a nu se mai consuma masa verde de

plante furajere leguminoase. în prezent, 
recoltarea furajelor pentru masă verde 
este în plină desfășurare. Prin mobiliza
rea unui mare număr de mecanizatori și 
cooperatori, recoltarea rapiței se apropie 
de sfirșit. Din cele 13 232 hectare cultivate 
in județ cu furaje pentru masă verde — 
lolium, orz, secară și borceag de toamnă
— s-au recoltat peste jumătate.

Ne-am deplasat pe teren pentru a vedea 
cum se desfășoară recoltarea și însiloza- 
rea furajelor pentru masă verde în uni
tăți agricole 1 din consiliile agroindustriale 
Nanov și Smîrdioasa. La C.A.P. Poroschia, 
taurinele aveau la iesle rapiță amestecată 
cu paie. în această unitate, de douăspre
zece zile animalele sînt hrănite cu masă 
verde. De asemenea, au fost pregătite 
pină acum 380 tone de siloz de rapiță in 
amestec cu paie. După recoltare, supra
fața de 20 hectare cultivată cu rapiță a 
fost repede însămînțată cu porumb pentru 
boabe. Mai notăm că cele 1 500 de oi ale , 
cooperativei au fost de, cîteva' zile scoșse . 
la pășunaț, pe valea Nariovului.

Și în alte locuri ne-am convins .că se 
acordă atenție strângerii și însilozării fu
rajelor pentru masă verde. La coopera
tiva agricolă de producție „24 Ianuarie" — 
Țigănești, în fața silozurilor, patru coo
peratori lucrau la descărcarea ultimelor 
șase remorci cu’rapiță. Președintele uni
tății, Gheorghe Ciuciuc, ne spunea că ra- 
pița a fost recoltată de pe întreaga supra
față și insilozată. Au fost pregătite «astfel 
500 tone de siloz. Trecem pe lingă lucer- 
niera din fața cooperativei. Șapte aripi de 
ploaie irigau de zor. Șeful fermei zooteh
nice, tovarășul Andrei Caraman, ne arăta 
că anul trecut de pe această suprafață 
s-au obținut cinci coase. Acum, prin iri
garea din timp a culturii se urmărește 
realizarea a șase coase. Și la cooperativa , 
agricolă Brînceni. din consiliul unic agro
industrial Smîrdioasa, pe președintele 
unității, Ion Duță, îl găsim în cîmp. „Am 
terminat de recoltat rapița de două zile
— ne spune dînsul. Acum lucrăm la insi- 
lozarea ei. De mai bine de 10 zile admi

nistrăm în hrana animalelor rapiță- în 
amestec cu paie. Și rezultatele sînt vizi
bile. Producția de lapte a crescut".

Din păcate, nu peste tot se lucrează cu 
aceeași răspundere. Situația de la coope
rativa agricolă din Cervenia este conclu
dentă în acest sens. Prima impresie a fost 
aceea a unei slabe preocupări pentru fu
rajarea la timp a animalelor. Era ora 
două și jumătate și încă nu li se adusese 
hrana. Totodată, este de notat că și acum 
animalele sînt furajate tot cu paie. De 
ce această situație ? De la șefa de briga
dă, Maria Danciu, aflăm că aceasta este 
consecința neasigurării în anul trecut a 
unor furaje de bună calitate. Se pare că 
nici acum lucrurile n-au intrat pe un 
făgaș normal în această cooperativă a- 
gricolă. Deși s-au cultivat 50 hecta
re cu rapiță în amestec cu lolium, doar 
jumătate din această suprafață a fost 
recoltată. Din această cauză s-a intîr- 
ziat administrarea furajelor masă ver
de în hrana animalelor. Pentru redre
sarea activității din Sectorul zootehnic al 
acestei cooperative agricole, direcția agri
colă județeană a luat o serie de măsuri, 
între care cea mai importantă se referă 
la sporirea suprafeței destinate furajelor 
bogate în proteine. Ca atare, în acest an, 
cooperativa a cultivat 100 hectare cu lu
cernă. 20 hectare cu sfeclă furajeră și a 
amenajat 25 hectare de pajiște cultivată 
cu lolium în amestec cu lucernă. Impor
tant este ca acum conducerea cooperati
vei șă ia măsuri pentru strîngerea la timp 
a nutrețurilor și asigurarea unei furajări 
îndestulătoare a animalelor.

Se poate aprecia că, pe ansamblul ju
dețului, recoltarea furajelor în această pri
mă etapă decurge în bune condiții. Există 
însă, după cum s-a văzut, și unele excep
ții. Important este ca. pe măsură ce cul
turile ajung la maturitate, nutrețurile să 
fie strînse și însilozate în cantități cît mai 
mari, spre a se asigura furajele necesare 
hranei animalelor.

Gheorghe IONIȚA \ 
Stan ȘTEFAN >

In întrecerea socialistă ce se desfășoară in 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, oamenii muncii de 
Ia întreprinderea „Electroaparataj" din Capi
tală iși concentrează eforturile asupra reali
zării și depășirii planului la toți indicatorii, in 
condiții de eficiență economică sporită.

Prin măsurile tehnico-organizatorice adopta
te la fiecare loc de muncă și în toate schim
burile, precum și prin reproiectarea și moder
nizarea produselor s-au realizat, peste sarcini
le de plan, la producția netă — 4 milioane Iei, 
la producția fizică — 3 milioane lei, la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată — 6 milioane 
Iei și Ia export — 3 milioane Iei, îndeosebi pe 
seama creșterii productivității muncii. Prezen
tăm cîteva chipuri de fruntași, surprinse in am
plul proces al muncii creatoare, oameni care se 
bucură de stima și prețuirea întregului colectiv. 
De sus în jos : Mariana Samoilă. Marin Cană, 
Mihai Sanda, Wilhelm Haufman și Ion Olaru.

Sandu CRISTIAN

Sprijin concret gospodăriilor populației
ii

h creșterea animalelor contractate la fondul de stat
Pentru dezvoltarea mai rapidă a zootehniei, concomi

tent cu măsurile întreprinse pentru dezvoltarea și mai 
puternică a acestui sector în unitățile agricole socia
liste, o atenție cu totul deosebită se acordă sporirii 
efectivelor și producției animaliere în gospodăriile 
populației. Un ansamblu de măsuri cuprins în legi și 
decrete ale Consiliului de Stat, adoptate cu deosebire 
în ultimii ani. creează cadrul economic, organizatoric 
și juridic menit să cointereseze populația de la sate 
în sporirea numărului de animale și a producției ani
maliere, în cadrul acestor măsuri se înscriu și regle
mentările cuprinse în Decretul Consiliului de Stat pri
vind contractările și achizițiile de animale, păsări și 
produse animale, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1982, 
precum și recentul Decret al Consiliului de Stat prin 
care se acordă noi stimulente crescătorilor de bovine 
în special.

Multe consilii populare județene și comunale, acțio- 
nînd in spiritul documentelor de partid, al actelor nor

mative care reglementează această activitate, au inițiat 
o serie de măsuri menite să asigure creșterea substan
țială a producției zootehnice în gospodăriile populației: 
organizarea de pajiști cultivate și folosirea rațională a 
acestora, îmbunătățirea izlazurilor, sprijinirea produ
cătorilor în procurarea de purcei, păsări și chiar viței, 
asigurarea reproducătorilor de rasă, atribuirea unor 
suprafețe pe care să le însămînțeze cu plante de nu
treț în cultură dublă etc. Totodată, se cuvine remar
cată activitatea acelor consilii populare care populari
zează larg avantajele ce decurg din noile măsuri de 
cointeresare a producătorilor agricoli care contractează 
cu statul animale și produse animaliere.

în legătură cu modul în care consiliile populare și 
organele agricole din județul Giurgiu sprijină gospo
dăriile populației în sporirea efectivelor de animale si 
a producției animaliere, am avut o convorbire cu to
varășul Gheorghe Nițu, vicepreședinte al consiliului 
popular județean.
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MATERIALELOR - OBIECTIV PRIORITAR IN ECONOMIE

0 nouă tehnologie de reciclare 
așteaptă să fie mai larg valorificată

Dacă țesăturile purtînd marca 
„Textila" Cisnădie se bucură de re
nume. aceasta șe datorează poate. în 
primul rind. fericitei îmbinări a cu
lorilor în motive decorative’ de o 
aleasă inspirație. Iar dacă la armo
nia culorilor adăugăm deosebita ca
litate a aceător țesături — covoare, 
stofe sau pături — e lesne de înțeles 
cum de mulți ani încoace ele n-au 
atras nici măcar o singură reclama- 
ție din partea beneficiarilor. Cum 
asigură muncitorii și specialiștii de 
aici o calitate constantă produselor, 
în condițiile in care, de la an la an, 
sporește ponderea materialelor re- 
folosibile din compoziția țesăturilor ? 
în acest sens este demn de men
ționat că, în anul 1981, 69 la sută din 
țesături conțineau materiale refolo- 
sibile, în 1982 — 77 la sută, iar in 
acest an proporția articolelor cu ast
fel de materiale va crește la 83 la 
sută (în total vor fi valorificate 2 900 
de tone).

în atelierele de creație. în secția 
de prelucrare a materialelor refolo- 
sibile. in celelalte secții ale între
prinderii urmărim „firul" reintrodu
cerii în circuitul 
productiv a aces
tor materiale. Se
cretul care face 
ca asimilarea lor 
să nu fie in detri
mentul calității 
produselor noi ?

. Pe fiecare fază 
a fluxului tehno
logic există responsabilități precise 
privind colectarea, manipularea, de
pozitarea materialelor refolosibile și, 
apoi, folosirea lor, în amestec cu 
materii prime de bază, în conformi
tate cu rețetele judicios elaborate 
pentru fiecare articol în parte. Pentru 
filarea în bune condiții a capetelor 
de fire provenite de la țesătorii, de 
pildă, specialiștii de aici au pus la 
punct o nouă tehnologie, pentru apli
carea căreia au realizat adaptări la 
utilajele din dotare. De reținut sînt 
și eforturile de autoutilare vizînd 

• asigurarea stabilității în amestec a 
fibrelor reciclate cu materia primă 
de bază.

Cea mai originală contribuție pe 
linia valorificării materialelor refo
losibile constă intr-un utilaj realizat 
la atelierul mecanic al întreprinderii, 
in colaborare cu Institutul de cer
cetări textile. El folosește drept ma
terie primă deșeuri cu fibră foarte 

r..scurtți, nefilabile,. altminteri fără nici 
o întrebuințare. Ește vorba de res- 
tiin’ de țesăfuri scoase din uz și ob
iectate de la populație, de la cămine 
și hoteluri : lenjerie cu grad avansat 
de uzură, căptușeli de haine vechi, 
petice de țesături din orice amalgam 
de fibre (sintetice, de bumbac, 
cînepă, celofibră, exceptind doar cele 
de in). El prelucrează, practic, orice 
material textil vechi care nu se mai 
poate fila.

Produsul obținut cu ajutorul aces
tui utilaj ? Un șnur izolant. cu dia
metrul de 40 mm (cintărind 100 g pe 
metrul liniar), din destrămătură tex
tilă, armată în interior cu două fire 
de poliester, iar în exterior cu o 
plasă rară, tricotată tot din aseme
nea fire. Domeniile de utilizare a 
șnurului din material textil vechi ? 
Testind acest produs. Institutul de 
cercetări în construcții — ÎNCERC — 
a constatat că prezintă proprietăți 
de izolare termică și rezistență me
canică comparabile cu ale șnurului 
de vată minerală, produs deficitar, 
energointensiv. pe care-1 poate în
locui. Așadar, el poate fi folosit la 
izolarea conductelor (îmbrăcat într-o 
„cămașă" de ipsos) și a aparatelor 
de la punctele termice ; la izolarea 
rosturilor dintre panourile mari de 
fațadă, cît și dintre rama de tîmplă- 
rie și golurile de uși și ferestre la

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILĂ

blocurile noi de locuințe din pre
fabricate. Specialiștii de la ÎNCERC 
au evaluat, totodată, și necesarul de 
astfel de șnur izolant : 1 000 de tone 
pe an. menite să înlocuiască aceeași 
cantitate de șnur din vată minerală.

Ar fi nevoie deci, in total, de 25 
de utilaje de tipul celui realizat la 
Cisnădie. care a intrat în funcțiune 
în toamna anului trecut. După toate 
indiciile, acesta riscă să rămînă însă 
singur.

De ce nu se întreprinde nimic pen
tru a asigura, la nivelul fiecărui ju
deț. astfel de capacități de prelu
crare ? Să nu existe materia primă 
necesară ? Dimpotrivă, ea există din 
abundență. La Centrala pentru recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile aflăm că la 1 ianuarie 
a.c., în stocul întreprinderilor din 
subordine existau 8 000 tone de 
materiale textile vechi. Iar de atunci 
stocul n-a făcut decît să sporească, 
intrucît nu s-a prezentat absolut nici 
un „client".

Să nu se fi făcut suficientă popu
larizare noului produs ? Dimpotrivă.

Pe de o parte. 
Institutul de cer
cetări textile a 
organizat în vara 
anului 1982 o de
monstrație pe uti
lajul 4 adus la 
București in acest 
scop, in fața a 
numeroși poten

țiali beneficiari și a unor re
prezentanți ai întreprinderilor din 
sectorul textil. Pe de altă parte, a 
trimis adrese către ministerele, că
tre trusturile de izolații și construcții 
din țară, potențial interesate de noul 
produs, solicitînd să se indice ne
cesarul fiecăruia.

Pînă în prezent însă, nici un răs
puns favorabil. Degeaba sporesc deci 
stocurile de material textil colectat. 
Degeaba declară Centrala industriei 
de mașini și utilaje pentru industria 
ușoară că poate prelua în fabricație 
utilajul, dacă nu primește nici [o 
comandă în acest sens.

De menționat că în țări cu o in
dustrie dezvoltată, ca Franța, bună
oară, astfel de materiale se folosesc 
în izolații de mai multă vreme. De 
ce să fie ele desconsiderate la noi ? 
De neînțeles, cu atît mai mult cu 
cit aceste materiale nu se mai ex
portă tocmai pentru a fi valorificate 
aici, în țară. Fără.- .îndoială că la 
anumite izolații e preferabil să se 
folosească materialele clasice : vata 
minerală sau vata de sticlă. După 
cum s-a văzut însă, există atîtea 
domenii în care noul material poate 
fi folosit cu succes. Iar economia de 
energie, ca să ne referim numai la 
aceasta, e considerabilă : la tona de 
șnur textil se consumă 450 kWh, 
față de 7 024 kWh la vata minerală.

Concluzia care se impune ? O con
cluzie valabilă și în ce privește alte 
materiale refolosibile : nu este su
ficient ca deșeurile să fie recupera
te, colectate. Nu e suficient nici să 
se dispună de ingenioase tehnologii 
de valorificare. Fără voința de a 
atrage aceste resurse în circuitul 
economic, celelalte eforturi rămin 
fără finalitate.

De ce să se aștepte ca. mai întîi 
Ministerul Anrovizionării „să taie" 
din repartițiile de vată minerală sau 
de sticlă pentru ca abia apoi să se 
manifeste interes pentru înlocuitori ?

Este o optică dăunătoare, deloc 
favorabilă reintroducerii în circuitul 
economic a resurselor materiale re
folosibile, menite să contribuie la 
lărgirea continuă a bazei proprii de 
materii prime.

Ioana DABU

— Tovarășe vicepreședinte, ce loc 
define, in ansamblul zootehniei ju
dețului, creșterea animalelor in gos
podăriile populației și care este con
tribuția acestui sector la realizarea 
fondului de stat ?

— Din datele ultimului recensă- 
mînt rezultă că, din totalul efective
lor înregistrate în județ la începutul 
lunii februarie, gospodăriile popu
lației dețin peste 31 la sută din nu
mărul de vaci și juninci. aproape 52 
la sută din cel de ovine, 42 la sută 
din găinile ouătoare, 14 la sută din 
porcine, 51 la sută din iepuri. 85 la 
sută din animalele de blană etc. în 
baza programului județean de dez
voltare a zootehniei și a planului pe 
1983, la sfîrșitul acestui an. în sec
torul gospodăriilor populației efecti
vele vor trebui să crească la aproape 
41 000 bovine. 86 000 porcine. 105 000 
ovine și 866 000 păsări ouătoare. Este 
o încărcătură de animale și păsări 
destul de mare dacă ținem seama că 
sintem județul cu cea mai mică su
prafață de pășuni și finețe naturale. 
Contribuția gospodăriilor populației 
la realizarea fondului de stat se va 
concretiza în acest an în aproape 
4 400 tone carne și 78 000 hectolitri de 
lapte ; ponderea o deține carnea de 
porc, care reprezintă aproape jumă
tate. Contractarea acestor produse 
este practic încheiată, cu excepția 
cărnii de porc unde nu am asigurat 
încă toți purceii necesari.

— Dispun gospodăriile individuale 
de condițiile materiale necesare in 
vederea realizării efectivelor plani
ficate și livrării cantităților de pro
duse animaliere stabilite ?

— Chiar dacă nu am reușit încă să 
asigurăm tot ceea ce își doresc pro
ducătorii individuali — și trebuie să 
spun că dorințele lor sînt pe deplin 
îndreptățite — noi considerăm că 
măsurile adoptate in acest an de co
mitetul județean de partid, de comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean sînt de natură să ducă la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin aces
tui sector în 1983.

— Concret, in ce constau aceste 
măsuri ?

— înainte de a stabili cite animale 
să crească producătorii individuali 
dintr-o comună sau alta, precum și 
ce cantități să livreze la fondul de 
stat, am analizat posibilitățile con
crete. reale, de asigurare a bazei fu
rajere în fiecare localitate. în pri
mul rind am stabilit ca. din loturile 
date în folosință membrilor coopera
tori. circa 1 200 hectare să fie culti
vate cu plante de nutreț. Dar sîntem 
conștienți că ceea ce se obține pe 
aceste petice de lucernă nu este su
ficient pentru a putea crește o vacă 
sau îngrășa un tăurâș. Pentru aceas
ta este nevoie de pășune bună, unde 
animalul să fie ținut din primăvară 
pînă în toamnă, fără alte cheltuieli 
cu furajele. Este nevoie apoi să asi

guri oamenilor posibilități reale de 
a produce nutrețuri pentru perioada 
de stabulație. Tocmai de aceea, am

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe NIJU 

vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Giurgiu

început cu regenerarea intensivă a 
celor 4 500 hectare de pajiști aflate 
în proprietatea consiliilor populare, 
acțiune care este încheiată pe 90 la 
sută din suprafața existentă. Aceste 
lucrări au fost făcute nu numai cu 
mijloace mecanice, ci și printr-o 
participare largă a crescătorilor de 
animale. De asemenea, pentru com
pletarea stocurilor de furaje necesare 
in perioada de stabulație am stabilit 
să fie atribuite producătorilor indivi
duali 5 500 hectare, pe care să le în- 
sămințeze cu plante de nutret în cul
tură dublă. Ei vor mai beneficia de 
circa 130 000 tone paie și coceni. Mă
surile de sprijinire se referă la toti 
producătorii : de bună seamă. însă, 
aceste suprafețe și cantitățile de fu
raje vor fi repartizate cu prioritate 
celor care contractează cu statul ani
male său produse animaliere.

— Aceasta este situația in ce pri
vește furajele. Problema esențială

care se pune este : dispun producă
torii individuali din județ de efecti
vele necesare pentru a livra anima
lele și produsele animaliere contrac
tate la fondul de stat ?

— La bovine, contractele cu pro
ducătorii particulari s-au încheiat 
numai pe baza animalelor existente 
în gospodăriile individuale. Este vor
ba de 3 000 de tăurași. care in mod 
sigur vor asigura cele 1 200 tone 
carne cit reprezintă sarcina jude
țului la taurine. Altfel a trebuit să 
procedăm însă în cazul contractării 
de porci și păsări. în condițiile în 
care prețui unui purcel pe piața ță
rănească era exagerat de mare am 
fost din capul locului conștienți că 
vom găsi prea puțini producători 
care să fie dispuși să plătească 
aceste sume pentru a cumpăra pur
ceii ce urmau apoi să fie contractați 
cu statul. De aceea, într-una din șe
dințele comitetului executiv al con
siliului popular județean am stabilit 
ca toți cei 20 000 purcei, care trebuie 
contractați cu statul în sectorul gos
podăriilor populației, să fie produși 
in complexele de porci de la Giurgiu, 
Oinacu, Răsuceni. Izvoarele și Izvo
ra. Din aceste complexe au fost vîn- 
duți pină acum contractantilor de 
porci circa 12 000 purcei, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii aprilie să fie 
vînduți încă 8 000. Este însă o soluție 
de forță majoră. Pentru că rezolva
rea de fond a problemei nu se poate 
rezuma numai la asigurarea purceilor 
pentru contractanții de animale. Ea 
trebuie să ducă la sporirea puternică 
a numărului de porcine crescute în 
gospodăriile populației, dar aceasta 
nu se poate realiza doar pe' calea 
producerii purceilor în complexele 
zootehnice și vînzării lor apoi la 
populație. Trebuie ca fiecare comună 
să-și producă pe plan local atît pur
ceii, cît și celelalte animale. Acest 
lucru vrem să-1 realizăm începînd 
cu anul viitor.

— Cum anume ?
— Trecind la reorganizarea sectoa

relor gospodărești de pe lingă consi
liile populare comunale. Am stabilit 
ca fiecare comună să crească în a- 
ceste sectoare cel puțin 25 de scroa
fe. de la care se pot obține pe puțin 
350—400 purcei pe an. Tot în aceste 
sectoare se va produce și material

de reproducție pentru oi. păsări, 
iepuri, iar in perspectivă chiar și 
pentru taurine.

— Ce garanții există că aceste in
tenții frumoase vor deveni realitate ?

— Nu este vorba de intenții, ci de 
sarcini precise. stabilite pe baza 
unui program concret de dezvoltare 
a zootehniei în județul nostru. în ca
zul porcinelor, de exemplu, am sta
bilit ca de pe acum complexele să 
pregătească, pînă la sfîrșitul anului, 
2 000 scrol’ițe de la care.se vor putea 
obține în 1984 circa 28 000—30 000 
purcei. Dar membrii cooperatori vor 
putea cumpăra purcei și de la coope
rativele agricole, pentru că și in acest 
sector ne-am propus o schimbare de 
optică în ce privește așa-zisa concen
trare și specializare a fermelor zoo
tehnice. La păsări, problema se re
zolvă încă din acest an. Am stabilit 
ca în incubatoarele de la Mihăilești 
și Gorneni să producem. în următoa
rele luni, cel puțin 1.6 milioane pui 
pe care să-i vindem populației — și 
nu numai celor care au contractat 
păsări cu statul.

Acestea sînt în mare preocupările 
noastre în ce privește dezvoltarea 
creșterii animalelor și păsărilor în 
gospodăriile populației din județul 
Giurgiu. Noile stimulente acordate 
crescătorilor de bovine, prin recentul 
decret al Consiliului de Stat, sînt de 
natură să cointereseze și mai mult 
producătorii individuali în sporirea 
efectivelor și a producției animaliere. 
Tocmai pentru a explica oamenilor 
esența și sensul noilor reglementări, 
organele de partid și de stat din ju
deț au desfășurat și continuă să des
fășoare dezbateri aprofundate cu 
crescătorii de animale, demonstrîn- 
du-le prin calcule concrete, convin
gătoare. ciștigurile mari pe care le 
pot obține de pe urma contractării 
și livrării animalelor Ia fondul de 
stat, multiplele avantaje de care be
neficiază. Este cît se poate de evi
dentă înțelegerea cu care țărănimea 
privește aceste măsuri și acționează 
pentru a răspunde prin fapte stimu
lentelor și sprijinului acordate de 
stat.

Convorbire realizată de 
Iosif POP
Petre CRISTEA

cCONTRASTE-,
Note economici

Prețul clipei de neatenție
Oamenii, în clipe de 

neatenție, mai pierd 
cite ceva. în trenuri, 
în tramvaie, în auto
buze, chiar și pe 
stradă. Nu intîmplător 
s-au înființai birouri 
de obiecte găsite. Toc
mai in ideea de a le 
veni în ajutor păguba
șilor de cele mai multe 
ori neatenți.

Dar să „pierzi" la 
650 metri adincime, 
mai bine-zis să scapi 
in gura unui puț de 
sondă un ditamai dis
pozitiv de 3 țoii e cu 
totul ieșit din comun.

Nu am fi insistat asu
pra acestui fapt dacă 
sonda 1 078 din cadrul 
brigăzii de producție 
petrolieră Dumitrana, 
aparținînd schelei Titu, 
n-ar fi una din cele 
mai mari din unitate. 
Și dacă neatenția,' de 
fapt imprudența unui 
muncitor n-ar avea 
consecințe atît de se
rioase. De mai bine 
de o lună de zile 
o echipă de inter
venție se căznește li- 
teralmepte să desfunde 
sonda. în timp ce zil

nic se pierde o pro
ducție de patru tone 
de țiței. La care mai 
adăugăm timpul iro
sit de membrii echipei 
de intervenție, aștep
tați „ca piinea caldă" 
și la alte sonde. Există 
o vorbă din bătrîni 
care spune că se gă
sește cite unul care 
„să arunce o piatră în 
apă", iar o droaie de 
înțelepți se căznesc să 
o scoată. Cam așa a 
procedat și Mihai Co
vaci. autorul 'sprăvii. 
(Gheorghe Ioniță).

Tergiversări costisitoare
La Roșești, județul 

Vaslui, se construieș
te un complex de 
creștere și îngrășa re a 
porcilor, cu o capaci
tate de 44 000 capete 
anual. Se construiește 
începînd din 1979. dar 
de atunci nici unul 
din termenele de în
cheiere a lucrărilor nu 
a fost respectat. Con
structorul —IUTIFPEC 
Vaslui, altfel spus. în
treprinderea de utilaje 
terasiere. îmbunătățiri 
funciare, proiectări si 
execuții construcții, 
trebuia să încheie .lu
crările la acest o- 
biectiv în 1981, dar 
după ritmul în care 
avansează el nu va 
putea fi pus în func
țiune pînă la ultimul 
dintre termenele fi

xate : trimestrul IV 
1983.

în momentul de 
față, halele -de gesta
ție nu au gata insta
lațiile de mecanizare 
interioară. Hala de 
fătare nu are gata bo
xele și celelalte utili
tăți strict necesare 
desfășurării normale 
a procesului de pro
ducție. în- aceeași fază 
de execuție este si 
hala de creștere, unde 
ar urma să fie adă
postiți mii de purcei. 
Cit privește halele de 
îngrășare. acestea se 
află în diferite stadii 
de execuție, iar une
le nu au gata nici a- 
coperișul.

Cauzele acestei si
tuații se datorează,

în primul rînd, lipsei 
de grijă pentru asigu
rarea forței de muncă 
pe șantier, ca și folo
sirii insuficiente a uti
lajelor de construcții. 
La stația de betoane 
s-au adus cantități 
mari de balast, dar 
din cauza necorelării 
lucrărilor nu s-a creat 
front de lucru peptru 
turnarea betoanelor.

Se ridică întreba
rea : cînd va lua con
structorul măsuri care 
să asigure certitudi
nea că lucrările vor 
fi gata și noul obiec
tiv va intra în funcțiu
ne? Punem această 
întrebare întrucit ori
ce tergiversare a lu
crărilor este costisi
toare. (C. Bordeianu).

care.se
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COLOCVIILE
<■ Dezbateri ideologice# literar-artistice# de istorie

Dimensiunea socială a creației literare
Literatura prezentului-literatură originală, patriotică, umanistă

Literatura română din 
toate timpurile, de la bă- 
trînele balade și basme, de 
la tulburătoarele doine, de 
la cronicari și corifeii Șco
lii Ardelene la scriitorii 
pașoptiști și marii clasici 
din a doua jumătate a se
colului al XIX-lea (Emi- 
nescu, Creangă. Caragiale, 
Slavici, Macedonski, Coș- 
buc). la scriitorii moderni, 
din perioada interbelică, și 
pînă la cei de astăzi, a 
mărturisit și a cultivat ne
întrerupt vocația socialu
lui. denunțînd energic ste
rilitatea artei asociale. ne
angajată. suficientă sieși. 
Astfel, ea a putut fi o ar
mă de luptă activă în toate 
actele de răscruce politică, 
istorică și socială ale nea
mului, participind efectiv 
la înfăptuirea idealurilor 
sale de dreptate, indepen
dență și unitate națională, 
la făurirea istoriei sale, 
care s-a realizat în egală 
măsură cu sabia și cu con
deiul. Literatura noastră a 
jucat de-a lungul vremii 
un important rol social, re- 
levînd înaltele virtuți ale 
poporului, îmbărbătind ge
nerații de militanți pentru 
cauza libertății și propă
șirii patriei. Prin origine, 
scopuri și destinul ei, lite
ratura este un act social 
care situează omul în și 
față de lumea lui socială. 
Omul — ca și arta desprin
să de societate — izolat în- 
tr-un univers solipsist, ca 
un lup singuratic, este un 
produs artificial, un fals, 
întrucît prin natura lui 
este un zoon politikon, o 
ființă politică, deci impli
cit socială. Și totuși, chiar 
la ceasul acesta al istoriei, 
cînd socialul inundă din 
toate părțile universul in
dividului, cînd societăți se 
schimbă din temelii, cînd 
insul uman e înregimentat 
mai mult ca oricînd în 
ecuații sociale din care nu 
se poate sustrage decît re

tîndu-se și autocondam- 
nîndu-se, acum, cind soli
daritatea umană e invoca
tă și solicitată pretutin
deni. cînd omenirea, in to
talitatea ei. e confruntată 
hamletian cu a fi sau a nu 
fi. unii estetizanți de aiu
rea. zăpăciți de mirajul 
autonomiei artei pure. în
țeleasă ca simplu joc al 
spiritului, mai strimbă din 
nas cînd aud noțiunea de 
social. Strimbă. spun, căci 
toată marea artă a lumii 
s-a orientat dintotdeauna. 
și cu atit mai mult arta 
contemporană se orientea
ză spre social. în mințile 
înrobite unor prejudecăți 
estetizante, socialul se aso
ciază fals, automat și ra
pid cu sociologismul vulgar 
și nonvaloarea. în mintea 
unor atari estetizanți. so
cietatea s-ar opune chipu
rile strivitor individului ; 
fresca socială ar estompa 
și deforma portretele eroi
lor, le-ar sărăci viata su
fletească. Nimic mai fals 
și mai anacronic. într-o 
lume care devine prin na
tura obiectivă a mijloace
lor de comunicare tot mai 
socială, una din marjle 
teme ale creației în toate 
genurile fiind tocmai ra
portul dintre individ și is
torie. dintre om și socie
tate. Pe această temă 
ratura noastră a adus 
tribuții substanțiale, 
raportul viziunii prin
ra unor scriitori ca Zaha- 
ria Stancu, Marin Preda, 
A. Ivasiuc, D. R. Popescu, 
Eugen Barbu. Francisc 
Păcurariu. Ion Lăncrănjan, 
Dumitru 
Everac,
C. Țoiu. G. Bă'lăiță, C. Chi- 
riță, Octavian Paler, Stito 
Andrăs, ~ ~
Petre
Săraru, 
Vasile 
Pardău, 
încă mulți alții, contribuții 
remarcabile ca

lite- 
con- 
sub 

ooe-

Popescu. Paul 
Făn.uș Neagu,

Paul Georgescu, 
Sălcudeanu. Dinu

Arnold Hauser, 
Rebreanu. Platon 
C, Leu. N. Țic și

expresie

elevată 
avem cu 

participa la schimbul 
cultu- 

cum 
gene-

artistică originală, 
și diversă, incit 
ce 
mondial de valori 
rale. Ne trebuie, 
arăta secretarul 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „o li
teratură originală, patrio
tică și umanistă".

Firește, in centrul crea
ției literar-artistice a stat 
dintotdeauna. stă și va sta 
omul, omul concret, omul 
aparținînd unei colectivi
tăți umane, fată de care 
are drepturi și îndatoriri 
și în legătură cu care își

Ion Dodu BĂLAN

formează propria sa per
sonalitate. Ar fi greșit să 
ne imaginăm că ar putea 
exista păduri fără arbori, 
omenire fără oameni, dar 
și invers, numai oameni 
singuratici, asociali. bieți 
Robinsoni cu insula în su
flet.

Operele autorilor citați 
mai sus și încă multe alte 
ne demonstrează clar că 
ancorarea în social a lite
raturii noastre contempo
rane nu presupune nicide
cum ignorarea individului, 
a vieții lui sufletești, ci 
dimpotrivă. Opera lor 
poartă pecetea timpului și 
a spațiului în care a fost 
creată. încorporînd în ea 
atmosfera în care se mișcă 
eroii, climatul moral, rea
lități de ordin istoric, so
cial și spiritual. Omul e, 
firește, obiectul, subiectul 
și destinatarul literaturii, 
dar, înfățișînd omul, ea 
surprinde în țesătura ei 
pulsul sufletesc al marilor 
mulțimi. Aceasta presu
pune cunoașterea profundă 
și complexă a realității. în 
concretețea ei 
și de fiecare 
contextului

particulară 
zi. sublinierea 
existential. în

Perenitatea artei angajate, adine
în ultimele decenii se 

poate constata în lume o 
reînviorare a preocupărilor 
privitoare la viitorul lite
raturii și artei, la rostul pe 
care ele îl vor putea avea 
în orizontul societății vii
toare în care vor fi deplin ~ 
înfăptuite cuceririle revo
luției tehnico-științifice ar 
flate în zilele noastre în 
puternică desfășurare și 
care vă dobîndi proporții 
impresionante în perioada 
ce urmează. A fost reluată, 
sub forme mult mai com
plexe. în unele publicații 
culturale din străinătate, 
teza lui Platon despre inu
tilitatea poeților și artiști
lor în Republica imaginată 
de el. deoarece ei nu se 
pot înălța pînă la concepte, 
menținîndu-se în zona in
ferioară a cunoașterii sen
zoriale. a imaginii, sau con
cepția lui Hegel potrivit 
căreia literatura și arta, 
operînd cu idei întrupate 
în materie sensibilă, sînt 
condamnate să fie resor
bite de filozofie. Concep
țiile privind dispariția li
teraturii și artei în urma 
remodelărilor vieții, acti
vității și culturii umane în 
uriașul proces al schimbă
rilor determinate de cuce
ririle revoluției tehnico- 
științifice a cărei 
ploare va crește. în 
previzibil. într-un 
uluitor pentru 
noastră de astăzi, se situ
ează. în linii generale (și 
oarecum schematizate), în 
trei direcții principale. Cea 
mai insistent afirmată din
tre ele se bazează ne pro
cesul — fără îndoială real 

— al creșterii necontenite 
a ponderii gîndirii rațio
nale în procesul cunoaște
rii și în condiționările com
portamentului uman. în 
dauna conținuturilor emo
tive. a înregistrărilor sen
zoriale de informații, a re
acțiilor intuitive, a imagi
nației și fanteziei. O' altă 
concepție prevestește a- 
murgul literaturii și artei 
în urma declinului tot mai 
accentuat al potențialului 
lor de interpretare a rea
lității ce ne apare din ce 
in ce mai 
pretinzînd modalități 
interpretare 
mai pătrunzătoare și mai

sceptice de mai

sociale cele mai 
Desigur, aceste 

un caracter istoJ
formele 
evidente, 
forme au 
ric și dialectic, in interio
rul lor produeîndu-se mu
tații dintre cele mai sem
nificative. determinate de 
evoluția obiectivă a socie-, 
tății. Sfera noțiunii de so
cial este astăzi mult mai 
bogată și mai variată de
cît oricînd. constituindu-se 
intr-o inepuizabilă sursă 
de inspirație pentru toate 
speciile și genurile literare. 
Ea presupune angajarea 
artistului față de marile 
idealuri ale poporului său și 
ale umanității, față de toa
te problemele contempora
ne de care depinde viața 
individului și a societății : 
solidaritatea umană împo
triva exploatării și a dis
criminărilor de orice fel, 
colaborarea, prietenia, jus
tiția socială, dezarmarea 
nucleară, pacea, respecta
rea ideii de om. suprema 
valoare a lumii. lupta pen
tru statornicirea in relații
le dintre oameni și ponoare 
a legilor eticii și echității. 
Ea presupune, totodată, 
demascarea relelor sociale, 
a actelor antisociale și 
antiumaniste. a mentalită
ților retrograde, a atitudi
nilor învechite, anacronice 
și a sclerozei din gîndire. a 
atitudinilor, birocratice, a 
prejudecăților de tot soiul 
și a tot ceea ce stînjenește 
armonioasa și libera dez
voltare a omului. în spiri
tul umanismului socialist. 
Iată de ce literatura căl
duță. idilică, edulcorată nu 
poate avea o dimensiune 
socială activă și eficientă. 
Iată de ce. se poate spune 
același lucru despre lite
ratura criticiștă. înăcrită, 
lipsită și ea de o viziune 
dialectică asuora societății 
și istoriei. Adevărata di
mensiune socială a litera
turii o putem măsura nu
mai în condițiile unei crea-, 
ții realiste, valoroase, re-

implicate în

am- 
mod 
mod 

gîndirea

complicată — 
de 

mai subtile.

apte pentru construcții con
ceptuale' în care realitatea 
apare sub înfățișări tot 
mai abstractizate. Potrivit 
acestei teze, rostul cognitiv 
al literaturii se diluează, 
necontenit, ajungînd „re- ___ ___ ___ _ __________

„.'flecție asupra artificiului".» alunei -:analize aprofundate.
Cea de-a . treia concepție ..,.„temeinice;.a specificității și 
asupra declinului ir’eme-,,•trăsăturilor.; caracteristice, 
diabil al literaturii și artei 
este cea promovată cu un 
anume accent de violentă 
cu un deceniu sau două în 
urmă de adepții mișcărilor 
juvenile din Occident, auto
intitulate „noua stingă", 
pentru care năzuința spre 
formă a literaturii și artei 
constituie un factor nociv 
care le transformă în forțe 
ale tradiției și stagnării. în 
frîne puse revoltei și refu
zului. în impulsuri de dis
tanțare și de izolare față 
de realitatea vie. în perma
nentă mișcare, de viața ce 
se autodistruge pentru a 
reînvia în moduri înnoite.

Putem constata că cele 
trei direcții de contestare 
a viabilității literaturii și 
artei, pornite de pe poziții 
ideologice sensibil diferite, 
chiar contradictorii, con
verg într-o concluzie rela
tiv unitară : aceea că scă
derea rolului acestor tărâ
muri de înfăptuire a crea
tivității umane pînă la de
plina lor dispariție este de
terminată de neputința lor 
de a capta marile schim
bări actuale și menținerea 
lor exclusivă în zona tot 
mai puțin semnificativă a 
cunoașterii sensibile. la 
prelucrarea unor forme 
depășite ale experienței 
umane. Arta și 'literature 
s-ar transforma. potrivit 
acestor pesimiste teorii, in 
producătoare de obiecte 
frumoase, de lux. similare 
cu roadele designului sau 
ale artei decorative, rămî- 
nînd înrădăcinate în static 
și conservativ.

Acest scepticism cu pri
vire la „supraviețuirea" li
teraturii și artei în zilele 
noastre este. în bună mă
sură. o formă de rupere — 
conștientă sau nu — a artei 
de problematica societății, 
a vieții poporului și izola
rea ei într-o „rezervație" 
de lux, departe de cursul 
viu al mișcării sociale. Pe 
de altă parte, este evident

că părerile
sus izvorăsc din generali
zări bazate pe examinarea 
unor modalități secundare, 
lipsite de importantă defi
nitorie, ale literaturii și 
ărfei. Ele dovedesc absența

esențiale. ale operei de 
artă, precum și nesocotirea 
evidentă a orientărilor ma
jore. manifestate în litera
tura și arta timpului nos
tru. preocupate tot mai in
tens de viața politică și 
socială a omului, de idea
lurile. aspirațiile și împli
nirile lui.

Literatura epocii noastre 
— și nu numai aceea care

Francisc PĂCURARIU

și mai 
semnificații a li- 
in miezul viu al 

umane din 
socialistă confe-

se dezvoltă în patria noas
tră ca o artă angajată, mi
litantă — manifestă o ten
dință larg răspândită de im
plantare viguroasă în rea
litate, un efort de a mo
dela trăirea și experiența 
în conformitate cu un pro
iect uman prin care an
samblul vieții și realității 
sociale și cosmice se uma
nizează.

Această pătrundere tot 
mai cutezătoare 
plină de 
teraturii 
realității 
România
ră celor mai importante 
opere ale literaturii din 
anii noștri valențe ontolo
gice, gnoseologice, psiho
logice și etice majore, care 
le justifică încadrarea în 
ordinea altor valori decît 
acelea ale „reflecției asu
pra artificiului" Sau a 
frumuseților decorative. 
Desigur, printre cuceririle 

,cu totul certe ale esteticii 
moderne se numără auto
nomia relativă a esteticu
lui și este mai presus de 
orice îndoială că nici o va
lență de alt ordin decît cel 
estetic nu va ridica o 
operă plină de indeniabile 
calități ontologice, episte
mologice. psihologice sau 

■ etice la nivelul adevăratei 
creații literare. Dar tot 
atît de grea de certitudine 
este constatarea eterono-

miei literaturii și 
adică a realității că 
afară de această existență 
quasieternă a operei, re
zultată din însușirea ei es
tetică, .pa . se. leagș. cu în
treaga viață istorică și este 
supusă mobilității și -fluc
tuațiilor ei prin cuprinsul 
de valori extraestetice pe 
care le însumează și le su
pune unității sale" — așa 
cum conchidea Tudor Via- 
nu în „Estetica" sa. Și toc
mai prin aceste valori ex- 
traestetice — din a căror 
subsumare unui proces de 
întrupare in formă artistică 
se constituie procesul crea
ției — literatura dobindeș- 
te capacitatea — negată de 
tezele pesimiste amintite 
mai sus — de a se mula 
pe însăși realitatea în 
transformare a vremii in 
care trăim, de a pătrunde 
în mișcările ei profunde, 
de a le sesiza și de a le 
rosti în forme estetic su
gestive. de a descifra prin 
modalitatea complexă a 
cunoașterii artistice și de 
a exprima in forme des
chise însuși miezul viu, 
uman, al schimbării, al 
mișcării realității și relați
ilor umane, ale modului de 
a trăi, de a simți și de a 
gîndi al oamenilor. de a 
privi sensul și rostul exis
tenței lor și de a simți so
lidaritatea ce străbate fi
ințele și existentele umane 
în strădania lor prometeică.

Avem nevoie, arăta se
cretarul general al partidu
lui. de o literatură inspira
tă din clocotul vieții și 
muncii oamenilor, de opere 
care să redea complex rea
litatea. cu luminile și um
brele ei. Aceasta este calea 
pe care merge literatura 
noastră contemporană, iar 
cărțile de azi surprind. în 
esență, marile transformări 
social-politice. afirmarea 
multilaterală a omului.

în cele mai semnificative 
cazuri, literatura depășește 
zona limitată a cercetării 
problematicii închise în 
sine a unui „atom uman" 
izolat în singurătatea sa 
(în mod inevitabil drama
tică. pentru că prin natura 
sa omul este „zoon politi
kon". ființă socială menită 
să trăiască printre oameni, 
împărtășindu-le neliniștile

artei. 
..în

Hunedoara. La Institutuide 
mine din Petroșani a avut loc o 
consfătuire pe tema „Integrarea 
învâțămîntului superior cu cerce
tarea și producția", organizată de 
Ministerul Educației și învățămin- 
tului, Ministerul Minelor și Insti
tutul de mine din localitate. La 
amplele dezbateri au participat re
prezentanții unităților miniere și 
institutelor de cercetare din Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Rovinari, Mo- 
tru, Ploiești, Deva și din Valea 
Jiului. (Sabin Cerbu).

Buzău 1° cadrul „Lunii căr
ții in întreprinderi și instituții", 
Consiliul județean de educație po
litică și cultură socialistă a orga
nizat intilniri-dezbateri ale unui 
grup de scriitori, muzicologi, ar
heologi și ziariști din Capitală și 
municipiul Buzău cu oameni ai 
muncii din județ. (Stelian Chipor).

Maramureș. Timp de trei 
zile, la Baia Mare și Sighetu Mar- 
mației s-a desfășurat un ciclu de 
manifestări dedicate mișcării artei

plastice profesioniste. Acțiunea, or
ganizată de revista „Arta", in cola
borare cu filiala locală a U.A.P., a 
cuprins un colocviu pe teme actua
le ale artei plastice, vizite în ex
poziții și ateliere, întîlniri ale plas- 
ticienilor maramureșeni cu critici 
de artă, precum și cercetarea arhi
tecturii vechi din această parte a 
țării. (Gh. Susa).

Constanța. Sub >>Crea_ 
tivitate și eficiență în învățămînt", 
la Constanța se desfășoară, pînă la 
sfirșitul lunii, cea de-a II-a ediție 
a manifestărilor dedicate școlii. In 
acest cadru, Casa pionierilor pre
zintă o cuprinzătoare expoziție cu 
lucrări practice și creații ale ele
vilor. La simpozioanele pe materii 
vor fi susținute peste 200 de comu
nicări științifice, reprezentînd ro
dul creației și cercetărilor între
prinse de cadrele didactice, iar for
mațiile artistice ale pionierilor, șco
larilor și șoimilor patriei vor pre
zenta spectacole 
dedicate patriei 
(George Mihăescu)

literar-muzicale 
și partidului.

Teleorman. Sub genericul 
„Retortele chimiei", la Casa de cul
tură din Turnu Măgurele s-a des
fășurat o amplă manifestare cul- 
tural-artistică, organizată de Uniu
nea sindicatelor din chimie și pre
lucrarea țițeiului, împreună cu co
mitetul sindicatului de la Combi
natul de îngrășăminte chimice din 
municipiul de pe malul Dunării. 
Au participat formații artistice de 
diverse genuri din județele Argeș, 
Dolj, Dîmbovița, Hunedoara, Olt, 
Vâlcea și Teleorman. (Stan Ștefan).

Bihor Casa de cultură a mu
nicipiului Oradea a găzduit, in or
ganizarea Comitetului județean Bi
hor al U.T.C. și a Bibliotecii jude
țene Oradea, un simpozion desfășu
rat sub genericul „Rolul literaturii 
în formarea personalității tineretu
lui". Reunind cercetători din Bucu-

voluționare. Astfel de lite
ratură ne cere partidul. 
„Avem nevoie — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— de o literatură cu un 
spirit mai combativ, pa
triotic și revoluționar, care 
de la un capăt la altul să 
fie pătrunsă de înaltele 
idealuri ale umanismului 
socialist, ale concepției de 
dreptate socială și națio
nală, să sădească în oameni, 
în conștiința tineretului 
dragostea față de patrie, 
față de socialism, față de 
partid".

Astfel de opere durabile 
scriu numai scriitorii com- 
petenți ca oameni, care au 
aderat cu toată ființa la 
viața epocii lor, cunoscîn- 
du-i toate frămîntările și 
idealurile, căci vechiul sfat 
al lui Goethe : „trăiți 
adînc, însușiți-vă toate 
idealurile epocii voastre, 
fiindcă numai astfel veți 
scrie opere durabile", ră- 
mîne mereu actual. Idealu
rile epocii noastre socialis
te sint mai clar conturate 
decît oricînd, deși s-au îm
bogățit și nuanțat profund 
odată cu dezvoltarea socie
tății. cu mutațiile revo
luționare în conștiința și 
destinul oamenilor. în ori
zontul lor de civilizație și 
cultură, asigurând apariția 
unui om nou. reprezentativ 
pentru vremea noastră. S-a 
întărit necontenit democra
ția socialistă, a crescut spi
ritul revoluționar, patrio
tismul oamenilor care-și 
asumă în chip conștient 
destinul epocii lor. s-a îm
bogățit sensibil universul 
de cunoaștere al oamenilor. 
Aceste realități din struc
tura societății și conștiința 
oamenilor au îmbogățit pu
ternic sfera de inspirație a 
literaturii, i-au influențat 
originalitatea stilistică și 
diversitatea tipologică, au 
determinat o etapă nouă în 
evoluția literaturii române.

realitate
și speranțele) și caută să 
dezvăluie problematica 
omului real, viu. concret, , 
integrat într-o realitate 
mai amplă. în care se situ
ează printr-un complicat 
sistem dialectic de deter
minări reciproce, în fami
lie, in colectivul de muncă, 
în societate, in istorie, in 
sensul constatat de Marx și 
Engels in „Ideologia ger
mană" că „nu sacra no
țiune de «om». ci oamenii 
reali în desfășurarea rela
țiilor lor reale creează re
lațiile empirice, pe care 
apoi, in mod retroactiv, oa
menii le construiesc, le în
fățișează și le reprezintă, 
le consolidează și le 
tifică drept revelații 
noțiunii de om".

Forța literaturii de 
ajunge printre 
inutile" 
viitorului 
nepăsare 
concepția 
din capacitatea ei de a 
privi oamenii nu numai in 
întreaga jealitate a ființei 
lor. dar și in ansamblul re
lațiilor lor cu mișcarea ge
nerală a realității, a socie
tății. a formelor de viată si 
a modului de a gîndi și de 
a concepe existența, lumea, 
cosmosul nesfîrșit și desti
nul omului în această tota
litate.

în același timp, această 
capacitate a literaturii — 
pe care o ilustrează atît de 
semnificativ și cele mai 
bune realizări ale literatu
rii noastre din trecut și de 
azi — de a așeza la teme
lia construcțiilor sale rea
litatea umană, nu o ima
gine abstractă sau devita- 
lizată a ei, ci problematica 
omului viu. concret, „de 
carne și oase", cum spunea 
Unamuno. în totalitatea 
esentializată a raporturilor 
sale cu lumea, cu o perioa
dă a istoriei, cu o societate 
care l-a format și la a 
cărei modelare, dezvoltare 
și ridicare ne noi trente de 
evoluție istorică îsi dă și el 
contribuția, constituie ma
rea garanție a Valabilității 
și viabilității ei. a interesu
lui larg pe care îl trezesc 
operele din care se consti
tuie și care îi asigură o 
amplă audientă în epoca și 
în societatea noastră.

jus- 
ale

a nu 
„obiectele 

pe care oamenii 
le vor privi cu 

izvorăște. in 
noastră, tocmai 

ei de

rești, cadre didactice de la Institu
tul de învățămînt superior din 
Oradea, directori adjuncți cu mun
ca educativă din școlile orădene, 
activiști culturali și ai U.T.C., nu
meroși tineri, manifestarea a supus 
dezbaterii aspecte legate de socio
logia și arta lecturii, rolul forma
tiv al bibliotecii în educarea op
țiunilor pentru lectură la tînăra 
generație. (loan Laza).

Satu Mare. La Galeria de 
artă din Satu Mare s-a deschis ex
poziția graficianului clujean Băr- 
docz Lajos, in care, între altele, se 
remarcă ciclurile inspirate ,din 
creația marilor poeți Mihai Emi
nescu și Ady 
Grumeza).

Argeș La Casa te'1*
nicii pentru tineret din Pitești s-a 
ținut o sesiune de comunicări pri
vind contribuția tinerilor piteșteni 
petrochimiști la perfecționarea teh
nologiilor din industria chimică. Pe 
marginea temei supuse dezbaterii,

Endre. (Octav

CARNET MUZICAL J

Corala „George fnescuH

Ceramica, artă cu vechi tradiții pe pămintul românesc, 
este dusă mai departe de meșterii populari de azi. Din
tre centrele care au dobindit o puternică dezvoltare, cel 
de la Horezu-Vilcea este larg cunoscut, în țară și peste 
hotare, datorită măiestriei meșterilor săi, talentului cu 
care ei fac să se ivească, din lut, frumuseți durabile 

Foto : Gh. Vințilă

Indiscutabil. în ultimii 
10—15 ani. publicul brăi- 
lean nu a primit cu un 
atit de mare interes o pie
să de teatru precum „Fru
moșii marilor orașe" — 
fantezie de Angel Grigo- 
riu și Romeo Iorgulescu, 
după romanul „Frumoșii 
nebuni ai marilor orașe" 
de Fănuș Neagu. Și aceasta 
nu doar pentru virtuțile 
recunoscute ale operei care 
a inspirat dramatizarea, ori 
dintr-un spirit de solidari
tate a spectatorilor față de 
scriitorul atit de îndrăgit 
în „orașul cu salcîmi". Pie
sa în sine are o valoare in
contestabilă. reușind să re
constituie cu fidelitate at
mosfera mirifică. insolită 
din „Frumoșii nebuni" 
(„Fals tratat despre iubi
re". cum își subintitula au
torul romanul). Clara (in 
roman Asta Dragomirescu) 
este iubită și disputată de 
trei bărbați : Raminschi, 
scriitor, Radu Zăvoianu, 
cîntăreț de muzică ușoară, 
și Ed Valdara — fotbalist.

i In spectacol, relațiile, din
tre aceste personaje se pre- 
zintă' cdnflictual. marcate 
pe rînd de ură și dragoste, 
de dezmembrări și reuniri, 
dar cimentate în ansamblu 
de pasiunea comună tutu
ror — viața încărcată 
iubire, vis, poezie.

Liniile convenționale 
prologului și epilogului 
limitează miezul dramatic 
al piesei in care se deru
lează firul epic — superb 
slalom imaginativ — nesu
pus șabloanelor. Dramatiza
rea preia fluid și firesc sub
stanța inconfundabilă a ba
rocului literar al lui Fă
nuș Neagu. cu ritualul său 
de metafore, purtat de Cla
ra (respectiv . Zara) și cei 
trei „mușchetari" moderni, 
cărora li se alătură un al 
patrulea (Tudor Fluture), 

^ca și celelalte personaje, in

totalitatea lor pitorești, 
bine conturate. Boarea de 
mister care învăluie per
sonajele reprezintă tot atî- 
tea . „capcane artistice", în
tinse abil spectatorului; ele 
se deschid firesc, dezvălu
ind frumosul real al sufle
tului omenesc, plin de în
credere, optimism, forță.

Spectacolul, în întregul 
său, are încărcătură dra
matică, beneficiază de o 
muzică de foarte bună ca-

de

ale 
de-

în cultura 
românească, 
ralâ apare 
unei temelii 
pe care 
marile realizări ale 
școlii noastre compo
nistice, 
grup, ca 
tății de 
vibrație 
ideal al 
devărului, iubirii de 
patrie, aici iși dezvă
luie valorile. Ceea ce 
ne-a demonstrat, în 
recentul recital de la 
Ateneul Român, CO
RALA „GEORGE E- 
NESCU" DIN BOTO
ȘANI vine să întă
rească această reali
tate a spiritualității 
românești.

Așa cum au evo
luat coraliștii botoșă- 
neni. sub conducerea 
prof. Gheorghe Cojo- 
caru, hotarul dintre 
amatori și profesio
niști pare un simplu 
artificiu de apreciere 
estetică. Semnul pa
siunii pentru rostirea 
limpede, caldă, pen
tru adresarea sinceră, 
al respectului 
de valorile 
emoția cu 
luminează 
prezentului 
ză întreaga 
talentul și 
mentul dirijorului 
compozitorului Gheor
ghe Cojocaru. Pornită 
din dorința de a oma
gia prin cîntec amin-

muzicală 
arta co- 
asemenea 
de granit 

s-au ridicat 
realizări
Cîntecul de 
semn al uni- 
simtire. de 
la același 

frumuseții, a- 
iubirii

fată 
tradiției și 

care se 
reliefurile 
marchea- 

muncă, 
devota

și

tirea lui George Enes- 
cu, corala botoșănea- 
nă a urcat, în puținii 
ani de la înființarea 
ei, treptele unei evi
dente afirmări artis
tice. Unitatea de sono
ritate, claritatea nuan
țării și a dicției, preo
cuparea pentru auten
ticitatea expresiei și 
varietatea de culori 
se impun ca obiective 
mereu prezente în de
mersul interpretativ 
al ansamblului. Pa
gini din literatura 
clasică, lucrări con
temporane, creații de 
largă cuprindere poe
matică sau prelucrări 
de folclor
patriotice, piesele din 
repertoriul
acum poartă aceeași 
marcă a exigenței și 
dăruirii cu care se 
muncește pentru ob
ținerea unor rezultate 
interpretative remar
cabile. Apreciind a- 
ceastă reușită, care 
este și o demonstrație 
a nivelului de cultură 
către care tinde viata 
muzicală a frumosului 
oraș moldovean, să 
subliniem încă o dată 
că, prin astfel de 
concerte. Ateneul Ro
mân se constituie în
tr-o tribună a artei 
naționale, pe măsura 
epocii ce o trăim.

și cîntece

prezentat

Grlqore CON- 
STĂNTINESCU

goriu, ca și de coregrafia 
— pe cit de simplă, pe atît 
de elegantă — semnată de 
Victor Vlase. Distribuția — 
bine aleasă — s-a prezen
tat la un nivel ridicat, unii 
actori realizind cu acest 
prilej roluri memorabile 
pentru întreaga lor biogra
fie artistică. Amintim pe 
Ildy Codrescu (in dublu rol. 
Clara și Zara) plină de ver
vă, sesizind nuanțele tex
tului. Bujor Macrin (Radu

„Frumoșii 
marilor orașe"

La Teatrul „Maria Fîlotti" din Brăila
litate, de partituri core
grafice antrenante. Și to
tuși. „Frumoșii.;.*1, nu', con
stituie Șn muzical ori o re
vistă. Este ... altceva : o 
sumă de arte ce se armo
nizează într-un spectacol 
teatral de înaltă ținută și 
originalitate, o fantezie — 
cum au numit-o autorii — 
consistentă, care invită 
mintea la lucru și inima la 
simțire.

Desigur, toate acestea au 
adus realizatorii în fața 
unor dificultăți inedite. Din 
noianul 
ferite 
(Marius 
stantin 
soluții ingenioase de așe
zare în scenă a spectacolu
lui. Ei au beneficiat de sce
nografia deosebit de suges
tivă și funcțională a Stelei 
Bărăscu, de colaborarea 
substanțială și de mare va
loare și finețe artistică a 
compozitorului George Gri-

de alternative o- 
de text, regizorii 
Popescu și Con- 
Codrescu) au ales

Zăvoianu) — excelînd în 
replicile violente, dar și în 
tăcerile încărcate de sens, 
Anton Filip (Raminschi), 
profund și dezinvolt pe în
tregul parcurs al rolului, 
Victor Ianculescu (Ed Val- 
dara), dinamic. cuceritor, 
Mircea Valentin (Tudor 
Fluture) — plin de umor, 
Petre Simionescu (Taliver- 
de) — rol perfect interpre
tat, Cristian Pirvulescu 
(profesorul Dragomirescu) 
— cu distincție și sobrieta
te, Ana Cristi (bâtrîna) — 
joc nuanțat, expresiv.

Am reținut și cîteva opi
nii ale unora din cei care 
au dat viață acestui reușit 
spectacol. Marius Popes
cu : „Piesa are un profund 
mesaj umanist. Incursiuni
le în domeniul fanteziei, al 
imaginației au întoarceri în 
real, conturindu-se un joc 
pe care publicul il admite 
chiar de la început în mod 
deliberat și-l poartă cu

slne pînă in fim.nu spec-^ 
tacolului. Pentru a ajunge 
aici insă am intimpinat 
numeroase dificultăți in a 
decupa regizoral dramati
zarea, indisolubil legată de 
roman. Dar munca aceas
ta grea a fost pe deplin 
răsplătită de modul exem
plar în care au răspuns ac
torii solicitărilor noastre. 
Este un spectacol care, ce
lor mai mulți dintre ei. le-a 
impus să facă nu doar ro
luri dramatice, ci să și cîn- 
te, să danseze, cu alte cu
vinte să realizeze un 
total. Iată, am depășit 
spectacole care confirmă 
reușita". Ildy Codrescu : 
„Joc două roluri importan
te — Clara și Zara — unul 
mai frumos decît celălalt. 
Roluri de o asemenea com
plexitate nu ți se ivesc ori- 
cind. Textul, care are bo
găția și plasticitatea nea
semuită a scrisului lui Fă
nuș Neagu. imi oferă o 
„combustie" artistică per
manentă. Cu fiecare repe
tiție. cu fiecare spectacdl 
mi se dezvăluie noi fru
museți, nuanțe nebănuite 
ale textului. Este , un spec- 
tacol-sârbătoare". Anton 
Filip : „Rolul din această 
piesă il consider unul din
tre cele mai reușite din 
cariera mea de actor. Spec
tacolul se „desface" trep
tat. ca o floare. Noi, acto
rii, datorăm enorm de mult 
specialiștilor (regizori, com
pozitor, coregraf, sceno
graf, maeștri de sunet și 
lumini)".

„Frumoșii marilor orașe" 
de Angel Grigoriu și Ro
meo Iorgulescu. după * ■»- 
mânui lui Fănuș Neagu. a 
constituie într-o depună 
reușită artistică, un act de 
cultură care confirmă dru
mul ascendent al teatrului 
brăîlean.

Comeliu IFRIM^

joc
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Dialoguri despre 
G. Călinescu

Suitei de remarcabile emisiuni 
cultural-artistice difuzate în ulti
mele luni pe „Programul 2“ al Te
leviziunii i s-a adăugat de curînd 
și serialul dedicat unui eveniment 
literar : reeditarea monumentalei 
Istorii... călinesciene. Scriitorilor și 
criticilor de prestigiu (AI. Piru, V. 
Râpeanu, M. Ungheanu, Nichita 
Stănescu, E. Simion, I. D. Bălan) 
care și-au spus pînă acum cuvin- 
tul, relevind cu acuitate actualita
tea monumentalei opere a lui 
G. Călinescu, li s-au alăturat, vi
neri, Mihai Beniuc, Edgar Papu și 
Paul Anghel. Chestionați cu tact 
de realizatoarea emisiunii, Smaran- 
da Jelescu. incitați prin întrebări 
inteligente, ce ocoleau locul comun 
și retorica fără miez, invitații Dez-

in cele patru secțiuni au fost pre
zentate comunicări științifice apar- 
ținind specialiștilor Combinatului 
petrochimic Pitești. A urmat o sea
ră cultural-educativă la care și-au 
dat concursul formațiile de ama
tori ale combinatului din Pitești și 
Facultății de utilaj chimic Bucu
rești. (Gheorghe Cîrstea).

Bacău. Sub genericuI „săp- 
tămîna culturală comăneșteană", 
orașul minerilor de pe valea Tro- 
tușului a găzduit o suită de ma
nifestări politico-educative și cul
tural-artistice, între care simpo
zioane, . exouneri, mese rotunde, 
vernisări de expoziții, spectacole 
de teatru, concerte, gale de filme. (Gh. Baltă).

Vaslui cadrul etapei ju
dețene a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", la Vaslui. în sala 
„Arta" a Muzeului de istorie, a fost 
deschisă o amplă și reprezentativă 
expoziție de artă plastică a artiști
lor amatori. (Petru Necula).

baterilor culturale au emis puncte 
de vedere captivante, riguroase și, 
dincolo de nota de certă originali
tate, perfect convergente. Mihai 
Beniuc l-a evocat cu argumente 
convingătoare pe omul public 
G. Călinescu, pe vizionarul politic 
convins de iminența unor schimbări 
structurale în destinul României. 
Poetul „Ursului românesc", al lui 
„Chivără Roșie" a reținut, ca di
mensiune structurantă a fascinantei 
personalități călinesciene, patriotis
mul, facultatea excepțională de a 
nu greși niciodată — oricît de lung 
ar fi fost periplul prin alte spiri
tualități și literaturi — „drumul 
spre vatra părintească". Aceeași 
dialectică a naționalului și a uni
versalului l-a preocupat în 
lui intervenție și pe Edgar 
Istoria literaturii române, a 
niat eruditul eseist, este o 
„unică", fiindcă pune într-o 
mină adevărată „specificul național, 
contribuția românească" în ceea ce 
au ele mai „tipic, nu periferic, de
corativ". Examenului operei i s-a 
adăugat firesc cel al vieții, de aici 
rezultind o admirabilă definire mo
rală a Criticului, văzut ca un spirit 
veșnic animat de o „siguranță ne
dogmatică", de un „cult al patriei 
fără retorism". Paul Anghel a in
vocat un Călinescu statuar, impu
nător — precum Cantemir, Hasdeu, 
Eminescu, Iorga — prin aspirația și 
vocația de a-și „înțelege misiunea 
la o scară colosală". Cu un patos 
nedisimulat. autorul Zăpezilor 
de-acum un veac a subliniat că, 
departe de a fi o operă atemporală, 
Istoria... călinescianâ e și o ripostă 
dată detractorilor destinului româ
nesc. o dovadă „că avem o litera
tură strălucită", cu eternă valoare 
de „hartă clară a poporului român". 
O „hartă clară" a vitalității ca
podoperei călinesciene a fost și 
această substanțială

densa 
Papu. 
subli- 
operă

lu-

emisiune.
I. ADAM

0 publicație valoroasă
variat are nu-Un sumar bogat și 

mărul 1 (ianuarie-martie 1983). care 
inaugurează noua serie a Revistei 
de istorie și teorie literară, publi-

cație apărută sub egida Academiei 
de științe sociale și politice a Re
publicii 
rector : 
lenga).
treizeci
nescu — iși oferă paginile nu nu
mai valorificării lucrărilor cercetă
torilor Institutului de istorie și 
teorie literară „G. Călinescu", dar 
aspiră și izbutește să trezească un 
interes mai larg, tinzind să concen
treze în jurul ei forțe redutabile 
ale istoriografiei și teoriei literare 
românești, de azi. Astfel, acest prim 
număr al noii serii se bucură de 
colaborarea unor prestigioși critici 
și teoreticieni literari din toate ge
nerațiile. Sumarul numărului, apă
rut intr-o nouă, elegantă prezentare 
grafică, denotă prin varietatea și 
conținutul rubricilor o formulă vie 
de dialog rodnic cu scriitorii și cer
cetătorii, cu specialiștii din învă- 
țămint, cu un public mai larg. In 
noua sa formă, revista propune, 
alături de analize și exegeze de 
specialitate (Eminesciana. Cronica 
edițiilor, Didactica. Dialogul arte
lor ș.a.l, rubrici al căror specific 
publicistic atrage atenția : inter
viul, confesiunile literare (Ștefa
na Velisar-Teodoreanu). ancheta 
(„De ce scriu ? în ce cred ?“). dez
baterea. La rubrica „Archivu..." se 
publică un „compendiu" emines- 

. cian privind logica formală, „ma
terialul cu cea mai arhaică limbă 
românească din întreaga creație a 
lui Eminescu" — afirmă D. Vata- 
maniuc. Adrian Marino este 
prezent cu „O teorie compa
ratistă a literaturii", iar Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga semnează. la 
„Dialogul artelor", un eseu despre 
Wagner. Revista mai publică, prin
tre alte materiale demne de tot in
teresul. ..Teza de doctorat" a lui 
Mircea Eliade. o bogată rubrică de 
„Material documentar", un intere
sant dialog desore 
nească, însemnări 
Urmuz. precum și
lui Tudor
pa gal".

în totul.
înalte cote

Socialiste România (di- 
Zoe Dumitrescu-Bușu- 

Revista — fondată cu 
de ani în urmă de G. Căli-

Arghezi.

poezia româ- 
la centenarul 
despre revista 
„Bilete de pa-

un număr realizat la 
profesionale.

M. COSTEA
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CONGRESULUI PARTIDULUI 
MUNCITORESC NORVEGIAN

Tn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la Congresul Partidului 
Muncitoresc Norvegian un salut cordial și cele mai bune urări de succes în 
desfășurarea lucrărilor congresului.

Folosim această ocazie pentru a sublinia satisfacția față de colaborarea 
rodnică dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Norvegian, 
exprimindu-ne convingerea că aceasta contribuie la extinderea și 
diversificarea relațiilor dintre România și Norvegia pe multiple planuri, în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a progresului, destinderii, 
securității și păcii în Europa și in întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-BULGARE

TELEGRAMĂ

Cu prilejul aniversării Armatei Populare Coreene
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, gene
ral-colonel Constantin Olteanu, a 
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului Forțelor Armate Populare 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene, general de armată O Gin U, 
cu prilejul celei de-a 51-a aniversări 
a Armatei! Populare Coreene.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. D. Coreene la

București, locotenent-colonel Li 
Zăng Kil, s-a întîlnit cu cadre didac
tice și elevi ai Școlii militare de 
ofițeri activi de artilerie „Ion Vodă“, 
precum și cu militari dintr-o unitate 
a armatei noastre, cărora le-a vorbit 
despre evenimentul aniversat.

Participanții au vizionat o fotoex- 
poziție cu aspecte din viața și acti
vitatea militarilor Armatei Populare 
Coreene și două filme documentare.

între tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, și Toncio Ciakârov. ministrul 
construcțiilor de mașini și electroni
cii din R. P. Bulgaria, a avut loc, la 
Giurgiu^ și Ruse, în zilele de 22 șf 
23 aprilie, o'intilnire de lucru.

A fost examinat stadiul îndeplinirii 
indicațiilor date cu prilejul intîlni- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ' al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, în ceea ce privește colabo
rarea dintre cele două țări în dome
niul industriei construcțiilor de ma
șini.

într-un protocol încheiat la sfirși- 
tul intîlnirii au fost convenite mo
dalități concrete de lărgire și adin- 
cire in continuare a colaborării între 
cele două ministere, in domenii ale 
mijloacelor de transport, utilajelor 
complexe, mașinilor agricole și altele, 
precum și de creștere și diversificare 
a producției în uzinele comune de la 
Giurgiu și Ruse.

(Agerpres)

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, a adre
sat o telegramă tovarășului Zhao 
Ziyang. premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, prin 
care, în numele Guvernului Republi
cii Socialiste România și al său per

sonal, exprimă sentimente de pro
fundă compasiune în legătură cu 
pierderile de vieți omenești și dau
nele materiale provocate de ciclonul 
din provincia Fujian și roagă să se 
transmită familiilor și rudelor celor 
dispăruți sincere condoleanțe.

Semnarea protocolului româno-cubanez 
privind schimburile de mărfuri pe anul 1983
La București a fost semnat, sim- 

bătă, Protocolul intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Cuba privind 
schimburile de mărfuri pe anul 1983.

Protocolul prevede lărgirea in con
tinuare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. în cadrul că
rora România va livra în Cuba mij
loace de transport auto, tractoare, 
nave, produse chimice, bunuri de 
consum și alte mărfuri, iar Cuba va 
exporta în țara noastră nichel, zahăr 
brut, conserve din fructe și alte pro
duse.

Documentul a fost semnat, din par

tea română, de Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea cubaneză de Jose de 
la Fuente, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au fost de fată Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Nicolae An
drei. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, alte persoane oficiale.

A fost prezent Rodney Lopez Cle
mente. ambasadorul Republicii Cuba 
Ia București.

(Agerpres)

Cronica zilei

Planul și angajamentele
asumate în întrecere
- exemplar iîndeplinite

Simbătă dimineață a avut loc la 
sediul Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internaționale 
— A.D.I.R.I. — o masă rotundă, în 
cadrul căreia James Jonah, asistent 
al secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, secretarul ge
neral al celei de-a doua Conferințe 
mondiale pentru combaterea rasis
mului și discriminării rasiale, care 
va avea loc la Geneva, între 1 și 12 
august, a vorbit despre semnificația 
acestei reuniuni în contextul efortu
rilor și preocupărilor desfășurate pe 
plan internațional pentru eliminarea

definitivă a rasismului, și discrimină
rii rasiale, a politicii de aparheid.

Au luat parte cadre didactice uni
versitare, cercetători în domeniul re
lațiilor internaționale, reprezentanți 
ai Ministerului' Afacerilor Externe, 
ziariști.

A luat parte, de asemenea, Ray
mond F. Rabenold, reprezentantul 
rezident al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în România, însărcinat cu conducerea 
Centrului de Informare al O.N.U. de 
la București.

(Agerpres)
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închetC astăzi publicarea rezultatelor obținute in 

întrecereSocialistă pe primul trimestru din acest an 
de cătairi lective fruntașe de oameni ai muncii din 
intrept . industriale, unități agricole, transporturi 
și comenjt, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului 
stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in 
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirși- 
tul lunii martie’*) pe primele locuri se situează :

Internaționalele de gimnastica ale României

PORTUGALIA - „Z/UA LIBERTĂȚI^

Expplpntpi Snip
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu prilejul zilei de 25 aprilie — Ziua libertății — îmi face plăcere să vă 
adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres pentru poporul portughez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Ziua libertății", 
sărbătorită de po
porul portughez, pri
lejuiește evocarea unui 
eveniment de im
portantă deosebită in 
istoria lusitană : răs
turnarea. în urmă cu 
nouă ani. a regimului 
de dictatură fascistă, 
care a oprimat țara 
aproape cinci decenii.

înscrisă în contex
tul marilor transfor
mări politico-sociale 
Contemporane, „revo
luția garoafelor", cum 
a fost denumit actul 
insurecțional de la 25 
aprilie 1974, înfăptuit 
prin acțiunea revolu
ționară a militarilor 
patrioți, sprijiniți de 
masele populare, a 
deschis poporului por
tughez calea spre-fău- 
rirea unei vieți libere 
și democratice, de- 
terminînd. in același 
timp, sfirșitul celui 
mai vechi imperiu co
lonial.

De atunci Portuga
lia a cunoscut un pro
ces de transformări 
înnoitoare de ordin 
politic, economic si 
social, nelipsit însă de

evoluții sinuoase și e- 
lemente contradictorii, 
intrucit s-a desfășurat 
intr-o permanentă 
confruntare cu forțe
le conservatoare, cu 
încercările acestora de 
a-și recuceri vechile 
poziții.

Alături de schimbă
rile pe plan intern. 
Portugalia a promovat 
in acești ani o politi
că de lărgire a legă
turilor cu toate țări
le. indiferent de o- 
rînduirea lor social- 
politică.

Poporul român, a- 
propiat de poporul 
portughez prin origi
nea latină comună, 
prin afinități de limbă 
si cultură, a salutat cu 
simpatie doborîrea re
gimului fascist din 
Portugalia, și-a ex
primat solidaritatea 
deplină cu lupta for
țelor progresiste din 
această tară pentru 
înfăptuirea de prefa
ceri democratice, pen
tru salvgardarea și 
consolidarea acestora. 
România s-a numărat 
printre primele state 
care au recunoscut

noul regim democratic 
portughez, iar de a- 
tunci relațiile de co
laborare dintre cele 
două țări au cunoscut 
o considerabilă ampli
ficare si diversificare 
pe toate planurile. în 
spiritul și pe baza 
Tratatului de priete
nie și colaborare ro- 
măno-portughez. sem
nat în 1975. întâlniri
le și convorbirile de 
la București. din 
1979. dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Antonio Ramalho Ea- 
nes au adus o contri
buție de cea mai 
mare importanță la 
ridicarea pe un plan 
superior a relațiilor ro- 
mâno-portugheze, des- 
chizîndu-le noi și am
ple perspective.

Cu prilejul „Zilei 
libertății", poporul ro
mân își reafirmă sen
timentele de sinceră 
prietenie față de po
porul portughez, adre- 
sîndu-i urări de noi 
succese în dezvoltarea 
tării pe calea demo
crației. progresului și 
prosperității.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de echi
pamente periferice București cu 
656,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,3 Ia sută la 
producția fizică, 27,4 la sută la ex
port, 1,8 la șută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 11,8 la sută 
la productivitatea muncii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă, au fost mai mici decît 
cele planificate cu 2,5 la sută, iar 
cele materiale cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" — București.

Locul III : întreprinderea „Elec
trotehnica" — București.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
, Locul I : întreprinderea de 

« lacuri și vopsele „PolicolOr" — 
București cu 715 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
8 fost depășiți cu : 47,3 la sută la li

vrările de mărfuri la fondul pie
ței, 32,8 la sută la beneficii ; uni
tatea și-a îndeplinit sarcinile de 
plan la producția netă, export, 
productivitatea muncii și la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 4,3 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 1.5 la sută.

Locul II. : întreprinderea de an
tibiotice Iași.

r INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE, STICLEI 

ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Flacă

ra" — Ploiești cu 917,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția netă, 3,2 Ia sută la produc
ția fizică, 3,5 la sută la producti
vitatea muncii, 31.6 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței; 
depășiri importante de plan au 
fost obținute la export și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 0,2 la 
sută, iar cele materiale cu 0,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Meta- 
loglobus" — București.

Locul III : întreprinderea de 
porțelan Alba Iulia.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de a- 

viație utilitară București cu 791,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 35,2 la sută la 
volumul activității exprimat prin 
indicatorul specific și 39 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport; 
depășiri importante de plan au 
mai fost obținute la producția 
netă. productivitatea muncii și 
beneficii.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Drobeta-Turnu 
Severin cti 340,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,8 la sută la

producția proprie, 1,8 la sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 3.3 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător, 
10,4 la sută la beneficii ; nivelul 
fondului de retribuire la 1 000 lei 
desfacere a fost mai mic decît cel 
planificat cu 9,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Constanța.

Locul III : întreprinderea de 
alimentație publică Botoșani.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare I°- 
cativă Foișor-București cu 812 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost .depășiți cu : 18,5 la sută la în
casări din activitatea de produc
ție și prestări servicii. 16 la sută la 
volumul lucrărilor de întreținere, 
reparații curente și prestări in 
construcții. 17 la sută la prestări 
servicii pentru populație. 3,2 la 
sută la beneficii, 19,7 la șută la

Panoul fruntașilor pe 
primul trimestru al anului

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și 
beneficiile sint calculați pe

productivitatea muncii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele norma
te cu 21,6 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 20,5 
la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații, administrare 10- 
cativă Vitan-București.

Locul III : întreprinderea de con
strucții. reparații, administrare lo- 
cativă Prahova.
INDUSTRIA METALURGICA — 

CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov 
cu 468,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută Ia pro
ducția netă. 1,4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 6,1 
la sută la productivitatea muncii, 
6,5 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele norma
te cu 19.1 Ia sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 5,8 
la sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTRONICA 
ȘI ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București cu 
620,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,5 la sută la
producția netă. 5.3 la sută la pro
ducția fizică, 18,6 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută și încasată, 
10,8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante dezplan 
au fost obținute la beneficii ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decît cele 
notmate cu 1,4 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
3 la sută.

• Locul II : Centrala industrială 
de echipamente de telecomunicații 
și automatizări București.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
Locul I : Centrul național al in

dustriei aeronautice române — 
București cu 508,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la
producția fizică, 3.5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
6.2 la sută la productivitatea mun
cii. 9.5 la sută la beneficii ; consu
murile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 8,2 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
20.2 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
utilaj tehnologic și material rulant 
București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București cu 585,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,9 la sută la 
producția netă, 9,5 la sută la pro
ducția fizică, 15,5 la sută la export, 
13 la sută la productivitatea muncii, 
5 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; depășiri importante 
de, plan au, fost, obținute la benefi
cii ; cheltuielile totale la 1 000 lei , 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 4,7 la sută, 
iar cele materiale cu 7,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
rafinării și petrochimie Ploiești.

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de exploatare 

industrială a agregatelor minerale 
pentru construcții Tirgoviște cu
414.5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 39,2 Ia sută la pro
ducția netă, 20 la sută la producția 
fizică, 38,2 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 35,9 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri importante de plan au mai 
fost obținute și la beneficii ; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 2,2 la sută.

Locul II : Centrala de utilaje și 
piese de schimb București.

Locul III : Centrala materialelor 
de construcții București.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei linei 

București cu 304,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3 la sută la pro
ducția netă, 2.9 la sută la producția 
fizică și la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la beneficii și livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici cu 0,4 la 
sută, iar cele materiale cu 0,9 la 
sută.

Locul II : Centrala industriei 
bumbacului București.

Locul III : Centrala pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei Bucu
rești.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industriei de 

morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase cu 421.9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la
producția netă, 3,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
4.5 Ia sută la productivitatea mun
cii, 7 Ia sută la beneficii ; depășiri 
importante de plan al fost obținute 
la export ; s-a încadrat in normele 
privind consumurile de materii 
prime, materiale, energie electrică 
și combustibili.

Locul II ; Centrala producției și 
industrializării tutunului

Locul III : Centrala berii, spirtu
lui, amidonului și apelor minerale.

(Agerpres)

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României au conti
nuat simbătă in sala sporturilor din 
Rm. Vilcea cu întrecerea feminină 
la individual compus, dominată de 
gimnastele românce, situate pe pri
mele trei locuri în clasamentul ge
neral.

Victoria a revenit Ecaterinei 
Szabo, cu un total de 39,50 puncte, 
ale cărei exerciții de înalt nivel teh
nic. cu numeroase elemente de mare 
dificultate, au fost apreciate cu note 
excelente : 9,95 la sol, 9,90 la para
lele, 9,85 la sărituri și 9,80 la bîmă. 
Pe locul doi s-a clasat Lavinia 
Agache — 39,35 puncte (cu foarte 
reușite exerciții la sol și sărituri.

notate cu 9,90). urmată de Mihaela 
Stănulet, 38.80 puncte. Wu Wenli 
(R. P. Chineză) — 37,80 puncte. Si
mone Haparath (R. D. Germană) — 
37,45 puncte Și Elena Ianușeva 
(U.R.S.S.) — 37,40 puncte.

în continuare a avut loc o fru
moasă demonstrație a lotului femi
nin ce se pregătește pentru Univer
siada de la Edmonton și a lotului 
de gimnastică ritmică. Și-a dat con
cursul și multipla campioană olimpi
că și mondială Nadia Comăneci, care 
a fost călduros aplaudată de spec
tatori pentru evoluția sa.

Campionatele se încheie astăzi cu 
finalele pe aparate.

tv

0 comportare necorcspunzăloarc a handbaliștilor dinamoviști 
în prima manșă a finalei „Cupei cupelor"

în sala Victoria din Ploiești s-a 
disputat, ieri, prima manșă a finalei 
„Cupei cupelor" la handbal mascu
lin între echipele Dinamo București 
și S.K.A. Minsk (U.R.S.S.). Partida 
s-a încheiat cu scorul de 34—22

AZI, LA RUGBI
Astăzi se vor desfășura jocurile 

celei de-a 21-a etape a campionatu
lui național de rugbi. Iată progra
mul întîlnirilor : Grivita roșie — 
Farul Constanța (teren Parcul Copi
lului ora 10) ; Rapid — Rulmentul 
Birlad (stadion Giulești, ora 11,30) ; 
Politehnica Iași — Sportul studen
țesc ; Gloria P.T.T. Arad — Știința 
Petroșani ; Știința CEMIN Baia Mare 
— Dinamo și Politehnica Cluj-Napo- 
ca — C.S.M. Sibiu.

în cîteva rînduri
• Sportivii români au obtinut vic

torii în turul JI al campionatelor 
europene de lupte greco-romane de 
la Budapesta. La categoria 52 kg, 
Constantin Alexandru l-a întrecut Ia 
puncte pe finlandezul Reijo Haap- 
arant. Ilie Matei (categ. 90 kg) l-a 
învins, tot la puncte, pe francezul 
Jean-Franțois Court, iar în limitele 
categoriei 100 kg, Roman Codreanu 
a cîștigat prin descalificare meciul 
cu campionul polonez Jerzy Chro- 
manowski.

9 La Granada, in cadrul turneu
lui de calificare pentru campionatul 
european feminin de volei (senioa
re), echipa României a învins cu 3—0 
(3, 0. 9) echipa Portugaliei și cu 3—0 
(4, 12, 8) selecționata Suediei. Alte 
rezultate : Turcia — Anglia 3—0 ; 
Suedia — Spania 3—1 ; Turcia — 
Portugalia 3—0 ; Spania — Anglia 
3—0.

In clasament conduce echipa Româ
niei cu 6 puncte, urmată de forma
țiile Spaniei — 5 puncte, Turciei — 
5 puncte, Suediei — 5 puncte, An
gliei — 3 puncte și Portugaliei — 3 
puncte.

9 în ziua a treia a turneului in
ternațional masculin de baschet de 
Ia Sofia, selecționata orașului Bucu
rești a învins cu 81—76 (51—35) echi
pa Vienei. Alte rezultate : Varșovia 
— Sofia II 106—81 ; Moscova — Bu
dapesta 119—83 și Belgrad — Sofia I 
81—76.

9 In penultima zi a turneului in
ternațional de polo pe apă pentru 
juniori de la Sofia, echipa României 
a terminat la egalitate : 9—9, cu for
mația U.R.S.S. Alte rezultate : Tur
cia — Polonia 11—7 ; Bulgaria — 
Grecia 4—3 ; Spania — R. F. Germa
nia 8—5.

(14—10) în favoarea handbaliștilor 
sovietici.

în fața unui adversar mai puternic 
decît ceilalți întîlniți pînă acum in 
actuala ediție a „Cupei cupelor", 
jucătorii dinamoviști au făcut unul 
dintre cele mai slabe meciuri ale 
lor. Lipsiți total de vigoare și de 
ambiție sportivă, ei au săvîrșit în 
lanț erori tehnice și tactice, au cedat 
cu multă ușurință lupta în teren, lă- 
sindu-se depășiți intr-o manieră cate
gorică. Este criticabil, în acest sens, 
și modul in care au pregătit partida 
și au condus echipa de pe margine 
antrenorii Licu și Samungi. Fără 
îndoială că atit conducerea clubului 
Dina'mo București, cît și a federației 
de specialitate și a C.N.E.F.S. vor 
analiza cu exigență această compor
tare necorespunzătoare — neconcor
dantă cu prestigiul cucerit de 
handbalul nostru pe arena interna
țională.

Partida retur se va desfășura 
simbătă, 30 aprilie, la Minsk.

G. M.

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru admiterea in 

învățămîntul superior agricol
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii — Enesciana

10,00 Viața satului
11,00 Campionatele internaționale de 

gimnastică ale României. Finalele 
pe aparate. Transmisiune directă 
de Ia Rîmnicu-Vîlcea

12,00 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
18,25 Sărbătoarea florilor — reportaj 

realizat la Pitești
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.20 ,,Cîntarea României14. Cîntăm pa

tria și munca
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori'4 : „Visul meu îți aparține". 
Premieră pe țară.

21,35 Ritmuri tinerești
22,00 Telejurnal © Sport
22.20 Avanpremieră TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic
11,00 instantanee: O zi la... operetă
11,15 Muzică ușoară
11,45 Melodii populare
12,30 Carnet cultural bucureștean
13,00 Farmecul muzicii
14.40 Clubul tineretului
15,10 Teatru TV : „Pogoară iarna44, de 

Maxwell Anderson. Traducere de 
Profira Sadoveanu. Adaptarea pen-

tru televiziune și regla artistică 
Dinu Cernescu

16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV: Muzica șl 

educația tinerel generații
10.00 Telejurnal 0 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19,20 Telerama
19,50 Concert popular duminical
21,10 Din marea carte a patriei. Docu

mentar de Val Tebeica
21,40 Melodii Îndrăgite
22,00 Telejurnal 9 Sport

LUNI, 25 APRILIE 
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15.05 Emisiune In limba maghiară
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului

PROGRAMELE 1 ȘI 2
20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.30 Actualitatea economică
20,45 Clasa muncitoare conduce, decide, 

acționează, Comentariul : Dlonisie 
Șlncan. Film documentar de Ste- 
llan Tăbăraș și Vlad Bâtcă

21,10 Sub flamurile clasei muncitoare. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic ' 7 .

. 21,50 Tezaur folcloric
22,20 TeiejprrîaL,

PROGRAMUL'a.- cr. indot
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talente ale Conservatorului 

„Ciprlan Porumbescu" din Bucu
rești

16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului

II

(Urmare din pag. I)
o tradiție bogată. Ea începe 
cu Lazăr Edeleanu. desco
peritor de drumuri noi in 
rafinarea petrolului, care, 
in primii ani ai secolului 
nostru, a făurit instalația 
de rectificare pe baza ex
tracției cu bioxid de sulf, 
noutate exclusivă pe a- 
tunci, metoda aparținîn- 
du-i, fiind patent româ
nesc. De la acel început 
pînă. la catalizatorii de as
tăzi sau solvenții organici 
pe care-i fabrică între
prinderea (normal hexanul, 
necesar in polimerizare. 
sau normal heptanul), is
toria „Vegăi" este- istoria 
creației continue a mun
citorilor și specialiștilor 
săi.

— Tata a avut bucuria să 
trăiască momentul eliberă
rii. al victoriei clasei mun
citoare împotriva exploa
tatorilor — mărturisea
maistrul loan Mihăiles-
cu. îmi amintesc, ca a-
cum, cum m-a adus de 
mină, prin anii ’50, la 
„Vega", să învăț meserie. 
„Pune-ți, fiule, mintea și 
mîinile la treabă — mi-a 
spus de cum am trecut 
pragul rafinăriei. Aici este 
averea noastră, a poporu
lui. Sporește-o, e acum a 
noastră, pentru totdeauna!"

— Citi ani aveați atunci? 
— 14... Cind îi văd pe 

tinerii de acum mă văd ne 
mine la vîrsta aceea. Ușor 
nu ne-a fost, pentru că re-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins Intre 24—27 aprilie. ora 21. 
In țară : Vremea va fi relativ caldă, 
cu cerul variabil in Banat, Crișana, 
Maramureș și Transilvania. In a doua

parte a intervalului, pe alocuri va 
ploua. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse intre 17 și 27 grade, izolat 
mai ridicate, iar noaptea între 4 șl 14 
grade. în București, vremea se va în
călzi, mal ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil, favorabil ploi
lor trecătoare. Temperatura aerului va 
urca ziua pînă la 25—27 de grade și va 
coborî noaptea pînă la 6—7 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

făceam totul din temelii, 
învățam pe apucate, in iu
reș, ne propuneam foarte 
multe în petrochimie. Și, 
iată, le-am realizat și nu 
este nici un miracol, cum 
se afirmă deseori peste 
hotare cind se amintește 
de puternica și moderna 
industrie românească, in 
care se cuprinde și petro

cit. vreme de trei ani. la 
construirea și punerea în 
funcțiune a' combinatului 
petrochimic de la Banias, 
din Siria. Vedeți, acestea 
sînt argumente puternice 
care vorbesc și despre o 
nouă „Vegă". tînără, capa
bilă să pătrundă și mai 
adine in procesele chimice, 
să le înnoiască mereu, valo-

„Vega"-o stea 
de primă mărime

chimia făurită în scurtul 
răstimp istoric de după cel 
de-al IX-lea Congres. Mai 
sînt însă multe de realizat 
și speranța noastră este in 
acest schimb de mîine, 
care intră acum in rindu- 
rile petroliștilor.

— Munca, pasiunea, per
fecționarea profesională 
continuă, energia creatoa
re. toate acestea au con
dus la tinerețea viguroasă 
a petrochimiei românești 
— intervine și lăcătușul 
mecanic Nicolae Dumitraș- 
cu. de față la discuția 
noastră. Faima ei a trecut 
de mult peste hotare. Com
petenta ei e prețuită, do
vadă — participarea noastră 
la făurirea petrochimiei și 
în alte țări. Și eu am mun

rificînd și mai bine pre
țioasa materie primă, țițe
iul tării. Este sarcina prin
cipală încredințată petro
chimiei românești de Con
ferința Națională, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ni se cere cu 
stăruință să fim și mai 
cutezători în creația știin
țifică, mai eficienți, să son
dăm cu competentă spo
rită universul atit de com
plex al chimiei petrolului. 
Este o sarcină de onoare 
și pentru noi, acum, cind 
întreaga siiflare muncito
rească a tării e angajată, 
trup și suflet, in bătălia 
pentru independența ener
getică a României.

împreună cu interlocu
torii mei reîntîlnesc, în li

niștea diverselor secții ale 
rafinăriei, o parte dinție 
tinerii care, de dimineață, 
intrau voioși pe poarta în
treprinderii. îmi vorbesc cu 
bucurie și mindrie despre 
faptul că instalația de nor
mal hexan și-a atins acum, 
în preajma zilei de întii 
Mai, parametrii proiectați 
și că fabrica de catalizatori 
— mîndria „Vegăi" — ale 
cărei 12 instalații complexe 
au intrat pe rînd în func
țiune întîmpină sărbătoarea 
muncii cu planul in între
gime realizat pe primul tri
mestru al anului. în fata 
pupitrelor și a aparatelor 
de măsură și control, mun
citorii rafinăriei deschid 
larg porțile noilor promoții 
de muncitori petroliști, că
tre acel univers com
plex al petrochimiei, de 
care amintea Nicolae Du- 
mitrașcu. Mă gîndesc că, 
dintre ei — poate chiar 
acest tînăr absorbit în 
descifrarea unei formule 
pe caietul de lucru din 
fata sa — se va afir
ma în viitor un alt Lazăr 
Edeleanu, al timpului nos
tru, care va făuri o nouă 
prioritate românească. Sec
vența de muncă, prin ni
mic aparte față de atitea 
altele, sugerează însă dru
murile noi, în plină in
vestigare, pe care se pre
gătește pasionat și tinere
țea „Vegăi", preluînd și 
dueînd -mai departe ștafeta 
revoluționară a petroliș
tilor.

® AUTOMATIZAREA 
„ELASTICĂ" este cea mai 
nouă direcție de dezvoltare a 
automatizării moderne a pro
ducției industriale. Sistemele 
elastice de producție pot trece 
cu ușurință la fabricarea unui 
nou tip de produs, eficienta lor 
nu deninde de mărimea seriilor 
de fabricație. Crearea a.ces-tor 
sisteme a devenit posibilă pe 
baza celor mai noi realizări 
tehnico-știintifice. prin utiliza
rea combinată a computerelor 
și a roboților prevăzuți cu ele
mente sensibile. Pe primul loc 
se situează și în această direcție 
o serie de întreprinderi japo
neze. Printre ele se numără, de 
exemplu, uzina de piese pentru 
mașini-unelte și pentru roboți 
aparținînd companiei „Fanuk".

în această uzină procesele de 
producție, complet automatiza
te, sint supravegheate în timpul 
nopții de un singur operator ce 
stă în fata unui display. Dacă 
se constată o deficientă la unul 
din sectoare, acesta este scos 
din funcție. în timp ce la cele
lalte sectoare activitatea con
tinuă.

• O IMPORTANTĂ 
SURSĂ DE ALBUMINE. 
Planta denumită „Psophocar- 
pus tetragonolobus". specifică 
zonelor cu climat cald, ocupă 
unul dintre primele locuri pe 
lista culturilor agricole de 
perspectivă alcătuită de F.A.O., 
adică a acelor culturi care ar 
putea ajuta la ameliorarea hra
nei populației țărilor în curs 
de dezvoltare. Valoarea ei deo

sebită o constituie faptul că, 
începind cu rădăcinile, conti- 
nuind cu frunzele, florile, iar 
apoi cu păstăile și cu semințele, 
este excepțional de bogată în 
albumine. Cultivarea ei pe su
prafețe întinse se află în ore- 
zent în atenția câtorva zeci de 
institute științifice din diferite 
țări ale lumii. Această legumi
noasă este deosebit de avan
tajoasă și din punctul de ve
dere al prelucrării. Din frun
ze, bogate in fier, in betacaro- 
tină și albumine, se poate pre
găti o excelentă salată ; florile 
pot fi prăjite sau consumate în 
chip de condimente ; păstăile 
verzi sint o sursă de vitamine 
și de calciu ; rădăcinile, cu un 
gust dulceag, la fel de bogate în 
vitamine, pot fi fierte, prăjite, 
coapte asemenea cartofilor ; se-

PRETUTINDENI
mintele, cea mai prețioasă parte 
a plantei, conțin 30 la sută al
bumine și 17 la sută grăsimi.

• SCLAVAGISM 
PARȚIAL. Civilizația sume
riană, care a existat cu aproxi
mativ 5 000 de ani in urmă in
tre Tigru și Eufrat, era numai 
partial sclavagistă. La această 
concluzie au ajuns diverși cer
cetători in urma descifrării 
unor tăblițe in scriere cuneifor
mă și altor documente din acea 
vreme, care au fost descoperite 
in diferite regiuni ale vechii 
Mesopotamii. Din aceste dcfcu-

mente reiese că societatea ve
chilor sumerieni era formată 
din membri liberi ai comunită
ții, care erau angajați pentru 
diferite munci, mai ales la 
stringerea recoltei. într-o mă
sură foarte mică era folosită, și 
munca sclavilor, dar numai a 
femeilor, la țesut.

• STATISTICĂ A OR
GANIZAȚIEI AVIAȚIEI CI
VILE INTERNAȚIONALE. 
Numărul accidentelor de avion a 
crescut, anul trecut, la 23. față 
de 18, in 1981. iar cel al victime

lor s-a dublat, ajungînd la 732, 
comparativ cu 350, relevă statis
ticile publicate la Montreal, în 
Canada, la sediul Organizației 
aviației civile internaționale. La 
acest bilanț se adaugă acciden
tele suferite de companiile spe
cializate în zboruri charter — 
26 de accidente față de 23 in 
1981, numărul victimelor fiind 
de 166 in 1982 si 263 în 1981.

® SISTEM NATURAL 
DE ÎNCĂLZIRE A ORA
ȘELOR. Un cercetător al Uni
versității statului New York a 
pus la punct un sistem de 
creare de nori artificiali deasu
pra marilor orașe. în timpul 
nopții, stratul de nori artificiali, 
acționind ca un ecran, va reduce 
pierderile de căldură la supra

fața terestră, contribuind astfel 
la diminuarea consumului de 
energie. Norii se vor forma ca 
urmare a pulverizării din avion 
de cristale de iodură de argint. 
Autorul proiectului susține că 
pe această cale temperatura 
aerului în orașe va fi mai ridi
cată cu cîteva grade. Calculele 
demonstrează că eficienta eco
nomică a creării de numai două 
ori pe lună a unor nori arti
ficiali deasupra teritoriilor 
marilor orașe s-ar cifra la mi
lioane de dolari. pornindu-se 
de la preturile actuale ale pe
trolului, gazelor și energiei 
electrice.

• MALAHIT ARTI
FICIAL. în cadrul întreprin
derii „Pietre semiprețioase" din 
Sverdlovsk (Ural) a fost obți

nut primul lot industrial de 
malahit artificial. Minunata 
piatră de culoare verde se ob
ține prin metoda cristalizării, 
iar proprietățile ei nu sînt cu 
nimic mai prejos decît cele ale 
malahitului natural. Piatra se- 
mipretioasă artificială va fi uti
lizată pentru bijuterii și obiec
te decorative. Bijutierii au șl 
pregătit modelele unor podoabe 
ce urmează să fie realizate din 
malahit artificial.

O RITMICITATE. Prima 
oară, Cristine Despain. locui
toare a unui mic orășel fran
cez, a născut o fetită. După doi 
ani a adus pe lume doi gemeni. 
■Recent, la virsta de 23 de ani. a 
dat naștere la trei gemeni. Ur
mează ca data viitoare Cristine 
să nască cvadrupleti ?



„România, președintele Nicolae Ceaușescu, 
promovează o politică pătrunsă de înaltă 

responsabilitate față de destinele 
umanității46

Presa de peste hotare rezervă spații largi pozițiilor 
exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu în marile 
probleme ale lumii contemporane, punînd in evidență 
realismul politicii externe românești, întemeiată pe o 
înaltă răspundere față de destinele umanității. Cu un 
deosebit interes au urmărit agențiile internaționale de 
presă, alte mijloace de informare, vizita delegației 
U.C.I., în frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu președintele Comi

tetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, și primirea de 
către șeful statujui român a ministrului francez al re
lațiilor externe, Claude Cheysson - noi prilejuri de 
consemnare a largului ecou internațional, a aprecierii 
de care se bucură pe toate meridianele politica de 
pace, dezarmare și înțelegere între națiuni, promovată 
de România, de președintele Nicolae Ceaușescu. Pre
sa rezervă, totodată, spații largi realizărilor poporului 
nostru in opera de construcție socialistă.

Congresul Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc

Presa iugoslavă a publicat ample 
relatări pe marginea vizitei priete
nești de lucru întreprinse în tara 
noastră de delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. în articolul 
„Dialogul vecinilor", ziarul „BOR- 
BA11 relevă : „Vizita in România a 
președintelui Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Mitia Ribicici, demonstrează 
că România este unul din statele cu 
care Iugoslavia întreține intense 
contacte prietenești, în cadrul lor în- 
registrindu-se un înalt grad de con
cordanță politică. Dialogul de la 
București reprezintă o continuare a 
consultărilor in cadrul relațiilor de 
bună vecinătate, bazate pe dreptul 
fiecăruia de a-și rezolva probleme
le interne pe cale proprie și pe res
pectul față de punctul de vedere al 
celuilalt. Convorbirile Ribicici — 
Ceaușescu reprezintă, fără îndoială, 
un nou impuls dat contactelor prie
tenești de ansamblu dintre cele două 
state, precum și o contribuție impor
tantă la realizarea păcii in Europa 
și in lume, in aceste vremuri atit de 
frământate".

Relatind despre întoarcerea la 
Belgrad a delegației, iugoslave, 
„Borba" scrie : „intr-o scurtă decla
rație, Mitia Ribicici a subliniat că 
convorbirile din capitala României 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
încredere, iar vizita a fost aprecia
tă ca un pas major in promovarea 
relațiilor româno-iugoslave".

Agenția TÂNlUG a transmis re
latări ample despre sosirea la Bucu
rești a delegației U.C.I., convorbiri
le oficiale româno-iugoslave. toas
turile rostite la dineul oficial, adop
tarea Comunicatului comun, despre 
celelalte momente ale vizitei.

Au publicat,' totodată, informații și 
comentarii privind desfășurarea nou
lui dialog la nivel înalt româno-iu- 
goslav alte mijloace de informare 
din R.S.F.I. Relatările poartă titluri 
ca „Posibilități pentru extinderea în 
continuare a colaborării" („POLITI- 
CA“), 6au „Condiții bune pen
tru o colaborare și mai amplă" 
(„NOVOSTI"). în articole se expri
mă satisfacția pentru faptul că tra
diția întilnirilor prietenești de lucru 
ale conducătorilor celor două țări 
continuă IM toate nivelurile. .

Infomilhd despre adoptarea Comu
nicatului comun în încheierea con
vorbirilor româno-iugoslave, agenția 
T.A.S.S. subliniază ideea cuprinsă în 
document privind faptul că Europa 
trebuie să devină un continent al 
păcii, securității și colaborării.

Sînt relevate, de asemenea, ideile 
privind necesitatea de a se acționa 
hotărît pentru consolidarea procese
lor pozitive inițiate la Helsinki de 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, pentru încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și cooperării paș
nice, liberă de arma nucleară.

în Comunicatul comun dat publi
cității după convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mitia 
Ribicici s-a subliniat hotărîrea păr
ților de a dezvolta în continuare co
laborarea pe baza principiilor , inde
pendenței, egalității în drepturi, 
neamestecului și răspunderii fiecă
rui partid în fata propriului popor — 
a transmis în relatarea sa agenția 
CHINA NOUA.

în cadrul convorbirilor s-a consta
tat că relațiile de colaborare dintre 
cele două partide și țări se dezvol
tă cu 'Succes. S-a arătat, de aseme
nea. că luarea în considerare a di
versității căilor de acțiune pentru 
socialism și de construire a socialis
mului, ținîndu-se seama de condiții
le specifice ale fiecărei țări, deschi
de noi perspective de afirmare a so
cialismului în lume.

La capătul unei campanii electo
rale relativ calme, astăzi, 5 300 000 
alegători austrieci sint chemați la 
urne pentru a desemna noua com
ponență a Consiliului Național (Ca
mera deputaților). în așteptarea ver
dictului urnelor, observatorii politici 
se întreabă dacă socialiștii, care gu
vernează țara din 1970, își vor men
ține pozițiile ori vor ceda mandate 
In favoarea partidelor opoziției sau 
a altor grupări nereprezentate pînă 
acum în Consiliul Național.

Evident, partidul socialist mani
festă optimism, iar candidatul său 
principal, cancelarul Bruno Kreisky, 
și-a afirmat intenția, în dezbaterile 
publice, de a prelua conducerea unui 
nou guvern monocolor. cu condiția 
reeditării victoriilor electorale pre
cedente ale partidului său, adică o 
nouă majoritate absolută în parla
ment. în bilanțul prezentat alegăto
rilor. socialiștii consideră că, in 
comparație cu numeroase alte țări 
membre ale Organizației pentru coo
perare economică și dezvoltare, si
tuația economică în Austria, ea în
săși membră a O.C.E.D., poate fi ca
lificată drept propice. Creșterea eco
nomică de 2,6 la sută în perioada 
1978/1981 nu este spectaculoasă, dar 
depășește media de 1,9 pe ansamblul 
O.C.E.D. ; șomajul nu a atins pro
porții dramatice (5,2 la sută din 
populația activă), iar inflația s-a în
cetinit sub influența conjugării mai 
multor factori, în principal prin „mo
derația practicată în domeniul sala
riilor". Recent, guvernul a anunțat 
un program de investiții pe o pe
rioadă de zece ani, în valoare de 330 
miliarde șilingi, pentru moderniza

Ziarele „NEPSZAVA11 și „MA
GYAR HIRLAP" (R.P. Ungară), in- 
formînd despre convorbirile de la 
București, au scos în evidență faptul 
că părțile au exprimat dorința co
mună de a dezvolta relațiile bilate
rale. Au relatat despre convorbirile 
româno-iugoslave la nivel înalt și 
celelalte cotidiane, precum și radioul 
din R.P. Ungară.

Sub titlul „România și Iugoslavia 
se pronunță împotriva rachetelor din 
Europa", ziarul grec „KATHIME- 
RINI“ a publicat o relatare în care 
si.nt consemnate principalele poziții 
expuse in Comunicatul comun ro- 
mâno-iugoslav.

Prezentind, intr-o amplă relatare, 
ideile principale din Comunicatul 
comun româno-iugoslav, agenția 
U.P.I. citează, între altele, pasajele 
privind necesitatea încetării cursei 
înarmărilor, opririi amplasării de noi 
rachete în Europa, reducerii și eli
minării celor existente, înlăturării

Ample relatări 
și comentarii ale presei 

internaționale 
pe marginea recentelor 

activități 
politico-diplomatice 

desfășurate la București

tuturor armelor nucleare și conven
ționale, ca și cele cu privire la prin
cipiile care trebuie să stea la baza 
colaborării și solidarității dintre par-, 
■fidele comuniste și muncitorești.

La rindul său. agenția FRANCE 
PRESSE evidențiază voința de dez
voltare a relațiilor româno-iugoslave 
în ansamblu. Agenția retine, de ase
menea. din Comunicatul comun, 
ideea necesității de a se opri am
plasările de noi rachete in^Europa, 
de a se reduce și elimina cele; exis
tente.

Agențiile REUTER și ASSOCIA
TED PRESS au informat, la rindul 
lor. despre convorbirile româno-iu
goslave, subliniind că ele au avut loc 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă. _

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului italian 
„II Tempo" s-a aflat în atenția mij
loacelor de informare în masă din 
numeroase țări. Agenția italiană 
ANSA releva tezele potrivit cărora 
afirmațiile despre superioritatea 
unei părți asupra alteia urmăresc să 
justifice continuarea cursei înarmă
rilor și sint de fapt infirmate de 
realitate.

Agenția REUTER evidențiază, la 
rindul ei. aprecierea președintelui 
României în problema eurorachete- 
lor. faptul că țara noastră se pro
nunță pentru înlăturarea tuturor dis
pozitivelor de acest fel, iar pînă la 
realizarea acestui obiectiv — pentru 
adoptarea de măsuri intermediare.

Luările de poziție ale conducăto
rului partidului și statului nostru în 
problema eliminării din Europa a 
rachetelor nucleare sînt prezentate 
și în relatările agenției FRANCE 
PRESSE. ale ziarelor elvețiene „DER 
BUND", „NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG", „BASLER ZEITUNG", „LA 
SUISSE", „24 HEURES".

„Președintele României se declară 
in favoarea înlăturării tuturor rache
telor nucleare", „Nicolae Ceaușescu 
cere o dezarmare completă în inte

ACTUALITATEA POLITICA)

Scrutin parlamentar în Austria
rea în continuare a infrastructurii 
economice. Măsurile prevăzute se 
vor concentra îndeosebi asupra co
municațiilor și transporturilor publi
ce, în primul rînd căile ferate, sec
toare unde au apărut dificultăți în 
ceea ce privește oferta de noi locuri 
de muncă sau salvarea celor exis
tente. Și industria de construcții, 
unde s-au semnalat în luna martie 

Problemele păcii și dezarmării
— temă dominantă in campania electorală

peste 35 000 de șomeri, așteaptă per- , 
fectarea acordurilor privind edifica- ' 
rea unui centru de conferințe la Vie- 
na, pe care guvernul proiectează să-1 
ridice în imediata apropiere a com
plexului de clădiri O.N.U.

Cele două partide tradiționale ale 
opoziției — populiștii și liberalii — 
au evitat să atace în bloc politica 
guvernului socialist și și-au concen
trat criticile asupra candidaților P.S., 
în chestiuni mai ales formale. Dealt
fel, ca și în perioada postbelică a ca
binetelor marii coaliții, întreruptă în 
1966, socialiștii și populiștii au reușit 
și după 1970 să ajungă, pe plan par
lamentar, la înțelegeri și acorduri in 
problemele de interes mai larg, ca 
o expresie specifică a sistemului po
litic austriac, unde, de pildă. Fede
rația sindicatelor austriece include 
organizații aflate sub influența atit 

resul Europei" — sînt titlurile Sub 
care cotidianul grec „KATHIMERI- 
NI“ citează ideile exprimate de con
ducătorul partidului și statului nos
tru în interviul acordat ziarului ita
lian. „Președintele Nicolae Ceaușescu
— scrie ziarul elen — este de părere 
că, pînă la înlăturarea tuturor .ra
chetelor, vor trebui întreprinse mă
suri care să asigure reducerea echi
librată a lor, și de o parte și de alta, 
și să creeze condiții pentru noi mă
suri. de reducere pînă la eliminarea 
lor completă".

Referindu-se la propunerile formu
late la Praga de către statele mem
bre ale Tratatului de la Varșovia
— arată, de asemenea, „Kathime- 
rini" — președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că un acord între statele din cele 
două blocuri militare ar avea o im
portanță hotăritoare pentru dezar
mare, pentru politica de pace.

Relatări asemănătoare au fost di
fuzate de agenția ateniană de presă 
A.N.A. și de POSTURILE DE TE
LEVIZIUNE ELENE.

De largi ecouri în presa interna
țională s-a bucurat noua întîlnire 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat. în relata
rea sa, agenția palestiniană de știri 
WAFA arată că, în cadrul convor
birilor avute cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor dintre 
P.C.R. și O.E.P., dintre popoarele 
român și palestinian, precum și ale 
situației din Orientul Mijlociu. Agen
ția relevă că in cursul convorbirilor 
a fost subliniată necesitatea intensi
ficării eforturilor politice, diploma
tice pehtru soluționarea problemelor 
din zonăj pentru inițierea, chiar în 
acest an, a unor tratative, în vede
rea statornicirii unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu.

Toate agențiile internaționale de 
presă au oglindit, de asemenea, în 
aceste zile, primirea de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului francez al relațiilor exter
ne, Claude Cheysson. Au fost rele
vate cu acest prilej inițiativele con
structive ale conducătorului părțițju- 
lui și statului nostru in problemele 
păcii și dezarmării, în alte probleme 
majore ale contemporaneității.

Informînd despre diverse aspecte 
ale actualității românești, ziarul so
vietic „PRAVDA" se referă la per
fecționarea sistemului de muncă în 
construcții, perfecționare ce are ca 
rezultat creșterea eficienței, calită
ții activității in acest domeniu. 
Același ziar relatează, intr-un alt 
material, despre creația literar-artis- 
tică a oamenilor muncii din Craiova.

„ZIARUL POPORULUI" (R. P. 
Chineză) a publicat extrase din cu- 
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul ședinței comu
ne a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană.

în relatarea sa, cotidianul se re
feră la demascarea fermă a campa
niei de dezinformare și ponegrire a 
socialismului, desfășurată de cercu
rile neofasciste și reacționare inter
naționale, la mărețele realizări ale 
poporului nostru sub conducerea 
partidului comunist. ,

Revista indiană „DETENTE" pu
blică în ultimul său număr articolul 
„Angajarea României față de neali
niere", însoțit de fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, articol care 
redă pe larg aprecierile din Mesajul 
adresat de președintele Republicii 
Socialiste- România Conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, de 
la Delhi.

(Agerpres)

a socialiștilor, cit și a populiștilor și 
a comuniștilor. O dispută mai aprin
să a stirnit în schimb descoperirea 
unor afaceri de corupție.

Cu lozinci și revendicări specifice 
s-au prezentat în competiția electo
rală „verzii" și „alternativii", gru
pări contestatare și cu preocupări în 
domeniul protejării mediului am
biant, care ar putea dispersa la Vie- 

na o parte din voturile acordate în 
mod tradițional socialiștilor.

Pe1 plan extern, guvernul socialist 
a promovat o politică de stimulare a 
factorilor favorabili destinderii, in- 
tensificînd relațiile de colaborare a 
Austriei cu toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea lor politică, a 
participat activ la eforturile de con
solidare a securității și păcii în Eu
ropa și în. lume. Aceste orientări au 
fost reafirmate de cancelarul 
B. Kreisky, în perioada preelectora
lă, în declarații făcute presei. 
„într-o lume supraînarmată — pre
ciza șeful guvernului de la. Viena — 
Austria se străduiește să aibă rela
ții bune cu vecinii săi. Prin politica 
externă trebuie cîștigați cîți mai 
mulți prieteni în lume. Austria ia 
parte la evenimentele mondiale, 
acolo unde este nevoie și este posibil 
și nu numai în regiunea unde este

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid

MADRID 23 (Agerpres). — Cu șe
dința plenară din 22 aprilie, reuniu
nea general-europeană de la Madrid 
a încheiat prima săptămînă de lu
cru din cadrul actualei etape.

în cele două ședințe plenare, la 
întîlnirea neoficială a șefilor de de
legații, în grupul de redactare, ca și 
în contactele curente dintre ele. de
legațiile țărilor participante au sub
liniat necesitatea încheierii cu re
zultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid, prin adoptarea unui docu
ment final substanțial și echilibrat. 
S-au făcut aprecieri pozitive de an
samblu cu privire la proiectul revi
zuit de document final prezentat de 
opt țări neutre și nealiniate, la 15 
martie, care oferă o bază pentru gă
sirea unei soluții în vederea încheie-

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Libanul respinge orice prezențâ militară israeliană pe teritoriul 
său © Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei
BEIRUT 23 (Agerpres). — „Libanul 

respinge orice prezență militară 
israeliană pe teritoriul său și nu va 
semna nici un acord care ar în
semna cedarea drepturilor sale unor 
forțe nelibaneze", a declarat pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
la Asociația presei din Beirut. Refe- 
rind-u-se la actualele negocieri pen
tru retragerea trupelor israeliene din 
Liban, președintele Gemayel a ară
tat că nu vor fi acceptate aranja
mente de securitate cu Israelul dacă 
prin acestea ar fi afectată suvera
nitatea Libanului. „Dacă Israelul 
consideră că asigurarea securității 
frontierelor sale constituie un drept, 
este cu atit mai logic să afirmăm 
că menținerea securității pe pămin- 
tul Libanului este o răspundere a 
noastră", a spus el.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul siderurgiei

BELGRAD 23 (Agerpres). — în 
R.S.F. Iugoslavia a avut loc ședința 
a 61-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul siderurgiei, la care au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I.

Delegația română a fost condusă 
de Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice.

Comisia a examinat unele proble
me ale colaborării în domeniul asi
gurării necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu materii prime cu 
conținut de fier și cu conținut de 
mangan ; a adoptat măsuri privind 
elaborarea unui program de colabo

Hagențiile de presă transmit/] Budapesta: Manifestare dedicată 
poeziei românești

O EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
I ilustrînd dezvoltarea economică, 

edilitară și culturală a orașelor 
I României socialiste, cu deosebire 
| a capitalei țării, a fost inaugurată 

la Biblioteca orășenească din loca- 
Ilitatea finlandeză Valkeakoski, sub 

auspiciile Asociației de prietenie 
Finlanda—România.

LA GENEVA s-a încheiat a doua 
I etapă a convorbirilor indirecte, la 

nivel ministerial, afgano-pakista- 
I neze. desfășurate prin intermediul 

reprezentantului personal al secre
tarului general al O.N.U., Diego 

ICordovez, relatează agențiile 
T.A.S.S. și A.P. Delegația afgană a 
fost condusă de ministrul afaceri
lor externe. Shah Mohammad Dost, 

I iar cea pakistaneză — de minis- 
| trul de externe, Yaqub Aii Khan,
I DIN CAUZA INTEMPERIILOR.

Ninsorile deosebit de abundente 
' care cad asupra Islandei au deter- 
. minat autoritățile să prelungească 

cu o zi alegerile parlamentare pro- 
| gramate să se desfășoare ieri. Vis

colele abătute asupra țării au fă- 
Icut impracticabile numeroase șo

sele. o serie de localități. în special 
din zonele nordice, fiind izolate de 

. restul țării. Locuitorii din unele așe
zări mici nu au putut ajunge la 
centrele cele mai apropiate de vot 
din' cauza intemperiilor. în aceste 

I condiții, votul a fost prelungit 

situată geografic. Țările neutre, in
clusiv Austria, trebuie să contribuie 
la blocarea oricăror tendințe posi
bile de întoarcere la războiul rece".

La rindul său, candidatul populist 
la funcția de cancelar, Alois Mock, 
s-a angajat să promoveze „relații 
prietenești și active cu țările socia
liste vecine". Dealtfel, cu unele de
osebiri de nuanțe, cele două mari 
partide, care au cooperat strîns la 
realizarea acordurilor internaționa
le privind retragerea trupelor străi
ne din Austria și a cadrului juridic 
referitor la statutul de neutralitate 
permanentă a țării, nu au deosebiri 
de păreri în orientările fundamen
tale de politică externă.

Deosebit de activ a fost partidul 
comunist care. în campania sa elec
torală, pronunțîndu-se pentru soluții 
constructive ale problemelor econo
mice, care să țină în mai mare mă
sură seama de interesele categorii
lor sociale cu venituri modeste, și-a 
reafirmat, în același timp, cu putere 
atașamentul pentru politica de des
tindere și dezarmare pentru asigu
rarea unei păci trainice pe planeta 
noastră.

Cu excepția unor mici organizații 
extremiste, neonaziste, nici o gru
pare politică nu pune Ia îndoială 
avantajele obținute de Austria în 
anii postbelici prin poziția sa de ne
utralitate activă, prin eforturile pen
tru consolidarea unui climat de secu
ritate și destindere în Europa și in 
lume — poziție și eforturi susținute 
ferm de întregul electorat, indiferent 
de tendințe și orientări.

Petre STĂNCESCU

* rii cu rezultate pozitive a a-euniunii.
Totodată, mai multe delegații au 

. anunțat că au anumite observații și 
consideră necesare unele modificări 
ale acestui proiect, fără a face însă 
pină acum cunoscute propuneri con
crete. în aceste condiții, activitatea 
în organele de lucru ale reuniunii, 
îndeosebi în grupul de redactare, a 
fost redusă, neajungîndu-se la anga
jarea de negocieri concrete pentru 
convenirea de soluții general accep
tabile problemelor rămase deschise, 

în paralel, au avut loc contacte 
neoficiale între diferite delegații care 
urmăresc identificarea acelor pro
bleme . în care nu există încă un 
acord, precum și stabilirea modali
tăților practice de negociere a aces
tora.

TUNIS 23 (Agerpres). — La Tu
nis s-a încheiat reuniunea Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, desfășura
tă sub conducerea lui Yasser Arafat, 
președintele acestui organism, infor
mează agenția WAFA. Au fost dez
bătute. între altele, aspecte privind 
planurile guvernului israelian de co
lonizare a teritoriilor ocupate, po
litica represivă a autorităților de o- 
cupație împotriva poporului palesti
nian din aceste zone și din Liban. 
A fost, de asemenea, examinat un 
raport detaliat în legătură cu ne
gocierile iordaniano-palestiniene. ul
timele evoluții în problema respec
tivă și actualele eforturi depuse pe 
plan arab, in acest context. A fost 
reafirmat atașamentul O.E.P. față 
de hotăririle reuniunii arabe la ni
vel înalt de la Fes. menționează 
agenția.

rare în difineniul asigurării necesaru
lui de laminate și țevi din oțel pe 
perioada pînă în anul 2000 și a con
venit unele probleme ale colaborării 
în domeniul utilizării superioare a 
combustibililor și energiei la combi
natele siderurgice.

Comisia a adoptat unele recoman
dări privind colaborarea dintre țările 
interesate privind asigurarea necesa
rului de țevi pentru forajul geologic 
și introducerea tehnologiei moderne 
de brichetare a șarjei pentru cocsifi
care. De asemenea, a examinat alte 
probleme ale colaborării și a adoptat 
raportul de activitate a Comisiei pe 
anul 1982.

pentru duminică, rezultatele ale
gerilor urmind să fie cunoscute 
luni.

EFECTIVE ALE FORȚELOR 
ARMATE SANDINISTE au anihi
lat, in cadrul unor operațiuni des
fășurate în departamentele Madriz 
și Jinotega, mai multe grupuri de 
contrarevoluționari care au pătruns 
pe teritoriul Republicii Nicara
gua, venind din Honduras. Potrivit 
Ministerului nicaraguan al Apără
rii, peste 50 de foști membri ai 
gărzilor somoziste au fost uciși.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST 
A STUDENȚILOR SUD-COREENI. 
Peste 1 000 de studenți ai Univer
sității Yonsei, din Seul, au parti
cipat la o demonstrație de protest 
cerînd, printre altele, democratiza
rea instituțiilor de învățămînt din 
Coreea de sud, eliberarea studenți
lor arestați anterior și demisia ac
tualei administrații sud-coreene. 
Poliția a intervenit pentru disper
sarea manțfestanților, făcînd uz de 
grenade cu gaze lacrimogene.

ȘOMAJUL ÎN BELGIA. La 
Bruxelles s-a anunțat oficial că, la 
sfîrșitul lunii februarie, numărul 
șomerilor belgieni care nu au îm
plinit vîrsta de 25 de ani depășește 
173 000. în perioada februarie 1982— 
februarie 1983, armata de șomeri 
din rindul tineretului a crescut cu 
15 000 de persoane.

AGENDA 
DIPLOMATICĂ

• Problemele majore ale vie
ții internaționale actuale și coo
perarea iugoslavo-franceză s-au 
aflat in centrul convorbirilor de 
la BELGRAD dintre Lazăr Moi- 
sov, secretar federal pentru afa
ceri externe al R.S.F.I., și Claude 
Cheysson, ministrul francez al 
relațiilor externe, care a făcut o 
vizită în capitala iugoslavă. 
• La LONDRA, primul minis
tru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, și cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl, au abor
dat în cursul dialogului mai ales 
aspecte privind situația politică 
și economică' a statelor vest-eu- 
ropene și unele probleme legate 
de viitoarea reuniune la nivel 
înalt a principalelor șapte țări 
industrializate occidentale. • A- 
flat la COPENHAGA, președinte
le Finlandei, Mauno Koivisto, a 
conferit cu primul ministru al Da
nemarcei, Poul Schlueter, în le
gătură cu relațiile Est-Vest și po
sibilitățile organizării unei confe
rințe europene consacrate dez
armării. • Premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Zhao 
Ziyang, și-a încheiat vizita ofi
cială întreprinsă în Australia. In 
timpul șederii la CANBERRA, el a 
avut convorbiri cu primul minis
tru australian, Robert Hawke, 
consacrate relațiilor bilaterale și 
unor probleme internaționale 
actuale.

RABAT 23 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au deschis lucrările celui 
de-al „ IV-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Forțelor Populare din 
Maroc, la care participă peste 800 
delegați, desemnați în organiza
țiile de bază, precum și reprezen
tanți ai unor partide de peste hotare, 
intre care și Partidul Comunist 
Român.

în cadrul lucrărilor, Abdallah 
Ibrahim, secretarul general al 
U.N.F.P., a prezentat „Raportul de 
doctrină și de orientare" al parti
dului. document care face o analiză 
a stadiului actual al societății ma
rocane. a evoluției situației interna

NOI ACȚIUNI Șl 
PENTRU STĂVILIREA

OrcjșuMcmd Bremen, 
proclamat zonă 
denucleanzatâ

BONN. — Orașul-land vest-ger- 
man Bremen a devenit primul land 
federal din R.F. Germania care s-a 
proclamat zonă denuclearizată. Ho
tărîrea prin care se respinge am
plasarea în marele port și împreju
rimile lui a rachetelor americane 
„Pershing-2" și „Cruise" a fost a- 
doptată cu mare majoritate de vo
turi de deputății adunării munici
pale. Pe străzile orașului au con
tinuat, și în ultimele „zile, de
monstrațiile militanților pentru pace 
care purtau pancarte cu inscripția 
„Locuri de muncă în loc de ra
chete I".

Parlamentul 
cheamă la 

de măsuri 
în domeniul

din Cipru 
adoptarea 
concrete 
dezarmării

NICOSIA. într-un apel adresat 
parlamentelor și guvernelor tuturor 
tarilor lumii, Camera Reprezentan
ților (Parlamentul) din Cipru chea
mă la intensificarea eforturilor 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete în domeniul dezarmării, în 
primul rînd al celei nucleare.

în apel se subliniază că renunța
rea la forță și Ia amenințarea cu 
folosirea ei în relațiile internațio
nale, reglementarea pașnică a liti
giilor dintre state, respectarea in
dependentei, suveranității, integri
tății teritoriale a statelor, a Cartei 
și rezoluțiilor O.N.U. constituie 
premisele fundamentale pentru asi
gurarea destinderii, cooperării și 
păcii. Parlamentul cipriot a lansat,

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 
Clubul tinerilor artiști din Buda
pesta a avut 10c o seară de poe
zie românească. în cadrul manifes
tării, profesorul Zirkuli Peter, de la 
catedra de limba română a Uni
versității „Eotvos Lorand", a făcut 
o prezentare a creației unor poeți 
români contemporani. Au fost reci
tate versuri in traducere maghiară 
din Tudor Arghezi, George Baco-

Narcisele de la capătul lumii
Parcă a fost ieri — dar a trecut un an.
Era .ceva foarte exotic, este absurd să se caute capătul unui glob, 

totuși evenimentele parcă se petreceau la capătul lumii, într-o lume 
uitată de lume. A puzderiei de insule golașe, cioturi stîncoase bătute 
de valurile Atlanticului, în vijeliile aspre ale iernii australe. O lume 
de o duzină și juma'te de sute de locuitori, parcă împietrită in timp, 
cu mereu aceleași turme de oi credule, pinguini filozofi și foci obeze.

A început ca „un război de buzunar", ca „un conflict de operetă" 
— și s-a transformat rapid în primul teatru de operațiuni militare ul
tramoderne, electronice și electronizate. O arenă în care s-au încrucișat 
tehnologii de vîrf - ultimele tipuri de reactoare, submarine de atac 
cu propulsie nucleară, rachete cu autoreglaj computerizat, bombe „in
teligente" teleghidate, informații prin sateliți, stații de radio-bruiaj, 
avioane cu decolare verticală (și prăbușirea la fel), microunde, in- 
fraroșii și alte sortimente de raze. Incit oile, pinguinii și focile au ră
mas cu gura căscată la asemenea desfășurare de mecanică, fizică, 
optică și trigonometrie.

A trecut un an, deasupra insulelor s-a așternut liniștea, singurele 
bubuituri provin de la mugetul valurilor și de la tunetele furtunilor. 
Au rămas mormane de fierărie pe fundul oceanului, au rămas fortifi
cații dărimate și cazemate sparte pe cioturile stîncoase, au rămas oi 
speriate, foci cu cardiopatii și pinguini stresați.

Și a mai rămas ceva : multe grămăjoare paralelipipedice de pă- 
mînt — mormintele celor căzuți în lupte.

...Zilele trecute s-au reîntîlnit cetățenii reprezentînd cele două părți. 
Nu au sosit cu distrugătoare și crucișătoare, nu au descins din vase 
de debarcare, nici n-au sărit cu parașutele - ar fi fost inadecvat, 
erau in special oameni in vîrstă și multe femei.

Nu erau turiști obișnuiți, nu erau nici gălăgioși, nici strident și 
pestriț îmbrăcați ; dimpotrivă, erau tăcuți, gravi și sumbri;- îmbrăcați 
in negru. Și nu purtau arme - ci flori, buchete sau jerbe, luminări.

Erau rudele celor căzuți ; după un an, s-au organizat călătorii la 
locurile unde aceștia odihnesc pe veci.

S-au intîlnit și vizitatori dintr-o parte cu alții - din cealaltă. S-au 
privit- poate cu ostilitate, poate cu reținere, poate cu înțelegere - 
durerea unește, este un catalizator al apropierii omului de om — 
poate cu aceeași întrebare mută : de ce, la ce a trebuit ?

Rezidenții insulari i-au primit în gazdă, unii au fost invitați la 
prînz, la dineuri, pastorul din Stanley le-a prezentat catedrala unde 
se adăpostiseră în timpul conflictului ; magazinele, cu excepția celor 
de suveniruri, au fost închise pentru ca proprietarii să-i poată însoți 
pe vizitatori ; noua berărie le-a oferit mostre de bere „Pinguin".

La grămăjoarele de pămînt paralelipipedice au fost plantate flori, 
multe flori, îndeosebi narcise.

Rămîne de văzut dacă voF rezista la asprimea condițiilor climatice.
De ce, la ce a trebuit, pentru ce s-au jertfit viețile ? Poate ca 

să arate, involuntar, omenirii, unde duc escalada amenințărilor, po- 
kerul cu bombe, licitațiile de orgolii sau calculele greșite și încercă
rile de forță. Sau că un conflict, chiar foarte limitat, prelimitat și de
limitat, se poate aprinde ușor, dar se stinge greu. Ori că astăzi ca
pătul lumii, este aproape și că o scinteie de oriunde se poate trans
forma în incendiu, propagîndu-se prin valurile inflamabile ale ocea
nelor.

Fie ca aceste avertismente să merite prețul durerii, ca lacrima 
picurată să dea tărie narciselor plantate pe grămăjoarele de pămînt 
acolo departe, în pustiul apelor, cu cioturi de stînci golașe. Să re
ziste vînturilor reci, acolo, la capătul lumii...

Și pe restul globului.

ționale și stabilește sarcinile U.N.F.P. 
pentru perioada următoare.

De asemenea, conducătorii delega
țiilor străine au transmis participan- 
ților la congres mesaje de salut.,

Din partea Partidului Comunist 
Român. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost adre
sat un cald salut tovărășesc partici- 
panților la congres, tuturor militan- 
ților partidului de către. tovară§Ul 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scinteia" — reprezentantul parti
dului nostru la lucrările forumului 
național al U.N.F.P.

LUĂRI DL POZIȚIE 
CURSEI ÎNARMĂRILOR

de asemenea, apelul la lichidarea 
focarelor de încordare din diferite 
regiuni ale lumii și s-a pronunțat 
pentru demilitarizarea totală a Ci
prului, paralel cu rezolvarea pașni
că și echitabilă a problemei cipriote.

„Mijloacele de informare 
frebuie să slujească 

păcii"
NAIROBI. — La Nairobi s-au în

cheiat lucrările simpozionului in
ternațional pe tema „Mijloacele de 
informare în masă și dezarmarea", 
organizat din inițiativa UNESCO. 
Participanții au subliniat rolul ce 
revine mijloacelor de comunicare în 
masă în domeniul conștientizării 
crescînde a opiniei publice interna
ționale asupra necesității opririi 
cursei înarmărilor 'și.^ț realizării 
dezarmării. Totodată,< „.ist eviden
țiată importanta proț „ivării susți
nute a educației în sp Ițul păcii.

„Să fie zădă.nicite 
pregătirile 

pentru o conflagrație 
pustiitoare !"

BERLINUL OCCIDENTAL — 
Contribuția scriitorilor la lupta 
pentru pace și dezarmare, îm
potriva pericolului unui război 
nuclear constituie tema unei în- 
tilniri internaționale a scriitorilor, 
ale cărei lucrări s-au deschis în 
Berlinul occidental. în intervențiile 
lor, participanții au evidențiat, ne
cesitatea stringentă de a se-zădăr
nici pregătirile pentru ceea ce ei aii 
numit un „infern nuclear", sublini
ind că scriitorilor le revine un rol 
de frunte in familiarizarea oameni
lor cu ideile umaniste ale păcii șl 
'înțelegerii intre popoare.

via, Ion Pillat, Ion Barbu, Lucian 
Blaga, Ștefan Augustin Doinaș, 
Eugen Jebeleanu.

In cuvintul său, scriitorul Turc- 
sany Peter, șeful secției de lite
ratură al Clubului tinerilor artiști, 
a apreciat valoarea creației poeti
ce românești contemporane, subli
niind importanța cunoașterii aces
teia.

N. COREU
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