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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

VOR FACE 0 VIZITĂ DE STAT ÎN TURCIA

Ieri, în cadrul unui amplu și rodnic dialog de lucru,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat unele soluții privind reducerea consumurilor 

și utilizarea de noi combustibili in transporturi și agricultură

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu tovarășul Harilaos Florakis, 

secretar general al C. C. al P. C. din Grecia

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a exami
nat, vineri dimineața, unele 
soluții privind utilizarea bio- 
gazului, gazului metan și ga
zului de sondâ la mașinile uti
lizate în transporturi și la lu
crările agricole.

La această analiză, desfă
șurată pe platoul Complexu
lui expozițional din Piața 
Scinteii, au participat tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
Ludovic Fazekas, Ion Pățan, 
Ștefan Bîrlea, Ion Ursu, 
Gheorghe Stoica, membri ai 
conducerii unor ministere, 
specialiști din unități de pro
ducție și cercetare științifică, 
cadre didactice din învăță- 
mîntul tehnic superior de 
specialitate.

i Noul dialog de lucru se înscrie în 
preocupările constante ale conduce
rii ' partidului și statului nostru, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pe linia reducerii consu
murilor de combustibili, a punerii 
în valoare a noi surse și mijloace 

' de înlocuire a combustibililor clasici 
cu alții mai economicoși. mai efi
cienți, pentru transpunerea în prac
tică a programelor stabilite în acest 
sens de Congresul al XII-lea și Con
ferința! Națională’ ale partidului, 
pentru înfăptuirea importantului o- 
biectiv de obținere a independen
ței energetice a țării. A fost eviden
țiată, și cu acest prilej, atenția acor
dată-de oamenii muncii din diferite 
domenii de activitate dezvoltării ba
zei energetice a țării prin folosirea 
noilor resurse de energie.

Specialiști de la întreprinderea de 
transporturi locale din Tg. Mureș au 
înfățișat secretarului general al 
partidului unele metode originale, 
cu o eficiență economică ridicată, 
privind utilizarea gazului metan în 
transportul urban și interurban. în 
acest sens, ei au prezentat mai mul
te variante’ de autobuze care folo
sesc drept combustibil gazul metan 
sau în amestec cu motorină. Prin 
transformări simple, realizate pe 
plan local, o serie de autobuze ce 

i funcționau cu benzină sau eu moto
rină au fost echipate cu dispozitive 
speciale și cu rezervoare pentru gaz. 
metan, circulînd. la ora actuală, cu 
noul combustibil. Asemenea mijloa
ce de transport, deosebit de eficien
te. au intrat deja în parcul auto 
destinat transportului în comun din 
orașele Tg. Mureș. Sighișoara. Tîr- 
năveni și Luduș. Rezultatele obținu
te confirmă, întru totul, valoarea so
luțiilor prezentate. Astfel, în cazul 
alimentării mixte gaz metan-motori- 
nă. consumul de combustibil lichid 
se reduce cu circa 70 la sută în con
dițiile unei autonomii de circulație 
de peste 30 de km. La autobuzele

care funcționează cu motoare pe 
benzină, înlocuirea cu gaz metan a 
fost totală. De remarcat, totoda
tă, faptul că utilizarea noului 
combustibil se înscrie și în contex
tul preocupărilor existente pe pian 
mondial’ privind diminuarea poluării.

Specialiștii mureșeni au prezentat, 
totodată, unele aplicații ale utiliză
rii gazului metan la motoarele stațio
nare, folosite în acționarea unor pom
pe, în zootehnie și in alte domenii 
de activitate, cu rezultate la fel de 
convingătoare. Se precizează că. nu
mai în decurs de aproximativ un 
ah. pot fi . recuperate cheltuielile 
făcute pentru transformarea motoa
relor clasice. pentru funcționarea cu 
gaze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ingeniozitatea soluțiilor pre
zentate, eficiența acestora, i-a feli
citat pe autorii lor, indicindu-le, in 
același timp, să se preocupe de mă
rirea autonomiei de circulație a mij
loacelor de transport ce utilizează 
gazele. în același timp, a recomandat 
ca soluțiile la care au ajuns specia
liștii mureșeni să fie extinse la 
transportul interuzinal. de pe șan
tiere, interurban, pe distante mai 
mici,, precum și la cel de mărfuri. 
S-a cerut, de asemenea, să se stu
dieze problema utilizării gazului 
metan la locomotivele diesel.

Tot cu acest prilej a fost prezen
tat un autotransportor format din 
mai multe platforme cu conteinere 
pentru deșeurile menajere, folosit in 
municipiul Tg. Mureș și . realizat

după o soluție ieftină, care prezin
tă, in plus, posibilitatea colectării 
separate a hîrtiei, sticlei, metalului, 
textilelor etc. S-a indicat ca acest 
mijloc de transport să fie generalizat 
în cel mai scurt timp îți toate orașele 
tării. ■ " ’ ' ’’

în continuare, cadre didactice de 
la Institutul de învățămînt superior 
din Pitești. împreună cu specialiști 
din agricultură și de la întreprin
derea de gospodărie comunală, au 
prezentat o serie de rezultate pe li
nia folosirii biogazului și a gazelor 
de sondă la acționarea tractoarelor. 
S-au evidențiat rezultatele bune ob
ținute pină în prezent prin înlocui
rea combustibililor lichizi cu biogaz 
la tractoarele folosite Ia diverse 
lucrări agricole, economiile ce pot 
fi astfel obținute, preocupările pen
tru sporirea producției de biogaz și 
extinderea aplicațiilor acestuia în 
transporturi și la motoarele stațio
nare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind realizările din acest do
meniu, a recomandat ’ unele soluții 
menite să contribuie la simplificarea 
alimentării tractoarelor, la mărirea 
autonomiei de funcționare a motoa
relor pe bază de biogaz.

Specialiștii argeșeni au prezentat, 
cu același prilej, un ingenios dispo
zitiv de pornire a motoarelor ce în
locuiește acumulatorul. Remarcînd 
eficienta acestui sistem inerțial de 
pornire, secretarul general al parti
dului a indicat ca el să fie extins la 
întreaga' producție de autovehicule.

Subliniind necesitatea realizării 

unei mai strinse polaborări a învăță- 
mintului tehnic Superior cu produc- 

' ția. tovarășul Nfcolae Ceaușescu a 
cerut ministrulW învățămîntului. 
aflat la acest dialog de lucru, să se 
ia măsuri în .tjed^rea unei mai bune 

’organizări 'a facultăților’ în care se 
pregătesc specialiști in domeniul 
autovehiculelor.

în încheierea analizei, conducăto
rul partidului și statului nostru, fe- 
licitîndu-i pe autorii acestor reali
zări, a cerut specialiștilor, factorilor 
de răspundere să continue preocupă
rile in direcția punerii în valoare și 
extinderii aplicațiilor noilor surse 
de. energie solară, a vîntului, geoter- 
mală, a energiei rezultate din pro
cesele de producție — probleme ce 
capătă o deosebită importanță în 
condițiile agravării crizei economice 
mondiale, de materii prime și ener
getice — în scopul gospodăririi ju
dicioase a tuturor resurselor, al di
minuării consumurilor de combusti
bil și energie, al creșterii eficientei 
în toate sectoarele de activitate.

Participants la dialogul de lucru 
au mulțumit; tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru recomandările și 
indicațiile date și l-au asigurat că 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru transpunerea în viață a obiective
lor privind utilizarea eficientă a re
surselor energetice, termice și de 
combustibil. în scopul îndeplinirii 
exemplare a prevederilor actualului 
cincinal, a programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa

Vineri, 13 m;îi. to1vâriășul Nicolae
Ceaușiîscu, seenstar eneral al Parti-
dului Comunist Rc>m ân, S-c1 întilnit
cu tovarășul Ha rilaos Fl<srak is, secre-
tar" gieneral al C:.c il I’.C. din
G recia . care fa.se o sită in țara
noastr:ă. la invi tația C.C all P.C.R.

Tovairășul Ha:rilaos FIoraltis este
însoțit de tovarășuil <Orestis Kolozof,
membi•u supleai al Biroulvii Politic
âl C.C . al P.C. idin G recia. șeful sec-

! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu președintele Partidului 

Național Social Sirian din Liban

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, vineri, 
cu Inaam Raad, președintele Parti
dului . Național Social Sirian din 
Liban, care, in fruntea unei delega
ții, efectuează o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte to

Elena Ceaușescu vor efectua, la 
invitația președintelui Republicii 
Turcia, Kenan Evren, o vizită 

ției de relații internaționale a C.C. 
al P.C. din Grecia.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a exprimat gratitudinea 
sa pentru invitația de a vizita 
România, pentru posibilitatea oferi

varășul Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, Issam 
Mahairi, membru al Consiliului Su
prem al Partidului Național Social 
Sirian din Liban.

Conducătorul delegației și-a ma
nifestat satisfacția de a se întîlni și 
avea un schimb de vederi cu to

de stat în Turcia; in perioada
20—23 mai 1983.

tă de a cunoaște din realizările re
marcabile obținute de poporul român 
în edificarea noii societăți.

în timpul convorbirii au fost evo
cate relațiile de prietenie dintre cele 
două partide și a fost relevată dorin
ța de a dezvolta aceste relații. în fo
losul partidelor și popoarelor noas
tre. al cauzei generale a păcii, des-
(Continuare in pag. a V-a)

varășul Nicolae Ceaușescu în pro
bleme de interes comun. Mulțumind 
pentru invitația de a vizita România, 
el a avut cuvinte de deosebită apre
ciere pentru realizările importanta 
obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, în
(Continuare în pag. 'a V-a)
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „Milliyet" din Turcia
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 12 mai a.c., pe Mehmet Bar- 
las, redactor-șef al ziarului turc „Milliyet", căruia i-a acordat următorul 
interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, v-am ruga să ne spu
neți cum se va reflecta vizita 
dumneavoastră in Turcia asu
pra relațiilor diplomatice și co
merciale româno-turce și ce re
zultate concrete pot fi aștepta
te ? Va prezenta, oare, stimatul 
președinte Nicolae Ceaușescu 
un pachet de propuneri in do
meniul politic și comercial 1

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere să realizez vizita în Turcia, ca 
răspuns la invitația ce mi-a fost 
adresată și, totodată, la vizita pe care 
președintele Kenan Evren a efec
tuat-o cu mai bine de un an în urmă 
in România.

Aș dori să menționez că relațiile 
politice și economice, precum și in 
alte domenii dintre țările noastre au 
cunoscut o puternică dezvoltare în 
ultimii ani. Dealtfel, se poate spune 
că relațiile noastre au un trecut des
tul de îndepărtat, odată cu dezvol
tarea modernă a țărilor noastre ele 
fiind așezate pe o bază trainică — 
aceea a egalității în drepturi, a res
pectului independenței și suveranită
ții naționale și neamestecului în tre
burile interne. Tocmai pe această 
bază relațiile dintre România și 
Turcia s-au putut dezvolta puternic 
în ultimii ani. Aș ilustra această dez
voltare prin faptul că, în raport cu 
anul 1975, schimburile economice 
dintre țările noastre au crescut de la 
circa 50 milioane dolari la aproape 
200 milioane dolari, pentru anul în 
curs fiind prevăzută o creștere și 
mai puternică. în același timp, au 

avut loc contacte frecvente între con
ducerile de stat, între guvernele 
noastre, între cetățenii din cele două 
țări — atit în domeniul economic, cit 
și științific, cultural și turistic. S-a 
realizat, totodată, o conlucrare tot 
mai bună între reprezentanții țărilor 
noastre în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme inter
naționale, în soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționa
le, in interesul tuturor popoarelor, al 
destinderii, al independenței națio
nale și păcii.

Doresc ca vizita pe care o voi în
treprinde în Turcia să deschidă noi 
perspective dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările noastre, 
în cadrul vizitei, am în vedere să 
efectuez împreună cu președintele 
Kenan Evren un schimb larg de 
păreri asupra problemelor bilaterale, 
pentru a găsi noi posibilități în ve
derea extinderii colaborării și coope
rării în producție, a conlucrării în 
domeniul științei și culturii — ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
țări și popoare.

în același timp, fără îndoială, vom 
efectua un schimb corespunzător de 
păreri asupra problemelor complexe 
ale vieții internaționale și am con
vingerea că vom ajunge, împreună, 
la concluzii comune privind întări
rea conlucrării — atît pe plan inter
național. cit și pe plan bilateral.

ÎNTREBARE : Excelență, vă 
rugăm să ne vorbiți despre evo
luția relațiilor bilaterale după 
înțelegerile realizate in timpul 

vizitei președintelui Kenan 
Evren in România.

RĂSPUNS : Am menționat la pri
ma întrebare cursul ascendent al re
lațiilor economice, al dezvoltării co
laborării pe multiple planuri dintre 
țările noastre. în cursul vizitei din 
primăvara anului 1982 a președinte
lui Evren în România am stabilit o 
serie de înțelegeri privind conlucra
rea în domeniul economic. Se poate 
.spune că, în perioada scurtă care a 
trecut, aceste înțelegeri au constituit 
o bună bază pentru extinderea re
lațiilor dintre țările noastre. Aș 
menționa printre acestea realizarea, 
în colaborare cu Turcia, a unei ra
finării. a altor obiective în dome
niul energetic și stabilirea unui ca
dru larg de colaborare in domeniul 
transporturilor. Toate acestea au fă
cut posibil ca pentru 1983 să se pre
vadă o extindere puternică a schim
burilor economice și să se înceapă 
tratative pentru realizarea unor noi 
obiective industriale în domenii im
portante pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială.

Așa cum am menționat, sper ca în 
cursul vizitei pe care o voi efectua 
în Turcia, în convorbirile cu pre
ședintele Evren să facem bilanțul 
acestor realizări și să stabilim, tot
odată. măsuri corespunzătoare in 
vederea înfăptuirii noilor obiective 
de colaborare, pentru viitor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, unele dintre elementele 
de bază ale păcii și stabilității 
in Balcani le constituie pacea 
dintre Turcia și Grecia, precum 
și rezolvarea problemei cipriote. 
Ca un lider din Balcani, cum 
vedeți dumneavoastră soluționa
rea acestor probleme și ce poate 
face România în acest scop ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță ferm pentru dez
voltarea unor relații noi, de cola
borare între toate țările din Balcani, 
pentru depășirea oricăror neînțele
geri și soluționarea problemelor pe 
calea negocierilor, aceasta corespun- 
zînd intereselor fiecărui stat, ale 
colaborării generale în Balcani. în 
acest cadru, avem în vedere găsirea 
căilor care să ducă la o cooperare 
multilaterală în domeniile economic, 
energetic, al transporturilor, al știin
ței, culturii și în alte sectoare. Și, 
desigur, acordăm o însemnătate deo
sebită transformării Balcanilor intr-o 
zonă fără arme nucleare și fără baze 
militare străine.

în acest cadru, într-adevăr, rela
țiile dintre Turcia și Grecia, depă
șirea unor neînțelegeri și realizarea 
unei colaborări trainice, pe baza 
bunei vecinătăți, ar avea o mare în
semnătate pentru întreaga activita
te de transformare a Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare. De 
asemenea, considerăm că este nece
sar să se facă totul pentru soluțio
narea pe calea tratativelor a proble
mei cipriote, asigurîndu-se indepen
dența și suveranitatea Ciprului.

în ceea ce o privește. România 
întreține relații bune cu toa'e țările 
din Balcani, desfășoară o activitate 
susținută pentru îmbunătățirea 
colaborării între țările balcanice. 
Sper ca în timpul vizitei în Turcia, 
în cadrul convorbirilor cu președin
tele Evren să găsim căile pentru a 
obține noi pași în direcția unei 
colaborări pașnice în Balcani, pentru 
o zonă a păcii și a colaborării prie
tenești între toate statele din această 
zonă a Europei.
(Continuare în pag. a V-a)
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IRIGAȚIILE 51 ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
____________________ ____________________________________________________________ . .

- lucrări urgente și hotărîtoare pentru recolta acestui an!
TELEORMAN

Rezultatele pe ansamblu bune 
cuprind multe rezerve 

de mai bine
In unele zone ale județului Teleor

man 6e înregistrează un mare deficit 
de apă în sol. „De cîteva zile — ne 
spune directorul întreprinderii de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, inginerul Emilian Rădules- 
cu — norii își fac apariția cu regula
ritate, dar plantele tot fără apă ar 
rămîne dacă nu am interveni cu toate 
forțele și mijloacele de care dispu
nem". Pînă joi dimineața au fost iri
gate peste 116 000 hectare. La cultu
rile păioase, legume și furaje, în 
mai multe unități agricole s-au făcut 
două și chiar trei udări. Ritmul de 
lucru la irigații a crescut de la 5 000 
hectare pe zi, la începutul acestei 
săptămîni, la pește 7 000 hectare în 
prezent. In săptămîna următoare 
acest ritm trebuie să atingă aproape 
12 000 hectare zilnic.

Condiția esențială pentru irigarea 
unor suprafețe cît mai mari este 
asigurarea in permanență a apei la 
nivelurile prevăzute. Din acest 
punct de vedere, oamenii muncii de 
la întreprinderea de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
își fac pe deplin datoria. Pretutin
deni pe unde am trecut, stațiile de 
pompare și de punere sub presiune 
a apei funcționau la parametrii ma
ximi. Pe traseul raidului întreprins 
în raza sistemului de irigații Con
tești am văzut la lucru cîteva echipe 
de intervenție. Inginerul Nicolae 
Nicolescu, șeful sistemului, ne spu
nea că la înlăturarea defecțiunilor 
ce apar la stații și pe rețeaua de 
conducte muncesc 39 de oameni. 
Echipa de intervenții condusă de 
Ion Giboi se afla la stația 41, repa- 
rind o spărtură pe antena A 1. Mai
strul Marin Văcaru, ajutat de cîți- 
va oameni, punea la punct două mo
toare cu pjăcile de borne anse la 
stația 20. O altă defecțiune apărută 
la stația 24 — două pompe cu rul
menții sparți — a fost înlăturată de 
echipa condusă de maistrul Marin 
Iana.

Organizarea temeinică a muncii 
echipelor de udători condiționează în 
mare măsură irigarea neîntreruptă 
a culturilor. . Cum se îndeplinește 
această cerință ? Străbatem terenu
rile cooperativei agricole Conțești. 
Zeci de aripi de ploaie revărsau 
asupra lanurilor de grîu și orz apa 
adusă prin canalul magistral din 
Dunăre. La păioase, prima udare 
s-a făcut pe toate cele 700 hectare, 
iar udarea a doua pe 250 hectare. 
De la președintele cooperativei, in
ginerul Vasile Huștea, aflăm că per
manentizarea unor formații de udă
tori pe suprafețe precis delimitate 
a determinat realizarea și. depășirea 
programelor zilnice de udări în toa
te fermele. Pentru desfășurarea ne

întreruptă a udărilor au fost orga
nizate tabere în cîmp, dotate cu 
toate cele necesare odihnei oameni
lor, cu scule pentru micile reparații 
în cazul defecțiunilor.

Lipsa prelungită a precipitațiilor 
în județul Teleorman a determinat 
luarea unor măsuri operative pentru 
identificarea și folosirea tuturor 
surselor locale de apă, în vederea 
irigării unor suprafețe cît mai mari. 
Astfel, în cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Tătărăștii 
de Jos și Siliștea au fost barate 
cursurile unor pîraie, făcîndu-se a- 
menajările necesare pentru udarea 
legumelor și furajelor. In consiliile 
agroindustriale Orbească și Blejești, 
la udarea legumelor au fost mobili
zați numeroși locuitori ai satelor, 
care execută această lucrare cu aju
torul stropitorilor și găleților, apa 
fiind transportată în cîmp cu bu
toaiele și cisternele. In mai multe 
locuri a fost reactualizată roata gră
dinarului. Ca urmare a unor ase
menea inițiative gospodărești, în 
Cîmpia Teleormanului se vor putea 
iriga în plus, în afara suprafețelor 
amenajate, aproape 10 000 hectare.

După cum arătam, pe ansamblul 
județului, rezultatele la irigat sint 
bune. Dar aceste realizări medii as
cund și unele minusuri. în timp ce 
multe unități agricole își realizează 
și depășesc normele zilnice planifi
cate de udare, altele nu își îndepli
nesc programele stabilite. Iată și 
cîteva din cauzele acestei situații : 

în noile sisteme de irigații — Pia
tra și Nanov — cu. suprafețe mari 
aflate încă în garanția constructoru
lui (T.C.I.F. București), se înregis
trează dese defecțiuni la stațiile de 
punere sub presiune și în rețeaua 
de conducte îngropate. Este adevă
rat, există organizate formații de in
tervenții ale constructorului' și bene
ficiarului (I.E.L.I.F. Teleorman), 
dar acestea trebuie să acționeze mai 
rapid și cu mai multă răspundere 
pe timpul nopții. Spunem aceasta 
avînd în vedere nerealizarea norme
lor de udare mai ales în schimbul 
doi. Programul de irigări în nbile 
sisteme nu se realizează și datorită 
faptului că stația-de. bază — S.R.P. 
Viișoara — nu funcționează încă la 
întreaga capacitate. De aceea, este 
necesară o concentrare a eforturilor 
tuturor factorilor implicați pentru 
înlăturarea operativă a unor defec
țiuni de fabricație și montaj la cele 
10 agregate de pompare.

în alte unități agricole, programe
le de udări stabilite nu se realizea
ză datorită lipsei de supraveghere a 
echipamentelor de irigat, a unui 
control exigent din partea celor

Irigarea orzului la C.A.P.

chemați să-1 facă. La C.A.P. „23 
August" — Bragadiru, bunăoară, pe 
o solă cultivată cu orz, formația 
condusă de Filip Lazăr schimba 
aripile de ploaie la oră 12 și nu 
dimineața cum se prevăzuse în pro
gram. Pe o altă solă cultivată cu fu-r 
râie, aparținîrid celeilalte cooperati
ve agricole din Bragadiru, în plină 
amiază' am văzut aspersoare defecte, 
conducte sparte, iar apa băltea peste 
culturi. Supraveghetorul Stancu Vîl- 
can, aflat după un umbrar, aștepta 
de la 7 dimineața oameni de la zoo
tehnie pentru a schimba aripile de 
ploaie rămase nemișcate di<n ziua 
precedentă. Pe terenurile fermei le
gumicole ale aceleiși cooperative, 
unde numeroși oameni lucrau la 
plantarea și i'rigarea ardeiului, se 
aflau mai bine de 50 de Conducte 
nemontate. Este greu de înțeles ce

Schela, județul Galați
Foto : E. Dichiseanu

anume motive îl împiedicau pe coo
peratorul ce răspundea de efectua
rea udărilor să ia una din aceste 
conducte bune spre a o înlocui pe 
cea defectă.

Sînt numai cîteva aspecte Infini
te de-a lungul unei zile in raidul 
nostru prim sistemele de irigații din- 
județul Teleorman. Apreciind reali
zările bune pe ansamblul județului, 
am insistat însă asupra cauzelor 
care fac ca activitatea de irigare a 
culturilor să nu se desfășoare așa 
cum ar trebui în unele unități. Am 
făcut-o tocmai pentru a le supune 
atenției factorilor răspunzători și 
mai ales pentru a-i îndemna la mă
suri energice pentru înlăturarea 
grabnică a neajunsurilor.

Stan ȘTEFAN 
Gheorqhe IONIȚA

BOTOȘANI
A

In cîmp-cit
în prima decadă a lunii mai, pe 

ogoarele județului Botoșani a plouat 
aproape în fiecare zi. în aceste con
diții, n-a mai fost necesară concen
trarea de forțe mari la irigarea tere
nurilor, așa cum se impune în alte 
zone ale țării. în schimb, o aseme
nea concentrare a devenit absolut 
necesară la întreținerea culturilor. 
Așa s-a procedat, dealtfel, în majo
ritatea unităților agricole din județ. 
Drept urmare, pînă vineri dimineață, 
prima prașilă manuală a fost exe
cutată pe 11167 hectare cu sfeclă de 
zahăr (71 la sută din suprafața culti
vată) și 2 515 hectare cu floarea-soa- 
relui (21 la sută). în consiliile agroin
dustriale Albești, Botoșani, Darabani 
și Dorohoi au fost prășite manual pri
mele 248 hectare de porumb. Cit pri
vește culturile semănate în epoca I, 
notăm că în timp ce în consiliile 
agroindustriale Trușești, Dragalina, 
Darabani și Bucecea prima prașilă 
manuală la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și rădăcinoase furajere se 
apropie de sfîrșit, în consiliile Cîn- 
dești și Sulița aceste lucrări au fost 
efectuate doar pe 6—36 la sută din 
suprafețele cultivate. Care este mo
tivul acestei întîrzieri ? Iată cîteva 
aspecte constatate joi, 12 mai, în 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Sulița.

BIHOR

Toate forțele trebuie concentrate 
în lanurile de porumb

In Cîmpia Crișurilor. ploile loca
le, destul de frecvente, urmate de 
scurte intervale călduroase, au favo
rizat creșterea buruienilor în cultu
rile prășitoare, ceea ce a impus in
tensificarea lucrărilor de întreținere. 
In cele mai multe unități agricole, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, prășitul culturilor se desfă
șoară din plin. Iată cîteva aspecte 
consemnate la fața locului.

Un prim popas la C.A.P. Cefa. 
„Culturile au răsărit uniform — 
aprecia Grigore Văitiș, inginerul-șef 
al- consiliului --agroindustrial'.-ț-Gefa. 
Zfliuc,"'“Specialiștii noștri urmăresc 
starea de vegetație a culturilor de 
pe fiecare parcelă și concentrează 
forțele la prășit". Era ora amiezii și 
pe parcela Rituri, mai zvîntată după 
ploile căzute in cursul nopții, me
canizatorii cu două tractoare, echi
pate cu agregatele necesare, conti
nuau prășitul pe ultimele suprafețe 
cultivate cu sfeclă de zahăr. în ve
cini. la cooperativa agricolă Ateaș, 
mecanizatorul Lekesi Sandor executa 
cea de-a doua prașilă mecanică la 
sfeclă. Zăbovim, în raidul nostru, și

mai multi săteni la prășit!
în comuna" Lunca, lucrările de în

treținere se desfășurau intens. Aici, 
după cum ne spunea Ioan Galan, 
primarul comunei, toți locuitorii apți 
de muncă din comună participă efec
tiv la prășit. Se muncește numai in 
formații compacte (cel care lipsește 
este înlocuit cu altul), ceea ce face 
ca tarlalele să arate uniform. Care 
este rezultatul acestei organizări ? 
Joi după amiază, prima prașilă ma
nuală se executase pe ultimele 
suprafețe cu sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui și pe cele aproape 30 hectare 
cu ceapă de arpagic. „De sîmbătă
— ne spunea Corneliu Dumitru, 
inginerul-șef al cooperativei agricole
— trecem și la prășitul manual al 
porumbului. Cu forțele de care dis
punem, în 5—6 zile vom încheia 
lucrarea pe toate cele 560 hectare". 
Președintele unității, C. Olaru, ne-a 
prezentat o lungă listă cuprinzînd 
numele celor care, în această pri
măvară, pentru prima dată, au trecut 
la 6apă : Emilia* Croitoru, Rodica 
Păduraru, Maria Vizitiu, Pamfilia 
Breșug, Ana Bozian ș.a. în total, un 
plus de peste 80 de prășitori față de 
anul trecut, în majoritatea lor soții 
de mecanizatori, de șoferi, de mun
citori navetiști din oraș. Cum ați 
procedat ? — am întrebat. „Atît prin 
gazetele satirice, prin munca de la 

la C.A.P. Bicaciu. „Muncim în echi
pe mixte — ne spunea brigadierul 
Ștefan Feneac. Acum, toți coopera
torii sint prezenți în cîmp. la prășit. 
E doar în interesul nostru să avem 
culturi frumoase, să obținem recolte 
mari".

Rezultate pe măsura hărniciei au 
fost obținute și în unitățile din con
siliul agroindustrial Sălard. Plouase 
mult și la Ciuhoi și la Sălard. dar in 
cimp se aflau sute de cooperatori. 
„Trebuie să lucrăm repede, dar și 
bine, cu cea mai mare grijă pentru 
a asigura, densitatea optimă a plan
telor" — ne spunea ’ Kii'ăly Alexan
dru, inginer-șef al C.A.P. Sălard. 
Dealtfel, zeci cțe cooperatori lucrau 
aici la rări tul sfeclei de zahăr.

Vremea instabilă care se menține 
în întreg județul face necesară o or
ganizare exemplară a forțelor me
canice și umane. „Acum, pentru noi 
cuvîntul de ordine este mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii de la sate 
la lucrările de întreținere a cultu
rilor prășitoare — ne spune inginerul 
Teofil Gal, directorul direcției agri
cole județene. în acest sens, coman- 

om la om, dar și aplicînd statutul 
cooperativei agricole, prevederile le
gale" — ne-a răspuns președintele.

Tot așa ar trebui să se procedeze 
și în cooperativele agricole Blîndești, 
Socrujeni și Gorbănești, din cadrul 
aceluiași consiliu agroindustrial. Or, 
cu excepția cooperativei agricole din 
Lunca, pe ogoarele căreia s-a muncit 
și în „ferestrele" dintre ploi, în 
celelalte unități agricole din consi
liul agroindustrial Sulița, în zilele 
ploioase, nu s-a prășit manual nici 
un hectar. Urmarea ? Acum, lucrările 
s-au aglomerat, a răsărit și porum
bul, iar pînă la executarea primei 
prașile manuale buruienile vor con
suma din rezerva de apă a culturilor.

Din păcate, lucrările de întreținere 
a culturilor sînt întîrziate și în uni
tăți agricole din alte zone ale jude
țului : Miorcani, Rădăuți-Prut, Băbi- 
ceni, Mihăileni etc. De aceea, in 
spiritul prevederilor legale, organiza
țiile de partid și consiliile populare 
comunale trebuie să acționeze hotărît 
pentru mobilizarea tuturor locuitori
lor de la sate la întreținerea cultu
rilor. Aceasta este o lucrare hotărî
toare pentru recoltă și de recoltă 
răspunde întreaga obște a satelor.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

damentul județean pentru agricul
tură a stabilit măsuri ferme. în egală 
măsură stăruim și în direcția utili
zării mijloacelor hipo la efectuarea 
prașilelor, mai cu seamă pe parce
lele unde tractoarele nu pot intra 
din cauza Umidității accentuate".

Ce' rezultate au fost obținute în 
urma aplicării acestor măsuri ? Pri
ma prașilă manuală și mecanică la 
sfecla de zahăr s-a încheiat pe toate 
cele 10 800 hectare. De asemenea, au 
fost prășite mecanizat și cele 
2 050 hectare cultivate cu floarea- 
soarelui. Mai anevoios se desfășoară 
lucrările de întreținere la porumb. 
La această cultură, prima prașilă me- l| 
canlcă s-a făcut în proporție de 36 
la sută, iar cea manuală doar pe 16 
la sută din suprafața cultivată. în- 
trucît în unele locuri solul umed 
împiedică folosirea mijloacelor me
canice. important este acum ca 
principalele forțe de la sate să fie 
concentrate la lucrările de întreți
nere a culturilor de porumb.

Ioan EAZA 
corespondentul „Scînteii"

INVESTIȚIILE LA TERMEN-baza creșterii venitului național!
Trustul de montaj pentru utilaj 

chimic din București. De numele 
acestei unități, cea mai reprezenta
tivă cu acest profil din țară, sint le
gate „biografiile" unor mari obiec
tive de investiții construite în ultimul 
sfert de vdac : impunătoare combi
nate chimice și petrochimice, cetăți 
ale metalurgiei și ale construcțiilor 
de mașini, capacități de prim rang 
din industriile materialelor de con
strucții. celulozei și hîrtiei, întreprin
deri moderne din industria ușoară și 
alimentară. în total, cîteva mii. Toate 
transformate din trasee ale muncii și 
ale unor eforturi stăruitoare pentru 
lucrătorii trustului în repere solide 
ale industrializării socialiste. O „car
te de vizită" care trebuie neapărat 
întregită și cu aprecierile dobîndite 
în afara hotarelor țării, unde monta-; 
rii ..români s-au impus ca adevărați 
mesageri ai inteligenței și tehnolo
giei românești : în Siria și Austria, 
în Egipt și Republica Federală Ger
mania, în Franța și Pakistan, în 
Turcia și R. S. Cehoslovacă...

Dar trustul bucureștean este, în 
același timp, o mare familie de con
structori care a pregătit, de-a lungul 
anilor, generații intregi de muncitori 
și specialiști cu înaltă calificare, a 
format oameni.care și-au făcut din 
meseria de montor, din aceea de lă
cătuș sau sudor o pasiune durabilă. 
La fel de trainică, precum marile 
construcții pe care le-au ridicat, 
unele dintre ele considerate și astăzi 
lucrări de excepție sau premiere na
ționale, rivalizînd, nu o dată, cu rea
lizările cele mai notabile pe plan 
mondial. Despre un număr apreciabil 
dintre acești constructori se poate 
spune cu admirație că și-au legat 
destinul profesional de cel al unității 
lor. Șefii de brigadă Tite Florea și 
Ion Teodorescu, lăcătușii montorj Va- 
leriu Șerbănescu și Mihail Klusch, 
muncitorii specialiști Maftel Costache 
și Gheorghe Popescu, maiștrii Dumi
tru Leu și Tudor Anghel sînt numai 
cîțiva din cei care muncesc aici de 
25 de ani, fără întrerupere. Aceasta 
este însăși vîrsta Trustului de mon
taj pentru utilaj chimic, sărbătorit in 
aceste zile, pentru rodnica sa activi
tate, desfășurată pe parcursul a două 
decenii și jumătate.

Nu vom încerca. în aceste însem
nări, să prezentăm un bilanț complet 
al muncii montorilor bucureșteni. 
Bilanț, dealtfel, dens în realizări și 
pentru care ne-ar fi necesare multe 
pagini. Ceea ce ni se pare esențial și 
semnificativ, în același timp, este 
faptul că acum, la această aniversare, 
cei 12 000 lucrători ai trustului se 
află, ca de obicei. în „prima linie", 
angajați cu întreaga lor energie în fi
nalizarea unor investiții de amploare. 

zeci și zeci de șantiere ale țării —

la Giurgiu și Borzești, la Midia-Nâ- 
vodari și Arad, la Drobeta-Turnu Se
verin și Tirgu Mureș, la Dej Brăila 
și in multe, multe alte locuri. De 
hotărârea și inițiativa, de buna orga
nizare a muncii acestor oameni de
pinde, în momentul de fa*ță, punerea 
in funcțiune a unor capacități deose
bit de importante pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei naționale.

Care sînt certitudinile că acest va
loros detașament de muncitori și spe
cialiști își va onora exemplar, așa 
cum a făcut-o în atîtea rînduri, înal
ta sarcină profesională și politică în
credințată ?

înainte de orice elemente de strictă 
specialitate, să reținem principalul 
lor atu și anume preocuparea stator

Acum cuvîntul decisiv 
este al montorilor 

însemnări de la Trustul de montaj 
pentru utilaj chimic București

nică pentru îmbunătățirea permanen
tă a concepției organizatorice și teh
nologice în desfășurarea lucrărilor. 
Fiecare nouă lucrare este considera
tă, în primul rând, ca o problemă 
nouă, la care se caută o soluție ori
ginală. mai sigură, mai rapidă și mai 
eficientă decît cele anterioare. De aici 
și pînă la rezultatele valoroase, unele 
de excepție, nu este decît un pas. Să 
reținem cîteva mai notabile dintre 
ele. Pe baza experienței acumulate 
și în urma unor minuțioase pregă
tiri, s-a ajuns să se monteze coloane 
dintr-o singură bucată sau din sub- 
ansamble de 320 tone ; de asemenea, 
construcțiile metalice sînt montate 
din blocuri pînă la înălțimi de 
150 metri. In ambele cazuri, cîștigul 
principal constă în economisirea unui 
timp insemnat. O primă concluzie : 
deschiderea spre nou, grija pentru 
lucrul de calitate, bine făcut, au pe 
șantierele trustului o statornică și 
recunoscută tradiție. Nu întimplător, 
montorii au făcut ca țara noastră sa 
devină a treia din lume în folosirea 
unei tehnologii de înaltă productivi
tate privind asamblarea, montarea 
rezervoarelor și gazometrelor de 
mare capacitate și a utilajelor aga- 
baritice.

— Spre ce alte probleme tehnice 
și-au îndreptat atenția specialiștii 
după punerea la punct a acestei so
luții ?

— O precizare. Nici un moment, 
problema perfecționării montajului 

la acest tip de utilaje, ca și la ori
care altul, nu este considerată ca 
definitiv rezolvată, ne-a pus in temă 
ing. Dumitru Niculescu, directorul 
trustului. Indiferent de superiorita
tea ei, fiecare metodă de lucru fo
losită este privită numai ca un în
ceput. Așa că, referindu-mă la con
strucția de rezervoare, au urmat și 
alte soluții.

Prima dintre ele a permis meca
nizarea și automatizarea operațiilor 
de asamblare și sudură în proporție 
de 80 la sută, evident cu scurtarea 
corespunzătoare a ciclului de mon
taj. A doua, bazată pe executarea 
cordoanelor de sudură în mediu pro
tector de bioxid de carbon, a fost 
imediat certificată, prin economiile 

de timp, materiale și de manoperă, 
ca o premieră națională. Dincolo de 
aceste date tehnice, descifrăm efor
tul pentru a imprima înnoirilor teh
nologice un ritm cît mai rapid. Iar 
la baza oricărei reușite se află in
teresul metodic acordat perfecționă
rii pregătirii cadrelor tehnico-ingi- 
nerești, ridicării calificării și polica
lificării celorlalți lucrători. Preocu
pare care s-a dovedit și o inepuiza
bilă sursă de creștere a producției și 
a productivității muncii, ajunse acum 
la im nivel de 12 și, respectiv, 4 ori 
mai mare decît în anii de început ai 
activității trustului.

Fără îndoială, la mijloc nu este 
vorba numai de abnegația oameni
lor, de dorința lor de a munci mai 
repede și mai bine, ci și de o insis
tentă grijă pentru asigurarea condi
țiilor în acest scop. Sistematic, ac
tivitatea fiecărui compartiment din 
trust este supusă unei analize rigu
roase și pusă în acord cu exigențele 
muncii de pe șantiere.

în acest sens, ne-a spus ing. Nico
lae Tronaru, a fost dezvoltat un 
puternic sector de producție indus
trială, organizindu-se adevărate uzi
ne în care preponderente sînt flu
xul continuu în care se desfășoară 
activitatea productivă, mecanizarea 
maximă și costul scăzut al lucrărilor. 
Dealtfel, în bazele de producție de 
la Popești-Leordeni. Pitești. Tirgu 
Mureș etc. sînt realizate anual con
fecții și construcții metalice, prefa

bricate din țeavă, rezervoare rulate, 
coturi și fitinguri în valoare de peste 
700 milioane lei.

Și pe șantiere, munca montorilor 
a căpătat tot mai pregnant trăsătu
rile caracteristice ale activității din 
industrie, diminuîndu-se considerabil 
— prin extinderea prefabricării și 
industrializării lucrărilor — ope
rațiile cu consum mare de ma
noperă. Un exemplu : la un mo
ment dat. conductele tehnologice erau 
executate în întregime la locul de 
montaj, îmbinindu-se între ele țea
va, flansele, armăturile, celelalte ele
mente. în prezent, această lucrare 
s-a transformat în montaj de prefa
bricate de conducte plane și spația
le, pe șantier executîndu-se un nu
măr minim de operații de îmbinare, 
de control nedistructiv și tratamente 
termice.

Un interes constant este acordat de 
specialiști și dotării cu utilaje și 
scule de mare productivitate, menite 
să permită aplicarea tehnologiilor 
de execuție elaborate în atelierul 
propriu de proiectare. Pistolete de 
sudură în mediu protector de argon 
și pentru tăiere cu plasmă, ptipitre 
de comandă pentru sudarea în argon, 
instalații de metalizat prin pulveri
zare, strunguri pentru prelucrarea 
locală a țevilor — iată numai cîteva 
exemple dintr-o gamă mult mai lar
gă de dispozitive de execuție conce
pute și produse cu forțe proprii.

Ne oprim in acest punct, departe 
de a fi epuizat preocupările acestui 
prestigios colectiv de constructori. 
Pentru că nu am vorbit nimic des
pre inițiativa de a colabora nemijlo
cit cu proiectanții și uzinele furni
zoare în scopul măririi gradului de 
asamblare a utilajelor primite pe 
șantiere și nici despre tratamentul 
termic integral al recipientelor și al 
unor utilaje tehnologice de vîrf, apli
cat în lume doar de citeva firme 
specializate. în loc de concluzie, re
dăm gîndurile sudorului specialist 
Tiberiu Ancuța.

— Din această lună am pășit în- 
tr-o perioadă de maxim efort pentru 
succesul punerilor în funcțiune la 
obiectivele de investiții prevăzute să 
producă în acest an. Urmează, deci, 
un examen greu : va trebui să do
vedim, fiecare la locul nostru de 
muncă, marea putere și capacitate 
profesională de care dispunem. Un 
lucru trebuie să știți : indiferent de 
dificultățile cu care vom fi confrun
tați, vom face tot ce ne stă în putin
ță ca să ne îndeplinim ritmic, decadă 
de decadă și lună de lună, sarcinile 
încredințate. Tradiția bunelor rezul
tate cu care ne-am obișnuit trebuie 
cu orice preț respectată. Este o ho- 
tărîre și un angajament.

Cristian ANTONESCU

PENTRU OBIECTIVELE DIN INDUSTRIA RECICLĂRII

livrarea utilajelor restante - o cerință de prim ordin
Materialele refolosibile reprezintă 

resurse de bază ale producției. Po
trivit prevederilor planului național 
unic de dezvoltare economico-socială, 
din asemenea resurse urmează a se 
acoperi, în medie, 40—60 la sută din 
necesarul de materii prime al econo
miei naționale. Avîndu-se în vedere 
deosebita însemnătate economică a 
funcționării optime a industriei reci
clării, conducerea partidului a asigu
rat un caracter prioritar lucrărilor de 
cercetare, proiectare și investiții in 
acest domeniu. în legătură cu pro
blemele realizării programului de in
vestiții in industria reciclării mate
rialelor. am avut o convorbire cu 
tovarășul Nicolae Ionescu, din Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe.

— Ce prevede programul de inves
tiții in industria reciclării materiale
lor pe acest an și care este stadiul 
realizării obiectivelor stabilite ?

— Potrivit planului, pentru reali
zarea investițiilor stabilite pe acest 
an sînt alocate fonduri în valoare de 
circa 3 miliarde lei. Titularii acestor 
investiții, deci cei care poartă răs
punderea nemijlocită a realizării lor, 
sînt ministerele economice care dețin 
sau pot valorifica materialele refolo
sibile. Iată, recent, in cadrul minis
terului nostru, căruia îi revine sar
cina de a coordona activitatea de re
cuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile și, deci, de a urmă
ri îndeaproape mersul investițiilor 
in acest domeniu din economia na
țională a fost analizat stadiul reali
zării celor peste 100 de obiective de 
investiții prevăzute a fi finalizate in 
acest an. în primele patru luni au 
început să producă 17 capacități noi, 
dintre care mai importante sînt in
stalația de prelucrare a maselor plas
tice de la întreprinderea „Energia"- 
Constanța, instalația de recuperare a 
bioxidului de sulf de la Valea Că
lugărească și secția de prelucrare a 
materialelor textile refolosibile de la 
întreprinderea „Proletarul" din Ba
cău. La cea mai mare parte din res
tul obiectivelor de investiții sînt 
create condiții ca lucrările să se des
fășoare în general normal. în limite
le prevăzute în plan, cu excepția a 
circa 20 de capacități la care trebuie 
depuse eforturi deosebite pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă.

— Să ne oprim asupra acestor 
obiective cu probleme. Care sint cau
zele care au generat aceste intirzieri?

— Principalele cauze constau în 
intirzierile în elaborarea documen
tațiilor tehnico-economice si în li
vrarea unor materiale și utilaje. 
Este vorba desigur și de întîrzierea 
elaborării unor proiecte, dar și de 
tergiversarea soluționării unor pro
bleme de detaliu. Bunăoară. Minis
terul Industriei Chimice nu a defini
tivat încă documentația tehnică și 
amplasamentul pentru unitățile de 
reșapare și reparare a anvelopelor ce 
urmează a fi construite la Zalău și 
Botoșani. Situația este asemănătoare 
și la alte opt unități de acest tip, la 
care titulari de investiții sînt Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor. Implicațiile 
acestor întîrzieri sînt deosebite, in- 
trucît în final pe capacitățile respec
tive urmează să se reșapeze circa 
750 000 anvelope/an. Tot probleme de 
documentație sau de stabilire a am
plasamentelor se ridică și în legătură 
cu șase obiective unde se vor reșapa 
60 000 de anvelope/an, instalațiile de 
recuperare a polietilenei de mică 
densitate de la Plenița, a polietilenei 
de mare densitate de la Tirgu Mu
reș și București, instalațiile de pre
lucrare a zgurii de oțelărie de la Tîr- 
goviște și Cîmpia Turzii. Sînt situații 
care trebuie să preocupe în modul cel 
mai serios, deopotrivă, factorii din 
ministerele de resort și organele lo
cale din localitățile unde urmează a 
fi construite capacitățile respective.

— Din investigațiile noastre pe 
șantiere ale industriei reciclării a re
zultat că in unele locuri ritmul con
strucției și montajului trenează. Mo
tivul cel mai adesea invocat este 
lipsa anumitor materiale sau utilaje. 
Furnizorii, la rindul lor, argumentea
ză că au primit tirziu comenzile pen
tru fabricarea materialelor sau utila
jelor. In ce măsură au unii sau cei
lalți dreptate și ce este de făcut ?

— Desigur, industria reciclării, in
dustrie relativ tînără, trebuie să se 
dezvolte într-un ritm deosebit de 
accelerat. Tocmai pleeîndu-se de la 
această realitate, obiectivelor de in
vestiții în domeniul valorificării ma
terialelor refolosibile Ii s-a stabilit 
un caracter prioritar. Din păcate, 
acest lucru nu este înțeles în toate 
cazurile și. de aceea, în multe 
situații se întirzie organizarea 
șantierului șl începerea lucrărilor, 
comandarea, contractarea și exe
cutarea utilajelor tehnologice. Așa, 
de exemplu, instalația de recu

perare a metalului din zgura de oțe
lărie de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara nu poate fi p” ă în func
țiune deoarece întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova nu a livrat 
tamburii separatori electromagnetici 
— sarcină-pe care trebuia să o aducă 
la îndeplinire incă din anul trecut. 
Tot în județul Hunedoara. Ia o in
stalație care trebuie să asigure valo
rificarea a nu mai puțin de 50 000 
tone/an de concentrat de fier din ste
rilul aflat în iazul de decantare Te- 
liuc, nu au fost încă livrate trei 
pompe PRA 200 contractate cu 
U.U.M.R. — Baia Mare și trei mo
toare electrice de 100 kW și 1 500 ro- 
tații/minut contractate cu întreprin
derea de motoare și transformatoare 
mici din Filiași. în esență deci, se 
poate conchide că la originea neajun
surilor la care m-am referit stau 
cauze subiective și este necesar a fi 
luate măsuri deosebite din partea 
factorilor de care depinde nemijlocit 
terminarea capacităților respective.

— Ce măsuri intenționează să 
adopte factorii de resort din Ministe
rul Aprovizionării, pentru a contribui 
direct la eliminarea unor deficiențe 
de genul celor la care v-ați referit ?

— Cu prilejul examinării stadiului 
realizării investițiilor în industria 
reciclării, la care m-am referit an
terior, împreună cu factorii din mi
nisterele de resort, au fost stabilite 
măsuri concrete, pentru fiecare 
obiectiv în parte, de impulsionare a 
elaborării documentațiilor, de recu
perare a restanțelor în livrarea unor 
utilaje, urmînd ca ministerele, îm
preună cu institutele, de cercetare și 
proiectare, să acționeze pentru îm
bunătățirea tehnologiilor și atingerea 
în cît mai scurt timp a parametri
lor proiectați la noile instalații. Mi
nisterul nostru va urmări îndeaproa
pe soluționarea efectivă a proble
melor ce se ridică acționînd in te
ren, pe șantierele de construcții, in 
întreprinderile producătoare de uti
laje tehnologice. în unitățile care au 
fost puse în funcțiune, acordind 
sprijin direct pentru asigurarea ma
terialelor și utilajelor necesare. în 
acest sens, acționăm ferm, cu con
vingerea că trebuie să ne implicăm 
direct în asigurarea condițiilor teh
nice pentru funcționarea în cele mai 
bune condiții a industriei reciclării 
materialelor.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN 

_________________________________
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însuflețiți de sentimentele de 
fierbinte dragoste, adine respect și 
nemărginită recunoștință, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală vă 
adresează din toată inima, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
primirii „Diplomei de onoare" și a 
„Premiului International al Rela
țiilor Diplomatice" pe anul 1982, 
conferite de Institutul de Relații 
Diplomatice din Bruxelles în semn 
de aleasă omagiere a contribuției de 
excepțională însemnătate pe care ați 
adus-o și o aduceți, prin întreaga 
activitate ce o desfășurați în fruntea 
partidului și statului nostru, la pro
movarea cauzei păcii și progresului 
omenirii, la împlinirea mărețelor 
idealuri de dreptate, libertate, inde
pendentă. suveranitate și colaborare 
ale tuturor popoarelor, la făurirea 
unei lumi mai bune și' mai drepte 
pe planeta noastră — se arată în te
legrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. 
se arată : însuflețiți de cele mai calde 
sentimente de dragoste și stimă pen
tru cîrmaciul înțelept al destinelor 
patriei și poporului nostru, profund 
recunoscători pentru tot ceea ce în
treprindeți spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste, pentru a- 
firmarea sa tot mai puternică, liberă 
și demnă, ne angajăm și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, urmînd neabătut stră
lucita dumneavoastră pildă de în
flăcărat patriotism și nesecată cute
zanță revoluționară, să ne mobilizăm 
plenar forțele pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru îndeplini
rea exemplară a hotărârilor Congre
sului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. se arată : Cu sentimentele de 
profundă bucurie și mîndrie patrio
tică pe care ni le-a adus această 
nouă și strălucită recunoaștere inter
națională a prestigiului de care vă 
bucurați în lume, a contribuției dum
neavoastră inestimabile la cauza 
păcii, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din Argeș. în 
frunte cu comuniștii, se vor mobiliza 
și mai energic pentru înfăptuirea tu
turor sarcinilor ce le revin din hotă
rârile Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, vor 
munci cu mai multă abnegație și dă-^ 
ruire patriotică pentru înfăptuirea 
exemplară a tuturor sarcinilor pe 
care dumneavoastră personal ni 
le-ati trasat, conștienți că numai prin 
muncă, prin rezultate superioare 
vom da cea mai concretă expresie 
dragostei pe care o purtăm partidu
lui și patriei noastre scumpe..

Cu înalte sentimente de mîndrie 
patriotică, CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SINDI
CATELOR DIN ROMANIA vă adre
sează. în numele tuturor oamenilor 
muncii, membri ai sindicatelor din 
tara noastră, cele mai respectuoase 
și calde felicitări. Conferirea acestor 
înalte distincții reprezintă o nouă și 
grăitoare mărturie a deosebitei pre
țuiri și considerații de care vă bucu
rați pe plan mondial ca proeminentă 
personalitate politică a lumii con
temporane. promotor neobosit al 
idealurilor de pace, libertate și in
dependență națională. Cu mîndria de 
a vă avea în fruntea partidului și a 
țării, dorim să exprimăm și cu acest 
prilej. împreună cit toti oamenii 
muncii din patria noastră, recunoș
tința fierbinte pentru tot ceea ce aț-i 
făcut și faceți spre gloria României.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. 
se spune : Vă rugăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți respectuoasele noastre felici
tări împreună cu asigurarea că, 
urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu de înflăcărat patriot și revo
luționar. oamenii muncii din județul 
Bihor, români, maghiari și de alte na
ționalități, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor munci 
cu neclintit devotament pentru a da 
viață hotărârilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor ce ne revin în 
cel de-al treilea an al actualului cinci
nal, cu conștiința că numai prin 
muncă, prin rezultate superioare, vor 
da cea mai concretă expresie dra
gostei ce o poartă Partidului Comu
nist Româp, patriei noastre scumpe 
— Republica Socialistă România.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din partea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii botoșăneni, cele 
mai calde și sincere felicitări pentru 
înaltele distincții ce v-au fost con
ferite — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R.

Vă încredințăm că vom face tot 
ceea ce depinde de noi pentru a da 
strălucire faptică tuturor sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotărâri ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

într-o atmosferă de avint creator, 
de înaltă vibrație revoluționară, co
muniștii, toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe meleagurile Brăilei, cu ini
mile pline de bucurie și mîndrie pa
triotică, vă adresează, cu adine res
pect. tovarășe secretar general, cele 
mai călduroase felicitări — se arată 
in telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. 
Vedem in conferirea acestor dis
tincții un semn de profund omagiu, 
o mărturie grăitoare a înaltei pre

țuiri și considerații de care vă bucu
rați pe arena internațională, o apre
ciere elocventă a activității neobo
site puse în slujba cauzei păcii și în
țelegerii între popoare. în aceste mo
mente de înălțător și emoționant pa
triotism ne angajăm de a munci 
fără preget pentru traducerea în 
fapte de muncă a istoricelor hotă
râri ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR 
se arată : Manifestîndu-ne și cu 
acest prilej atașamentul nemăsurat 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ne 
exprimăm admirația și recunoștința 
noastră profundă față de prestigioa
sa activitate internațională pe care 
o desfășurați. și care vă situează 
printre marile personalități ale con
temporaneității. Este pentru noi, 
pentru toate femeile patriei, un izvor 
de mare satisfacție și de mîndrie 
faptul că în această nobilă luptă 
pentru cauza dezarmării și păcii se 
află permanent alături de dumnea
voastră tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, strălucit 
om de știință, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președinte al 
Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, militant de seamă al 
partidului și statului, care. în cali
tate de președinte al Comitetului 
Național Român „Oamenii de știință 
și pacea", aduce o remarcabilă con
tribuție pentru ca știința să fie pusă 
în serviciul progresului și bunăstării 
popoarelor.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile brașovene — români, 
maghiari și germani — animați de 
cele mai alese sentimente de mîn
drie patriotică, de fierbinte dragoste 
și adîncă recunoștință, vă adresează, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai calde și 
respectuoase felicitări cu prilejul 
înmînării „Diplomei de Onoare" și a 
„Premiului International al Relațiilor 
Diplomatice" pe anul 1982, conferite 
de Institutul de Relații Diplomatice 
din Bruxelles — se arată în telegra
ma adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. 
Ne reafirmăm întregul nostru ata
șament și deplina aprobare față de 
politica internă și externă a partidu,- 
lui și statului nostru.

în prestigioasele distincții ce v-au 
fost conferite, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
noi vedem o nouă și strălucită con
firmare a imensului, prestigiu inter
național de care se bucură România 
și președintele său, a cărui gîndire 
cutezătoare și activitate neobosită 
sint puse în slujba rezolvării proble
melor cardinale ale contemporanei
tății — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R. Vă asigurăm că 
oamenii muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, urmînd 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și de luptă, vor înfăptui 
neabătut hotărîrile adoptate de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL 
P.C.R. se arată : Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că asemeni întregului 
popor român, oamenii muncii din ju
dețul Călărași nu iși vor cruța for
țele pentru înfăptuirea, sub toate 
aspectele, a politicii interne și ex
terne a partidului nostru, pentru 
transpunerea în viață a orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, con- 
știenti fiind că aceasta este calea si
gură spre întărirea continuă a pa
triei socialiste și creșterea prestigiu
lui său în lume. Cu angajamentul de 
a urma întotdeauna și în toate îm
prejurările strălucitul dumneavoas
tră exemplu de dăruire patriotică, vă 
rugăm să primiți felicitările noastre 
pentru înaltele distincții conferite, 
odată cu asigurarea înaltului respect 
cu care vă înconjoară comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Călărași.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Cluj, dau glas, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. sentimentelor, pornite 
din adîncul inimii, de bucurie și 
mîndrie patriotică pentru conferirea 
înaltelor distincții — se arată în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R., Toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri — români, ma
ghiari și de altă naționalitate — vă 
încredințează de hotărârea lor fermă 
și statornică de a vă urma fără pre
get în tot ceea ce gîndiți și între
prindeți. de a munci cu hărnicie și 
răspundere comunistă pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin din politica internă și ex
ternă a partidului și statului, din 
istoricele hotărâri adoptate de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA 
AL P.C.R. se spune : Conferirea înal
telor distincții reprezintă încă o do
vadă elocventă a recunoașterii și a- 
probării universale, a opiniei publi
ce internaționale, care văd în dum
neavoastră — mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — un 
strălucit și neobosit militant pentru 
cauza dezarmării și păcii. Vă asigu
răm încă o dată de adeziunea noas
tră fermă la înțeleaptă politică a 
partidului și statului nostru, la a 
cărei elaborare și înfăptuire vă adu
ceți o inestimabilă contribuție.

Oamenii muncii din județul Co- 
vasna, români și maghiari, ca de
altfel întregul nostru popor, au luat 
cunoștință — țnult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — 

cu legitimă și îndreptățită mîndrie, 
de înaltele distincții ce v-au fost 
acordate — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. înaltele 
idealuri de pace, neatîrnare și bună 
înțelegere de care a fost animat în 
întreaga sa existență milenară po
porul nostru și-au găsit în dumnea
voastră reprezentantul cel mai 
prestigios. într-o unitate de monolit 
în jurul partidului, al dumnea
voastră vom face totul pentru a fi 
în primele rânduri ale luptei pentru 
pace, pentru independență și liber
tate, pentru cauza nobilă a înțele
gerii între toate popoarele.

în telegrama adresată de C.C. AL 
U.T.C. ȘI CONSILIUL U.A.S.C.R. se 
arată : Acest eveniment prilejuiește 
tinerei generații a României socialis
te reafirmarea celor mai calde senti
mente de aleasă cinstire și mîndrie 
patriotică pe care le nutrim față de 
activitatea dumneavoastră neobosită 
și lupta permanentă consacrate poli
ticii de pace. înțelegere și colaborare 
între popoarele din întreaga lume, 
întregul tineret al patriei noastre, 
urmînd neabătut strălucitul exemplu 
pe care îl oferiți -zi de zi. de luptător 
comunist neobosit pentru înfăptuirea 
nobilelor idealuri ale poporului ro
mân. pentru cauza comunismului și 
păcii în lume, va acționa fără pre

• Nouă și elocventă ilustrare a prețuirii de 
care se bucură pe toate meridianele gindirea 
și activitatea politică a președintelui României, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane

• Recunoaștere semnificativă a unui aport 
de inestimabilă valoare la afirmarea idealurilor 
de pace, libertate și colaborare internațională, 
la promovarea securității europene, a unor relații 
noi intre toate statele lumii

get, cu spirit revoluționar pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, contribuind astfel la 
ridicarea patriei noastre pe cele mai 
înalte culmi de civilizație și progres.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. 
se arată : Pentru noi toți, construc
tori conștienți și devotați ai societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul scump al patriei dragi, ani
mați de înaltele idealuri pe care 
dumneavoastră le slujiți cu inegala
bilă fervoare și înțelepciune. înaltele 
distincții ce vi s-au acordat se consti
tuie într-un nou și minunat prilej de 
a ne exprima, și pe această cale, re
cunoștința fierbinte pentru modul 
exemplar în care conduceți destinele 
României socialiste, pentru nobila ac
tivitate pe care o desfășurați. in frun
tea partidului și a statului nostru, în 
slujba intereselor vitale ale păcii și 
prieteniei între popoarele lumii.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R. se spune : Din inimile noas
tre înflăcărate și înnobilate de mîn
dria patriotică de a vă avea în frun
tea națiunii drept vajnic apărător și 
luptător neînfricat pentru fericirea 
și prosperitatea poporului, vă adre
săm — mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — încă o 
dată respectuoasele noastre felici
tări pentru înaltele distincții ce 
v-au fost conferite. Urmîndu-vă per
manent exemplul de înaltă dăruire 
patriotică, de promotor al păcii și 
progresului în lume, noi, comuniștii, 
toti oamenii muncii gălăteni ne an
gajăm să muncim cu abnegație, fără 
a precupeți nici un efort, pentru a 
traduce în fapte mărețele sarcini ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, contribuind 
astfel la înfăptuirea politicii Româ
niei socialiste.

Asemenea Întregului nostru popor, 
cooperatorii și ceilalți lucrători din 
agricultura cooperatistă — se arată în 
telegrama adresată de CONSILIUL 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE — văd în acordarea acestor 
distincții o nouă și grăitoare mărtu
rie a stimei, prețuirii și considerației 
de care vă bucurați în lumea zilelor 
noastre, pentru activitatea dumnea
voastră neobosită in slujba cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale, 
pentru promovarea securității, a în
crederii și colaborării pe continen
tul european și în întreaga lume. 
Distincțiile ce vi s-au conferit, ca și 
celelalte numeroase și prestigioase 
distincții primite anterior, constituie 
o impresionantă dovadă a marelui 
prestigiu de care se bucură pe toate 
meridianele globului gindirea și ac
tivitatea dumneavoastră, conducător 
iubit și stimat al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. se arată: Vedem în acordarea 
acestor înalte distincții încă o dova
dă a recunoașterii strălucitelor dum
neavoastră calități de om politic, a 
fermității și consecventei cu care 
militați pentru soluționarea în in
teresul popoarelor a problemelor cu 
care se confruntă omenirea în zilele 
noastre, pentru edificarea unor ra
porturi de pace, pentru înfăptuirea 
dezarmării și, în primul rînd. a de
zarmării nucleare, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî liber soarta, fără nici 
un amestec din afară. Corespunzînd 
întru totul aspirațiilor poporului ro
mân, ale tuturor popoarelor, prodi
gioasa dumneavoastră activitate se 
bucură de un imens prestigiu, de 
prețuirea și recunoștința întregii 
omeniri.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. 
se arată : Folosim acest prilej pen
tru a vă încredința, mult iubite to
varășe secretar general, că, urmîn- 
du-vă neabătut cuvîntul și luminosul 
dumneavoastră exemplu, oamenii 
muncii din județul Gorj. în frunte cu 
comuniștii, acționează cu întreaga lor 
capacitate în vederea înfăptuirii o- 
biectivelor majore ce le revin din ho- 

tăririle Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
a realizării exemplare a sarcinilor din 
domeniul energetic, din celelalte sec
toare. spre a contribui plenar la dez
voltarea și înflorirea României, la 

.creșterea prestigiului ei în lume. Vă 
rugăm să primiți urările noastre fier
binți de multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce, cu aceeași 
cutezanță revoluționară, patria, parti
dul și poporul spre noile piscuri ale 
socialismului și comunismului.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R. se arată : Nutrind cele mai 
adînci sentimente patriotice, oamenii 
muncii harghiteni dau o înaltă apre
ciere faptului că. slujind cu fermi
tate interesele națiunii noastre, ridi- 
cînd România pe culmile unei exis
tente mereu mai prospere, vă adu
ceți. totodată, o unanim recunoscută 
contribuție la soluționarea marilor 
probleme ale lumii, intrând in con
știința contemporaneității ca o mar
cantă personalitate a vieții interna
ționale. ca un înflăcărat promotor al 
idealurilor nobile de pace și prie
tenie între popoare. Vă asigurăm și 
cu acest prilej de adeziunea noastră 
deplină la politica înțeleaptă și clar
văzătoare a partidului, al cărei stră
lucit strateg sînteți, de hotărirfea 
noastră fermă de a ne intensifica 
eforturile pentru a ne spori contri
buția la înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. se arată : înaltele distinc
ții acordate sint o nouă și elocventă 
expresie a aprecierilor deosebite de 
care vă bucurați în întreaga lume 
pentru contribuția adusă la apărarea 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
în Europa și în lume, pentru fermi
tatea și consecventa cu care militați 
pentru triumful cauzei destinderii, a- 
sigurarea libertății, independenței și 
demnității fiecărei națiuni. Având 
permanent în față exemplul dum
neavoastră minunat, oamenii muncii 
din județul Hunedoara, profund ata
șați politicii partidului și statului 
nostru, vă încredințează, mult stima
te tovarășe secretar general, că sint 
devotați trup și suflet cauzei parti
dului, angajați cu întreaga răspunde
re pentru înfăptuirea istoricelor ho
tărâri ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru necontenita înflorire a Româ
niei socialiste. •

Conferirea înaltelor distincții In 
acest an, cînd întregul partid și 
popor au aniversat împlinirea de 
către dumneavoastră — mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a 5 decenii de activi
tate revoluționară, constituie încă o 
dovadă a aprecierii de care dumnea
voastră. cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre socialiste, perso
nalitate proeminentă a lumii con

temporane, luptător neobosit pentru 
pace, libertate și conlucrare între 
popoare, vă bucurați pretutindeni 
în lume — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. Comu
niștii. toți ialomitenii, împreună cu 
întreaga națiune, iși exprimă totala 
lor adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
și se angajează ferm să urmeze 
neabătut pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. 
se arată : înmînarea înaltelor dis
tincții este o mărturie grăitoare a 
imensului prestigiu, a prețuirii și 
profundei considerații de care se 
bucură pe toate meridianele perso
nalitatea dumneavoastră — mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — de mare om politic al 
lumii contemporane, de luptător 
consecvent pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice, a 
unei lumi mai bune și mai drepte 
în care popoarele să poată trăi și 
munci fără amenințarea războaielor, 
în pace și libertate, deplin stăpîne 
pe destinele lor. ne dreptul de a-și 
construi o viată demnă și prosperă. 
Vă asigurăm că vom face totul pen
tru a ne îndeplini sarcinile ce ne 
revin în măreața operă de făurire 

a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. se arată Odată cu simțămin
tele noastre de adîncă satisfacție si 
mîndrie patriotică, pentru conferirea 
acestor prestigioase distincții, permi- 
teți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dăm expresie 
înaltei prețuiri și considerații ce vi le 
purtăm pentru excepționala dumnea
voastră activitate pentru prosperita
tea țării și salvgardarea păcii, să vă 
asigurăm de hotărârea unanimă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din Maramureș de a acționa cu 
toată dăruirea și priceperea pentru 
îndeplinirea exemplară a -sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate 
în întrecere, pentru a-și spori con
tribuția la înfăptuirea grandioaselor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea și de Conferința Națională ale 
partidului, consacrate înfloririi necon
tenite a scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R. se spune : Trăind sentimen
te de înălțător și vibrant patriotism, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
Mehedinți sînt mindri că noua dis
tincție vine să încununeze, ca .semn 
al unei unanime recunoașteri și pre
țuiri pe plan mondial, vasta, neobosi
ta și pilduitoarea activitate pe care 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate conducător, o desfășurați cu 
clarviziunea, cutezanța. înțelepciunea 
și fermitatea ce vă caracterizează 
pentru făurirea unei lumi a păcii și 
colaborării.

Comuniștii, i toți locuitorii Me- 
hedințiului folosesc acest minunat 
prilej pentru a vă adresa sincere 
felicitări, asigurindu-vă că vor do
vedi prin fapte că vă urmează neabă
tut înălțătorul exemplu de muncă 
fără preget, devotament și patos re
voluționar pentru făurirea viitorului 
de aur. comunist pe pămîntul scum
pei noastre patrii.

Această nouă distincție, care se a- 
daugă altor numeroase însemne ale 
recunoașterii inegalabilelor dum
neavoastră merite ca om politic de 
prim rang al lumii contemporane — 
se arată în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. — constituie încă o mărturie 
grăitoare a stimei și prețuirii de 
care vă bucurați în lume pentru con
tribuția pe care o aduceți la pro
movarea celor mai nobile idealuri 
— pacea, securitatea, colaborarea și 
înțelegerea între state. Ne angajăm 
și cu acest prilej să facem totul pen
tru a crește continuu contribuția 
comuniștilor, a oamenilor muncii de 
pe meleagurile nemtene la înflorirea 
necontenită a României socialiste, la 
afirmarea ei tot mal deplină în lume, 
la apărarea bunului cel mai de preț 
al omenirii — pacea.

Noile distincții reprezintă un o- 
magiu adus gîndirii și activității 
dumneavoastră revoluționare puse în 
slujba păcii și colaborării între toate 
popoarele lumii — se arată în tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. Ex- 
primîndu-ne și cu acest prilej întrea
ga noastră adeziune la politica inter
nă și externă a partidului și statului, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii prahoveni vor depune 
toate eforturile .și priceperea lor, 
pentru a da viață istoricelor hotărâri 
adoptate de Congresul al XII-lea și 
de Conferința Națională ale Partidu
lui Comunist Român de dezvoltare 
economico-socială a patriei, contri
buind în acest fel la întărirea forțe
lor care luptă pentru asigurarea unui 
climat de destindere, securitate și 
progres social.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. se arată : Vă încredințăm, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că, într-o unanimitate deplină, toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe plaiu
rile județului Satu Mare, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, dau cea mai înaltă apreciere 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, activității strălu
cite pe care o desfășurați cu pasiune 
și devotament nețărmurit pentru 
afirmarea celor mai scumpe idealuri 
ale umanității. Pentru comuniștii și 
toți oamenii muncii din această va
tră strămoșească de țară nu este ni
mic mai de preț decît slujirea devo
tată a cauzei partidului. înflorirea 
multilaterală a patriei socialiste, 
strîngînd și mai puternic rândurile 
în jurul partidului, în frunte cu 
dumneavoastră, neînfricat cîrmaci, 
chezaș al înaintării impetuoase a 
eroicului nostru popor pe drumul 
luminos al comunismului.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. 
se arată : înaltele distincții ce vi 
s-au acordat reprezintă o expresie a 
.aprecierii deosebite de care se bucu
ră gindirea și activitatea dumnea
voastră zi de zi consacrată statorni
cirii unor raporturi de pace, coope
rare și bună colaborare între toate 
țările din Europa și din lume, înfăp
tuirii dezarmării, și in primul rînd 
a dezarmării nucleare, instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî liber soarta. 
Sintem mindri, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de tot ceea 
ce faceți pentru binele omenirii, de 
faptul că înalta dumneavoastră per
sonalitate se bucură de o apreciere 
unanimă pe tărâm internațional.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Sibiu — români, 
germani, maghiari — alături de în
tregul nostru popor, au urmărit cu 
cele mai profunde sentimente de 
satisfacție și mîndrie patriotică 
ceremonia înmînării înaltelor dis
tincții, exm-esia înaltă și deosebit de 
semnificativă a prețuirii de care vă 
bucurați pe plan international pen
tru contribuția adusă la cauza păcii, 
înțelegerii și colaborării în Europa 
și în lume, pentru fermitatea și 
consecventa cu care militați pentru 
triumful cauzei destinderii, asigură
rii libertății, independenței, pro
gresului și demnității fiecărei na
țiuni. Strîns uniți în jurul partidu
lui. al dumneavoastră, ne reinnoim 
angajamentul solemn de a munci 
pentru îndeplinirea exemplară a 
hotărârilor Conferinței Naționale și 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. se arată : Vedem in acest 
act o nouă și strălucită dovadă a 
recunoașterii contribuției pe care o 
aduceți la promovarea noilor relații 
dintre state, la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale și 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune. Animați de sentimente de 
înaltă considerație și profundă re
cunoștință ce vi le nutrim, ne 
reafirmăm și cu acest prilej totala 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
și ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort, să folosim întreaga energie 
și capacitate creatoare pentru tradu-' 
cerea exemplară în viață a hotărâri
lor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, a programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea tării 
spre comunism.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost 
adresate, de asemenea, numeroase telegrame de către organe și 
organizații de partid, organizații de masă și obștești, ministere și alte 
institufii centrale, consilii populare, consilii ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, colective de muncă din unități industriale și agricole, 
institute de cercetare și proiectare, instituții de învățămint, știință și 
cultură, unități pentru ocrotirea sănătății, unități militare, de colective 
de oameni ai muncii din alte sectoare de activitate.

In toate aceste mesaje sînt exprimate sentimentele de bucurie și 
satisfacție deosebite de care sint animați toți cei ce trăiesc și muncesc 
pe pămîntul patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, precum și 
cele mai calde felicitări pentru „Diploma de onoare" și „Premiul Inter
național al Relațiilor Diplomatice" pe anul 1982, conferite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Institutul de Relații Diplomatice din Bruxelles ca 
semn al înaltei prețuiri și considerații de care se bucură conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru, pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășoară în interesul cauzei păcii și înțelegerii internaționale, 
pentru promovarea securității, a încrederii și colaborării pe continentul 
european și în întreaga lume, pentru asigurarea independenței și 
suveranității popoarelor, pentru apărarea dreptului fundamental al 
oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă.

Făcindu-se ecoul simțămintelor profunde pe care le trăiește, astăzi, 
întregul nostru popor, de încredere nemărginită în partid, în secretarul 
său general, semnatarii telegramelor asigură, în același timp, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de hotărîrea tuturor celor ce muncesc de 
a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului 
nostru.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. se arată : Manifestîndu-ne 
bucuria și satisfacția pentru aceste 
noi expresii ale aprecierii de care 
vă bucurați pe plan internațional, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de întrea
ga noastră dragoste și prețuire, de 
profundul atașament cu care vă 
înconjurăm. Vă încredințăm că, 
urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu, vom acționa cu dăruipe pa
triotică și exigență revoluționară 
pentru transpunerea neabătută în 
l'apte a politicii interne și externe 
a partidului și statului, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a pre
țioaselor indicații pe care ni le dați 
în scopul continuei prosperități ma
teriale și spirituale a poporului nos
tru, pentru înflorirea multilaterală a 
României socialiste, pentru afirmarea 
ei tot mai puternică în lumea con
temporană.

Conferirea celor două înalte dis
tincții — se arată în telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. — constituie un 
iprofund omagiu, o expresie a înal
tei aprecieri de care vă bucurați pe 
plan international, contribuției aduse 
la promovarea securității, încrederii 
și colaborării pe continentul euro
pean și în întreaga lume, cauzei pă
cii și înțelegerii între popoare. Dînd 
o înaltă apreciere ' conferirii celor 
două distincții, a respectului de care 
vă bucurați, stimate tovarășe secre
tar general, comuniștii, toti oamenii 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești vă urează multi 
ani, spre binele și fericirea neamu
lui nostru, angajîndu-se totodată. să 
nu precupețească nici un efort pen
tru transpunerea în viață a Progra
mului partidului, a hotărârilor Con
ferinței Naționale, pentru ridicarea 
României socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. 
se arată : Folosim și acest prilej 
pentru a vă asigura de adeziunea 
deplină și profundul atașament al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Vaslui fată de 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, pe 
care o promovați cu dăruire revolu
ționară și fierbinte patriotism, spre 
binele și fericirea ponorului român, 
pentru cauza securității, păcii și pro
gresului social. Vă asigurăm că vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
a da viață istoricelor hotărâri ale 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale, a importantelor 
indicații date cu prilejul vizitei efec
tuate în județul nostru, contribuind 
la creșterea bunăstării întregului 
nostru popor, la înflorirea scumpei 
noastre patrii.

împreună cu întreaga noastră na
țiune. oamenii muncii de pe melea
gurile vîlcene, în frunte cu comu
niștii — se arată'în telegrama trimi
să de COMITETUL JUDEȚEAN 
VÎLCEA AL P.C.R. — doresc să vă 
exprime înalta recunoștință pentru 
griia permanentă pe care o purtați 
viitorului României socialiste, dez
voltării patriei noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație, pentru neo
bosita dumneavoastră activitate pusă 
în slujba cauzei păcii și' înțelegerii 
internaționale, pentru promovarea 
securității, încrederii și colaborării 
pe continentul european și în întrea
ga lume. Cu cele mal alese senti
mente de stimă și respect, vă adre
săm cu toată căldura și dragostea 
inimilor noastre cele mai calde urări 
de sănătate, viață lungă și putere de 
muncă, spre binele și înălțare' na
țiunii noastre socialiste pe culmi tot 
mai inalte de civilizație și progres.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se arată : Conferirea înalte
lor distincții constituie o nouă și 
elocventă recunoaștere a meritelor 
și contribuției excepționale pe care 
Ie aveți dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, la cauza 
păcii, înțelegerii și colaborării în 
Europa și in lume, pentru fermita
tea și consecvența cu care militați 
pentru triumful cauzei destinderii, 
asigurarea libertății și independentei 
fiecărei națiuni. Trăim din plin ală
turi de întregul nostru popor senti
mentul bucuriei și gratitudinii pen
tru modul magistral în care acționați 
pentru înfăptuirea celor mai scumpe 
idealuri și aspirații ale națiunii. Vă 
asigurăm că vom urma neabătut 
partidul nostru, pe dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
în măreața operă de edificare a so
cialismului și comunismului în scum
pa noastră patrie.
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ACTUALITATEA
POEZIEI PATRIOTICE

| Aleea fruntașilor |
Întreprinderea de rulmenți ■

IBîrlad a sărbătorit 30 de ani de I 
existență. Cu acest prilej, in am- ■ 
bianța curții interioare a marii

{uzine, unde se înalță șl lucrări I 
de artă plastică monumentală | 
create de muncitorii de aici, s-a 
amenajat și o alee a fruntașilor. ■

! Nimic deosebit pină aici. Ast
fel de alei cu panouri ale frun- 1 
tașilor . există pretutindeni. Nu-

Imai că aleea de aici prezintă I 
circa 100 de fruntași intre frun- I 
tași numai dintre cei care mun
cesc in întreprindere de trei de- i

Icenii neîntrerupt, adică de la 
înființarea ei.

* Corigentă '
| ia... pontaj

I
I
I

I
I
I
!

O intimplare mai puțin obiș
nuită, avindu-l ca autor pe Ion 
Vulcan din Paltin-Vrancea. ln- 
tr-o zi, acesta și-a chemat 
odraslele și le-a grăit :

•— Voi știți că tăticul vostru 
e șef de echipă, nu 1

— Da ! — au răspuns ei.
— Și știți că pot să fac mul

te, riu ?
— Nu !
— Cum nu pot ? Eu să nu 

pot ? Uite ce e : de azi înainte 
voi sînteți ortacii mei. Vă pon
tez la mine în echipă.

— Bine, dar...
— Nici un dar. O să vedeți voi 

ce daruri o să vă fac. tn 
schimb, voi să nu rețineți decit 
că lucrați la Întreprinderea 
pentru îmbunătățirea și exploa
tarea pajiștilor. Ați reținut ?

Nu știm dacă cei doi copii ai 
săi — care sînt elevi — au re
ținut cam ce vrea tatăl lor de la 
ei, dar aflăm că oamenii legii 
au „reținut" exact că șeful de 
echipă i-a pontat fictiv pe sta
tele de plată timp de 60 de zile. 
Dacă o ținea tot așa, pină ter
minau copiii școala aveau și- 
vechime în cîmpul muncii.

I

I

I

Călătorie 
întreruptă

Cetățeanul L. Pamfll din Si- 
riu, județul Buzău, s-a prezen
tat la postul de miliție din co
mună, reclamînd că i-au fost 
furate din casă butelia de ara
gaz, haine și alte bunuri în va
loare de peste 36 000 lei.

Lucrătorii de miliție au 
început imediat cecetările și, 
după numai cîteva ore, făptașii 
Ilie Duțan și Petre Olaru au 
fost depistați intr-un vagon de 
clasa a Il-a din trenul personal 
de pe ruta Nehoiu — Buzău.

Lesne de înțeles că li s-a în
trerupt imediat călătoria și li 
s-a schimbat ruta. Cît despre ra
piditatea intervenției și prin
derii lor, nu putem să spunem 
decit că a fost de clasa I.

Mai mult 
decit... vîrsta

Instanța de judecată a con
damnat-o pe Jenița Stoian, din 
Piatra Neamț, la 4 ani închi
soare. Sentința a rămas defi
nitivă.

Motivul : furt. Ademenind fe
tițe de vîrsta grădiniței sau șco
lărițe, sus-numita le lua cerceii 
din urechi și-i vindea amatori
lor de chilipir.

Condamnarea la 4 ani nu este 
prima în viața ei. Ea, Jenița 
Stoian — aflăm din gazeta 
„Ceahlăul" — este autoarea unui 
nedorit și trist record. Tot pen
tru furturi a mai fost condam
nată pină acum de 45 de ori (!) 
Număr mult mai mare decit 
vîrsta ei — de 32 de ani — cit 
a făcut pină acum umbră pă- 
mintului.

I
I
I
I

I 
!
1
I

I
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I
I
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I
I
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...Apoi 
s-a potolit

După executarea unei pedep
se, în loc să-și vadă de trebu
rile lui, să-și facă un rost, să 
intre în rindul lumii, Aurel Ghe- 
ban din Novaci-Gorj își petrecea 
mai tot timpul prin restaurante. 
Ieșind dintr-unul din ele cu 
echilibru precar, nu s-a dus 
acasă, cum era normal, să se 
culce. A dat buzna în hotelul 
din localitate, a început să zbie
re ca din gură de șarpe și să 
bată cu... picioarele in ușile ca
merelor. In camere se aflau 
oaspeți. Unii citeau, alții dor- 
meu sau priveau la televizor. 
Oamenii n-au izbutit să-l poto
lească nici cu vorba bună, nici 
cu rugămințile, nici cu amenin
țarea că vor chema miliția.

— Și ce dacă ? Știți voi cine-* 
eu ? le-a strigat el.

Au aflat cine este și ce hram 
poartă îndată după venirea mi
liției. Iar acum am aflat și noi 
de la judecătorul C. Banta că 
scandalagiul a fost condamnat 
la șase luni închisoare.

I
I
I
I
I
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Tot viteza!
Deși n-avea nici un motiv să 

se grăbească, șoferul Marinică 
Lepădatu, de la Centrala de 
sticlă și ceramică fină, apăsa tot 
mai tare pe accelerator. Gestul, 
oricum periculos, s-a dovedit 
a fi și mai grav in condițiile in 
care mașina era încărcată cu 
marfă, pe care o transporta de 
la Sebeș la întreprinderea „Fla
mura roșie" din Sibiu.

La kilometrul 357, datorită 
vitezei excesive, mașina condu
să de M.L. a derapat și s-a izbit 
de o autospecială. Și tot el a 
fost victima : fiind prea grav 
accidentat, și-a pierdut viața. 
Avea doar 27 de ani...

Rubrica realizata de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

I

I

I

I
I
1

Patria, ca temă primor
dială a poetului, este la 
noi cuvîntul dinții al poe
ziei. El e rostit odată cu 
nașterea acesteia, consa- 
crînd și în acest chip o 
identitate spirituală, o sta
tură morală inconfundabi- 
lă. Dacă de la romantici 
încoace știm și credem că 
glasul popoarelor se expri
mă in cîntece. atunci se 
cuvine să recunoaștem că 
de la bun început cintul 
nostru a sunat răspicat, 
bărbătește. ca un jurămînt, 
ca o declarație patetică de 
dragoste prin care poetul 
se leagă veșnic de pămin- 
tul tutelar. „Iscusită oglin
dă minții omenești scri
soarea". mărturisea cîndva 
Miron Costin, descoperind 
astfel — în cuvintele lui 
grele ca paftalele vechi — 
rostul prim al literaturii. 
Dar tot el a completat a- 
ceastă definiție, corectînd-o 
în sensul sincerității, al fi
delității față de -adevărul 
sufletesc, cînd a scris vesti
ta „compunere" : „Neamul 
țării Moldovii de unde dă- 
radză ? / Din tara Italiei, 
tot omul să creadză. / 
Fliah întăi, apoi Traian au 
adus pre aclce / Pre stră
moșii cestor țări de neam 
cu ferice. / Răsădit-au ță
rilor hotarele toate. / Pre 
semne ce stau în veci a să 
vedea poate. / El cu vița 
cestui neam Tara rumâ- 
nească / împlut-au. Ardea
lul tot și Moldovenească". 
Prima noastră poezie e 
deci un manifest, o inscrip
ție „pe piatra de hotar" — 
cum vor mai fi multe după 
aceea — un argument pe 
care arta îl aduce într-o 
demonstrație de natură et
nică. politică. Prin ea se 
confirmă o vocație militan
tă, o chemare a statorni
ciei și se inaugurează un 
gen poetic prin care acest 
pămînt se „așază" încă o 
dată în geografia lumii. 
Nu există nici un poet ro
mân autentic neexprimat 
în poema patriei, adică in 
genul care este înainte de 
orice unul al nobletii. al 
răspunderii și devoțiunii 
nemărginite. între Miron 
Costin și Arghezi. care no
tifica la rindu-i într-un 
programatic poem : „Noi 
moștenim, acest tărim / De 
la slăvitul împărat din 
Rîm. / Blagoslovit să-i fie 
osul / Că și-a trimis în
coace și prisosul. / Si le- 
gene-i țarina și mormîn- 
tul / Și-adie-i-le Vîntul. / 
Ne-nclnse țarina cu brîu / 
De riuri și-i urzi năframă / 
Jur-împrejur de grine / în 
soare bate-a zale de ara
mă". diferența nu este 
decit de ordinul expre
siei. Conținutul, atitudinea, 
înălțimea sufletească, me
sajul sînt aceleași. Timpul 
n-a demonetizat trăirea 
aspră, bărbătească a stră
bunului, dimpotrivă, i-a 
dat un relief mai adine, 
scăldînd ideea în apele vii 
ale emoției artistice. Sen
timentul e indatabil. ex
presia (pînă la un moment) 
da. El nu se stinge în tăl
măcirile succesive, ci — 
contrar unor scepticisms 
nefondate — sună mai pur. 
mai viu. mai convingător.

Scriu aceste cuvinte gîn- 
dindu-mă și la discuțiile 
purtate în ultimii ani in 
jurul poeziei patriotice, 
între atîtea opinii de bună 
credință, am văzut cîteo- 
dată insinuîndu-se și în

doiala asupra actualității, 
asupra vitalității în pre
zent și în viitorime a liri
cii de tară. Se dă uneori 
de înțeles că ea a devenit 
anacronică, neconformă e- 
voluției contemporane a 
lirismului. Scrupule „este- 
tiste" (cărora, curios, le 
lipsește adesea tocmai mo
tivația estetică) se mani
festă uneori și față de 
creația clasicilor, receptată 
cu un ochi rece, istorist, 
insensibil la reverberațiile 
contemporane ale acestor 
opere. Cînd se afișează 
aceste atitudini se uită că 
arta nu e doar o „tehno
logie", un produs supus 
„uzurii morale". Ceea ce e 
fundamental într-o valoare 
lirică (motivarea metafori
că a sentimentului patriei, 
de pildă) nu e niciodată 
perisabil. Poema patriei, 
sentimentul patriotic nu 
sînt arme dezafectate, de 
exilat în panoplii decorati
ve. Din ele flama trebuie 
să plece orieînd. aprin- 
zînd conștiințele, însufle
țind simțirea colectivă. Ce
lor care invocă tradiția „pu
ristă" a altor literaturi li 
s-ar putea aduce destule 
exemple contrare. Al lui 
Peguy. de pildă, poetul 
care în momente de mare 
încercare națională și-a 
depășit simbolismul creș
tin, pentru a-și celebra 
solemn patria și eroii ei, 
al lui Eluard și Aragon, 
suprarealiștii convinși de 
istorie că „poezia trebuie 
să fie făcută de toți, nu de 
unul singur", și atîtea și 
atîtea altele. Dar exemple 
convingătoare putem afla 
în imediata apropiere. în 
creația lui Nichita Stănes- 
cu și Gheorghe Tomozei, a 
lui Virgil Teodorescu și 
Mihai Beniuc, a lui Marin 
Sorescu și Ion Gheorghe, 
a lui Adrian Păunescu și 
Adrian Popescu, a lui Ion 
Horea și Al. Andrițoiu, a 
lui Mircea Florin Șandru 
și Horia Bădescu, a altor 
autori, mai tineri sau mai 
vîrstnici, cărora presiunea 
oceanică a sufletului Ie în
seamnă drumul spre poe
mul patriotic.

Ce explică audienta poe
ziei lor și ce determină 
scepticismul cu care sînt 
întîmpinate versurile alto
ra ? Și într-un caz. și în 
celălalt, răspunsul e ace
lași : raportul poeziei cu 
actualitatea. Poeții adevă
rat! știu să fie sincroni cu 
timpul lor. să citească isto
ria din unghiul actualității. 
Pentru ei patriotismul nu 
este' un sentiment univoc, 
raportabil numai la trecut 
Pentru ei istoria e vie. con
tinuă, o dialectică infinită 
ce leagă strămoșii de pre
zent, contemporanii de vii
torul vizionar intuit Poe
zia lor dă de fapt, uneori 
înaintea istoriografilor. în
săși istoria poporului ro
mân în „opere complete". 
De aceea, putem verifica 
în opera multora adevă
rul spuselor lui Arghezi : 
„Atitudinea națională im
plică onestitate, credință, 
jertfă. E un imperativ". 
Versul lor se distinge Pe 
de altă parte prin voința 
subliniată de a vorbi con
temporanilor în limbajul 
actualității. Asemenea poe
me aduc astfel cea mai ca
tegorică infirmare a unor 
stupefiante teorii, potrivit 
cărora poezia patriotică 
n-ar mai fi viabilă, iar fi

lonul ei s-ar fi epuizat în- 
trucit astăzi nu se mai 
poate scrie ca Alecsandri, 
ca Goga și Coșbuc. Proble
ma pusă așa este desigur 
falsă, căci nici Alecsandri, 
nici Goga. nici Coșbuc nu 
și-au dorit să scrie poezii 
patriotice ca Ienăchiță Vă- 
cărescu ori Conachi, Sta- 
mati și Cîrlova. Poetul cu 
vocație își citește înainta
șii, dar se exprimă consec
vent pe sine, în limbajul 
lui, ai timpului său. Ma
nufacturierul îi imită, 
dar decepționează tocmai 
prin lipsa de nerv, de in
tuiție a irepetabilului poe
tic. Ar trebui, cred, 
atunci cînd întilnim uimi
toare atitudini reticente 
față de versuri clasice, să 
vedem în ce măsură „obo
seala" recepției rezidă în 
ele însele sau In „efectul 
de ecou" provocat de epi
goni. Ar trebui, mai ales, 
să dezvătăm cititorii (pe 
cei tineri îndeosebi) de cli
șeele didactice, să obișnu
im publicul să citească pe 
clasici cu ochii celor de 
azi, cu alte cuvinte să-i fa
cem să simtă în clasici 
contemporani de-ai noștri, 
iar în contemporani pe 
clasicii viitorului.

E necesar apoi și un 
efort de convingere exerci
tat asupra poeților înșiși, 
mai cu seamă asupra celor 
tineri. Citim.adesea în re
viste și antologii admira
bile poezii patriotice, dar 
cînd le căutăm în volume
le imediate nu le găsim. 
Întrebîndu-i pe unii au
tori despre destinul unor 
poeme care mi-au plăcut 
la lectură în revistă, dar pe 
care nu le-am găsit în căr
țile apărute după aceea, 
am primit un răspuns de 
mirare : s-ar fi subminat 
„unitatea" de ton a cărți
lor (!!). O atare părere 
(corect ar fi spus, precon
cepție) explică destule. în
tre altele, și vulnerabilita
tea unor volume de poe
zie patriotică rezemate pe 
această mentalitate exclu
sivistă. Să / explicăm suc
cint procedeul. Poetul 
își strînge cu scumpătate 
poemele de tară și cînd 
acestea ating un număr ce 
ar prefigura o plachetă, 
adaugă rapid, în scopul ro
tunjirii tipografice a suma
rului, poeme de circum
stanță. neiluminate de ful
gerul spontan al emoției. 
E un motiv de meditație, 
pe care-1 propunem auto
rilor și cititorilor. întreba
rea : cum ar fi arătat vo
lume de Alexandrescu, 
Alecsandri, Eminescu dacă 
aceștia ar fi fost adepții 
„unității" și ar fi lăsat pe 
dinafară Umbra lui Mircea 
Ia Cozia, N. Bălcescu mu
rind, Scrisoarea III ?

Mutînd discuția în alt re
gistru, aș observa că actua
litatea poeziei patriotice 
constă și în legătura suplă, 
flexibilă cu viața, cu reali
tatea imediată. Succesul 
unor poezii de Adrian Pău
nescu, loan Alexandru. Ni
chita Stănescu și alti poeți 
se explică și prin aptitu
dinea de a integra pe con
temporani lungului corte
giu de eroi ai istoriei, în 
facultatea de a vedea sen
sul de azi al unor idealuri 
seculare. Adrian Păunescu 
celebrează astfel „Sinea", 
ființa ireductibilă a po
porului, așa cum a pus-o 
și o pune in lumină o is
torie milenară : Morți ne
trădați ai țării mele, din

Dunăre pină la Prut, / și 
de la Mare pină-n largul 
de est, de vest, de sud, de 
nord 1 morți ridicați de 
Eminescu, cînd clopotele au 
bătut, / morți plînși de 
Goga, cînd și Oltul plingea 
un riu mai vechi și 
mort 1 // Și Sinea Patriei 
există, nu poate nici un 
vînt s-o fure, / pentru că-n 
fiecare noapte, în aerul 
înalt și cald, / ard douăzeci 
de milioane de credincioase 
facle pure, / pe somnul 
liniștit al celor care clădi
ră acest neam". Nichita 
Stănescu se identifică cu 
patria, văzută în ipostazele 
ei sempiterne, ca și in cele 
de azi, simțindu-se aedul 
ei irevocabil : „Cine sînt 
eu? Sună-ți cîmpiile... / 
Cine sînt eu ? Mîngîie-ți 
munții... / Cine sînt eu ? 
Contemplă-ți orașele... / 
Cine sînt eu ? Privește-ți 
uzinele... / Cine sînt eu ? 
Adulmecă-ți ierburile... / 
Cine sînt eu ? Ascultă-ți 
primăverile... / Cine . sînt 
eu ? Privește-te pe sine 
însăți. / Al tău sînt Patrie. / 
Dintotdeauna". La rîndu-i, 
Cezar Baltag ne propune o 
tulburătoare „Râsfrîngere 
în acum". Constanta Buzea 
declamă energic bucuria 
noilor și neîntreruptelor zi
diri, forța solidarității, uni
tatea de suflet și faptă cu 
țara : „Laud pentru totdea
una patima de înnoire, / 
Zidurile-ntumurate ale noi
lor clădiri, ! Laud veri inti
midate de un greu pămînt 
de lire, t Coacerea pe cîmp, 
polenul vegetalelor iu
biri. // Și cînd vine viito
rul și egal în noi există, / 
De coloana lui de lume leg 
un cîntec de noroc / Lumi
nat pămînt eroic, patrie so
cialistă, / Românie, timp de 
aur, spațiu cu cetăți de 
foc. // Astfel, trupurile 
noastre ce prin naștere 
ni-s date / Și in viață sînt 
hrănite de pămînt neconte
nit, / Sînt acele părți de 
țară și de suveranitate, / 
Date în grija celor care de 
la timp le-au cucerit". Se 
poate observa din lectura 
acestor versuri că poeții 
simt că o lirică a unității 
„în cuget și simțiri" e și 
azi necesară, chiar dacă 
marea Unire s-a săvîrșit 
demult. Coeziunea sufle
tească a unei societăți, ci
vismul fiilor săi, puterea 
lăuntrică a unei colectivi
tăți naționale, știința de a 
trăi eroic sînt idealuri de 
zi cu zi. A găsi drumul 
spre alții, a pune în acord 
deplin șinele cu trăirea co
lectivă sînt marile coman
damente ale poeților con
temporani, sînt datoriile 
lor de conștiință sublinia
te cu verb răspicat de se
cretarul general al parti
dului. „Avem nevoie, spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de o literatură 
cu un spirit mai combativ, 
patriotic și revoluționar, 
care de la un capăt la al
tul să fie pătrunsă de înal
tele idealuri ale umanis
mului socialist, ale concep
ției de dreptate socială și 
națională, să sădească în 
oameni, în conștiința tine
retului dragostea față de 
patrie, față de socialism, 
față de partid". Sînt indi
cate aici. în concise ex
presii. înseși orizonturile 
poeziei patriotice de azi, 
înseși ipostazele actuale 
ale nemuritorului cînt des
pre pămîntul etern.

Ioan ADAM

Exemplul 
profesorului

O veste îmi vine dinspre a- 
dolescența cea repede trecătoare 
bătută-n dunga albastră a Du
nării. Din orașul castanilor și 
al unei istorii grele de semne, 
Drobeta-Tumu, Severin. Liceul 
„Traian" numără in acest a- 
murg de primăvară o sută de 
ani de la înființare. Prin clădi
rea aceea dintre bulevardul pă
zit de arbori și Dunăre, măsura 
anului a sunat de o sută de ori, 
făcînd din acest loc o emble
mă definitivă a orașului. Pen
tru mine clipa aceasta capătă 
culoarea vie a amintirii, cu 
nuanțe aparte de dor și neo- 
dihnă, in care se amestecă nume 
și chipuri. In urmă cu aproape 
un sfert de veac, veneam din 
satul nașterii mele, trecusem 
de primul mare examen al vie
ții, căpătasem dreptul să port 
uniforma de licean al „Troianu
lui" ca pe o primă mantie de 
glorie a adolescenței. Dreptul 
să intru în laboratoare, să um
blu pe culoarele încărcate par
că de aerul unui muzeu, să 
ascult legende despre profesori 
și elevi celebri. Dreptul să mă 
pierd în parcul liceului cel ca 
o fereastră a Dunării, cel ca o 
cale de intrat in toamnă și in 
primăvară pentru a regăsi co
pilăria ce începea să se piardă

însemnări de
Nicolae Dan FRUNTELATĂ

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Cultivarea limbii și literaturii ro
mâne în școală.

11,30 Film serial : „Omul din Atlantis*. 
12,05 Ora de muzică
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I)

16.15 Litoral ’83. Reportaj
18,30 Săptămînă politică
18,45 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.15 La sfîrșit de săptămînă (II) ® 19,15 

Ritm și melodie cu orchestra Ghe- 
rase Puică O 19.30 Teleenciclopedia 
20,00 Serial : I.L. Caragiale în re
gia lui Sică Alexandrescu. „D’ale 
carnavalului* — cu : Alexandru 
Giugaru, Ileana Stana Ionescu 
0 20,10 Cîntă Nana Mouskouri ® 
20,35 Bulevardul Paulista — film

r
serial?) Episodul 6 ® ZI,15 Un zîm- 
bet la... Brăila.

22,10 Telejurnal © Sport
22,30 Un cîntec pentru fiecare

PROGRAMUL 2
10,00 Telejurnal
19,15 Desene animate : Woody — ciocâ- 

nitoarea buclucașă
20.10 Invitată în studioul nostru : sopra

na Eugenia Moldoveana
20,30 înșir-te varietăți
22.10 Telejurnal 0 Sport

in singurătăți și in griji de 
mare. „Traianul" a fost înainte 
de toate șansa unor profesori 
extraordinari, care știau că a- 
pără o tradiție și că fac ei înșiși 
o tradiție. Cîți vor mai fi fiind 
acum, cîți vor fi trecut spre za
rea de fum a florilor de castan, 
nu știu și nici nu vreau să știu, 
pentru că am nevoie de amin
tirea lor întreagă și vie ca de 
o temelie a tuturor viselor pe 
care le port în mine. Să mă 
ierte deci și cei care au fost și 
cei care sînt că-i amintesc după 
catalogul iubirii și recunoștinței, 
incluzindu-i pe toți intr-o sin
gură formulă de mare și neal
terat respect, „dascălii de la 
Traian". Achim Costea, directo
rul impunător și profesor as
pru, dar drept, de istorie; di
rectorul adjunct Stoenescu, cel 
devreme plecat, în chiar pri
măvara absolvirii noastre; Lu
cia Dumbravă, diriginta ce ne 
privea mereu în lumina unui 
zîmbet; temutul Bazacov. pro
fesorul de matematică, în orele 
căruia ne făceam toți numai li
niște și ascultare; Corina, pito
rescul dascăl de naturale; Rada 
Davidescu, profesoara de ro
mână, căreia îi datorez poate 
desprinderea mea de elev bun 
la matematici, care a luat de 
cîteva ori zece la Bazacov, de 
„reale" și îndreptarea spre ză
rile . mirifice ale filologiei. Si 
Rogoveanu, geograful, și Gogan, 
chimistul, și Săvoiu de istorie 
de la care am învățat o dată 
pentru totdeauna cum a murit 
Cajol, de Burgundia „înghețat,, 
.mîncat de lupi", și Mitu Sâr- 
bulescu, sportiv desăvirșit și 
prieten mai mare al tuturor 
băieților din reprezentativa de 
volei a liceului.

Ei toți, — și cîți alții 1 — pro
fesorii „Traianului".

Sigur, cei patru ant din ora
șul cu Dunăre și castani au a- 
dunat în rama lor sentimente și 
nume de colegi, de prieteni 
care nici măcar nu încap intr-o 
enumerare.

Dar, cred eu, înainte de orice, 
instituția de cultură a Mehedin- 
țiului care a trimis în viața 
țării mulți oameni ce sînt azi 
personalități de prim rang în 
diferite domenii de activitate a 
conservat exemplul profesoru
lui. Ca pe un blazon al valorii 
și al omeniei, ca pe un trans
fer de frumusețe și de temei
nicie ce s-a făcut sufletului 
adolescenților purtînd pe șapca 
de licean însemnul aurit al li
ceului „Traian".

O tradiție împlinește un se
col. Gindul meu e acolo, in ce
tatea păzită de castani, lingă 
oameni care au fost ori sînt, 
ca statornicie și dragoste.

în băncile școlare, viitorii
La Liceul industrial nr. 2 — cu 

profil minier — din orașul Cîmpu
lung, județul Argeș, am solicitat cî- 
torva elevi să-și argumenteze opțiu
nea pentru meseria în care . se pre
gătesc : mecanic și electrotehnician 
pentru sectoarele mine, petrol, geo
logie. Răspunsurile celor mai tineri 
viitori mineri, din clasa a IX-a, 
spontane și sincere, au fost canto
nate mai ales in latura afectivă a 
problemei : „mi-am ales această me
serie pentru că presupune curaj și 
bărbăție ; ce poate fi mai frumos 
decit să asiguri țării tale lumină și 
căldură ?“ — Gabriel Țutuianu ;
„este o meserie frumoasă ; tara are 
nevoie de mineri harnici și priceputi, 
care, așa cum a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să contribuie la 
independenta energetică a tării" — 
Cătălin Păstin. Elevii din clasele mai 
mari, a Xl-a, de exemplu, aduc „ar
gumente" ceva mai concrete, care vă
desc și influenta discuțiilor din fa
milie : „este o meserie căutată, in 
care dacă ești harnic poți să cîștigi 
bine" — Gheorghe Danci ; „tata este 
miner, alt frate a făcut liceul tot 
aici ; mi-am ales această meserie ca 
să rămîn aproape de familie" — Eu
gen Tătărușanu. Răspunsurile viito
rilor absolvenți ai promoției 1983 au 
conturat, fără echivoc, și un scop 
precis : „vreau să urmez facultatea 
de profil 1“ — Vasilc Mareș (distins 
cu mențiune la concursul pe meserii 
din anul trecut, aspirant la un loc pe 
podiumul premianților în acest an).

— Transpunerea în viață, cu răs
pundere și eficiență, a indicațiilor și 
orientărilor conducerii partidului și 
statului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind pregăti
rea forței de muncă pentru industria 
minieră — ne spune prof. Nicolae 
Poștoacă, secretarul organizației de 
partid din școală — presupune o sea
mă de factori determinant! pentru 
buna desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ. Unul dintre aceș
tia : elevii. Am depășit etapa cînd Ia 
liceul minier, al nostru sau din alte 
zone ale tării, veneau mai ales elevi 
care nu reușeau la licee „cu tradi- 
ție“> Măsurile chibzuite adoptate de 
partid pentru dezvoltarea și perfec

ționarea activității în industria mi
nieră. îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viată ale mi
nerilor își pun amprenta și asupra 
opțiunilor școlare și profesionale ale 
elevilor, care încep să se orienteze 
in număr tot mai mare spre minerit, 
asigurînd liceului posibilitatea unei 
selecții. Opțiuni încurajate și susți
nute de tot mai numeroase familii 
de mineri, stimulate prin diferite ac
țiuni „de popularizare" a „școlilor 
de cărbune", organizate de colective
le didactice cu concursul întreprin
derilor miniere.

Acțiuni care, evident, se cer sus

profesor cu îndelungat stagiu în „șco
lile de cărbune", autor de manuale, 
consideră că : „trebuie să depunem 
serioase eforturi pentru a face mai 
accesibile lecțiile, predate elevilor ; să 
evităm suprapunerea și repetarea 
unor noțiuni care răpesc din timpul 
ce ar trebui consacrat aprofundării 
și exemplificării lor ; să le formăm 
elevilor noștri interesul pentru pro
gres tehnic, pentru nou in procesul 
de producție din industria minieră". 
La rindul său, Valeria Ștefan, profe
soară gr. 1 de limba română, ne spu
ne : „în clasă, prin lecții. în timpul 
liber, prin numeroase-și diverse acti

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA 
DIN LICEELE MINIERE

ținute cu hotărîre. îmbogățite, diver
sificate. Pentru că industria minieră 
are nevoie de forță de muncă cu ca
lificare temeinică, capabilă să utili
zeze cu înalt randament tehnica mo
dernă pe care o are la dispoziție. Iar 
a fi elev la liceul minier este o cali
tate care implică, pe lingă aptitudini 
personale deosebite, interes pentru 
munca din mine, înțelegerea cerințe
lor pe care societatea noastră le pune 
in fata tineretului din industria minieră.

— Un alt factor determinant pentru 
buna pregătire a viitorilor mineri îl 
reprezintă cadrele didactice — apre
ciază tov. Victoria Ciobanu, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Cîmpulung. Liceul nostru minier dis
pune de un corp profesoral cu înaltă 
calificare, sincer atașat cauzei no
bile a pregătirii pentru muncă și via
tă a elevilor, a viitorilor mineri, pa
sionat de propria meserie de edu
cator.

Am stat de vorbă cu cițiva dintre 
aceștia, insistînd îndeosebi asupra 
modalităților de ridicare a calității 
procesului instructiv-educativ. în a- 
ceastă ordine de idei, inginerul Con
stantin Ivancu, directorul liceului.

vități să le îmbogățim elevilor noștri 
orizontul de cunoaștere, să le formăm 
și dezvoltăm gustul pentru lectură, 
pentru o bogată viață spirituală".

Inginerul Mihai Ștefănescu, autor 
de manuale, preocupat de creația ști
ințifică și tehnică, de înnoirea și îm
bogățirea tehnicilor miniere, autor al 
unor sisteme de susținere în mine, 
mai eficiente și mai economice, este 
de părere că „școala este unul din 
cele mai avansate fronturi de lucru 
din mină". Ceea ce înseamnă că aici 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
specialiștii cei mai calificați și 
competenți (nu dintre acei care nu 
mai pot face față exigențelor pro
cesului de producție, cum se mai 
întîmplă la unele unități școlare de 
profil).

Condițiile specifice de lucru din 
industria minieră fac ca elevii, sub 
18 ani, să nu poată intra în subte
ran. De aceea, pregătirea lor în me
serie trebuie să se facă fără a 
coborî ștacheta calității „la zi". Ce 
condiții asigură elevilor săi, din acest 
punct de vedere, Liceul minier din 
Cîmpulung, relevind astfel și un al 
treilea factor determinant pentru 
pregătirea viitorilor mineri : baza 
tehnico-didactică a învătămîntului.

mineri
Aici a fost amenajat un deosebit 
de ingenios și funcțional laborator 
de mașini miniere, mai exact un si
mulator al procesului de producție 
dintr-o mină (lucrare cu care ing. 
C. Ivancu a obținut gradul I), un 
poligon minier (de fapt o mină de 
proporții reduse organizată într-un 
tunel), in care elevii invață cum se 
face o susținere, văd „pe viu" cum 
funcționează un transportor cu racle
le, o bandă de transport, o mașină de 
încărcat, un vagonet. Școala mai dis
pune de cabinete de electrotehnică, 
de matematică etc. Din păcate, spa
tiile de invățămînt, dispersate în în
căperi necorespunzătoare acestui 
scop (foste construcții dezafectate 
ale întreprinderii miniere căreia-i 
aparține liceul) aduc serioase preju
dicii bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ, influențează ne
gativ eficiența acțiunilor de orienta
re școlară și profesională. După cum 
ne-a informat și primarul orașului, 
tov. Gheorghe Oancea, „investițiile 
destinate construcției noului local al 
liceului minier sînt cuprinse în plan 
pentru anul viitor. Devansarea lor 
pentru acest an, deschiderea șantie
rului ar asigura „front de lucru" 
pentru colectivul de elevi și profe
sori, dornici să contribuie cu toate 
forțele la înălțarea unei „școli de 
cărbune" demnă de înaltele îndatoriri 
trasate de partid învătămîntului de 
profil".

Mineritul — „arta curajului și în
drăznelii", cum plastic se exprima 
profesoara Valeria Ștefan în deschi
derea revistei elevilor, „Gențiana" — 
este străvechi în peisajul muscelean 
al meseriilor. Așa cum subliniau in
terlocutorii noștri din Cîmpulung, un 
schimb de experiență între liceele 
de acest profil din țară, o dezbatere 
exigentă și responsabilă a modalită
ților de perfecționare a programelor 
și manualelor, a cadrului general de 
lucru, de ridicare a calificării perso
nalului didactic ar determina o mai 
rapidă și eficientă înscriere a aces
tor unități de învățămint pe linia 
ascendentă a unei noi calități.

Florica DINULESCU

Criteriul eficienței in perfecționarea 
pregătirii cadrelor din economie *)
Literatura de spe

cialitate din tara 
noastră consacrată ști
inței conducerii s-a 
îmbogățit recent cu o 
nouă lucrare valoroa
să intitulată : „Meto
de de pregătire a ca
drelor de conducere" 
a lectorului universi
tar dr. Ovidiu Nico- 
lescu. apărută în co
lecția „Biblioteca or
ganizării și conduce
rii științifice", de la 
Editura politică.

Cartea abordează o 
temă care se înscrie 
pe linia altora trata
te în lucrări anterioa
re. Dacă precedentele 
lucrări abordau pro
blemele formării și 
perfecționării cadre
lor de conducere pe 
plan teoretic. încer- 
cînd descifrări con
ceptuale. noționale sau 
ale tendințelor contu
rate în acest domeniu, 
cartea pe care o pre
zentăm materializează 
un demers de cu to
tul altă factură. Prin 
caracterul metodolo- 
gico-aplicativ pe care 
autorul l-a imprimat 
lucrării sale, aceasta 
constituie un ghid 
util pentru specialiș
tii care lucrează pe 
tărîmul pregătirii ca
drelor de conducere 
sau care participă la 
programele ce au a- 
cest profil.

Valoarea apreciabi
lă a unui asemenea 
ghid rezidă atît în 
deschiderile de pro
fundă viziune științi
fică realizate cu pri
vire la coordonatele 
prezente și de per
spectivă ale pregătirii 
cadrelor de conducere, 
pe plan mondial și în 
tara noastră, cît. mal 
ales. în trecerea ri
guroasă în revistă a 
metodelor și mijloace
lor moderne de pre
gătire a conducători
lor. evidențiind virtu
țile și limitele fiecă
reia si precizînd do
meniile sau secvențe
le programelor de 
pregătire in care este

•) Ovidiu Nicolescu: 
„Metode de pregătire 
a cadrelor de condu
cere" — Editura poli
tică.

indicată aplicarea lor. 
precum și în detalie
rea cîtorva din meto
dele cel mai frecvent 
utilizate astăzi in 
lume, dată fiind efica
citatea lor formativă 
ridicată.

Prin tematica sa, 
prin viziunea evolua
tă în care tratează 
contribuția conside
rabilă pe care o poa
te avea în economia 
modernă formarea și 
perfecționarea con
ducătorilor din unită
țile productive, cartea 
se înscrie deplin în 
coordonatele docu
mentelor de partid. în 
orientările și indica
țiile date de secreta
rul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire 
la accentuarea laturi
lor calitative în în
treaga activitate eco
nomico-socială.

Transpunerea în fapt 
a acestui obiectiv 
programatic, de pro
fundă rezonantă la 
toate nivelurile și în 
toate domeniile de ac
tivitate. reclamă însă 
cadre de conducere 
înarmate cu cunoștin
țe temeinice, cu o 
ideologie materialist- 
dialectică care să le 
permită interceptarea 
matură, corectă, a fe
nomenelor macro sau 
microeconomico-socia
le. cu aptitudini și a- 
titudini corespunză
toare de conducere, 
dezvoltate și modela
te adecvat în cadrul 
unor programe judi
cios orientate și struc
turate.

Autorul a înțeles 
deplin această cerin
ță de esență a strate
giei formării și per
fecționării cadrelor de 
conducere în condiții
le trecerii la o nouă 
calitate și și-a orien
tat. în consecință, lu
crarea, imprimindu-i 
un accentuat caracter 
pragmatic, care îi spo
rește interesul și va
loarea metodologică, 
în acest sens, anexe
le. care reprezintă a- 
proape o cincime din 
întinderea lucrării și 
sint consacrate unor 
minijocuri de condu

cere și unor cazuri 
pentru pregătirea con
ducătorilor. prezintă 
un interes deosebit, 
atît prin indicațiile pe 
care le Cuprind cu 
privire la modul de 
aplicare a unor ase
menea metode și de 
finalizare a exerciții- 
lor. cît și prin situa
țiile concrete identifi
cate in practica con
ducerii întreprinderi
lor și transpuse în 
minijocurile si cazu
rile respective.

In concluzie, lu
crarea se . dovedește 
deosebit de utilă ca
drelor de conducere 
de la toate niveluri
le. specialiștilor care 
lucrează în învătă- 
mîntul post-universi- 
tar de pregătire si 
perfecționare a aces
tor cadre, studenților 
din învătămîntul eco
nomic. Ea se impune 
prin nivelul său ști
ințific elevat, prin a- 
preciabila documen- , 
tare .da zi" în acest ' 
domeniu, deosebit de i 
efervescent, prin de
mersul metodologic — 
aplicativ și ilustrativ I 
pe care îl conține, i| 
prin ideile de larg in- | 
teres și convingătoare | 
argumentare pe care 
le propagă cu privi
re Ia cele mai adecva
te căi de ridicare a 
nivelului de pregăti
re politico-ideologică. 
profesională și de 
conducere a conducă
torilor. în vederea 
perfecționării conti
nue a „prestației" lor 
manageriale. Numai 
în acest mod cadrele 
de conducere își p"ot 
îndeplini, potrivit sar
cinilor reieșite din 
documentele de partid, 
rolul de factori activi 
si influenți în proce
sul realizării noii ca
lități.

Prin pledoaria con
vingătoare pe care o 
face pentru această 
idee, lucrarea de fată 
constituie ea însăși un 
reflex al uneia din 
multiplele eforturi 
consacrate realizării 
noii calități.

Dr. Comeliu 
RLTSSU

Itinerare in lumea civilizației 
daco-romane *9

Ieșită de sub tipar 
la Editura sport-tu- 
rism, cartea lui Mihai 
Gramatopol se axează 
pe două coordonate 
fundamentale : latura 
metodologică a cerce
tării artei traco-dacice 
și romane, iar apoi cea 
practică, aplicativă, cu 
referire la probleme de 
istorie antică ori pie
se de arheologie. Ca 
aplicare a problemelor 
teoretice, vrednică de 
relevat se dovedește a 
fi sistematizarea ma
terialului bogat refe
ritor la motivul ani
malier, care este ur
mărit de la Pacific la 
Atlantic, pentru ca în 
cadrul unei arii atît de 
mari să poată fi pre
cizat locul artei traco- 
dacilor, cu diferitele ei 
implicații zonale și de 
sorginte. Pe baza tipo
logiei. analogiilor și 
datării unor tezaure 
trace, sînt convingător 
demonstrate relațiile 
strînse care au existat 
între tracii europeni și 
cei din Asia Mică. în 
perioada anterioară 
războaielor greco-per- 
sane. Demnă de toată 
aprecierea apare și 
demonstrația autorului 
prin care se redau me
diului geto-dacic pro
duse artistice extrem 
de valoroase, conside
rate străine de unii 
cercetători.

Cu privire la arta 
monedelor geto-daci- 
ce, justificat se pune 
în evidență marea im
portantă a acestor pie
se ca izvor complex 
de informație. Aici, 
contribuția principală _______ i

*) Mihai Gramato
pol: „Artă și arheolo
gie dacică și romană" 
— Editura sport-tu- 
rism.

a lui M. Gramatopol 
se concretizează în 
identificarea acelei se
rii cu iconografie au
tohtonă, gratie căreia 
trei tipuri monetare 
au fost scoase din 
masa imitațiilor după 
monedele macedonene. 
Datorită unei atari 
identificări, începutu
rile monetăriei dace 
pot fi plasate înainte 
de apariția primelor 
monede la celti. Fap
tul are o însemnătate 
particulară, deoarece 
se arată că baterea 
monedelor dacice nu 
s-a aflat sub influență 
celtică, ci reprezintă 
consecința dezvoltării 
interne și a relațiilor 
străvechi cu sudul 
tracic și elenic. Exis
tența unei serii mone
tare autohtone. pe 
lingă una de imitație 
și alta de influentă — 
cum le împarte auto
rul — merită cu deo
sebire reținută, pentru 
că, pe temeiul acestei 
diferențieri, se va pu
tea încerca în viitor, 
cu sporită precizie, da
tarea absolută a mo
nedelor dacice.

Referitor la proble
ma atitudinii lui Bu- 
rebista și Decebal față 
de penetrația romană, 
trebuie subliniat că 
ne găsim în fața unei 
reușite sinteze, întoc
mită pe temeiul tutu
ror categoriilor de iz
voare istorice. Cu de
plin temei, istoria Da
ciei, pe timpul celor 
doi regi, este plasată 
în contextul larg al 
realităților politice și 
economice din ținutu
rile balcanice și nord- 
pontice. Faptele isto
rice din timpul lui 
Burebista și Decebal 
apar amplu și nuanțat

comentate, într-o per
fectă coerență logică 
și prin raportarea frec
ventă la documente, 
în mod judicios, se 
face o distincție între 
cauzele opoziției lui 
Burebista și cele ale 
lui Decebal față de 
puterea și expansiu
nea romană. Ideea a- 
partenenței economice 
a Daciei la lumea e- 
lenistică egeică, pe 
care Pompei intențio
na s-o refacă — ceea 
ce explică in parte și 
adeziunea lui Bure
bista la politica aces
tuia — este nouă și 
interesantă. Aceeași 
noutate, și‘același - 
teres îl prezintă sus
ținerea că Burebista, 
ca întemeietor al pri
mului stat dac unitar 
și independent, nu a 
distrus cetățile gre
cești din Dobrogea, ci 
sub stăpînirea sa ele 
s-au bucurat de o 
scurtă și binevenită 
pace și siguranță.

Operînd cu o bogată 
informație în toate do
meniile istoriei, arhe
ologiei și artei, pre
cum și in filozofie, 
antropologie culturală, 
filozofia științelor, au
torul pune pe cititor 
în situația de a înțe
lege mai bine specifi
cul civilizației daco- 
romane. Scrisă intr-o 
formă aleasă, vioaie și 
nuanțată, cartea lui 
M. Gramatopol se im
pune și prin optica dș 
larg orizont istoric-ar- 
tistic, prin contribuția 
științifică pe care o 
aduce, ca sinteză de 
sănătoasă respirație, 
pe tărîm autohton și 
universal, în același 
timp.
Conf. univ. 
dr. D. PROTASE

NOI APARIȚII EDITORIALE
In Editura politică

• C. Dobrogeanu-Gherea : Opere 
complete, volumul VIII

• Gheorghe Brehoi : Modificarea 
contractului de muncă prin transfer

• Vajda Lajos : Vlăhita produce 
de 150 de ani (în limba maghiară)

• VI. Țicovschi. V. Mitea, I. Dă- 
nescu : Transfer internațional de 
tehnologie și dezvoltare economică

• Gheorghe Moca : Dreptul in
ternational
• Ion Văduva-Poenaru : La 

poarta necunoscutului

în Editura Academiei
• Istoria parlamentului și a vie

ții parlamentare din România pină 
la 1918. Coordonatori : Paraschiva 
Câncea. Mircea Iosa. Apostol Stan 
(lucrare apărută sub egida Insti

tutului de istorie „Nicolae lorga")
• Documente privind revoluția 

de la 1848 în Țările Române. Seria 
B. Țara Românească. 12 martie 
1848 — 21 aprilie 1850 (sub egida 
Direcției Generale a Arhivelor Sta
tului și Institutului de istorie „Ni
colae lorga"). Redactori responsa
bili : Maria Dogaru. Apostol Stan

• Studii și materiale de Istorie 
modernă. Volumul VII. Redactori 
responsabili : Nichita Adăniloaie, 
Dan Berindei

In Editura științifică 
și enciclopedică

• Mircea Mușat, Ion Ardeleanu : 
De la statul geto-dac la statul ro
mân unitar
• David Britton Funderburk : 

Politica Marii Britanii față de 
România (1938—1940)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnit cu tovarășul Harilaos Florakis,- - - -

secretar general al C. C.e al P. C. din Grecia
(Urinare din pag. X)

tinderii și cooperării in Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Harilaos Florakis au expri
mat hotărârea celor două partide de 
a acționa pentru extinderea și apro
fundarea raporturilor tradiționale 
dintre România și Grecia, pentru 
întărirea prieteniei și bunei vecină
tăți dintre popoarele român și elen.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești a reliefat 
profundele transformări revoluțio
nare petrecute in lume, precum și 
necesitatea întăririi solidarității și 
colaborării între partidele comu
niste. între toate forțele progresiste 
și democratice, între țările nealiniate 
în lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru reluarea și 
continuarea procesului de destindere.

pace și respect al independentei na
ționale, pentru soluționarea, in inte
resul popoarelor, a marilor probleme 
care confruntă omenirea.

S-a apreciat că pacea și securitatea 
impun să se acționeze pentru opri
rea înarmărilor, pentru reducerea 
cheltuielilor militare, pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. și în special de dezarmare 
nucleară. In acest context, a fost 
exprimată îngrijorarea față de con
tinua înarmare a continentului eu
ropean. unde au fost stocate mari 
cantități de armamente clasice și 
nucleare, și a fost subliniată necesi
tatea opririi instalării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
retragerii și distrugerii celor exis
tente, trecerii la dezarmarea gene
rală a continentului. în. acest cadru 
s-a evidențiat importanta propuneri
lor cuprinse în Declarația politică 
la Praga a țărilor participante 
Tratatul de la Varșovia.

de 
la

S-a relevat marea însemnătate pe 
care o au pentru cauza securității 
europene dezvoltarea relațiilor de 
colaborare în Balcani, transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
bunei vecinătăți. încrederii și coo
perării, lipsită de arme nucleare.

De comun acord, s-a subliniat în
semnătatea intensificării eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru statornicirea unei noi ordini 
economice.

S-a evidențiat necesitatea întăririi 
conlucrării și solidarității dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza respectării egalității în 
drepturi, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora independent linia 
politică, tactica și strategia, fără nici 
un amestec din afară.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, de 
respect și înțelegere reciprocă.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnit

Național
(Urmare din pag. I)

cu președintele Partidului
Social Sirian d in Liban

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „Milliyet" din Turcia
(Urmare din pag. I) primul

dezvoltarea economico-soclală a țării, 
în toate domeniile construcției so
cialiste. Președintele Partidului Na
țional Social Sirian din Liban a dat, 
totodată, o inaltă apreciere politicii 
externe a României, poziției con
structive a tării noastre, promovată 
c- consecventă de președintele 

?olae Ceaușescu, în problema so- 
.„•tionării pe cale politică a situației 
din Orientul Mijlociu.

.In cadrul convorbirii s-a procedat 
la un amplu schimb de păreri pri
vind activitatea și preocupările celor 
două partide, precum și îh legătură 
cu unele problemei actuale ale vieții 
internaționale.

De ambele părți a fost reliefată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul National Social 
Sirian din Liban, exprimîndu-se do
rința comună de a se acționa în 
continuare pentru extinderea și în
tărirea acestor bune relații, in folosul 
ambelor popoare, al cauzei 
înțelegerii și conlucrării 
tiuni.

Abordîndu-se o serie 
ale actualității politice 
nale. a fost evidențiată îngrijorarea

păcii, 
intre na-

de aspecte 
intemațio-

celor două partide față de încorda
rea existentă în lume, care pune în 
pericol pacea, independența și secu
ritatea popoarelor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Partidului Național Social Sirian din 
Liban au subliniat că. în aceste con
diții, sînt necesare unirea eforturi
lor tuturor țărilor, intensificarea 
colaborării dintre toate forțele pro
gresiste și democratice pentru opri
rea înrăutățirii climatului mondial, 
reluarea și consolidarea politicii de ' 
destindere, respectarea fermă în re
lațiile dintre state a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității in drepturi și avanta- .. 
jului reciproc, neamestecului in tre
burile interne, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, pentru 
recunoașterea dreptului fiecărei na
țiuni la dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Orientul Mijlociu, evi- 
dențiindu-se importanța statornici
rii unei păci globale, drepte și du
rabile în această zonă, .care să ducă 
la retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967, la 
soluționarea problemei palestiniene, 
inclusiv prin crearea unui stat pa-

lestinian independent, la asigurarea 
independentei și integrității terito
riale a tuturor statelor din regiune.

în acest cadru, s-a subliniat în
semnătatea convocării unei confe
rințe internaționale sub egida și cu 
participarea activă a O.N.U., la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — ca reprezentant 
unic și legitim al poporului palesti
nian — precum și alte state care pot 
aduce o contribuție pozitivă la re
glementarea pe cale politică a con
flictului din Orientul Mijlociu.

S-a considerat, în același timp, că 
se impun retragerea trupelor israe- 
liene din Libap și crearea condi
țiilor ca poporul libanez să-și poată 
rezolva singur problemele, 
formitate cu propriile sale 
A fost relevată necesitatea 
lierii naționale între toate 
politice din Liban ca' o cale spre 
menținerea și întărirea unității, in
dependenței și suveranității acestei 
țări. S-a arătat că rezolvarea situa
ției din Liban ar avea efecte pozi
tive asupra procesului de pace din 
Orientul Mijlociu, asupra întregului 
climat politic internațional.

întîlnirea . s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în con- 
interese. 
reconci- 

forțele

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA VA FACE 0 VIZITĂ IN S.O.A

Ministrul afâcerilbr externe ăl Re- 
piibiicii Socialiste România,- , Ștefan 
Andrei, va efectua o vizită în S.U.A., 
în perioada 16—18 mai 1983, la invita
ția secretarului de stat al S.U.A., 
George Shultz.

în, timpul vizitei, ministrul de ex-' 
- terne român va discuta cu oficialități 

americane probleme de interes comun 
ale relațiilor bilaterale, precum 
unele probleme internaționale.

Si

Distincții acordate unor
1

Zilele acestea. în mai multe coo
perative agricole de producție, aso
ciații economice intercooperatiste și 
consilii unice agroindustriale au 
/.vut loc adunări generale festive in 
:adrul cărora au fost înmînate 
„Steagul Roșu" și „Diploma de 
Onoare" ale U.N.C.A.P. pentru 
locurile fruntașe ocupate în între
cerea socialistă pe anul 1982.

O astfel de adunare a avut loc la 
cooperativa agricolă de producție 
Scomicești. județul Olt. unitate care 
a fost distinsă pentru a treia oară 
cu înaltul titlu de „Erou ai Muncii 
Socialiste", intrucit timp de 4 ani 
consecutiv a ocupat locul I in între
cerea socialistă.

Asemenea adunări au mai avut 
loc în cadrul cooperativei agricole 
de producție Bucov. județul Prahova; 
asociației economice intercooperatis
te pomicole Fălticeni, județul Su
ceava ; asociației economice inter
cooperatiste pentru creșterea păsări
lor Buhuși, județul Bacău ; consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Sibioara, județul Con
stanța, unități distinse cu Ordinul 
„Meritul Agricol" clasa I pentru 
locul I ocupat în întrecerea socialistă 
pe anul trecut.

La încheierea adunărilor. într-o 
atmosferă entuziastă, de profundă 
vibrație patriotică, participantii au 
adoptat telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al

unități agricole fruntașe
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se arată că realizările 
dobindite sint in primul rind o ex
presie a grijii deosebite și sprijinu
lui concret pe care conducerea de 
partid și de stat, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. le acordă dezvol
tării continue, pe baze moderne, in
tensive a agriculturii, ramură de 
bază a economiei naționale, a hărni
ciei și priceperii în muncă dovedite 
de țăranii cooperatori. Totodată, se 
subliniază că inaltele distincții pri
mite constituie un însuflețitor 
imbold în muncă pentru folosirea și 
gospodărirea mai bună a pămîntu- 
lui, ridicarea fertilității solului, 
creșterea continuă a nivelului tehnic 
și tehnologic al producției în toate 
sectoarele de activitate.

Dînd expresie adeziunii depline și 
atașamentului profund al țărănimii 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, partici- 
panții asigură pe secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că vor face totul pentru 

în viață a 
XII-lea

înfăptuirea neabătută 
hotăririlor Congresului al 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. a obiectivelor noii revoluții 
agrare, în scopul creșterii avuției 
naționale și a nivelului de trai al 
poporului, dezvoltării multilaterale 
a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Argeș : Importante cantități de produse peste plan
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Argeș se 
înscriu in perioada scursă din a- 
cest an cu un bilanț rodnic. Pla
nul producției-marfă industriale 
însumează o depășire de 295 mili
oane lei. în această perioadă, fața 
de cea corespunzătoare a anului 
trecut, s-a realizat o producție in
dustrială în valoare mai mare cu 
circa 2,770 miliarde' lei. Cu ponde
rea cea mai mare în această de
pășire contribuie Combinatul pe
trochimic și Centrala . de autotu
risme din Pitești, Combinatul de

fibre sintetice din Cîmpulung, 
trusturile hidroenergetice și in
dustriale Argeș. Peste planul la 

.zi s-au realizat 69 000 tone cărbu
ne, 600 tone țiței, 125 000 mp țe
sături din lină și bumbac și 720 
tone fibre poliesterice. Colectivele 
argeșene pun acum un accent deo
sebit pe realizarea integrală a pro
duselor pentru export, reducerea 
costurilor de fabricație, economisi
rea materiilor prime și materiale
lor, energiei și combustibililor. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scînteii")

• „LENTILE GRAVI
TAȚIONALE". Dacă lumina 
provenind de la un obiect cos
mic întilnește, în drumul ei 
spre Pămînt, un corp ceresc ma
siv, razele ei deviază. Acest fe
nomen, prevăzut de Einstein 
încă la 
nostru, și 
■ie lentilă 
descoperit 
prima oară, abia în anul 1979, 
cind s-a constatat că quasarul 
QSO 0957+561, considerat pină 
atunci dublu, nu este de fapt 
dublu, dar fluxul de lumină pe 
care-I emană trece pe lingă o 
mare galaxie și din această cau
ză se bifurcă, iar astronomii în
registrează două imagini. în 
anul 1980 ș-a dovedit că și qua-

începutul secolului 
care a primit numele 
gravitațională, a fost 

in Cosmos, pentru

sarul PG 115+08, despre care se 
credea că este triplu, este, de 
fapt, „multiplicat" de o lentilă 
gravitațională. în prezent, cu 
ajutorul marelui telescop fran- 
co-canadian instalat in Insulele 
Hawaii a fost descoperită. în 
Constelația Peștilor, o a treia 
lentilă gravitațională.

E-
La

din 
con- 
care

• RECUPERAREA 
NERGIEI TERMICE, 
uzina siderurgică „Jdanov" 
R.S.S. Ucraineană a fost 
struită o centrală electrică
nu va consuma nici un gram de 
combustibil, ci va funcționa pe 
baza energiei termice recupera
te în procesul de producție. 
Turbinele centralei vor fi puse 
în mișcare de aburii din siste
mul de răcire al laminorului. în

Ședința Comitetului național 
român de pregătire în vederea 

sesiunii U.N.C.T.A.D.
La .13 mai a avut loc ședința Co

mitetului național român pentru 
pfegătirea participării țării noastre 
la sesiunea a Vl-a a U.N.C.T.A.D. 
Au fost examinate stadiul pregăti
rilor pe plan internațional pentru 
U.N.C.T.A.D. șl măsurile pentru pre
gătirea in continuare a participării 
României la această conferință (Bel
grad, 6—30 iunie a.c.).

In cadrul lucrărilor au fost anali
zate modalitățile pentru promo
varea în continuare a concepției țării 
noastre, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, privind restruc
turarea relațiilor economice inter
statale și edificarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru obți
nerea la U.N.C.T.A.D. VI de progrese 
în direcția depășirii crizei economice 
mondiale și a ameliorării situației 
țărilor în curs de dezvoltare.

S-a reafirmat hotărîrea României 
de a participa activ la lucrările 
U.N.C.T.A.D. VI, conlucrând strâns 
cu celelalte țări membre ale „Grupu
lui celor 77", cu toate țările, pentru 
lansarea la reuniunea de la Belgrad 
a unui ansamblu de măsuri de na
tură să revitalizeze procesul dezvol
tării în lume și să conducă la așe
zarea pe baze echitabile a relațiilor 
economice internaționale.

Ședința Comitetului național s-a 
desfășurat sub președinția tovarășu
lui Vasile Pungan. ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, președintele Comite
tului național român pentru pregă
tirea U.N.C.T.A.D. VI.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în prezent, după cum 
cunoașteți, în Adunarea Gene
rală a Organizației Națiunilor 
Unite se discută problema ci
priotă. Există o propunere in 
legătură cu retragerea trupelor 
turcești de pe insulă. După cum 
știți, in insulă există insă Și 
trupe grecești. Credeți că există 
și o altă soluție decit o retra
gere a trupelor din Cipru 1

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță ferm pentru re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Cipru. Considerăm că o soluție poli
tică. și asigurarea independentei și 
suveranității Ciprului se pot realiza 
numai în condițiile retragerii trupe
lor străine. Aceasta va crea cadrul 
pentru ca problemele conviețuirii 
dintre cele două comunități să fie 
rezolvate de către ciprioții înșiși.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule președinte, să ne spu
neți dacă nu considerați că ar 
fi posibilă găsirea unei soluții 
care să preceadă retragerea tru
pelor străine din Cipru, pentru 
a evita ca după aceea să se reia 
situația inițială

RĂSPUNS : Desigur, In orice pro
blemă pot exista mai multe căi de 
soluționare. Eu am în vedere soluția 
finală. Pentru realizarea ei, desigur, 
se pot găsi și anumite soluții inter
mediare care să mărească încrede
rea și să ducă la realizarea obiecti
vului final. Aceasta constituie însă 
o problemă a părților direct intere
sate. Ele sînt cele care trebuie să 
stabilească în ce fel se va ajunge la 
soluția definitivă. Este greu de anti
cipat în amănunte cum să se desfă
șoare activitatea în această direcție.

ÎNTREBARE : Fiind cunoscută 
activitatea neobosită pe care o 
desfășurați in vederea realiză
rii unui climat de înțelegere, 
colaborare și pace in Europa și 
în întreaga lume, vă rugăm, 
domnule președinte, să prezen
tați cititorilor noștri poziția țării 
dumneavoastră cu privire la 
una din problemele arzătoare 
ale epocii contemporane — dez
armarea, și in primul rind dez
armarea nucleară. Ce ne puteți 
spune în legătură cu negocierile 
care au loc în vederea ajungerii 
la un acord privind amplasarea 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune in Europa '!

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, în viata internațională s-a 
ajuns la o încordare extremă.

Asistăm la intensificarea fără pre
cedent a cursei înarmărilor, la creș
terea an de an a cheltuielilor mili
tare. in timp ce în multe țări ritmul 
producției stagnează sau chiar se 
reduce. Este evident că alocarea 
unor mijloace financiare și materia
le tot mai mari pentru înarmare 
creează numeroase greutăți' pentru 
fiecare țară. împiedicînd, chiar, 
adoptarea unor măsuri corespunză
toare în privința dezvoltării econo
mice și sociale. Au loc, de asemenea, 
o serie de conflicte militare ; cu 
prea multă ușurință se recurge la 
forță și la amenințarea cu forța : 
continuă, de fapt, politica de men
ținere și reîmpărțire â zonelor de 
influentă.

Toate acestea fac ca în viata in
ternațională să se manifeste multe 
forme de contradicții din timpul 
războiului rece.

Intr-adevăr, problema fundamen
tală a epocii contemporane este

aceea a dezarmării, și în 
rind a dezarmării nucleare. Noi con
siderăm că este necesar să se facă 
totul pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru trecerea la reducerea 
cheltuielilor militare, la reducerea 
armamentelor. începînd cu cele nu
cleare, în vederea realizării unul 
echilibru la nivelul cel mai scăzut 
posibil. Acest echilibru între cele 
două părți trebuie realizat nu 
prin noi armamente, ci prin reduce
rea în mod radical a celor existente.

In mod deosebit, sîntem preocu
pați de situația din Europa. Aici 
există cele două blocuri militare. Pe 
continentul nostru sint concentrate 
cea mai mare parte a armamentelor 
și aproape totalitatea armamentelor 
nucleare. Amplasarea în acest an a 
rachetelor cu rază medie de acțiune
— dezvoltarea, deci, și a celor exis
tente — va mări considerabil pe
ricolul războiului nuclear în Euro
pa. ceea ce ar însemna distrugerea 
întregului continent și. de fapt, ar 
duce la un război mondial cu conse
cințe imprevizibile.

De aceea. România se pronunță 
ferm împotriva amplasării noilor 
rachete. Apreciem că trebuie să se 
ajungă la un acord care să ducă la 
diminuarea celor existente, conside
rând aceasta ca un prim pas spre 
retragerea tuturor rachetelor nuclea
re, pentru o Europă fără arme nu
cleare. în general.

Sîntem conștienți că acest obiectiv 
nu se poate realiza decit prin întă
rirea încrederii între cele două 
părți, prin măsuri concrete, treptate, 
care să tină seama de interesele po
poarelor europene, să nu creeze pen
tru nici o parte o situație privile
giată. Dar, indiferent cum se vor 
realiza aceste măsuri, considerăm că
— mai presus de toate — se impune 
să oprim amplasarea noilor rachete, 
să facem totul pentru ca în Europa 
să se deschidă o cale nouă în vede
rea conlucrării pașnice.

în acest cadru, acordăm o mare 
însemnătate reuniunii ce se desfă
șoară la Madrid, consacrată secu
rității și cooperării. Considerăm că 
trebuie să se ajungă la încheierea 
cit mai rapidă a lucrărilor, la stabi
lirea unei conferințe pentru încre
dere și dezarmare, asigurindu-se 
dezvoltarea cooperării multilaterale 
dintre țările europene, în vederea 
realizării unei Europe unite — bazată 
pe respectul orânduirilor sociale și 
independenta fiecărei națiuni, dar și 
pe o conlucrare activă, în vederea 
dezvoltării economico-sociale. ca o 
condiție a unei păci trainice pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră sînteți 
unul dintre teoreticienii concep
tului de pace mondială. In acest 

' context, permiteți-mi să vă în
treb : concepeți că este posibil 
ca o țară să manifeste o poziție 
neutră sau să se manifeste, de 
pe o. poziție independentă 
condițiile in care este 
unui bloc militar ?

RĂSPUNS : Existența 
militare este un rezultat 
perioadei războiului rece, 
dării din viata internațională. Tre
buie să menționez că. în ceea ce 
privește Pactul de la Varșovia. în 
însăși concepția formării sale se are 
în vedere necesitatea dizolvării, 
odată cu dizolvarea și a N.A.T.O,

Considerăm că pactele militare 
sînt anacronice, că a sosit timpul să 
acționăm in direcția depășirii 
blocurilor militare, a realizării unor 
relații noi. pe baza principiilor de 
egalitate, respect al independentei.

in
membră a

blocurilor 
direct al 
al încor-

neamestec în treburile 
renunțare la forță ( 
cu forța.

înțelegem bine 
blocurilor militare 
care cere un timp 
Așa se explică de 
Tratatului de la 
Praga, de la începutul acestui an, 
s-a formulat propunerea privind în
ceperea negocierilor directe între 
cele două blocuri militare și chiar 
realizarea unui tratat privind renun
țarea la forță între ele. Consider că 
asemenea negocieri și un asemenea 
tratat ar fi un pas important în 
direcția dezarmării și măririi încre
derii, avind în vedere că, de fapt, 
cea mai mare parte a armamentelor 
și aproape totalitatea armamentelor 
nucleare se găsesc in cele două 
blocuri militare. Deci, trecerea la re
ducerea armamentelor de către cele 
două blocuri militare ar avea un rol 
hotăritor pentru întreaga politică de 
dezarmare și de pace. In același 
timp, ne pronunțăm pentru a se 
acționa in direcția diminuării con
tinue. pină la desființare, a rolului 
celor două blocuri militare.

Consider că și în cazul în care 
aparține unui bloc militar, orice tară 
.poate și trebuie să ducă o politică 
proprie. care să tină seama de inte
resele sale, de interesele colaborării 
și conlucrării cu alte state pe prin
cipiile despre, care am vorbit. Aș 
menționa chiar mai mult, că aparte
nența la un bloc militar sau la altul 
nu presupune în nici un fel angaja
rea fără rezerve într-o politică de 
confruntare ; dimpotrivă, după pă
rerea mea, tocmai datorită aparte
nenței la un bloc militar sau la al
tul, este necesar ca fiecare tară să 
acționeze împotriva politicii de con
fruntare. de înarmare, pentru o poli
tică de pace și colaborare intre toate 
statele.

ÎNTREBARE : Excelență, lu
mea trece astăzi printr-o pu
ternică criză economică. După 
opinia dumneavoastră, prin ce 
se caracterizează momentul ac
tual al acesteia și cărei sînt 
direcțiile de acțiune ale statelor 
— atît din Est. cit și din Vest — 
pentru contracararea efectelor 
crizei și asigurarea progresului 
economic și social al tuturor po
poarelor 1

RĂSPUNS : Intr-adevăr, viața e- 
conomică mondială s-a înrăutățit 
considerabil în ultimii ani. Criza 
economică, monetară, financiară — 
care, de fapt, s-a transformat intr-o 
criză structurală, cu implicații largi
— sociale, politice, morale — se re
simte cu putere în toată lumea. 
Practic, intr-o formă sau alta, în
tr-o măsură mai mare sau mai mică, 
toate statele resimt influenta crizei 
economice mondiale. în mod deose
bit însă, ea este resimțită de țările 
în curs de dezvoltare, a căror situa
ție s-a înrăutățit și mai mult, ceea 
ce a dus la mărirea decalajelor între 
țările bogate și sărace. De asemenea, 
după cum este bine cunoscut. în 
multe state — inclusiv, sau poate in 
primul rând, în țările dezvoltate — ca 
urmare a crizei, șomajul a luat pro
porții fără precedent.

Aș menționa faptul 
rea crizei economice 
rol deosebit l-a jucat 
tară. Politica dobinzilor excesiv 
mari, care a făcut ca, pentru credi
tele pe care le-au luat, țările în curs 
de dezvoltare să trebuiască să plă
tească dobinzi
— pe camătă. In acest 
faptul că aceste ț.ăjri au 
astăzi datorii de peste 
dolari.

Si la
Interne ți 

amenințarea

că 
este
mai îndelungat, 
ce la reuniunea 
Varșovia, de la

desfilnțarea 
un proces

că la agrava- 
mondiale un 

politica mone
de

asa cum se spune 
fel se explică 
ajuns să aibă 
600 miliarde

Acum se pune cu putere problema 
acțiunilor in vederea depășirii aces
tei situații economice, deosebit da 
grave. Sint multe discuții, sint mul
te propuneri. Au avut loc o serie de 
negocieri sub denumirea de Nord- 
Sud între țările bogate șl cele săra
ce, dar pină acum ele nu au dus la 
nici un rezultat. La reuniunea țârilor 
nealiniate, din primăvara acestui an, 
s-a adoptat un program larg cu pri
vire la problemele economiei mon
diale și, mai cu seamă, la situația 
tarilor în curs de dezvoltare.

In aceste împrejurări, după păre
rea noastră, trebuie să se pornească 
de la necesitatea unei abordări glo
bale a problemelor economice și fi
nanciare, să se aibă în vedere fap
tul că depășirea crizei economice nu 

• se poate realiza fără soluționarea 
problemelor subdezvoltării, fără un 
nou sistem monetar, fără reducerea 
radicală a dobinzilor și adoptarea 
altor măsuri necesare creării condi
țiilor pentru relansarea activității 
economice, pentru crearea condițiilor 
ca toate statele să poată să desfă
șoare activități productive și schim
buri economice, pe o bază nouă. Si
gur. în această privință nu este vor
ba numai de țările din Est și Vest. 
Trebuie ca toate statele, și. repet, in 
primul rind țările în curs de dez
voltare, să poată participa activ la 
stabilirea soluțiilor care să țină sea
ma de interesele tuturor popoarelor.

Este necesar să se găsească mij
loace pentru a acorda un sprijin 
efectiv și substanțial tarilor în curs 
de dezvoltare, pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale pe 
baza egalității, echității, să se asi
gure accesul larg al țărilor în curs 
de dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnologiei, să se asigure un raport 
echitabil intre preturile materiilor 
prime și prețurile produselor manu
facturate. să fie ridicate barierele și 
măsurile restrictive in comerțul in
ternațional.

România a prezentat mai multe 
propuneri in această direcție. Aș 
menționa, printre altele, necesitatea 
anulării complete a datoriilor pen
tru țările cele mai sărace, și reduce
rea acestor datorii pentru un alt 
grup de state, mai slab dezvoltate. 
Tinînd seama de complexitatea și 
gravitatea situației economice, nu
mai prin adoptarea unor măsuri ra
dicale — aș putea spune în spirit 
revoluționar — se vor putea determi
na o depășire rapidă a situației 'eco
nomice, crearea condițiilor penti-u 
relansarea activității economice, ceea 
ce este în interesul tuturor statelor, 
atît al celor dezvoltate, cit și al ță
rilor in curs de dezvoltare, atît al 
celor din Vest, cit și al celor din îfet.

Economia mondială devine tot mai 
interdependentă, iar problemele nu 
pot fi soluționate decit pe o bază de 
colaborare egală și echitabilă între 
toate țările.

ÎNTREBARE : Excelență, în 
curînd veți fi oaspetele pre
ședintelui Kenan Evren. V-am\ fi 
recunoscători dacă, prin inter
mediul ziarului nostru, ați dori 
să transmiteți un mesaj poporu
lui turc.

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat și la prima întrebare, aștept cu 
multă plăcere întîlnirea cu pre
ședintele Kenan Evren. pentru a pu
tea să cunosc din nou eforturile și 
preocupările poporului prieten turc 
în dezvoltarea sa economico-socială.

De aceea, doresc ca. prin inter
mediul ziarului dumneavoastră, să 
adresez poporului prieten turc cele 
mai bune urări de succes în dezvol 
tarea sa economico-socială, de bună
stare. de fericire și pace !

cinema

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 14 

mal, ora 21 — 17 mal, ora 21. In tară : 
Vremea va fi călduroasă îndeosebi în 
primele zile. Cerul, mai mult senin la 
început, va prezenta unele înnorărl spre 
sfîrșltul intervalului în nord-vestul ță
rii, unde izolat va ploua. Vintul va su
fla slab pină la moderat, cu unele in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 8 și 
18 grade, iar cele maxime între 22 șl 32 
de grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi călduroasă și fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
10 șl 18 grade, iar maximele între 29 și 
32 grade. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 13 MAI 1983
EXTRAGEREA I : 38 25 81 87 22 

50 77 51 15
EXTRAGEREA A II-A : 41 75 44 10

39 6 34 79 55

• Escapada : SCALA (11 03 72) — 9,30: 
11,30; 13,30; 16; 10; 20. FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
20, MELODIA (12 06 88) —
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Trompetistul : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
© împotriva curentului :
(14 12 24) — 9; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Luptătorii din umbră : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 0; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Viraj periculos : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15: 13,30:
15,45; 18; 20,15.
© Mult mai de preț e iubirea : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30: 13,30:
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Buletin de București : GRIVITA 
(17 03 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1B; 
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Pe căi nelegale : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14: 16; 18; 20, GRADINA 
FESTIV AL(15 63 84) — 20,30, GRĂDINA 
GLORIA (47 4 6 75) — 20,30.
• Raidul vărgat : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30.
• întunericul alb : GIULEȘTI —
15,15; 18; 20, COSMOS — 15,30; 17,30;
19,30.
© Primăvară pentru o oră : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30. ,
© Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Uizana, căpetenia apașilor : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30. la gră
dină — 20,30.

15,45: 18; 
9: 11,15;

(11 86 25) 
20,15.

CENTRAL

D
RETUTINDENI

caz de necesitate, pentru pro
ducerea aburului se va fo
losi gazul de furnal care pină 
în prezent se pierdea in atmos
feră. Puterea instalată a centra
lei este suficientă pentru asigu
rarea energiei electrice necesare 
unui oraș cu o populație de 
100 000 de locuitori. Ea va livra, 
de asemenea, și apa caldă pen
tru sistemul de termoficare si 
pentru nevoi tehnologice. Econo
mia anuală care va rezulta din 
funcționarea noii unități ener
getice va fi de 200 000 tone de 
combustibil convențional, ceea 
ce va permite amortizarea con
strucției ei în numai patru ani.

• ALCOOL ÎN LOC 
DE PETROL. Aproape 70 la 
6ută din vehiculele vîndute în 
prezent in Brazilia funcționează 
cu alcool obținut din trestie de 
zahăr în loc de benzină. Progra
mul a fost conceput pentru a 
înlocui importurile costisitoare 
de petrol cu un carburant pro
dus in tară. Potrivit Asociației 
producătorilor de vehicule. 
85 000 din cele 120 000 vehicule 
vîndute în lunile ianuarie și fe
bruarie funcționează pe bază de 
alcool. Pină în 1985, numărul a- 
cestora va crește la 1,5 milioa
ne. Autoritățile braziliene spo-

• Prăpastia de aur : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,30.
a Teheran >43 : UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19.
O Vraciul
11,45; 14,30

TOMIS (21 40 46) — 9:
17,15; 20, CULTURAL 

(83 50 13) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Program de desene animate — 11; 
12,30; 16; Școala curajului HI — 9; 14: 
17,30; 19,30 : DOINA.
• Drumul spre Rio : BUCUREȘTI
(15 6154) — 0; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 3170) — 9; 1L15; 
13,30; 15,45; 18;-----
© Domnul
(50 43 58) — 9;
© Familia
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30,
• Cariera mea strălucită : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30: 10.30.
® Tcss : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18,30.
O Micul lord : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,16; 18,30.
© Un comando pentru apa grea : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,45; 14,30: 
17; 19,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19, MODERN (23 71 01) — 9: 11,45; 
.14,30; 17,15; 20.
0 Sindromul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,30.
• Despărțire temporară : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
• Marea evadare : ARTA (21 31 86) — 
9; 12; 16; 19.
© Clinele : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20, GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,30.
• Sosea odată un călăreț : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,30.
© Pirații secolului XX : GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) — 20,30.
O Abba : GRADINA TOMIS (21 49 46) 
— 20,30.
e Asociatul : GRĂDINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20,30.

resc producția de alcool din tres
tie de zahăr. Pentru recolta din 
campania agricolă 1983—1984 s-a 
prevăzut o producție de 6,8 mi
liarde litri, fată de 5,2 miliarde 
litri in 1982—1983.

® CLIMA CU 18 MII 
DE ANI ÎN URMĂ. Revis
ta „La Recherche" publică date 
referitoare la studierea evoluți
ei climei și a atmosferei pornind 
de la analiza straturilor de 
gheață succesive depuse pe ca
lotele polare. Astfel, un foraj 
executat în 1978 pină la adînci- 
mea de 905 m, în regiunea cen
trală a Antarcticei de est. a per
mis o investigare a ultimilor 
cîteva zeci de mii de ani. Calo
tele de gheată extrase și studia
te au pus în evidentă existența 
unor diferente fundamentale in-
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BOX : Europenele de la Varna
DORU MARICESCU IN FINALE

20,15. 
miliard : 

11; 13; 15; 
trăsnită :

BUZEȘTI 
17: 19.
VIITORUL

tre atmosfera actuală și cea de 
acum 18 000 de ani, de la sfîrși- 
tul ultimei glaciațiuni. Variații
le de temperatură pot fi estima
te pe baza abundenței relative a 
izotopilor grei (deuteriu și oxi
gen 18), în comparație cu atomii 
mai frecvenți (hidrogen și oxi
gen 16) din moleculele de ghea
ță. Efectuîndu-se aceste compa- . 
rații s-a ajuns la concluzia că, 
în zona respectivă, temperatu
rile medii erau la sfîrșitul erei 
glaciare mai scăzute cu 7 gra
de Celsius în comparație cu 
cele din prezent. în timpul aces
tei faze reci, atmosfera conți
nea de 1,5—2 ori mai puțin bio
xid de carbon și de 10—20 de ori 
mai mult praf, provenit mai ales 
din deșerturi, și de 5 ori mai 
mulți aerosoli marini.

SOFIA 13 (Agerpres). — In prima 
gală a semifinalelor compionatelor 
europene de box de la Varna, cel mai 
bine s-a comportat dintre pugiliștii 
români tînărul debutant Doru Mari
cescu, care a reușit să se califice 
pentru finalele programate dumini
că. Boxînd în limitele categoriei mij
locie împotriva campionului iugoslav 
Nusret Redzedi, Doru Maricescu, 
foarte combativ și cu lovituri pre
cise, a obținut victoria la puncte cu 
o decizie de 4—1. în urma acestui 
succes, Doru Maricescu și-a adjude
cat medalia de argint, urmînd să-l 
intîlnească in finală pe Vladimir 
Melnik (U.R.S.S.), învingător la 
puncte în fața lui Henri Maske (R.D. 
Germană). La categoria semimijlocie. 
Mihai Ciubotaru a pierdut la puncte 
(decizie 5—0) meciul cu italianul Lu
ciano Bruno, iar la categoria grea 
Paul Golumbeanu a fost întrecut la 
puncte (decizie 5—0) de campio-

mondial Aleksandr Xagubkinnul _ __
(U.R.S.S.).

Alte rezultate : categoria semimus- 
că : I. Mustafov (Bulgaria) b.p. 
B. Eijanov (U.R.S.S.) ; S. Todisco 
(Italia) b.p. M. Gene (Turcia) ; cate
goria cocoș : S. Buzoli (Iugoslavia) 
b.p. K.D. Kirchstein (R.D. Germană); 
I. Aleksandrov (U.R.S.S.) b.p. P. Ma
dura (Cehoslovacia); categoria semi- 
ușoară : C. Russolillo (Italia) b.p. 
T. Puha (Cehoslovacia) ; E. Ciu- 
prenski (Bulgaria) b.p. V. Demianen
ko (U.R.S.S.); categoria grea : 
G. Avics (Ungaria) b.p. G. Skrzecz 
(Polonia).

în cea de-a doua reuniune a semi
finalelor campionatelor europene de 
box, de la Varna, în limitele cate
goriei muscă, J. Varadi (Ungaria) 
întrecut la puncte (decizie 5—0) 
Constantin Tițoiu (România). La 
tegoria mijlocie-mică, Gheorghe 
mion (România) a pierdut, tot la 
puncte, în fața lui Ralf Hunger (R.D. 
Germană).

l-a 
pe 

ca- 
Si-

CICLISM
MIRCEA ROMAȘCANU — CIȘTIGĂTOR AL ETAPEI A PATRA

BERLIN 13 (Agerpres). — Cea de-a 
36-a ediție a competiției cicliste in
ternaționale „Cursa Păcii" a conti
nuat după o zi de repauș cu etapa a 
patra : Poznan — Forst. încheiată cu 
o splendidă victorie a rutierului 
român Mircea Romașcanu, care a fost 
inițiatorul principalei acțiuni a zilei, 
alături de portughezul L. Teixeira și 
Z. Ganbold din echipa R. P. Mongole. 
„Mircea Romașcanu — relatează co
respondentul sportiv al agenției 
A.D.N. — de opt ori participant la 
cursa celor trei capitale, ciștigător in 
anii trecuți a două etape și a Unei me
dalii de bronz in clasamentul gene
ral al ediției 1978, a dovedit că, in 
ciuda celor 30 de ani, rămîne unul 
dintre cei mai valoroși rutieri amatori 
din lume. Deși in primele etape a 
suferit defecțiuni și a pierdut minute 
prețioase, el nu s-a descurajat șl în 
etapa de astăzi și-a arătat adevărata 
sa valoare, reușind să treacă primul

„Cursa Păcii"

linia de sosire în orașul Fonst (R. D. 
Germană) după 175 km“.

Iată clasamentul etapei Poznan — 
FonSt : 1. Mircea Romașcanu (Româ
nia) a acoperit 175 km in 4h 06’22” ;
2. Teixeira (Portugalia) — 4h 06’26” ;
3. Ganbold (R. P. Mongolă) — același 
timp; 4. Raab (R. D. Germană) — 
4h 07’58” ; 5. Wekema (Olanda) ; 6. 
Snijders (Olanda) ; 7. Carlin (Fran
ța) ; 8. Bradley (S.U.A.) ; 9. Ciujda 
(U.R.S.S.); 10. Cornel Nicolae (Româ
nia); 11. Van Molen (Belgia); 12. 
Ludwig (R. D. Germană) — toți în 
același timp eu Raab.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de selecționata României.

In clasamentul general individual 
nu s-au produs modificări importante, 
lider fiind în continuare Oleg Ciujda 
(U.R.S.S.). Pe echipe conduce R. D. 
Germană. Astăzi se desfășoară etapa 
a 5-a : Forst — Berlin (177 km).

HALTERE : Europenele pentru juniori
SAN MARINO 13 (Agerpres). — La 

campionatele europene de haltere 
pentru juniori, desfășurate la San 
Marino, cei doi reprezentanți ai 
noștri, Vlad Nicu și Dorel Mateeș, 
s-au afirmat, numărîndu-se printre 
laureații competiției. La categoria 
semigrea, Vlad Nicu a obținut rneda-

lia de argint la stilul „smuls", cu
162.500 kg, gi două medalii de bronz, 
la „aruncat" — 205 kg și la total —
367.500 kg. La categoria muscă, Dorel 
Mateeș a cucerit la rindul său două 
medalii: argint la stilul „aruncat" — 
130 kg și bronz la total — 220 kg.
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Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășul Todor Jivkov

SOFIA 13 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis 
tovarășului Todor Jivkov. secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, un 
călduros salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
poporului prieten bulgar urări de 
succese în construcția socialistă.

Mulțumind în mod călduros, 
varășul Todor Jivkov a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere și cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de succese tot mai mari în activitatea 
ce o desfășoară, iar poporului român 
vecin și prieten urări de prosperi
tate și bunăstare pe calea construc
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Todor 
Jivkov a tovarășului Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
aflat într-o vizită în R.P. Bulgaria.

iar 
noi

to-

In cadrul convorbirii a fost evo
cat cursul mereu ascendent al ra
porturilor de prietenie și colaborare 
rodnică statornicite între cele două 
țări și popoare, subliniindu-se că în- 
tîlnirile și convorbirile,, devenite tra
diționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. hotărâ
rile adoptate cu aceste prilejuri au 
constituit momente importante în di
recția amplificării conlucrării fruc
tuoase, multilaterale româno-bulgare. 
De ambele părți a fost exprimată 
dorința de a valorifica cit mai deplin 
posibilitățile și potențialul în creș
tere al economiilor română și bul- 
jgară in vederea intensificării și di
versificării conlucrării bilaterale pe 
plan economic, în domeniul schim
burilor comerciale, al promovării de 
forme noi, superioare, de cooperare, 
în folosul și spre binele celor două 
popoare vecine și prietene.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, ce caracterizează relațiile 
dintre cele două popoare.

Au fost prezenți Hristo Hristov, 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Bulgaria, și Petre Duminică, 
ambasadorul țării noastre la Sofia.

AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
IN FAVOAREA DEZARMĂRII Șl PĂCII
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Toate statele trebuie să acționeze
w

pentru reglementarea diferendelor 
pe cale pașnică, prin tratativeV H

f j ' ■

Intervenția reprezentantului român 
de drept internațional

zentantul român a propus ca In cod 
să fie incriminate toate manifestări
le de natură să provoace agresiuni 
și noi conflicte militare, inclusiv iz
bucnirea unui război mondial.

Vorbitorul a propus să se înscrie 
ca normă juridică obligatorie pentru 
toate statele recurgerea la mijloacele 
de rezolvare pe cale pașnică a dife
rendelor. El a arătat că, ținînd seama 
de multiplele probleme existente, 
este necesar să se creeze. în cadrul 
O.N.U., un organism special cu sar
cina de a acționa pentru începerea 
negocierilor între statele aflate în li
tigiu și rezolvarea pe cale pașnică a 
oricărui diferend. Dacă statele nu 
vor face apel la acest organism sau 
nu vor ține seama de activitatea sa. 
urmează ca ele să fie considerate a- 
gresoare, actele lor trebuind să fie 
incriminate în cod ca fiind îndrep
tate împotriva păcii și securității in
ternaționale.

la sesiunea Comisiei
GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge

neva au început lucrările sesiunii Co
misiei de drept internațional, orga
nism specializat al O.N.U., în care au 
fost alese 34 de state, printre care și 
România, cu sarcina de a codifica și 
asigura dezvoltarea progresivă a 
dreptului internațional. Potrivit man
datului stabilit de Adunarea Genera
lă a O.N.U., comisia trebuie să ela
boreze textul unui proiect de cod al 
crimelor împotriva păcii și securită
ții internaționale.

Intervenind în dezbateri, reprezen
tantul român, ambasadorul Constan
tin Flitan. a arătat că elaborarea co
dului ar trebui să țină seama de 
marile transformări revoluționare 
care au intervenit în viața interna
țională duipă cel de-al doilea război 
mondial.

înfățișînd concepția României, a 
.președintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. despre caracteristicile si
tuației internaționale actuale, repre-

Evenimentele din America Centrală
® Reuniunea reprezentanților statelor semnatare ale „Declarației 
de pace de la Contadora" ® Guvernul costarican reafirmă 

hotărîrea sa de a promova o politică de neutralitate
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel la recunoașterea 
O.E.P. ca unic reprezentant 
legitim al poporului palesti
nian • Convorbirile tripartite 
libanezo — israeliano — 

americane
JAKARTA 13 (Agerpres). — Parti- 

cipanții la seminarul internațional în 
problema palestiniană — organizat 
sub egida O.N.U., la Jakarta — au 
lansat un apel la recunoașterea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei ca unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian — informează 
agenția1 U.P.I. în cursul dezbaterilor 
s-a subliniat, totodată, că exercitarea 
de către poporul palestinian a drep
turilor sale inalienabile constituie o 
condiție sine qua non pentru instau
rarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu. Seminarul din 
capitala indoneziana face parte din 
seria de reuniuni organizate de Na
țiunile Unite în vederea pregătirii 
Conferinței internaționale în proble
ma palestiniană, care urmează să se 
desfășoare la Paris, în luna august.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Con
vorbirile tripartite libanezo-israelia- 
no-americane asupra proiectului de 
acord privind retragerea trupelor is- 
raeliene din Liban, desfășurate în lo
calitatea israeliană Nathahiya, au 
fost întrerupte vineri după-amiază, 
urmind a1 fi reluate duminică, în 
aceeași localitate, informează agen
țiile France Presse și Associated 
Press. Delegațiile au pus la punct 
versiunea în limba engleză a proiec
tului de acord, dar mai au de anali
zat unii termeni ai variantei în lim
ba franceză a documentului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez vii'mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare pe care 
Excelența VoSstră mi l-a transmis și vă exprim cele mai bune urări pentru 
poporul român.

BEATRIX R.

BELGRAD

al Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 13 (Agerpres). — în

trunit in ^ședință, vineri, la Belgrad, 
Prezidiul R.S.F. [Iugoslavia l-a ales 
pe Mika Șpiliak in funcția de pre
ședinte al său pe perioada următoa
relor 12 luni — informează agenția 
Taniug. Vicepreședinte al Prezidiu
lui R.S.F.I., pe același termen, a 
fost ales Vidoie Jarkovici. Mika Șpi-

liak și Vidoie Jarkovici își vor pre
lua funcțiile la 16 mai.

Potrivit Constituției R.S.F.I. — pre
cizează Taniug — președintele și 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia sînt aleși în fiecare an în 
conformitate cu o ordine fixă, prin 
rotație, din partea diferitelor repu
blici ori provincii.

Ședința Seimului R. P. Polone

înghețarea arsenalelor 
nucleare - „un pas 
în direcția justă"

OTTAWA 13 (Agerpres) — 
Edward Broadbent, liderul Parti
dului Nou Democrat —. a treia 
mare formațiune politică repre
zentată în Parlamentul Canadei — 
a condamnat cu fermitate experi
mentarea rachetelor nucleare ame
ricane „Cruise" in provincia ca
nadiană Alberta. Intr-o scrisoare 
deschisă dată publicității la 
Ottawa, Broadbent subliniază că 
Guvernul Canadei trebuie să se 
pronunțe. în sprijinul propunerii 
de înghețare a arsenalelor nuclea
re, ceea ce ar constitui „un pas 
direcția justă".

în

și ale luplei împotri- 
Vor fi alese 

ale

gurării păcii
va neonazismului.
noile organe conducătoare 
uniunii.

„Să fie oprită 
militarizarea 

Cosmosului !"

fost desemnați 27 de noi membri ai 
Consiliului economic și social de pe 
lingă Seimul R.P.. Polone.

A fost, de asemenea, adoptată o 
hotărire cu privire la Mișcarea 
Patriotica de Renaștere Națională 
(M.P.R.N.). Seimul, se arată în hotă
rire — consideră că primul Congres 
al M.P.R.N., încheiat recent, consti
tuie o etapă importantă în procesul 
realizării înțelegerii naționale.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a încheiat ședința de o zi 
a Seimului R.P. Polone, la lucrările 
căreia au participat Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid și 
de stat/polonezi — informează agen
ția P.A.P. S-a dezbătut, in prima 
lectură, Programul guvernamental de 
dezvoltare a agriculturii și comple
xului alimentar pină în 1990 și au

de 
cu 

de

BEIRUT 13 (Agerpres). — Parla
mentul Libanului a prelungit depli
nele puteri acordate guvernului 
într-o serie de domenii, prelungirea 
fiind însă făcută pentru o perioadă 
de numai patru luni, respectiv pină 
la finele lui septembrie, și nu pen
tru intreg intervalul de șase luni 
solicitat de guvern.

oficial citat de agențiile Prensa La
tina și France Presse. că trei mem
bri ai conducerii mișcării contrarevo
luționare antisandiniste — Fernando 
Chamoțro, Cesar Aviles și Juan Za
vala — au fost expulzați din țară. în 
comunicat se reafirmă hotărârea gu
vernului costarican de a promova pe 
plan extern o politică fermă de neu
tralitate. politică ce a fost lezată de 
activitățile grupurilor contrarevolu
ționare. care vizează declanșarea de 
pe teritoriul costarican a unor atacuri 
armate împotriva Republicii Nicara
gua.

CIUDAD DE PANAMA 13 (Ager
pres). — în continuarea dezbaterilor 
reuniunii de la Ciudad de Panama a 
reprezentanților statelor semnatare 
ale „Declarației de pace de.la Con- 
tadora". miniștrii de externe colum
bian. mexican, panamez și venezue- 
lean au luat în discuție propunerea 
Republicii Costa Rica de a se crea 
„o forță de pace" la frontiera cu Ni
caragua — transmite agenția France 
Presse. Această forță, compusă din 
efective ale celor patru state sem
natare ale „Declarației de pace de la 
Contadora", ar urma să vegheze la 
menținerea unui climat de pace si 
cooperare în zonă, împiedicînd pă
trunderea de elemente contrarevolu
ționare antisandiniste în Nicaragua 
— transmite agenția.

Comunicat comun iugoslavo-malayeziaxii
ției internaționale, părțile se t
nunță pentru întărirea rolului O.N.U. 
în viața internațională, pentru inten
sificarea activității țărilor nealiniate 
și angajarea sporită a acestora în 
lupte pentru apărarea păcii și 
securității mondiale, pentru întărirea 
colaborării și solidarității, în spiritul 
deciziilor adoptate de cea de-a 7-a 
Conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Delhi. Se evidențiază, 
totodată, încrederea că apropiata se
siune a U.N.C.T.A.D. de la Belgrad 
va inaugura, prin deciziile pozitive 
ce le va adopta, un proces de înțele
gere internațională, de instaurare a 
unei noi ordini economice pe plan 
mondial.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Co
municatul comun iugoslavo-malaye- 
zian dat publicității, vineri, la înche
ierea vizitei oficiale efectuate la 
Belgrad de primul ministru al Ma- 
layeziei, Mahathir Mohamad, și a 
convorbirilor purtate cu oficialitățile 
țării-gazdă relevă dorința celor două 
țări de a extinde schimburile re
ciproce și a accelera dezvoltarea for
melor superioare de cooperare eco
nomică.

Iugoslavia șl.Malayezia își exprimă 
îngrijorarea față de existența foca
relor de criză din lume nesoluțio.nate 
încă pină în prezent — se arată in 
comunicatul transmis de agenția 
TANIUG — și subliniază că, în con
dițiile actuale de încordare a situa-

GENEVA 13 (Agerpres). — Adu
narea Mondială a Sănătății a adop
tat o rezoluție prin care este con
damnată politica Israelului în terito
riile arabe ocupate. Documentul 
condamnă, totodată, continuarea de 
către Israel a 
in Cisiordania, 
rată ilegală — 
selor naturale,
rilor arabi ai acestor teritorii și, 
îndeosebi, însușirea de către colo
niștii israelieni a surselor de apă 
din regiunile ocupate.

WASHINGTON 13 (Agerpres) — 
In cadrul unei conferințe de presă 
organizate 'in clădirea Congresului 
S.U.A., cunoscutul astronom ame
rican Carl Sagan, directorul Labo
ratorului de cercetări interplaneta
re al Universității Cornell, a atras 
atenția asupra pericolelor deosebit 
de mari pe care le prezintă milita
rizarea crescîndă a spațiului extra- 
atmosferic. „Dacă nu va fi împie
dicată militarizarea Cosmosului, 
atunci spațiul din jurul planetei 
noastre ar putea deveni sursa unui 
război termonuclear distrugător 
pentru locuitorii Terrei" — a spus 
savantul american. In context, el 
s-a pronunțat pentru începerea de 
negocieri intre țările interesate 
asupra unui proiect de tratat care 
să interzică amplasarea în spațiul 
cosmic a oricăror tipuri de arma
mente.

SAN JOSE 13 (Agerpres). — Con
siliul Securității Naționale din Costa 
Rica a anunțat, într-un comunicat

BONN 13 (Agerpres). — Referin- 
du-se la situația conflictuală din 
America Centrală, președintele In
ternaționalei Socialiste. Willy Brandt, 
a apreciat, într-un interviu acordat 
ziarului „Westfălischer Rundschau", 
că singura cale pentru dezamorsarea 
crizei din această parte , a lumii este 
cea a negocierilor.

creării de noi așezări 
exploatarea — decla- 
a bogățiilor și resur- 
care aparțin locuito-

ANGLIA

ra

Demonstrație la Comiso (Sicilia) împotriva instalării pe teritoriul insulei 
a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune

campaniei pentru

al P. C. Italian

a

Avertismentul Hiroshimei

români clasici 
autori români.

pe teritoriul 
agenția France

la cele patru baze america- 
pe teritoriul Spaniei (Sara- 
Torrejon, Moron și Rota), 
cuprinde un protocol adi-

„Nici un fel de noi 
rachete nucleare !"

BONN 13 (Agerpres) — Sub de
viza „Nu — războiului !, nici un 
fel de noi rachete nucleare !“, Ia 
Hamburg s-au deschis, vineri, lu
crările Congresului federal al Uni
unii persoanelor persecutate de 
naziști. Delegații la congres exa
minează probleme actuale ale asi-

Agențiile de presa
pe scurt

SEARA OMAGIALA — La Școala de muzică „Gnesihyll" din Mos
cova a fbsț organizată o seară omagială consacrată centenarului nașterii 
lui Ciprian Porumbescu. Au fost evocate personalitatea artistică a mare
lui compozitor român, patriotismul înflăcărat care străbate întreaga sa 
creație și a fost prezentat un concert cuprinzînd creații ale lui Ciprian 
Porumbescu și ale unor compozitori români contemporani. Cu acest pri
lej, Școlii de muzică „Gnesinyh", membru colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-română, i-au fost donate din partea Ambasadei României 
în U.R.S.S. lucrări muzicale aparținînd unor compozitori 
și contemporani, precum și volume de critică muzicală de 
Manifestarea s-a bucurat de un deosebit succes.

ALEGERE. Vittorino Colombo, 
senator democrat-creștin, a fost 
ales președinte al Senatului italian 
în locul lui Tommaso Morlino, care 
a încetat din viață săptămina tre
cută. Noul președinte al Senatului 
va deține această funcție pină 
la alegerile legislative de la 26—27 
iunie.

SENATUL SPANIOL a ratificat 
acordul hispano-american, 
prevede staționarea

militari americani 
Spaniei, informează
Presse. Este vorba de militarii sta
ționați 
ne de 
gosa.
Textul 
țional care stipulează în special că 
acordul poate fi revizuit in orice 
moment, transmite agenția citată. 
AceSt protocol adițional a fost 
semnat la 23 februarie, după de
cizia guvernului de la Madrid de

îngheța integrarea Spaniei în 
structurile militare ale N.A.T.O.

MANIFESTARE ROMANEASCA 
— La Universitatea „Paul Valery" 
din orașul francez Montpellier a 
avut loc un ciclu de manifestări 
culturale românești, in cadrul că
rora prof. Maria Dolinescu, lector 
de limba română la această uni
versitate, a conferențiat pe tema 
’„Aspecte -și realizări din România 
de azi". Au fost prezentate filme 
dijtibhehtdfe . pricind realizările 
României contemporane, bogăția Și 
originalitatea folclorului românesc, 
frumusețile și varietatea peisajului 
natural din țara noastră. Manifes
tările, la care au participat cadre 
universitare, oameni de artă și 
cultură, studenți, un numeros pu
blic, s-au bucurat de un deosebit 
succes.

NINSORI IN S.U.A. — In aceste 
zile de mai, in statul american 
Montana, din nord-vestul S.U.A., 
s-au înregistrat ninsori abundente. 
In unele zone, grosimea stratului de 
zăpadă a ajuns la 120 centimetri. 
In mai multe locuri, pe șosele s-a 
întrerupt circulația autovehiculelor, 
iar unele localități nu mai pot primi 
energia electrică din cauza ruperii 
unor linii de înaltă tensiune.

,tSECURlIAIEA INTERNAȚIONALA POATE FI ÎNTĂRITĂ
NU PRIN NOI ARME, CI PRIN DEZARMARE"

Insulele britanice au cunoscut. în 
ultimul timp, o puternică intensifi
care a acțiunilor opiniei publice pen
tru pace și dezarmare, demonstrații
le organizate in acest scop căpătînd o 
amploare fără precedent în întreaga 
istorie a tării. Și, după cum s-a 
anunțat, manifestațiile vor cunoaște 
un ritm tot. mai alert, cu cit se apro
pie luna decembrie cînd, potrivit pla
nurilor N.A.T.O., în Europa occiden
tală urmează să înceapă instalarea a 
572 rachete nucleare americane, din
tre acestea 160 revenind Marii Bri
tanii.

Asemenea acțiuni în parlament au 
fost sprijinite de mari demonstrații 
desfășurate sub egida partidelor la
burist și comunist, al organizațiilor 
sindicale, al diverselor asociații pro
fesionale, obștești și religioase. la 
care au participat cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice britanice. 
„ÎMPREUNĂ, PUTEM OPRI BOM
BA NUCLEARĂ !“: „DESTINDERE. 
NU DISTRUGERE !“; „PUNEȚI 
STAVILĂ CURSEI ÎNARMĂRI
LOR !“ — sînt lozincile care pot fi 
cel mai des întilnite în rindul coloa
nelor de manifestanți. în același 
sens s-a pronunțat și biserica angli-

pentru pace desfășurate in această 
primăvară, acțiuni organizate de 
„CAMPANIA PENTRU DEZARMA
RE NUCLEARĂ" — și avind ca prin
cipale repere baza militară de la 
Greenham Common, centrul de cer
cetări nucleare de la Aldermaston și 
uzina de Ia Burghfield, unde se pro
duc focoase nucleare. într-o singură 
zi. peste 150 000 de persoane au for
mat, pe o distanță de 24 de km, un 
uriaș „lanț uman contra lanțului nu
clear" — după cum s-au exprimat 
organizatorii.

în analele puternicelor acțiuni 
populare din Marea Britanie. un loc

rilor liberali. Organizația ..studenții 
laburiști" și alte uniuni și asociații 
ale tineretului britanic.

„în loc de armament, pro
ducție pașnică I". Un Puternic 
ecou în rindurile opiniei publice a 
avut inițiativa sindicatelor din cadrul 
firmei „Lucas Industries Ltd.", care 
execută lucrări de cercetare și 'pro
duce aparate și echipamente pentru 
industriile aeronautică și de automo
bile, cu o preponderentă destinație 
militară. Sindicatele au elaborat un 
plan concret de reconversiune a pro-

PENTRU BRITANIA" — își propun 
să anuleze programul de reînnoire a 
arsenalului nuclear strategic, să re
voce hotărârea privind instalarea pe 
teritoriul britanic a noilor rachete 
americane cu rază medie de acțiune 
și . să înceapă negocieri pentru des
ființarea bazelor nucleare ale S.U.A. 
din țară.

ROMA 13 (Agerpres). 
s-au încheiat lucrările 
mitetului Central al 
munist Italian,' care 
unanimitate raportul 
secretarul general al 
Berlinguer, privind strategia parti
dului în cadrul

— La Roma 
plenarei Co- 

PartidUlui Co- 
a aprobat in 
prezentat de 
P.C.I., Enrico

alegerile legislative de la 26—27 iu
nie, informează agenția ANSA. 
P.C.I. — se arată în documentul fi
nal — se pronunță pentru o alter
nativă democratică in Italia, propu- 
nînd, totodată, partidului socialist 
să-și facă cunoscute opțiunile in 
această direcție.
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subiecte prioritare în campania electorală
LONDRA 13 (Agerpres). — Ma

nifestul electoral al Alianței partide
lor liberal și social-democrat din 
Marea Britanie prezentat de Shirley 
Williams, unul dintre membrii fon
datori ai Partidului Social-Democrat, 
stabilește ca „prioritate absolută a 
unui guvern al alianței" reducerea 
cu circa un milion a numărului șo
merilor britanici în decurs de un an. 
Acest program poate fi finanțat prin 
credite și prin renunțarea la pro
gramul de modernizare a forței in
dependente de descurajare a Marii

Britanii, se spune in documentul ci
tat de agenția France Presse. Pe de 
altă parte, alianța este total atașată 
apartenenței Marii Britanii la C.E.E.,/ 
ca și la N.A.T.O. Dar — a adăugat ' 
ea — alianța partidelor liberal și 
social-democrat sprijină dezarmarea 
nucleară multilaterală și dorește ca 
rachetele nucleare britanice „Pola
ris" Să fie incluse în negocierile de 
la Geneva. Numai în cazul în care 
toate eforturile depuse la Geneva ar 
eșua, Alianța ar accepta amplasarea 
rachetelor „Cruise".

,.Soarta Angliei sâ fie ho- 
tărîtâ de propriul poDor". 
Făptui că none răcnete nucleare ba 
și avioanele americane ce-și au ba
zele pe teritoriul Marii Britanii sînt 
sub controlul Washingtonului, deter
mina ziarul „DAILY MIRROR" să 
scrie : „Astfel, soarta noastră va de
pinde de o hotărire luată la mii de 
km distanță, de o hotărire determi
nată de interese care nu sint intere
sele vitale ale poporului britanic și 
de calcule strategice care nu privesc 
strategia salvării Britaniei, ci a Sta
telor Unite ale Americii". Este ade
vărat, încercînd să „liniștească spi
ritele" — după cum sublinia „SUN
DAY TIMES" — autoritățile britanice 
au anunțat că vor încerca să „obțină 
dreptul de control asupra utilizării 
rachetelor1". Dar aceasta nu va 
schimba cu nimic situația, întrucît — 
preciza „Sunday Times" — „cu ra
chete și arme nucleare pe teritoriul 
său. Marea Britanie va deveni ținta 
contraloviturilor nucleare". Iată de 
ce, în Camera Comunelor, deputatul 
D. Wigley a prezentat un proiect de 
rezoluție privind organizarea unui 
referendum național în cadrul căruia 
poporul să aibă posibilitatea să ho
tărască în legătură cu amplasarea 
noilor rachete. Anterior, un grup de 
deputați prezentaseră Camerei Co
munelor un alt proiect de rezoluție, 
care prevedea interzicerea amplasă
rii pe teritoriul țării a oricărui tip 
de armament de ucidere în masă — 
nuclear, chimic sau biologic.

cană, care, intr-un raport dat publi
cității la Londra, a condamnat ar
mele nucleare și a cerut eliminarea 
lor de pe teritoriul britanic.

„1983 să fie anul păcii, 
nu al rachetelor I". Autoritâ- 
țile municipale ale capitalei brita
nice au hotărit să proclame anul 1983 
drept „ANUL PĂCII". Campania a 
început de la 3 ianuarie, cînd. într-un 
parc londonez, a fost dezvelit un mo
nument simbolic, înfățișînd o femeie 
ținînd în mină un porumbel. Acțiu
nea s-a extins apoi în majoritatea lo
calităților din țară, care au adoptat 
lozinca : „Anul 1983 să fie anul păcii, 
nu al rachetelor nucleare !“ Este 
vorba, în primul rînd. de cele aproape 
200 localități din țară ale căror au
torități le-au proclamai „zone libere 
de arme nucleare", printre acestea 
aflindu-se Londra, Birmingham. Li
verpool, Manchester și alte mari 
orașe.

In același sens, al 
anului 1983 intr-un 
s-au pronunțat 
participanți la

transformării 
„an al păcii", 

și cei peste 500 000 de 
puternicele marșuri
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1
important revine organizației „FE- 

. MEILE — PENTRU DEZARMARE
ȘI VIAȚĂ PE PĂMÎNT", care este 
inițiatoarea „taberelor păcii", formă 
de protest popular împotriva bazelor 
unde urmează să fie amplasate noile 
rachete americane „Cruise". Zi și 
noapte, pe frig și ploaie, pe furtună 
sau caniculă, reprezentantele acestei 
organizații, cărora li se alătură mereu 
noi și noi militante de pe tot cuprin
sul țării — la o singură acțiune au 
participat peste 30 000 de femei — 
veghează la intrarea celor două baze 
— Greenham Common și Molesworth 
Common — fiind hotărite să împie
dice amplasarea acestor arme ale 
morții. „Scopul nostru este ca să 
determinăm autoritățile să renunțe la 
crearea bazelor de rachete și ca te
renurile respective să fie redate a- 
grlculturii", a declarat unul din orga
nizatorii „taberei păcii" de la Mor 
lesworh.

„TINERETUL PENTRU PACE" 
este titulatura unei alte organizații 
cu largă adeziune, la care și-au 
anunțat sprijinul Uniunea națională 
a studenților, Liga națională a tine-

ducției militare în scopuri civile, pro- 
punind reprofilarea întreprinderii pe 
o producție destinată exclusiv scopu
rilor pașnice, pornindu-se de la uti
lajele și. calificările profesionale exis
tente, ceea ce dovedește că o aseme
nea acțiune nu prezintă dificultăți, 
așa cum pretind adepții cursei înar
mărilor.

Semnificativ este și faptul că, în 
ultimul timp, în Marea Britanie n-a 
existat acțiune desfășurată de cele 
mai diverse pături ale populației 
care să nu fi avut ca numitor comun 
un aspect sau altul al problematicii 
dezarmării, care să nu fi evidențiat 
că una din principalele cauze ale în
răutățirii situației social-economice 
este chelttiirea unor sume uriașe 
pentru înarmare.

Dealtfel, în cadrul campaniei elec
torale în vederea alegerilor generale 
anticipate de la 9 iunie, una din 
principalele teme în dezbatere este 
tocmai problema păcii și dezarmării. 
Spre deosebire de conservatori, care 
consideră că la dezarmare se poate 
ajunge prin adoptarea unei „poziții 
de forță", laburiștii — în manifestul- 
program 1 intitulat „SPERANȚE NOI

Cuvîntul oamenilor de ști
ință acUunea de conștientizare 
a maselor un rol important revine 
unor reputați oameni de știință, lau
reata ai Premiului Nobel, care și-au 
făcut o datorie. de onoare din a evi
denția pericolul grav pe care îl re
prezintă pentru Marea Britanie, pen
tru continentul european, ca și pen
tru întreaga omenire armele nucleare. 
Printre aceștia se numără și lordul 
Zuckerman, fost consultant științi
fic al guvernului britanic. „Prin pro
ducerea de arme nucleare, mai mul
te și mai perfecționate, nu s-a asigu
rat in ultimele decenii un grad sporit 
de securitate nici Vestului, nici Es
tului. Iar proliferarea și dezvoltarea 
armelor nucleare a devenit si mai 
periculoasă de cînd se încearcă ino
cularea ideii că războiul nuclear ar 
fi acceptabil" — a declarat lordul 
Zuckerman. După părerea sa. pentru 
distrugerea unei țări de dimensiunea 
Angliei ar fi suficiente 6—10 bombe 
nucleare. Or, în lume există mai mult 
de 55 000 de asemenea arme — a 
spus el, adăugind : „Atit timp cit nu 
este oprită cursa înarmărilor, există 
mereu posibilitatea declanșării unui 
război nuclear pustiitor".

Concluzie împărtășită astăzi de 
mase tot mai largi de oameni de pe 
tot cuprinsul țării, care, laolaltă cu 
militanții pentru pace din întreaga 
lume, sînt conștienți că, punind în 
umbră toate celelalte probleme, pe
ricolul grav care decurge din înar
marea nucleară face mai necesară ca 
oricînd intensificarea acțiunilor la 
scară mondială pentru dezideratul 
suprem al vremurilor noastre : de
zarmarea nucleară.

Nu de mult, cu prilejul. întîlnirll 
internaționale „MEDICINA PEN
TRU PACE" care a avut loc la 
Roma, milioane de telespectatori 
italieni au putut urmări, așa cum 
făcuseră anterior și mai multe mi
lioane de oameni din Japonia, ca. și 
din alte țări ale lumii, un film zgu
duitor care înfățișa efectele atroce 
ale bombardamentelor de la Hiro
shima și Nagasaki. Cum s-a ajuns 
la realizarea acestui film conceput 
ca un avertisment pentru aceia 
care, uitind lecțiile trecutului re
cent., nu se dau în lături să împin
gă și mai sus spirala înarmărilor 
nucleare și, în același timp, ca un 
îndemn la acțiune pentru toți cei 
cărora le este dragă viața , — este 
o poveste de-a dreptul pasionantă.

Totul a început în 1979, cînd s-a 
aflat că în depozitele Arhivelor na
ționale din Washington se găseau 
în păstrare, de peste trei decenii, 
în cel mai strict secret., nu mai 
puțin de 28 kilometri de pelicu
lă cinematografică, precum și circa 
7 000 de fotografii inedite — pro
venind din surse fie ale armatei ja
poneze, fie ale armatei americane 
— care surprindeau imaginile de 
coșmar ale holocaustului nuclear. 
Știrea a ajuns la cunoștința „CO
MITETULUI iiiroshima-nAga- 
SAKI". înființat in Japonia cu doi 
ani înainte și al cărui scop era 
tocmai să stringă pentru sprijini
rea mișcării pacifiste toate docu
mentele disponibile despre groză
viile provocate de cele două bom
bardamente atomice. Odată cu tre
cerea perioadei de 30 de ani, timp 
în care accesul la materialele ar
hivei amintite era strict interzis, 
comitetul avea posibilitatea să-și 
sporească în proporții nebănuite 
fondul documentar de care dispu
nea. Numai că pentru a obține copii 
după pelicula și fotografiile respec
tive era nevoie de o sumă aprecia
bilă, peste 75 milioane de yeni. Si 
atunci comitetul a lansat cetățe
nilor apelul să contribuie fiecare cu 
o sumă modică suficientă pentru a 
se achiziționa cite trei metri de pe
liculă.

Inițiativa, care a fost botezată, 
cum nu se poate mai potrivit,

„CAMPANIA CELOR TREI 
TRI", a avut un succes peste aș
teptări. In loc de 75 milioane de 
yeni au fost strînși 150 milioane, 
ceea ce a permis comitetului să ob
țină nu una, ci două copii după cei 
28 kilometri de peliculă, ca și dilpă 
cele 7 000 de fotografii.

Toate aceste documente au slujit 
la realizarea a două filmp, unul de 
40 de minute, intitulat semnificativ 
„PROFEȚIE" — ce s-ar putea in- 
timpla dacă nu se va pune capăt la 
timp cursei, spre prăpastia dezas
trului nuclear — și altul de 20 de mi
nute, „GENERAȚIE PIERDUTA", 
destinat cu precădere tineretului și 
înfățișînd viețile și visurile tine
rești spulberate la Hiroshima șt 
Nagasaki. A fost totodată întocmit 
un album „IMAGINI ALE BOM
BARDAMENTULUI ATOMIC", cu 
texte în toate limbile de circulație 
internațională, care c Just distri
buit, între alții, tuturor participan- 
ților la sesiunea specială de 
trecut 
mării.

Dar 
panta 
nucleul în jurul căruia au luat naș
tere un mare număr de grupări și 
organizații antinucleare care se 
dovedesc deosebit de active în lup
ta. pentru pace desfășurată in Ja
ponia.

...„Priviți acest film, pină la ul
tima imagine, fără a întoarce ochii, 
chiar dacă ceea ce veți vedea este 
uneori de-a dreptul insuportabil" : 
cuvintele care servesc ca moto la 
cele două pelicule nu au fost rostite 
în zadar. Milioane și milioane de 
oameni din Japonia și din alte țări, 
unde aceste filme au fost prezen
tate, au privit cu un sentiment de 
adincă durere, dar și de revoltă și 
au ales singurul răspuns potrivit la 
cele văzute : calea acțiunii, calea 
hotărîrii de a face totul pentru ca 
ororile de la Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete niciodată, pen
tru ca lecțiile celei de-a doua con
flagrații mondiale, de la care s-au 
împlinit în aceste zile 38 de ani, să 
nu fie date uitării.

R. CĂPLESCU

anul
a O.N.U. consacrată dezar-

aceasta nu este totul. „Coni
celor trei metri" a constituit

Nicolae PLOPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71 341. București Piața Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEII 40 360


