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irigarea și Întreținerea culturilor
lucrări de maximă importanță pentru recoltă care
impun maximă mobilizare a tuturor forțelor de la sate!
Timpul se menține în continuare uscat și, în
aceste condiții, bătălia pentru recoltă - mai ales
in județele din sudul și sud-estul țării - înseamnă
a asigura apă plantelor pe suprafețe cit mai mari.
In ultimele zile, ritmul irigării culturilor, îndeo
sebi a celor de primăvară, a crescut. Miercuri,
bunăoară, au fost irigate peste 102 000 hectare,
ritm care s-a menținut și in cursul zilei de joi.
Programul de udări a fost realizat in majoritatea
marilor amenajări, excepție făcind cele din Brăila
și Tulcea.
Cerințele de apă ale culturilor sînt importante
și, de aceea, in această perioadă trebuie să se

irige zi șl noapte suprafețe cit mai întinse, prin
funcționarea la capacitatea maximă a tuturor sis
temelor, mari și locale. Subliniem aceasta întrucit intr-o serie de sisteme de irigații, mai ales din
județele Constanța, Ialomița, Giurgiu și Mehedinți,
continuă să persiste practica păgubitoare de a se
întocmi programe săptămînale de udări cu mult
sub capacitatea reală a sistemelor. Este o situa
ție care nu poate și nu trebuie să mai fie accep
tată, indiferent de explicațiile care se aduc. In
același timp, este necesar ca in toate zonele cu
deficit de umiditate in sol să fie folosite toate sur
sele locale de apă pentru irigarea de suprafețe

• în unitățile din zonele cu de
ficit de umiditate în sol si
,fie intensificate la maximum
irigațiile, cu toate mijloacele
și forțele disponibile, astfel
ca suprafețe cît mai mari de
culturi să beneficieze de apa
necesară.
• Pretutindeni, sistemele mari
și locale de irigații să func
ționeze la întreaga capaci
tate, zi și noapte, urmărin
du-se realizarea riguroasă a
programelor și graficelor sta
bilite.
® Cu participarea largă a popu
lației de la sate, să se des
fășoare în continuare acțiu
nile de udare a culturilor prin
folosirea tuturor surselor Io
cale de apa
• Nici un efort nu trebuie pre
cupețit pentru efectuarea la
timp și de bună calitate a
lucrărilor de întreținere a cul
turilor din cîmp și din gră
dini, spre a se asigura dez
voltarea normală a plantelor.

Președintele Republicii SocialisRomânia. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi. pe publi
cistul suedez Peter Johnsson, trimis
special al ziarului ..Aftonbladet"
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sută de ani de cind a apărut prima seră la Codlea și,
mai ales, in cei 30 de ani — sărbătoriți recent — de cind
tradiția a fost ridicată la rang de industrie, s-ar putea
înconjura Pămintul. Imaginați-vă o „paralelă" ca un
briu multicolor de garoafe, trandafiri și frezii, care
traversează țări și mări, plecind din orașul așezat la
poalele Măgurii și intorcindu-se tot acolo. Din cele
35 milioane de flori, cite înfloresc anual sub cupola
de sticlă a vestitelor sere, foarte multe călătoresc —
bine pregătite pentru a ajunge proaspete și parfumate
la destinație — in mai toate țările europene, in unele
din țările Orientului Mijlociu și chiar peste Atlantic,
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apropiatei sesiuni de la Belgrad a
ale țărilor în curs de dezvoltare. S-a
Conferinței Națiunilor Unite pentru
relevat că aplicarea unor asemenea
Comerț și Dezvoltare, apreciindu-se
măsuri ar fi și în interesul tarilor
că este necesar ca negocierile dintre
dezvoltate. pentru că ar contribui la
tarile industrializate și țările în curs
relansarea economiilor
_________ acestor
_____ state.
____
în timpul convorbirii s-a subliniat
de dezvoltare să fie reale, să ducă
că pentru a se ajunge la rezultate
la rezultate concrete, și nu numai
concrete este necesar ca negocieri
la simple înțelegeri de principiu.
le să continue și după reuniunea de
Relevîndiu-se greutățile prin care
la Belgrad, eventual în cadrul unor
trece, economia mondială, s-a sub
grupe de lucru special create, în
liniat că depășirea actualei crize ecare 6ă se ajungă intr-un anumit ter
conomice nu 6e poate face prin ac
men la rezultatele dorite.
țiunile izolate ale unui grup de țări,
S-a evidențiat necesitatea întări
ci este necesară concertarea efortu
rii colaborării dintre țările în curs
rilor tuturor țărilor în direcția li
de dezvoltare în lupta pentru re
chidării subdezvoltării, a decalajelor
zolvarea marilor probleme care con
existente în lume și edificării unei
fruntă
omenirea, pentru edificarea
noi ordini economice mondiale, care
să asigure crearea unor relații noi, . unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră.
bazate pe egalitate și echitate, și care
Totodată, a fost evidențiată nece
să faciliteze dezvoltarea mai rapidă
sitatea de a se acționa pentru opri
a țărilor rămase în urmă. S-a sub
rea cursei înarmărilor, pentru redu
liniat că printre problemele care tre
cerea cheltuielilor militare, sublibuie rezolvate și de care depinde
nii.ndu-se
că uriașele sume astfel erelansarea economiei mondiale se
liberate să fie puse în slujba propă
află stabilirea unor raporturi. echi
șirii economice și sociale a națiu
tabile între preturile materiilor pri
nilor. îndeosebi a statelor în curs
me și cele ale produselor industria
de dezvoltare.
le. eliminarea protecționismului și a
Președintele Nicolae Ceausescu’ a
barierelor vamale, elaborarea și aexprimat hotărîrea României de a
plicarea unor programe speciale pen
acționa pentru reușita celei de-a
tru țările în curs de dezvoltare în
Vl-a sesiuni a Conferinței Națiuni
domeniile agriculturii și transportu
lor
Unite pentru Comerț și Dezvol
rilor. găsirea de soluții pentru trans
tare de la Belgrad.
ferul de tehnologii în condiții avan
întrevederea s-a desfășurat într-o
tajoase. adoptarea de măsuri pentru
atmosferă cordială.
ușurarea poverii datoriilor externe

al revistei „Etc" din Suedia.
La primire a luat parte tovarășul
Constantin Mitea, țonsilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româși

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a acordat un interviu
pentru ziarul „Aftonbladet" și revista
Etc" din Suedia.

ȚĂRII

• reportaje • însemnări •

de Codlea I
I Garoafe
Metaforic vorbind, cu cite flori s-au produs in cei o

in Statele Unite ale Americii, ca mesageri ai dragos
tei de frumos a poporului nostru, ai dorinței sale de
pace și colaborare cu toate țările lumii. La expozițiile
internaționale organizate la Paris, Liubliana, Hamburg,'
Erfurt și in alte orașe, florile de la Codlea au fost me
daliate cu aur, motiv de emoție și justificată mindrie
pentru acei floricultori — români, germani, maghiari,
majoritatea femei, pe numele lor Ioana Istpate, Ioana
Drăgușel, Roza West, Ioana Rabocskay — care le-au
crescut pentru a le trimite in lume, ca un simbol al
muncii înfrățite a acestui vrednic colectiv.
Astăzi se produc de 14 ori mai multe flori decit in
...
1953, anul înființării întreprinderii. „în acest an, ne
spunea tovarășul loan Băloiu, directorul unității, culti
văm atitea flori incit putem oferi un buchet fiecărei
femei din țara noastră. întreprinderea de sere Codlea
are 70 de magazine proprii in 17 orașe, unități al căror
prag este trecut de nenumărați iubitori de frumos. Căci
graiul florilor este graiul gindurilor nobile, al simțămintelor gingașe. Acum, la acest dublu jubileu, să mul
țumim cultivatorilor și cultivatoarelor de flori din
Codlea pentru atitea și atitea momente plăcute din
viața noastră in care florile crescute de ei ne-au în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi. pe Gamani Corea,
secretarul general al Conferinței
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), aflat în
vizită în țara noastră, în preajma
celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare, care va avea loc la Bel
grad, între 6 și 30 iunie a.c.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe.
Oaspetele a mulțumit călduros
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru întrevederea acordată, pentru
posibilitatea oferită de a vizita din
nou România.
în timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind activitatea
României în cadrul U.N.C.T.A.D.,
evidențiindu-se contribuția pe care
tara noastră o aduce la buna func
ționare a organizației, la înfăptuirea
scopurilor sale. în acest context, se
cretarul general al U.N.C.T.A.D. a
dat o înaltă apreciere activității
României în cadrul acestui organism,
eforturilor făcute de șeful statului
român pe plan internațional pentru
crearea unor relații noi între state,
care să ofere țărilor în curs de dezvoltare posibilități mai largi de dezvoltare pe calea progresului și civilizației.
evidențiată importanta

Publicistul suedez Peter Johnsson

Irigarea culturilor la C.A.P. Dor Mărunt, județul Călărași

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

suplimentare - mobilizîndu-se la udarea culturi
lor tineretul, elevii, cit mai mulți locuitori ai sa
telor.
Concomitent, în toate județele și unitățile agri
cole, o preocupare principală a oamenilor mun
cii din agricultură, a locuitorilor de la sate tre
buie să o constituie executarea in ritm intens și
de bună calitate a lucrărilor de întreținere a cul
turilor, spre a se distruge buruienile și a se men
ține în sol umiditatea necesară dezvoltării plan
telor. Acum, fiecare prășită - manuală sau me1
canică - făcută la timp și bine, are o mare im'
portanță pentru recoltă I

în oricare dintre ju
dețele patriei. sînt
multe așezările al că
ror destin ar putea
sluji ca simbol al pre
facerilor adinei pe
care le-a cunoscut țara
în anii socialismului,
și cu deosebire în pe
rioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al
partidului, al uriașelor
lor consecințe binefă
cătoare asupra vieții
oamenilor. Un adevăr
pe care-1 ilustrează cu
deosebită forță și lo
calitățile județului Covasna. între acestea —
orașul Tîrgu Secuiesc,
despre a cărui istorie
nouă am discutat re
cent cu cîțiva dintre
locuitorii săi.
Primarul
orașului,
tovarășul Mărton Al
bert, care ne-a pus la
îndemînă cifre suges
tive privind amplitu
dinea transformărilor
petrecute in oraș in
ultimii 18 ani. consi
deră că factorul de
terminant al acestor
înnoiri l-au constituit
apariția .'și dezvoltarea
unei puternice plat
forme
industriale.
Aici, într-o vatră de
istorie, vestită prin
meșteșugurile și meș
terii săi, unde docu
mentele vremii atestă
în/evul mediu nu mai
puțin de 11 bresle
meșteșugărești Si activitatea a sute și sute
de meseriași, naționa
lizarea din iunie 1948
nu aflase totuși decît
o singură unitate eco
nomică ce a putut fi

trecută în proprietatea
statului — o fabrică
de cherestea cu două
gatere. Ceea ce s-a în
tâmplat în următoarele
două decenii lăsa doar
să se bănuiască ceea
ce. tumultuos și avintat, avea să se realizeze în perioada inaugurată de Congresul

midon și glucoză s-au
creat aproape zece
mii de noi locuri de
muncă. închegîndu-se
un puternic detașament muncitoresc, care
numără astăzi aproape
13 000 de muncitori.
Industria — continuă
interlocutorul nostru
— a însemnat și aici.

y

partidului de repartizare airmonioasă a
forțelor de producție
pe întreg teritoriul
tării, este, deopotrivă,
o expresie a profundei încrederi a parti
dului în vocația crea
toare a oamenilor acestor meleaguri, în
marile lor resurse de

TIRGU SECUIESC

Vocația
creatoare sub semnul
a

unității si muncii înfrățite
■>

S

al IX-lea, cînd vocația
tehnică, pasiunea Cre
atoare și ingeniozita
tea oamenilor acestor
locuri s-au putut îm
plini prin crearea in
dustriei noi. Dacă in
1965 valoarea produc
ției industriale a ora
șului depășea cu puțin
150 milioane lei. în acest an ea se va ci
fra la peste 2,5 miliar
de lei. Altfel spus, as
tăzi. producția acelui
an de referință se rea
lizează în numai 18 zile.
Prin înălțarea în
treprinderilor mecani
că. de izolatori elec
trici de joasă tensiu
ne. de confecții, de a-

la Tîrgu Secuiesc, zeci
și zeci de noi meserii
— adică tot atîtea noi.
multiple
posibilități
pentru afirmarea ple
nară a vocației tehni
ce a mii și mii de
oameni, pentru pune
rea în valoare a apti
tudinilor și capacității
lor creatoare. Prin aceasta, industrializarea
s-a dovedit și aici te
melia pentru realiza
rea deplinei egalități
a oamenilor muncii,
fără deosebire de na
ționalitate.
Crearea
industriei
la Tîrgu Secuiesc, elocventâ mărturie a
politicii consecvente a

energie și ingeniozi
tate. încredere căreia
cei ce muncesc la Tîr
gu Secuiesc, români și
maghiari. în strînsă
unitate și frăție, ii
răspund cu însemnate
realizări.. în anul tre
cut, producția netă in
dustrială planificată a
fost realizată în pro
porție de 104,9 la sută,
productivitatea mun
cii — 106,6 la sută, be
neficiile — 104.9 la
sută. O susținută bă
tălie poartă munci
torii ’ întreprinderilor
de aici pentru extin
derea
exporturilor,
pentru
gospodărirea
materiilor prime și

materialelor,
treprinderea mecanică
s-au realizat în anul
trecut piese de schimb
în valoare de peste 15
milioane lei. la între
prinderea de izolatori
electrici — de peste
opt sute de mii de lei.
în anul trecut au fost
recuperate și recon
diționate piese de
schimb în valoare ds
peste 2,7 milioane lei
la întreprinderea me
canică. de aproape trei
sute de mii de lei la
întreprinderea de izo
latori electrici de joa
să tensiune și de aproape două sute de
mii de lei la între
prinderea de confecții.
...în sălile muzeului
orășenesc am văzut
marcate cîteva date
ce se constituie în adevărate jaloane pentru dezvoltarea contemporană a orașului:
15 iunie 1967, 18 sep
tembrie 1974. 28 sep
tembrie 1982. Sînt da
tele celor trei vizite
de lucru pe care secre
tarul general al parti
dului le-a întreprins
în oraș — tot atîtea
momente de referință
în cronica noului timp
al așezării.
La 15 iunie 1967 —
ne spunea tovarășul
Varga Anton, secretar
adjunct al comitetului
orășenesc de partid
•— Tîrgu Secuiesc l-a

Silviu ACHIM
(Continuare
în pag. a Il-a)
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Vasluiul - așezare cu un trecut de puternică rezonanță istorică - este astăzi unul dintre cele mai înfloritoare orașe de pe plaiurile
moldovene. Dezvoltarea pe verticală, progresul pe plan urbanistic - așa cum se vede și din imaginea alăturată - la care o contribuție
importantă au cetățenii - au adus Vasluiului un binemeritat loc 1 pe țară, în întrecerea, pe 1982 Foto : S. Cristian

A OILOR SPECIALIST!

J>
parte necunoscut. Ca urmare, echi
Cum bine se știe, România socia
valentul ce i se atribuie variază între
listă și-a cucerit un înalt prestigiu
inclusiv prin sistemul de formare a
un soi de ucenicie la locul de mun
viitorilor specialiști. Cifrele. Oricît de
că și repartizarea unor operații
impresionante, nu reușesc decît în
neimportante, uneori mult inferioare
parte să sugereze efortul excepțional
pregătirii universitare. La întreprin
derea de sîrmă și produse din sîrmă
al țării noastre pentru pregătirea
noilor promoții de ingineri, profedin Buzău, bunăoară, recent s-a în
sori, medici, economiști, juriști, artiști.
cheiat un curs de integrare de aproa
Date fiind tocmai aceste eforturi sta
pe 6 luni, timp în care specialiștii
tornice și chiar sacrificii asumate din
din promoția 1982 au audiat prelegeri
partea poporului român, este cazul
(inclusiv de organizare a producției,
6ă ne întrebăm : Cum își valorifică
de protecție, legislație și retribuire a
potențialul de creație noii absol
muncii etc., aprofundate, dealtfel, și
venți ai învățămîntului superior ? în
în facultate), ținute de șefi de sec
ce direcții se cere acționat pentru ca
ție și de birou din întreprindere, la
intervențiile lor să-și asocieze de fie
sfirșitul căruia „cursanții" au întoc
care dată atributele calității, ale efi
mit șî o lucrare. Formula trece aici
cienței ?
drept o importantă inovație în do.
Județul Buzău, asupra căruia am
meniul pregătirii noilor specialiști,
concentrat
analiza anchetei de
Nu ne îndoim că s-au spus lucruri
față, beneficiază de afluxul puinteresante. Dar în raport cu ce
ternic al tinerilor specialiști, Nu
anume prezintă interes
_____ asemenea
_______
cursuri 7 Neîndoielnic, în raport cu
este, desigur, o particularitate specondiția
foarte
cifică numai amodestă a solici
cestui județ, ci
ea se regăsește în
tărilor
adresate
noilor specialiști,
toate zonele paAnchetai
. și mai puțin cu
triei noastre, apregătirea primi
flată în continuă
tă în facultate.
dezvoltare. In aIată, pentru ilustrarea acestei con
bataje, pe șantierele de construc
cluzii, cîteva dintre opiniile tine
ții, inclusiv ale centralei termo
rilor „cursanți" : „De cînd am venit
nucleare, la schelele de foraj sau
în întreprindere n-am avut nici o
în masivele forestiere din zona
responsabilitate. Am fost sfătuiți și
montană pot fi întîlniți nenumăajutați să cunoaștem totul, dar nu
proaspeți absolvenți, inclusiv
ni s-a repartizat nimic concret" ;
șefi de promoții, care, din pri„Mi s-a dat să rezolv o temă de cer
mele zile ale venirii lor aici, au
cetare pînă la sfirșitul anului I de
cerut să lucreze unde este mai greu,
stagiu, dar cum aici nu există ma
se hotărăște soarta proacolo unde
......
terial pentru o asemenea cercetare,
ducției. în scurt timp, de numele
am înțeles că distribuirea este for
lor au fost asociate realizări remar
mală. O dovadă în plus ? Nimeni
cabile. Spațiul nu ne îngăduie o
nu m-a întrebat . pînă acum în ce
exemplificare pe măsura numărului
stadiu
sînt cu cercetarea" ; „Nu știu
și mai ales a faptelor acestor tineri,
de ce, cînd ești repartizat într-o spe
ei alcătuind majoritatea noilor spe
cializare apropiată, se consideră ne
cialiști care, ajunși la locurile de
cesară o foarte lungă perioadă de
muncă, se înscriu rapid în ritmul acadaptare pasivă, cind, de fapt, spe
tivității productive, fac dovada dăruicializarea ar trebui să fie cel mai
rii și a capacitătii lor creatoare. Deputernic argument al situării noastre
altfel, asemenea opțiuni, asemenea
în
miezul problemelor curente de
fapte sînt firești. Nefirești sint nu
producție". Așadar, dacă n-ar fi
mai acele mentalități care, sub o în
vorba de. un asemenea nivel, foarte
fățișare sau alta, îngreunează acest
modest, de solicitare, cu greu s-ar
proces de afirmare. în rindurile ur
putea găsi argumente în favoarea
mătoare ne-au reținut atenția ase
unor cursuri atît de lungi de inte
menea situații.
grare.
Dar să presupunem că o în
Am discutat cu mai mulți directori
treprindere
pune pe primul plan în
de întreprinderi industriale, inginerideosebi problemele de perspectivă
șefi, șefi ai serviciilor de personal,
ale perfecționării cadrelor.
învățămînt și retribuire, cu un mare
— întrunește un asemenea curs
număr de ingineri și subingineri din
exigențele acestui obiectiv ? Sînt noii
promoția anului 1982. Firesc, prima
dv.,
specialiști mai bine pregăt'ti
problemă abordată a fost conținutul
acum, după un asemenea curs?
stagiului. Cu alte cuvinte, ce fac și,
— Cum 6ă vă spun, adevărul este
mai ales, ce-ar trebui să facă,
că nu reușim să ne ocupăm, cum ar
concret, stagiarii, cît de sistematice
trebui, de fiecare nou specialist în
și de eficiente sînt acțiunile lor ?
parte, să-1 cunoaștem, să-l antrenăm
Spre surprinderea inclusiv a unora
pînă la utilizarea întregului său po
dintre interlocutorii noștri, care
tențial — ne-a declarat ing. Eugen
ne-au mărturisit că nu-și puseseră
Sandu,
directorul întreprinderii. Prin
încă asemenea întrebări, am con
cipala cauză este că, fără cel puțin
statat o mare diversitate — să-i
să fim consultați, ni se repartizează
zicem — de opinii formulate ad-hoc.
mai mulți absolvenți, și uneori înDiversitate determinată nu atît de
condițiile specifice în care lucrează
Mihai lORDANESCtJ
fiecare nou specialist, cît de faptul
(Continuare în pag. a IV-a)
că statutul stagiarului este in bună
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Hfaptul
[divers;
I Școala muncii
tn atelierele-școală organizate
in incinta Întreprinderii meca
nice de material rulant Roșiori
de Vede, elevii Liceului industrial nr. 1 din localitate învață,
în orele de practică, sub îndru
marea competentă a maiștrilor
(instructori, modul în care se re
pară vagoanele de diferite
tipuri.
O activitate care își atinge un
I dublu
scop : pe de o parte, elevii
sînt familiarizați de pe acum cu
viitorul loc de muncă, ceea ce
!va contribui la o integrare mai
grabnică in producție, iar ne de
alta, ei își văd concretizate cuInoștințele și deprinderile.
Știți cite vagoane de marfă
au reparat elevii de aici în ac
tualul an de învățămint ? Peste
1 350
! Și anul școlar încă nu s-a
încheiat...

I
I

CERINȚE ALE CREȘTERII EFICIENȚEI CONTROLULUI DE PARTID

Repartizarea rațională a forțelor
și buna organizare a muncii
Cunoașterea profundă a realități
lor, contactul nemijlocit cu organi
zațiile de partid sînt cerințe esenți
ale ale unei activități eficiente. Por
nind tocmai de la aceste cerințe, de
la necesitatea îndeplinirii în cele
mai bune condiții a sarcinilor economico-sociale ce-i revin — „Comi
tetul municipal de partid Constanța
a trecut să organizeze cu o mai
mare frecvență studii și analize la
care au participat largi colective
formate din cadre cu o temeinică
pregătire politică și de specialitate,
membri ai comitetului municipal de
partid, activul de partid și de stat,
ingineri, tehnicieni, cadre cu o bo
gată experiență de muncă și de
viață".
Citatul ■ de mai sus l-am preluat
din raportul pre
zentat
plenarei
comitetului mu
nicipal de partid
cu activul desfă
șurată în luna aprilie a.c. L-am
reprodus din do
rința de a arăta
că aici se cunoaș
te
importanța
controlului de partid efectuat de
largi colective, necesitatea de a
examina prin studii și analize stă
rile de lucruri dintr-o unitate sau
alta, astfel incit, în urma controlului,
a sprijinului acordat, activitatea să
cunoască un proces continuu de per
fecționare, neajunsurile constatate să
fie grabnic înlăturate. Este elocvent
în acest sens faptul că acționînd
prompt, în cîteva din unitățile care
nu reușeau să-și realizeze sarcinile
de plan, indicatorii economici și de
calitate, comitetul municipal de
partid a reușit (anul trecut ca și în
primul trimestru din acest an) să
asigure, prin mijloacele specifice
muncii de partid, îndreptarea unor
stări de lucru negative, îmbunătă
țirea activității acestora. Pe această
linie s-au înscris analizele efectuate
de colective, conduse de membri ai
biroului comitetului municipal de
partid, privitoare la modul în care
se acționează în unitățile economice
pentru aplicarea hotărîrii Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., din aprilie 1982, și a preve
derilor Decretului cu privire la gos
podărirea judicioasă și reducerea
consumului de energie electrică și
termică, ca și cele care au urmărit
realizarea unei corelații mai bune
între costurile de producție și cali
tatea produselor ș.a. Pe de altă parte,
controlul complex de partid desfă
șurat în patru mari unități — între
prinderea de prelucrare a lemnului,
întreprinderea mecanică navală —

Comisia județeană Brașov
pentru protecția mediului înconjurător ne amintește că, în fie
care an, la sfirșitul acestei săptămîni din luna mai. se organiIzau tradițională serbări cimpenești la frumoasa Poiană cu
narcise de la Vad-Sercaia. în
acest an însă o astfel de serIbare nu se mai poate organiza.
Din cauza deteriorării din anii
anteriori a frumoasei rezervații,
■ cit și din cauza lipsei de preci
pitații nu s-a putut reface întregul covor floral.
Turiștii sînt rugați să-și aleagă
în acest an alte zone pitorești,
contribuind astfel la ocrotirea
narciselor, care-i vor întimpina
la anul cu un plus de frumusețe.
•

I

I

I
I
I

. Ziceau
' cd-s prieteni
între familiile Măr șl Albert

municipiul Sfîntu Gheorghe
I din
se închegase, de-a lungul anilor,
o frumoasă prietenie. Adeseori
cînd în casa uneia,
Isecîndîntîlneau
în cealaltă familie. Ultima

Ioară, după ce s-au ospătat,
,,capii" celor două familii au în
ceput să discute în contradictoIriu pe o temă minoră, de care
nici ei nu-și mal amintesc bine.
Se părea că totul va decurge
normal — și așa a și decurs
!pînă la plecarea oaspeților. Gaz
da, Mâr Tibor, i-a condus pînă
la ieșirea din bloc. Soția l-a aș
teptat cit l-a așteptat pe Tibor
Iși, văzind că nu se mai întoarce,
s-a dus după el. L-a găsit bătut
și leșinat pe casa scărilor. A fost
Idus la spital direct pe masa de
operație. „Prietenul" de fami
lie îl lovise strașnic, după care
Iîși luase consoarta și plecase.
A fost condamnat la trei ani
închisoare.

ffS VIATA iDE -PART!DU»

S-au cunoscut pe stradă și —
cum relatează V. Văsîi în
I după
gazeta „Vremea nouă" dinVaslui
— el i-a declarat că e adeptul
dragostei fulgerătoare, la prima
I vedere. După o scurtă plimbare
prin parc, Anton D. din comuna
Găgești a invitat-o pe viitoarea
I „soție" acasă, pentru a-i cunoaș
te. chipurile, părinții. Si ea,
credula, s-a dus...
...A doua zi, mai multi cetaIțeni depuneau mărturie despre
modul in care au salvat-o pe
fată din mîinile lui A.D., care a
Iși fost condamnat la închisoare
pentru tentativă de viol.
în loc de comentariu sau con
cluzie, sugerăm eventualelor
I credule sau naive să-și amin
tească și de melodia Irinei Loghin : „Fetelor, mă ascultați...".

I
I

■

I

I înfr-0 sala
I de așteptare
Aniversarea împlinirii a 30 de
Ioni îl va găsi pe Gheorghe
Mailat la închisoare, așa cum
s-a mai întimplat și în alte
Idouă ocazii anterioare, la alte
aniversări. De data aceasta
— după cum ne informea
ză procurorul V. Rusu din
Cîmpulung — sus-zisul Gheor“ ghe
Mailat,
din
comuna
Bughea de Jos, a fost surI prins în sala de așteptare din
| autogara orașului, unde i-a furat
călător o sacoșă plină cu
I unui
mălai. Prins de cetățeni șl ares
tat de miliție, Mailat, care rivnise la mălaiul omului, a pus-o
din nou de mămăligă.

I

.... Cel mai strălucitor soare al
lunii mai din ultimii 20 de ani bol
tește toată ziua deasupra stațiuni
lor de pe țărmul Mării Negre...
Primii temerari, atît turiști străini,
cit și cei români, au înfruntat va
lurile mării... Se apreciază că sezo
nul estival ’83 este, în totalitatea
sa. mult mai bine pregătit decît în
alți ani... Obiectivele prioritare ale
pregătirilor — repararea și moder
nizarea bazei materiale, creșterea
gradului de confort, diversificarea
și îmbunătățirea calității servicii
lor, crearea tuturor condițiilor pen
tru ca vacantele ’83 să se desfă
șoare sub deviza : „Odihnă, sănă
tate. amabilitate". Iată, în esență,
sinteza informațiilor furnizate in
tr-o recentă conferință de presă de
către tovarășul Ion Goga, directorul
general al centralei O.N.T. „Lito
ral". O sinteză care s-a întregit și
prin constatările noastre în fiecare
stațiune. Dar mai ales prin impre
siile primilor turiști români și
străini. în număr de peste 10 000,
aflati aici în seria de după li mai.
Asupra amănuntelor de la res
pectiva conferință de presă vom
mai reveni și cu alte prilejuri. _Ce
spun oaspeții români și străini
despre începutul sezonului estival
pe litoralul Mării Negre ?
Pe Aurelia Nicolescu, pensionară
din București, am îritîlnit-o. îm
preună cu soțul, la hotelul ..Caraiman" din Neptun : „Venim aproape
în fiecare an pe litoral. N-am fost
niciodată pină acum in luna mai.
Am ezitat puțin cînd am pornit la
drum, Ne era teamă de starea vre
mii. Acum ne felicităm. închipuiți-vă : în luna mai 35 de qrade Cel
sius ! Ce-si poate dori mai mult un
om in vîrstă venit la mare~ decît
soare, liniște și ambianță plăcută ?
Le avem pe toate". într-adevăr.
stațiunea „Neptun" este o mare
grădină de flori, o mare grădină
multicoloră în care toată vegetația
a explodat ca petalele unei flori.
Ambarcațiunile au pornit pe lacuri,
magazinele s-au deschis, minicarele și-au reluat traseele. într-un cuvînt. vacanta a intrat în toate drep
turile ei.

(Urmare din pag. I)

® Se caută păgubașul care a
pierdut un portmoneu cu o mare
sumă de bani, găsit de inginerul
IStan Manolache și depus la
postul de miliție din Tismana.
@ Pierdut încrederea în cei
Icare se lăudau că numărul 13 le
aduce noroc. Mie mi-a adus tot
ghinion, pentru că, la a 13-a bțIcicletă furată de mine, un mi
lițian mi-a zis: „Dumitre Măgurean din Arieș (Bistrița-Năsăud
— n.n.j. hai de-acuma cu mine
| pe jos că e mai sănătos".
® Faliment. Cumpănind 2 900
Ide flori din Piața Halei și încercînd să le vîndă cu suprapreț
intr-o altă piață, tot din lași,
Matilda Nechita și Georgeta
IGangal au fost amendate, iar
„marfa" confiscată. Cine mai
vrea să dea... faliment ?
® Decese. Cu profundă amără
ciune, cîțiva apicultori anunță că
nefiind... anunțați de împrăștieIrea de substanțe toxice împotri
va dăunătorilor pe un teren al
I.A.S. Rm. Sărat s-au „săvîrșit
din zbor roditor multe din albiI nele lor culegătoare de floare și
I soare.
Rubrică realizată de

I

l_

Virgil GHEORGHIȚĂ

..Odihnă, sănătate, amabilitate"

I

' Mica publicitate

zații. ca în anul 1982 (în trimestrul
întîi din 1983 nu s-a planificat și nu
s-a efectuat nici un asemenea con
trol complex) fiecărui comitet îi va
veni rindul să fie controlat o dată la
15—16 ani (!).
Cuprinderea și rezolvarea sarcini
lor ce stau în fața comitetului mu
nicipal de partid se asigură prin
lărgirea bazei obștești a mun
cii de partid. Tocmai de aceea ne-am
propus să vedem cum sint folosite
forțele de care dispune comi
tetul municipal de partid. O docu
mentare, pe parcursul cîtorva zile,
în trei unități — întreprinderea de
prelucrare a lemnului, întreprinde
rea integrata de lină și întreprinde
rea mecanică navală Constanta —
ne-a permis constatarea că nu toti
membrii comitetului municipal de
partid sînt repartizați să participe în
asemenea colective de control. Este,
desigur, foarte bine că s-a apelat la
membrii inspecțiilor specializate te
ritoriale, la alte cadre de la bancă,
inspecții financiare sau specialiști
din diverse domenii. Aceștia sînt
însă, de regulă, mereu aceiași ! Greu,
foarte greu pot fi găsiți cîțiva din
cei 1 212 componenți ai activului de
partid al comitetului municipal des
pre care se spune că „lucrează pe
domenii de activitate", dar în reali
tate apar frecvent nu în munca con
cretă de zi cu zi, ci doar pe hîrtie. în
ultimul an s-a mai adăugat o import
t.ant.ă forță — cei 465 instructori ob-'
ștești — dar nici ei. cu rare excep
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I S-au cunoscut
I pe stradă...

Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii

ții, nu au fost cuprinși în colectivele
de control, deși hotărirea privitoare
la instituirea acestei categorii de in
structori prevede atribuții similare cu
acelea ale activiștilor de partid retribuiți. Nefolosirea decit sporadică
și în mică măsură a acestor forțe
face ca și controlul de partid com
plex să aibă o arie de cuprindere re6trinsă, nereușind o pătrundere in
adincime. pină la fiecare organizație
de bază și loc de muncă. Am incercat
să consemnăm și ce efecte au unele
„mici" colective de control care lu
crează pe baza unei tematici — des
pre care ni s-a vorbit aici.. Nu mi
nimalizăm prin nimic rolul și în
semnătatea acțiunilor desfășurate de
astfel de colective. Astfel, pot fi intîlnite planuri de măsuri judicios în
tocmite. îndepli
nite
întocmai.
Dar pot fi întilnite si colective
care au repre
zentat doar sim
ple prezente în
organizația de par
tid respectivă (în
treprinderea in
tegrata de lină)
care nu au făcut altceva decît să apeleze la cifre și rapoarte statistice
existente la comitetul de partid și di
verse servicii ale unității, le-au co
piat. au „fotografiat" diverse stări de
lucruri și au plecat. Adresindu-ne unor cadre cu munci, de răspundere,
unor membri ai birourilor organiza
țiilor de bază din secțiile de produc
ție cu întrebarea : „Ce colective de
control au trecut prin secția dum
neavoastră
răspunsul primit a
fost lămuritor : „E posibil să fi tre
cut pe aici, pe tioi însă nu ne-a în
trebat, nu ne-a consultat nimeni",
în încheierea documentării noastre
am relatat cele constatate tovarășu
lui Ion Cretu, secretar al Comitetului
județean de partid Constanța, care
ne-a spus : „Faptul că la Comitetul
municipal de partid Constanța _ nu
există o perspectivă clară a desfășu
rării controlului de partid și a con
trolului complex în special, ne arată
că am neglijat intr-o oarecare mă
sură acest comitet de partid, unde
ne-am bizuit prea mult pe faptul că
activează un secretariat și un birou
foarte bun. Desigur, este nevoie să
înlăturăm cu fermitate orice mani
festări de formalism care mai pot fi
întîlnite, să introducem mai multă
ordine în formarea și trimiterea unor
colective în unități, să stopăm ten
dințele de superficialitate din aceas
tă activitate".

în municipiul Constanța

j Un plus
. de frumusețe

I

Constanța, Șantierul naval „2 Mai" —
Mangalia și întreprinderea județeană
de producție industrială și prestări
servicii — a determinat eliminarea
unor neajunsuri încă din timpul con
trolului.
Măsuri bune dar — după cum vom
vedea '— insuficiente, întrucît au o
arie restrînsă de cuprindere. Se știe
astfel că toate organele și organiza
țiile de partid trebuie să fie cuprinse
în cadrul controlului complex de
partid cel puțin o dată la doi ani. In
municipiu activează 58 de comitete
de partid ce acționează in mari în
treprinderi. unități agricole, instituții,
patru comitete orășenești și patru
comitete comunale de partid. Or,
dacă se planifică a fi supuse contro
lului complex doar cîte patru organi

I
I
I
I
I
I
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avut ca oaspete. într-o primă vizită
de lucru, pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Atunci, la o însuflețită
adunare populară, secretarul general
al partidului nostru a declarat că și
orașul nostru va fi conectat la' pulsul
dezvoltării industriale dinamice, că pe
harta României va apărea un nou cen
tru al industriei noastre socialiste. Și
noul centru a apărut prin construi
rea a 4 mari întreprinderi. Miile de
locuri de muncă create în acest fel
au atras ca un magnet locuitorii co
munelor din jur, dar mai ales au de
terminat reîntoarcerea la vatra lor a
sute și sute de secui plecați în alte
centre muncitorești ale țării. Formați
la școala abnegației muncitorești din
citadelele industriale de îndelungă
tradiție revoluționară, aceștia au fost
practic nucleul pe care ne-am bazat
la inceput, pildă vie de disciplină și
responsabilitate muncitorească pen
tru cei care intrau atunci pentru pri
ma oară pe porțile unei fabrici.
Industrializarea a adus o însemna
tă sporire a veniturilor oamenilor
muncii, creșterea bunăstării lor. O
spune cu claritate volumul desface
rilor de mărfuri, care a sporit la Tîrgu Secuiesc în ultimii 18 ani de 4,24
ori. volumul prestărilor de servicii
către populație care a sporit de 4,4
ori. O spune faptul că aici s-a înăl
țat practic, alături de vechiul oraș,
cu celebrele sale curți medievale,
păstrate cu grijă, un nou oraș, mo
dern. numai în anii 1971—1982 con-

Dl. Jacques Borie, proprietarul
unei mari firme de vinuri din Bor
deaux. se află pentru prima dată
pe litoralul românesc. „Sînt un om
care a trecut de 50 de ani. Am fost
aproape in toate stațiunile renumi
te din Franța, Italia și Spania. Deși
stațiunile din zona Mangaliei nu se
află in plină activitate, nu e deloc
greu să remarci frumusețea lor ar
hitecturală, plajele imense de care
dispun și acest mediu ambiant atit
de frumos și liniștit. Iar hotelul sa
natoriul Mangalia în care îmi pe
trec sejurul, este o adevărată casă

Primele impresii
din „cartea vacanțelor"
arată câ sezonul a inceput
sub semne bune
a sănătății. Cine vine aici își poate
trata toate afecțiunile". Dl Borie a
venit cu soția, cumnata si o ne
poată. Aflăm că și dinsele s-au
simțit foarte bine aici. „Pentru că
— adaugă interlocutorul — in in
teriorul aceluiași așezâmint, hote
lul, se află și baza de tratament, și
piscina, și sala de gimnastică, și
clubul, totul... Cu marea, care e atît
de aproape, poți vorbi prin... geam.
Bucătăria românească — o surpri
ză plăcută. Mincarea e deosebit de
gustoasă, iar cantitativ — peste
puterile noastre. A trebuit să du
blăm programul de gimnastică și
plimbare. Altfel... Dar la anul, cînd
sper să revenim, vom fi mai bine
pregătiți. Să nu uit, încă ceva. Vi
zita la crama «Murfatlar» m-a aju
tat să fac și un schimb de expe
riență cu viticultorii de aici".
Doamna Garfunkel Paule din
Bruxelles. Belgia, refuză să încea
pă prin a-și împărtăși impresiile
numai din sezonul ’83. De ce ?
Iată : „Vin pentru a opta oară con
secutiv la Eforie Nord. Dacă astăzi
pot sta de vorbă cu dv. acest lucru
îl datorez stațiunii de aici și medi
cilor ei. Acum 8 ani îmi pierdusem

struindu-se peste 4 000 de aparta
mente. Aceasta înseamnă că două din
trei familii trăiesc în locuințe reali
zate în ultimii 15 ani.
La fabrica de mobilă ori la coo
perativa agricolă de producție Tîrgu
Secuiesc gazdele ne-au vorbit și des
pre o altă realitate a acestor ani.
Anume despre participarea activă,
responsabilă. în strînsă frăție, a oa
menilor muncii români și maghiari

Vocația creatoare
la conducerea activității economice.
La C.A.P. Tirgu Secuiesc, ne spunea
tovarășul Ferencz Laszlo, președin
tele cooperativei, anul trecut s-au
obținut producții agricole record la
hectar. Cu toate acestea, la ul
tima adunare generală a coopera
torilor. cei care au luat cuvintul. nu despre aceste rezultate
au discutat, ci despre ceea ce tre
buie făcut pentru ca in acest an
recoltele să fie și mai bogate. Pe
această bază, cooperatorii s-au an
gajat să obțină peste plan producții
mai mari cu 200 kg la grîu, cu
1 000 kg la cartofi, cu 3 000 kg la
sfecla de zahăr și premisele există
în acest sens, căci ei au făcut din
campania agricolă a acestei primă
veri cea mai scurtă campanie din is
toria de peste 30 de ani a unității.

vorbirea. Un .mare profesor din
Belgia, endocrlnolog, mi-a spus că
trebuie să mă operez. Dar că ope
rația are șansă numai 50 la sută.
Am ieșit plingînd de la el. Secre
tara, o femeie tinără, care fusese
în vacanță in România, m-a sfătuit
să vin aici, la Eforie Nord. După
numai 12 zile de tratament, nii-am
recăpătat vorbirea. Cînd m-am re
întors in Belgia și m-am prezentat
la profesor și-am spus „bună ziua"
cu vorbirea mea obișnuită, nu-i ve
nea să creadă. «Unde s-a întimplat
minunea asta ?» — m-a întrebat,
«în România» — i-am răspuns — și
el m-a rugat să-i felicit pe medicii
români. Așa că acum mă aflu aici
pentru a opta oară și am. să revin
la Eforie Nord cit voi trăi. Cum
mă simt ? Ca acasă. Acum mă cu
noaște toată lumea, am inceput să
învăț să vorbesc românește...".
în hotelul „Condor" din Mamaia
stăm de vorbă cu Mikael Nord,
funcționar in domeniul social, din
Stockholm. E pentru prima oară pe
litoral împreună cu un grup de 160
de tineri suedezi. După două zile e
roșu ca un rac și a făcut și o ușoa
ră insolație. „Obișnuit cu tempera
tura de la noi — ne spune — nu
mi-am dat seama că e atit de cald.
Dar a trecut. Sint ineîntat că apa
mării s-a încălzit și putem face
baie. Hotelul în care locuim e par
că construit pentru tineri. Ambian
tă plăcută, muzică, club. Noi toți,
cei 160 de tineri suedezi, am hotărît
să revenim și la anul. N-am întîlnit t> stațiune ca Mamaia, care să
fie încadrată, și de o parte și de
alta, de apă. Călătoria cu vaporașul
pe lacul Sutghiol pină la Insula
Ovidiu e o minune".
...Iată, așadar, primele impresii
din marea „carte a vacanțelor". Ele
sint. după cum vedeți, pozitive.
Ceea ce înseamnă că obligă gazde
le. pe măsură ce sezonul va intra
în „normal", se va apropia de mo
mentul de virf. să facă eforturi
pentru a fi mereu la aceeași înăl
țime.

Constantin PRIESCU

...Pe masa tovarășului primar Mar
ton Albert am văzut o broșură —
„Meșteri ai artei naive", editată de
Comitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Covasna. Sint în
fățișate realizările a 7 artiști plastici
populari din județul Covasna — 2
români și 5 maghiari. Ei vorbesc des
pre plămădirea lucrărilor lor — mul
te fiind intrate deja în patrimoniul
instituțiilor muzeale locale — despre
proiecte și gînduri de viitor. Este cea
de a treia broșură de acest fel. Și în
același timp o nouă și elocventă
mărturie a climatului cultural-artis
tic de la noi. în cadrul căruia orice
talent, fără deosebire de naționalita
te. se poate împlini, orice vocație se
poate desfășura plenar.
Despre acest climat propice muncii
și creației vorbesc aici la Tirgu
Secuiesc multe alte date și fapte. în
deceniul care a trecut de la înfiin
țarea lui, muzeul orășenesc a fost
vizitat de peste 126 000 de oameni.
Anual, în sălile lui expun 12—15 ar
tiști plastici din județ sau din afara
lui. De curînd și-a inaugurat activi
tatea un teatru popular, iar Casa orășenească de cultură se mindrește
că, in 1982, la Tîrgu Secuiesc au fost
prezentate 70 de spectacole teatrale
și alte 40 de programe cultural-artistice.
...Se spune că și într-o picătură
se dezvăluie oceanul. Destinul ora
șului Tîrgu Secuiesc stă mărturie
pentru destinul unei întregi țări în
epoca cea mai fertilă a istoriei sale.

UN INCIDENT, APARENT, MINOR
„...în ziua de 19 martie a.c., ora
15,05 eram în drum spre poarta de
ieșire din fabrică. în fața mea se
mai găseau circa 50 de muncitori.
Deodată a apărut de la serviciul
personal tovarășul director Pîriianu
care a început să se răstească la
noi și să ne adreseze cuvinte gre
le. Unora le-a ridicat legitimațiile
de serviciu. Cinci zile mai tîrziu
au fost alegeri de grupă sindicală.
Am luat cuvintul, am spus că pe
1 iulie a.c. mă voi pensiona după
30 de ani de muncă in aceeași fa
brică și. apoi, am luat atitudine
împotriva modului in care ni s-a
adresat directorul. După alte cîteva
zile, șeful sectorului tricotat, tov.
State Petrescu, a intrat în secție și
a început să strige la noi : „Ce
credeți, dacă ați criticat în ședință,
ne-ați băgat pumnul în gură ? !“,
în aceeași zi a avut loc o ședință
fulger cu cele două schimburi din
toate sectoarele. Am fost pusă în
discuție pentru că aș fi adus jig
niri conducerii fabricii și am fost
amenințată că mi se va desface
contractul de muncă. întrucît aș
tept să fiu dată afară din serviciu,
vă rog să mă ajutați de urgență".
Am citat părțile esențiale din
scrisoarea muncitoarei Paraschiva
C. Olteanu de la Fabrica de cio
rapi din Cîmpina, adresată ziaru
lui „Scinteia", scrisoare pe care re
dacția a trimis-o imediat, spre ve
rificare și rezolvare, președintelui
Consiliului sindicatelor din județul
Prahova. Neprimind operativ răs
punsul, ne-am deplasat la fața
locului.
...Iată-ne, mai întîi, la Comitetul
orășenesc de partid Cimpina. Se
cretarul cu probleme organizatori
ce, tovarășul Ion Paraschiv, iși ex
primă nedumerirea : „Pîriianu ? 1
în ultimii doi ani de cind conduce
fabrica a pus-o pe roate. Credem
că și lui i se datorează faptul că
indicatorii de plan au fost triplați,
cu aceeași forță de muncă și ace
lași utilaj ; că se menține la nive
lul întreprinderilor fruntașe în ca
drul Centralei industriei tricotajelor
București. Dar să verificăm".
Pentru asta și venisem. însoțiți
de o tovarășă activistă a comitetu
lui orășenesc, discutăm cu absolut
toți cel reclamați de Paraschiva C.
Olteanu. Apoi cu foarte multe mun
citoare din secția în care lucrează,
cu secretarul adjunct al biroului
organizației de bază P.C.R., cu pre
ședinta sindicatului. Și... am înre
gistrat surprinderea manifestă a
acestora față de scrisoarea adresată
ziarului. Pentru că Paraschiva C.
Olteanu era, cum s-ar spune, bine
mersi, la locul ei, mai bine zis la
războiul ei de tricotat. Nici sancțiu
ne, nici înlăturare din serviciu...
Atunci despre ce era vorba ? O
sesizare, cumva,, neadevărată, cu
fapte imaginare ? 1
Nu, în nici un caz așa... Ce s-a
întimplat de fapt ?

■ Impresionantă mobilizare de...
ștampile și semnături pe scrisoarea
primită din partea a patru asociații
de locatari și proprietari de locu
ințe din Capitală, anume din
blocurile de pe strada Visarion nr.
10, Șoseaua lancului nr. 5 și 7 și
Măgura Vulturului nr. 51. Ni se
relatează despre „slaba conducere
a creșei de zi nr. 47 din blocul
111". Semnatarii propun: să se
monteze bănci și obiecte de joacă
pentru copii. Deci, știți ce trebuie
făcut, tovarăși locatari. Cu sigu
ranță că printr-o mobilizare la fel
de puternică a forțelor proprii, de
care, sintem siguri, dispuneți, • s-ar
înlătura neajunsurile. Adică, reți
nem cele semnalate, dar vă subli
niem că soluția cea mai bună stă
în mîinile dv., într-o acțiune unită
a asociațiilor de locatari.
■ „Cu toate că sintem frați
buni (subl. ns.), de trei ani ne
judecăm pentru 30 cm. de pămînt",
ne scrie Ion loniță din satul Poenari, comuna Ulmi, județul Giurgiu.
Urmează o lungă descriere a mo
dului în care pîrîtul — adică
fratele - și-a construit „cu rea
voință" o magazie „care pătrun
de 30 cm „pe terenul sub
semnatului". Procese, sentințe etc.
In sfîrșit, ni se cere sprijin „pen
tru a pune capăt acestei neîn
țelegeri". O facem cu plăcere,
tovarășe Ion loniță. Citiți cu glas
tare, de mai multe ori, cuvintele pe
care le-am subliniat în scrisoarea
ce ne-ați adresat-o : FRAȚI BUNI.
Nu vă spun nimic ?
El „Mama ne-a părăsit... am
auzit că se află pe undeva prin
Constanța, unde lucrează pe la sere,
sau alte unități agricole. Eu, Vandana, în virstă de opt ani, Nadia,
de șapte ani, Costel de patru ani și

\

N-AVEȚI UN.
IN PLUS?
Mai mul‘l membri ai coopera
tivei agricole de producție „Pod
goria" din satul Fîntîni, comuna
Nicorești, județul Galați, ne
semnalează că de mai multe
luni de zile magazinul din lo
calitatea lor stă închis din lipsă
de... gestionar. Pentru cumpără
turile ce trebuie să le facă ei
trebuie să străbată drumul pină
la magazinul din centrul comu
nei sau în alte localități. Poate
că, în cele din urmă, conducerea
cooperativei de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor va
depune mai mult interes pentru
încadrarea unui gestionar la
magazinul respectiv.

La 19 martie, un grup mare de
muncitori se grăbeau să iasă pe
poarta fabricii, mai devreme de
ora încetării lucrului. Directorul i-a
interceptat (deci nu la ora 15,05 1)
și, după cum singur recunoaște,
modul in care s-a adresat celor în
culpă n-a fost deloc de deosebită...
amabilitate. Li s-a adresat într-a
devăr dur, vehement.
Dar ședința fulger, despre care
vorbea semnatara, n-a fost convo
cată pentru punerea ei in discuție,
ci pentru a se prelucra, cu toate
sectoarele din fabrică, noile regle
mentări privind retribuția și disci
plina. Prilej cu care s-a spus, fără
să se citeze vreun nume, despre
unele acte de indisciplină, formulindu-se că „nu vor apuca pensia
în fabrica de ciorapi cei care re
petă astfel de acte". Paraschiva C.
Olteanu s-a simțit vizată, s-a spe
riat și s-a și văzut cu contractul de
muncă desfăcut.
De ce consemnăm totuși acest in
cident, aparent minor, și care, după
cum s-a putut constata, n-a avut
nici un fel de deznodămînt dra
matic ? Pentru simplul motiv că
anumite aspecte au incă o arie de
răspîndire, care trebuie să ne
preocupe.
în primul rînd e vorba de pă
rerea absolut eronată că, pe fondul
unor notabile rezultate economice,
demne de laudă, unii conducători
de întreprindere își pot permite

derogări de la codul unui lim
baj urban, de înaltă civilitate.
Or, rezultatele economice pot fi
cu atit mai fructuoase cu cit
capacitatea profesională este dubla
tă de o comportare ireproșabilă.
Subliniem acest lucru supunindu-1
atenției cadrelor economice de con
ducere din întreprinderi, ingineri
lor, tehnicienilor, maiștrilor.
în al doilea rînd, e vorba de con
vingerea, la fel de eronată, potrivit
căreia, ani îndelungați de serviciu
pot permite cuiva, fie și numai o
singură dată, derogări de la impe
rativele disciplinei muncii. Or, in
ziua cu pricina, Olteanu C. Paras
chiva era in culpă, alături de cei
lalți „grăbiți" la plecare. După un
calcul sumar, grupul celor 50 de
muncitori, în cinci minute de muncă
efectivă ar fi realizat 400 de pe
rechi de ciorapi. Să mai amintim
corespondentei noastre că valoarea
unui singur minut pentru economia
noastră națională se traduce in 3
milioane lei producție ? Unui mun
citor cu stagiu atit de vechi în
producție i se cere, cu atît mai
mult, să fie exemplu pentru cei
lalți. Mai ales că .există legi care
prevăd măsuri punitive mai aspre
decît o „dojană" făcută cu violențe
de limbaj. Deși, repetăm, un ase
menea limbaj nu poate întruni
aprobare...

Marta CUIBUȘ

Toți îl aprobă, nimeni nu-i rezolvă^
Constantin Vărvăruc, om la peste
60 de ani, ne-a sesizat că de la
înființarea cooperativei agricole de
producție și în comuna Corni a dis
pus de lot în folosință personală pe
unul și același teren. De fapt, al lui
de mai înainte : o grădină pe care o
moștenise. Și în toată perioada cit
a lucrat, nu i s-au putut aduce —
de către vecini, autorități etc. —
decît cuvinte de prețuire. Ca și
pentru munca depusă pe ogoarele
cooperativei agricole, dealtfel. Ca
și pentru contribuția la fondul de
stat, an de an, cu produse agroalimentare din gospodăria personală.
Cu mai bine de un an în urmă i
s-a spus însă că o parte din lot' va
trece în folosința vecinului. Lui i
s-a propus , in altă parte. Nu i s-a
explicat motivul. Fiindcă, unul lo
gic, drept, cinstit nici nu putea fi.
Mai mult chiar : vecinul. Constan
tin Ceapraga, lucrător navetist în
Botoșani, nici n-avea dreptul la un
asemenea teren. Avea în schimb
altceva: relații „amicale" cu cineva
de pe la autoritățile locale. Care,
păsuindu-1 de toate obligațiile de
locuitor al satului („nu tu contract
de lapte, nu tu zi lucrată în coope
rativă. nu tu...“) a convenit să-i
mai facă și noua... ofertă. (Din
pură simpatie cumva?).
Omul, adică Vărvăruc, s-a stră-

Claudiu de trei ani vă rugăm să
publicați ce am pățit noi, căci noi
ducem un dor mare și greu". Exact
ceea ce și facem, micuță Vandana
Ungureanu, din comuna Seini, jude
țul Maramureș. Cu convingerea că, în
cele din urmă, cineva va citi, lată
și adresa pe care ne-ai cerut-o :
„Radioteleviziunea română, Bucu
rești, Ancheta T.V.".
H Nici noi nu înțelegem, tovarășe
loan Bîrsan, din satul Buteni, co
muna Mădărău, județul Cluj, ce
anume l-a îndemnat pe loan Rusu
să bage tractorul cu discuri în cei
30 ari de griu al dumneavoastră,
în luna aprilie. Cazul este grav, iar
procedeul — ilegal. Ați Sesizat și
consiliul popular comunal ?
H Da, tovarășe losif Frențescu,
din Huși, legea este una pentru toți
cetățenii. Consiliul popular județean
Vaslui a dispus, în consecință, de
molarea construcției la care vă re
feriți, deoarece fusese ridicată prin
eludarea legii.
H „Gestionarul chioșcului ali
mentar ne tot amină de trei luni
cu aducerea cantității de zahăr ce
ni se cuvine", ne scrie cititorul
Dumitru Paraschiva din satul Gura
Șușiței, comuna lonești, județul
Gorj. Amînările sînt motivate prin
lipsa mijloacelor de transport. „Dar,
observă cititorul, în sat vine săptămînal un camion plin de băuturi
alcoolice. Nu cumva gestionarul se
îngrijește in primul rînd de băutură
pentru că îi aduce un „ce cîștig", pe
cind zahărul și celelalte produse
nu ?" Poate și tovarășii din condu
cerea UJECOOP-Gorj își vor pune
această întrebare. Urmată și de un
răspuns grabnic.

L. DUTA

GESTIONAR

— Mămico, o stea căzătoare
pune-ți repede o dorință I...
— Să avem iar gestionar la
magazinul din satul nostru I I I
Desen de Adrian ANDRONIC

duit cit a putut să demonstreze că
s-au încălcat legi ori alte acte nor
mative. Că la urma-urmei n-au
procedat omenește. Cu ce s-a ales ?
Cu amenințări, ba Chiar cu injurii.
Și din partea viceprimarului. Costache Lupu, și din partea altora. S-a
adresat, atunci, conducerii consiliu
lui agroindustrial. O comisie a aces
tuia s-a deplasat la fața locului, a
analizat situația și... i-a dat drep
tate 1 Care dreptate a durat, în ochii
vecinului, pînă la... plecarea comi
siei. Au venit apoi, la cererea sa
(urmarea scrisorilor adresate, a
audiențelor la care s-a prezentat),
rînd pe rînd. diferite cadre de la
nivelul județului. Aceeași consta
tare : „ai dreptate, cultivă-ți ogo
rul". Urmată însă de fiecare dată
de aceeași reacție din partea veci
nului : „nu te băga că...“. în cele
din urmă, oarecum agasat, prima
rul comunei i-a zis : „Dreptate ai 1
Dar dumneata nu vezi că Ceapraga
ista e-un Strîmbă-lege ? Cum ai
da-o, tot pe-a lui o ține. Lasă-te pă
gubaș, mai bine. Țe sfătuiesc eu.
Iată un sfat cu care nu putem fi
de acord, mai ales cînd vine din
partea cuiva care răspunde de toate
problemele unei comune, inclusiv
de respectarea legalității.

Sîlvestri A1LENE1

ECOURI LA
SEMNALELE RUBRICII
® Referitor la propunerea publi
cată în „Scinteia" nr. 12 641 (i,Ce
se întîmplă cu metalele vechi de
prin gospodăriile cetățenilor ?") Di-,
recția generală comunală și de gos
podărie locativă din cadrul Comite
tului pentru Problemele Consiliilor
Populare ne-a comunicat că, in
acest sens, a fost elaborat și apro
bat un program de măsuri tehnicoorganizatorice și administrative. In
tre altele, se prevede dezvoltarea
rețelei unităților de colectare de la
populație a materialelor refolosibile
prin înființarea de noi puncte dotate
cu conteinere sau tonete pentru
depozitarea selectată a materialelor.
Se precizează că, în primele trei luni
din acest an, s-au înființat 32 de
astfel de noi puncte, urmărindu-se
ca, pînă la sfirșitul anului, la un
număr de 8 000—10 000 locuitori să
existe un punct sau centru de co
lectare. Totodată, s-au prevăzut mă
suri de -antrenare și mobilizare a
asociațiilor de locatari, a comitete
lor cetățenești, a organizațiilor de
femei și tineret, a tuturor oameni
lor muncii pentru a participa efectiv
la aceste acțiuni de introducere in
circuitul economic a tuturor mate
rialelor refolosibile.
O Răspunzind solicitării cititorului
Petru Flueraș din Cluj-Napoca, de
a se publica mai multe broșuri de
popularizare pentru mica zootehnie,
Direcția generală economică zooveterinară din Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare a făcut ur
mătoarele precizări :
Pentru cei interesați în creșterea
viermilor de mătase, editura ,,Ceres"
a tipărit anul trecut lucrarea „Creș
terea viermilor de mătase". De ase
menea, stațiunea de cercetare seri
cicolă a editat și difuzat pentru cei
care contractează livrarea gogoșilor
de mătase o broșură privind tehno
logia de creștere a viermilor de
mătase, iar în unele județe (Argeș,
Buzău etc.) s-au elaborat și difuzat
pliante de popularizare a metode
lor de creștere. Se mai menționea
ză că specialiști ai stațiunii de cer
cetare și producție pentru sericicul
tură pregătesc două lucrări privind
tehnologia plantațiilor de dud și,
respectiv, creșterea viermilor de mă
tase, folosind frunzele de dud, ricin
și stejar.
In ce privește creșterea iepurilor
de casă, în acest an se reeditează
o lucrare de specialitate care, în
curînd, va apărea în librării. Sînt, de
asemenea, în lucru și alte broșuri
privind bolile iepurilor de casă,
precum și tehnologia de creștere a
acestor animale mici. Se mai men
ționează că, în acest an, va apărea
o lucrare privind cultivarea ciuper
cilor, sub îngrijirea institutului de
cercetare de specialitate de la
Vidra.

PAGINA 3

SCINTEIA — vineri 20 mai 1983

#/?// - ClT MAI MULT CĂRBUNE!

ÎN AGRICULTURĂ, SUB SEMNUL URGENȚEI:

IRIGAREA PLANTELOR
După aprecierile specialiștilor de
la întreprinderea de exploatare a
lucrărilor de ' îmbunătățiri funciare
din Slobozia, in județul Ialomița
programul de irigare a culturilor
stabilit pentru intervalul 13—20 mai
nu se va realiza cu peste 2 000 hec
tare. Si aceasta într-o perioadă cind
plantele au mare nevoie de apă.
Asupra cauzelor vom reveni. Să
vedem mai întii cum se aplică udă
rile.
Dintr-un început trebuie spus că
acolo unde se asigură o bună func
ționare a sistemelor de irigații în
treaga activitate de udare a culturi
lor se desfășoară în condiții bune.
Nu la fel stau lucrurile in noile
amenajări pentru irigații. în subsis
temele Țăndărei și Amara din sis
temul Ialomița — Călmățui și în
sistemul Bordușani, care cuprind
peste 18 000 hectare aflate încă în
garanția constructorului, apar defec
țiuni atît la instalațiile de pompare
și aducțiune a apei, cit și în apli
carea udărilor. Este și motivul pen
tru care ne-am axat investigațiile
în cîteva unități agricole care au te
renurile în subsistemul de irigații
Țăndărei. în amenajări noi. aflate
în primul an de exploatare:
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Țăndărei, îl însoțim
într-un control pe tovarășul Victor
Mocioniu. activist al comitetului ju
dețean de partid. Pe terenurile coo
perativelor agricole Ograda. Bucu,
Gheorghe Lazăr și ale I.A.S. Ograda,
oamenii erau la datorie. Aripile de
udare au fost scoase toate în cîmp
și sînt mutate de două ori pe zi. La
G.A.P. Gheorghe Lazăr. o întîlnim și
pe tovarășa Constanța Czervvinschi.
s- iretar al comitetului județean de
+ Hid, care răspunde de consiliul
agroindustrial Țăndărei. Aflăm că
pentru buna desfășurare a activității
de irigații comitetul județean a sta
bilit un ansamblu de măsuri. între
care : scoaterea în cimp a tuturor
echipamentelor de udare, asigurarea
forței de', muncă pentru mutarea
aripilor cțe ploaie, instituirea unui
control riguros, de zi și de noapte,
a întregii acțiuni și organizarea unor
echipe de intervenție în fiecare uni

PRODUCȚIA MEDIE ZILNICĂ
PLANIFICATĂ PE ANUL 1983:

tate agricolă care să sprijine între selor locale de apă. Adică, ce se aplicat udări, deficitul de umiditate
prinderea de specialitate în înlătura ciștigă prin spirit de inițiativă și ac din sol a ajuns la peste 1 600 metri
rea defecțiunilor tehnice care apar. țiuni gospodărești, se pierde tocmai cubi de apă la hectar, iar culturile
I.A.S. Ograda reprezintă din acest acolo unde apa ar trebui să se asi de grîu și orz suferă. Constructorul,
punct de vedere un model despre gure în cantități suficiente și la în garanția căruia se află lucrările,
unele dintre acestea încă nerecepțio
modul in care trebuie să fie organi timp. Care sînt cauzele ?
zată activitatea de irigare a cultu
Numeroase stații de pompare și de nate. nu înțelege nici acum că tre
rilor. Aici. 450 de aripi de udare asi punere sub presiune a apei din sis buie să treacă grabnic la înlăturarea
gură irigarea neîntreruptă a cultu temul Țăndărei au defecte cîte una, defecțiunilor, susținînd că răspunde
rilor. „Sintem pregătiți să irigăm două și. chiar trei eleetropompe. Din rea pentru această situație ar reveni
zilnic cite 1 000 de hectare — ne acest motiv nu se poate asigura de LE.L.l.F. Slobozia- sau unităților
spune tovarășul Petre Dumitrescu, bitul de apă necesar pentru funcțio agricole beneficiare.
Iată un caz concludent în acest
sfens. Anul acesta, la C.A.P. Gheor
ghe Lazăr nu s-au putut face udări
pe mari suprafețe. Nichifor Popescu,
șeful lotului nr. 4 al T.C.I.F. Bucu
rești. se străduia să ne convingă că
de vină este unitatea agricolă și că
toate instalațiile și amenajările se
află în perfectă stare de funcționare.
Solicitat de noi să pună în funcțiu
ne două agregate de pompare de pe
platforma 37, a început să bată in
retragere. Totuși, nu a avut încotro.
Si iată ce a rezultat. Apa pompată
pe antenă cu o presiune de numai
în unități agricole din consiliul agroindustrial
3 atmosfere. în loc de 6—8 cît ar fi.
trebuit, a relevat la conductele ’în
Țăndărei
—
Ialomița
gropate 15 avarii mari și 7 mai mici.
■*
. • •*
Numai pentru înlăturarea acestor de
fecțiuni va trebui să se piardă 2—3
inginerul-șef al întreprinderii. Acum narea tuturor echipamentelor de iri săptămini. Este un caz ce vorbește
deschidem pe ultimele suprafețe, în gații programate, iar calitatea udări de la sine despre iresponsabilitatea
lanurile de porumb, floarea-soarelui, lor lasă mult de dorit. Neasigurin- și superficialitatea de care au dat do
soia și fasole, culoare pentru mon du-se presiunea optimă, nu se pot vadă constructorii și cadrele tehnice
tarea echipamentelor de udare ce realiza nici suprafața prevăzută a se ale șantierului care au executat lu
vor fi mutate mecanizat. Problema iriga, nici norma de apă la hectar și crările la acest sistem. .
este să ni se asigure apă suficientă. nici uniformitatea udărilor. Astfel de
încheierea investigației noastre,
Or. în această privință, ne îngrijo situații sînt des întîlnite. în coopera amLadiscutat
cu tovarășul Filip Pe
rează desele defecțiuni ce apar în tivele agricole Bucu. Ogradă. Gheor trescu, directorul
întreprinderii jude
ghe Lazăr și la I.A.S. Ograda.
funcționarea sistemului".
țene
de
exploatare
a lucrărilor de
Reținem această observație întruDar cel mai grav este faptul că și
funciare, care ne-a
cît. sub o formă sau alta, ea avea să acum, după doi ani de la darea în îmbunătățiri
spus : „Pentru perioada imediat ur
se repete în toate unitățile agricole folosință a sistemului, apar defec mătoare trebuie, așa cum a stabilit
din acest sistem pe unde am trecut. țiuni și avarii frecvente în rețeaua comandamentul central pentru agri
Și. după cum ne-am convins, există de canale și conducte îngropate pen cultură, să atingem un ritm zilnic de
motive de îngrijorare în ce privește tru aducțiunea apei. Pretutindeni, în irigare a culturilor de 10 035 hecta
asigurarea apei. Așa cum spuneam această zonă, printre culturi pot fi re. în acest scop este însă necesar ca
la început, programul de udări sta văzute mormane de pămînt. rezul eforturile ce le depune colectivul în
bilit pentru săptămînă 13—20 mai nu tate de la săpăturile făcute la con treprinderii noastre să fie sprijinite
se va realiza cu peste 2 000 hectare, ducte îngropate. Și asta pentru a re substanțial de constructorii noilor
situate în marile sisteme de irigații. media lucrările de slabă calitate fă
Aceasta vine în contradicție cu efor cute de constructorul sistemului — amenajări de irigații’, unde sînt loca
turile ce se fac în toate unitățile șantierul Grivița al T.C.I.F. Bucu lizate problemele cele mai grele".
agricole din județ pentru irigarea rești. Din această cauză, suprafețe
Aurel PAPADIUC
suplimentară a unor suprafețe nea însemnate n-a.u putut fi irigate de
Mihai V1ȘO1U
menajate. prin folosirea tuturor sur loc. Dealtfel, acolo unde nu s-au
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Mai multă răspundere
pentru funcționarea neîntreruptă
a noilor amenajări!
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Producții sporite prin folosirea cu indici

superiori a forței de muncă și a utilajelor
în perioada care a trecut din acest an a avut loc o îmbunătățire
a activității în industria minieră. După cum se știe, la indicația con
ducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din luna
februarie s-a trecut la aplicarea noului program de lucru în minerit,
s-au luat o serie de alte măsuri pentru sporirea mai susținută a pro
ducției de cărbune. în legătură cu rezultatele obținute și măsurile ce
trebuie întreprinse în continuare în acest scop, am avut o convorbire
cu tovarășul ROMICĂ STANCIU, adjunct
”
al ministrului minelor.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Acum, la ordinea zilei
- prășitul porumbului

TIMIȘ:

în județul Timiș, zonă care a be
neficiat în această primăvară de
cantități mai mari de precipitații,
culturile de sfeclă de zahăr, floareasoarelui și porumb au răsărit și s-au
dezvoltat viguros. Concomitent, au
apărut și au crescut și buruienile,
fapt ce a impus mobilizarea tuturor
locuitorilor satelor la prășitul cultu
rilor. Pe baza indicațiilor date de
comitetul județean de partid, con
ducerile unităților agricole au adop
tat o serie de măsuri tehnico-organizatoriq'e menite să impulsioneze
desfășurarea în ritm susținut a lu
crărilor de întreținere. Astfel, s-a
■jjribilit ca în fiecare comună să fie
Organizate echipe compuse din coo
peratori și lucrători neagricoli care
să lucreze, cot la cot, anumite su
prafețe de culturi prășitoare. Un ac-r
cent deosebit se pune pe activitatea
cadrelor chemate să asigure asistență
agrotehnică și controlul calității
muncii. Toate aceste măsuri au de
terminat creșterea continuă a rit
mului de lucru atît la prășitul meca
nizat, cît și la cel manual. Prașila a
doua manuală la sfecla de zahăr,
bunăoară, se execută acum pe ulti
mele suprafețe din cele 16 000 de
hectare însămînțate. Totodată, se
află în plină desfășurare a doua
prașilă mecanică, care s-a aplicat pe
63 la sută din suprafață, ritmul de
lucru fiind în creștere de la o zi
la alta.
în această săptămînă a început și
prașila a doua mecanică'la floareasoarelui, lucrare executată pe 5 660
hectare — respectiv 57 la sută din
suprafața cultivată.
Odată cu încheierea răritului
sfeclei de zahăr și avansarea prășitului mecanizat la sfecla de zahăr și
floarea-soarelui, s-au creat condiții
ca forjele umane și tehnice să fie

MUREȘ:

concentrate la prășitul porumbului,
cultură care ocupă. în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din județ,
peste 160 000 hectare. Drept, rezultat,
comparativ cu ziua de luni, cînd
s-au prășit mecanic 8 379 hectare, iar
manual 1 736 hectare, marți supra
fețele prășite mecanic și manual au
fost mult mai mari, respectiv. 17 570
hectare, pentru ca miercuri să se
atingă cea mai mare viteză de lu
cru din actuala campanie : 20 594
hectare prășite manual. Practic. în
cursul zilei de miercuri s-a încheiat
prima prașilă mecanică pe întreaga
suprafață cultivată cu porumb, trecîndu-se cu forțe sporite la aplicarea
celei de-a doua prașile.
O oarecare răminere în urmă se
înregistrează la prășitul manual al
porumbului, lucrare executată nu
mai pe 62 la sută din suprafața
aflată în cultură, ceea ce nu reflectă
adevăratul potențial de muncă de
care dispun unitățile agricole. Aceas
ta deoarece într-o serie de coopera
tive agricole și întreprinderi agri
cole de .stat din consiliile agroindus
triale Făget, Topolovățu Mare. Banloc, Orțișoara, Gătaia și Buziaș nu
toți locuitorii satelor participă la
prășit. Priritr-o organizare temeinică
a muncii și, mai ales, printr-o mo
bilizare generală a tuturor forțelor
apte de muncă din fiecare Idealitate
— așa cum se procedează în consi
liile agroindustriale Cenei. Lovrin.
Sacoșu Turcesc, Belinț — este pe
deplin posibil ca ritmul prășitului Ia
porumb să fie intensificat peste tot,
astfel ca această lucrare urgentă să
se încheie cel mai tîrziu la sfîrșitul
acestei- săptămîni.

Cezar IOANA
corespondentul

„Scînteii"

Exemplul fruntașilor să fie urmat
in cit mai multe unități

în multe unități agricole din jude
țul Mureș, mecanizatorii și coopera
torii lucrează în ritm . susținut la
prășitul porumbului, cultură care, pe
ansamblul județului, ocupă o supra
față de 79 000 hectare. Pînâ în seara
zilei de 18 mai. prașila mecanică a
fost executată pe 23 110 hectare —
40 la sută din suprafață, iar prașila
manuală — pe 18 470 hectare, adică
25 la sută din suprafață. Se cuvine
relevat că insăm înțărca mai timpu
rie decit în alți ani a acestei plante
a făcut ca, la această dată, porumbul
să fie dezvoltat uniform pe aproape
întreaga suprafață cultivată. Cum se
acționează în unități ?
„Anul trecut, în unitățile din con
siliul nostru am realizat, in condiții
de neirigare, o producție medie de
3 400. kg porumb boabe la hectar —
ne spune Valentin Catarig, inginerul-șef al consiliului agroindustrial
Iernut. De bună seamă, nu ne-am
declarat mulțumiți. Și iată de ce : în
timp ce unele unități, cum sînt cele
din Cuci, Cipău, Iernut, Sălcud,
ne-au demonstrat, în ultimii ani, că
și pămîntul nostru poate da producții
apropiate de 6 000 kg porumb boabe
la hectar, altele abia au realizat, în
aceeași zonă de favorabilitate, 2 800
kg la hectar. Drept care, în acest an
punem un accent cu totul deosebit
pe două aspecte : executarea Ia timp
a prașilelor și păstrarea densității de
cel puțin 60 000 plante recoltabile la
hectar".
într-adevăr. în raidul nostru prin
unitățile din acest consiliu agroin
dustrial. aveam să constatăm că
specialiștii, cadrele de conducere, pri
marii urmăresc ca, prin executarea
prășilei mecanice sau manuale, să
nu fie afectată, sub nici o formă,
densitatea optimă stabilită. „Pe
această solă de 54 hectare — ne spu
ne mecanizatorul Emil Popa —
ne-am propus să obținem o produc
ție de 10 000 kg porumb boabe la
hectar. Pe ce ne bazăm ? Fiind o
tarla mecanizabilă, aplicăm cel. pu

țin patru prașile. Practic, cît per
mite înălțimea porumbului. Apoi, cu
cultivatoarele, echipate cu doza
toare, administrăm suplimentar la
fiecare prașilă îngrășăminte cu azot".
Așa se lucrează și în cooperativele ’
agricole Cuci, Cipău, Sălcud, ca
dealtfel în întreg consiliul agroin
dustrial Iernut, unde in seara zilei
de 18 mai s-a încheiat prașila me
canică pe întreaga suprafață de 2 712
hectare cultivate, iar cea manuală —
pe 1 284 hectare. Lucrările sînt avan
sate și în unitățile din consiliile
agroindustriale Luduș, Zau de Cîmpie,
Sărmașu, unde prima prașilă ma
nuală și cea mecanică sînt pe punctul
' de a fi terminate.
Din păcate, în unele unități agri
cole, îndeosebi cele din nordul ju
dețului, deși culturile de porumb
sint îmburuienate, prașila n-a început
sau s-a executat pe suprafețe mici.
Este cazul celor din consiliul agro
industrial Fărăgău, unde în ziua
raidului, deși timpul era deosebit de
frumos, nu s-a lucrat practic la
prășitul porumbului. Ne interesăm
unde sînt specialiștii. Aflăm că pre
ședintele consiliului agroindustrial,
loan Meșter, este plecat în con
cediu. iar Dumitru Moraru, inginerulșef, are unele treburi de rezolvat la
C.A.P. Poarta. Menționăm că în uni
tățile din acest consiliu, din cele
4 119 hectare cultivate cu porumb,
prașila mecanică a fost realizată abia
pe 209 hectare, iar cea manuală încă
nu a început. Oare învățămintele din
anul trecut, cînd unitățile din acest
consiliu agroindustrial au realizat re
colte necorespunzătoare, nu sînt su
ficiente pentru a. îndemna cadrele
de conducere și specialiștii din aoeste
unități să ia măsuri hotărîte pentru
intensificarea prășitului ? Și în uni
tățile din consiliile agroindustriale
Morăreni. Sovata. Miercurea Nirajului și altele lucrările de întreținere
a porumbului sînt întîrziate.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

*
„Scînteii
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punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție ?
— în acest an, ca urmare a inves
tițiilor ce se vor efectua, capacită
țile de producție vor crește cu 7 la
sută în unitățile de extracție a hui
lei, cu 25 la sută în cele de extrac
ție a lignitului, urmind să înceapă
și exploatarea șisturilor bitumi
— Pentru început, vă rugăm să mai bune de refacere a forței de
noase din zona Anina. Evident,
vă referiți la principalele acțiuni muncă, începînd din luna februarie realizarea sporului de producție
întreprinse pentru sporirea produc
în activitatea minieră s-a trecut la
planificat în acest an depinde și de
ției de, cărbune și rezultatele obți
un program de lucru mai rational,
punerea în funcțiune la termenele
nute în primele patru luni ale
adecvat muncii din industria ex
prevăzute a noilor utilaje : 20 exca
anului.
tractivă. Astfel, în subteran munca
vatoare cu rotor, 5 mașini de hal— începutul anului 1983 a fost
personalului muncitor a fost orga
dat, 38 700 tone transportoare de
nizată în trei schimburi de cîte 8
marcat în toate unitățile miniere,
mare capacitate, 17 complexe me
ore pe zi, cu un program de cinci
deci nu numai în cele de extracție
canizate de abataj ș.a. Pentru res
a cărbunelui, printr-un amplu și
zile lucrătoare pe săptămînă în
pectarea termenelor de punere în
susținut efort organizatoric pentru
minele cu condiții grele de lucru și
funcțiune a acestor utilaje s-au
înfăptuirea măsurilor stabilite, a
de 46 ore pe săptămînă în celelalte
amenajat sau sint în curs de ame
indicațiilor date de tovarășul
unități. Trecerea la noul program
najare șase noi platforme de mon
Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea
de lucru prezintă numeroase avan
taj, care au fost dotate cu macara
de lucru de la C.C. al P.C.R. cu
taje, printre care : posibilitatea în
le, grupuri electrogene, compresoacadre de conducere, specialiști și
cheierii ciclurilor de producție în
re mobile. Totuși, lucrările de mon
muncitori
din '
taj nu se des
industria minie
fășoară în rit
ră și geologie.
mul stabilit, de
Astfel, în toate
Producțiile obținute în primele patru luni ale anului
oarece unitățile
unitățile minie
constructoare de
re a fost aplicat
mașini nu au lit
Față de plan
un
complex
Unitatea •
v.rat toate subprogram de mă
— în tone —
ansamblele ne
suri tehnice, or
cesare în ordiganizatorice. po
Combinatul minier Motru
nea lor de mon
+ 124100
litice în vede
taj. După patru
Combinatul
minier
Ploiești
+103 000
rea perfecționă
luni, restantele
rii
activității
in livrarea subrîntreprinderea
minieră
Horezu
+28
570
productive. Cu
ansamblelor înjperseverentă și
sumează
1808
Combinatul minier Valea Jiului
+22 600
hotărîre s-a ac
tone la excavat
întreprinderea minieră Sălaj
pentru
ționat
+ 5 520
toarele cu rotor,
mai
folosirea
1 205 tone la
întreprinderea minieră Voivozi
+ 4 340
bună a bazei
mașinile de hal
tehnice din do
da!. 1 388 tone
întreprinderea minieră Comănești
+ 4 000
tare, a forței
la transportoa-întreprinderea minieră Mehedinți
de muncă și a
+ 1 650
rele de mare catimpului de pro
pacitate. în pre
Nu a realizat integral planul
ducție, extinde
zent. începerea
rea muncii in
montajului
la
Combinatul minier Rovinari
acord
global,
cele două ex
creșterea indi
cavatoare pen
cilor de utilizatru întreprin
, re a complexelor mecanizate și ex- fiecare schimb, reducerea număru
derea minieră Mehedinți, de pil
’ cavatoarelor cu ____
rotor, ________
asigurarea
lui de intrări și ieșiri din mine a
dă. a și întârziat cu patru luni,
unui cadru organizatoric mai potri
personalului, folosirea mai bună a
deoarece nu s-au primit încă unele
vit cu munca în minerit. Putem abazei tehnice din dotare șl a tim
subansamble. Cantitatea de piese li
firma cu deplin temei, acum, după
pului de lucru. Ca urmare a apli
vrată de industria constructoare de
ce au trecut mai bine de trei luni de
cării noului program de lucru, pe
mașini este, fără îndoială, foarte
la consfătuirea organizată din ini
întregul Combinat minier din Valea
mare. înțelegem efortul făcut.
țiativa si sub directa îndrumare a Jiului, de exemplu, productivitatea
Totuși, termenele de montaj și pu
secretarului general al partidului, că muncii în abatajele dotate cu com
nere în funcțiune a utilajelor nu
prin • aplicarea măsurilor stabilite
plexe mecanizate a crescut de la
pot fi respectate 'decît în condițiile
cu acest prilej s-au asigurat condi
6,26 tone cărbune pe post (om și
în care toate reperele sînt livrate
ții mai bune atît pentru sporirea
schimb), cît a fost în luna ianuarie,
ritmic, la timp și în ordinea sta
producției de cărbune, cît și pentru
la 8,54 tone pe post, deci cu peste
bilită.
munca și viața minerilor. în pa
36 la sută. Altfel spus, producția
— Ce măsuri se iau in continua
tru luni, planul Ia producția de
de cărbune extrasă în medie zilnic
re pentru creșterea producției de
cărbune a fost îndeplinit și depă
cu fiecare complex a crescut de la
cărbune și completarea stocurilor
șit cu circa 100 000 tone cărbune.
320 tone la peste 350 tone. Și ceea
necesare termocentralelor ?
Aceasta în condițiile în care în
ce este deosebit de important, oda
— In cuvîntarea tovarășului
luna ianuarie planul nu fusese rea
tă cu creșterea productivității mun
Nicolae Ceaușescu la Plenară C.C;
lizat. Deci, în cele trei luni care au
cii au sporit și cîștigurile mineri
al P.C.R. din 23—24 martie s-a sub
lor. Aplicarea noului program de
trecut de la consfătuirea de lucru
liniat că pentru înfăptuirea progra
de la C.C. al P.C.R.. restanțele au
lucru a fost însoțită și de reduce
mului stabilit de Congresul al
fost recuperate și s-a obținut peste
rea personalului de servire și au
XII-lea al partidului trebuie ca
plan o importantă cantitate de cărxiliar cu peste 2 000 de oameni, care
piîiă Ia încheierea acestui an să se
bune.
au fost trecuți Ia locuri1 de ____
2
muncă
direct productive, iar acțiunea con
realizeze o producție de circa
— Concret, care sint avantajele
tinuă.
noului program de lucru aplicat in
200 000 tone cărbune pe zi, ea anul
— Ce probleme mai trebuie re
minerit ?
1984 să se încheie cu 230 000—
zolvate pentru generalizarea noului
— în scopul folosirii cît mai de
240 000 tone pe zi, iar în 1985 să se
program de lucru ?
pline a capacităților de producție și
ajungă la 250 000—270 000 tone pe zi.
— Potrivit graficului stabilit,
pentru asigurarea unor condiții
Sint sarcini deosebit de mobiliza
programul de lucru continuu în
toare pentru înfăptuirea cărora se
minerit se extinde treptat, odată
cu crearea condițiilor tehnice
muncește intens, zi de zi. în toate
și organizatorice necesare. în
unitățile miniere. După cum se obtreaga acțiune urmînd să se
servă și în graficul prezentat,
încheie în luna iulie. Pentru
producția medie zilnică de cărbune
aceasta, în toate unitățile miniere
a crescut în luna aprilie cu circa
au fost efectuate analize detaliate
20 000 tone față de luna ianuarie, '
și s-au întocmit programe de măceea ce demonstrează superioritatea
suri concrete pentru completarea
forței de muncă, eliminarea unor
noului program de lucru din mine
locuri înguste de pe fluxurile teh
fel îneît muncitorii să fie repartizați
rit, eficiența celorlalte măsuri lua
nologice, organizarea mai bună a
pe faze de fabricație în funcție ele
te în această perioadă. Ca urmare,
activității de re'vizie. întreținere și
gradul de dificultate al operațiilor și
stocurile de cărbune de la termo
reparare a bazei tehnice din dotare,
de experiența în muncă. Bunăoară,
centrale au crescut numai în luna
în ce privește asigurarea forței de
una din operații — inelarea — o exe
muncă, este necesar să se continue aprilie de la 1 120 mii tone la 1 800 mii
cută numai muncitorii cu o foarte
acțiunea de reducere a personalului
tone. Totuși, în aceeași perioadă au
bună îndemînare. pentru că ea asi
auxiliar și, totodată, să se recrute
crescut și stocurile de cărbune din
gură etanșeitatea robinetului. Con
ze și califice noi muncitori. în
trolul interfazic se efectuează cu cea
unitățile miniere, ceea ce nu este
condițiile în care minele lucrează
mai mare răspundere. La produsele
normal. Prin urmare este necesar
neîntrerupt,
șapte
zile
pe
săptămî

pentru export verificăm reper cu re
să se îmbunătățească activitatea de
nă, o deosebită atenție trebuie
per. Pentru aceasta au fost instituite
transport a cărbunelui, să crească
acordată întreținerii și reparării
puncte fixe de control unde piesele
capacitatea de descărcare a vagoa
utilajelor pentru menținerea lor în
sînt verificate din toate punctele de
perfectă stare de funcționare. De
nelor și de depozitare a termocen
vedere. La standurile de probe me
aceea, specialiști din Ministerul
tralelor. Prin generalizarea progra
canice și hidraulice lucrează, de ase
Minelor, împreună cu cei din Mi
menea, oameni care au o pregătire
mului de lucru continuu în mine
nisterul
Aprovizionării
Tehnicoprofesională ridicată.
rit, prin mai buna exploatare a uti
Materiale și Controlului Gospodă— La noi în întreprindere există
lajelor și punerea în funcțiune a
.
ririi
Fondurilor
Fixe
și
Ministerul
un real spirit de emulație pentru a
Muncii reexaminează înseși norma
noilor capacități de producție, prin
realiza ritmic și cit mai bine produ
tivele privind revizia, întreținerea
întărirea ordinii și disciplinei la
sele pentru export — preciza tova
și repararea utilajelor. Un sprijin
fiecare loc de muncă, există condiții
rășul loan Pășcuță. secretarul comi
mai substanțial trebuie acordat de
ca nivelul extracției de cărbune să
tetului de partid din întreprindere.
Ministerul Industriei Construcțiilor crească în continuare. Minerii, toți
Oamenii sînt interesați să fie accep
tați să lucreze pentru producția de
de Mașini. Ministerul Industriei de
oamenii muncii din industria ex
export. Aceasta și prin faptul că
Mașini-Unelte. Electrotehnică și
tractivă, mobilizați de îndemnurile
pentru realizările la export asigurăm
Electronică, Ministerul Industriei
și indicațiile tovarășului Nicolae
stimulente materiale corespunză
Chimice pentru asigurarea pieselor
Ceaușescu, sint ferm hotărîți să
toare din fondul de premiere.
de schimb și a covoarelor de cau
muncească fără preget, cu întreaga
Din tot ce am văzut , și am aflat în
ciuc pentru benzile transportoare,
lor pricepere pentru sporirea pro
această întreprindere se remarcă ho
fără de care întreținerea și repara
ducției de cărbune, contribuind în
tărârea întregului colectiv de a acțio
rea utilajelor nu se pot executa la
na cu fermitate și răspundere pen
felul acesta la dezvoltarea bazei
timp, cu maximă operativitate și la
tru realizarea exemplară a sarcinilor
energetice și asigurarea indepen
un
nivel
calitativ
superior.
la export.
denței energetice a țării.
— In legătură cu dezvoltarea
Convorbire realizată de
bazei
materiale
în
această
ramură,
Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii”
Ion TEODOR
cum se desfășoară lucrările de

PLANUL DE EXPORT - REALIZAT RITMIC Șl INTEGRAL
Cea mai mare unitate economică
din județul Sălaj și, totodată, cea
mai mare întreprindere exportatoare
de armături industriale din fontă și
oțel din țară a dobîndit în decursul
scurtei sale existențe o bună expe
riență în activitatea de export. Este
suficient să amintim că în ultimii
zece ani întreprinderea și-a mărit
de zece ori volumul exportului. Din
discuția cu directorul întreprinderii.
Pompiliu Tămaș. cu muncitori și
specialiști implicați în realizarea
producției destinate exportului am
aflat că 41 la sută din producția in
dustrială a întreprinderii este iivrată
partenerilor din 23 de țări : U.R.Ș.S..
R.D.G., Cehoslovacia, Polonia. R.F.G.,
Ungaria, Turcia, Bulgaria. Pakistan,
Venezuela ș.a. în fiecare an, cu pro
dusele realizate aici se participă lă
12—16 tîrguri internaționale.
Datele despre creșterea cantitativă
a producției exportate nu spun insă
totul. Deosebit de importantă este
sporirea eficientei acestei activități,
atît prin ridicarea calității și îmbu
nătățirea parametrilor tehnici, cit si
prin diversificarea produselor. Așa,
de exemplu, valoarea unei tone de
produse exportate este in acest an
cu aproape 30 la sută mai mare decit
cu zece ani în urmă. în privința
structurii produselor exportate se
poate arăta, bunăoară, că de la 6—10
sortotipodimensiuni de robineți în
1973. „Armătura" Zalău a ajuns să
exporte peste 200 sortotipodimen
siuni. unele produse fiind de o înal
tă complexitate. Și există reale po

sibilități de a spori și mai mult gama
produselor pentru export. întrucît in
momentul de față în întreprindere se
produc sau se pot fabrica peste 1 000
sortotipodimensiuni de armături in
dustriale atît din fontă, cît și din oțel.
Care este situația livrărilor la ex
port pe acest an ?
— în primele patru luni sarcinile
la export au fost realizate în propor
ție de 109 la sută — ne spune tova
rășul Rariga Francisc, șeful compar

de mult am participat la Tîrgul in mare accent pe adaptarea continuă
ternațional de la Leipzig. Noi cola a producției la cerințele pieței ex
borăm bine cu firma de comerț ex terne, pe încadrarea livrărilor în
terior „Tehnocommenz" din R.D.G. termenele planificate. Realizarea rit
Ca urmare a faptului că au fost și mică a exportului este o altă expli
sînt mulțumiți de calitatea produse cație a bunelor rezultate obținute.
lor, ne-au cerut o suplimentare a Comenzile sînt lansate pe baza unor
livrărilor noastre pentru anul în curs grafice ferme de execuție. De ase
cu o serie de produse în valoare de menea, în privința organizării pro
10 milioane lei. Avem perfectate, ducției există aici, la „Armătura", o
totodată, contracte si pentru anul bună experiență în legătură cu spe
1984.
cializarea unor linii și instalații pen

LA ÎNTREPRINDEREA DE ARMĂTURI INDUSTRIALE DIN FONTĂ Șl OȚEL DIN ZALĂU
timentului export-import. Și. demn
,de relevat este că. în medie, cursul
de revenire al produselor exportate
a fost cu 12 la sută mai bun decit
cel planificat. Apreciem că există
premise pentru amplificarea. în pe
rioada următoare, a acestor bune re
zultate.
Ne propunem să aflăm cîteva din
metodele aplicate de acest harnic co
lectiv de oameni ai muncii pentru
sporirea exportului.
— Preocuparea noastră de prim
ordin este calitatea produselor, ne
spune tovarășul Vasile Ruzici, ingi
nerul-șef al întreprinderii. De șapte
ani nu s-a înregistrat nici un refuz
la calitate, nici o reclamație din par
tea vreunui partener. Deosebit de
aceasta ne interesăm îndeaproape de
asigurarea din timp cu contracte. Nu

— V-au solicitat produse pe care
le-ați mai exportat ?
— Nu. Ne-au cerut armături pen
tru echipamente navale. Le facem
însă, nu se pun probleme. Avem ex
periență în domeniul respectiv. Aș
dori să precizez că putem răspunde
la orice fel de comenzi. Faptul ține
de o altă preocupare de bază a noas
tră : continua diversificare a produc
ției. Dealtfel, în perioada care a tre
cut din acest an, în întreprinderea
noastră au fost omologate cîteva
tipodimensiuni la un nou produs :
supapele de siguranță. Este un pro
dus a cărui execuție este mai pre
tențioasă. însă colectivul a dovedit
că este în stare să-1 realizeze în bune
condiții.
Am mai desprins pe parcursul in
vestigațiilor faptul că se pune un

tru export. în unele secții, cum este
cea de prelucrări mecanice II. cea
mai mare parte din muncitori — 70
la sută — lucrează pentru export.
Sigur, sînt oameni cu o înaltă com
petență profesională, care au dovedit
și dovedesc răspundere sporită față
de calitatea produselor realizate. Am
urmărit procesul tehnologic în secția
amintită, modul cum se efectuează
probele de încercare, controlul de
calitate.
— Știm că relațiile comerciale cu
un partener bun se mențin si se con
solidează numai livrindu-i produse
de calitate ireproșabilă — ne spune
maistrul Grigore Chereches. recent
distins cu „Ordinul Muncii" clasa a
Il-a. Pentru a asigura în mod con
stant o înaltă calitate tuturor produ
selor, ne-am organizat munca în așa
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Am avut norocul să
mă aflu, la 15 mai, ca
în copilărie și în toți
anii liceului, la adu
narea tradițională de
pe Cîmpia Libertății
din Blaj. Erau strînși
acolo peste cinci mii
de tineri nu numai din
orașul istoric de la
confluența Tirnavelor,
nu numai din satele și
orașele mai apropiate,
care și-au trimis re
prezentanții, cu 135 de
ani în urmă, să-și
unească vocea in corul
celor patruzeci de mii
de români ce-au stri
gat să se audă peste
timp : „Noi vrem să
ne unim cu Țara !“,
dar erau tineri veniți
acum, intr-adevăr li
beri și voioși, din toate
colțurile țării, să-și
plece o clipă fruntea
in fata Monumentului
Unirii (opera maestru
lui Ion Vlasiu) și a
eroilor cu chipuri de
bronz ttrăjuind amin
tirile sacre ale istoriei.
Chemat, deci, să evoc,
alături de academicia
nul Ștefan Pascu (fos
tul meu profesor de
istorie la Universitatea
din Cluj-Napoca), une
le din momentele de
seamă care au veșnicit
acele locuri, nu pu
team să uit, nu pu
team să nu spun tine
rilor de azi că au exis
tat și vremuri în care
cutezanța de a te apro
pia de modesta „Pia
tră a libertății", înfip
tă în hotarul unui timp
de nedreptate istorică,
ce socotea națiunea ro
mână, majoritară in
Transilvania, o „tole
rată", se plătea cu

biciuirea, cu elimina
rea din toate școlile,
cu scuipatul și pălmui
tul obrajilor, ori chiar
cu lanțurile închisori
lor. Conții si baronii,
care trăgeau sforile
politicii reacționare a
imperiului austro-ungar (acest „talmeșbalmeș
organizat",
cum îl numeau clasicii
marxismului), se te
meau ca de joc de fi

tru, tovarășul Nicolae
Ceausescu, pe care
l-am văzut si l-am as
cultat de două ori pe
Cîmpia Libertății din
Blaj, unde ne-a arătat,
ca in atitea alte locuri
istorice din tară, ce
admirabilă carte de
învățătură și patriotism este pentru noi
. toți, români, maghiari,
germani si alte nea
muri, viețuitori pe pă-

pentru mine, care
mi-au arătat încă o
dată, dacă mai era ne
voie, că numai cunoaș
terea istoriei poate sta
la baza unei educații
patriotice
sănătoase,
numai integrarea efor
tului personal
în
efortul colectiv, deci
istoric, poate forma adevărate personalități,
patrioți cinstiți, devo
tați cu adevărat mari-

crescut, ds școala în
care ai învățat, de u. zina pe care ai înălțat-o si in care lucrezi,
de ogorul si via pe
care le stropești cu su
doarea frunții, de chi
purile sau de mormin
tele părinților, dragos
tea aceasta, zic, este
primul semn al patrio
tismului curat. Iar stu
diul istoriei și limbii
române a fost si va

însemnări de Ion BRAD

nerimea si de dascălii
Blajului, aflați totdea
una in jruntea luptei
pentru drepturile na
ționale și sociale ale
românilor, .împotriva
tentativelor continui și
legilor perfide de dez
naționalizare. Uneori
s-a pus și dinamită
„Pietrei libertății", ca
și cind sufletul unui
popor, și mai ales al
tineretului, ar fi putut
fi aruncat în aer de o
forță brutală, antiistorică.
Le-am vorbit, așa
dar, acelor numeroși
tineri despre mândria
justificată și despre
recunoștința ce o pur
tăm și o vom purta în
totdeauna acelui băr
bat cu fruntea lumina
tă care ne-a redat
dreptul la cunoașterea
și cinstirea adevăratei
istorii a poporului nos-

mintul Transilvaniei,
înțelegerea si preamă
rirea jertfelor date de
' înaintași pentru liber
tatea si frăția noastră
de azi, într-o Românie
socialistă, liberă și in
dependentă.
Cum era firesc, am
citit și versuri, iar mii
le de tineri au rămas
toată ziua, în lumina
generoasă a soarelui
de mai, să cînte și să
se bucure în voie, în
cheind, astfel, prin
„Serbările -Scinteii ti
neretului»",
bogatul
program politico-ideo
logic și cultural-educativ organizat. timp
de 15 zile, la cea de-a
noua ediție, de inimosii activiști și , oameni
de cultură ai Blajului.
tn cadrul aceluiași
program au mai fost
înscrise alte două mo
mente
emoționante

lor cauze naționale.
umaniste.
La „lecția de diripentie", pe care ne-a
ținut-o fostul nostru
profesor de istorie.
Teodor Seiceanu, ab
solvenții din anul 1948
ai liceului de băieți
din Blaj, toți cei care
au răspuns „prezent"
la strigarea catalogu
lui au ținut să subli
nieze in cuvinte sim
ple și emoționante că,
in cei 35 de ani de stu
dii și muncă intensă
pentru progresul și
prosperitatea
tării,
ceea ce le-a călăuzit
neabătut pașii vieții a
fost, inainte de toate,
atașamentul față de
istoria neamului, sen
timent format si edu
cat încă de pe băncile
scolii. Această dragos
te de casa părintească,
de pămîntul care te-a

rămîne o componentă
esențială a educației
patriotice, revoluțio
nare.
Am văzut, apoi, cum
acest gen de pregătire
imprimă și tinerilor șl
oamenilor vîrstnici o
sensibilitate deosebită
față de manifestările
științifice, culturale și
artistice, respectul lor
față de valorile trecu
tului, stimulatoare de
noi energii creatoare,
de noi valori materia
le și spirituale, menite
să îmbogățească patri
moniul național. O
participare intensă și
prestigioasă, o mare afluență de public am
observat la cele două
simpozioane cu teme
le : „Revoluția de la
1848 și Simian Bărnuțiu" și „Personalități
culturale și politice
blăjene" (teme susți
nute de prestigioși is-

Cadran mondial
Film artistic „Curierul". Premieră
pe țară. Cu : Jack Thompson, Pe
ter Summer, Katy Wild. Regia :
David Baker
22,25 Telejurnal

t

CRONICA FILMULUI

PROGRAMUL 1

ELANURILE VÎRSTEI
TINERE
O primăvară a de
buturilor, un proaspăt
nou
val regizoral.
După loan Cărmăzan
cu „Țapinarii" — film
ce lăsa să se descifreze
un gînd si o cultură
artistică — și înaintea
premierei remarcabile
a lui Cornel Diaconu
cu „Escapada". Dan
Marcoci prezintă „Mult
mai de preț e iubirea".
Univers familiar : ti
nerețea. căutările si
limpezirile ei — uni
vers în care regizorul
se mișcă dezinvolt. în
cunoștință de cauză.
Nu-i văzusem din
filmele de studenție
decît „Mobilă stil" —
un scurt-metraj ce se
detașa prin observație
și ironie, umor cu pro
pensiune spre fantas
tic. dar totul în con
textul unei metafori
zări excesive, lncețoșînd intențiile. Acest
prim lung-metraj în
scrie o mișcare inver
să. De epurare a sim
bolului. a sensului se
cund printr-o emisie
lirică directă, apropiere simplă. chiar
derutantă, de nebuloa
să din care se limpe
zește prima iubire. O
fată caută în dragos
te (sentimentul secu
rității care i-a lipsit
în copilărie : tatăl
mult.
dispărut
de
mama. încă tînără.. e
pe punctul de a se re
j 
căsători, după ani de
singurătate.
Filmul plonjează în
citant, neobișnuit de
direct pentru un ge;
neric. într-o conversa
ție intimă : mărturisi
rea ușor jenată a ma
mei și reacția — și
mai stînjenită — _ a
adolescentei devenite
confidentă. Momentul
are vibrație, sponta
neitate. e frumos fil
mat în gros-planuri
ce pun în valoare arta
sugerării unor stări
dificil de exprimat,
talentul reprezentan
telor a două generații
actoricești :
Valeria
Seciu și Rodica Ne
grea. Deruta Emiliei —
tradusă
plastic
si

neliniștită
printr-o
șerpuire cu bicicleta
prin piațeta cu porumbei și trecători
grăbiți — e urmată de
plecarea fetei din oraș
pentru a-i lăsa mamei
libertatea de a fi fe
ricită. Dar ea ? Rela
ția e inedită, raportu
rile între generații,
fiecare la o vîrstă cri
tică. ar fi putut hrăni
o partitură dramaturgică substanțială. Au
torii scenariului. Dan
Marcoci și Nicolae Țic,
părăsesc prea repede
originalul, motiv în
favoarea altei poves
tiri
mai
comune.
Fata se îndrăgostește
de un tînăr inginer
(Dinu Manolache), dar
inginerul e logodit cu
o Liliana voluntară și
tenace în asigurarea
platformei sociale a
viitorului soț. De aici
alt impas : Emilia,
discretă, se retrage
(iar retragerea !) cu
toate că înțelege că
tînărul e nefericit cu
cealaltă, cu logodnica.
Trăite cu profunzime
și discreție, vibrația,
candoarea. prospeți
mea conferite eroinei
interpretate de Rodica
Negrea, te farmecă.
Farmec — un cuvînt
care în cinematograf
(mai ales) joacă rolul
generatorului de cu
rent „simpatetic" (cum
spunea Camil Petrescu). Tot ce răspîndește în jurul ei
actrița. pîlpîitor și
fraged. 6incer pînă la
indiscreție, e declan
șat de talentul dublat

de o fericită fotoge
nie. Proaspăta îndrăgostită își sună mama
la telefon să-i spună
mare.
vestea
cea
mama nu răspunde si
atunci fată se mărtu
risește pe stradă, cu
voce șoptită, luîndu-și
spectatorul drept con
fident. în apartamen
tul comun, ea vrea să
serbeze ceva (poate
întîlnirea lor), aran
jează o masă festivă
și-1 invită pe El la
dans. Dar fata se îm
piedică. nu știe dansa.
Și atunci ? — întreabă
el neperspicace : „Am
crezut că dacă ești
fericit, pașii vin de la
sine". Franchețea ei îl
și ne cucerește. Nu e
puțin lucru, cred. In
tr-un context de filme
distante și deseori de
circumstanță, apariția
unor asemenea scene
simpatice.
atasante.
Alternînd însă — ce
păcat ! — cu altele,
foarte văzute în atîtea
„actualități" locale : o
petrecere apăsat cari
caturizată. cu luminări
pe terasă și discuție
despre călătorii în
Bahamas ca la Gurahonț, pe fundal de
„Eine Kleine Nacht
Musik", sau prea ba
nalele bîrfe ale co
legelor de birou etc.
Rămînem însă, după
o primă vizionare, cu
speranța de prospeți
me și sinceritate pe
care ti-o transmite
filmul, indiferent de
vîrstă. Și anotimp.

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea In
învățămîntul superior tehnic
15,30 Emisiune în limba germană
Tragerea Loto
La volan
1061 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Civica
Un cîntec pe adresa dumneavoas-

■; ■

în mirificul „amfitea
tru verde" de la HutaCerteze, fascinant loc de
atracție în mijlocul na
turii. ca multe altele, de
pe plaiurile Tării Oașu
lui s-a desfășurat dumi
nica
trecută . simbra
oșenească. o sărbătoare
populară de mare rezo
nantă națională, ce-și are
originea din timpuri ime
moriale. în datina legată
de ziua ieșirii oilor la pă
șune în deal sau la munte. în prezenta a peste
30 000 de oameni veni ti
din satele Oașului, ca și
din întreg j-udetul Satu
Mare, sărbătoarea sîm-

MM
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(Urmare din pag. I)
tr-o structură profesională ' sensibil
diferită de cea pe care o solicităm.
Mulți sînt subingineri, cu toate că
tineri din uzina noastră au absolvit
sau urmează cursurile secțiilor serale
de subingineri și noi, drept urmare,
pe aceștia nu-i mai putem promova.
Aprecieri asemănătoare aveam
s-auzim și în alte întreprinderi,
inclusiv din partea tovarășului ing.
Cristian Gonțescu, directorul între
prinderii de contactoare din Buzău,
care, numai în anul 1982, a primit
(vom vedea cum și de ce) 177 de
noi absolvenți ai învățămîntului su
perior, ceea ce reprezintă circa 40 la
sută din totalul specialiștilor acestei
unități.
Iată, deci, o primă anomalie : re
partizarea absolvenților după criterii
insuficient corelate cu nevoile în
treprinderilor. Este o situație cu atit
mai paradoxală cu cit, se știe, re
partizarea absolvenților se face pe
baza solicitărilor concrete ale minis
terelor. care, după cum se vede, au
in vedere îndeosebi necesitățile de
ansamblu și mai puțin pe cele spe
cifice fiecărei unități. Și este, de
asemenea, o situație cu atît mai pă
gubitoare cu cit pe alocuri poate ali
menta ipoteza, complet falsă, că am
pregăti mai multi specialiști decit ne
trebuie ; în realitate, repartizarea
într-o unitate a mai multor absol
venți decît aceasta are nevoie în
seamnă automat mai puțini in altele,
unde necesitățile de cadre devin ast
fel acute. Tocmai o asemenea situa
ție paradoxală îngreunează utiliza
rea potențialului de creație al spe
cialiștilor pe măsura marilor cheltu
ieli făcute de statul nostru pentru
pregătirea lor.
La întreprinderea „Metalurgica"

PROGRAMUL 2
Telex
Film artistic „Cascadorul'
Blocnotes bucureștean
"
Stadion
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Emisiune literară
Concertul Filarmonicii „George
Enescu". Dirijor : Mircea Cristescu
22,10 Generația deceniului IX. Valențele
educative ale timpului liber
Telejurnal

15,00
15,05
16.40
17,00
17,50
18,00
20,00
20,15
20.40

Realitățile patriei socialiste
izvoare ale marii poezii
— De curind a apărut
volumul antologic „Scară
la cer", tn B.P.T., volum
care conține și o sub
stanțială secțiune de poe
zie patriotică. Ce ne pu
teți spune despre con
diția estetică a liricii pa
triotice ?
— Lirica patriotică este
poezia ce se află într-o
legătură fertilă cu socie
tatea. Nu se poate con
cepe această poezie fără
o mare încărcătură lirică,
în primul rînd. Cei ce își
închipuie că lirica patrio
tică este un produs , facil,
ocazionat de evenimente
perisabile. un
produs
ieșit din „atelierele" unor
manufacturieri facili se
înșeală. Lirica patriotică
este cel mai dificil mod
de manifestare a artei
cuvîntului. La noi. făclia
ei. de la Enăchiță Văcărescu și Iancu Văcărescu,
au preluat-o Vasile Cîrlova. Grigore Alexandrescu. Dimitrie Bolintineanu. Cezar Bolliac. Va
sile Alecsandri, ca să.
amintesc numai cîteva
nume din generația poe
ților pașoptiști. Apoi,
Eminescu. Coșbuc, Goga,
Arghezi, dusă fiind mai
departe sub faldurile
steagului
socialist de
poeții actuali, unii din
tre ei angajați cu sufletul
și cuvîntul sub același
steag încă înainte și in
timpul celui de-al doilea
război mondial. în numele idealului ce urma
să se făurească prin
luptă. Dacă pe lingă cele
citate adăugăm nume de
poeți din alte țări, pen
tru patriile și timpurile
lor. cum sînt : Hugo,
Pușkin. Maiakovski. Petdfi, Heine. Whitman
etc. observăm că auten
tica poezie patriotică se
realizează de către poeții
mari.
E firesc să fie așa. pentru că în afară de stil,
melodici tate
măiestrie,
sau alte forme de realizare, lirica patriotică tre-

buie să aibă dimensiuni
majore : să fie națională,
social-umanistă. cu un
mesaj larg deschis oame
nilor de pretutindeni.
Această tridimensionalitate este în toate cazu
rile. după opinia mea.
obligatorie.
— Ce presupune poezia
patriotică pentru cel care
o scrie ?
— Pentru cel care se
angajează în sculptura
abruptelor ei stînci .de
granit, poezia patriotică
presupune talent și o
înaltă conștiință socială.
Șă nu scrie poezie pa-

triotică cel ce nu este
pătruns de conștiința ne
cesității ei sociale, iar ca
fiu al patriei sale nu se
consideră parte integran
tă a oamenilor ce făuresc
omenia. Cineva își închi
puie că cel care a zămis
lit „Cîntarea României"
s-a jucat de-a cuvintele
scrise pe hîrtie ? Marile
poeme patriotice, atît de
multe în literatura româ
nă. sînt expresia înaltei
angajări a artiștilor in
destinele patriei lor. ele
exprimă într-o formă su
perioară artistic idealu
rile. credințele și aspira
țiile poporului. „Scrisoa
rea III" a lui Eminescu
sau „Oltul" lui Goga sînt
creații menite să dureze
de-a pururi, modele ne
pieritoare ale creației
patriotice.
Pentru a pătrunde în
masele largi de cititori
se cere. în primul rînd,
ca poezia să fie de bună
calitate. Să fie încărcată
de patos cetățenesc, de
un patriotism luminat.
Ea pătrunde in mase nu
pentru că o impune ci
neva. ci pentru că o
caută aceia ce constituie
patria : oamenii legați de

■
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brei a prilejuit sutelor de
artiști
amatori
oșeni.
„simbrașilor" și • ciobani
lor de prin părțile locu
lui să pună in lumină
farmecul fără egal al
portului, dansului și ti
păriturilor oșenești. Spec
tacolul folcloric — realizat
de formații artistice din
Negrești. Certeze. Tarn a
Mare. Turț. Călinești și
alte sate oșenești în re
gia inspirată a talentate
lor instructori de la cen
trul județean de îndru
mare a creației artistice
de masă — s-a remarcat
printr-o viguroasă și au
tentică transpunere see

nică a spiritualității oa
menilor minunați și har
nici ai Oașului. în sune
tul trîmbițelor, în acom
paniamentul „lemnuțului
cu dor" — cetera oșanului — au răsunat, în văz
duhul însorit, cuvintele de
binețe adresate de oșeni
celor prezenți : „Azi ii zi
de sărbătoare / în Oaș ii
sîmbră mare / Dragi
oaspeți bine ati venit /
Noi cu drag v-am agodit / Cu pîine albă și
sare ! Semn de mare săr
bătoare. Bun venit la noi
acasă / Oaspeți dragi de
zi frumoasă / Bine ați

venit la noi / Oaspeți
dragi de vremuri noi /
Români, maghiari si ger
mani / Ne-am unit mun
cind prin ani / Si prin
muncă veșnicim / Tara
pe care o iubim. / Sunați
trimbite prin tară / C-am
zi nit la sîmbră iară / Am
zinit ca să doinim / Via
ta nouă ce-o trăim. / Su
nați trimbite cu dor /
Pentru al nost’conducător / Că prin grija-i de
părinte / Tara merge
înainte".

Octav GRUMEZA

tradițiile ei. care mun
cesc pentru binele ei și
cred in idealurile ei. Li
rica patriotică vorbește
mulțimii, se adresează
unor largi cercuri de oa
meni. Aceasta ridică două
exigențe : pe aceea a va
lorii ei artistice, dar și pe
a accesibilității, desigur,
necoborînd sub nivelul
demn de marile idei ne
care trebuie să le exprime.
Patriotismul și spiritul
de partid. în epoca noas
tră. în România socialis
tă. se găsesc într-o strînsă corelație, mergînd pînă

Convorbire cu poetul Virgil CARIANOPOL

O tradițională sărbătoare populară

Alice MĂNOIU

.•

torici din Cluj-Napoca,
Alba Iulia, Timisoara
Si Blaj), ca si la întilnirea scriitorului Mir
cea
Sântimbreanu,
profesor de istorie, di
rectorul Editurii „Al
batros", cu tineretul
din localitate. Ce să
mai zic de emoționan
ta întîlnire a noastră,
absolvenții de la 1948,
cu elevii de azi ai li
ceului agroindustrial,
care ne-a umplut ochii
de lacrimi si sufletele
de o indicibilă emoție!
Iar regizorul si actorii
excelentului
Teatru
Mic din București,
care s-au <ostenit să
prezinte piesa mea
„Nu pot să dorm" (de
dicată pregătirii si
desfășurării revoluției
• de la 1848), mi-au
mărturisit că spectaco
lele de la Blaj au fost
cele mai calde si miș
cătoare nu numai pen
tru public, dar si pen
tru ei, artiștii, creindu-se, astfel, o extra
ordinară
comuniune
sufletească, fiind o
„lecție vie" de educa
ție patriotică.
Nu voi inceta, deci,
să laud întotdeauna pe
dascălii noștri de isto
rie și acele locuri sa
cre, cum este și Cîmpia Libertății de la
Blaj, care ne dau fie
căruia sentimentul ste
nic că aparținem unei
națiuni libere și dem
ne, că putem fi utili
patriei dacă o cinstim
prin muncă, prin dă
ruire de sine si prin
jertfă, dacă ar fi ne
voie.

corespondentul „Scinteii"
Foto : M. Sarea
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la identitate. Căci spiri
tul de partid implică un
ideal socialist, dragoste
profundă față de partid
și patrie, fată de popor,
fată de umanismul conținut în idealurile saie.
așa cum le-a schițat.
elaborat și înfăptuit gîndirea marxistă a comu
niștilor români. Cuvin
tele partid, patrie, steag,
comunist au sunat și vor
suna mereu plin, entu
ziast, cind sînt expresia
unui crez autentic. Pre
fer poeziile încărcate de
sentimentul responsabili
tății față de vremea pe
care o trăim și nu mă
îneîntă versul gratuit,
oricît de meșteșugit ar
fi el.
Lirica românească ar fi
păgubită dacă n-am ști
face cum să sune cuvin
tele partid, patrie și po
por în versuri, în imagini
și metafore menite să
reflecte și înfăptuirile, și
avintul. și încrederea in
viitor a oamenilor mun
cii. Adevăratii poeți din
toate generațiile dove
desc că știu să slujească
acest crez artistic, fiecare
cu mijloacele lui speci
fice. într-o largă diversi-

© Drumul oaselor: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 1,3,30; 15,45; 18; 20.
O Escapada : VICTORIA (16 28 70) —
9.30; 11,30; 13,30a 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11.15; 13,30; 15,45.;
18; 20,15.
O întunericul alb: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15.30: 17,30; 19.,30.
• Mult mai de preț e Iubirea: UNION
(13 49 04) — 9.30.;'11,30; 13,30; 15,45; 13;
20, MIORIȚA
(14 27 14)
— 9;
9: 11,15;
13,30; 10,45: 1»; 20,15.
0 Pruncul, petrolul și ardelenii :
LIRA (317171) — 15.30; 17,30; 19,30, la
grădină — 20,30.
0 Buletin de București : VOLGA
(79 71 26) — 9; 10.15; 13,30; 1'5,45: 18;
20,15, FLACARA (20 33 40) — 11; 13;
15: 17; 19.
0 Apașii : POPULAR (35 15 17) — 15;
17,15; 19,30.
0 La capătul liniei
PROGRESUL
(23 94 10) —' 16; 13; 20.
© Viraj periculos : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20,
AURORA
(35 04 66) — 9.; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9: LI'; 18,15:
15,36; 17,45; 20.
• Marele șarpe: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Micul lord : SCALA (11 03 72)
—
0,30;
12;
14,30;
17,
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,30; 19,45, GRADINA
MODERN (23 7101) — 20,45,
O Văduva Iul Montiel : SCALA —
10,30.
0 Vraciul i STUDIO (59 58 15) — 10;
13; 16; 19.
0 Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
O Vulcan'ul : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
9, Primăvară pentru o oră : DOINA
(16 35 38) — 11; 12,45; 14.15; 16.
O Ulzana, căpetenia apașilor : DOI
NA — 9 ; 17,30 ; ■ 19,30,
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30; 19.30.
• Agonia : DACIA (50 35 94) — 9; 12;
16; 10.
0 Despărțire temporară — 15; 17,30:
împotriva curentului — 20 : DRUMUL
SĂRII (31 28 13).
© Prăpastia de aur: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
O Jandarmul și extraterestrii
TRIA (.11 86 25) — ’ ---- --18; 20,1'5.
• Trompetistul : CAPITOL (16 20 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventură în Arabia : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 16.30; 15,45; 18:
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) - .9;. ____
11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20,30.
® Bunul meu vecin Șam : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,45; 14,30; 17;
10,4'5.
• Pe
căi
nelegale :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

tate de forme și modali
tăți, căci poezia patriotică
nu se supune unui canon
unic, unui șablon sau re
țete. ci este vastă, diver
sa ca înseși simțămintele
oamenilor. Priviți trecu
tul și spuneți ce poet pe
care timpul l-a păstrat
nu a mers pe această
linie ? Credeți că va rămine ceva din „avangardismele" a căror expe
riență am încercat-o și
eu, in urmă cu peste cinci
decenii ? Poetul care nu
merge pe acest drum nu ■
numai că nu este în asen
timentul contemporani- '
lor săi. dar neglijează și
problema
esențială a
vieții și a lumii in care
a trăit și trăiește. Eu, cel
puțin, așa gîndesc și încerc să creez astăzi la cei
șaptezeci și cinci de ani
ai mei...
— Ce aveți de spus
despre lirica noastră ac
tuală, izvorind din marele
clocot al luptei pentru
făurirea patriei socia
liste ?
— Personal cred că,
deși lirica patriotică ro
mânească contemporană
nu este la înălțimea tim
pului pe care-1 trăim, ea
se afla totuși la un nivel
destul de ridicat. Poeții
noștri, și în special cei
tineri, abordează reali
tatea. 6esizîndu-i trăsătu
rile ei autentice, eroismul
făuritorilor patriei de
azi. Sînt convins că ti
nerii poeți, deosebit de
talentati. vor găsi cuvin
tele mari — să nu ne .fe
rim de ele. cind taldp'^p
le poate susține la m
inalt nivel liric ! — capa
bile să exprime din plin
eroismul poporului ro
mân 'în marea sa operă
de construire a socialis
mului și comunismului
pe pămîntul patriei, să
realizeze un dialog viu și
permanent între creator
și masele largi de cititori
de poezie.

Dumitru LAZAR

• Marea evadare : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 18,30.
• Drumul
spre
Rio :
MELODIA
(12 06 88) — 9; II, 15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15.45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 08) — 9: III, 15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 20,30.
• Roberto Carlos și diamantul roz :
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13:
15,30'; 17,45; 20.
• Tunurile din Navarone: VIITORUL
(1148 03) — 9; 12,30; 16; 19.
0 Tess : COSMOS (27 54 95) — 9.30;
12.30: 16: 10.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovlță — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) :
_____ __
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist : Gilbert Schuchter (Austria) —
19; (sala Studio) : „Treptele afirmării
artistice" : Giiniil Abdula — /pian
—17.
;
• Opera Română
(13 18 57) :
Von
Quijote — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă șl durere — 19; (sala Grădina
Icoanei 12 44 16) : Tartuffe — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19,30; da sala Palatului) :
N'u sint turnul Eiffel (amînat din 25
IV) — 18,30..
• Teatrul Foarte Mic (14 09 0 5) : La
50 de ani, ea descoperea marea —
20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 19,30.
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovli — 18,30; (sala
Studio) : Cinci romane de amor —
19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
Il-lea — 19,30.
• A.R.I.A. (13 53 75. la Casa de cul
tură a studenților) : Spectacol ex
traordinar susținut de formația „Ca
rolina Alive" (S.U.A.) — 19.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 18 00) : Varietăți muzicale — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Piatră Ia rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Intilniri muzicale — 19; (sala Teatrului
„Ion Vasilescu'') : Tigrul purpuriu
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(!15 72 59) ; Agachi flutur — 10,30.

Idin Buzău, toți cei 25 absolvenți ai
învățămîntului superior, promoția
1982. au fost bine primiți. Aflată în
plină dezvoltare. întreprinderea a
ajuns să aibă astăzi de trei ori mai
multi ingineri, subingineri si econo
miști decît în anul 1979, Pentru asi
gurarea condițiilor de cazare s-au
făcut eforturi cu atît mai mari cu
cit numai în ultimii doi ani aici au
fost repartizați peste o cincime din
totalul numărului amintit de specia
liști. Directorul întreprinderii, tova-

șeală. Așa ajungi în situația para
doxală cind. aparent, ai totul în fată,
dar. practic, mare lucru nu DOti rea
liza" ; „Am cerut de la început să mi
se repartizeze o sarcină concretă și
complexă ; mi s-a spus că nu e po
sibil așa ceva pină nu mi se vor
cunoaște bine posibilitățile. Dar cum
pot fi cunoscut altfel decît dîndu-mi-se ceva concret și complex de
efectuat ?“ Nu ignorăm cîtuși de pu
țin necesitatea ca înșiși noii absol
venți să dea dovadă de mai mult

noului specialist și într-o etapă cînd,
prin forța lucrurilor, proaspeții spe
cialiști sint autori ai unor cer
cetări științifice universitare si. în
deosebi. ai unui proiect de diplomă
cu aplicabilitate practică, au. unii
dintre ei. brevete de invenții
și
inovații, stăpînesc mijloace
moderne de calcul, de organizare și
desfășurare științifică a producției,
în plus, toți au lucrat nemijlocit în
producție (cel puțin cîteva luni).
. Iată, de fapt, tot atîtea argumente

ani condiționați în prezent. Consiliul
oamenilor muncii ar putea hotări
pentru fiecare caz in parte.
Ceea ce — este o concluzie unanimă
— presupune analize temeinice și
succesive asupra activității fiecărui
stagiar, menite să evidențieze și să
impulsioneze capacitatea de creație
a tinerilor specialiști, integrarea lor
rapidă, eficientă în producție. Din
păcate însă, asemenea analize nu
numai că doar arareori pot fi întîlnite. dar și atunci cind au loc do-

Cum este valorificată în producție capacitatea profesională a noilor specialiști
rășul Ing. Ioan Blag, apropiat de
tinerii absolvenți nu numai ca vîr
stă. ne-a vorbit pe larg despre im
portanta pasiunii profesionale în in
tegrarea fiecărui specialist. „Cui îi
place să facă treabă se poate afirma
din plin. aici, la noi". Și-ntr-adevăr.
multora dintre specialiștii sosiți aici
în ultimii 3—4 ani li se asociază, fi
resc, acest atribut. Dar celor din
promoția 1982 ? Să-i ascultăm : „Nici
nu prea cunoaștem bine uzina, dar
nici prea multă încredere în jurul
nostru nu simțim. De asta nu prea
avem inițiativă" ; „Primele 4 luni de
stagiu m-am ocupat mai mult de
hirtii ; de aici, poate senzația că nu
faci ceea ce ai putea face si că. to
tuși. oboseala se instalează repede" ;
„Se apreciază frecvent că un tînăr
absolvent, ajuns în uzină, trebuie să
ia totul de la zero. Cred că e o gre-

spirit de inițiativă, să se facă nece
sari prin chiar felul lor de a se com
porta în unitatea respectivă : a aș
tepta pasiv să fii invitat să iei par
te la procesul de producție este un
nonsens. Dar nici nu putem trece cu
vederea această anomalie în privința
solicitării tinerilor specialiști : în
mod nefiresc, stagiarii rareori sînt
luati în calcul în eforturile de orga
nizare si. îndeosebi, de perfecționa
re a producției. Participarea lor este
considerată ca... facultativă. Ca ur
mare. la Buzău — dar nu numai la
Buzău ! — cel puțin un an și jumă
tate sau chiar doi ani din activitatea
de producție a unui tînăr specialist
se risipesc in activități minore. Este
o risină de inteligentă, de muncă, de
energie, cu atît mai mare si mai
dăunătoare cu cit ea își face loc in
tr-un moment decisiv din evoluția

pentru ca valorificarea potențialului
de creație al noilor specialiști să dobîndească un caracter mult mai sis
tematic. Reticențele întemeiate pe
argumente culese acum 10—15 ani
sau chiar mai mult, se înțelege că
nu au nici o motivație din moment
ce. cum bine se știe, una din rațiu
nile integrării învățămîntului supe
rior cu cercetarea și producția este
ca, după absolvirea facultății, spe
cialistul să poată participa rapid și
cu rezultate optime in activitatea
uzinei.
— Este limpede — ne spunea di
rectorul Ioan Blag — că promo
varea tinerilor specialiști trebuie
să se facă exclusiv după capacitatea
fiecăruia, demonstrată in producție.
Dacă această capacitate este probată
repede, și promovarea ar trebui să
survină mai repede decît cei 4 sau 8

bîndesc frecvent un caracter formal.
Iată, de pildă. într-o informare din
26 decembrie 1982, privind creșterea
contribuției cadrelor tehnico-economice la dezvoltarea activității de
creație tehnică și de organizare ști
ințifică a producției și a muncii in
județul Buzău, situația stagiarilor
nici nu intră în discuție decît. cel
mult, ca element care atestă că „in
anul 1982 s-a realizat un număr de
593 persoane cu pregătire superioară
(147,1 la sută fată de necesarul anual
prevăzut"). Dar ce înseamnă, în ca
zul de fată, „necesarul anual prevă
zut" si. mai ales, ce consecințe prac
tice implică in economia județului o
asemenea „depășire de plan" ?
Iată acum o situație si mai para
doxală : cuin bine se știe, absolven
ții învățămîntului superior, promoția
1982. nu au fost repartizați în ora

șele mari, tocmai pentru ca aportul
lor tehnico-știintific și organizatoric
să fie valorificat în unitățile mai în
depărtate. în plină afirmare, care re
simt cel mai acut nevoia de specia
liști. Este o prevedere întemeiată,
subordonată obiectivului dezvoltării
armonioase a ttlturor județelor tării.
Nimeni nu-și poate permite încălca
rea ei. Și totuși... în întreprinderea
de contactoare din Buzău au venit,
in 1982, cum aminteam, un număr de
177 proaspeți absolvenți de facultate,
întreprinderea face mari eforturi
pentru integrarea lor. Dar. după nu
mai 6 luni, circa 70 dintre noii spe
cialiști veniti la Buzău sint aduși la...
București. De ce ? Tovarășul ing.
Gheorghe Andriescu, director tehnic
la „Electromagnetica", unde se află
acum o parte dintre specialiștii
aduși de la Buzău, ne-a mărturisit
că-i scapă criteriile de efectuare a
acestei mișcări. Nu-i de mirare. Sin
gurul criteriu logic expus în memo
riul eXDlicativ aflat la Direcția de
organizare, control, personal si învâțăraint a ministerului de resort
(M.I.M.U.E.E.) este... domiciliul in
București. în raport de care pretinsa
viitoare rotație succesivă a tuturor
absolvenților în vederea egalei lor
specializări rămine. practic, imposi
bilă. Dealtfel. însăși conceperea sta
giului ca o trecere succesivă dintr-o
întreprindere in alta, prin care nu se
reușește decît prelungii-ea duratei de
adaptare, nu constituie și ea o evi
dentă anomalie pentru integrarea
optimă a absolvenților ? Ca să nu
mai formulăm întrebarea dacă este
bine ca. în unele sectoare de acti
vitate. prevederile legale ale repar
tizărilor să se aplice cu strictețea
bine cunoscută, iar in altele nu...

Consfătuire
între producătorii
și consumatorii
de energie
Ieri, 19 mai. la Institutul de cer
cetări și modernizări energetice din
București au început lucrările unei
consfătuiri cu tema „Probleme ac
tuale privind funcționarea sistemu
lui energetic national". Referatele
prezentate și dezbaterile care au
loc prilejuiesc un necesar și util
schimb de opinii între producătorii
și consumatorii de energie asupra
unor soluții destinate să conducă la
funcționarea. în condiții de maximă
siguranță și economicitate, a siste
mului energetic național ; sînt evi
dențiate unele aspecte ce apar în
relația furnizor-consumator. precum
și găsiiiea unor soluții de adaptare a
consumatorilor industriali la dispo
nibilitățile de putere și energie ale
sistemului energetic național. Sint
prezentate, de asemenea, cîteva din
tre direcțiile pe care trebuie să se
axeze cercetarea în rezolvarea pro
blemelor puse în discuție. Toate acestea vizează un scop unic — utili
zarea judicioasă și economisirea la
maximum a energiei electrice.
La consfătuire participă, timp de
două zile, specialiști din unități pen
tru producerea, transportul și distri
buția energiei electrice, din între
prinderile mari consumatoare de energie din întreaga țară. (Vlaicu
Radu).
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Planul și angajamentele
asumate în întrecere
— exemplar îndeplinite
Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, din
unități agricole, transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii
),
*
aprilie
pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electroeentrale Curtea de Argeș cu 451,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul
de putere la dispoziția sistemului
energetic național ; consumul teh
nologic pentru producerea energiei
electrice a fost redus cu 12,1 Ia sută,
iar cheltuielile prevăzute în buget
cu 15,2 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Rm. Vîlcea.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe- trolieră Moșoaia, județul Argeș, cu
850,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 21,5 la sută la
producția netă, 1,4 la sută la pro
ducția fizică, 15,3 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 12,4
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri importante de plan au fost
obținute la beneficii ; cheltuielile
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
10,3 la sută, iar cele materiale cu
11,1 la sută.
ț^ocul II : Schela de producție pe
tri îieră Zemeș, județul Bacău,
blocul III : Schela de producție
petrolieră Titu, județul Dîmbovița.
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— SUBRAMURA UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER.
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese
turnate Cîmpina, județul Prahova,
cu 686,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția netă, 6 la sută la producția
fizică, 20,8 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 2,9 la
sută la productivitatea muncii, 42,7
la sută la beneficii ; cheltuielile
materiale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decit cele
planificate cu 1,6 la sută, iar con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele
normate cu 2,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești.
Locui III : întreprinderea meca
nică Tîrgoviște.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICĂ DE CALCUL,
ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Electroaparataj" București cu 735,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută la producția
fizică, 13,3 la sută la export, 3,8 la
sută la producția-marfă vîndută și
încasată, 7,5 la sută la productiviY ea muncii ; consumurile de ma
turii prime și materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 7,9 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea „Elec
trotehnica" — București.
Locul III : întreprinderea de ele
mente de automatizare București.
ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ —
SUBRAMURA
CHIMIE ANORGANICĂ
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică
Dudești-București cu 577,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,4 la sută la
producția netă, 9,6 la sută la pro
ducția fizică, 6 la sută la export,
20,8 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 15,8 la sută la pro

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

montaj terminată cu 4,3 la sută ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă și la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici
decît cele planificate cu 1,1 la sută,
ductivitatea muncii, 14,6 la sută la iar cele materiale cu 0,2 la sută.
beneficii, 23,1 la sută la livrări de
Locul II : Trustul de instalațiimărfuri la fondul pieței ; consumu ' montaj București.
rile de energie electrică și combus
tibili au fost mai mici decît cele
ÎN DOMENIUL
normate cu 12,8 la sută.
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul II : Combinatul chimic
Locul I : întreprinderea de trans
Craiova.
Locul III : Combinatul chimic porturi auto Caraș-Severin cu 784,7
puncte.
Victoria, județul Brașov.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 21,4 la sută la
ÎN INDUSTRIA
producția
netă și la productivitatea
METALELOR NEFEROASE
muncii, 5,3 la sută la volumul măr
ȘI RARE
furilor transportate. 25,2 la sută la
Locul I : întreprinderea de alu beneficii, 23 la sută la venituri
miniu Slatina cu 904 puncte.
brute din activitatea de transport ;
Principalii indicatori de plan au consumul de carburanți a fost mai
fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro mic decît cel normat cu 3,6 la sută.
ducția netă, 5,8 la sută la producția
Locul II : întreprinderea de
fizică, 9,2 la sută la producția-mar transporturi specializate pentru
fă vîndută și încasată. 4 la sută agricultură șl industria alimentară
la productivitatea muncii ; depășiri Galați.
importante de plan au fost obținute
Locul III : întreprinderea de
la export și beneficii ; consumurile transporturi auto Dolj.
de materii prime și materiale au
fost mai mici decît cele normate
ÎN COOPERAȚIA
cu 2,9 la sută, iar cele de energie
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII
ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achi
Panoul fruntașilor
ziții, desfacere a mărfurilor și do
credit Gorj cu 611,3 puncte.
indicatori de plan au
pe primele patru luni fostPrincipalii
depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția industriei mici, 10,2 la sută
la prestări servicii pentru popu
electrică șl combustibil cu 2,4 la lație, 4,4 la sută la desfaceri de
mărfuri cu amănuntul, 6,9 la sută
sută.
la beneficii ; 24,3 la sută la pro
Locul II : întreprinderea metalur
ducția în alimentația publică ; de
gică „Neferail" — București.
Locul III : întreprinderea meta pășiri importante de plan au fost
lurgică de metale neferoase Copșa obținute la export și livrări de
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
Mică, județul Sibiu.
lile de circulație la 1 000 lei desfa
cere au fost mai mici decît cele
ÎN INDUSTRIA
planificate cu 8,6 la sută.
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI
Locul II : Uniunea județeană a
Locul I : Combinatul de celuloză cooperativelor de producție, achi
și hîrtie Suceava cu 765,1 puncte. ziții, desfacere a mărfurilor și de
Principalii indicatori de plan au credit Vîlcea.
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
Locul III : Uniunea județeană a
ducția netă, 10,4 la sută la export, cooperativelor de producție, achi
3,6 la sută la productivitatea mun ziții. desfacere a mărfurilor și de
cii ; cheltuielile totale la 1 000 lei credit Iași.
producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 3,3 la sută,
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
iar cele materiale cu 0,2 la sută.
ȘI VOLARIFICĂRII
Locul IX : întreprinderea de hîr MATERIALELOR REFOLOSIBILE
tie cretată și carton ondulat GhimLocul I : întreprinderea jude
bav, județul Brașov.
Locul III : întreprinderea de hîr țeană pentru recuperarea și valo
tie Bușteni, județul Prahova.
rificarea materialelor refolosibile
Brăila cu 343,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA
Principalii indicatori de plan au
(BUMBAC)
fost depășiți cu : 28 la sută la vo
lumul
total al materialelor refolo
Locul I : întreprinderea textilă sibile colectate,
42,3 la sută la be
Pitești cu 850,9 puncte.
neficii ; volumul fizic al materiale
Principalii indicatori de plan au lor
refolosibile colectate a fost
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro depășit
35 la sută la oțel, 19 la
ducția netă. 1,4 la sută la export, sută la cu
fontă, 15 la sută la cupru,
4,6.1a sută la productivitatea mun 60 la sută la alamă, 78 la sută la
cii, 29,2 la sută la beneficii. 24,5 la aluminiu; 32 la sută Ia anvelope ;
sută la livrări de mărfuri la fondul
de circulație realizate
pieței ; cheltuielile totale la 1 000 cheltuielile
fost mai mici decît cele plani
lei producție-marfă au fost mai au
ficate
cu
3
la
sută.
mici decît cele planificate cu 1,6
Locul II : întreprinderea jude
la sută, iar cele materiale cu 2,1 la țeană pentru recuperarea și valori
sută.
materialelor refolosibile
Locul II : întreprinderea textilă ficarea
Teleorman.
Buzău.
Locul III : întreprinderea jude
Locul III : întreprinderea textilă
pentru recuperarea și valo
„Bucegi" Pucioasa, județul Dîmbo țeană
rificarea materialelor refolosibile
vița.
Constanta.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
ÎN DOMENIUL
DE STAT CU PROFIL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
ZOOTEHNIC MIXT
Locul I : întreprinderea jude
Locul I : întreprinderea de sere țeană
de gospodărie comunală și
„30 Decembrie", județul Giurgiu, locativă Caraș-Severin cu 1319,8
cu 1169 puncte.
Principalii indicatori de plan au puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 65 la sută la pro fost depășiți cu : 20,3 la sută la în
ducția de lapte de vacă și la livră casări din activitatea de producție
rile la fondul de stat. 32 la sută la și prestări servicii, 42,5 la sută la
producția de came și la livrările producție și prestările în unități
la fondul de stat ; depășiri de plan fizice. 32,7 la sută la prestările de
au mai fost obținute la beneficii. servicii pentru populație. 49,2 la
Locul II : întreprinderea agricolă sută la producția netă industrială,
de stat Prejmer, județul Brașov. 24,3 la sută la beneficii ; consumu
Locul III : întreprinderea agri rile de materii prime și materiale
colă de stat Urziceni, județul Ia au fost mai mici decît cele normate
lomița.
cu 19,8 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibil cu 18,7 la
ÎN DOMENIUL
sută.
CONSTRUCȚIILOR
Locul II : întreprinderea jude
INDUSTRIALE
țeană de gospodărie comunală și
Locul I : Trustul de construcții locativă Bacău.
Locul III : întreprinderea jude
industriale și agrozootehnice Bucu
țeană de gospodărie comunală și
rești cu 210,5 puncte.
locativă
Harghita.
Unitatea a depășit sarcinile de
(Agerpres)
plan la producția de construcții-

AVANTAJELE DEPUNERILOR LA C.E.C.
Avantajul oferit de libretul pen
tru construirea de locuințe îl con
stituie cîștigurile in bani, acordate
din dobinda anuală de 4,5 la sută
calculată la depunerile pe acest
libret.
Cîștigurile se atribuie prin trage
rile la sorți trimestriale, care au
loc în prima lună a trimestrului
următor celui pentru care se efec
tuează tragerea.
Cîștigurile se achită titularilor
prin virarea lor în contul organi
zației cu care se încheie contractul
pentru construirea de locuințe ori
pe alte instrumente de economisi
re nominale sau prin plata în nu
merar, conform dorinței titularului.
Emiterea libretelor de economii
pentru construirea de locuințe se

• AUTOMOBIL SO
LAR. în U.R.S.S. se experi
mentează un automobil acționat
cu baterii ce se pot încărca cu
ajutorul energiei solare. Probele
se fac in prezent în Turkmenia,
o regiune foarte însorită, atit în
timpul verii,' cît și iarna. Pen
tru experimentări se folosește
un microbuz, cu zece locuri, pe
acoperișul căruia sînt instalate
bateriile solare. Deocamdată,
energia solară reușește să reincarce numai parțial bateriile
electrice ale microbuzului, care
are o autonomie de 100 km și o
viteză maximă de 50 km pe oră.
Proiectanții
iși propun să
mărească autonomia de depla
sare a vehiculului la 250 km și
viteza la 70 km pe oră. prin
sporirea randamentului baterii
lor solare.

face de sucursale, filiale și agen
țiile C.E.C. autorizate, pentru o
depunere fixă de 5 000 de lei.
Fiind emis cu o valoare fixă, pe
acest libret nu se efectuează depu
neri ulterioare, iar restituirea su
mei depuse se face integral, la
unitatea C.E.C. emitentă sau la
sucursala ori filiala care tine evi
dența contabilă a unității emitente.
De reținut că depunerile pe acest
instrument de economisire, pe lin
gă avantajele specifice, se bucură
și de avantajele generale ale eco
nomisirii la C.E.C. și anume : ga
ranția statului asupra sumelor de
puse și ciștigurilor obținute, aces
tea fiind restituite oricînd la ce
rerea depunătorilor sau persoane
lor îndreptățite să dispună asupra

• ETNA : OPERAȚII
LE DE ABATERE A LA
VEI CONTINUĂ. După ce,
marți, situația pe Etna se agra
vase, un puternic flux de mag
mă revărsindu-se timp de două
ore prin canalul său natural în
cea de-a 52-a zi de erupție, vi
teza „rîului" de lavă a revenit
la ceea ce este apreciat de
specialiști drept un „curs con
stant". Totodată, lava continuă
să coboare cu viteză redusă și
prin canalul deschis datorită
exploziei provocate săptămâna
trecută de tehnicieni. Pe de altă
parte, brațul din apropierea
Muntelui Capriolo, la cota
1 600—1 700, s-a lărgit sensibil,
formind un „lac de lavă", din

depunerilor ; păstrarea secretului
privind numele depunătorilor și
operațiile efectuate ; scutiri de
impozite și taxe ; imprescriptibili
tatea sumelor depuse, a dobînzilor
sau a ciștigurilor obținute, dreptul
de a împuternici alte persoane să
dispună de sumele păstrate la
C.E.C. atît în timpul vieții titula
rului pe baza clauzei de împuter
nicire, cît și după deces prin dis
poziție testamentară ; dreptul de a
condiționa restituirea depunerilor.
Păstrarea economiilor pe un li
bret pentru construirea de locuințe
oferă posibilitatea unor cîștiguri, și
prin aceasta realizării unui dezide
rat de o deosebită însemnătate : o
locuință confortabilă.

care magma continuă să curgă
foarte lent. Specialiștii contro
lează în permanență zona și,
pentru moment, consideră că
„Etna îi ajută", nefiind încă ne
voie de o nouă intervenție. Se
consideră, totodată, salvate —
cel puțin pentru perioada ac
tuală — Observatorul astrofizic,
marele hotel de pe Etna și con
strucțiile funicularului.

• SUDURĂ ELEC
TRONICĂ. La Institutul de
electronică al Academiei bulgare
de științe s-a realizat o instala
ție originală pentru sudura cu
ajutorul fasciculelor de electroni,
ceea ce asigură o calitate exce
lentă sudurii în vid. Deformă
rile suferite de piesele lipite cu

Colocviul international
cu tema „Cooperarea
balcanică multilaterală
și perspectivele ei"
Joi dimineață au început Ia Bucu
rești lucrările Colocviului internațio
nal organizat de Asociația de Drept
Internațional și Relații Internațio
nale (A.D.I.R.I.) pe tema „Coopera
rea balcanică multilaterală și per
spectivele ei“. La lucrările colocviu
lui — deschis de directorul A.D.I.R.I.,
Nicolae Fotino — participă specia
liști din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia.
Salutînd pe participant! în numele
conducerii Ministerului Afacerilor
Externe, a luat apoi cuvîntul tovară
șul Aurel Duma, ministru secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne. care a prezentat concepția
tării noastre, a președintelui Nicolae
Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea
colaborării balcanice, pe plan bila
teral și multilateral, a eforturilor
întreprinse de România, alături de
celelalte țări din regiune, pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a păcii, a bunei vecinătăți, a încre
derii și colaborării, lipsită de arme
nucleare, de baze militare și trupe
străine. Relevînd importanța pe care
România o acordă deopotrivă dez
voltării relațiilor bilaterale și conlu
crării multilaterale între țările bal
canice. vorbitorul a subliniat, tot
odată. faptul că o asemenea colabo
rare răspunde intereselor țărilor și
popoarelor din Balcani, fiind o parte
integrantă a procesului de edificare
a securității și dezvoltare a coope
rării în Europa. început de Confe
rința de la Helsinki.
în acest context, a fost evi
dențiată semnificația propunerii pre
ședintelui
României.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu privire la con
vocarea, în cît mai scurt timp, a
unei întîlniri la nivel înalt a statelor
balcanice, menită să ducă la creș
terea încrederii, la dezvoltarea bunei
vecinătăți și a colaborării pe multi
ple planuri, la transformarea Balca
nilor într-o zonă lipsită de arme
nucleare. O asemenea întîlnire, care
trebuie temeinic pregătită, s-ar în
scrie ca un important act pozitiv în
viața continentului. în lupta pentru
dezarmare și pace în Europa și în
lume.
Colocviul organizat de A.D.I.R.I.,
a arătat în încheiere vorbitorul, este
menit să realizeze un schimb util de
păreri. în măsură să genereze idei și
inițiative care să ducă la adîncirea
colaborării între țările balcanice, la
o mai bună cunoaștere și înțelegere
între popoarele noastre, la instaura
rea unui climat statornic de pace și
prietenie în Balcani.
Au fost prezenți reprezentanți al
ambasadelor Bulgariei. Greciei. Iugo
slaviei și Turciei la București.
(Agerpres)

Cronica zilei
' Joi, s-au încheiat la București lu-'
crările celei de-a XXXI-a sesiuni a
Adunării '■ generale și a celei 1 de-a
’58-a' sesiuni a' Consiliului' de~ adml-nistrație ale Organizației Internațio
nale de Radiodifuziune și Televiziu
ne — O.I.R.T.
La lucrări au participat reprezen
tanți ai radiodifuziunilor și televiziu.nilor din 16 țări din Europa, Asia,
Africa și America Latină, precum și
observatori din partea unor uniuni
internaționale de radiodifuziune și
televiziune, cît și din partea Orga
nizației Națiunilor Unite.
Timp de trei zile, participanții la
sesiune au dezbătut probleme legate
de dezvoltarea schimburilor interna
ționale de programe radio și televi
ziune, de creșterea calității, conținu
tului șl a nivelului tehnic al acestor
schimburi, lărgirea relațiilor dintre
O.I.R.T. și alte uniuni internaționale
similare.
\
*
Sala „Arghezi" din Capitală găzdu
iește, începînd de joi, o expoziție de
carte din R. P. Bulgaria. Deschisă
sub egida Consiliului Culturii și
Educației Socialiste. în cadrul pro
gramului de colaborare cultural-științifică dintre România și Bulgaria,
expoziția cuprinde peste 600 de vo
lume (cărți de beletristică, tehnicoștiințifice, social-politice, de artă,
pentru copii și tineret), ilustrînd dez
voltarea activității editoriale in țara
vecină și prietenă.
în alocuțiunile rostite la vernisaj,
Gheorghe Trandafir, director gene
ral al Centralei editoriale, și Simeon
Ignatov, director general ai Centralei
difuzării cărții din R. P. Bulgaria,
au relevat rolul cărții ca mijloc de
informare și comunicare, ca punte de
apropiere între oameni, subliniind
că actuala expoziție constituie o nouă
expresie a diversificării schimburilor
cultural-artistice româno-bulgare, a
contribuției acestora la adîncirea re
lațiilor de prietenie și colaborare
dintre Romântia și Bulgaria.
La festivitatea de deschidere au
participat Ion Găleteanu, secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai unor edi
turi, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost prezenți Todor Stoicev,
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. și membri ai ambasadei, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.
(Agerpres)

0 IMPORTANTA CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA
RAPORTURILOR DE PRIETENIE ȘI COLABORARE
DINTRE ROMANA ȘI MALAYEZIA
Desfășurată la mai puțin de șase
luni după vizita Întreprinsă în
Malayezia de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu — eveniment care
a marcat un moment de vîrf în dez
voltarea relațiilor româno-malayeziene — vizita în țara noastră a pri
mului ministru al Malayeziei, Dato
Seri dr. Mahathir Mohamad, a re
confirmat voința de apropiere și co
laborare a celor două țări și po
poare, în interesul reciproc, al
cauzei păcii, independenței și pro
gresului în lume.
Fără îndoială, la încheierea vizitei
se poate aprecia că există motive de
satisfacție reciprocă față de rezul
tatele înregistrate, ele înscriindu-se
pe linia rodnică a înțelegerilor con
venite în timpul dialogului la nivel
înalt de la Kuala Lumpur, din no
iembrie 1982. Deși sînt state cu orînduiri sociale diferite, deși sînt se
parate de distante apreciabile, deși
relațiile reciproce nu se bucură de
tradiții istorice, totuși între cele
două țări s-au dezvoltat legături
trainice de stimă, prietenie și cola
borare. Aceasta arată încă o dată
justețea orientărilor stabilite cu în
cepere de la Congresul al IX-lea al
P.C.R. privind extinderea relațiilor
României socialiste cu țările în curs
de dezvoltare, atestă că state oricît
de deosebite ar fi se întîlnesc și pot
colabora cu succes atunci cînd sînt
animate de aceleași teluri, de voința
de pace și progres.
Momentul cel mai important al vi
zitei oaspetelui malayezian l-a con
stituit primirea la tovarășul Nicolae
Ceaușescu, prilej cu care a avut loc
un amplu și aprofundat schimb de
păreri asupra unor probleme de in
teres comun. în cursul convorbirilor,
desfășurate într-o ambiantă caldă,
prietenească, a fost relevată fruc
tuoasa dezvoltare a raporturilor bi
laterale, estimîndu-se că acest curs
pune în evidență realismul aprecie
rilor privind perspectivele colaboră
rii multilaterale dintre cele două
țări. Deosebit de importantă este
concluzia că potențialul în creștere
al economiilor naționale ale celor
două state este de natură să favori
zeze extinderea și intensificarea pe
mai departe a colaborării românomalayeziene. Dealtfel. în cursul con
vorbirilor pe care oaspetele le-a
avut cu prim-ministrul guvernu
lui român, tovarășul Constantin
Dăscălescu, a fost investigată o largă
arie de domenii care s-ar putea con
stitui în tot atîtea obiective • ale
schimburilor comerciale și ale coo
perării. Semnificative în acest sens
sînt înțelegerile la care s-a ajuns de
a se lărgi cooperarea prin partici
parea în comun la realizarea unor
proiecte și programe de certă însem
nătate, vizînd extinderea bazei ener
getice, modernizarea traficului fero
viar, cercetarea și prelucrarea pe
trolului, construcțiile, industria lem
nului. Exemplul liniei de asamblare
a autocamioanelor „Roman" din lo
calitatea malayeziană Pehan arată
cu prisosință cît de rodnică poate fi
această formă modernă de coope
rare. Nu mai puțin semnificativă este
înțelegerea de a se intensifica con
tactele între ,diferite Unități econo
mice șl de comerț- în vederea iden
tificării unor noi sectoare suscepti

bile să permită extinderea colaboră
rii, stabilindu-se, dealtfel, sarcini
precise în acest sens pentru viitoarea
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale
româno-malayeziene de
cooperare economică și tehnică. De
sigur, amplificarea și adîncirea con
lucrării se realizează în avantajul și
spre binele ambelor popoare, răspunzînd pe deplin dorinței și aspira
țiilor lor de progres și bunăstare,
cauzei generale a colaborării între
popoare.
Cum este și firesc, dialogul Ia ni
vel înalt de la București a oferit pri
lejul și al unui cuprinzător tur de
orizont al situației internaționale,
evidențiindu-se cu toată limpezimea,
în condițiile în care această situație
cunoaște o încordare deosebit de
gravă, necesitatea de a se acționa cu
toată, hotărîrea și răspunderea pen
tru îmbunătățirea climatului politic
mondial, pentru eliminarea forței și
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale, pentru reluarea și con
solidarea procesului spre destindere,
pentru asigurarea independentei și
dezvoltării libere a tuturor na
țiunilor.
Reafirmîndu-se deplina valabilitate
a aprecierilor și concluziilor cuprinse
în Declarația comună adoptată
anul trecut la Kuala Lumpur, în
timpul noilor convorbiri la nivel
înalt s-a relevat însemnătatea pri
mordială pe care o prezintă intensi
ficarea eforturilor pentru înfăptuirea
unei politici autentice de dezarmare,
în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru oprirea amplasării de
noi rachete cu rază medie de acțiune
în Europa — condiție esențială a asi
gurării păcii și securității pe con
tinent și în întreaga lume.
Sînt binecunoscute principialitatea
și acțiunile concrete pe care le pro
movează România socialistă în ve
derea stingerii focarelor de conflict
și asigurarea unui climat de încre
dere și conlucrare fructuoasă pe
toate meridianele. Tocmai în spiritul
unui asemenea comandament ge
neros, dialogul româno-malayezian a
reafirmat, așa cum se subliniază și
în „Comunicatul comun" publicat la
încheierea vizitei, hotărîrea ambelor
state de a acționa neabătut pentru
reglementarea pe cale politică, prin
tratative, a stărilor de tensiune și
confruntare din Orientul Mijlociu,
din Asia de sud-est și din alte re
giuni ale globului, luîndu-se în con
siderare aspirațiile legitime ale tutu
ror popoarelor, asigurindu-se respec
tarea dreptului lor de a se dezvolta
de sine stătător, fără amestec străin,
în spiritul înaltei responsabilități
față de destinele, păcii și progresu
lui în întreaga lume.
In ciuda faptului că sînt situate în
zone diferite ale planetei, țările
noastre manifestă o preocupare per
manentă, depun o activitate perseve
rentă, însoțită de numeroase iniția
tive menite să faciliteze și să întă
rească colaborarea regională, să ducă
la transformarea zonelor în care se
află în oaze ale conviețuirii pașnice.
Din acest punct de vedere. România
și Malayezia și-au manifestat hotă
rîrea de a acționa și în viitor pentru
ca Balcanii, respectiv Asia de sudest, să devină regiuni ale păcii și în
țelegerii, propice statornicirii unei
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Ciclism: „CURSA PĂCII“
Competiția cidistă internațională
„Cursa Păcii" a fost reluată după o
zi de repaus cu etapa a 9-a, Kari
Marx Stadt—Usti, disputată pe un
traseu muntos și pe o vreme ploioa
să. După sprintul de cățărare de la
km 120, pînă unde plutonul se men
ținuse compact, s-au detașat mai
mulți alergători din formațiile Polo
niei, R.D. Germane și Cehoslovaciei,
între aceștia s-a disputat dealtfel și
sprintul final, cîștigat de Uwe Raab
(R.D. Germană), înregistrat în
4h32’34” pe distanța de 181 km. în
același timp au sosit pe locurile
următoare Krawczik, Skoda, Koricky, Ludwig. Cu plutonul doi, la
1’10”, pe locul 14 a trecut linia de
sosire și ciclistul român Mircea Ro-

mașcanu. Tricoul galben a fost pre
luat de Falk Boden (R.D. Germană),
urmat în clasamentul general indivi
dual de fostul lider Oleg Ciujda
(U.R.S.S.) — la 32”, Ludwig (R.D.
Germană) — la 59”, Rogers (S.U.A.)
— la 1’03”, Krawczik (Polonia) —
la 1’13”.
în clasamentul general pe echipe
conduce R.D. Germană, urmată de
Polonia — la 6’48”, Cehoslovacia —
la 7’55”, U.R.S.S. — la 12’20”, Olanda
— la 19’16”, Bulgaria — la 29’48”,
S.U.A. — la 47’53”, România — lă
48’03”, Cuba — la 58’14”, Ungaria —
la lh02’17”, Belgia — la lhll’14”,
Franța — la lhl4’07” etc.
Astăzi se desfășoară etapa a 10-a,
Usti—Pribram (167km).

AUTOMOBILISM. Azi, la Pîrîul Rece, o nouă etapă
in campionatul de viteză in coastă
Pe traseul tradițional de la Pîriul
Rece (lîngă Predeal, pe șoseaua spre
Rîșnov) se va disputa astăzi cea de-a
doua etapă a campionatului automo
bilistic de viteză în coastă. La fe
derația de specialitate am aflat că
la această cunsă s-au înscris, pînă
ieri, peste 70 de automobiliști, in
majoritate fruntași ai unor astfel de

întreceri. După cum precizează spe
cialiștii. cea mai pasionantă dispu
tă se așteaptă a o furniza concurentii cu mașini de grupa C. în
fruntea acestora : Nicu Grigoraș,
W. Hirschvogel. Cornel Motoc, Șt.
Balint. Șt. Vasile. Gh. Urdea — pi
lot! din elita automobiliștilor noștri.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în penultima rundă a turneu
lui international de șah de la Var
șovia, maestrul român Ovidiu Foi
șor l-a învins cu piesele negre pe
A. Syguslki (Polonia). Spasov a
cîștigat la Bohm, iar In partidele
Schmidt — Dorfman. Gheorghiev —
Kindermann. Uhlmann — Plahetka
și Adamski — Sydor, a fost consem
nată remiza.
• Cunoscutul fotbalist brazilian
Paolo Roberto Falcao a anunțat că
va juca și în sezonul viitor la clubul
A.S. Roma, cu care a cucerit în acest
an campionatul italian. Contractul
lui Falcao expiră în luna iunie a

acestui an, dar internaționalul bra
zilian a declarat că-1 va prelungi în
ciuda unor oferte din partea unor
cluburi braziliene și a formației
„Cosmos" din New York.
• La Plovdiv. în meci contînd
pentru preliminariile turneului oiimpic de fotbal, selecționatele Bul
gariei si U.R.S.S. au terminat la egalitate : 2—2 (0—1).
în cadrul aceleiași competiții, echipa Finlandei a pierdut cu scorul
de 0—1 (0—1) jocul disputat pe te
ren propriu cu formația R.D. Ger
mane. Unicul gol al partidei a fost
marcat. în minutul 12. de Kreer.

ticidelor nu tn general. ..pentru
orice eventualitate", ci numai
atunci cînd există un pericol
direct.

ajutorul noii instalații sînt mi
nime. iar un manipulator spe
cial optimizează regimul sudurii
în camera cu vid. în acest fel,
se evită apariția de paraziți electromagnetici, ceea ce are o
mare însemnătate pentru dirija
rea precisă și focalizarea fas
ciculului electronic.

• DISPOZITIV DE ALERTĂ ÎMPOTRIVA DĂU
NĂTORILOR. In cadrul In
stitutului pentru cultura plante
lor din Praga, a fost creat sis

temul
„Prognoza-l"
pentru
prognozarea automată a ivirii in
cîmp sau in livadă a unor dău
nători. Sistemul înregistrează
suma temperaturilor pe o anu
mită perioadă, umiditatea at
mosferei, intensitatea luminii
solare, viteza curenților de aer
și cantitatea precipitațiilor. Sînt
cunoscute dependențele dintre
combinațiile acestor factori cli
materici și posibilitatea apari
ției bolilor sau a dăunătorilor
culturilor agricole. Cînd apare o
situație periculoasă, sistemul
semnalizează prin radio ; aceas
ta face posibilă utilizarea insec

©
METROUL DIN
LILLE. Metroul cel mai mo
dern din lume, care funcționea
ză fără conductor, a început a
fi exploatat comercial la începu
tul acestei săptămîni la Lille. în
Franța. Absenta conductorului
pare să nu-i fi afectat pe pasa
geri : 400 000 de persoane au be
neficiat deja de vehiculul denu
mit V.A.L. (vehicul automat le
jer) pe durata unei încercări
gratuite. Viteza sa comercială
este de 36 km pe oră, însă poate
urca la 80 km. iar capacitatea
de transport 12 000 de călători

pe oră. Cinci operatori contro
lează ansamblul traficului, ceea
ce antrenează o economie, de
exploatare de 30—40 la sută,
comparativ cu metroul clasic.

• „SECRETUL" HI
BERNĂRII. Un Rrup de oameni de știință americani In
frunte cu R. Oldgen, cercetînd
fenomenul hibernării, au izolat
din sîngele unor animale aflate
in această stare o substanță pe
care au injectat-o în creierul
unor maimuțe. După un timp,
temperatura maimuțelor a scă
zut cu zece grade, iar frecven
ța pulsului lor s-a redus la
jumătate. Savanții consideră că
respectiva substanță poate fi
utilizată la intervențiile pe cord

largi conlucrări internaționale în
temeiate pe stimă și respect reciproc.
Actuala criză economică interna
țională, efectele ei profund negative
în special asupra evoluției țărilor în
curs de dezvoltare, obstacolele care
le au de înfruntat aceste țări în
eforturile pentru lichidarea subdez
voltării, pentru sporirea participă
rii lor la viața economică mon
dială constituie, cum este si firesc,
motive de îngrijorare pentru Româ
nia și Malayezia, țări ferm anga
jate pe calea dezvoltării economicosociale independente. Tocmai de
aceea, cu prilejul dialogului de la
București, s-a evidențiat atenția deo
sebită pe care cele două țări o acordă
instaurării noii ordini economice in
ternaționale, care să înlesnească pro
gresul mai rapid al tuturor statelor,
mai ales al celor rămase în urmă,
relevîndu-se însemnătatea întăririi
unității, solidarității și colaborării
dintre țările în curs de dezvoltare
pentru promovarea unui dialog în
condiții de egalitate și echitate cu
țările dezvoltate, menit să ducă
la înfăptuirea acestor scopuri.
Fără îndoială, apropiata sesiune a
U.N.C.T.A.D. are din acest punct de
vedere o importanță sporită, așteptîndu-se ca lucrările acestui forum
să evidențieze căi, modalități și con
tribuții practice pentru soluționarea
problemelor complexe privind reali
zarea noii ordini economice interna
ționale, lichidarea decalajelor dintre
țările bogate și cele sărace, asigu
rarea stabilității și dezvoltării armo
nioase a economiei mondiale.
Ca tot atîtea alte reconfirmări ale
Declarației comune adoptate la
Kuala Lumpur, au fost subliniate
pozițiile identice sau apropiate ale
celor două țări și asupra altor pro
bleme care confruntă lumea contem
porană, reliefîndu-se, în mod deose
bit, rolul sporit care revine Organi
zației Națiunilor Unite, țărilor în
curs, de dezvoltare și nealiniate, sta
telor mici și mijlocii pentru solu
ționarea viabilă a tuturor acestor
probleme. Acționînd intr-un larg spi
rit de solidaritate și cooperare, țările
în curs de dezvoltare și nealiniate
trebuie să-și spună mai ferm cuvîn
tul în reglementarea diferendelor din
diverse regiuni ale lumii. înfăptuirea
dezarmării, instaurarea noii ordini
economice internaționale, promo
varea prieteniei și înțelegerii în
tre popoare. Tocmai în conformitate
cu aceste imperative. România și
Malayezia au hotărît să-și intensi
fice consultările și colaborarea în
cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77",
al mișcării statelor nealiniate, al
altor organizații și organisme inter
naționale, ceea ce nu poate decît
sluji intereselor generale ale păcii.
Caracterul deschis și prietenesc al
convorbirilor, înțelegerile la care s-a
ajuns, concluziile reliefate îndreptă
țesc aprecierea că noul dialog
româno-malayezian la nivel înalt se
înscrie ca o contribuție importantă
la întărirea raporturilor de prietenie
și colaborare între țările și popoarele
noastre, mareînd, în același timp, un
aport cert la cauza înțelegerii inter
naționale, a dezvoltării pașnicei,
independente, a tuturor națiunilor.

Ioan TIMOFTE

vremea
\
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 20 mai, ora 21 — 23 mai, ora
21. în țară : Vremea va fi în general
frumoasă, cu cerul variabil. Izolat vor
cădea ploi sub formă de averse și se
vor semnala descărcări electrice, îndeo
sebi în nordul țării și zonele de mun
te. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, izolat
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar
cele maxime între 22 și 32 de grade,
în București : Vremea va fi în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii la începutul intervalului.
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 13 și 16 grade, iar cele maxime
între 29 și 31 de grade. (Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).

La Craiova

Un nou și modern

magazin
La Începutul acestei săptămînl. în
centrul municipiului Craiova s-a
deschis o mare unitate comercială —
magazinul „Mercur". Clădirea, nou
construită, are cinci niveluri și o su
prafață de 14 000 mp. Cumpărătorii
găsesc aici peste 50 000 de sortimen
te de mărfuri, de la mobilă — care
ocupă o treime din spațiul de vînzare — la porțelanuri și sticlărie, de la
decorațiuni interioare. la articole
electrocasnice și electronice. Cu alte
cuvinte, toate acele lucruri — mari
sau mici — necesare! înzestrării că
minului. Cifra vînzărilor s-a ridicat,
în prima zi. la 2,4 milioane lei. ceea
ce demonstrează interesul de care se
bucură acest nou și modern maga
zin în rindul publicului craiovean.

pentru scăderea temperaturii
pacienților respectivi, sporind
astfel șansele de succes ale ope
rației. Noua substanță va con
tribui, de asemenea, la păstra
rea, vreme îndelungată, a orga
nelor destinate transplantelor.

© „DACTILOGRAFIATI-VĂ" PROPRIILE COM
POZIȚII. în Marea Britanie
a fost realizată o mașină de
scris pentru imprimarea note
lor muzicale. Ea nu are dimen
siuni mai mari decît o mașină
de scris obișnuită și utilizează
atît hîrtie cu portative, cît și
hîrtie obișnuită. în acest dtoi
urmă caz, portativele sînt impri
mate cu ajutorul unei claviaturi
speciale.
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ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu in turcia,
elogioase aprecieri ale unor personalități politice și ale presei turce

„România, președintele Nicolae Ceaușescu
se bucură de o mare reputație și stimă“
ANKARA 19 (Agerpres); — Ankara a îmbrăcat haine
de sărbătoare și este gata să-i primească pe inalții
soli ai poporului român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, care, la invi
tația președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren,
întreprind, începînd de vineri, o vizită de stat în Turcia.
Arterele principale din
centrul capitalei turce,
între care modernul bu
levard Kemal Atatiirk,
sînt împodobite cu portre
tele președinților Nicolae
Ceaușescu
și
Kenan
Evren, ' cu drapelele de
stat ale României și
Turciei.
Așteptată cu cel mai
viu interes și apreciată
unanim ca un moment de
deosebită însemnătate în
evoluția mereu ascen
dentă și pozitivă a ra
porturilor de colaborare
pe multiple planuri din
tre România și Turcia,
de prietenie dintre po
poarele român și turc,
așa cum reiese din decla
rațiile oficialităților turce,
din articolele apărute în
presă, vizita de stat a
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu
în Turcia
prilejuiește
aici, în capitala turcă,
numeroase și ample ma
nifestări de stimă și pre
țuire față de România,
față de personalitatea
președintelui țării
noastre.
„Așteptăm cu interes vi
zita în Turcia a președin
telui Nicolae Ceaușescu
și nutrim speranța că ea
va impulsiona relațiile
româno-turce — declară
Sermet R. Pasin, secretar
de stat al guvernului
pentru relațiile economice
externe. Acordăm o foar
te mare importantă legă
turilor noastre cu Româ
nia. înțelegem că există
posibilități mari pentru a
dezvolta relațiile econo
mice dintre țările noastre
atit în ce privește schim
burile comerciale, cît si
cooperarea
economică.
Există deja o colaborare
în acest sens prin con
struirea unei mari rafi
nării de petrol. Credem că
e6te foarte important să
abordăm
posibilitățile
concrete de cooperare economică. Economia Tur
ciei s-a dezvoltat consi
derabil în ultimii ani si
oferă o bază solidă de
cooperare cu întreprin

derile românești. Consi
derăm că relațiile politice
foarte bune dintre tarile
noastre creează un cadru
excelent pentru dezvolta
rea mai susținută si atin
gerea sarcinilor în acest
domeniu stabilite de cei
doi președinți ai tarilor
noastre."
„Guvernul și opinia
publică turcă — arată
Kaya G. Toperi. director
general al Direcției in
formațiilor din Ministe
rul Afacerilor Externe —
așteaptă cu interes vi
zita președintelui Nicolae
Ceaușescu și a doamnei
Elena Ceaușescu în Tur
cia. Relațiile țării noas
tre cu România au fost
întotdeauna bune, siste
mele sociale diferite nu
ne-au împiedicat să avem
relații strînse. Vizita de
anul trecut în Româ
nia a, președintelui Tur
ciei a dus la o și mai
mare apropiere. Ne ex
primăm bucuria că avem
asemenea relații bune cu
tara dumneavoastră și
sîntem convinși că le
vom îmbunătăți în viitor.
în Turcia există simță
minte calde față de țara
dumneavoastră, președin
tele Nicolae Ceaușescu se
bucură de o mare repu
tație și stimă. De aceea,
tot ceea ce spune domnia
sa este publicat în presa
turcă și bine primit dc
oficialități și cetățenii
turci".
„România — declară
Umut Arik, director ge
neral al Direcției relații
lor economice din Minis
terul Afacerilor Externe.
— a devenit primul par
tener din Balcani al Tur
ciei în ce privește schim
burile comerciale și coo
perarea economică. în
acest sens, s-a menționat
perspectiva
realizării
obiectivului convenit la
nivel înalt cu prilejul vi
zitei Ia București a pre
ședintelui Turciei de a se
dubla volumul acestor
schimburi în următorii
ani". Interlocutorul a
subliniat. în continuare.

ponderea tot mai mare
pe care o ocupă în cadrul
schimburilor economice
bilaterale forma nouă,
modernă, de cooperare
în producție.
în încheiere, el a apre
ciat că România și Tur
cia sînt parteneri econo
mici de prim rang și că
trebuie făcut totul pentru
a menține aceste relații
bune, a le intensifica și
diversifica.
Ozger Akad, subsecre
tar la Ministerul Comer
țului, relevă că Acordul
pe termen lung privind
dezvoltarea schimburilor
comerciale dintre cele
două țări, încheiat în
1970, a creat cadrul juri
dic în care relațiile eco
nomice româno-turce au
cunoscut o dezvoltare sus
ținută. Economiile țărilor
noastre dispun de mari
posibilități de cooperare,
atît pentru construirea
unor obiective industriale
în Turcia, cum ar fi rafi
nării de petrol, moderni
zarea unor uzine meta
lurgice. construirea de
hidrocentrale și termo
centrale electrice, la con
struirea cărora România
ne poate ajuta, cît și pe
alte piețe, cum ar fi de
pildă cele din Orientul
Mijlociu. în acest sens,
sînt sigur — a precizat
interlocutorul — că vizita
președintelui
Nicolae
Ceaușesou în țara noastră
va impulsiona creșterea
volumului
schimburilor
comerciale dintre cele
două țări și va facilita
extinderea cooperării eco
nomice dintre companii
turcești și românești. De
aceea, partea turcă aș
teaptă cu nerăbdare vizi
ta președintelui Româ
niei.
Presa, posturile de
radio și televiziune au
consacrat spații ample
prezentării unor aspecte
ale politicii externe a sta
tului român, ale vieții
economice, tehnico-științifice a României, acti
vității politice dinamice
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, semnificației
deosebite a acestei vizite.
Sub titlul „Realism și
pace", „MILLIYET" pu
blică pe prima pagină un
comentariu în cane se ara
tă, între altele : „Românii
consideră că dacă toate

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
IN SEMN DE PROTEST FAȚĂ DE POLITICA DE TEROARE A ADMI
NISTRAȚIEI DE LA SEUL, fostul președinte al Partidului Nou Democratic
din Coreea de Sud, Kim Yong Sam, a declarat greva foamei. Kim Yong
Sam, privat, împreună cu sute de alte personalități sud-coreene de drep
tul de a desfășura activități politice, a cerut încetarea represiunilor, pu
nerea în libertate a deținuților politici și înfăptuirea de reforme demo
cratice.

țările din lume ar acționa
pentru pace ar fi exclus
orice pericol de război. în
acest sens, președintele
României,
Nicolae
Ceaușescu, apare tuturor,
în întreaga lume, un mi
litant pentru pace". In
form înd despre puncte
le de vedere ale țării
noastre față de unele
probleme internaționale,
ziarul menționează că
România adoptă o poziție
principială în ce privește
soluționarea
problemei
cipriote.
Referindu-se la Bal
cani, cotidianul relevă că
România se pronunță
pentru o întîlnire la ni
vel înalt a țărilor din
această regiune europea
nă, în cadrul căreia să se
discute problemele strân
gerii legăturilor bilatera
le și multilaterale ale ță
rilor din zonă pe plan
politic, economic, cultu
ral, precum și ale reali
zării dezideratului po
poarelor balcanice de
denuclearizare a regiunii
în care trăiesc.
România, conchide zia
rul. se pronunță consec
vent pentru desființarea
simultană a ambelor pac
te militare — N.A.T.O. și
Tratatul de la Varșovia,
spre binele popoarelor
din Europa și din. întrea
ga lume.
La rândul său, ziarul
„CUMHURIYET" subli
niază faptul că, în cursul
convorbirilor . oficiale, în
afara problemelor legate
de relațiile bilaterale, vor
fi abordate cu precădere
aspecte ale situației din
Balcani.
Ziarul „BULVAR", care
apare la Istanbul, punînd
în evidență importanța
majoră a vizitei, remarcă
in comentariul său că întilnirea dintre președinții
Nicolae
Ceaușescu
și
Kenan Evren are loc în
tr-un moment al vieții
internaționale care recla
mă mai mult ca oricînd
soluții realiste, construc
tive problemelor ce con
fruntă omenirea.
Alte ziare, ca „YENI
DEVIR" și „BARIȘ", ce
apar la Ankara, sublinia
ză și ele semnificația
pe plan internațional' a
noului dialog la nivel
înalt româno-turc și se
referă la programul înalților oaspeți.

CONVORBIRI UNGARO-CHINEZE. Agenția M.T.I. informează că
in perioada 16—18 mai, în R. P.
Ungară s-a aflat Qian Qichen, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Chineze. Acesta a
examinat, împreună cu Hâzi Vencel, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Ungare, pro
bleme internaționale actuale, pre
cum și relațiile ungaro-chineze.
LA BIBLIOTECA ROMANĂ DIN
ROMA a avut loc o manifestare

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

ULAN BATOR

Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal
ULAN BATOR 19 (Agerpres). —
Tovarășul 'Jumjaaghiin Țedenbal,
secretar general al C.C. al P.B.R.M.,
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare
Mongole, l-a primit pe tovarășul
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în
Comisia interguvernamentală româno-mongolă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, aflat în
vizită la Ulan Bator.
Cu acest prilej din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise to
varășului Jumjaaghiin Țedenbal un
cald salut și urări de noi succese,
sănătate și fericire, iar poporului
mongol prieten urări de noi reali
zări, prosperitate 'și pace.

La rândul său, tovarășul Jumjaa
ghiin Țedenbal a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut cordial și urări de noi succese,
multă sănătate și fericire, iar po
porului român noi și mari înfăptuiri
pe calea dezvoltării social-economice,
a progresului și bunăstării.
în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă
prietenie, s-a dat o înaltă apreciere
dezvoltării pe planuri multiple a ra
porturilor de colaborare românomongole, cit și a relațiilor dintre
toate țările socialiste.
La primire a participat tovarășul
Cioinorin Șuren, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, președintele părții mongole în
Comisia interguvernamentală. A fost
de față N. Toca, însărcinat cu afaceri
a.i. al țării noastre la Ulan Bator.

„O mare prietenie,
o vizită plină de succes"
„Ziarul Poporului" despre rezultatele recentei vizite
întreprinse de tovarășul Hu Yaobang
BEIJING 19 (Agerpres). — într-un
editorial intitulat „O mare priete
nie, o vizită plină de succes", „ZIA
RUL POPORULUI", organ al C.C. al
P.C. Chinez, salută cu căldură vizita
rodnică întreprinsă de tovarășul Hu
Yaobang în România și Iugoslavia.
China și România — se relevă în
articol — sînt țări socialiste, ale că
ror popoare au luptat cu curaj pen
tru independență și libertate, și-în cele
din urmă, sub conducerea partidelor
lor comuniste, au reușit să se eli
bereze. De atunci ele realizează cu
succes procesul edificării socialiste.
După ce subliniază că experiența
similară în luptă și idealurile revo
luționare comune au format baza so
lidă a unității și cooperării strînse
intre partidele și popoarele Chinei și
României, ziarul arată : în ultimii
ani, prietenia lor militantă s-a con
solidat neîntrerupt, iar relațiile de
unitate și cooperare dintre ele s-au
întărit permanent. Delegații de
partid și guvernamentale au făcut
frecvente schimburi de vizite, iar
cooperarea politică, economică, cul
turală, științifică, tehnologică, pre
cum și în numeroase alte domenii
s-a extins continuu. Recenta vizită a
tovarășului Hu Yaobang a ridicat pe
o nouă treaptă relațiile de prietenie
dintre partidele și guvernele Chinei
și României.
Partidul Comunist Român a 'adus
mari contribuții la instaurarea prin
cipiilor relațiilor dintre parti
dele comuniste și țările socia
liste. în cursul convorbirilor cu
conducătorul Partidului Comunist
Român, tovarășul Hu Yaobang a
dat o înaltă apreciere atitudinii
sale ferme în susținerea adevărului
și sprijinului acordat Partidului Co
munist Chinez. Au fost reafirmate
principiile corecte ale independenței,
culturală cu prilejul căreia prof.
Vasile Drăguț, rectorul Institutului
de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București, a vorbit des
pre arta românească contemporană.

MITINGURI PENTRU PACE. La
Palatul sporturilor de pe Stadionul
Central Lenin din Moscova a avut
loc, joi, un miting pentru pace al
reprezentanților opiniei publice din
capitala sovietică, la care au parti
cipat 12 000 de.persoane, informea
ză agenția T.A.Ș.S. Intr-o telegramă

deplinei egalități, respectului reci
proc și neamestecului în treburile
interne.
„Un partid comunist — continuă
editorialul — este răspunzător față
de poporul și clasa muncitoare din
țara sa. El are dreptul să elaboreze
în mod independent linia politică,
strategia și tactica, să aleagă calea
spre socialism în propria-i țară, să
urmărească evenimentele internațio
nale dintr-un punct de vedere
independent și să-și hotărască sin
gur poziția, să reglementeze indepen
dent toate problemele interne de
partid și să hotărască independent ce
e bine sau rău în relațiile dintre
partide, ' toate celelalte partide
neavînd dreptul de a face critici
necugetate sau de a da ordine —
scrie „Ziarul Poporului", continuînd:
Dacă aceste principii ar fi respec
tate de toate partidele comuniste și
muncitorești, în relațiile dintre parti
de ar apărea o situație nouă, care ar
face să progreseze mișcarea comu
nistă internațională".
Editorialul elogiază realizările po
porului român și rolul României în
activitatea internațională și sublinia
ză că vizita tovarășului Hu Yaobang
a contribuit, de asemenea, la promo
varea cooperării și sprijinului re
ciproc între China și România în
construcția economică socialistă, pre
cum și a schimburilor și cooperării
în domeniile științific, tehnologic și
cultural.
în încheiere, în editorial este ex
primată convingerea că, în noile con
diții istorice, prietenia de neprețuit
și colaborarea în toate domeniile
dintre P.C.R. și P.C. Chinez, care
au la bază marxismul și se ca
racterizează printr-o nobilă încredere
reciprocă, vor fi cu siguranță conso
lidate în continuare, vor deveni mai
viguroase și se vor dezvolta an de an.

adresată secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, se
arată că mișcarea pentru pace din
Uniunea Sovietică este ferm hotărîtă să lupte pentru menținerea pă
cii pe pămînt, pentru victoria ide
alurilor destinderii și colaborării.
Agenția M.T.I. informează că,
în cadrul „Lunii păcii și prie
teniei". care se desfășoară în
R. P. Ungară, la Întreprinderea de
electricitate din Budapesta a avut
loc un miting pentru pace.

Ample proiecte de dezvoltare

de la Podișul Anatoliei la Bosfor
De-a lungul trotuarelor marelui
bulevard ce străbate Ankara de la
un capăt la altul, mii de locuitori
ai capitalei urmăreau cu afecțiune
parada copiilor. înveșmîntați în pi
torești costume multicolore care,
veniți din diverse colțuri ale Tur
ciei și din numeroase țări europene
și asiatice prezentau, în marș: un
spectacol-caleidoscop de dansuri și
cîntece. Așa a început, cu mai pu
țin de o lună în urmă, noua ediție
a sărbătorii tradiționale ce evocă,
an de an, un eveniment de răscruce
în istoria țării — deschiderea la
Ankara a lucrărilor primei Adunări
Naționale (Medjilis), la 23 aprilie
1923. La inițiativa lui Atatiirk, con
ducătorul revoluției democratice,
antiimperialiste, în cinstea acestui
evepiment a fost instituită „Sărbă
toarea suveranității naționale și a
copilăriei".
De ce „a suveranității" ? Deoare
ce Medjilis-ul, exprimînd voința
populară, a devenit „unica sursă
a suveranității națiunii", ceea ce a
constituit, de fapt, actul de naștere
al statului turc modern. Dar de ce
„sărbătoarea copilăriei" ? Deoarece,
In concepția lui Atatiirk, copiii con
temporani marelui eveniment, fiind
prima generație educată intr-o vi
ziune modernă, în spiritul muncii,
al pasiunii pentru cunoaștere, pen
tru cultură și știință aveau menirea
ca prin munca lor viitoare să smul
gă țara din înapoierea și obscuran
tismul în care fusese ținută veacuri
la rînd și s-o înnobileze cu valorile
unei civilizații înaintate, iar copiii
lor — să se pregătească pentru a o
ridica pe trepte superioare de dez
voltare. Și tocmai în spiritul aces
tei, viziuni una din reformele cele
mâi cuprinzătoare întreprinse în
anii ce au urmat a fost aceea a
învățămîntului. Beneficiind pentru
întîia oară de sprijinul statului, șco
lile au proliferat, cu timpul, în în
treaga țară, ceea ce a făcut apoi
posibilă înființarea unei rețele de
institute superioare, care au format
și trimis, la orașe și la sate, ge-

nerații de specialiști angajați în
modernizarea vieții economice și
sociale.
Ideile întemeietorului Turciei
moderne sînt mereu proaspete în
conștiința oamenilor, care și în pre
zent văd în ele un stimul ent pen
tru evoluția țării. O nouă întreprin
dere sau școală, un drum sau un
pod prin zonele altădată greu acce
sibile, fiecare pas în direcția mo
dernizării este considerat ca o ma
terializare a acestor idei. Și cînd,
în octombrie 1981, a fost pusă fun
dația unui mare baraj /pe fluviul

însemnări de călătorie
din Turcia
Eufrat, i s-a dat. în mod firesc de
numirea de „Atatiirk".
Ca să ajungi aici, lași în urmă
o bună parte din Anatolia — vastul
ținut scăldat din belșug de patru
mări, brăzdat de cascade și torente,
presărat cu culturi de bumbac și
livezi de citrice, cărora le succed
păduri de pini și de fagi. La rân
dul lor, într-un suiș progresiv că
tre răsărit, acestea se întîlnesc cu
întinse platouri, bogate pășuni, ce
se frîng abia la poalele șiragului
de munți cu cușmele înzăpezite.
După ce ai traversat masivul Tau
rus de Est, nimerești într-o depre
siune prin care se precipită spre
cîmpia Mesopotamiei, legendarul
Eufrat. Aici, într-o zonă stîncoasă
se extinde acum vastul șantier al
barajului și hidrocentralei „Ata
turk", ale căror dimensiuni le pla
sează pe al cincilea loc din lume.
Interlocutorii circumscriu ridica
rea complexului hidroenergetic pre
ocupărilor pentru înlăturarea defi
citului . energetic, care absoarbe
mari resurse de devize. „Vom mo
biliza sursele solului și subsolului
pentru a le pune la îndemina in

dustriei" — arăta și primul minis
tru Biilend Ulusu, adăugind că o
parte importantă din investiții sîn.t
destinate tocmai acestui domeniu.
Dezvoltarea energeticii a devenit o
prioritate națională. în această or
dine de preocupări este prevăzută
intrarea în curând în funcțiune a
primei centrale electrice geotermice, in timp ce, într-o altă regiune,
la Germincik, urmează să fie ri
dicate alte două asemenea obiecti
ve. extinzindu-se, totodată, extrac
ția de cărbune și de petrol.
Vizitatorului ii sînt prezentate,
într-un spirit sobru, rezultatele
„pachetului de măsuri" de austeri
tate aplicate în ultimii ani și în
dreptate spre redresarea și restruc
turarea economiei, puternic afec
tată, ca, dealtfel, și alte țări ale
lumii, de criza mondială.
...Istanbulul, caleidoscopica me
tropolă de pe Bosfor, care capti
vează pe vizitator prin mărturiile
unui trecut atît de bogat, prin fru
musețile și fascinația, lui, se impu
ne tot mai mult și prin ponderea
sa în viața economică a țării, prin
hărnicia locuitorilor săi. E adevă
rat, la prima vedere domină pădu
rea minaretelor, palatele și muzeele,
un adevărat covor magic dc culori,
mugetul surd al traficului, îndem
nurile comercianților ambulanți ce
se amestecă în larma portului —
trăsături tradiționale ale acestui
oraș multiplu. Pe de altă parte,
e suficient să pătrunzi în zo
nele mai puțin pitorești pentru
a descoperi puzderia de uzine și
fabrici, de ateliere de toate profi
lurile, care realizează peste 40 la
sută din producția industrială a ță
rii.
„Avem mari posibilități de dez
voltare, trebuie doar să le folosim"
— această idee este prezentă în nu
meroase convorbiri. Și, ca o dovadă
grăitoare, se fac referiri la regiu
nile Adana și Izmir de pe litoralul
mediteranean unde, de un șir de
ani, pe suprafețe de circa 60 de
mii de hectare a fost introdusă cea
de a doua recoltă pe an. Este o

A REPUBLICII UNITE CAMERUN
Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Unite Camerun
YAOUNDE

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării Republicii Unite
Camerun îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate
poporului camerunez prieten.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare existente
între țările noastre se vor extinde tot mai mult, în folosul popoarelor român
și camerunez, al politicii de pace, securitate și independență națională, pentru
instaurarea unei noi ordini economice mondiale și dezvoltarea colaborării
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul camerunez sărbătorește
astăzi împlinirea a 11 ani de la
crearea Republicii Unite Camerun.
Stat situat în regiunea de vestea
continentului african. Camerunul a
cunoscut în perioada ce a urmat
înlocuirii sistemului federal (20
mai 1972) un proces de ample
transformări economice și sociale.
Un obiectiv de prim ordin l-a con
stituit valorificarea pe scară largă
a resurselor proprii, consolidarea,
pe această bază, a independentei
naționale. Dacă în trecut tînăra re
publică era cunoscută ca o tară
exclusiv agrară, a cărei economie
se întemeia în special pe produc
ția de cafea, cacao și bumbac. în
ultimul deceniu ea a trecut la fău
rirea unei industrii proprii. Aceas
ta este concentrată în proporție de
trei pătrimi în orașul portuar
Duala — „capitala economică" a
tării — unde au luat ființă zeci de
unități industriale de diverse pro
filuri. mergînd de la produsele electronicii și electrotehnicii pină la
cele ale fabricilor alimentare. S-au
luat, de asemenea, măsuri pentru
modernizarea agriculturii, care cu
prinde 75 la sută din populație și
deține 70 la sută din exporturi, pen
tru extinderea construcției de
baraje, căi de comunicații, instala

ții portuare ș.a. Planul pe perioada
1982—1987 prevede o mărire de zece
ori a fondurilor destinate dezvoltă
rii. acordînd în continuare o aten
ție deosebită agriculturii, industriei,
exploatării bogățiilor naturale, ca
și altor sectoare economice. Ast
fel. ca urmare a punerii în valoare
a rezervelor de țiței descoperite în
nordul Camerunului, se apreciază
că, în 1985, producția de petrol va
crește de la 4 milioane tone, cit
este în prezent, la circa 10 mili
oane tone.
Prieten apropiat al țărilor afri
cane. al tuturor națiunilor care au
pășit pe calea dezvoltării de sine
stătătoare, poporul român urmă
rește cu interes realizările obținute
de poporul camerunez pe calea
dezvoltării de sine stătătoare. între
Republica Socialistă România și
Republica Unită Camerun s-au sta
tornicit relații de prietenie, care,
stimulate de convorbirile la cel
mai înalt nivel, cunosc o continuă
extindere și diversificare. Acenștă
evoluție pozitivă corespunde/ ’’je
deplin intereselor celor două foiri
și popoare, constituind, totoda/ă, o
contribuție activă la cauza gene
rală a păcii și înțelegerii interna
ționale, a edificării unei noi ordini
economice și politice mondiale.

MOSCOVA t întîlniri ale delegației Asociației

de prietenie româno-sovietica
MOSCOVA 19 (Agerpres). —
Aflată în Uniunea Sovietică pentru
a participa la sărbătorirea a 25 de
ani de la înființarea Asociației de
prietenie sovieto-române (A.P.S.R.),
delegația Asociației de prietenie româno-sovietice (A.P.R.S.), condusă
de tovarășul Ion Cumpănașu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., direc
tor general al Agerpres, membru al
Biroului Comitetului de condu
cere al asociației, a avut joi o întilnire cu V. I. Konotop. membru al
C.C. al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., președin
tele conducerii dentrale a A.P.S.R.
A participat Traian Dudaș. ambasa
dorul României în Uniunea Sovietică.
în perioada șederii în U.R.S.S., de
legația a vizitat obiective economice

și social-culturale din regiunile
Moscova și Novgorod și din orașul
Leningrad, s-a întîlnit cu reprezen
tanți ai filialelor locale ale A.P.S.R,
La Biblioteca regională din Novgo
rod. în cadrul unei adunări a cetă
țenilor orașului, conducătorul dele
gației române a prezentat realizările
popprului român în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale P.C.R. în
vederea edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate, pentru
pace și largă colaborare interna
țională.
Cu același prilej a fost organizată
o expoziție de carte românească, la
Ioc de frunte aflîndu-se lucrări edi
toriale din gîndirea social-politică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.

România-militantă consecventă pentru încetarea
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării
Intervenția reprezentantului țării noastre Ia conferința unic^ală
a oamenilor de știință „Pentru salvarea omenirii de periț,Jul
unui război nuclear, pentru dezarmare și pace"
MOSCOVA 19 (Agerpres). — în ca
nirii. academicianul român a sub
drul conferinței unionale a oame
liniat în mod deosebit însemnătatea
nilor de știință „Pentru salvarea osimpozionului internațional „Oame
menirii de pericolul unui război nu
nii de știință și pacea", desfășurat la
clear. pentru dezarmare și pace" —
București în 1981, sub înaltul patro
la care au participat ca invitați pres
naj al președintelui Republicii So
tigioși Oameni de știință din dife
cialiste România, tovarășul Nicolae
rite țări — a luat cuvîntul acad. Ion
Ceaușescu.
Anton, vicepreședinte al Academiei
Totodată, au fost menționate alte
Republicii Socialiste România.
manifestări științifice organizate in
Vorbitorul a reliefat consecvența
tara noastră, sub egida Comitetului
cu care tara noastră, președintele
Național Român „Oamenii de știin
Nicolae Ceaușescu se pronunță pen
ță și pacea" al cărui președinte este
tru încetarea cursei înarmărilor,
academician doctor inginer Elena
pentru trecerea Ia negocieri efecti
Ceaușescu. prim viceprim-m-iniștru
ve de dezarmare în vederea solu
al Guvernului Republicii Socialiste
ționării reale a acestei probleme car
România, președintele Consiliului
dinale care preocupă omenirea.
National pentru Știință și Tehnolo
. Reamintind o Serie de initiative
gie. și în cadrul cărora s-au dezbă
românești care s-au înscris drept
tut într-un spirit de înaltă respon
contribuții de certă valoare la spo
sabilitate problemele legate de ro
rirea responsabilității savanților și
lul științei în lumea contemporană,
cercetătorilor față de destinul ome
în contextul luptei pentru pace.

Reacții la acordul libanezo-israelian
privind retragerea trupelor străine din Liban

Bosfor : o punte intre două continente

practică ce poate fi extinsă — sînt
de părere experții, care consideră
că potențialul agricol pe care-1 con
stituie solul bogat, resursele de apă
uriașe, climatul ce face posibilă o
varietate de produse, de la banane,
in sud, pînă la grâu, pe platourile
înalte, abia urmează să fie valo
rificat.
în atenție se află .îndeosebi re
giunea de sud-est, unde există po
sibilități largi pentru irigații. Pro
fesorul Aii Balaban, decanul Facul
tății agricole de la Universitatea
din Ankara, vorbește cu pasiune de
perspectivele pe care le oferă valo
rificarea acestei regiuni. Construi
rea barajului „Atatiirk", pe lîngă
faptul că va adăposti o puternică
hidrocentrală, va crea posibilitatea
pentru irigarea, în provincia Urfa
și în zona Hilwan, -a unei supra
fețe de aproape un milion de hec
tare, în prezent puțin foloșite.
Potențialul economic turc, în con
tinuă expansiune, include și unele
obiective industriale și agricole re
zultate în ultimii ani din coopera
rea cu România — veritabile punți
ale prieteniei. De o bună apreciere
se bucură rafinăria „Anatolia Cen
trală", cea mai mare din Turcia,
construita cu utilaje românești și
cu participarea muncitorilor și spe
cialiștilor români, obiectiv de im
portanță majoră ce urmează să
asigure o bună parte din produsele
petroliere necesare țării.

Dealtfel, la Ankara și Istanbul
este apreciată cu satisfacție dezvol
tarea colaborării reciproc avanta
joase dintre țările noastre. Așa cum
este știut, în ultimii șapte ani vo
lumul schimburilor comerciale a
crescut de patru ori, pentru a ajun
ge în 1982 la aproape 200 milioa
ne de dolari, paralel avînd loc o
amplificare a cooperării în diferite
domenii ale industriei și agricultu
rii. Cu rezultate fructuoase se dez
voltă schimburile în domeniul în
vățămîntului, științei și culturii,
contribuind la adincirea cunoașterii
și prieteniei dintre cele două po
poare. Numeroși interlocutori țin
să evidențieze însemnătatea deose
bită, în acest sens, a dialogului de
anul trecut, de la București, dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren, șef de stat al
Republicii Turcia, dialog soldat cu
un bogat program de acțiune în ve
derea extinderii și aprofundării
conlucrării în variate domenii.
Și nu încape îndoială că noile
convorbiri la cel mai înalt nivel
vor deschide perspective și mai bo
gate relațiilor româno-turce atît pe
plan bilateral, cît și în efortul pen
tru statornicirea unui trainic cli
mat de prietenie și bună vecină
tate în Balcani, de securitate și
destindere pe întregul nostru con
tinent, ca și în restul lumii.

Al. CAMPEANU

BEIRUT 19 (Agerpres). — Semna
rea acordului libanezo-israelian pri
vind retragerea trupelor străine dia
Liban a provocat reacții diferite în
cercurile politice libaneze. După cum
informează agenția France Presse,
Camille
Chamoun,
președintele
„Frontului libanez" (coaliție a parti
delor creștine), și Pierre Gemayel, li
derul partidului „Kataeb" (falangist),
au aprobat poziția adoptată de gu
vern. La rîndu'l său. Saeb Salam
— fost premier și influent conducă
tor musulman sunit — a declarat că
Libanul trebuie să angajeze negocieri
cu Siria. Kamel Al-Assad, președin
tele Camerei Deputaților, a apreciat
că, prin semnarea acordului, „Libanul
a optat pentru o evoluție pozitivă,
care îi va permite să pună capăt cri
zei cu care este confruntat". Pre
ședintele mișcării șiite „Amal", Nabih Berri, și-a exprimat însă opozi
ția față de acord, considerind că
acesta a fost negociat „in umbra
ocupației israeliene". în context,
agenția France Presse menționează
că un grup de membri ai comunității
șiite au organizat manifestații la pe
riferia de sud a Beirutului, în semn
de protest față de semnarea acordu
lui cu Israelul.
ALGER 19 (Agerpres). — în legă
tură cu semnarea acordului libanezoisraelian privind retragerea trupelor
străine din Liban, Ministerul de Ex
terne al Algeriei a dat publicității
un comunicat în care se apreciază
că această evoluție sporește „riscul
introducerii în Orientul Mijlociu a
unor factori suplimentari de instabi
litate și agravează situația precară
ce prevalează în regiune" — infor
mează agenția A.P.S. „Reafirmînd
atașamentul ferm față de necesitatea
respectării stricte a integrității teri
toriale și a unității naționale a Liba

nului, Algeria rămîne . convinsă, în
același timp, că reglementarea crizei
din Orientul Mijlociu nu poate fi re
alizată fără satisfacerea drepturilor
naționale legitime ale poporului pa
lestinian".

KHARTUM 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaafar Moha
med Nimeiri, a arătat, intr-o de
clarație făcută agenției SUNA, că
țara sa sprijină acordul libane
zo-israelian privind retragerea tru
pelor străine din Liban — infor
mează agenția M.E.N. El a elogiat
eforturile depusa de președintele
Amin Gemayel și de guvernul liba
nez în vederea instaurării păcii în
Liban.

Noi acțiuni represive
ale forțelor israeliene
în teritoriile ocupate
DAMASC 19 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene continuă acțiunile
represive împotriva populației pales
tiniene din teritoriile ocupate, rela
tează agenția W.A.F.A. Astfel, în
satul Abousieh, situat în apropiere
de Ierusalim, au fost confiscate în
tinse suprafețe de p'ămînt. La Ieru, salim, forțele poliției israeliene au
pătruns în incinta redacției cotidia
nului palestinian „Al-Fajr“. au con
fiscat toate exemplarele numărului
din 18 mai al ziarului și au interzis
difuzarea acestuia pe malul vestic al
Iordanului. W.A.F.A. menționează,
de asemenea, alte acțiuni represive
ale forțelor de ocupație israeliene —
procese și condamnări ale unor pa
lestinieni din tabăra de refugiați de
la Balata, lîngă Nablus, impunerea
de domiciliu forțat etc.
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