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Dezvoltarea tuturor
FIECARE ZI

localităților patriei
Organele locale au sarcini de mare în

semnătate in buna desfășurare a activității 
economice, îndeosebi In agricultură, In gospo
dărirea orașelor și satelor, In desfășurarea 
vieții economico-sociale, de învățămlnt și cul
tură. Trebuie asigurată participarea activă a 
deputaților, a matelor populare din fiecare 
localitate la conducerea întregii activități.

NICOLAE CEAUȘESCU
Recent s-au desfășurat, în întrea

ga țară, sesiunile consiliilor popu
lare județene, municipale, a orășe
nești și comunale — acțiune de 
mare însemnătate în viața socială 
a tuturor județelor și localităților. 
Prefigurînd, prin hotărîrile adop
tate — în lumina sarcinilor stabi
lite și orientărilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — direcții
le de dezvoltare a diferitelor zone 
și localități ale țării, sesiunile au 
constituit, totodată, prilejul unei 
ample treceri în revistă a expe
rienței organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, a zecilor 
și zecilor de mii de deputați în am
pla lor conlucrare, de zi 
milioanele de cetățeni.

Pornindu-se tocmai de 
riențele acumulate de 
populare cu rezultatele 
rodnice, au fost formulate chemă
rile la întrecere pe anul 1984 — 
anul unor importante evenimente 
în viața politică a țării : aniversarea 
a patru decenii de la istorica zi 
de 23 August 1944 și Congresul al 
XlII-lea al partidului. în contextul 
mai larg al chemărilor la întrece
re lansate de comitete județene de 
partid, de unități fruntașe din 
toate ramurile de activitate, consi
liile populare ale județului Bistri- 
ța-Năsăud, municipiului Alba Iu- 
lia, comunei Scornicești — Olt și 
comunei Moieciu — Brașov au 
adresat însuflețitoare chemări, cu 
mobilizatoare obiective în 
meniile de preocupări 
consiliilor populare.

însemnătatea acestor 
importanța obiectivelor 
relevă cu claritate faptul că, 
sistemul democrației noastre socia
liste, rolul consiliilor populare a 
crescut considerabil, ele primind 
în anii din urmă noi și noi atribu
ții, mai ales în condițiile aplicării 
principiilor autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale. Organi- 
zînd participarea amplă a cetățeni
lor, consiliile populare și-au extins 
sfera de acțiune la întreaga activi
tate de conducere socială, lor reve- 
nindu-le gospodărirea și rezolvarea 
directă a treburilor în județe, mu
nicipii, orașe și comune. în. fapt, 
consiliile populare poartă răspun-

cu zi, cu
la expe-' 
consiliile 
cele mai

toate do- 
specifice
chemări, 
cuprinse 

în

întregii activități economicederea 
și sociale din teritoriu, aria preo
cupărilor cuprinzînd atît industria 
și agricultura, cit și invățămintul, 
cultura, ocrotirea sănătății, aprovi
zionarea și comerțul, gospodăria 
comunală și locativă.

Această diversitate de preocu
pări se regăsește și în hotărîrile 
adoptate de recentele sesiuni, care 
au subliniat necesitatea unei per
manente preocupări a consiliilor 
populare pentru realizarea planului 
de dezvoltare economico-socială, 
lor revenindu-le, potrivit legii, obli
gații sporite în organizarea produc
ției, îndrumarea și controlul înde
plinirii indicatorilor de plan de 
către toate unitățile economice, in
diferent de subordonarea lor. în mod 
deosebit se impun atenției realiza
rea și depășirea unor indicatori de 
asemenea importanță cum sînt ni
velul. producției fizice, al produc- 
ției-marfă vîndute și încasate și 
producției nete, intrarea în funcțiu
ne la termen a noilor obiective 
planificate, încadrarea riguroasă în 
normele de consum, valorificarea 
superioară și utilizarea rațională 
a. materiilor . prime,., materialelor, ■ 
combustibililor, energiei electrice și 
termice.

Deosebit de importante sînt sar
cinile ce revin consiliilor populare 
în domeniul industriei mici, dome
niu în care răspunderea de ordin 
general a consiliilor populare se 
îmbină cu răspunderea lor concretă 
și unică în calitate de titulari 
direcți ai acestor unități — ceea ce 
își găsește materializare și în 
obiectivele formulate de chemările 
la întrecere.

Realitatea este că în toate zonele 
țării există mari posibilități, im
portante resurse locale pe care 
consiliile populare pot și au dato
ria să le valorifice prin stimularea 
și sprijinirea micii industrii — în 
așa fel încît în toate regiunile și 
localitățile viața economică să 
pulseze și mai puternic, cerințele 
cetățenilor să fie mai bine satisfă
cute, contribuția lor la creșterea 
avuției țării să sporească tot mai 
mult. Dezvoltarea și diversificarea

REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂ
pe Întreg cuprinsul țării
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Produse românești expediate operativ la export
acest an con- 
Constanța un 
Media zilnică 
este în pre-

Luna februarie din 
semnează în portul 
ritm intens de lucru, 
de mărfuri derulate 
zent cu 10 000 tone mai mare față 
de aceeași lună a anului trecut. 
Din cele 55—60 de nave aflate zil
nic sub operații, circa 40 încarcă

•produse ale industriei noastre con
structoare de mașini — utilaje de 
foraj, instalații pentru industria 
cimentului, autovehicule, vagoane, 
și locomotive de cale ferată, ci
ment, produse ale industriei chi
mice și alte mărfuri. (George Mi- 
hăescu).

$

•• ? ■

*■ -xî

0 ZI INTENS, GOSPODĂREȘTE
FOLOSITĂ PENTRU CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ!

Azi, în obiectivul „Scînteii"

în toamna anului trecut, din livezile țării au fost culese cantități mari 
de fructe. Ele au fost puse la păstrare în depozite, incit acum, în maga
zinele de specialitate, oricine poate cumpăra mere după gust. Aceste 
producții sporite sint un rezultat al măsurilor luate de conducerea parti
dului nostru pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea pomiculturii.

Creșterea cerințelor de consum ale populației face necesară dezvol
tarea, în continuare, a pomiculturii și sporirea cantitativă și calitativă a 
producției de fructe. La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1983, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că producțiile de 
fructe care se obțin sint mai mari decît în trecut, dar ele sint sub ceea 
ce trebuie să se realizeze. Secretarul general al partidului a indicat să 
fie extinse plantațiile pe terenurile situate în pantă și să fie realizate 
lucrările de întreținere pentru a se obține producții mari, asigurîndu-se 
astfel, in bune condiții, cerințele de consum ale populației. Ce măsuri 
s-au luat și trebuie să se întreprindă în continuare pentru îndeplinirea 
acestor sarcini ? .

Potrivit programului stabilit de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, in primăvara acestui an urmează să fie făcute plantații noi 
pe o suprafață de aproape 8 500 hectare, în principal plantații intensive. 
Amplasarea noilor plantații s-a făcut pe dealuri, în general pe acele 
terenuri care nu pot fi valorificate prin cultivarea cerealelor. De aseme
nea, s-a revizuit structura speciilor pomicole în sensul că vor fi extinse 
cele deficitare : cireș, vișin, prun și cais, atît pentru consum în stare 
proaspătă, cit și pentru industrializare. Important este ca, în aceste zile, 
să fie grăbite lucrările de pregătire în vederea plantărilor de primăvară. 
Materialul săditor este asigurat în totalitate. De asemenea, trei milioane 
de pomi altoiți vor fi livrați gospodăriilor populației.

Pentru înființarea noilor plantații intensive de pomi fructiferi este 
necesară desfundarea din vreme a terenului. Or, pînă la 17 februarie 
această lucrare a fost executată doar pe 65 la sută din suprafețe. In 
unele județe care au de plantat suprafețe mai mari — Timiș, Hunedoara, 
Gorj, Suceava, Harghita — desfundarea terenurilor respective s-a

Pentru buna aprovizionare a populației și satisfacerea altor cerințe 
ale economiei naționale, planul pe acest an prevede să se obțină o pro
ducție de 7 milioane tone de cartofi. Realizarea acestei producții este 
posibilă; dovada o constituie creșterea, an de an, a recoltei la această 
cultură, precum și rezultatele multor unități agricole fruntașe. Astfel, 
anul trecut I.A.S. Prejmer, județul Brașov, a realizat, în medie la hectar, 
45 000 kg cartofi pe întreaga suprafață de 650 hectare, iar C.A.P. Tușnad, 
județul Harghita — 38 700 kg pe 400 hectare. Asemenea recolte obțin 
chiar și unii cooperatori pe loturile în folosință sau țărani din zona 
necooperativizată.

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că rezultatele unităților agricole 
fruntașe demonstrează cu adevărat potențialul agriculturii noastre, a pus 
în evidență cerința ca, în toate județele, în toate unitățile agricole să 
se lucreze cu întreaga răspundere, să fie respectate normele tehnice, 
pentru a se obține în acest an recolte record la toate culturile. Pe baza 
acestor indicații, Ministerul Agriculturii a stabilit un program special 
pentru cultura cartofului, care prevede, între altele, ca pe o suprafață 
de 35 000 hectare să se obțină cite 40 000 kg la hectar, iar pe alte 15 000 
— cîte 50 000 kg. După cum am fost informați la Trustul cartofului, spre 
deosebire de alți ani s-a asigurat o cantitate îndestulătoare de cartofi 
de sămînță, din soiuri valoroase si cu însușiri biologice superioare, pen
tru întreaga suprafață ce se va cultiva în acest an. Totodată, s-a făcut 
o mai bună amplasare a culturilor, alegindu-se cele mai potrivite tere
nuri, care au fost arate din toamnă. în zonele cu precipitații mai puține, 
pe 30 000 hectare cartofii vor fi cultivați în condiții de irigare. Pentru 
realizarea producției mari prevăzute a se obține în acest an, impor
tant este ca toate măsurile stabilite să fie întocmai aplicate. Care sînt 
prioritățile acestor zile?

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte organice constituie, așa cum 
a demonstrat experiența unităților agricole fruntașe, o condiție hotărâ
toare pentru obținerea de recolte mari. Din datele furnizate de ministerul
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In secția de prelucrări a Com
binatului de utilaj greu din 

Cluj-Napoca
Foto : S. Cristian

Tipuri noi de utilaje 
energetice

Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca. în perioada care 
a trecut din acest an, aici s-a 
intensificat mult activitatea 
pentru modernizarea, diversifi
carea și creșterea producției de 
echipamente energetice, de 
mașini și utilaje pentru sectoa
rele calde. Pînă acum a fost 
extinsă gama Cazanelor de abur 
pentru creșterea factorului de 
extracție a țițeiului și s-a tre
cut la fabricarea unui număr 
sporit de cazane care folosesc 
drept combustibil cărbune infe
rior cu ardere în strat fluidizat. 
Totodată, a fost dezvoltată pro
ducția de prese mecanice și 
hidraulice pentru sectoare calde 
și pentru industria de autotu
risme, în prezent ajungîndu-se 
la fabricarea a 12 tipuri de ase
menea utilaje. Sint fapte care 
atestă că promovarea noului 
constituie o preocupare con
stantă a întregului colectiv. (Al. 
Mureșan).

(Continuare în pag. a IlI-a)(Continuare în pag. a IlI-a)
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Aparate electrice 
moderne

în acest an, ponderea produ
selor noi și modernizate in tota
lul producției întreprinderii 
„Electroputere" este de 61,5 la 
sută. Pentru a îndeplini exem
plar această sarcină, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprin
derii acționează pe baza unui 
program care a înoeput să prindă 
viață. De la începutul anului au 
fost asimilate noi produse cu 
parametri tehnici și funcționali 
superiori. între acestea se nu
mără transformatoarele electrice 
de 630 și 200 kVA destinate 
funcționării în subteran și 
transformatorul de 83 MV A 
pentru export, precum și cinci 
noi tipuri de motoare realizate 
cu consumuri reduse de mate
riale. (Nicolae Băbălău).

Un fenomen specific, care demonstrează elocvent maturitatea și 
goarea culturii pe care o edificăm în acești ani, este afirmarea tot mai \ 
decisă a criticii și a istoriei literare, adică a acelor discipline care repre- l 

i zintă conștiința de sine a unei literaturi. însuflețită de chemarea de a | 
> crea in sfera literaturii un puternic curent de idei, un climat de emulație 1 
) creatoare, de a promova cu spirit revoluționar creațiile valoroase, patrio- 
i tice, operele inspirate de idealurile nobile ale umanismului socialist, cri- ■ 
’ tica literară și-a adus în această perioadă o contribuție sporită la orien- 
) tarea literaturii, la educarea și formarea omului nou, cu o înaltă con

știință. Paralel cu creșterea numărului de sinteze, studii și lucrări valoroa
se, cu amplificarea ecoului acestora în rîndul cititorilor și al scriitorilor, 
se poate constata, de asemenea, o certă perfecționare a metodologiilor, 
un progres de conținut al criticii literare. Opere clasice și contemporane 
sint abordate astăzi dintr-o impresionantă diversitate a unghiurilor anali
tice, cu o varietate notabilă a metodelor, critica literară dovedind 
în acest fel o remarcabilă deschidere și receptivitate față de noutatea 
eficientă. Desigur, acest proces, întru totul meritoriu, nu poate să repre
zinte un scop in sine, o concurență gratuită adusă poeziei, prozei ori 
dramaturgiei. Progresul investigației critice ar deveni repede ineficient 
în condițiile reducerii sale la o snoabă sincronizare, de dragul noutății 
de ultimă oră. Fiind mai modernă, critica trebuie să fie și mai profundă, 
mai analitică, mai fermă în opțiuni și mai angajată ideologic, într-un 
cuvint, mai conștientă de misiunea și responsabilitățile sale în planul 
îndrumării creației literare. Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, accentua tocmai de aceea asupra acestor datorii care 
dau sens și justifică în fond actul critic : „Critica literară trebuie, în primul 
rind, să fie un instrument exigent de analiză a creației artistice și de 
orientare a ei în spiritul concepției științifice, materialist-dialectice a parti
dului nostru. Ea trebuie să promoveze în modul cel mai ferm o literatură 
angajată, pătrunsă de un autentic spirit revoluționar, de idealurile nobile 
ale umanismului nou al societății noastre".

Pornind de la aceste cuvinte vii, cuvinte-îndreptar, ediția de astăzi 
a Colocviilor „Scînteii" își propune să analizeze cu concursul unor critici i 
și istorici literari orizonturile literare ale criticii noastre, succesele sale, > 
dar și unele deficiențe ale ei, modul în care-și asumă misiunea de pro- ț 
motoare a principiilor înaintate ale artei socialiste.
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Craiova '84 — un oraș în plină dezvoltare și modernizare
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« Dezbateri ideologice 0 literar-artistice • de istorie J

PICĂTURA DE CERNEALĂ

a ceferiștilor, 
contribuie la

Publicăm în pagina a IV-a inter- 
vențiile semnate de Al. Piru, Ion 
Dodu Bălan și Constantin Cubleșan.

(Continuare în pag. a V-a)

De la Sibiu la Siriu
Sint fapte care scurtează brusc distanțele. Sint mo

mente care-i apropie mai mult pe oameni. Fapte, 
momente deosebite de muncă. Cum sint cele ce ii 
apropie și ii leagă intre ei pe constructorii de utilaje 
și pe constructorii de hidrocentrale. De la Sibiu la 
Siriu.

...Automacarale speciale cu piese grele de oțel prin
se in puternicele lor brațe străbat fără oprire drumul 
dintre halele cazangeriei și platformele de depozitare 
ale întreprinderii „Independența", de pe malul Cibi- 
nului. Semn evident că o nouă și importantă coman
dă a fost finalizată, că dintr-o zi in alta va incepe 
livrarea către beneficiar.

— Intr-adevăr, ne spune tovarășul Mihai Găldean, 
directorul întreprinderii sibiene, e vorba de virolele 
gigant ale conductei forțate destinată hidrocentralei 
de la Siriu, a cărei construcție se află in plină desfă-

șurare. Se poate spune că și colectivul uzinei sibiene 
concură la reducerea termenelor prevăzute pentru 
intrarea în funcțiune a impunătorului obiectiv hidro
energetic din Munții Buzăului. Datorită hărniciei și 
priceperii cazangiilor noștri — și in primul rind a 
echipelor conduse de Ioan Zeck, și lire Mărginean — 
comanda specială pentru Siriu se finalizează cu două 
luni mai devreme.

Apreciere concisă, relatare exactă a unui fapt de 
muncă însumat cotidianului vieții noastre atît de den
să in realizări de prestigiu, devenite, de aceea, obiș
nuite. Totuși, această relatare conține, neexprimată, 
cea mai frumoasă „metaforă" concretă, făurită de 
constructorii „supergreului" destinat hidrocentralei de 
la Siriu : calitatea lui excepțională. Toate sudurile 
sutelor de virole, cu diametru in jur de 4 metri și 
care cintăresc aproape 700 de tone, au fost executate 
cu instalații automate de sudură ; de asemenea, con
trolul calității fiecărui centimetru pătrat din această 
importantă lucrare a fost efectuat cu ultrasunete și 
raze „X“.

Au trecut aproape 15 ani de cind oamenii muncii 
de la „Independența", reputată unitate a industriei 
noastre constructoare de mașini, au devenit și con
structori pricepuți de conducte forțate pentru marile 
hidrocentrale ale țării. Mai intii a fost conducta-gigant 
pentru hidrocentrala de la Lotru ; i-au urmat in serie 
cele pentru hidrocentralele Someș-Mărișelu, Riul Mare- 
Retezat, Cerna-Motru-Tismana, Sebeș și cele de pe 
Olt. Acum vine la rind cea pentru Siriu ! Un nou suc- 

I- ces de prestigiu consemnat la începutul acestui an de 
colectivul de la „Independența", contribuția sa la 

I bătălia pentru independența energetică a țării.
Fapte de muncă obișnuite — metafore concrete, de 

bărbătească frumusețe. De pe malurile Cibinului, pen- 
> tru Siriu.

Nicolae BRUJAN

De „Ziua ceferiștilor"
Sărbătorim astăzi, ca în fiecare 

miez de februarie, „Ziua ceferiștilor", 
ziua celor ce printr-o muncă plină de 
dăruire și abnegație, desfășurată în 
stații, în depouri de locomotive, pe 
„coama" miilor de cai putere avîntați 
pe magistralele feroviare ale țării, 
asigură zi de zi, noapte de noapte, 
bunul mers al transporturilor pe calea 
ferată, aducîndu-și contribuția la pro
gresul multilateral al patriei socia
liste. Nu există sector al economiei 
naționale care să nu beneficieze, să nu 
conteze pe sprijinul prompt, susținut 
al ceferiștilor. In industria extractivă, 
în cea prelucrătoare, în domeniul

aprovizionării tehnico-materiale, 
onorarea la termen și in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de export, pre
tutindeni e nevoie de sprijinul lor, al 
ceferiștilor, iar ei știu acest lucru și 
se străduiesc din răsputeri ca, de la 
an la an, să răspundă mai prompt, 
mai eficient acestor solicitări. Astăzi, 
cind întreaga țară ii sărbătorește pe 
ei, cei de azi, și omagiază glorioasele 
tradiții de luptă revoluționară ale 
înaintașilor lor, gîndurile pe care în
tregul popor și le îndreaptă spre ei 
sint încărcate de dragoste și recu
noștință.

j ^colocw/le Scînteii

u

Economii de energie 
electrică și combustibil

Reducerea consumului de e- 
nergie și combustibil constituie 
o preocupare majoră a oameni
lor muncii din industria județu
lui Harghita. Prin măsuri tehni
co-organizatorice luate pe mul
tiple planuri, ei au reușit să 
economisească, de la începutul 
anului și pină în prezent, în con
dițiile realizării ritmice și inte
grale a planului la producția fi
zică, peste 7 300 tone combustibil 
convențional, mai bine de 3 mi
lioane metri cubi gaze naturale 
și 674000 kWh energie electrică. 
Cele mai bune rezultate s-au 
obținut la întreprinderea de fier 
Vlăhița, întreprinderea de pro
ducție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea- 
Ciuc, întreprinderea minieră 
Bălan, întreprinderea de matrițe 
și piese din fontă Odorheiu Se
cuiesc, „Tehnoutilaj" din Odor
heiu Secuiesc. (I. D. Kiss).

OAMENI CARE STRĂBAT ZI ȘI NOAPTE 
MAGISTRALELE DE OTEL ALE TĂRII

în această dimineață, 
o mie de oameni dintre 
cei care, zi de zi, au grijă 
să ne poarte, pe fiecare 
dintre noi, dintr-un loc 
in altul, pe magistralele 
de oțel ale țării, atunci 
cind interese personale 
sau de serviciu ne chea
mă, o mie de ceferiști 
dintre cei mai buni, cu 
familiile lor, au ținut să 
fie... călători. Iar dacă 
intr-o zi ca aceasta, cind 
țara întreagă sărbăto
rește ziua lor. atiția mun
citori feroviari aleg ipos
taza propriilor lor bene
ficiari, a călătorilor pe 
drum de fier, înseamnă 
că, din punctul lor de 
vedere cel puțin, s-au 
făcut pentru beneficiarii 
serviciilor C.F.R. 
ciente lucruri pentru 
utilul, necesarul să 
îmbine cu plăcutul.

— De „Ziua ceferiști
lor", avea să ne spună 
directorul general al Re-

sufi- 
ca 
se

gionalei de căi ferate 
București, tovarășul Au- 
rel-Dumitru Popa, ne 
vom vizg permisele și, 
bineînțeles, vom cumpăra 
ziarul, ca orice călător, 
și ne vom îndrepta spre 
Predeal. Vom sărbători 
ziua noastră în colectiv, 
în marea familie. Vom fi 
toată ziua împreună, am 
organizat „jocurile ză
pezii", ne-am rezervat 
plăcerea unei călătorii 
dus-intors cu. trenul, iar 
miine vom privi totul cu 
alți ochi. Vom ști poate 
mai multe lucruri în le
gătură cu ceea ce aș
teaptă călătorii din partea 
noastră, vom înțelege, 
poate, mai bine psiholo
gia călătorului. Pentru 
că, trebuie să știți, nu ne 
este deloc indiferent că
lătorul din tren, acest 
„membru simpatizant" al 
marii familii de fero
viari. Dealtfel, în cadrul 
Regionalei de căi ferate

București, tocmai din a- 
ceastă grijă pentru călă
tor, pentru omul care, 
timp de cîteva ore, este 
beneficiarul și, cum ne 
place nouă să spunem, e 
oaspetele nostru, anul 
trecut am pus in func
țiune o premieră de teh
nică feroviară — prima 
hală de pregătire a tre
nurilor de călători în 
sistem industrial de la 
Centrul de formare Bucu- 
rești-Grivița. Toate echi
pamentele care intră în 
dotarea acestei „uzine" 
de pregătire a trenurilor 
sint concepute de spe
cialiști români din unită
țile Ministerului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor și realizate în 
țară, fără efort valutar. 
Am materializat, astfel, 
o mai veche dorință a 
noastră, 
fapt ce 
creșterea gradului de con
fort și civilizație al că-

lătoriei, unul din cele mai 
importante obiective ale 
activității noastre.

— Ce alte noutăți v-au 
adus, tovarășe director 
general, anul trecut, an în 
care Regionala de căi fe
rate București e-a aflat, 
lună de lună, pe un loc 
fruntaș în întrecerea so
cialistă la nivel de ramu
ră, îndeplinindu-și cu pri
sosință angajamentele a- 
sumate ?

— Tot în 1983 a fost pus 
în funcțiune, pe „terito
riul" regionalei noastre, 
primul triaj automatizat, 
la Videle, de asemenea 
gindit și realizat de spe
cialiștii români din do
meniul transporturilor. 
„Insula cibernetică Vide
le", cum ne place 
spunem, este acum

Anica FLORESCU
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Suplimentar, 
10 000 tone lignit

Aplicînd propriul program de 
măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure folosirea cu 
randamente superioare a com
plexelor mecanizate din aba
taje, minerii de la Voivozi au 
extras suplimentar din subte
ran, de la începutul anului și 
pină acum, 10 000 tone de lig
nit. Demn de consemnat este 
și faptul că în această peri
oadă eforturile minerilor biho- 
reni s-au materializat și în 
punerea în exploatare, la Jur- 
teana II, a două abataje fron
tale cu o capacitate zilnică de 
1 000 tone. (loan Laza).

Apartamente mai multe, 
confortabile

în acest an, în localitățile ju
dețului Argeș vor fi construite 
4 000 apartamente confortabile, 
înălțate în ansambluri arhitec
tonice moderne, frumoase. Din
tre acestea, 445 vor fi înălțate 
în comune. In aceste zile, con
structorii argeșeni predau be
neficiarilor primele 350 aparta
mente din planul pe acest an și 
lucrează intens la alte 3 000. 
Se află, de asemenea, în stadiul 
de finisaj noile spitale din Pi
tești, Cîmpulung și Curtea de 
Argeș. (Gheorghe Cîrstea).
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„Nimeni nu întreabă
de casa frumosului, 

ci de ograda cu oi multe11

— Ce era de spus. Că pe 
unii i-am auzit întrebin- 
du-se că acum ce-o să fie, 
că nu au izlaz. Ba este, 
le-am spus. Este, dar au 
cam intrat mărăcinii în pă
șune, iată, pe coasta lui 
Ciupercă. Nu prea i-a con-

• venit lui- . Ciupercă... Am 
zis eu ' și de unul... hai să-i 
spun Ion, că mie mi-a fost 
rușine să cumpăr lapte de 
la el, dar lui Ion ăsta nu 
i-a fost rușine să vină la 
poarta profesoarei să 
cumpere lapte. Și mai 
sînt Ioni de-aceștia și 
printre intelectuali.

Profesoara de matemati
că Alexandrina Dumitru e 
măruntă de stat, iute ca 
argintul viu. Cu ochii ei 
negri, pătrunzători te pri
vește drept în față și te 
convinge. îi string mina la 
despărțire, mînă de profe
soară care nu se sfiește să 
apuce coada furcii, a coa
sei și să rezolve țărănește 
problemele pămintului și 
ale vieții. Cu aceeași ener
gie și pricepere cu care re
zolvă, în orele de clasă, e- 
cuațiile cele mai compli
cate.

Variantă la un vechi proverb, aflată de la crescătorii 
de animale dintr-o comună de munte necooperativizată, 

unde s-a trecut cu interes și răspundere la 
APLICAREA PROGRAMULUI UNIC

DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
9 9

Vintilă Vodă, comună in județul Buzău, 
așezată pe măgurile care insoțesc riul Slă- 
nic. Trăiesc ți muncesc aici 1 601 familii. 
Oameni vrednici și gospodari, care cresc 
vite și oi, se ocupă cu pomicultura și 
cultivă și cereale, îndeosebi porumb. Unii 
dintre ei se impart între gospodăria perso
nală din sat și munca pe șantiere sau in 
uzine mai apropiate sau mai îndepărtate 
de localitatea lor. Numărul navetiștilor are

insă tendința să scadă, mai ales incepind 
cu ultimii doi ani.

După apariția in presă a documentelor 
dezbătute la Consfătuirea de lucru de la 
Sinaia privind înfăptuirea Programului unic 
de creștere a producției agricole, și aici, ca 
in întreg satul românesc, țăranii s-au adu
nat frunte lingă frunte pentru a găsi cele 
mai bune mijloace menite să dea neîntîr- 
ziat viață importantelor prevederi. Pămîntul

e privit ca o adevărată uzină agricolă, che
mată să-și sporească randamentul, produc
țiile, forța creatoare. Dincolo de cifre și de 
măsuri economice se află, ca o conșecințâ 
firească a acestora, problemele de conștiin
ță și atitudine. Pagina de față surprinde 
semnificațiile acestui luminos început de 
drum, ale primăverii timpurii și rodnice din 
munca și viața oamenilor.

„Azi nu mai poți fi primar dacă nu ești 
gospodar de frunte11

Ar fi fost mai lesne să 
discutăm în birou. Aveam 
la îndemină registrele agri
cole, situații statistice, dări 
de seamă, monografia co
munei. Duță Draghia, pri
marul, s-a ridicat însă 
de pe scaun, și-a luat din 
cui scurta de pădurar — 
nu se poate despărți de ea 
în ruptul capului ! — și-a 
înfundat căciula pe urechi.

— în birou mai putem 
reveni — a spus el. Să 
mergem ! Avem treabă. Se 
încruntă vremea și trebuie 
să văd cu ochii mei cum 
stau lucrurile la microfer
ma consiliului popular.

— E departe 7
— Nu ! O zvîrlitură de 

băț peste deal.
Cam știam noi cum stă 

povestea cu „zvîrlitură de 
băț“ prin locurile acestea, 
așa că ne-am pregătit su
fletește de drum lung.

Comuna are nouă sate 
înșirate pe valea Slănicu- 
lui. Case frumoase, ma
joritatea înnoite în anii 
noștri, înconjurate de li
vezi sau de finețe. Se vede 
peste tot Spiritul gospodă
resc al oamenilor. Rar case 
mai pricăjite, fără acare
turi în curte, fără livadă sau 
cu aspect neîngrijit. Ne în- 
tilnim mereu cu oameni. 
Primarul se oprește des, 
schimbă două-trei vorbe cu 
cite un vintilean. Uneori 
discuția se prelungește. 
Sînt pomenite nume de 
locuri pe care nu le cu
noaștem, dar aflăm despre 
ele că ar trebui, cînd s-o 
liniști vremuiala, să fie 
curățite de mărăcini, să fie 
fertilizate, pentru ca la 
primăvară pășunea să fie 
mai bogată ; un om are ne
cazuri cu o vacă bolnavă 
și-i cere primarului un 
sfat, doar și acesta este 
gospodar, are vacă, are oi, 
are porci. Discuția nu se 
mai desfășoară intre pri
mar și locuitorul comunei, 
ci între doi gospodari obiș- 
nuiți să se scoale la 4 di
mineața, să hrănească ani
malele, să le țesale, să le 
ducă la apă.

— Păi, ce fel de primar

Gînduri întîlnite la tot pasul: „Pregătim 
o primăvară deosebită, un an mai bogat"

Iată și ferma. Ne-a pri
mit cu treburile ei care nu 
sufereau amînare : trei 
dintre ciobani cărau finul 
la ieslarele din tîrla oilor. 
Al patrulea, Nicolae Plos- 
caru, se împărțea între gri
ja față de oile care fătau 
în saivane și pregătirea 
mesei pentru toți. L-am 
urmat în saivane, peste tot 
unde avea treabă. Muncea 
fără să aibă grija noastră, 
și l-am înțeles.

După ce au mai fost în
tocmite lucrurile, am în
drăznit să închegăm vorba, 
acolo, în bucătăria tirlei, 
unde ciobanul nu înceta să 
trebăluiască.

— Nu aveți viață ușoa- 

aș fi eu dacă nu aș fi gos
podar și la mine acasă ? 
Cum să-i spun eu unuia : 
„Omule, nu-ți lăsa locul in 
paragină, sau mărăcinii și 
stejărișurile peste el, devi
ne pîrloagă 1“ — dacă eu 
însumi nu am grijă să 
crească pe locul meu po
rumb și nu mărăcini ?

— S-a întîmplat să pur- 
tați astfel de discuții ?

— Dar ce credeți ? Alt
fel nu am fi reușit ca din 
1981 încoace să sporim pă
mîntul arabil de la 250 de 
hectare la 867 de hectare în 
anul acesta. Și sînt posibi
lități să ajungem la 1 000 
de hectare 1 în cîțiva ani, 
din nimic, aș zice, am 
transformat — pentru mi- 
croferma consiliului popu
lar — în pămint arabil 15 
hectare de pămint sterp, 
alte 75 de hectare în fînea
ță. Am scos, anul trecut, 
de acolo, 197 de tone de 
fîn. Altfel cum să crești 
600 de oi, 2 vaci cu 2 vi
ței, 4 porci ? O să le vedeți 
pe toate la fața locului, 
cind ajungem la microfer- 
mă. Mai avem și alte pro
iecte — o plantație de duzi, 
de exemplu. Ideea ne-au 
dat-o școlarii noștri ; anul 
trecut ei au predat 40 de 
kilograme de gogoși de mă
tase. De ce nu ar face cei 
din Vintilă Vodă și serici
cultură ? — ne-am zis. Si
gur, nu toți oamenii au 
frunze de dud în bătătură. 
Luați de la noi, de la pri
mărie I — am să-i îndemn.

Acest dialog l-a înveselit 
și a iuțit pasul, pe nesim
țite.

— Locurile, cum vedeți, 
sînt frumoase — apreciază 
primarul. Păduri de stejar, 
de arțar, de fag, gorunișuri, 
finețe, pășuni. Vara e o 
minune 1

— Deocamdată, ninge...
— Las’ să ningă ! E foar

te bine. Pentru treburi, 
însă, răgaz mare nu avem. 
E o clipă importantă pen
tru oameni, repet, un mo
ment în care trebuie să se 
realizeze o schimbare de 
optică,. o schimbare funda
mentală. Cu toate că Vin- 

ră — spunem. Afară' vre
muiește și toată populația 
asta din fermă — și oile, 
și vacile, și porcii — își 
cere drepturile ei 1

— Dacă îți place ce faci, 
viața nu e grea, ăsta e 
lucru știut — mărturisește 
Nicolae Ploscaru. Cîteoda- 
tă, cînd mă supără rău ci
neva, stau și mă gîndesc 
în urmă : am fost cioban 
pe Bărăgan, la Plopu, la 
Urziceni, spre Brăila și 
m-au bătut viscole și ploi 
și m-a mușcat gerul. Și-mi 
spun : grea meserie mi-am 
ales ! Cum de m-am po
trivit tocmai eu la ea ? Dar 
asta o spun așa, cînd mă 
supără careva și nu are

• reportaje • însemnări •

tilă Vodă este comună ne
cooperativizată, problemele 
agricole ale anului acestuia 
se pun cu totul altfel decit 
s-au pus pînă acum. Oa
menii gindesc...

— Chiar, ce gindesc oa
menii ?

— Gîndesc despre pă- 
mînt — cum să-l cultive 
mai bine, cum să scoată 
fin mai mult și mai bun ; 
gîndesc despre vite și oi — 
cum să le îmbunătățească 
rasa, pentru a da lapte mai 
mult ; unii, plecați tot 
timpul „cu naveta", la fa
brici și pe șantiere, iși pun 
problema : „Rămin în sat, 
sau rămin în industrie

— își pun problema 
asta ?

— Cum să nu și-o pună 1 
Decit să fie muncitori ne
calificați prin curtea uzinei 
și cu gîndul acasă („Ce-o 
face femeia cu vitele, cu 
fîneața, cum «se: des
curcă ?“), mai bine să facă 
o singură treabă, dar ca lu
mea, să dea viață pămîn- 
tului. Am discutat asta în 
adunările noastre generale. 
Știți, la noi se zice că ni
meni nu întreabă de casa 
frumosului, ci de ograda cu 
oi multe.

— Dar unii dintre ei 
și-au aflat rostul în indus
trie.

— Așa este ! Industria 
și-a cerut și și-a luat oa
menii ei, specialiștii ei, în 
anii aceștia de rapide dez
voltări socialiste. Iar aceia 
au rămas definitiv oameni 
ai industriei. Ce ne fa
cem însă cu cei care pen
dulează între statutul de 
țăran și statutul de mun
citor ? Că sînt destui și 
dintre aceștia. Pămintul își 
cheamă și el țăranii. Unii 
s-au și hotărit. O să vă fac 
cunoștință cu unul dintre 
ei, Gheorghe Cirlig. A fost 
dintre șantieriștii pasionați 
și harnici, dar nu s-a putut 
desprinde de pămînt. Pînă 
atunci însă, îl veți cunoaște 
pe Nicolae Ploscaru, cioba
nul nostru șef, care are în 
grijă peste 600 de oi în mi- 
croferma consiliului popu
lar.

dreptate. îmi trece repede 
și-mi vin în minte zilele cu 
soare, cînd turma își paș
te iarba în liniște, cînd spre 
seară o văd sătulă, cînd 
văd și șiștarele pline.

— E o mulțumire 1
— Cum să nu fie 1 Nu e 

pentru mine viață mai fru
moasă pe lume. Ciobănia 
este și medicină, este și in
dustrie migăloasă, e de 
toate. Mereu trebuie să te 
lupți și să birui ceva : vre
mea. rea, asprimea drumu
lui, îndărătnicia pămîntu- 
lui. Dar să și stîrnești via
ța, ș-o crești, s-o sporești. 
Omul nu trebuie să fie ca 
vîntul, bătînd în toate păr
țile. Lui ii este dat să-și
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sape drumul drept, nu pe 
ocolite, nu pe după colni
ce, să nu alunece pe văi 
întortocheate. S-o țină 
drept pe creastă !

...Coborîm spre șoseaua 
asfaltată. Drumul a prins 
blană albă.

— Am aranjat să mergem

Un om care a văzut grădini acolo unde era 
piatră seacă, și le-a făcut!

M-am dat mai la o par
te, lăsîndu-1 pe primar să 
discute cu bătrina. Priveam 
forfota din mijlocul comu
nei. Ieșiseră copiii de la 
școală și era zarvă și bă
taie cu zăpadă, ca într-o 
poezie a lui Coșbuc, într-o 
lume modernizată, însă. 
Treceau basculante spre 
satul Sîrbești, acolo unde 
se construiește de zor 
o microhidrocentrală. „în 
vara asta îi vom da dru
mul — îmi spusese Duță 
Draghia, cu justificată mîn- 
drie. Și ne apucăm de con
strucția a încă trei micro- 
hidrocentrale".

...Am tresărit. Duță Dra
ghia încheiase convorbirea 
cu bătrîna și mă luase de 
braț.

— Ce s-a întîmplat ? A- 
vea femeia vreun necaz ?

Primarul zîmbește, dar 
are tristețe în priviri.

— Cîteodată descoperi 
uimit că bătrînețea nu în
seamnă întotdeauna și în
țelepciune, cum te-ai aș
tepta. O să vă povestesc, la 
un moment mai potrivit, ce 
se petrece cu femeia asta* * 
Acum, la drum 1

Am luat iarăși șoseaua în 
lung, regretînd absența 
Trabantului nărăvaș. După 
cîțiva kilometri am ajuns 
în satul Sîrbești și am bă
tut la poarta lui Ion Va- 
siloiu, gospodar cu casa a- 
șezată la pragul rîului vi
jelios. O gospodărie care 
mișună de animale : peste 
200 de oi, 10 capre, 4 vaci. 
Treabă pînă peste cap I

— Aici e „foc continuu" 
— confirmă Costică, fiul 
lui Ion Vasiloiu. N-ai o 
clipă de răgaz. Iar acum, 
mai mult ca oricînd, dai în 
brînci de treabă. Păi cum ? 
E perioada fătărilor. Zi și 
noapte stai în picioare, 
dormi pe apucate. Dar me
rită !

Prindem, totuși, un mo
ment'de pauză. Gîndul oa
menilor bate către primă
vara ce se apropie...

— O să fie o primăvară 
timpurie, socot eu — spu
ne cu tîlc Costică. Și-o fi 
și rodnică, negreșit. Ve
deți dumneavoastră, legile 
astea noi, făcute să spo
rească forța fiecărui petic 
de pămînt trezesc în ță
ran puteri noi. Iată, în ce 
ne privește pe noi : ne în
tăresc încrederea că am 
făcut bine îmbunătățind 
rasa de oi ce o avem și 
că trebuie să continuăm. 
Ne-am oprit la oaia țurca- 
nă, după exemplul cioba
nilor sibieni, că e oaie po
trivită locului acesta de 
munte. Ne-am gîndit să în
nobilăm turma și cu oi ka- 
racul. Am cumpărat din 
Oaș cîteva. Ce să vă spun 
mai mult decît că le-am 
adus cu mașina, cu toa-
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cu o mașină spre consiliu 
— spune primarul.

Nu, nu era o mașină, era 
un... Trabant. Primarul în 
spate, eu în față, lingă șo- 
feriță, Florica Băsceanu, 
gestionară a magazinului 
sătesc. Motorul nechează, 
totul duruie și păcăne, 

Dialog gospodăresc între primarul Duță Draghia 
(dreapta) și unul dintre cei mai vrednici crescători de 
animale din comună, Ion Vasiloiu (stînga). Se anunță 

un anotimp rodnic...

tă grija, ca pe niște 
prințese. . Sînt oi bune, iuți 
de picior, se îndeamnă la 
munte. Acum au început 
să fete și avem primii miei 
karacul, frumusețe rară 1

— Omul trebuie să ia 
viața în piept, cu poftă de 
muncă — intervine, filozo
fic, tatăl, Ion Vasiloiu, un 
bătrîn viguros, la cei 83 de 
ani ai săi. >

— Ce înseamnă, aici, 
poftă de muncă ?

— Simplu : să nu mun
cești doar așa, de unul sin
gur și pentru unul singur. 
Ar fi și puțin și trist pen
tru tine ca om. Să mun
cești ca și ăi din jurul tău 
să priceapă că sînt în sta
re să facă mai mult și mai 
bine pe pămîntul ăsta care 
ne hrănește. Nu știu dacă 
sînt eu prea clar. Dacă îmi 
iau viața la bani mărunți, 
îmi amintesc cum mi-am 
făcut casa, cum m-am în
surat, cum au apărut co
piii unul după altul, cum 
i-am dat la școli pe unii 
și s-au răzlețit, cum alții 
s-au întors aici, în Vintilă 
Vodă. Unul dintre aceștia 
este inginer, îmbogățește fî- 
nețele. Lucrează Ia ocolul 
pajiștilor, altul crește oi, ca 
și mine, adică muncește cu 
cinste. Asta-i moștenirea 
mea, fiii și fiicele mele pe 
care-1 las țării. Le las lo<r 
și gîndul meu de-o viață : 
că nimic nu-i e cu neputin
ță omului dacă vrea să lase 
oeva folositor în urma lui.

— La ce vă gîndiți a- 
nume ?

— Chiar la casa asta și 
la locul ce o înconjoară. 
Aici, cindva, a năvălit fu- 

curbele sînt luate la „fir 
de ață", și-mi amintesc 
brusc de un film unde, 
tot așa, conducea o femeie 
fără să-i pese de dreapta 
și stînga și vorbea, vorbea... 
Mă țin strîns de minerul 
ușii și ascult conversația 
primarului cu Florica.

— Aud că-ți vine bărba
tul, Florico.

— Vine ! In două săptă- 
mîni e aici. Dă cu nasul de 
iarnă. De nouă luni îl aș
tept. îi merge bine pe șan
tierul ăla de construcții 
unde lucrează el acum. 
N-are griji.

— Cum să nu aibă griji, 
Florico ? E mecanic, răs
pundere...

—Doar grija lui o are ! 
Ia să-l văd eu aici, scu- 
lindu-se la 4 dimineațg, ri- 
nind la vaci, dîndu-le de 
mîncare, îngrijind oile. Și 
apoi să hrănească patru co
pii și o bătrină, să le facă 
vînt ălora mici la școală, 
să se ducă șl la serviciu și 
seara să o ia de la capăt, 
să hrănească toate ființele 
astea care așteaptă... Cum 
vine, îi pun furca în mînă 
și... la treabă !

— O să plece iar, că 
așa-i datul...

— Nu ! spune hotărîtă fe
meia, iar Trabantul vîjîie 
și mîrîie parcă aprobativ, 
gonind prin ninsoare. Nu, 
că de data asta hotărîm, 
nu hotărăște. Avem treabă, 
pămintul nu așteaptă, tre
buie să rodească altfel de
cît pînă acum, răspunderi
le trebuie altfel privite. 
Primăvara e in prag. Anul 
acesta nu va semăna cu 
anii trecuți, trebuie să-i 
smulgem recolte mult mai 
bogate ca pînă acum.

Mă uit cu coada ochiului 
la Florica : pare concen
trată pe volan, dar e con
centrată asupra gîndurilor 
ei. E subțirică, delicată, 
ochi vioi, dar severă.

— Am ajuns — spune ea. 
Aveți musafiri, tovarășe 
primar — și arată, zîmbind 
cu înțeles, spre o bătrină 
îmbrăcată toată în negru, 
care aștepta in poarta , con
siliului.

rioasă apa Slăniculuî și a 
adus puhoi de prundiș și 
bolovani și a părăduit tot 
ce era în jur. Duță Draghia, 
primarul, aici de față, știe. 
Locul era al moșilor lui și 
l-a stricat apa. Mi l-au vîn- 
dut mie pe nimica, mirîn- 
du-se ce o să fac cu el. 
„Grădină !“ — am spus și 
ei s-au uitat la mine cu bă
nuială că n.u-s întreg la 
minte. Știți, erau bolovanii 
mari cit boul. I-am mutat 
de aici la margine de apă, 
am cărat pămîntul cu sacuiL 
io-te cu palmele astea, și 
am îmbrăcat prundișul. A- 
pod am dat cu plugul de 
colo-colo și am făcut gră
dina și casa. Nimic nu e 
cu neputință dacă vrei. 
V-am mai spus-o.

— Bună învățătură. Și nu 
numai pentru copiii dum
neavoastră...

— Așa mă gîndesc și eu.
Mă uit la miinile lui Ion 

Vasiloiu. Mîini aspre de ță
ran, odihnind pe genunchii 
osoși. Au cărat sac cu sac 
pămîntul bun și au dat via
ță locului sterp. Cine poate 
descrie gîndul acestui om 
care a putut vedea grădină 
acolo unde era piatră sea
că ? Mă uit pe fereastră și 
îmbrățișez, dintr-o privire, 
locul pe care se află casa, 
tîrla cu oi și grajdul cu cele 
patru vaci și încerc să-mi 
închipui uriașa trudă a 
omului care curăța terenul 
de bolovanii mari cît boul, 
și care punea în locul lor 
mii și mii de saci de pă
mînt aduși cu brațele. 
Și iată locul acesta renăs
cut: porumb, legume, mere, 
prune. Mă trezește dial con

templare glasul lui Ion Va
siloiu. glas de om bine în
fipt pe picioarele lui. soco
tind rezultatele muncii lui 
și ale fiilor lui.

— Anul trecut am con
tractat și am dat statului

Pămintul nu e de „dat", e de muncit

Sinitem din nou la drum, 
îmi potrivesc pasul după 
pasul primarului. Are mers 
egal, odihnitor, mers spor
nic, mers pe potecă de pă
dure, cu toate că depanăm 
sub bocanci șoseaua asfal
tată.

— Ion Vasiloiu — des
chid eu vorba — ne-a ară
tat că bătrînețea se întâl
nește ou înțelepciunea. Dim 
păcate, nu totdeauna. Așa 
cum, parcă aminteați...

Primarul n-a răspuns 
imediat. Dar aveam să aflu, 
într-un tîrziu, ce o scosese 
afară din casă. în zi de fe
bruarie, pe bătrina care 
ne-a întrerupt, pentru o 
clipă, drumul prin comună. 
O poveste tristă, din care 
am înțeles, așa cum afir
mase, la un . moment dat, 
primarul, că nu întotdeau
na bătrânețea înseamnă și 
înțelepciune.

își crescuse o nepoată pe 
lingă ea și o crescuse 
strimb. în bătătura lor se 
ridicaseră șase copii fără

Gospodăria fostului constructor întors 
în sat e un șantier în continuă prefacere

Da, pămintul trebuie Iu
bit altfel decît pînă acum 1 
Așa cum, de pildă, îl iu
bește Gheorghe Cîrlig, o- 
mul la a cărui poartă ne-am 
oprit. Și el ne-a istorisit, 
simplu și convingător, po
vestea reîntoarcerii sale 
în sat.

— Din 1956 am plecat să 
muncesc pe șantiere — la 
Brașov, la Comănești, la 
Cîmpulung, la Pitești, la 
Buzău, la Ploiești. Știam 
să dulgheresc. Am învățat 
meseria tot mai bine și am 
ajuns șef de echipă, apoi 
șef de brigadă. Peste tot 
pe unde am umblat am a- 
vut bucuria să bat țăruș de 
nouă construcție. Știți, eu 
nu am fugit de muncă,

„Zece cu felicitări", tovarășă profesoară, 
și pentru hărnicia dumneavoastră

După-amiază ne-am oprit 
în satul Podul Muncii — 
așa se numește de cind lu
mea — în fața unei case 
arătoase. O mină energică 
de gospodar se simțea pes
te tot. Și, mai tîrziu, cînd 
am stat în jurul mesei, cu 
toți ai casei, după ce am 
văzut -tot ce' era’de văzut 
în acea atit de bine îngri
jită ogradă, i-am pus pro
fesoarei Alexandrina Du
mitru întrebarea care mă 
urmărise mereu :

— Cum trebuie să fie o- 
mul Om ?

— Hotărit și drept în ce 
face ! Altfel nu-i om în
treg. Se pot spune multe 
despre treaba asta, dar 
vorbele nu fac două parale 
fără fapte.

— Sînteți un om hotărit ?
— Mă strădui să fiu ! Și 

la școală cu copiii, și acasă 
cu ai mei, și cu oamenii 
satului.

— Aveți trei copii. Băie
ții îi aveți sub mînă, cum 
se spune...

— Poate sînt uneori prea 
severă, dar îi cresc așa ca 
să fie, cum se zice, lacri
mă față de ceilalți. Mă 
bucur că ei înțeleg asta și 
nu mă fac de rușine. E 
bine că sînt pătrunși de 
gîndul că oriunde s-ar afla 
trebuie să înflorească lo
cul : la școală să fie prin
tre cei mai buni, acasă 
să-și drămuiască timpul în
grijind de animale — e o 
sarcină a lor : băieții cu 
vitele, fata cu păsările. Și, 
bineînțeles, cartea.

— Nu le vine prea ușor 
cu atîtea îndatoriri...

— Copilăria nu poate fi 
lipsită de responsabilități. 
Odată înțelese, farmecul 
lumii din jur sporește. Tre
buie să-i vedeți cum se 
joacă ei muncind, cum 

vorbesc cu animalele, cum le 
poartă de grijă. Să-i vedeți 
la coasă... Bucuria asta am 
trăit-o și eu. Avem o ju
mătate de pogon arabil, o 
bucată de fîneață. Plăteam 
un om la coasă. Cînd am 
văzut cît ne costă, l-am 
convins pe soțul meu să ne 
învețe să cosim. Și am în
vățat. Banii de cosași i-am 
pus de-o parte și ne-au 
prins bine cînd am mers 
cu toții în concediu la 
mare.

— Spuneți-ne drept : nu 
vă vine greu ? Sînteți pro
fesoară...

— Dar și țărancă. Sînt 

1 200 de litri de lapte, 35 de 
miei, 600 de kilograme de 
lină. Apoi, brînza... Știți, 
noi nu vindem la piață pro
dusele. nu ne pierdem vre
mea la piață, noi produ
cem 1 

tată ! Dezmeticită în ceasul 
al doisprezecelea, nepoata 
s-a apucat îndîrjit de mun
că, năzuind să-și crească 
copiii ca lumea. A refăcut 
și casa a innoit-o cu mii
nile ei și. cind totul a fost 
gata, bătrina a poftit-o in 
stradă ! Tot satuil s-a cutre
murat de această purtare.

— Ce dezastru fac unii 
din viata lor ! — spunea 
primarul, uircînd alături de 
mine drumul în serpentină. 
Și din viața altora. Legea, 
stimate tovarășe, nu este 
oarbă, ca pe timpuri. Fe
meia aceea cu șase copii nu 
a fost scoasă în stradă, cu 
executorul judecătoresc, ci 
a fost mutată, prin stăruin
ța noastră, a tuturor. într-o 
casă liberă, cu tot ce-i tre
buie. Să muncească ea și să 
fie sănătoasă ! Pămîntul e 
al nostru, al celor ce-1 
muncim și femeia va avea 
bucuria să dea șase munci
tori de nădejde, care-și în
cep altfel viața.

sînt făcut, prin firea mea, 
pentru ea. Mi-a plăcut și 
munca în sat, îmi place să 
fac pămîntul să rodească, 
pomii să dea floare, ani
malele să se țină prin 
curte după mine. Iată, 
sînt ani și ani în care 
m-am împărțit între gos
podărie și șantier, mai 
mult pe șantier. Iar acolo 
sufletul îmi era pe jumă
tate acasă. Nu, n-am mai 
putut-o duce așa. Sincer 
vă spun : sînt mîndru că 
și semnătura mea se află 
la baza atîtor construcții 
noi ale țării, dar zic că 
mi-am făcut datoria șî 
m-am întors la pămîn
tul pe care-1 iubesc de 
cînd m-am trezit pe lume ;

deprinsă cu munca, îmi 
place. Avem o vacă și doi 
tăurași. Dimineața la cinci, 
și eu și copiii, ne încălțăm 
cu cizmele de cauciuc și ne 
apucăm de lucru. Mai a- 
vem 4 porci — o scroafă a 
fătat mai mulți purcei. 
M.i-au cerut oamenii, să le > 
dau de prăsilă.’ Le-am dăiî 
Cind țăranii mă socotesc u- 
nul de-ăi lor, adică gospo
dar, mă simt bine. Acum 
ne gîndim să creștem, și-oi. 
Pășune avem, -am mai 
„spart" și o jumătate de 
pogon de fîneață. Cum s-ar 
spune, am lărgit pămîntul 
productiv. M-ați întrebat 
dacă nu mi-e greu. Uite, 
vă spun drept : de stat nu 
pot să stau, că obosesc. Și 
ai mei s-au deprins la fel. 
Știți, omul care nu mun
cește se strică. Cum s-au 
pus acuma lucrurile cu pă
mintul, mie îmi convine. 
Am și spus-o în adunarea 
în care am dezbătut pre
vederile Programului unic. 
Am îndrăznit s-o spun, 
pentru că și eu și soțul 
meu sîntem gospodari, in 
rind cu lumea.

— Ce le-ați spus oame
nilor ?

...Se insera. Lăsasem în urmă comuna Vintilă Vodă. 
Dealurile iți micșorau statura, se pierdeau incet in imen
sitatea cimpiei. Rămăsesem cu gindul acolo pe valea 
Slănicului și-mi reprezentam ușor cum se tocmesc tre
burile de seară, în fiecare gospodărie, în oboarele de 
vite și în micile tîrle de oi, la fel ca la microferma con
siliului popular, unde lucra neostenit ciobanul Nicolae 
Ploscaru. Poate că Gheorghe Cirlig se uită acum peste 
gard, în livadă, socotind ce pomi va altoi, pe care îi 
va înlocui ; mi-o închipuiam pe profesoara Alexandrina 
Dumitru pregătind animalele pentru noapte cu aceeași 
vrednicie cu care își pregătește cursurile pentru a doua 
zi. Primarul rămăsese la primărie, cercetînd rezultatele 
recensămintului animalelor. Era bucuros - cele 1 312 bo
vine au sporit, intr-un an, cu 130 ; cele 4 278 de ovine 
au sporit cu 1 658 ; caprele cu 288, păsările cu 3 602, 
familiile de albine cu 142 și așa mai departe. „Se poate 
mai mult I" - exclamase Duță Draghia și uitase de noi, 
cufundindu-se în socoteli.

Poate că mulți dintre țăranii acelui loc meditează 
acum, la acest ceas de seară, cu caietul de însemnări 
in față, cum să orinduiască mai bine munca de a 
doua zi, și cea de primăvară, participind din plin, 
ca toată țărănimea, la transformarea anului 1984 în
tr-un an al recoltelor record, cercetind care sînt cele 
mai potrivite acțiuni, cele mai rodnice drumuri.

Zi de februarie. Ninge peste măgurile care mărginesc 
valea Slănicului. Dar am intilnit, in rariștile de pădure, 
ghiocei înfloriți. Sărutau cu petalele fulgii de zăpadă.

Dionisle ȘINCAN 
St el lan CHIPER

Da. în preajma unor ast
fel de oameni, care, vorba 
bătrânului, „iau viața in 
piept, cu poftă de muncă", 
simți că viața e mereu o 
primăvară timpurie, vesti
toare de rod.

— Și ce mai voia acum 
bătrina ?

— Din adîncuri neatinse 
încă de tot ce s-a petre
cut în viața nouă pe care o 
trăim, izbucnește, în cite 
un om, vechiul instinct de 
proprietate, încercînd să 
pustiască sufletele din jur. 
Bătrina are ceva pămint. 
Nu-1 poate lucra singură. 
Și-a dat seama că acum 
lucrurile se pun ou totul 
altfel. Vrea să-l vîndă o 
dată cu casa și să se 
mute la Buzău, lipsin- 
du-i de moștenire și pe 
un fiu și pe nepoată. 
Treaba ei, ai spune, la pri
ma privire. Casa poate să 
o înstrăineze. Cred că a și 
făcut lucrul acesta. Dar 
pămîntul... „Nu ’ se poa
te !“— i-am spus. Dar ea 
stăruia, crezînd ea că e- 
xistă vreo chichiță, ceva. 
Nu, chichițe nu mai există, 
au fost o dată I Pămîntul 
nu poate fi înstrăinat, vin- 
dut, pămintul trebuie lu
crat acum 'cu o. dragoste 
nouă.

m-am întors la rostul meu 
de aici, care-i tot așa de 
important. Zic eu că asta-i 
acum calificarea mea de 
seamă — de crescător de 
animale. Și văd că Progra
mul unic îmi dă dreptate.

Vorbindu-ne, simt că 
Gheorghe Cirlig își priveș
te gospodăria ca și cum 
ar fi un șantier in care 
tpt timpul este ceva de 
construit sau de recon
struit — expresia îi apar
ține. Are 4 hectare de pă
mînt, din care un hectar 
arabil, un hectar de fînea- 
ță, iar restul pășune. Cele 
două vaci cu lapte și oile 
sale vor intra, in primăva
ră, pe o pășune bine pre
gătită

La microferma consiliului popular, ciobanul Nicolae Ploscaru se mîndrește cu „pensionarele" sale, cărora le poartă de grijă 
zi și noapte

Profesoara de matematică Alexandrina Dumitru îmbină cu pricepere și pasiune activitatea la ca
tedră cu răspunderile de producător agricol Foto : S. Cristian
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LA ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE ELECTROTEHNICE BISTRIȚA APRODUCȚIE FIZICA PESTE PREVEDERI

Un rezultat concludent: despre pierderile 
tehnologice se vorbește la timpul trecut

In urmă cu cinci ani, Ia întreprin
derea de produse electrotehnice din 
Bistrița a început producția de ca
bluri de semnalizare, în componenta 
cărora intră două materii prime cos
tisitoare : cuprul și pastilele din po- 
liclorură de vinii. Tot de atunci co
lectivul unității a fost confruntat cu 
o problemă spinoasă, aceea a valo
rificării resturilor de prelucrare 1— 
bucățile mai scurte ori mai lungi de 
cabluri, simple ori înfuniate, care 
rezultă din procesul tehnologic. Pre
ocupați însă mai mult de realizarea 
în bune condiții a probelor tehnolo
gice, punerea eșalonată în funcțiune 
a capacităților de producție și atin
gerea parametrilor proiectați, mun
citorii și specialiștii au trecut pe 
plan secundar activitatea de recicla
re. Un singur lucru nu a fost totuși 
neglijat : recuperarea și depozitarea 
cu grijă a tuturor materialelor refo- 
losibile. Dar timpul a trecut și gră
mezile cu materiale refolosibile au 
crescut. întrebarea este : ce se în
treprinde acum pentru valorificarea 
lor ?

1. Cauzele depășirii înregistrate la 
consumul de gaze naturale în . jude
țul Galați, în prima jumătate a lu

— La început — ne-a spus in
ginerul Valeriu Bodeanu, directorul 
unității, am adoptat soluția de a 
arde învelișul de PVC de pe cape
tele de cabluri pentru a recupera cu
prul. In scurt timp însă, ne-am dat 
seama că soluția nu e bună. Costul 
recuperării era ridicat. Așa că am 
trecut la despicarea manuală a înve
lișului de plastic, dar nici această 
soluție nu a fost prea bună. După o 
consultare în cadrul comitetului de 
partid și, apoi. în consiliul oameni
lor muncii, am hotărît să înființăm 
un atelier de recuperare, bine echi
pat, care să rezolve definitiv proble
ma în condiții de rentabilitate și, mai 
ales, de ritmicitate optime.

Finalizarea acestei măsuri a fost 
dată in sarcina specialiștilor atelie
rului de proiectare nr. 2. In scurt 
timp, intr-un spațiu neutilizat rațio
nal pînă atunci, au fost dispuse in 

flux mașinile de cojit cabluri, valțu- 
rile de decojit fir izolat — realizate 
prin cooperare cu unitățile construc
toare de mașini de pe platforma in
dustrială din Bistrița, presele de ba
lotat sirmă de cupru, valțul de 84 
țoii pentru plastifierea PVC-ului, 
moara de măcinat izolație și manta, 
mașinile de granulat și instalațiile

resurselor materiale
de spălare — fabricate de „Electro- 
timiș" și I.U.C.F. Rimnicu Vîlcea. De
servit de un personal muncitor com
pus din 35 de oameni, atelierul a 
prins viață.

încă de la început, atelierul și-a 
dovedit eficiența — ne spune mais
trul Augustin Gînj. Noi livrăm „La
minorului" din Zalău cuprul recupe
rat cu 47 lei kilogramul, față de 4 
lei cit primeam înainte de la între
prinderea județeană de recuperare și 
valorificare a materialelor recupera
bile, iar PVC-ul care îl ardeam și pe 
care acum il granulăm și îl folosim 
direct în întreprindere ni-1 producem 
doar cu 17 lei kilogramul.

în cele aproximativ 130 de zile cit 
a funcționat. anul trecut și pînă la 
15 februarie 1984, in acest atelier au 

fost recuperate și redate în circuitul 
productiv 58 tone cupru și 84 tone 
PVC în valoare totală de peste 4 mi
lioane lei. Stocurile de materiale re- 
folosibile existente și deșeurile teh
nologice ce vor apărea din producția 
curentă asigură suficientă „materie 
primă" pentru amplificarea acestor 
bune rezultate. Practic, se tinde ca 

în întreprindere să nu se mai folo
sească noțiunea de deșeu tehnologic. 
Și mai trebuie făcută o precizare : 
actuala dotare a atelierului permite 
repunerea în circuitul productiv a 
cablurilor de semnalizare de orice 
tip, scoase din uz, a oricăror resturi 
sau capete.

— Adoptarea Programului privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
sumului de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor nu ne-a găsit nepregătiți 
— ne-a relatat inginerul proiectant 
Gelu Gliga. Dimpotrivă, noi am antir 
cipat niște lucruri. Tocmai de aceea, 
foarte curînd vom finaliza recupera
rea sîrmei de cupru și a cauciucuri

lor de Ia cablurile izolate în cauciuc. 
Am realizat instalația prototip 
pentru efectuarea acestor operații, pe 
baza metodei criogenice și există 
condiții să asigurăm funcționarea sa 
în flux continuu — deziderat ce va 
fi atins pînă la sfîrșitul acestui tri
mestru. Astfel, devine posibilă recu
perarea a încă 12 tone cupru, precum 
și a 40 tone cauciuc pe care ne gîn- 
dim să-l folosim la placarea pardo
selilor. Deci și în cea de a doua sec
ție a noastră, cea de fabricație a 
cablurilor electrice izolate în cauciuc, 
nu se va mai vorbi despre pierderi 
tehnologice. După finalizarea acestei 
etape vom deplasa investigațiile în 
secția „Acumulatorul", unde vor tre
bui găsite soluții pentru folosirea 
rațională și, mai ales, pentru recupe
rarea plumbului. Nu sint probleme 
tehnice tocmai ușoare, dar dispunem 
de muncitori și specialiști experi
mentați, capabili să ofere soluții 
viabile acestei probleme.

Am mai reținut un fapt cu care 
specialiștii de aici se mîndresc : 
PVC-ul recuperat este mai bun decît 
cel utilizat inițial. Aceasta nu numai 
pentru că manipularea se face mult 
mai comod, scutind muncitorii de un 
efort fizic în plus la încărcarea ex- 
truderelor, ci și pentru că analizele 
de laborator arată că prin procedeul 
regranulării materialul capătă o serie 
de caracteristici de plastificare și de 
aderență la sirma de cupru superi
oare materiei prime inițial folosite.

Desigur, în rîndurile de față nu 
am intrat în detalii tehnice. Credem 
însă că experiența colectivului între
prinderii bistrițene trebuie cunoscută 
și. de ce nu, aplicată în cit mai 
multe unități economice. Specialiștii 
de aici stau lă dispoziția celor inte
resați pentru a oferi toate explica
țiile și documentațiile tehnice ne
cesare.

Gheorghe CR1ȘAN 
corespondentul „Scinteii"

VASLUI, Printr-o mai bună organizare a acti
vității și utilizarea la parametri superiori a mașinilor 
și a timpului de lucru, oamenii muncii, din industria 
județului Vaslui au reușit să înscrie încă din prima 
lună a celui de-al patrulea an al actualului cincinal 
succese remarcabile în producție. Astfel, ei au livrat 
suplimentar economiei naționale în perioada care a 
trecut din acest an : 180 000 rulmenți de diferite tipuri, 
utilaje tehnologice pentru explorări geologice și ex
ploatare sondă în valoare de peste 5,5 milioane lei, 
aparate de măsură și control totalizind 3,4 milioane 
lei, 180 tone materiale izolatoare, 90 000 mp carton 
bitumat, mobilă în valoare de 4 milioane lei, ventila
toare industriale, tricotaje, încălțăminte, fire polieste- 
rice și din bumbac, confecții, ulei ș.a. Cu cele mai bune 
rezultate, obțihute în condițiile realizării unei economii 
de energie electrică de 2 150 000 kWh, s-au înscris

colectivele întreprinderilor mecanică, de materiale 
izolatoare și de prelucrare a tulpinilor de cînepă din 
Vaslui, întreprinderilor de rulmenți și de elemente 
pneumatice și de aparate de măsură Bîrlad, „Moldo- 
tex“ Huși ș.a. (Petru Necula, corespondentul „Scin
teii").

VÎLCEA : Colectivele de oameni ai muncii din 
unitățile economice ale județului Vîlcea și-au amplifi
cat eforturile pentru îndeplinirea integrală și în con
diții de înaltă eficiență și calitate a sarcinilor zilnice 
la producția fizică. In perioada care a trecut din acest 
an au fost realizate și livrate economiei naționale, 
peste prevederile de plan, .383 tone țiței, 7,2 milioane 
kWh energie electrică, 921 tone sodă caustică, 127 tone 
piese forjate și alte produse in valoare totală de 
peste 100 milioane lei. (loan Stanciu, corespondentul 
„Scinteii").

La întreprinderea „Electromagnetica" noi centrale
Recent, la întreprinde

rea „Electromagnetica" 
din Capitală, de unde pu
blicăm și imaginea de 
față, au intrat în fa
bricație noile centrale 
electronice de 50 linii. 
Comparativ cu centralele 
electromagnetice de 40 li

nii, pe lingă avantajul 
sporului de capacitate, 
noile centrale contribuie 
la realizarea, în anul 1984, 
a unor însemnate econo
mii de laminate feroase 
— 20 tone, alpacale și fier 
fără remanențe — 15
tone, conductori de cupru

— 2 tone și argint — 400 
kg. Totodată, se cuvine 
subliniat că la beneficiar 
noile centrale nu necesită 
nici un fel de amenajări 
speciale cu , caracter con
structiv. Noile centrale au 
o fiabilitate substanțial

electronice
sporită, asigură o multi
tudine de servicii speciale 
cu ajutorul unui micro
calculator propriu cu pro
gram înregistrat.

Foto-text:
Sandu CRISTIAN

GAZELE NA TURALE - RIGUROS GOSPODĂRITE, SEVER ECONOMISITE!
ÎN FIECARE JUDEȚ, ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE: 

încadrare strictă a consumurilor 
în repartițiile stabilite!

Arătam în ziarul de Ieri, 18 februarie, că încadrarea strictă, zi de zi, 
a fiecărui județ, a fiecărei unități economice în consumurile stabilite prin 
repartiții la gaze naturale constituie o problemă de stringentă actualitate. 
Actualele greutăți apărute in funcționarea, sistemului național de gaze se 
datoresc în primul rînd depășirii, într-o serie de județe și ramuri indus
triale, a repartițiilor riguros' stabilite. Trebuie bine înțeles în fiecare în
treprindere, de fiecare consumator că desfășurarea normală a producției 
și încadrarea în parametrii normali de funcționare ai sistemului național 
de gaze depind de respectarea strictă a consumurilor repartizate. Toc
mai de aceea nu se poate admite nici unui consumator de gaze naturale 
depășirea repartițiilor. Ținînd seama că în perioada 1—15 februarie in 
unele județe s-a consumat mai mult decit s-a prevăzut, am adresat unor 
activiști ai comitetelor județene de partid din județele cu depășiri mari 
ale consumurilor de gaze stabilite întrebările :

1. Care sînt cauzele depășirii consumului de 
gaze naturale în perioada 1-15 februarie?

2. Ce măsuri se întreprind pentru reducerea 
consumurilor de gaze naturale și încadrarea strictă 
în repartițiile stabilite ?

„Vom acționa cu mai multă fermitate pentru 
aplicarea măsurilor adoptate46

Mișu DOBROTÂ 
vicepreședinte al Consiliului județean 

Galați de control muncitoresc 
al activității economice și sociale 

nii februarie, sînt, In primul rînd, 
de natură tehnologică. De pildă, la 
combinatul siderurgic, care are o 
pondere de‘aproape 80 la sută în 
consumul de gaze al industriei ju
dețului, programele de fabricație ale 
unor oțeluri speciale, care necesită 
încălziri la temperaturi ridicate, cit 
și asigurarea unor comenzi urgente 

de laminate prin folosirea stocului 
rece de brame, ca să dau numai 
două exemple, au determinat creșteri 
ale consumului de gaze peste repar
tiții. Cauze similare au existat și 
la alte unități economice din județ : 
întreprinderea laminorul de tablă, 
Întreprinderea de sirmă, cuie și lan
țuri, Șantierul naval ș.a., unde s-au 
înregistrat depășiri. La aceste cau
ze se mai adaugă1 și unele deficiențe 
de natură organizatorică, legate de 
nerespectarea disciplinei tehnologice, 
de proasta gospodărire a gazelor na
turale.

2. între măsurile luate doresc mai 
întîi să le menționez pe cele de fond, 
privind înlocuirea in continuare a 
gazelor naturale cu resurse energe
tice refolosibile. Pînă în prezent, la 
combinatul siderurgic cauperele de 
la furnalul nr. 6 funcționează pe gaz 
de cocs, cuptoarele cu propulsie de 
la laminorul de tablă groasă nr. 2 pe 
bigaz (gaz de furnal și gaz de cocs), 
melanjoarele de la oțelăria nr. 3 au 
fost trecute pe gaz de cocs, la fel și 
cazanele de la centrala de termosu- 
flante. Recent, aceeași operație. s-a 
efectuat și la laminorul de semifa
bricate, unde primul cuptor cu pro
pulsie a fost trecut pe bigaz. Prin 
aceste măsuri s-a renunțat la pre
luarea unei importante cantități de 
gaze naturale din sistemul național. 
Măsurilor enunțate le-am adăugat și 
altele, de ordin operativ, precum : 
verificarea tuturor consumatorilor de 
pe platforma combinatului, scoțînd 
din funcțiune o serie de utilaje 
(caje, convertizoare ș.a.) mari consu

matoare de gaze naturale, concomi
tent cu reprogramarea. unor activități 
și realizarea unor programe de pro
ducție adecvate ; creșterea în con
tinuare. a randamentelor de ardere 
la . unii consumatori prin îmbunătă- 

._țireA. copșțțucțțyă a,.unor arzătoare, 
acțiune în curs"de realizare in co
laborare cu Institutul de cercetări 
metalurgice București. Prin aceste 
măsuri și altele asemănătoare s-a 
realizat reducerea consumului orar 
de gaze naturale cu 57 000 mc nu
mai la combinatul siderurgic. In ca
drul acestei platforme industriale, cu 
peste jumătate din reducerea men
ționată a consumului zilnic se înscriu, 
uzina de laminate plate, îndeosebi 
laminorul de benzi Ia cald, laminorul’ 
slebing, laminorul de tablă groasă 
nr. 1. Menționăm că in acest fel 
deja in ultimele zile consumul zilnic 
în combinat a scăzut cu 15—40 la 
sută. Prin acțiunile întreprinse se 
urmărește încadrarea strictă in nor-

N.R. Măsurile întreprinse sint intr-adevăr substanțiale, dar se pune 
întrebarea de ce această acțiune s-a declanșat cu ihtirziere, cunoscut 
fiind faptul că unitățile din cadrul Combinatului siderurgic Galați s-au 
aflat cdnstant și in anii trecuți in situația neincadrării in repartiții. 
Deși au scăzut, în ziua de 16 februarie consumurile pe ansamblul ju
dețului au depășit repartițiile cu peste 500 mii mc, mai bine de jumă

tate din această cantitate localizindu-se la combinatul siderurgic.

„Vom acorda întreaga atenție îmbunătățirii
tehnologiilor și creșterii

loan SASU 
vicepreședinte al Consiliului județean 
Brașov de control muncitoresc 
al activității economice și sociale

1. în prima jumătate a lunii fe
bruarie repartițiile de gaz metan au 
fost depășite pe ansamblul județului 
cu aproximativ 10 la sută, această si
tuație fiind datorată îndeosebi neîn- 

mele de consum și, acolo unde este 
posibil,. sub acestea la consumul de 
gaze. Totuși, doresc să precizez că 
actualele repartiții nu sînt în sufi
cientă măsură fundamentate științi
fic și . corelate cu necesitățile ,cer.ute, 
de normele de consum aprobate. De 
asemenea, pentru că unele tehnolo
gii și utilaje au’ limite de con
sum ce nu mai pot fi coborite decît 
în detrimentul calității și al desfă
șurării normale a producției, 'sînt in 
curs ample activități de cercetare în
treprinse la Insțitutul de cercetări și 
proiectări pentru produse plate și 
acoperiri metalice Galați și la alte 
institute cu profil siderurgic pentru 
căutarea de soluții tehnologice in 
vederea reproiectării unor tehnologii 
puternic energofage. Aceste cercetări, 
intrînd acum într-o fază mai intensă, 
ne determină să apreciem că în cu- 
rind și prin această cale vom acțio
na pentru încadrarea în repartițiile 
stabilite.

randamentelor de ardere66
cadrării în cotele stabilite de o serie 
de mari unități economice : Combi
natul chimic din Orașul Victoria, în
treprinderile „Colorom" Codlea, 
„Rulmentul", „Tractorul" și între
prinderea de autocamioane din Bra
șov. Care sînt cauzele ? Toți acești 
consumatori sînt și furnizori de 
energie termică pentru încălzirea 
locuințelor din cartierele apropiate 

și pentru serele de legume, și flori. 
Or, datorită temperaturilor extrem 
de scăzute din această perioadă s-a 
impus utilizarea mai intensă a capa
cităților de producere a energiei ter- 
mîcd, ceea ce a condus la depășirea 

: consumurilor stabilite. O altă im- 
. portantă cauză a depășirii reparti
țiilor a constituit-o și o constituie în 
continuare presiunea foarte 'scăzută 
a gazului metan în rețea, ceea ce a 
condus și conduce la un consum mai 
mare, la utilizarea lui cu o eficiență 
mai redusă. Cea mai importantă 
cauză a depășirii repartițiilor (cu 
2,3 milioane mc), care se localizează 
la Combinatul chimic din Orașul 
Victoria, o constituie funcționarea 
instalației de metanol nr. 4 cu un 
randament de numai ,70 la sută, aici 
inregistrîndu-se o depășire a consu
mului de gaz metan cu aproape 
2 milioane mc. Unele depășiri ale 
consumului de gaz metan s-au în
registrat și datorită realizării unor 
producții suplimentare solicitate de 
beneficiari din țară și la export.

2. Consiliul județean de control 
muncitoresc urmărește zilnic consu
mul de gaz metan pe fiecare unitate, 

N.R. Intre cauzele depășirii consumurilor se numără și scăderea pre
siunii gazului metan in rețea. Or, acest fenomen este produs in pri
mul rînd de supraconsumul înregistrat pe ansamblul județului, cit și 
de măsurile luate de Dispeceratul național de gaze pentru limitarea 
depășirii cotelor. Nu intimplător nu se amintește nimic in legătură 
cu eficiența măsurilor întreprinse de comisia energetică județeană. Pe 
ansamblul județului Brașov, in ziua de 16 februarie s-au depășit cu 
mult cotele stabilite, consumîndu-se in plus 1,8 milioane mc gaze na
turale. O concluzie se impune : in fiecare unitate, cu precădere la 
„Rulmentul" Brașov, „Colorom" Codlea și Combinatul chimic din 
Orașul Victoria, trebuie rapid acționat, fără justificări mai mult sau 
mai puțin tehnice, in vederea reducerii consumurilor și încadrării cu 
strictețe in cotele repartizate.

Anchetă realizată de Dan CONSTANTIN, Dan PLAEȘU, 
Nîcolae MOCANU

intervenind operativ pentru înca
drarea în cotele stabilite. Pentru a 
recupera în parte depășirile înregis
trate la Combinatul chimic din Ora
șul Victoria și la celelalte unități, 
consiliul județean de control munci
toresc a inițiat o serie de măsuri 
tehnice. Este, printre altele, vorba de 
îmbunătățirea randamentului cup
toarelor de forjă și tratamente prin 
folosirea căldurii rezultate din gazele 
arse la preîncălzirea aerului insuflat 
în cuptoare, schimbarea tehnologiei 
de încălzire a pieselor în cuptoare 
alimentate -cu gaz metan prin încăl
zirea lor cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență, înlocuirea unor 
produse energointensive cu altele, 
cu consumuri energetice mai mici, 
extinderea utilizării căldurii gazelor 
arse la încălzirea apei menajere uti
lizată atit în întreprinderi, cit și în 
cartiere. O altă măsură inițiată este 
trecerea unor centrale termice de pe 
gaze pe combustibili solizi. Comisia 
energetică județeană acționează in 
toate unitățile pentru îmbunătățirea 
unor tehnologii și înlocuirea unor 
produse mari consumatoare de ener
gie termică.

MAGISTRALELE DE OTEL ALE ȚĂRII
(Urmare din pag. I)
realitate cu care noi, cefe
riștii, ne putem mindri, 
cu care întreaga țară se 
poate mindri.

Ar trebui, desigur, să 
adăugăm că pentru lucră
torii feroviari din cadrul 
Regionalei de căi ferate 
București — cei care, de 
altfel, au lansat chemarea 
la întrecere pe anul 1984 
către toate unitățile de căi 
ferate — perioada care a 
trecut din acest an s-a și 
materializat in noi și im
portante realizări.

— In acest sens, avea 
eă ne spună tovarășul 
Alexandru Păduraru, șeful 
serviciului tehnic, aș dori 
să subliniez că rezultatele 
muncii noastre din acest 
început de an se înscriu 
ca o continuare a celor 
obținute în 1983, cind 
ne-am realizat planul de

transport la toți Indicato
rii. Este modul în care 
am ținut să intîmpinăm 
sărbătoarea noastră, a ce
feriștilor.

Alte momente menite să 
marcheze „Ziua ceferiști
lor" ne-au fost evocate de 
tovarășul Valentin Niț, 
președintele comitetului 
sindical. Dintre acestea 
amintim inaugurarea. în 
ziua de 16 februarie, a 
unei mioroexpoziții cu 
cele mai interesante reali
zări din domeniul fero
viar, organizarea unul 
simpozion tehnico-știin
țific cu caracter jubiliar, 
din care reținem cîteva 
titluri de comunicări : „16 
Februarie în conștiința 
lucrătorilor feroviari", 
„Repere monografice după 
65 de ani de activi
tate feroviară pe Re
gionala București", „Pre
gătirea inginerilor în teh

Din realizările feroviarilor
In perioada care a trecut din acest an, feroviarii Re

gionalei de căi ferate Iași au realizat o producție netă, 
peste prevederi, în valoare de peste 9 milioane lei șl 
au ridicat volumul beneficiilor suplimentare la mai 
mult de 2 milioane lei. Totodată, ei au preluat in plus, 
la transport, peste 25 000 tone mărfuri, în condițiile 
creșterii vitezei comerciale a trenurilor de marfă cu 
4 la sută, față de nivelurile programate, și au redus 
rulajul vagonului de marfă cu 6 la sută, încadrîndu-se 
astfel în normele de consum energetic și de combus
tibil.

nologia transportului fe
roviar", „Informatica în 
procesul de transport fe
roviar — realizări și per
spective".

La începutul acestei 
manifestări s-au înmînat 
insignele „Meritul cefe
rist" unor muncitori frun
tași în producție și cu 
activitate îndelungată și 
deosebită în muncă, pre
cum și unele plachete și 
diplome omagiale. Printre 
fruntași, printre oamenii 
care fac cinste acestui 
brav detașament muncito
resc — cîteva figuri bine 
cunoscute în rîndurile ce
feriștilor : mecanicii de 
locomotivă Gheorghe Ba- 
lint, Ion Contora, Petre 
Vărzaru (Depoul Bucu- 
rești-călători), Alexandri
na Șerb (Depoul Bucu- 
rești-triaj), Gheorghe 
Grigore, șeful distric
tului de întreținere a căii

ferate I. Buda, impiegatul 
de mișcare Marin Voicea 
(stația Ploiești-Est), șeful 
de manevră Lazăr Cotoc 
(stația „16 Februarie"), 
electricianul Ștefan An
ton (complexul „16 Fe
bruarie"), electromecanicii 
Nicolae Burghiu și Gheor
ghe Cîrciumărăscu. Sîpt 
doar, cîteva exemple, 
„smulse" cu greu de la 
cadrele de conducere ale 
Regionalei C.F.R. Bucu
rești, care au ținut să ne 
precizeze că la temelia 
frumoaselor realizări de 
pînă acum stă munca uni
tă și plină de răspundere 
a întregului colectiv. Ini
mile lor bat alături de 
inimile noastre ori de 
cite ori călătorim pe dru
murile de fier ale țării.

Lor și tuturor ceferiș
tilor patriei — calde u- 
rări de noi și mari reali
zări în muncă, în acest an!

Pe cuprinsul Regionalei C.F.R. Craiova, unitate ce 
servește opt județe, 99,9 la sută din volumul activi
tății este realizat cu locomotive moderne diesel-elec- 
trice și electrice. Acționînd pentru folosirea cit mai 
eficientă a mijloacelor din dotare, pentru îmbunătă
țirea indicilor calitativi, feroviarii regionalei au reușit 
să depășească volumul de transport ce le-a revenit 
de la începutul anului cu peste 26 de milioane tone 
kilometri-mărfuri, să transporte în plus 40 700 că- 
lători-kilometri.

(Agerpres)

Fiecare zi — o zi intens, gospodărește folosită 
pentru campania de primăvară!

Lucrări urgente în pomicultură
(Urmare din pag. I)
încheiat. Această lucrare este însă întîrziată mai ales în județele Me
hedinți, unde a fost executată doar pe 15 la sută din suprafețe, Olt — 29 
la sută, Vilcea — 33 la sută, Sălaj — 34 la sută etc. Important este ca 
acum, fără ihtirziere, să fie grăbită desfundarea terenurilor. Pentru 
executarea acestei lucrări, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii 
le-ău fost repartizate cantitățile necesare de motorină. Deși, este zăpadă, 
pămîntul nu este înghețat, asțfel incit lucrările pot continua și iarna.

Obținerea unor recolte mari de fructe și, în special, îmbunătățirea 
lor calitativă impun să se acorde cea mai mare atenție tăierilor de formare 
și, rodire a pomilor. Potrivit datelor furnizate de Direcția generală eco
nomică a horticulturii, aceste lucrări au fost efectuate pe 129 000 hectare 
din cele 235 000 hectare prevăzute. Realizările diferă mult de la un județ 
la altul. Astfel, dacă in unitățile agricole din județele Arad, Vrancea și 
Brașov aceste lucrări au fost executate în proporție de peste 80 la sută, 
în cele din județele Bihor, Maramureș, Hunedoara și Sălaj realizările 
reprezintă doar 25—40 la sută. Concomitent, în livezi este necesar să 
continue stropirile de Iarnă — condiție hotărîtoare pentru obținerea unor 
fructe de bună calitate. Pînă la această dată, in unitățile agricole primul 
tratament s-a executat la 63,2 milioane de pomi — 80 la sută din pre
vederi. Stropirile sînt întîrziate îndeosebi In unitățile agricole din județele 
Vîlcea, Bistrița-Năsăud, Buzău șl Gorj. Există toate condițiile materiale 
ca lucrările de iarnă în livezi să fie executate in timp scurt și de bună 
calitate. Odată cu grăbirea tratamentelor de iarnă in livezile unităților 
agricole, organele de specialitate au datoria să vină tn sprijinul gospodă
riilor populației, astfel îneît acțiunea de stropire a pomilor să fie genera
lizată la toți pomii.

In scopul dezvoltării pomiculturii șl sporirii producției de fructe, 
organele județene de specialitate au datoria să ia toate măsurile pentru 
intensificarea pregătirilor in vederea plantărilor de primăvară, pentru 
îngrijirea exemplară a tuturor livezilor.

Pregătiri pentru cultivarea cartofilor
(Urmare din pag. I) 

de resort rezultă că pînă la această' dată au fost aplicate îngrășăminte 
organice pe 70 la sută din suprafețele prevăzute. Au fertilizat suprafețe 
mai mari decît cele prevăzute în plan unitățile agricole din județele 
Caraș-Severin, Vîlcea, Covasna, Bistrița-Năsăud și Teleorman. Această 
lucrare de mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari este insă 
intirziată maj cu seamă în unitățile agricole din județele Arad, Bacău, 
Brașov, Buzău, Olt și Timiș — unele din acestea, mari producătoare 
de cartofi.

Cit privește fertilizarea cu Îngrășăminte chimice, aceasta s-a realizat 
în proporție de 33 la sută, lucrările fiind încheiate sau pe terminate în 
județele Teleorman, Ialomița, Galați, Brăila și Gorj. Suprafețe foarte 
restrinse — sub 10 la sută din prevederi — au fost fertilizate chimic 
in unitățile agricole din județele Covasna, Maramureș, Caraș-Severin și 
Arad. în unele județe nu s-a aplicat nici un kilogram de Îngrășăminte 
chimice tocmai pe terenurile stabilite în programul special de cultură 
intensivă, care prevede obținerea de recolte record la hectar.' De aceea, 
Ministerul Agriculturii are datoria să analizeze cum se face distri
buirea pe județe a îngrășămintelor chimice, iar organele județene de 
specialitate să urmărească folosirea lor la acele culturi pentru care au 
fost repartizate.

încolțirea tuberculilor este o lucrare menită să asigure obținerea de 
producții timpurii și se practică cu deosebire in județele sudice ale tării. 
Din datele furnizate de Direcția generală a horticulturii rezultă că în 
județul Teleorman a fost pusă la preîncolțit întreaga cantitate de cartofi, 
Buzău — în proporție de 81 la sută, Giurgiu — 71 la sută, Călărași — 
66 la sută, Tulcea — 50 la sută, Constanta și Mehedinți — 46 la sută, 
Brăila —■ 43 ;la sută, Dolj — 39 la sută, in timp ce în județele Ialomița 
și Olt această lucrare nici nu a început.

Realizarea unei producții mari de cartofi și de cea mai bună calitate 
impune ca acum, fără întîrziere, organele județene de specialitate să asi
gure executarea la termenele prevăzute a tuturor lucrărilor de sezon 
specifice acestei culturi, să prevină Și să combată orice tărăgănare care 
ar putea influenta nivelul recoltei.
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PROMOVAREA LITERATURII ANGAJATE,
PATRIOTICE, REVOLUȚIONARE

misiune de răspundere a criticii literare
„Critica literară trebuie să trateze cu simț de 

răspundere creația, să contribuie activ la orientarea 
ei ideologică și estetică, să-i ajute pe artiști, îndeo
sebi pe cei mai tineri, să înțeleagă problemele ar
tei, sensul și orientările generale ale culturii socia
liste și, totodată, să-și aducă contribuția la educarea 
gustului artistic al iubitorilor de 
public".

frumos, al marelui

NICOLAE CEAUȘESCU

agricultură ori ca o grindină peste 
un lan de griu.

A afirma, a recunoaște 
și a promova valori

Al. PIRU
riclt activitatea critică ar diferi 
în fiecare etapă a unei lite
raturi, în esență critica ră- 

mîne una și aceeași. Ea nu înseam
nă în primul rind a nega, ci a afir
ma, a recunoaște și promova va
lori. Negația e un accident ce apare 
în calea criticului angajat în acțiu
nea de discernere, identificare și 
evidențiere a fenomenului literar. 
Criticul nu inventează autori și 
opere, ei caută, descoperă și impu
ne valori.

Acțiunea critică are loc în ge
neral după ce cartea a apărut. Pînă 
la examenul critic al cititorilor, al 
specialiștilor lecturii, aceasta nu-i 
decît un produs economic, atîta 
cantitate de hîrtie și atîta cerneală 
tipografică. Numai după ce criti
cul o parcurge și-și formulează ju
decata sa de valoare, după ce car
tea vine în contact cu conștiința 
publică, ea începe să existe. Fără 
critică, literatura ar fi un simplu 
depozit de cărți.

Criticul- este un lector avizat, un 
om cultivat, citit, învățat, cunos
cător al literaturii țării sale și al 
altor literaturi, capabil să facă ra
portările necesare, să compare și 
să aprecieze, să explice și să de
monstreze. Vorbele „îmi place" sau 
„nu-mi place" nu întră în vocabu
larul criticului ; el este obligat să 
motiveze reacția sa, s-o facă în 
așa fel îneît să convingă. Criticii 
pot diferi între ei prin instrumen
te de lectură, metode, principii, 
capacitate de receptare. Toate me
todele sînt practicabile cînd fiecare 
sau toate laolaltă servesc la cu
noașterea adevărului.

Critica poate preveni literatura 
de uniformizare, de cădere într-o 
temă unică, de obsesia modelor, de 
mimetism și epigonism, de învechi
re sau corupere a limbajului. Toate 

L.‘._ ___ _.i”. 1 1, a
datorie esențială esie însă

reclamă intervenția criticului, 
cărui L ' .. .-
aceea de a stabili valori. Nu este 
critic cine 
cărți mediocre sau rele, cine co
mentează neobosit neantul.

Astăzi nimeni nu mai susține că 
poettil nu poate fi bun critic sau, 
mai rar, criticul nu poate fi poet. 
Dar cînd un poet, el însuși precar 
sau chiar inexistent, se instalează 
arbitru la judecata poeților și dă 
sentințe fără apel, convocînd votul 
consumatorilor care n-au citit decît 
pe culegătorul de mostre, cine să 
creadă că poetul, improvizat critic, 
urmărește altceva decît să-și facă 
reclamă ?

vorbește exclusiv de

Literatura merge in chip normal 
in sensul aspirațiilor epocii și ale 
poporului, pentru că niciodată par
ticularul n-a trecut inaintea gene
ralului, efemerul n-a concurat per
manența. Are valoare numai ceea 
ce durează, creația, iar nu impro
vizația. Ne lăudăm cu operele ma
rilor creatori, prin definiție patrio
tice, pentru că dovedesc puterea de 
creație a unui popor, fac mîndria 
lui în lume. Cele mai multe șanse 
le are poezia cu care patria își 
sporește avutul spiritual. Critica e 
datoare să sublinieze mesajul uma
nist al creației, dar și să descu
rajeze veleitarismul, arborarea cu 
mijloace rudimentare a idealului, 
emfaza și impostura.

Critica militează pentru un cli
mat de încredere și colaborare a 
creatorilor de valori, nu pentru 
suspiciune și nici pentru adulație 
reciprocă. Nu servește la nimic po
lemica măruntă, cearta personală, 
răfuiala, după cum nu duce la 
ntmic abandonarea în credința că 
am atins cel mai inalt nivel și nu 
mai e nimic de făcut. Misiunea 
criticii este de a alege binele de 
rău, de a distinge și de a nu 
substitui, de a nu ocoli cărțile bune 
și de a exalta pe cele mediocre, de 
a privi partea din perspectiva în
tregului, de a edifica, șl nu de a 
demola. Cu o floare nu se face 
primăvară, dar nici c-o frunză 
căzută nu Începe toamna. Se în- 
timplă să fii rău într-o 
bună, dar nu poți fi bun 
teratură rea.

Critica oferă imaginea 
terare, așază luminile și pune um
brele, trasează relieful creației. 
Cind literatura epocii ajunge să 
aibă o configurație, critica se cade 
să compună tabloul formelor de 
relief, să clasifice și să ordoneze. 
După patruzeci de ani de mișcare 
literară, e normal ca unul sau altul 
dintre critici, sau, de ce nu, mai 
mulți, să facă bilanțul, să fixeze 
dimensiunile, neuitînd că aici pro
cesul nu se încheie niciodată, că 
toate căile rămîn deschise. Viitorul 
istoric al literaturii române de 
după război va trebui să arate în 
ce măsură scriitorii de azi au fost 
în pas cu vremea și au fost ei 
înșiși inovatori fertili în spiritul 
tradiției, precursori la sfîrșit de 
veac al noului mileniu pe care nu 
încetăm de a-1 spera mai bun și 
mai fericit pentru patria noastră, 
ca și pentru întreaga umanitate.

literatură 
intr-o li-

epocii li-

Climat prielnic analizei 
obiective a operelor

Ion Dodu BĂLAN

Critica literar-artistică reprezin
tă în epoca actuală una din 
coordonatele esențiale și de

finitorii ale oricărei culturi națio
nale. Nimeni nu mai contestă rolul 
deosebit de important pe care-1 
joacă în viața spirituală a unei na
țiuni. Ea descoperă și îndrumă ta
lentele autentice, le ierarhizează 
într-o scară obiectivă de valori, 
stabilindu-le locul în peisajul lite
raturii naționale și universale, con
tribuția distinctă la evoluția cul
turii, mesajul nou pe care-1 aduc, 
viziunea proprie a fiecărui creator 
asupra lumii și vieții. Ea educă 
gustul estetic al cititorilor.

Neîndoios, critica noastră litera
ră, prin valorile ei cele mai de sea
mă, nu prin cei mai abili în com- 

^binații de culise, care se declară

reciproc cei mai valoroși, îndepli
nește o asemenea importantă mi
siune. Avem critici valoroși, talen- 
tați și bine pregătiți. între critică 
și literatură există, cum se știe, un 
raport de strînsă interdependență, 
de reciprocă determinare, căci o 
critică fără obiect ar fi un nonsens, 
după cum o literatură fără critică 
ar fi lipsită de rezonanța socială, 
de conștiința publică a epocii 
care o poate valida sau nu. Este 
unanim recunoscut faptul că ea, 
critica literar-artistică, reprezintă 
forma conștiinței de sine a culturii 
și literaturii naționale, ceea ce do
vedește limpede că mai întîi există 
literatura, creația propriu-zisă, și 
numai după aceea critica. Or, acti
vitatea practică a unor critici de la 
noi și de aiurea ne dă uneori im-

presia că lucrurile ar sta invers. 
Poate pentru că s-a vorbit și s-a 
scris atît de mult despre critica 
literară și de artă, pentru că s-au 
publicat biblioteci întregi despre 
rosturile ei s-a lăsat impresia că 
ea își este suficientă sieși, că și-a 
devenit sieși obiect exclusiv de cer
cetare, că asistăm la un ciudat nar
cisism al criticii. Critica este, sau 
ar trebui să fie, o identitate de 
sine stătătoare, liberă și indepen
dentă de orice constrîngere subiec
tivă a creatorilor, dar trebuie să 
aibă conștiința că n-ar putea exis
ta fără existența, în prealabil, a 
creației. Desigur, un om nu poate 
scrie despre tot ceea ce apare într-o 
literatură. Nu răzbește uneori cu 
cititul tuturor cărților editate. 
Apoi, trebuie să recunoaștem, cu 
Pompiliu Constantjnescu, că „sînt 
cărți care excită entuziasmul, altele 
ironia sau vehemența". Dar, pre
ciza el, „sint și cărți neutre despre 
care nu știi ce să scrii ; sînt cele 
mai chinuitoare". Sînt cărți 
care nu-i dau criticului nici o bă
taie de cap — ca să-l parafrazăm 
pe Hasdeu — iar cititorului nici o 
bătaie de inimă. Fără să scrie des
pre toate aparițiile, criticul poate 
orienta, totuși, dezvoltarea creației, 
tematic și funcțional, și chiar sub 
raportul mijloacelor artistice, dar 
nu o poate determina organic. Nici 
un critic n-a creat un scriitor, care 
să se impună și să rămînă in ierar
hia de valori a unei culturi, din- 
tr-un om care s-a născut fără ta
lent și n-a putut distruge defini
tiv un talent mare, înnăscut. Deși 
ațîția au încercat și mai încearcă 
încă, prin promovări pasionale sau 
ignorări tactice, uitind că talentul 
nu se face, ci se naște, că în artă, 
mai mult chiar decît în viață, nu 
poți poza în creator, dacă nu ești. 
Din păcate — știu că-i supăr mult 
pe unii colegi, dar eu discut aici și 
acum principii și moravuri, iar nu 
oameni, în măsura în care un fe
nomen cu implicații morale poate 
fi abordat în afara omului concret 
— unii cred cu naivitate, ca Stănică 
Rațiu din Enigma Otiliei a lui 
G. Călinescu, că pot da, la simpla 
dorință, un Eminescu al lor, orga
nizing campanii de presă, oferind 
cîteodată premii nemeritate.

Cîteva probleme fundamentale 
pentru misiunea criticii literare. 
Mai intîi, să îndrăgească și să sti
meze cu adevărat creația, cu sen
timentul că intr-o cultură aceasta 
este factorul primordial, iar critica 
literar-artistică cel derivat.

Să evite, deci, narcisismul, auto- 
adularea, care fac să înlocuiască 
obiectul de cunoscut și valorificat 
cu subiectul.

Să distingă sincer, cu gust și 
competență profesională, valoarea 
de nonvaloare, atît sub raportul 
conținutului și al mesajului, cit și 
al expresiei, printr-o judecată cri
tică obiectivă. Firește, nu e un 
lucru ușor. „Nimic mai greu — 
scria H. Sanielevici — decît a pre
țui după merit o operă de artă : 
prietenia, spiritul de gașcă, inte
resul demagogic, — și chiar altele, 
mai pămîntești, — pot turbura cîn- 
tarul. Afară de asta, gustul artistic 
e mai rar decît ne închipuim...". 
Și totuși, critica trebuie să se stră
duiască, șl moral și intelectual, să 
exprime judecăți cit mai obiective. 
Trebuie să respingă cu hotărîre 
nonvaloarea, impostura, 
searbădă, veleitarismul ______ ,
confuziile ideologice (chiar și în 
cîmpul criticii), 
tematică minoră, 
conflicte false și 
de oamenii de 
versul lor etic , 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Avem nevoie de o 
critică militantă, comunistă, și nu 
de una de «mușamalizare» — ca 
să mă exprim intr-un termen mai 
popular — de prezentare în culori 
trandafirii a aspectelor negative 
din artă, a unor activități artistice 
ce nu servesc, ci, dimpotrivă, dău
nează". Tocmai de aceea fred că 
a respinge argumentat, obiectiv, 
sine ira et studio, înseamnă in 
fond a promova indirect ceea ce e 
vajoros. „Politichia" practicată de 
unii critici e pentru o cultură na
țională ca o cumplită secetă pentru

isiunea criticii literare este, 
de asemenea, de a descoperi 
talentele reale, de mari re

surse, din toate păturile sociale, de 
a le sprijini, 
sau nu ochii 
vrea sau nu 
ța“ din care 
tual, parte.

Critica literară, oricît de inde
pendentă și diversă ar fi ea ca 
gusturi estetice, nu lucrează doar 
pentru sine.

Ea e datoare să țină seama de 
interesele majore ale culturii na
ționale, de nevoile spirituale ale 
constructorilor socialismului.

Ea va orienta tematic creația 
spre actualitate, spre realitățile de 
la noi, spre oamenii de azi, în carne 
și oase, spre universul lor existen
țial, spre lumea lor morală și idea
lurile lor estetice.

De asemenea, 
indiferentă 
a operei 
trivă ! Ea merită o atenție spe
cială. în acest context, critica ba
zată pe materialismul dialectic și 
istoric, pe tezele principiale, teore
tice, ale partidului nostru, nu se 
cade să se afle in defensivă, ci in 
ofensivă față de ideologia burghe
ză, față de încercările de a scoate 
din garderoba cu vechituri a isto
riei teorii roase de molii, precum 
aceea a artei pentru artă, a artei 
ca joc in sine, fără finalitate și 
fără specific național, autonomă, 
ruptă de social și politic, destinată 
unui grup de „aleși" etc., etc.

indiferent dacă-i plac 
autorului, dacă acesta 
să intre în „bisericu-, 
criticul ar face, even-

nu ne poate fi 
orientarea ideologică 

literare. Ba, dimpo-

Misiunea criticii literare este și 
aceea de a face educație estetică, 
de a orienta și educa gustul publi
cului, și nu de a-1 dezorienta ori 
complexa cu ifose estetizante.

Ea nu trebuie să anihileze prin 
ploconiri, discret-cosmopolite, iden
titatea literaturii naționale, fără 
deosebire de limba în care e scri
să, ci să o susțină și să o apere în 
fața celor ce atentează la ea. E bine 
ca originalitatea criticii literare să 
nu constea într-o modă de împru
mut, ci să țîșnească din inima feno
menului literar de la noi, să repre
zinte o viziune proprie, româneas
că, asupra valorilor vieții, a omu
lui și societății, a categoriilor etice 
și estetice care ne caracterizează.

Descifrînd mesajul operei literare, 
critica e chemată să sădească în 
conștiința cititorului respectul pen
tru geniul creator al poporului ro
mân, dragostea de țară.

Misiunea criticii, nu în ultimă 
instanță, firește, este de a stator
nici un climat spiritual propice 
creării literaturii, dar și receptării 
ei de masele cele mai cuprinzătoa
re de iubitori ai frumosului. Știm 
că ea mai are multe alte misiuni 
și îndatoriri, de pildă, de a fi 
dreaptă, clară, de o înaltă probita
te profesională, scrisă într-un stil 
accesibil, 
ficul sau 
telectual. 
Iuționară 
blemele 
în carte.

Pentru 
tele să fie tribune 
sibile tuturor criticilor.

fără să-și trădeze speci- 
să-și coboare nivelul in- 
Să fie o dezbatere revo- 
despre om 
existenței

și despre pro- 
sale, oglindite

aceasta se cere ca revis- 
de idei, acce-

Opțiune fermă pentru
literatura militantă

Constantin CUBLEȘAN

imitația 
obraznic,

orientarea spre o 
insignifiantă, spre 
personaje străine 
la noi, de uni
și estetic. Așa

Literatura română traversează 
acum o etapă importantă de 
cristalizări, de structurări ale ' 

unor direcții noi de dezvoltare, 
avînd ca principal obiectiv investi
garea acelor condiții existențiale 
ale omului societății noastre care 
ti definesc, care sînt proprii demer
sului său de continuă autodepășire \ 
in scara evoluției sale superior ' 
umane. Acest proces de afirmare 
in plan artistic a realităților con
crete ' dintr-o dinamică activă a 
structurilor sociale și politice ac
tuale ale țării nu poate rămîne, 
evident, străin de obiectivul cerce
tării teoretice a tuturor formelor 
de manifestare literară. Critica li-, 
terară, așa cum spunea într-un loc 
Tudor Vianu, „a fost totdeauna 
conștiința literaturii timpului său", 
căutind, încercînd să definească 
„inspirația poetică a vremii în ca
racterul ei specific" (Epocile criti
cii literare). Pornind de la această 
idee ce-și probează în totul vala
bilitatea, misiunea criticii noastre 
literare se amplifică azi sporit, ea 
trebuind a fi nu numai un impor
tant instrument de interpretare, de 
explicare a operelor artistice pro
duse, ci și unul de dirijare și orien
tare teoretică a însuși actului crea
tor, pe un drum jalonat estetic 
spre validarea superioară a acelor 
deziderate și aspirații de indepen
dență și suveranitate națională, de 
patriotism și angajare civică în des
tinul istoric al afirmării României 
contemporane, care asigură în fond 
însăși libertatea creatoare, de gîn- 
dire și acțiune, a bmului zilei de 
azi. Receptarea critică a oricărei 
producții literare se impune a fi 
făcută cu severă judecare a modu
lui cum aceasta răspunde coman
damentelor unei arte angajate ple
nar pe această platformă, ideologi
că și politică, a promovării unui 
conținut profund revoluționar și 
patriotic. Sancționarea critică este 
imperios necesară a fi tranșantă și, 
fără îndoială, lipsită de orice fel de 
prejudecăți. Din păcate, la unii cri
tici există încă rețineri față de o 
anume modalitate literară ce se ex
primă direct, manifest, conside- 
rind-o în registrul minor, dar eta- 
lindu-și interesul și dind cu prea 
multă ușurință gir de liberă tre
cere unor scrieri cărora li se acre
ditează calități de gindire profundă 
acolo unde nu este, în fond, decit 
confuzie și echivoc. Dar asta este 
o boală mai veche, asupra căreia 
atrăgea atenția însuși G. Călines
cu : „în genere criticul român — 
spunea el în Tehnica criticii și is
toriei literare — nu știe să-și în
dreptățească judecata. O operă 
clară i se pare banală, o operă 
fără nici un conținut șl confuză i 
se poate părea excepțională. Pa
tosul, elocvența îl sperie". Avem 
însă nevoie, acum mai mult ca 
oricînd, de o literatură impregna-

)

tă adine de patosul marilor împli
niri revoluționare ale actualității. 
Trebuie să analizăm atent și să 
dăm înțelesul — profund și major 
— adecvat conceptului de litera
tură agitatorică, militantă, capabilă 
a însufleți în cititorii ei sentimen
tul înnobilat al datoriei lor civice; 
poezia ocazională trebuie reașeza
tă în drepturile ei legitime — e- 
xemplul unor Alecsandri, Coșbuc, 
Goga, Beniuc este revelator — 
după ce vom fi operat în însăși 
înțelegerea menirii și rosturilor ei 
ca gen de exprimare poetică, epu- 
rînd, se-nțelege, impuritățile și 
balastul sufocant al producțiilor 
nonartisti.ee, conjuncturale ;.. se 
impune reconsiderarea romanului 
și a nuvelei istorice, avînd în ve
dere faptul că tradiția noastră în 
acest domeniu - 
Camil Petrescu, 
O. W. Cisek etc. 
prim-plan scrieri 
și spadă", istoria 
zentind pentru toți artiștii auten
tici ai acestei culturi nu un dome
niu al divertismentului, ci unul în 
care meditația gravă privind men
ținerea vie a conștiinței naționale 
s-a susținut exemplar mereu pe 
martiriul eroic al ațîtor înflăcărați 
luptători ridicați cu sabia în mină 
la hotarele țării. Iată obiective ce 
ar trebui să stea în atenția nemij
locită a criticii literare actuale. 
Revistele, publicațiile, în general, 
sînt pîrghiile de acționare operati
vă în acest sens, folosind forme 
diverse de implicare a specialistu
lui în procesul amplu de impunere 
a valorilor scrisului actual, de la 
recenzarea și consemnarea promptă 
a cărților celor mai recente pină 
la amplul articol pe probleme 
specifice sau organizînd largi dez
bateri teoretice. Si nu numai atît. 
Critica literară este chemată să 
influențeze formarea gustului ar
tistic al publicului, să-i stimuleze 
interesul și pasiunea lecturii, pro- 
punîndu-i chei și piste ingenioase 
de pătrundere în înțelegerea și a- 
precierea literei scrise. Pentru a- 
ceasta însă, ea trebuie să se exer
seze, înainte de orice, avînd un 
program limpede de selectare și 
promovare a valorilor autentice 
din peisajul literar actual. Fermi
tatea, atitudinea tranșantă in a- 
ceastă direcție vor spori cu sigu- ( 
ranță nu numai prestigiul criticii 
noastre literare, dar îi vor consoli
da, se-nțelege, și calitatea incon
testabilă de îndrumătoare a creației 
beletristice, astfel incit aceasta, așa 
cum sublinia secretarul general a! 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de la 
Mangalia din august 1983, „să 
vească educării revoluționare, 
mării omului nou".

• M. Sadoveanu,
L. Rebreanu, 

— nu reține în 
de tipul „capă 
neamului repre-

Colocvii realizate 
Ioan ADAM
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PROGRAMUL 1
8.50 Teleșcoalâ. Să rezolvăm Îm

preună. Consultații pentru elevii 
clasei a VIII-a

9,00 Almanahul familiei
9,30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10,30 Viața satului
11,45 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan : Pinocchio — epi
sodul 19

13.00 Album duminical @ Telex
18,00 Film serial : Viața lui Leonardo 

da Vinci (color). Episodul 9
18,40 Micul ecran pentru cel mici. Ani 

de școală, ani de bucurie
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,15 Cîntarea României. Spectacol 

realizat pe platforma industrială 
„23 August" din București

19.50 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Teheran ’43“ (color). 
Coproducție U.R.S.S. — Elveția 
— Franța. Cu : Alain Delon, Na- 
tașa Belohvostlkova, Curd Jilr- 
gens, Igor Kostolevski, Claude 
Jade, Armen Djlgarhanian, 
Georges Geret, Albert Filozov,

Jess Hahn. Regia : Alexandr 
Alov, Vladimir Naumov. Marele 
Premiu la Festivalul de la Mos
cova, 1981

21,50 Telejurnal • Sport
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL «
8.30 Flori din... floarea din grădină 
9,00 Cultivarea limbii șl literaturii

române
9.30 In ritmurile muzicii ușoara
9,50 Din țările socialiste

10,20 Din viața de concert a Capitalei. 
Ansamblul „Orpheus"

11.35 Film serial ; „Jean Christophe"
12.30 Salonul TV al artelor plastice. 

Noi dimensiuni ale creației 
brâncușlene

13,15 Bucuriile muzicii. Enesciana. 
Enescu inedit

13,45 Mărci poștale de Ieri și de azi 
14,00 Mic dicționar de operă și balet.

Litera „T” (VI)
14.30 O viață pentru o idee. Costache

Negri
14,55 Teatru TV : „Chlrița In provin

cie" de Vasile Alecsandri. Regia: 
Eugen Todoran

16.35 Desene animate : Sindbad mari
narul

17,00 Serata muzicală TV. Puterile 
teatrului liric românesc (IV). 
Invitata emisiunii : Elena Cernel

18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal

19.15 Telerama
19,45 Seară de operă : „Madame But

terfly” de G. Puccini (II)
21,05 Din tainele arhivelor
21.20 Jaz In nocturnă
21,50 Telejurnal

LUNI 20 FEBRUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Panoramic economic 0 Priorități 

'B4 In industrie O Investiții ’84 
0 Avanpremieră la campania de 
primăvară

20,40 Film românesc in serial. Ecra
nizări după opere literare: „Co- 
dln" (color). Adaptare după ro
manul lui Panalt Istratl. Copro
ducție româno-franceză. Cu : 
Alexandru Virgil Platon, Petres
cu Răzvan, Franțoise Brion, 
Nelly Borgeaud, Maurice Sarfati, 
Germaine Kerjean, Eliza Petră- 
chescu, Dorin Dron, Victor Mol
dovan, Mihai Mereuță, Mihai Fo- 
tino, Eugenia Bosînceanu. Ni
colae Budescu, Constantin Stoi
ca, Ion Anghel și Volcu Sabău. 
Regla : Henri Colpl. Episodul 1

21.15 Stop-cadru pe mapamond. O 
imagine caleidoscopică a lumii 
de astăzi, a realităților planetei 
noastre

21,30 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Argeș comunele Buzoești, 
Recea, Izvoru și Popești se desfă
șoară o suită de manifestări cultu
ral-educative sub genericul „Glorie 
partidului, glorie României socialis
te", dedicate celei de-a 40-a ani
versări a actului istoric de la 23 
August 1944 și celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Zilnic, la că
minele culturale din localitățile res
pective au loc întîlniri ale sătenilor 
cu specialiști din agricultură, ver
nisarea unor expoziții de carte, tri
bune ale democrației, spectacole ar
tistice. (Gheorghe Cîrstea).

Dîmbovița. La Casa științel 
și tehnicii pentru tineret din Tîrgo- 
viște a avut loc simpozionul 
„Luptele ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933 — moment de 
seamă în istoria patriei", iar la 
Clubul petroliștilor din Moreni s-a 
desfășurat un concurs cu. tema 
„Februarie fierbinte", la care au 
participat tineri din întreprinderile 
și școlile orașului. La Tîrgoviște a 
fost organizată o consfătuire cu 
mecanizatorii fruntași din agricul
tura județului Dîmbovița, cu tema 
„Preocupări actuale și de perspec
tivă pentru dezvoltarea și moder

r .....................
ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

Jocul cu... nepăsarea
Un morman de cio

buri, bucăți de cera
mică adunate într-o 
aglomerație informă, 
fragmente -disparate, 
avariate — iată cum 
arată acum o parte 
din lucrările de cera
mică monumentală 
realizate in cursul ce
lor șapte ediții succe
sive ale Simpozionu
lui desfășurat la 
Medgidia. Fotogra
fiile alăturate repro
duc starea actuală a 
unor foste lucrări de 
ceramică monumen
tală care dădeau far
mec și personalitate 
zonei verzi de pe ma
lul canalului Carasu. 
Greu de recunoscut 
chiar și de către cei 
care au trudit la rea
lizarea lor, imaginile 
alăturate sint oglinda 
vie a unei condamna
bile nepăsări.

Aici, pe malul ca
nalului Carasu, în 
vara anului 1971 prin
dea contur o iniția
tivă generoasă a fo
rurilor locale și Uni
unii artiștilor plas
tici — Simpozionul 
de ceramică monu
mentală. An de an, 
și-au petrecut, la 
Medgidia, vacanțele, 
în haine de lucru, cei 
mai buni ceramiști 
care au lăsat orașului 
lucrări de anvergură, 
reprezentative pentru 
nivelul creației lor. 
Lazăr Florian Alexe, 
Radu Aftenie, loan 
Antonică, Costel Ba
dea, Ilie Beldean, Ion 
Berendea, Ștefan Bil- 
ciu, Constantin Pan- 
tea, Vasile Cercel, 
Eugen Cioancă, Victor 
Cristea, Iulia Dines- 
cu, Wilhelm Fabini, 
Gheorghe Fărcășiu, 
Alexandru Gheorghe, 
Lucia Maftei, Petru 
Manea, Florentina 
Mihai, Virgil Mihăes- 
cu, Nicolae Moldo- 
veanu, Petre Nichita, 
Constantin Nircă, Ni
colae Obejan, D. Ol- 
teanu, Tereza Pa- 
nelli, Vasile Rădeanu, 
Gheorghe Rizoiu, Du
mitru Radulescu, Ve
ronica Sfirlea, Ioana 
Stepanov, George 
Tiutin, Mihai Tomșă- 
neanu, Romeo Voi-

nescu au lucrat cu 
entuziasm, intr-o at
mosferă de reală co
legialitate, într-o a- 
devărată stare de 
concurs, capabilă să 
stimuleze cu adevărat 
energiile creatoare. 
„S-au structurat aici, 
de-a lungul anilor, 
ne spunea tovarășul 
Costel Badea, secre
tar al Uniunii artiști
lor plastici și unul 
dintre entuziaștii par
ticipant, la cîteva 
ediții, un ansamblu 
muzeal in aer liber, 
unic în Europa, in 
care ceramica, acest 
meșteșug străvechi, 
demonstra marile sale 
posibilități sculptu
rale, năzuința de a 
înfrumuseța spațiul 
ambiant cu lucrări 
decorative, în armo
nioasă potrivire cu 
mediul. Simpozionul 
de la Medgidia con
stituia în același timp 
un important șantier, 
o importantă rezervă 
de „monumente". 
Totodată, și nu in 
ultimul rind, tocmai 
prin contribuția sa la 
constituirea profilu
lui contemporan al 
orașului, a devenit un 
original „puncț tu
ristic" : reprezenta un 
obiectiv pe care, in 
mijlocul acestei gră
dini care se numește 
Dobrogea, călătorul îl 
descoperea ' cu surpri
ză și încintare".

Pelicula filmată de 
Mirel Ilieșu in cursul 
unuia dintre aceste 
simpozioane, sugestiv 
intitulată „Jocul cu 
apa, cu lutul, cu fo
cul", este și azi măr
turia elocventă a în
suflețirii cu care s-a 
lucrat, a elanului, cu 
adevărat patriotic, cu 
care artiștii au mun
cit pentru a înzestra 
orașul situat intre 
Dunăre și Mare. Dis
cuțiile cu publicul 
larg al orașului Med
gidia în cadrul, festi
valurilor anuale inti
tulate „Pontica" rele
vau de fiecare dată 
mîndria locuitorilor 
de. a fi beneficiarii a- 
cestui impresionant 
ansamblu de cerami
că monumentală.

Lucrările montate 
în zona stadionului, a 
teatrului, a spitalu
lui, a bowlingului și 
de-a lungul canalului 
Carasu contribuiau la 
definirea noului pro
fil al orașului. Un 
profil mult amplificat 
și datorită construirii 
în această zonă a 
unui obiectiv de pri
mă însemnătate pen
tru economia națio
nală : Canalul Du
năre Marea Nea
gră. Intrucit canalul 
Carasu trebuia adin- 
cit, terenul trebuia 
drenat și- malurile 
consolidate, piesele de 
ceramică montate ini
țial pe mal au fost 
demontate și puse la 
adăpost sub îndruma
rea oamenilor de spe
cialitate, urmind a fi 
remontate după ter
minarea lucrărilor. 
Totul părea să se 
desfășoare sub cele 
mai bune auspicii, 
numai că... la puțin 
timp după această ac
țiune locul de depo
zitare a început. . să 
fie revendicat de alte 
întreprinderi, iar lu
crările au fost mula
te cu grija pe care o 
puteți constata . pri- l 
vind fotografiile ală- i 
tiirate. Iar ceramica, 
despre care specia
liștii afirmă că atin
gea prin ardere du
ritatea oțelului a a- 
juns o grămadă de 
material nerecupera
bil. Bucățile rămase 
cit de cit întregi au 
fost de curînd monta
te pe malul noului 
canal într-o liberă (și 
dezolantă) ignorare a 
opiniei creatorilor. 
Părți ale aceleiași 
sculpturi (secționate 
în urma transportu
lui) au fost așezate pe 
socluri separate, al
tora le lipsesc frag
mente întregi de de
cor, piese concepute 
a fi așezate vertical 
sînt iremediabil ci
mentate orizontal...

Era oare chiar atit 
de greu să se conti- 
nuie o colaborare 
care începuse atit de 
promițător ?
Marina PREUTU

nizarea agriculturii". (Gheorghe 
Manea).

Mureș Sub SenericuI „Lup
tele ceferiștilor și petroliștilor din 
1933“, in casele de cultură, căminele 
culturale și cluburile din întreprin
deri și instituții au avut loc con
cursuri „Cine știe, cîștigă", la care 
au participat numeroși pionieri, 
elevi și uteciști mureșeni. Mo
mentul omagial a fost marcat de 
prezentarea filmelor documentare 
„Ani de luptă, ani de glorie" și 
„File de epopee". (Gheorghe Giur
giu).

Vaslui î" cadrul etaPei da 
masă a Festivalului național „Cîn
tarea României", în comuna Ivă- 
nești, județul Vaslui, s-a constituit 
și a susținut primele spectacole un 
nou ansamblu artistic — „Plaiuri
le Racovei". El cuprinde mai multe 
formații artistice, intre care vesti
ta fanfară de la Valea Mare și co

rul țărănesc, laureate ale marii 
competiții a muncii și creației. (Pe
tru Necula).

lași Teatrul popular „Petru 
Rareș" din Hîrlău a prezentat re
cent cea de-a 25-a premieră de la 
înființarea sa. Este vorba de spec
tacolul cu piesa „Viscolul" de C. 
Banu, realizat in regia lui Dan 
Nasta, artist emerit. Spectacolul a 
avut loc în sala cinematografului 
„1 Mai" și s-a bucurat de prezența 
unui numeros public. (Manole 
Corcaci).

QqcJ La Muzeul județean din 
Tirgu Jiu s-a deschis expoziția de 
grafică și pictură, a portretistului 
Ion Mohora, fiu al meleagurilor 
gorjene. Sînt expuse lucrări inspi
rate din universul cotidian, care se 
constituie intr-o inedită expresie a 
artei autentice, a sensibilității unui 
portretist român talentat. (Dumitru 
Prună).

La Galeriile de artă
„Ion Diaconescu" din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
deschisă o expoziție de pictură și 
grafică cu lucrări realizate de teh
nicianul Dan Palade din localitate, 
laureat al Festivalului național 
„Cintarea României". Lucrările sînt 
inspirate din viața și munca oa
menilor de pe valea Trotușului. 
(Gheorghe Baltă).

Buzău Secțiâ audiovizuală a
Bibliotecii județene Buzău a inau
gurat seria de audiții muzicale 
săptăminale „Din istoria muzi
cii", „Succese ale muzicii româ
nești", „Mari compozitori, mari in
terpret “. (Stelian Chiper).

VÎLCEA. Salonul artelor de la
muzeul județean găzduiește o in
teresantă expoziție tematică de 
pictură avînd ca. titlu „Iarna în 
pictura românească". Cele aproape 
80 de lucrări expuse poartă sem
nătura artiștilor plastici Ion Țucu- 
lescu, Tonitza, Gh. Petrașcu, Du
mitru Ghiață, Traian Brădean, Ma
rius Bunescu, Ion Musceleanu, 
Mihu Vulcănescu și a altor maeștri 
români ai penelului. (Ion Stanciu).
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Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România

Solemnitatea «nării de înalte distincții unor sportivi, 
antrenori si tehnicieni din domeniul handbalului t

Telegrama adresată C. C. al P. C. R-, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sîmbătă s-au desfășurat, în Capi
tală, lucrările Plenarei Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, in cadrul că
reia a fost analizată activitatea aso
ciațiilor studenților comuniști con
sacrată educației comuniste, revolu
ționare a studenților, consolidării po- 
litico-organizatorice și perfecționării 
stilului și metodelor de muncă ale 
organizațiilor A.S.C., modalitățile în 
care acestea acționează pentru 
transpunerea in viață a orientări
lor și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la formarea 
multilaterală pentru muncă și viață 
a viitorilor specialiști.

„Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, reunită într-o atmosferă de entuziasm și Înălțătoare vibrație 
patriotică, a dat expresie, încă o dată, simțămintelor de profundă stimă și 
dragoste nețărmurită față de dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, bărbatul 
de stat de a cărui neobosită activitate politică, revoluționară sînt indiso
lubil legate toate marile realizări ale națiunii noastre în ascensiunea sa 
hotărîtă spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului. Parti
cipanții la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România au reafirmat cu putere sentimentele de fierbinte recunoș
tință și adincă gratitudine ale tuturor studenților țării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — pentru condițiile de muncă și 
viață minunate de care beneficiază prin grija statornică a partidului, a 
dumneavoastră personal, condiții de care nici o altă generație nu a be
neficiat vreodată.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar genera! al 
partidului, că Plenara Consiliului U.A.S.C.R. a analizat în spirit critio și 
autocritic, pe baza indicațiilor și orientărilor de excepțională însemnătate 
cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, activitatea desfășurată de asociațiile studenți
lor comuniști, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, in 
direcția formării comuniste și revoluționare a studenților, pentru dezvol
tarea răspunderii civice și patriotice a fiecărui student, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor noastre, 
pentru ca asociațiile studenților comuniști să se afirme cu putere drept 
cadrul în care să se formeze caracterele înaintate ale viitorilor specia
liști, constructori conștienți ai orînduirii noi, socialiste, pe pămîntul pa
triei. însuflețiți de generoasele dumneavoastră îndemnuri rostite de la 
tribuna celei de-a XIII-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, participants Ia plenară au adoptat un cuprin
zător plan de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea profundă a muncii 
noastre politico-educative, la îndeplinirea exemplară a mandatului încre
dințat de partid, de dumneavoastră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a ne situa, prin întreaga noastră activi
tate, in primele rinduri ale transformării revoluționare a procesului in- 
structiv-educativ, de a fi Ia înălțimea marilor sarcini ce stau în fața 
școlii superioare românești, pentru a ne spori neîncetat contribuția Ia 
înfăptuirea hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale Partidului Comunist Român.

Participanții Ia Plenara Consiliului U.A.S.C.R. au reafirmat eu tărie 
adeziunea unanimă și deplină a tinerei generații universitare la politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei artizan genial, 
promotor neobosit și strălucit strateg sinteți dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, bărbatul de stat a cărui impre
sionantă activitate consacrată apărării și promovării celor mai inalte 
idealuri ale umanității -r- pacea, dezarmarea, securitatea și colaborarea 
internațională — a impus definitiv în analele contemporaneității exemplul 
atașamentului profund și. neabătut față de cauza fundamentală a epocii 
noastre, față de salvgardarea păcii, a existenței umane.

Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
dăm glas, și cu acest prilej, legămintului solemn al tinerei generații 
universitare a României socialiste de a munci fără preget, de a se pre
găti la nivelul revoluției șliințifico-tehnice contemporane, al dinamismu
lui impetuos al economiei, științei și culturii românești, de a intimpina 
cu noi fapte de muncă aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și forumul su
prem al comuniștilor români, cel de-al XIII-lea Congres al partidului, 
de a ne aduce o contribuție tot mai activă la propășirea continuă a 
patriei, la afirmarea puternică a României socialiste in rîndul națiunilor 
lumii, ca țară a libertății și demnității umane, de a fi, așa cum ne-o 
cereți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
al partidului, în primele rinduri ale luptei pentru înălțarea grandiosului 
edificiu al socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre 
patrii, Republică Socialistă România".

Dezvoltarea tuturor
(Urmare din pag. I) 
în ritm susținut a producției în 
unitățile de mică industrie și de 
prestări de servicii constituie sar
cini cărora — așa cum a subli
niat în repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inclusiv la re
centa consfătuire de lucru de la 
C.'C. al P.C.R. — trebuie să li se 
acorde o atenție mai mare, asigu- 
rîndu-se atragerea mai intensă în 
circuitul productiv a resurselor lo
cale, precum și a materialelor recu
perabile și refolosibile. Va fi un 
veritabil examen al spiritului gos
podăresc modul în care consiliile 
populare vor răspunde chemării ca, 
prin mobilizarea mai intensă a re
surselor locale, prin captarea și re- 
folosirea mai pricepută a materia
lelor recuperabile, prin cooperarea 
mai largă în producție cu între
prinderile republicane, prin spori
rea producției destinate fondului 
pieței și exportului, să se ajungă, 
pînă în 1985, în fiecare județ, la o 
producție-marfă industrială și o 
gamă de prestări de servicii nein
dustriale în industria mică în va
loare de cel puțin 4 000 de lei pe 
locuitor.

Sesiunile consiliilor populare au 
relevat, iar chemările la întrecere 
au accentuat în mod deosebit, în
semnătatea sarcinilor ce revin con
siliilor populare în domeniul agri
culturii, ca organe ce răspund 
direct de traducerea în viață a 
obiectivelor noii revoluții în agri
cultură, ale programului național 
privind realizarea unor recolte spo
rite și stabile, astfel ca anul 1984 
să devină un an al producțiilor 
agricole record.

Una dintre sarcinile noi și, tot
odată, deosebit de importante dez
bătute la sesiuni, marcant înscrisă 
în ansamblul obiectivelor întrece
rii, este aplicarea „Programului 
unic“ de creștere a producției agri
cole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari — în con
cordanță cu prevederile programe
lor de autoaprovizionare. întemein- 
du-se pe cerința dezvoltării pe mai 
departe a schimbului echitabil de 
produse între sat și oraș, și, strîns 
legat de aceasta, pe îndatorirea ce 
revine țărănimii de a răspunde 
ajutorului primit de la stat, de la

în cadrul lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, care a subliniat sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor 
asociațiilor studenților comuniști în 
direcția îmbunătățirii muncii de edu
cație comunistă, patriotică și revolu
ționară a tinerei generații universi
tare. .•

Participanții la plenară au adresat 
o telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, în care se 
arată :

localităților patriei 
clasa muncitoare, asigurînd buna 
aprovizionare a populației și nece
sitățile economiei naționale cu bu
nuri alimentare, consiliile populare 
au importanta sarcină de a organi
za, coordona și controla felul în 
care sint aplicate obligațiile ferme 
ale deținătorilor de terenuri — de 
a cultiva integral și cu randament 
ridicat toate suprafețele de teren 
și de a crește un număr cît mai 
mare de animale, de a livra canti
tăți sporite de produse vegetale și 
animaliere.

Practica, experiența arată că, 
deși un șir de județe și localități 
își satisfac complet cerințele de 
aprovizionare, iar în multe, lo
calități au fost îndeplinite și 
chiar depășite livrările la fon
dul de stat și foarte mulți pro
ducători au obținut venituri sub
stanțiale de pe urma practicării u- 
nei agriculturi sau a unei zootehnii 
intensive în gospodăriile lor, totuși 
nu puține consilii populare au sub
apreciat rolul economic al gospodă
riilor țărănești. La fel de adevărat 
este că, deși s-a subliniat stăruitor 
în ultimii ani obligativitatea gos
podăririi raționale a pămîntului, 
nu o dată s-au înregistrat abateri 
de la Legea sistematizării teritoriu
lui. Ceea ce șe cere acum consilii
lor populare este tocmai să curme 
neîntîrziat și cu hotărîre asemenea 
manifestări, să vegheze cu intran
sigență neabătută la respectarea 
ordinii și disciplinei în aceste sec
toare de activitate de excepțională 
însemnătate. Aceasta impune con
siliilor populare o vastă activitate 
politico-organizatorică, desfășurată 
în „miezul vieții", nu prin măsuri 
birocratice.

Desigur, chemările la întrecere, 
programele de activitate cristaliza
te de sesiunile consiliilor populare 
prevăd obiective multiple, sarcini 
de o mare diversitate — de Ia rea
lizarea planului de construcții și, 
în primul rind, a construcțiilor de 
locuințe, înmulțirea surselor lo
cale de venituri și generaliza
rea autofinanțării pînă la in
tensificarea activităților de auto- 
gospodărire, de înfrumusețare, a- 
menajare și întreținere a locurilor 
publice. Sarcinile ce revin consi
liilor populare sînt mari, dar adu
cerea lor la îndeplinire în condi
ții optime' este pe deplin posibilă, 
realistă.

La Palatul Marii Adunări Naționa
le a avut loc, simbătă dimineața, so
lemnitatea înmînării unor distincții 
ale Republicii Socialiste România, 
conferite, . prin . Decret prezidențial, 
unor sportivi, antrenori și tehnicieni 
din domeniul educației fizice și spor
tului, pentru rezultatele deosebite 
obținute de echipa națională de hand- 
bai, care a ciștigat „Supercupa 
Mondială" — ediția 1983, precum și 
pentru contribuția adusă la dezvolta
rea activității sportive și la creșterea 
prestigiului sportului românesc pe 
plan internațional.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ion Coman, membru al Comite
tului ■ Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Gavrilescu, ministrul turis
mului și sportului, general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele Consi
liului Național' pentru Educație Fi
zică și Sport, activiști din domeniul 
sportului.

Au fost conferite sportivilor, an
trenorilor și tehnicienilor lotului na
țional de handbal nouă ordine „Meri
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Sezonul fotbalistic de
a început în plină

Cel mal timpuriu sezon de primă
vară din istoria celor 66 de campio
nate ale fotbalului nostru s-a deschis 
ieri intr-un decor de iarnă aspră, 
care nu glumește, ci ninge, viscolește 
și geruiește.

Fotbaliștii din prima divizie au în
țeles că altfel nu se poate, că trebuie 
să joace returul și fazele superioare 
ale cupei intr-un timp cit mai scurt 
— intrucit vine peste noi turneul eu
ropean din Franța. Ei s-au angajat 
la efort nedrămuit încă din prima 
etapă, deși terenurile aveau gazon 
alb, iar temperatura era intre plus l 
grad (la Oradea) și minus 9 grade (la 
Iași). Mai greu a fost pentru trico
lori, care abia de curind s-au intors 
de la o pregătire la plus 40 de grade; 
dar s-au descurcat și ei, binișor. A- 
propo de temperatură, se cuvine evi
dențiată inițiativa televiziunii de a 
afișa pe micul ecran temperatura 
existentă in fiecare oraș-gazdă al 
etapei. Au înțeles imperativul mo
mentului și organizatorii, care s-au 
străduit să deszăpezească terenurile 
și tribunele, să creeze o ambianță cit 
mai propice pentru jucători și spec
tatori. Măi puțin, se pare, au înțeles 
spectatorii, care, exceptind Ploieș- 
tiul și Craiova, au venit la stadioane 
in număr simțitor redus. Totuși, 
chiar în aceste condiții nu prea fa
vorabile pentru a sta în picioare bă
tut de viscol 90 de minute și mai 
bine, s-au găsit atîția înfocați supor
teri rapidiști care să umple două au
tocare și să facă drumul pină la Sla
tina; iar cei ce n-au mai încăput in 
autocare au dat fuga la tren.

Dar să rulăm in fața cititorilor 
„filmul" etapei de ieri (prima a retu
rului, a 18-a din campionatul 1983— 
1984)...

F.C. Olt — Rapid București 1—1 
(0—1). Același rezultat ca in tur. 
Deși beneficia de un cuplu de înain
tași centrali redutabili (Radu II și 
lordache), echipa gazdă s-a chinuit să 
egaleze din minutul 32 (cind înscri
sese rapidiștul Șt. Popa) pină în mi
nutul 76 (cind a înscris... fundașul 
Matei). Mai omogenă și mai harnică, 
Rapid a lăsat o foarte bună impresie.

Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo 
București 1—1 (1—1). Oaspeții au ju
cat, probabil, cu gindul la Dinamo 
Minsk. Cum au deschis gazdele sco
rul (Carabageac min. 29) au și egalat 
(Dragnea min. 32); apoi jocul s-a re
echilibrat.

Politehnica Iași — Dunărea C.S.U. 
Galați 3—1 (2—0). Toate golurile gaz

SARAJEVO 18 (Agerpres). — 
Penultima zi a Jocurilor olimpice de 
iarnă de la Sarajevo a fost marcată, 
între altele, de performanța schioa- 
rei finlandeze Maria-Liisa Hamalai
nen, care a ciștigat proba de fond de 
20 km, adjudeeîndu-și a 3-a medalie 
de aur, după cele obținute la 5 km 
și 10 km. învingătoarea a realizat 
timpul de Ih 01’54”, fiind urmată de 
Raisa Smetanina (U.R.S.S.) și Anne 
Jahren (Norvegia).

Concursul olimpic de bob 4 per
soane desfășurat pe pîrtia de pe 
muntele Trebevici s-a încheiat cu 
victoria primului echipaj al R.D. Ger
mane (pilot Wolfgang Hoppe), înre
gistrat în oele 4 manșe cu timpul 
de 3’20”22/100, urmat în ordine de 
R.D. Germană II — 3’20”78/100, El
veția I — 3’21”39/100 ; Elveția II — 
3’22”90/100 ; S.U.A. — 3’23”33/100 ;
U.R.S.S. — 3’23”51 /100 ; România
(Degan, Popescu, Lixandru, Petra-

ATLETISM : „Cupa 
de cristal"

în prima zi a concursului interna
țional de atletism „Cupa de cristal", 
care se desfășoară în sala Complexu
lui sportiv „23 August" din Capitală, 
Anișoara Cușmir-Stanciu a ciștigat 
proba feminină de săritură în lungi
me, cu performanța de 6,90 m. Noi 
recorduri republicane pe teren aco
perit au stabilit Sorin Matei — 2,32 m 
la săritura în înălțime bărbați și Mi- 
haela Loghin — 20,48 m în proba fe
minină de aruncare a greutății. Com
petiția se încheie astăzi. 

tul sportiv" clasa I, opt ordine „Me
ritul sportiv" clasa a II-a și trei or
dine „Meritul sportiv" clasa a IlI-a. 

înmînînd înaltele distincții, tovară
șul Petru Enache a transmis, din 
partea conducerii partidului și statu
lui, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări, relevînd că 
aceste distincții sint o expresie eloc
ventă a aprecierii deosebite a succe
sului de răsunet mondial obținut de 
handbaliștii noștri, care reprezintă 
o contribuție de seamă la sporirea 
prestigiului sportului românesc in 
lume.

Din partea celor decorați au luat 
cuvîntul Nicolae Nedef, antrenor prin
cipal al lotului național, sportivii 
Tudor Roșea și Nicolae Munteanu, 
care au exprimat mulțumiri căldu
roase conducerii partidului șl statu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru marea cinste ce li s-a făcut, 
subliniind că distincțiile conferite re
prezintă o mărturie grăitoare a pre
țuirii de care se bucură mișcarea 
sportivă din țara noastră.

delor au fost inscrise de tinărul Pa- 
veliuc (două din penalti); pentru gă- 
lățeni a înscris foarte tinărul Soare 
— aflat la al patrulea meci cind în
scrie consecutiv.

Petrolul Ploiești — F.C. Argeș 0—1 
(0—0). „Dobriniștii" au jucat ca la 
București, cu Rapidul : s-au apărat

CLASAMENTUL
Steaua 18 12 2 4 43-13 26
Dinamo 18 10 6 2 34-16 26
Univ. Craiova 18 11 2 5 30-15 24
Sportul stud. 18 10 3 5 28-18 23
F. C. Bihor 18 9 4 5 33-22 22
Polit. lași 18 7 8 3 20-15 22
F. C. Argeș 18 9 2 7 23-18 20
Jiul 18 8 4 6 16-20 20
S. C. Bacău 18 8 3 7 17-25 19
F. C. Olt 18 4 9 5 13-13 17
Chimia 18 6 5 7 20-26 17
F. C. Baia M. 18 6 4 8 19-32 16
A.S.A. 18 6 3 9 17-23 15
Corvinul 18 5 4 9 23-25 14
Rapid 18 4 6 8 14-20 14
C.S. Tîrgoviște 18 3 5 10 13-30 11
Dunărea 18 2 6 10 9-21 10
Petrolul 18 2 4 12 13-33 8

Etapa a ÎSl-a
(Marți,, 21 februarie)

F.C. Baia Mare — Universitatea 
Craiova (in tur: 0—4); Rapid — Pe
trolul (1—3): C.S. Tîrgoviște — F.C. 
Olt (0—2); Dunărea C.S.U. — Spor
tul studențesc (0—3); F.C. Argeș — 
Chimia (0—1); Corvinul — F.C. 
Bihor (1—1); A.S.A. — Steaua (0—5); 
Dinamo — Politehnica Iași (0—0); 
S.C. Bacău — Jiul (0—2).

trei sferturi din meci, iar in ultima 
parte au atacat și au înscris (Badea, 
min. 77); Ploieștenii au ajuns la mi
nus 10 in clasamentul adevărului și 
nu se știe dacă. mai pot face ceva 
pentru salvarea de „B“.

F.C. Bihor — F.C. Baia Mare 4—0 
(2—0). Grosu a înscris primul gol al 
returului (min 3), apoi incă două go
luri, trecind pe primul loc in clasa
mentul golgeterilor. Al patrulea gol 
orădean a fost marcat de Nedelcu — 
bineînțeles, cu capul. Orădenii conti
nuă deci forma bună din tur.

Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș 
1—0 (0—0). Abia in minutul 80 a apă
rut golul victoriei (Varga). Dar, după

) ..
JOCURILE OLIMPICE DE

riu) — 3’23”76/100 ; Italia II —
3'23”77/100 ; R.F. Germania I — 
3’24”15/100 ; Austria I — 3’24”21/100. 
Au participat 24 de echipaje. De 
menționat că Wolfgang Hoppe a pi
lotat și bobul de 2 persoane al 
R.D. Germane, de asemenea, meda
liat cu aur.

Ultima probă a competiției, de pa
tinaj viteză, desfășurată pe pista 
complexului sportiv Zetra, a revenit 
sportivului sovietic Igor Malkov, 
care pe distanța de 10 000 m a reali
zat timpul de 14’39”90/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tomas Gus
tafson (Suedia) și Rene Schoefisch 
(R.D.G.).

Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit la Malo Polje concursul de 
sărituri cu schiurile de la trambu
lina de 90 m, medalia de aur fiind 
cucerită de tînărul sportiv finlandez 
Matti Nykaenen (20 ani), care a 
totalizat 231,2 puncte, realizînd și

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 19 februarie, ora 20 — 22 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
rece și geroasă, noaptea în Transilvania 
și nordul Moldovei. Cerul Va fi variabil 
cu înnorărl mai accentuate în sudul și 
estul țării, unde în primele .zile va 
ninge. In celelalte regiuni ninsori izo
late. Precipitațiile pot fi și sub formă 
de lapoviță și ploaie, cu depunere de 
polei. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări locale, în prima 
parte a intervalului în Moldova, Bără
gan șl Dobrogea din sectorul nord-es-

Cronica zilei
■Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe, a primit, 
sîmbătă, pe Jan Papp, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

*
Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială 

în țara noastră a ministrului aface
rilor externe al Republicii Volta 
Superioară, Arba Hama Diallo.

în timpul vizitei, oaspetele a avut 
convorbiri cu tovarășii Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Vasile Bulucea, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Ion Lăzărescu, ministrul 
minelor, și Mihail Aldea, adjunct 
al ministrului sănătății, cu privire la 
căile și mijloacele concrete de dez
voltare a colaborării dintre cele 
două state, mai ales de extindere a 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice în domeniile minier, 
agricol, transporturilor și altele.

(Agerpres)

primăvară 
iarnă!
cum aprecia crainicul radioului, Ni
colae Soare, victoria petroșănenilor 
este absolut meritată.

Universitatea Craiova — S. C. Ba
cău 4—1 (0—0). Dezobișnuiți să mai 
joace împreună, in formația lor, cra- 
iovenii n-au reușit să înscrie în pri
ma repriză, deși au dominat, tn a 
doua insă, Cirțu (min. 57) a deschis 
„pîrtia" și Țicleanu, Crișan și din nou 
el (Cirțu) au majorat scorul la 4—0. 
Cu patru minute înainte de final, 
Dudu Georgescu a reluat in plasă o 
minge respinsă greu de Lung după 
un șut trăsnet al lui Avădanei.

Sportul Studențesc — Corvinul 
Hunedoara 1—0 (1—0). In minutul 19 
era 1—0, prin Coraș ; in continuare, 
au urmat perioade de dominare re
lativ egale. In acest meci televizat, 
.printre cei remarcați s-au aflat trico
lorii Hagi, Klein și Mateuț. Ambele 
echipe s-au prezentat in acest retur 
cu conduceri tehnice noi : Constantin 
Ardeleanu și Romulus Chihaia (Spor
tul), Ion Numoeiller și Spiridon Ni- 
culescu (Corvinul).

Steaua București — C-S. Tîrgoviște 
4—0 (2—0). Florin Marin, Balint (de 
două ori) și Pițurcă au fructificat ci- 
teva din numeroasele ocazii pe care 
și le-au creat steliștii pe „derdelușul" 
din careul tirgoviștean.

Sinteza etapei. Gazdele au invins 
in șase partide ; in două s-a consem
nat rezultat egal, iar intr-una victoria 
oaspeților. Au fost înscrise, in total, 
24 de goluri (o medie bună : 2,7 go
luri pe meci) ; gazdele au marcat 19 
goluri, oaspeții 5. Steaua a susținut 
al 1.000-lea meci al său pe prima 
scenă a fotbalului ; Politehnica Iași a 
realiiât. victoria., să cu numărul 200 în 
divizia „A“. In clasamentul golgeteri
lor : Grosu 11 goluri, Coraș și Lăcă
tuș cite 10, Pițurcă și Cămătaru .— 
cite 9. In campionatul speranțelor, 
primele trei clasate au realizat victo
rii prețioase : Universitatea Craiova 
3—0 cu Bacău ; Rapid 2—1 la Slatina 
și F.C. Baia Mare 3—0 la Oradea. Dia
grama etapei consemnează și un car
tonaș roșu : Florin Marin.

Deci, jucătorii noștri fruntași au 
început un adevărat maraton fotbalis
tic : sîmbătă au avut etapă, marți vor 
avea etapă, joi — optimile cupei, du
minică — iar etapă. Patru meciuri in 
nouă zile ! Vor face față — acum și 
in continuare ? De importanță hotări- 
toare vor fi viața Sportivă și arta re
facerii după efort. Să-i vedem...

Gheorghe MITROI

IARNĂ
cele mai lungi și mai tehnice 
sărituri — 116 m și 111 m. Principa
lul favorit, Jens Weisflog (R.D.G.), 
s-a situat pe locul doi cu 213,7 
puncte (sărituri de 107 și 107,5 m). 
Medalia de bronz a revenit ceho
slovacului Pavel Ploc.

în turneul final la hochei pe 
gheață echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 4—0 (0—0, 2—0, 2—0)
selecționata Canadei, iar reprezenta
tiva Cehoslovaciei a învins cu 2—0 
(0—0, 0—0, 2—0) formația Suediei.

„Olimpiada albă" de la Sarajevo 
se încheie astăzi, cind se vor desfă
șura meciurile decisive la hochei pe 
gheață: U.R.S.S.—Cehoslovacia (pen
tru locul 1) și Suedia—Canada. La 
schi-fond este programată cursa de 
50 km bărbați, iar la schi alpin 
proba masculină, de slalom special. 
In cursul serii la complexul Zetra 
va aveâ loc festivitatea de închidere 
a jocurilor.

tic cu viteze pînă la 60 km pe oră vis
colind zăpada. Temperatura aerului va 
înregistra o creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 15 șl minus 
5 grade, mai coborîte în Transilvania 
și nordul Moldovei și mai ridicate pe 
litoral șl în Banat, Iar maximele între 
minus 7 și plus 3 grade. Ceață locală, 
cu depunere de chiciură în vestul și 
centrul țării. în București : Vreme 
rece cu cerul mai mult noros. Va mai 
ninge în prima parte a intervalului, cînd 
și vîntul va mai prezenta intensificări 
predominînd din sectorul estic visco
lind zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și minus 4 
grade, iar maximele între minus 3 și 
plus 1 grad. (Otllla Dlaconu, meteoro
log de serviciu).

Litoralul — gazdă ospitalieră
și în anotimpul alb

Litoralul nostru și-a dobindit o faimă și prin condițiile excelente 
de tratament pe care le oferă în tot timpul anului. An de an tot mai 
mulți oameni suferinzi șj sănătoși de la noi și din alte țări bene
ficiază de aceste condiții, reintorcindu-se acasă refăcuți, rezistențl 
și mai viguroși. Fapt explicabil prin calitatea curei efectuate in 
toate sezoanele datorită dezvoltării, dotării și organizării stațiunilor 
în pas cu cele mai recente progrese ale medicinii, cu metodele tera
peuticii moderne. Despre eficiența tratamentului pe litoral in acest 
sezon ne vorbesc specialiști competenți din activitatea de cercetare, 
invățămîntul superior și. practica medicală balneară.

Conf. dr. Laurian ȘDIC, șeful 
Clinicii Eforie Nord a Institutului 
de medicină fizică, balneoclimato- 
logie și recuperare medicală : Cura 
la mare, pe litoral, se bazează pe 
un antrenament complex al între
gului organism. Majoritatea per
soanelor venite în sanatoriile din 
Eforie Nord, Techirghiol și Man
galia (circa 70 la sută) apelează Ia 
medicii de aici pentru un tratament 
profilactic, deci cu scopul de a pre
veni apariția sau agravarea unor 
boli de tip reumatismal sau de altă 
natură. Acest tratament preventiv, 
ca și cel curativ, se bazează, in 
special, pe factorii naturali ai sta
țiunilor de pe litoral : climă, apă, 
nămol etc., și se poate face în orice 
lună a anului, deci și în acest se
zon, în aceleași condiții de efica
citate.

Clinica noastră, care funcționează 
ca un centru metodic de îndrumare 
și specializare a cadrelor medicale 
pentru litoral, a obținut date com
parative interesante în legătură 
cu efectuarea curei pe litoral, și în 
acest sezon, pe baza fișei de eva
luare funcțională (articulară și 
musculară) înainte și după trata
ment. Criteriile de evaluare, stabi
lite in mod științific (ca rezultat al 
activității noastre integrate, de în- 
vățămînt medical, cercetare și prac
tică medicală balneară) permit 
aprecierea obiectivă înainte și după 
cură, a stării de sănătate a fiecărei 
zone afectate (articulație, mușchi, 
etc.) și posibilitatea de depistare a 
unor suferințe' în stadii incipiente.

Dr. Cornelia DEGERATU, direc
tor al Institutului de medicină fi
zică, balneoclimatologie și re
cuperare.. medicală : în ultimii
ani, echipe complexe de specialiști 
din domeniul balneologiei au stu
diat rolul factorilor naturali speci
fici diferitelor stațiuni din țară și 
au fundamentat științific recoman
dări medicale pentru fiecare din 
afecțiunile care pot beneficia de 
cure de tratament și prevenire po
trivit specificului stațiunilor bal
neare din țara noastră. Una din 
concluziile acestor cercetări este că 
diferitele cure balneare au un rol 
important atit în prevenirea, cît și 
în tratamentul bolilor reumatisma
le pe litoral. Numeroasele studii 
efectuate în decursul anilor, prin 
compararea datelor clinice funcțio
nale și biologice de la începutul și 
de la sfîrșitul curei, în diferite luni 
ale anului, confirmă că tratamentul 
este la fel de eficace în toate luni
le anului, mai ales în stațiunile de 
pe litoral care au dotări speciale 
pentru efectuarea curei în toate 
sezoanele.

Metode moderne de investigație 
(radio-izotopice, imunologice, meta
bolice etc.) atestă eficiența terapeu
tică a curelor balneare și în acest 
sezon, iar studii de eficiență pe 
grupe mari de populație indică, de. 
asemenea, reducerea perioadelor de

DE LA C.E.C.
Pentru sumele păstrate Ia C.E.C., 

toți depunătorii beneficiază, pe 
lîngă avantajele specifice instru
mentului de economisire utilizat, 
de numeroase drepturi și avantaje 
generale, printre care și păstrarea 
secretului privind numele depună
torilor, ale titularilor și operațiile 
efectuate.

în actele normative privind or
ganizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnațiuni, ca și 
în alte dispoziții legale se prevede 
în mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitor de a 
păstra cu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titula
rilor și operațiilor efectuate de 
aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de'lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire se 
dau de Casa de Economii și Con
semnațiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuterni
cite în acest scop de titulari.

După cum este cunoscut, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
oferă populației, pe lîngă librete 
de economii nominale și librete de 
economii „la purtător" (în care nu 

incapacitate de muncă după o cură 
făcută în acest sezon.

Dr. Suzana BELC, director al 
Policlinicii balneare Eforie Nord : 
Am avut pacienți care la început au 
acceptat cu reținere sau rezervă o 
cură în lunile de iarnă, pentru ca 
ulteri.or să le solicite în mod spe
cial. Este un lucru dealtfel confir
mat și de către persoanele sufe
rinde sosite din alte țări în 
stațiunile noastre de pe litoral, 
care revin apoi și în lunile de 
iarnă. Numeroase boli reumatis
male localizate la nivelul coloanei 
vertebrale și membrelor, boli in
flamatorii sau degenerative, ale ar
ticulațiilor sau musculaturii, cele 
mai multe cu caracter de meteoro- 
sensibilitate (care apar la schim
bări bruște ale vremii), sau pe fon
dul unor tulburări de statică (mo
dificări ale coloanei), de insufi
ciență musculară etc., tulburări atit 
de frecvente acum în rîndul popu
lației, pot beneficia de un trata
ment efectuat în cele mai bune 
condiții în tot timpul anului în sa
natoriile noastre de pe litoral. Sta
țiunile de pe litoral beneficiază de 
condiții climatice stimulatoare pen
tru organism, iar nămolul lacului 
Techirghiol, ' apele sulfuroase dau 
rezultate, foarte bune în tratamen
tul și prevenirea unor boli ale sis
temului locomotor, ca și în alte 
suferințe. Cele 20 de cabinete de 
consultații care deservesc sanato
riul balnear complex alcătuit din trei 
hoteluri moderne : Delfinul, Me
duza și Steaua de mare, legate prin 
culoare, piscina acoperită și cu apă 
din lacul Techirghiol asigură cele 
mai bune condiții pentru trata
mente, de balneologie, ginecologie, 
boli interne, dermațologie etc. 
Avem apoi cabinete speciale pen
tru .împachetări cu nămol, saună, 
băi de plante medicinale sau săruri, 
secții de hidroterapie, electrotera- 
pie, aerosoli, elongații vertebrale, 
gimnastică medicală și de recupe
rare. Și în celelalte sanatorii de pe 
litoral există instalații . complexe 
pentru tratament balnear, hidro
terapie și kinetoterapie, în piscine 
cu apă de mare și apă sărată din 
Techirghiol; specialiști pentru gim
nastică medicală, dotări pentru 
masaj uscat sau dușuri subacvatice, 
electroterapie, cabinete de acu
punctura etc., toate aceste proce
duri fiind adevărate izvoare de să
nătate.

Pe lîngă avantajul unei cure 
efectuate în cele mai bune condi
ții, pe litoral, in aceste luni mai 
adăugăm încă un avantaj : reduce
rea prețurilor în această perioadă 
a anului. Oficiile județene de tu
rism, prin agențiile și filialele lor, 
pun la dispoziția celor interesați 
bilete pentru cură balneară și odih
nă în acest sezon, în condiții foar
te avantajoase.

Elena MANTU

se înscrie numele titularului), ca 
și obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri. 
Particularitatea libretului de eco
nomii „la purtător" o constituie 
faptul că la efectuarea oricăror 
operații de emitere, depunere sau 
restituire pe aceste librete, depu
nătorii nu trebuie să prezinte nici 
un act de identitate.

Aceleași caracteristici le au și 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri, 
care sînt, de asemenea, instrumen
te de economisire „la purtător", 
fapt pentru care la efectuarea 
operațiilor de vinzare și cum
părare a lor, depunătorii nu tre
buie să prezinte unităților C.E.C. 
sau poștale nici un act de identi
tate.

De altfel, întreaga evidență pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii și Consemnațiuni se 
ține numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv 
numerelor de cont.

De aceea, păstrarea tichetului cu 
numărul libretului de economii, 
care se înmînează depunătorului 
odată cu emiterea libretului, este 
de un real folos pentru identifi
carea acestuia în cazul pierderii 
lui.

© ÎN ADÎNCUL O- 
CEANELOR. După măsură' 
tori repetate, specialiști ai In
stitutului pentru cercetarea mă
rii din Bremen (R.F.G.) au 
ajuns la concluzia că în adîncul 
oceanelor există mai multe bac
terii decît se presupunea pină 
acum'. Probele luate de la 1 500 m 
adincime conțin 200 000—400 000 
bacterii la un centimetru cub de 

( apă. Cercetătorii au constatat că 
numărul bacteriilor care preferă 
temperaturi scăzute depășește 
cu mult pe cel al bacteriilor care 
preferă temperaturile mai ri
dicate. Aceste cercetări prezintă 
importantă pentru a se clarifica 
circuitul marin al substanțelor 
nutritive.

© ViRSTA BEIJINGU
LUI, Lucrările efectuate de 
arheologii chinezi atestă că ve
chiul Beijing exista ca o înflo
ritoare metropolă comercială in 
nardul Chinei acum 3 000 de ani. 
în urma săpăturilor s-au putut 
localiza, la cițiva kilometri sud- 
vest de actuala capitală a R. P. 
Chineze, resturile orașului nu
mit atunci Ji. Au fost scoase la 
lumină porțiuni din zidul în for
mă pătrată al vechiului oraș Ji, 
fosta capitală a statului Yan.

© DIN VIATA FURNI
CILOR. Este un fenomen ui
mitor. dar real. Furnici mai 
mari le atacă si ucid ne sura
tele lor mai firave, transoortîn- 
du-le ouăle în propriul furni
car. Cînd din aceste ouă ies fur

nici. ele devin ..sclavii" speciei 
cuceritoare, executind pentru 
..stăpîni" toate treburile legate 
de viata de zi cu zi ale furnica
rului. de la procurarea hranei 
pină la îngrijirea puietului. Mai 
mult. ..sclavii" sînt convinși că 
aparțin speciei ..stăoînilor". 
Dacă sînt puși, de exemplu. în 
fata coconilor propriei lor spe
cii. îi distrug imediat, iar cu 
furnicile mature ..surori" se 
luptă ca si cind le-ar fi cei mai 
înverșunați dușmani. Studiind 
acest fenomen, doi cercetători 
italieni, de la Universitatea din 
Parma, au aiuns la concluzia că 
nu este vorba despre un com
portament înscris în programul 
rigid al codului genetic, cum se 
credea Pînă acum, ci despre ca
pacitatea acestor insecte de a-si 
însusi în primele zile de viată 
noi deprinderi.

^PRETUTINDENI
• VULPILE... PREVES

TITOARE ALE CUTRE
MURULUI. în urma unor 
cercetări întreprinse în prefec
tura Akita din nordul insulei 
Honshu, seismologul japonez 
Kodzo Gudo și-a mărit conside
rabil lista cu animale care prin 
comportamentul lor prevestesc 
seismele. El a ajuns la concluzia 
că vulpile, foarte numeroase în 
această regiune a insulei, dispar 
cu citeva ore înainte de produ
cerea cutremurului, iar o neobiș
nuită neliniște se observă in

comportamentul papagalilor, al 
clinilor și al altor viețuitoare 
mai mici.

• O NOUĂ ERĂ A 
DIRIJABILELOR 2 Revista 
„Panoramic britanic" informea
ză despre preocupările firmelor 
de specialitate din Anglia de a 
crea noi tipuri de dirijabile, ca
pabile să aterizeze pe orice su
prafață adecvată, inclusiv spa
țiile între clădiri, și de a-și lua 
zborul fără să provoace proble
me de poluare sonoră sau at
mosferică. Printre prototipurile 
realizate se numără și cel din

imagine, denumit „Skyship 500", 
care a stimiit un deosebit interes 
la Salonul aeronautic de la 
Farnborough.

© ESCAVATOR 
URIAS. La cariera carboni
feră Neriungrl din estul Siberiei 
se experimentează un escavator 
cu o capacitate a cupei de 20 
tone — anunță agenția T.A.S.S. 
Anul trecut, cu ajutorul acestui 
escavator s-au decopertat peste 
patru milioane metri cubi de 
rocă, adică o dată și jumătate 
mai mult față de normativul pe 
ramură. în cursul acestui an. la 
carieră vor trebui extrase încă 
70 milioane mc de pămînt pen
tru a decoperta un strat de huilă 
a cărui grosime depășește 70 de 
metri.

O



„Președintele Nicolae Ceaușescu - promotor activ al unei politici de amplă perspectivă, în consens cu interesele de pace, independență și progres ale tuturor popoarelor"
Politica de pace, colaborare și înțelegere intre națiuni promovată cu 

consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, 
marile momente ale luptei eroice a poporului nostru pentru eliberare 
socială și unitate națională, pentru împlinirea aspirațiilor sale de progres, 
realizările țării noastre pe calea edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate sint prezentate în paginile presei de peste hotare, în emisiunile 
agențiilor de presă, ale posturilor de radio și televiziune. Evidențiind suc
cesele obținute de poporul nostru, cu deosebire în ultimele două decenii, 
de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mijloacele de informare în masă reliefează rolul determinant 
al secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în asigurarea progresului neîntrerupt al patriei, 
în elaborarea și înfăptuirea politicii

„România așază ferm la baza re
lațiilor sale internaționale principi
ile respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, nefolosirii forței sau amenin
țării cu forța, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
destinele, fără amestec din afară, 
pronunțîndu-se pentru soluționarea 
pe cale politică a diferendelor in
ternaționale, pe calea negocierilor 
între părți" — scrie agenția „NO- 
TICIAS DO PORTUGAL", arătînd 
că, în ultima perioadă, România a 
desfășurat ample acțiuni pentru 
oprirea cursei înarmărilor și, în mod 
deosebit, pentru oprirea instalării în 
Europa de rachete cu rază medie de 
acțiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente.

Sint amintite, în acest sens, ini
țiativele românești pentru realizarea 
unui climat de pace și cooperare în 
Europa și în lume, evidențiindu-se 
rolul decisiv pe care îl are președin
tele Nicolae Ceaușescu „în promo
varea acestor poziții și principii, 
amplu aprobate de opinia publică 
internațională, în elaborarea și apli
carea în practică a întregii politici 
externe, care a determinat o creș
tere fără precedent a prestigiului 
României pe toate meridianele 
lumii".

Agenția prezintă, totodată, pe larg 
realizările obținute de poporul român 
în construcția socialistă, evidențiază 
cadrul larg democratic al orînduirii 
noastre, în care toți cetățenii, indi
ferent de naționalitate, se bucură 
de drepturi egale.

„Poporul român a obținut cele mai 
mari succese pe calea progresului 
economic și social, mai ales în anii 
de după 1965, de cînd, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
gînditor cu un larg orizont și îndrăz
neț promotor al noului, au fost ela
borate și sînt puse în practică o po
litică de largă perspectivă, o stra
tegie științifică pe termen lung", 
scrie ziarul „EL UNIVERSAL", din 
Venezuela, care prezintă pe larg rea
lizările poporului român .— „latin și 
european prin originea, permanen
ța și destinul său". Sînt prezentate, 
de asemenea, direcțiile fundamen
tale de dezvoltare a economiei ro
mânești, reliefîndu-se că poporul 
român dorește să-și valorifice po
tentele creatoare în condiții de 
pace și securitate. „Pornind de la 
această dorință fierbinte — se arată 
în articol — România, președintele 
Nicolae Ceaușescu desfășoară o sus
ținută activitate internațională, nu 
precupețesc nimic pentru a conso
lida colaborarea cu celelalte popoare 
și pentru a participa la toate acțiu
nile destinate apărării și consolidă
rii păcii".

Este pusă în lumină poziția țării 
noastre privind oprirea amplasării 
de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, arătîndu-se că 
România a prezentat propuneri con
structive în vederea ajungerii la un 
acord general, care să ducă la retra
gerea și distrugerea celor existente. 
Aceste propuneri — relevă ziarul — 
servesc cauzei păcii și securității po
poarelor europene și întregii ome
niri, politicii de pace, destindere și 
colaborare internațională.

Sub titlul „România. Obiectivele 
politicii sale externe : neamestec, 
pace și colaborare", cotidianul italian 
„IL DOMANI" prezintă pe larg ac
tivitatea internațională, relațiile po- 
litico-diplomatice ale României, po
ziția țării noastre față de problemele 
majore ale lumii contemporane, cu 
accent pe democratizarea relațiilor 
dintre state, creșterea rolului O.N.U., 
dezarmare și securitate, căile de so
luționare a stărilor conflictuale. 
Ziarul scoate în evidență, totodată, 
ampla colaborare a Partidului Comu
nist Român cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socialis
te și social-democrate, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate for
țele antiimperialiste, democratice și 
progresiste, cu partidele de guver- 
nămînt din diverse țări ale lumii.

Ziarul „CORREIO BRAZILIENSE" 
evidențiază prezența activă a Româ-

CONSULTĂRI SOVIETO-AME- 
RICANE. în perioada 16—18 fe
bruarie, la Viena a avut loc o nouă 
rundă a consultărilor sovieto-ame- 
ricane în problema neproliferării 
armelor nucleare — informează 
agențiile T.A.S.S. și Associated 
Press. Părțile au convenit să con
tinue schimbul de păreri în aceas
tă problemă.

CONVORBIRE. Secretarul gene
ral al O.N.U. Javier Perez de 
Cuellar, s-a întilnit vineri cu pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, prilej cu care a avut loc o 
convorbire „foarte detaliată" asu
pra problemei cipriote, transmite 
agenția France Presse. După aceas
tă întrevedere, Spyros Kyprianou a 
declarat că sint în curs de desfă
șurare eforturi foarte serioase asu
pra problemei cipriote. Aceasta 

externe romanești.

niei pe plan internațional, subliniind 
și principiile pe care țara noastră le 
așază constant la baza relațiilor cu 
celelalte state. Sînt prezentate pe 
larg inițiativele și propunerile con
crete privind oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa, reluarea negocierilor 
de la Geneva, prevenirea unui război 
atomo-nuclear.

Același ziar a publicat articolul 
„Idei despre România", în care 
subliniază că „lansarea în Brazilia a 
volumului «Momente din istoria po
porului român reflectate în opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu» a 
demonstrat prietenia care există 
între poporul român și cel brazilian, 
două națiuni de origine latină". 
Apreciind zbuciumatul trecut al po
porului român, lupta fermă, neîn
treruptă pentru apărarea ființei, in
dependenței și existenței sale mile
nare, ziarul relevă în același timp 
că o mai bună cunoaștere a ideilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu este 

Relatări și comentarii ale presei internaționale

importantă pentru aprofundarea re
lațiilor diplomatice și economice 
dintre Brazilia și România.

„Correio Braziliense" subliniază 
că „misiunea istorică de a conduce 
lupta victorioasă a poporului pen
tru transformarea democratică a so
cietății românești a revenit Partidu
lui Comunist Român, care a organi
zat și condus revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, ce a inaugurat o nouă etapă 
în dezvoltarea României". Sînt inse
rate, în continuare, date ce atestă 
nivelul dezvoltării economico-sociale 
a României, relevîndu-se că Partidul 
Comunist Român, și statul român 
acordă o atenție deosebită perfecțio
nării cadrului democratic și social, 
garantării condițiilor pentru o parti
cipare activă și efectivă a întregu
lui popor la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
tării, la conducerea tuturor domenii
lor de activitate.

întreaga națiune română își mobi
lizează eforturile pentru a construi 
o țară modernă, cu o industrie și agri
cultură dezvoltate și un nivel de 
trai tot mai ridicat, pentru ca 
poporul român să ocupe un loc 
demn între națiunile lumii, în con
diții de pace și prosperitate, consem
nează ziarul „JORNAL DO BRA
SIL".

Prezentînd aspecte ale 1 politicii 
externe românești, în articol se ara
tă, între altele: „România pune ac
cent pe relațiile cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, dezvoltînd 
cu aceste state o amplă cooperare 
economică, tehnico-științifică si cul
turală. Ea însăși țară socialistă în 
curs de dezvoltare, înțelege că tre
buie să acționeze în favoarea unei 
noi ordini economice internaționale 
și se simte legată de țările din 
Africa, Asia și America Latină, avind 
relații cu peste o sută de state din 
aceste regiuni".

Sub titlul „Drumul parcurs de 
poporul român în 36 de ani", ziarul 
„NODON SINMUN" înfățișează acti
vitatea creatoare a poporului ro
mân pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia, subliniind politica constructivă, 
iubitoare de pace a României și 
reliefînd raporturile de prietenie și 
colaborare dintre R.P.D. Coreeană și 
România, care, au la bază convorbi
rile și înțelegerile convenite între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

„Poporul român a obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea economică 
și socială, în special după 1965, cînd 
Nicolae. Ceaușescu a fost ales 
secretar general al Partidului Comu
nist Român" — relevă ziarul maro
can „AL BAYANE", care subliniază 
în continuare că, „sub conducerea

Săgentiile de presă
Z?e scurtCM

este cea de-a treia întîlnire Perez 
de Cuellar — Spyros Kyprianou de 
la proclamarea unilaterală a Repu
blicii Turce a Ciprului de Nord.

ALEGERI. Consiliul de Stat al 
R.- P. Polone a hotărît ca alegerile 
în consiliile locale și voievodale să 
aibă loc la 17 iunie 1984 — a anun
țat agenția P.A.P. Au fost adop
tate, de asemenea, hotărîri legate 
de organizarea alegerilor respec
tive.

ÎNTREVEDERE. Președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al P.C. Francez, Georges 
Marchais. într-o declarație făcută la 
sfîrșitul convorbirilor de la palatul 
Elysăe, Georges Marchais a relevat, 
potrivit - agenției France Presse, că 

președintelui Nicolae Ceaușescu au 
fost elaborate și puse în aplicare o 
politică de largă anvergură, o strate
gie științifică pe termen lung".

Relevînd dezvoltarea generală e- 
chilibrată a economiei naționale, a 
diverselor domenii și sectoare, avîn- 
tul științei, învățămîntului, culturii 
în România, ziarul scoate în evi
dență obiectivul fundamental al ac
tualului cincinal — realizarea unei 
calități superioare în toate dome
niile, trecerea la un nou stadiu de 
dezvoltare, ridicarea nivelului de ci
vilizație al întregului popor. în 
cursul actualului cincinal — scrie în 
continuare ziarul marocan — hotă- 
rîtor pentru dinamismul economiei 
românești este rolul fundamental ce 
revine sporirii productivității muncii, 
îmbunătățirii neîncetate a calității 
producției, valorificării maxime a 
produselor pe piața mondială.

„Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un mare gînditor, 
promotor curajos al noului, au fost 
elaborate și puse în aplicare o politi
că adecvată și o strategie științifică", 
arată postul de radio „VOCEA RE
VOLUȚIEI" din Guineea. Pe par
cursul emisiunii au fost prezentate 
aspecte ale politicii externe a țării 
noastre, bunele relații existente între 
Guineea și România.

TELEVIZIUNEA din această țară a 
difuzat, la rîndul său, filmul docu
mentar „România, Ceaușescu, Pace", 
punind în evidență activitatea multi
laterală a conducătorului partidului 
și statului nostru, „ambasador al pă
cii și colaborării între popoare, un 
om în serviciul omului".

Poporul român apreciază cu min- 
drie patriotică faptul că realizările 
cele mai mari, în toate domeniile, în 
acești ani, sînt legate de activitatea 
creatoare, neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — subliniază co- 
tidianele indiene „NAȚIONAL HE
RALD", „THE STATESMAN" și 
„PATRIOT" în pagini evocînd mo
mente din istoria patriei noastre. 
Sint prezentate pe larg, totodată, po
ziția României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu față de principalele pro
bleme internaționale — dezarmarea, 
democratizarea vieții internaționale, 
creșterea rolului O.N.U., eradicarea 
subdezvoltării, activitatea intensă 
desfășurată de țara noastră în foru
rile internaționale.

Evocînd momente din istoria 
multimilenară a țării noastre, ale 
luptei pentru libertate socială și uni
tate națională, POSTURILE DE RA
DIO SIRIENE s-au referit pe larg la 
marile realizări ale poporului român 
pe calea edificării socialiste, punînd 
în evidență contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România. Un 
spațiu amplu a fost consacrat bunelor 
relații de colaborare și' cooperare 
existente între România și țările 
arabe, remarcîndu-se poziția con
structivă a țării noastre privind solu
ționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, asigurarea stabilității și 
păcii în această regiune.

Trecînd în revistă elementele de 
referință ale relațiilor politice, eco
nomice și cultural-științifice româno- 
siriene, posturile de radio siriene au 
reliefat că la baza acestora stau con
vorbirile și hotărîrile adoptate în 
cadrul întîlnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

Cotidianul „L’tJNITA", prezentînd 
actul Unirii Principatelor, evidențiază 
aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la semnificația 
acestui eveniment istoric. Ziarul sub
liniază că „Unirea Principatelor a 
avut o imensă importanță pentru evo
luția 6ocial-politică a poporului 
român, constituind un moment epocal 
în edificarea statului național unitar".

La rîndul său, „IL POPOLO", fă- 
cînd o sinteză a principalelor mo
mente ale luptei poporului român 
pentru unitate și independență na
țională, relevă vechimea limbii 
și poporului român, semnificația 
unor mari momente din istoria 
noastră națională — unirea de la 
1600, sub Mihai Viteazul, răscoala 
lui Horea, Cloșca și Crișan, revolu
ția de la 1848, precum și a altor 
evenimente care au pregătit actul 
din 1859.

„O COMERCIO DO PORTO" — 
cel mai mare ziar portughez — a 
prezentat aspecte din lupta seculară 
a poporului român pentru libertate, 

i-a făcut cunoscute șefului statului 
„preocupările P.C.F. în legătură cu 
situația locurilor de muncă și a pu
terii de cumpărare" în Franța. Tot
odată, a spus secretarul general al 
P.C.F., s-a procedat la o „exami
nare a dosarelor economic și so
cial ale țării", precum și a celui 
privind politica externă.

VIZITA. La 18 februarie, la 
Varșovia au început convorbirile 
între ministrul afacerilor externe 
al R.P. Polone, Stefan Olszowski, 
și secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, sosit în
tr-o vizită în Polonia, a anunțat 
agenția P.A.P.

SESIUNE. La Aden s-au încheiat 
lucrările sesiunii Consiliului yeme- 
nit din care fac parte președintele 

independență și unitate națională. în 
continuare au fost înfățișate reali
zările obținute, în anii construcției 
socialismului, în toate domeniile de 
activitate, relațiile româno-portu- 
gheze, care se dezvoltă pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel.

Cotidianul portughez „O DIARIO" 
a relatat pe larg despre realizările 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, despre dezvoltarea indus
triei, agriculturii, creșterea venitului 
național și a venitului pe locuitor, 
apelînd la date comparative, care 
ilustrează grăitor dinamica econo
miei românești.

Sub titlul „România își sărbăto
rește întemeierea", revista indiană 
„INTERNATIONAL COURIER", e- 
vocînd principalele momente ale 
luptei poporului român pentru în
temeierea statului național unitar, 
scrie : „Triumful revoluției de 
eliberare națională și socială din 
august 1944 a deschis calea spre 
cîștigarea completă a independenței 
naționale, spre realizarea idealurilor 
de justiție națională și socială".

Revista indiană ține să sublinieze 
faptul că, în România, „construc
ția socialistă asigură exercitarea ce
lor mai largi drepturi civile și li
bertăți. S-a dezvoltat o democrație 
superioară, care permite participa
rea muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, a tuturor categoriilor 
sociale la elaborarea și realizarea 
politicii interne și externe a țării, 
în conducerea statului și societății, 
în construirea propriei lor istorii. 
Problema națională și-a găsit, în 
acest cadru, o rezolvare justă, pen
tru prima dată și pentru totdeauna. 
Toți cetățenii țării, fără deosebire de 
naționalitate, se bucură pe deplin de 
drepturi egale".

„înfăptuirea unui ideal național" 
este titlul articolului privind pro
cesul făuririi statului național uni
tar român, publicat de revista in
diană de studii internaționale „FAIR 
IDEA", care reliefează semnificațiile 
apariției Principatelor Unite pe 
scena politică europeană, reformele 
vizînd consolidarea tînărului stat 
național român, modernizarea in
stituțiilor sale și pregătirea pentru 
dobîndirea independenței depline. 
Articolul subliniază semnificația is
torică a actului de la 1 Decembrie, 
ca o încununare a luptei de veacuri 
a poporului român pentru unitate 
națională.

Sub titlul generic „Pagini de is
torie", aceeași revistă a publicat o 
serie de articole în care se arătă, 
printre altele : „Actul politic din 
ianuarie 1859, care a constituit fun
damentul Marii Uniri din 1918, a 
fost o decizie luată de poporul 
român după secole de luptă. Am
bele acte au fost legitime, avind în 
vedere ideea că locuitorii acestor 
teritorii aparțineau unuia Și acelu
iași popor, că ei erau descendenții 
acelorași daco-romani și vorbeau 
una și aceeași limbă".

„O zi de aur pentru destinul 
României", scrie ziarul „EL NACIO- 
NAL", din Venezuela, referindu-se 
la aniversarea Unirii Principatelor. 
După ce sînt prezentate momentele 
principale ale procesului făuririi 
statului național unitar român și 
semnificațiile acestuia, sînt eviden
țiate realizările poporului român în 
anii ce au urmat actului de la 23 
August 1944.

Subliniind că „Republica Socialistă 
România se afirmă ca o prezență 
activă în viața internațională, des
fășoară o largă colaborare și coope
rare internațională, acționează cu 
fermitate pentru afirmarea unor noi 
principii de relații intre state, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune", 
ziarul scoate în relief faptul că 
„președintele Nicolae Ceaușescu are 
un rol hotărîtor în promovarea 
nezdruncinată a acestor principii".

„Conștiința unității naționale, o 
permanență în istoria poporului ro
mân". în emisiunea cu acest titlu, 
postul de radio „UNIVERSIDAD", 
din Ciudad de Mexico, a făcut o 
trecere în revistă a unor momente 
istorice din viața poporului român, 
de la formarea sa și pînă în zilele 
noastre. Au fost reluate pe larg 
aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind semnificațiile 
Unirii Principatelor și ale Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. Tot
odată, în cadrul emisiunii au fost 
prezentate marile înfăptuiri ale 
poporului român în anii construcției 
socialiste și rolul hotărîtor al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a țării.

(Agerpres)

Prezidiului Consiliului Suprem al 
Poporului al R.P.D. Yemen, Aii 
Nasser Mohammed, și președintele 
Republicii Arabe Yemen, Aii 
Abdullah Saleh. în comunicatul 
sesiunii se subliniază necesitatea 
dezvoltării continue a cooperării 
dintre cele două state yemenite în 
realizarea planurilor lor economice, 
în cercetarea științifică, în desco
perirea de resurse minerale.

COMUNICATUL COMUN iugo- 
slavo-irakian dat publicității la în
cheierea vizitei la Belgrad a prim- 
vicepremierului Irakului, Taha 
Yassin Ramadhan, și a convorbiri
lor avute cu Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, subli
niază acordul celor două părți de 
a intensifica, sub toate formele, 
cooperarea iugoslavo-irakiană.

UN AVION de recunoaștere de 
tipul „SR 71", aparținînd forțelor 
armate ale Statelor Unite, a violat, 
la 17 februarie, în mai multe rîn- 
duri, spațiul aerian al R.P.D. 
Coreene — informează agenția 
A.C.T.C. Partea nord-coreeană în 
Comisia militară de armistițiu a 
protestat împotriva acestei încăl
cări a acordului de armistițiu și a 
suveranității de stat a R.P.D. 
Coreene, adaugă A.C.T.C.

BUDAPESTA

Convorbiri economice româno-ungare
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 

Gyorgy Lazar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, l-a primit pe Ștefan Birlea, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica Socialistă 
România, care a întreprins o vizită 
în R. P. Ungară. Oaspetele român 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
Lajos Faluvegi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Oficiului Național de Planificare al 
R. P. Ungare.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate și evidențiate, în spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt și al sar
cinilor stabilite la întîlnirile de la 
Oradea și Debrețin dintre tovarășul

COMUNICAT COMUN 
al Conferinței țărilor balcanice la nivel de experți

ATENA 18 (Agerpres). — La invi
tația primului ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, la Atena 
a avut loc Conferința țărilor balca
nice la nivel de experți, în două 
faze, între 16—18 ianuarie și 13—18 
februarie 1984.

La lucrări au luat parte delegații, 
la nivel de ambasadori, ale Republi
cii Populare Bulgaria, Republicii 
Elene, Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia, care 
la prima fază a participat cu statut 
de observator.

Primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, a primit 
pe șefii delegațiilor cu care a avut 
o discuție apropiată și prietenească, 
după care a declarat deschise în mod 
oficial lucrările conferinței și a rostit 
o alocuțiune inaugurală.

La începutul conferinței, șefii de 
delegații au ținut discursuri generale.

La cea de-a doua fază a conferin
ței, locțiitorul ministrului afacerilor 
externe al Republicii Elene, Carolos 
Papoulias, a primit pe șefii de dele
gații, cu care a avut o discuție prie
tenească, după care a deschis lucră
rile acestei faze a conferinței, rostind 
un cuvînt de salut.

Toate delegațiile au subliniat fap
tul că această conferință corespunde 
spiritului, principiilor și prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Delegațiile au prezentat pozițiile 
guvernelor lor asupra punctelor 
înscrise pe următoarea ordine de 
zi : evaluarea generală a rezultate
lor obținute în urma reuniunilor 
balcanice precedente și, în special, 
în domeniile economiei, transportu
rilor, științei, comunicațiilor etc. ; 
propuneri referitoare la măsuri 
vizînd dezvoltarea și întărirea clima-

i ★
ATENA 18 (Agerpres). — La 

Atena s-au încheiat, sîmbătă, lu
crările Conferinței țărilor balcanice, 
desfășurată într-o ambianță priete
nească, de lucru și constructivă.

Reuniunea a prilejuit un amplu 
schimb de vederi asupra căilor și 
modalităților de promovare a cola
borării multilaterale între statele 
regiunii, in vederea transformării 
Balcanilor într-o zonă de pace și 
bună vecinătate, . de înțelegere și 
cooperare, lipsită de arme nucleare, 
de baze militare și de trupe străine.

Acționînd în conformitate cu ori
entările și inițiativele constante ale 
țării noastre privind extinderea, 
amplificarea și diversificarea conlu
crării între statele regiunii, trans
formarea Balcanilor într-o zonă de 
colaborare și bună vecinătate, liberă 
de arme nucleare, de baze și de 
trupe străine, delegația română a 
prezentat o serie de idei și sugestii 
menite să asigure dezvoltarea și 
continuitatea colaborării balcanice

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.M.U.P., relatează 
agenția P.A.P. în cadrul plenarei au 
fost discutate rezultatele campaniei 
de dări de seamă și alegeri care s-a 
desfășurat în partid.

Plenara a hotărît convocarea Con
ferinței Naționale a P.M.U.P. în pe
rioada 16—18 martie 1984.

Prezențe 
culturale 
românești

HANOI 18 (Agerpres). — In 
cadrul serilor de cultură româ
nească, la Ambasada română 
din Hanoi a avut loc o manifes
tare intitulată „Lupta pentru 
independență a poporului român 
reflectată in arta plastică". Au 
participat reprezentanți ai minis
terului afacerilor externe, ai 
unor instituții de cultură, ai 
Asociației artiștilor plastici din 
Vietnam, oameni de cultură și 
artă.

LONDRA 18 (Agerpres). — La 
Galeria Leighton House din 
Londra a avut loc vernisajul ex
poziției de tapiserie și sculptură 
românească contemporană.

Primarul din Kensington and 
Chelsea Borough, Iain Hanham, 
a evidențiat tradițiile artei popu
lare românești, reflectate și de 
exponatele prezentate, precum și 
contribuția pe care expoziția de 
tapiserie și sculptură mică o 
aduce la mai buna cunoaștere a 
artei și culturii românești in 
Marea Britanie.

Despre dezvoltarea artelor in 
România și, in principal, a artei 
populare românești a vorbit Da
vid Boston, directorul Muzeului 
Horniman din Londra.

Au fost prezenți consilieri 
ai primăriei Kensington, and 
Chelsea Borough, reprezentanți 
ai Ministerului de Externe, ai 
Consiliului britanic, diplomați, 
ziariști, un numeros public. A 
luat parte ambasadorul țării 
noastre la Londra.

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., posibilitățile de 
amplificare a colaborării economice 
dintre cele două țări vecine in cursul 
anilor 1984—1985 și în perspectiva 
viitorului cincinal 1986—1990.

O atenție deosebită a fost acorda
tă convenirii de noi acțiuni de coo
perare și specializare în producție, 
de natură să asigure o permanentă 
creștere și diversificare a schimbu
rilor economice româno-ungare.

A fost serhnat protocolul privind 
prima etapă a coordonării planurilor 
economice ale celor două țări pe pe
rioada 1986—1990.

tului de încredere, de bună vecină
tate, de cooperare și de securitate 
în Balcani ; folosirea pașnică a ener
giei nucleare în Balcani și coopera
rea în domeniul energiei ; modali
tăți de continuare a dialogului 
multilateral între țările balcanice ; 
proceduri vizînd promovarea trans
formării Peninsulei Balcanice într-o 
zonă liberă de arme nucleare, in
clusiv definirea măsurilor de pro
tejare a locuitorilor și a mediului 
înconjurător din regiunea balcanică 
împotriva consecințelor folosirii ar
melor nucleare în alte regiuni. In 
legătură cu punctele menționate mai 
sus au fost făcute o serie de 
propuneri.

S-a convenit ca ideile, propunerile 
și sugestiile înregistrate în timpul 
conferinței să fie supuse atenției 
guvernelor statelor participante, în 
vederea continuării dialogului în
ceput la conferință. Guvernele vor 
face cunoscute punctele lor de vedere 
în legătură cu ținerea următoarei 
reuniuni a conferinței la nivel de 
experți, după examinarea concluzi
ilor și rezultatelor conferinței de la 
Atena. în acest context, va fi luată 
în considerație propunerea Româ
niei de convocare a următoarei reu
niuni a acestei conferințe la Bucu
rești, în cursul acestui an.

Lucrările conferinței s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, de 
lucru și constructivă, într-un spirit 
de conlucrare și înțelegere reciprocă.

Participanții la Conferința țărilor 
balcanice la nivel de experți au ex
primat mulțumirile lor Guvernului 
Republicii Elene pentru organizarea 
conferinței, excelentele condiții asi
gurate și calda ospitalitate ce le-a 
fost acordată în timpul șederii lor 
în Grecia.

★
în diferite domenii, transpunerea în 
viață a concluziilor desprinse la 
reuniunile de pînă acum, în , folosul 
și spre binele tuturor statelor parti
cipante, al păcii, înțelegerii și 
securității, pe plan regional, euro
pean și internațional.

A fost relevată semnificația deo
sebită a propunerii președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea reuniunii la nivel înalt a sta
telor balcanice pentru ridicarea în
tregului proces al conlucrării mul
tilaterale din zonă pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară. S-a sub
liniat că reuniunea de la Atena a 
Conferinței țărilor balcanice la nivel 
de experți și reuniunile ce vor urma 
vor constitui etape importante pe 
drumul pregătirii reuniunii șefilor 
de stat sau de guvern din țările 
balcanice. în acest context, a fost 
primită cu satisfacție inițiativa 
țării noastre ca viitoarea reuniune 
să aibă loc la București.

Conferința a adoptat un comu
nicat comun.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 18 (Agerpres). — Sîmbătă 

au continuat luptele între unități ale 
armatei libaneze și milițiile druze în 
regiunea de munte situată la sud-est 
de Beirut, în special în sectorul 
Souk El Gharb — informează agen
țiile A.P. și France Presse. în acest 
punct, situat la 13 km sud-est de 
capitală, se află o zonă controlată de 
armata libaneză.

De asemenea, tiruri de mortiere și 
de arme ușoare au fost înregistrate 
de-a lungul liniei de demarcație a 
sectoarelor Est și Vest ale Beirutului, 
in special în apropierea punctului de 
trecere dintre aceste sectoare.

CAIRO 18 (Agerpres). — Comitetul 
de integrare egipteano-sudanez pen
tru problemele politice, ale securi
tății naționale și de externe al Par
lamentului Văii Nilului s-a pronun
țat pentru retragerea din Liban a 
tuturor forțelor străine, în primul 
rind a trupelor israeliene, apreciind 
că prezența acestora afectează secu
ritatea și stabilitatea în regiune și 
constituie un obstacol în calea re
glementării pașnice a problemei O- 
rientului Mijlociu, transmite agenția 
qatareză de ' presă Q.N.A.

într-o declarație dată publicității 
la Cairo, la încheierea reuniunii sale 
de 5 zile, comitetul cere părților an
gajate în conflictul libanez să pună 
capăt disensiunilor și să coopereze in

RIGORILE IERNII
tn mai multe zone ale lumii 

s-au înregistrat masive căderi de 
zăpadă, însoțite de un vint puter
nic. In Franța, ninsorile abun
dente din ultimele zile au blocat 
o serie de căi rutiere, făcind cir
culația din ce în ce mai dificilă.

In Italia ninsorile și ploile sint 
însoțite de vint, moderat in nor
dul și centrul țării, mai puternic 
in sud. Specialiștii estimează însă 
că temperatura va fi in ușoară creș
tere, iar tendința este de atenuare a 
fenomenelor.

In vestul Statelor Unite s-au sem
nalat puternice furtuni de zăpadă, 
iar serviciul național de meteorolo
gie a avertizat că in zone întinse ale 
țării, din Montana în Arizona și 
New Mexico, se anunță furtuni și 
căderi de zăpadă record. In prezent,

„Declarația de la Accra"
Reafirmarea solidarității 
depline cu lupta pentru 

libertate și independență 
a popoarelor din Africa 

australă
ACCRA 18 (Agerpres). — Confe

rința internațională de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Africa aus
trală s-a încheiat cu adoptarea „De
clarației de la Accra". Documentul 
condamnă unele țări occidentale 
care, încâlcind embargoul privind 
livrarea de arme regimului minori
tar de la Pretoria, continuă să apro
vizioneze cu echipament militar Re
publica Sud-Africană. De asemenea, 
sînt condamnate companiile trans
naționale care spoliază resursele 
subsolului namibian și sprijină în 
mod direct regimul de apartheid.

Declarația califică politica de re
presiuni pe care o promovează 
R.S.A. pe plan intern și de agresiu
ne împotriva țărilor independente 
din „prima linie" drept un pericol 
real la adresa păcii și securității in
ternaționale.

Conferința a reafirmat dreptul po
poarelor din Namibia și R.S.A. de a 
folosi toate mijloacele, inclusiv 
lupta armată, pentru libertatea și 
independența lor. S-a reafirmat so
lidaritatea deplină cu Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — conducătorul legitim 
al poporului namibian — respingîn- 
du-se încercările regimului de la 
Pretoria de a condiționa accesul la 
independență al Namibiei.

O înaltă apreciere acordă docu
mentul solidarității țărilor din „pri
ma linie", Organizației Unității Afri
cane, mișcării de nealiniere și țări
lor socialiste, tuturor forțelor pro
gresiste cu lupta dreaptă pentru li
bertate și independență a poporului 
namibian, cu acțiunile Congresului 
Național African (C.N.A.), conducă
torul luptei împotriva apartheidului 
și discriminării rasiale în R.S.A.

Italia va sprijini orice 
inițiativă în favoarea 

păcii și securității 
Conferință de presă 

a primului ministru italian
VIENA 18 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă organizată la în
cheierea vizitei sale în Austria, pre
mierul italian Bettino Craxi a subli
niat „necesitatea absolută" a reluării 
dialogului Est-Vest, transmit agenții
le United Press International și Reu
ter. în context, Bettino Craxi a sub
liniat că Italia va sprijini orice ini
țiativă de natură să contribuie la 
realizarea păcii și securității.

Referindu-se la înlocuirea Forței 
multinaționale din Liban, vorbitorul 
a relevat că „Italia este dispusă, în 
anumite condiții, să sprijine forma
rea unui nou contingent internațional 
în Liban, sub auspiciile Națiunilor 
Unite";

„Spania dorește

cu țările socialiste”
Declarația ministrului 

de externe spaniol
VIENA 18 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Spaniei, Fer
nando Moran Lopez, s-a pronunțat, 
la Viena, pentru îmbunătățirea re
lațiilor și pentru o mai bună înțe
legere cu țările socialiste, ca țel al 
politicii externe spaniole. „Noi do
rim să promovăm o politică de na
tură să ducă la degajarea unor so
luții pașnice în toate problemele", a 
declarat el la o conferință de presă.

vederea încheierii unui acord care să 
asigure unitatea, independența și su
veranitatea Libanului. Declarația re
afirmă că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) este singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian și adresează, în acest 
sens, un apel tuturor grupărilor pa
lestiniene la întărirea unității sub 
conducerea O.E.P., în vederea reali
zării aspirațiilor și drepturilor na
ționale legitime ale poporului pales
tinian, inclusiv crearea unui stat na
țional propriu.

Comitetul s-a pronunțat, de ase
menea, pentru reglementarea pe cale 
pașnică a conflictului iraniano-ira- 
kian.

DAMASC 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a 
primit, sîmbătă, la Damasc pe Saud 
Al Faisal, ministrul afacerilor ex
terne al Arabiei Saudite, cu acest 
prilej fiind abordate aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu, și în 
primul rînd posibilitățile de resta
bilire a păcii în Liban. Ministrul 
saudit i-a înmînat șefului statului 
sirian un mesaj din partea regelui 
Fahd, informează agenția S.A.N.A., 
citată de France Presse.

Anterior, ministrul saudit a avut 
două runde de convorbiri asupra 
acelorași probleme cu vicepremierul 
și ministrul de externe al Siriei, 
Abdel Halim Khaddam.

pe alocuri stratul de zăpadă a ajuns 
la peste 60 cm, numeroase artere ru
tiere devenind impracticabile. Se 
așteaptă ca rigorile iernii să se ex
tindă și in alte state americane, in
tre care Texas, Oklahoma, Colorado 
și Wyoming.

Asupra regiunii capitalei nipone 
s-a abătut vineri noaptea un nou 
viscol — al cincilea din această iar
nă, perturbînd grav transporturile 
feroviare, traficul rutier și aerian. 
Sîmbătă dimineață, grosimea stratu
lui de zăpadă atinsese, la Tokio, 20 
centimetri, iar la Yokohama — 27 de 
centimetri. Potrivit aprecierii agen- ' 
ției Kyodo, cu acest viscol iarna 1984 
a devenit cea mai severă înregistra
tă la Tokio in ultimii 28 de ani.

(Agerpres)
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