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Acum, cind ne mai despart pu
ține zile de declanșarea campaniei 
agricole de primăvară, cea mai im
portantă sarcină care revine oame
nilor muncii din agricultură este 
de a încheia de urgență toate pre
gătirile pentru ca lucrările in cimp 
să se desfășoare în perioada optimă 
și în cele _ mai bune condiții de 
ordin calitativ, în vederea obținerii 
de recolte record in acest an.

în cadrul acestor pregătiri, o ma
ximă importanță are terminarea 
reparațiilor la tractoare și mașinile 
agricole. Subliniem această cerință 
deoarece termenul-limitâ pentru 
încheierea lucrărilor a expirat, dar 
mai sînt de reparat aproape 1 500 
tractoare. Potrivit datelor furniza
te de Ministerul Agriculturii, la 20 
februarie, cel mai mare număr de 
tractoare la care trebuiau terminate 
reparațiile in cel mai scurt timp 
era în județele Gorj, Dolj, Giur
giu, Maramureș, Tulcea și Timiș. 
Nu mai este timp de așteptat și, de 
aceea, concomitent cu buna orga
nizare a activității in atelierele si 
centrele de reparații, este necesar 
ca unitățile industriale să urgenteze 

. livrarea pieselor de schimb con
tractate.

Tot atît de necesar este să fie 
intensificată acțiunea de transfe
rare a semințelor dintr-un județ in 
altul și de preluare a acestora de 
către unitățile agricole cultivatoare. 
Facem această precizare intrucit și , 
acum mai sint unele județe care 
n-au livrat in întregime cantitățile 
de semințe prevăzute, iar o serie 
de unități agricole intîrzie să ri
dice semințele de la centrele de 
specialitate. Nesatisfăcător decurge 
preluarea seminței de orzoaica de. 
către unele unități agricole din ju
dețele Harghita și Cluj, de ovăz — 
din județele Timiș, Mureș, Neamț,

Bacău și de floarea-soarelui — din 
județele Brăila, Giurgiu și Dolj.

Cu mai multă stăruință trebuie să 
se desfășoare fertilizarea terenuri
lor cu îngrășăminte organice. Pină 
la 20 februarie au fost transportate 
la cimp 57 la sută din cantitățile 
prevăzute pentru primul trimestru. 
Această acțiune este întîrziatâ mai 
ales în județele Călărași, Te
leorman, Timiș și altele. Este 
necesar să fie folosite toate atela
jele din unitățile agricole și alte 
mijloace pentru transportul in cimp 
al îngrășămintelor naturale, spre a 
fi fertilizate toate terenurile pre
văzute, inainte de începerea însă- 
mințărilor.

Lucrări importante sint de exe
cutat in aceste zile și in legumicul
tura. în toate unitățile cultivatoare 
trebuie să se respecte riguros pro
gramul de insămințare eșalonată in 
răsadnițe și normele de Îngrijire 
spre a se asigura cantități de ră
saduri îndestulătoare și de cea mai 
bună calitate. Totodată, este nece
sar să se încheie repararea solarii- 
lor pentru ca plantarea să fie 
făcută la timp și, pe această 
să se devanseze recolta.

Sint lucrări premergătoare 
paniei agricole de primăvară 
trebuie încheiate în cit mai 
timp, prin mobilizarea puternică a 
forțelor de la sate de către organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole.
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Care este stadăusl 
pregătirilor pentru 

însămînțările 
din primăvară 

și ce probleme mai sînt 
de soluționat

cam- 
care 

scurt

cale,

Toate semințele și îndeosebi cele 
destinate culturilor din prima 
urgență să fie preluate de unită
țile agricole
Intensificarea lucrărilor de ferti
lizare a terenurilor cu îngrășă' 
minte organice
Grăbirea însămînțării răsadul 
țelor și încheierea reparării sola- 
riilor

în pagina a Ill-a In vederea obținerii unor recolte mari și cit mai timpurii de tomate, la întreprinderea de sere Ploiești se execută 
cu cea mai mare atenție lucrările de îngrijire a culturilor Foto : D. Constantinescu

MUREȘ : însemnate sporuri la producția 
fizică

Mobilizîndu-se exem
plar pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan la fiecare sortiment, 
oamenii muncii din in
dustria județului Mureș 
au realizat, în perioada 

_care a trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, 
numeroase produse utile 
economiei naționale in 
valoare de peste 100 mi
lioane lei. Astfel, ei au 
produs suplimentar 7 000 
tone îngrășăminte chimi
ce, 56 000 metri pătrați 
geamuri trase, produse 
ale industriei electronice 
și electrotehnice în va
loare de 12,3 milioane lei,

2 000 metri pătrați' țesă
turi din lină și bumbac, 
915 metri cubi cherestea, 
precum și însemnate can
tități de utilaje și piese 
de schimb pentru indus
tria ușoară, mașini de 
cusut industrial, carbțd, 
produse prelucrate din 
mase plastice și altele. De 
remarcat că acest spor de 
producție a fost obținut 
in condițiile în care, in 
perioada menționată, în
treprinderile mureșene au 
economisit 10 319 MWh 
energie electrică. (Gheor- 
ghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

TULCEA: O nouă exploatare minieră
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La Rucăr. in nordul ju
dețului Argeș, iarna sosise 
de mult, cu zăpezi mai sub
țiri decit in anul trecut, 
dar cu 
ca în 
megau 
fumul 
drept 
cerul 
sub acoperișurile multico
lore focurile din sobe des
trămau vesele liniștea cu 
trosnet de vreascuri usca
te. Lingă vatra bucătăriei, 
Doina, soția gospodarului 
Ion Cioplei, .tocmai răstur- 
nase o mămăligă aburin- 
dă. stropind-o repede cu 
unt si cu brinză to
pită, și abia începusem să 
înțeleg că liniștea se așter
nuse intre noi ca o presim
țire a ceva ce urma neapă
rat să se intimple. Și atunci 
a sunat telefonul. Cu o 
mișcare chibzuită, dar vă
dit precipitată de nerăbda
re. Ion Cioplei a curmat a- 
pelul strident și in mina lui 
puternică, viguroasă, mi- 
crotreceptorul părea o jucă
rie. fragilă. în citeva clipe, 
în jurul lui Ion Cioplei a- 
păruse și soția 'Să Doina, și 
fiica sa Cornelia, și bunica, 
Ecaterina. La capătul firu
lui, departe, era fiul său. 
Nicolae. Tocmai de la Să- 
rulești, din cîmpiile care 
curg spre Dunăre, Nicolae 
își încredința tatăl câ oile 
sint sănătoase și tefere. Și, 
de fapt, asta așteptau toți, 
să afle că. băiatul de 19 ani, 
plecat in prima lui franshu- 
manță, a izbutit să fie la 
înălțime. Și că oile sint să- 

’ iîătbâsă; " r ’

un frig neîndurător, 
toți anii. Vitele ru- 
agale in grajduri, 
din hornuri urca 

ca luminarea spre 
albastru, sticlos, și

ALEXANDRIA :

Desigur, în sine, un tele
fon nu înseamnă nimic. 
Cu toate acestea, la Ru
căr, lingă o familie de 
ciobani reunită în ju
rul unui telefon ca ori
care altul, reporterul a 
înțeles că satele din umbra 
Carpaților românești, in 
doar cîțiva ani, au săvirșit 
un salt spectaculos și tonic 
în viitor. Și Rucărul, pen
tru toate, ne oferă un eta-

_1> ’

le va mai desluși nimeni. 
Insă, de vreme ce Rucărul 
apare și in hărțile anteri
oare atlasului lui Gerard 
Mercator, este clar că e te
meinic ancorat in geografie 
și in istorie. Și vechimea, 
cum se știe, imprință mer
sului oamenilor ne pămint 
siguranță și certitudine. Și 
cu toate că și hărțile aces
tor meleaguri, și drumurile 
care duc spre Rucăr ne asi-

O simplă convorbire telefonică și... 
rezonanțele ei sociale

Mihai PELIN---------------Reportaj de

gură că ne aflăm înaintea 
unei așezări pierdute in 
munți, comuna nu s-a rătă
cit prea departe de marile 
cărări ale timpului. Și tre
cutul ei își dezvăluie di
mensiunile prin două repe
re distincte. Intii, .prin ini
ma Rucărului, intre Cimpu- 
lung și Bran, trecea în ve
chime unul dintre marile 
drumuri comerciale dintre 
Muntenia și Transilvania". 
Apoi, mai aproape de noi, 
in vara lui 1916, la Rucăr și 
la Dragoslavele au căzut 
cei dinții ostași prin jertfa 
și pe osemintele cărora s-a 
întregit România, ca stat 
unitar, reașezat intre hota
rele lui firești. Cu alte cu
vinte, Rucărul stă chiar in 
inima geografiei și istoriei 
țării și nu din vina locui
torilor lui. timp de veacuri,

văr decit un beneficiu mo
ral. Și cu asta ne putem 
îngădui să revenim in pre
zent.

Miine, poimîine, Rucărul 
va deveni oraș. Cum se o- 
bișnuiește în asemenea ca
zuri, saltul lui in viitor va 
fi pecetluit de un decret- o- 
ficial. Totuși, Rucărul sea
mănă 
un 
in 
Ion 
o 
material al comunei, ci ca 
pe un amănunt capabil să 
ne mijlocească înțelegerea 
unei ample metamorfoze a 
sufletului iocuitorilo-r ei. 
De .fapt, statistic vorbind, 
la Rucăr sint instalate mai 
mult decit o mie de tele
foane. Ciobanii din Rucăr 
stăpinesc aproape trei sute 
de automobile. Și inainte 
de a urca la volanul auto
mobilelor și-au reconstruit 
aproape toți casele. Cind 
7 500 de, oameni, reuniți in 
două mii de familii, încep 
să-și reclădească indîrjiți 
reperele existenței de zi cu 
zi, esto cit. se poate de nor
mal ca așezarea lor să mi
roase de la distanță a că
rămidă proaspăt arsă, a var 
proaspăt stins și a tencuia
lă abia așternută pe ziduri.

Oierii transhumanți fiind 
oameni umblați și obișnuiți 
să cerceteze lumea pe toate 
fetele, nici o înnoire nu dâ 
peste ei buzna, ca să-i tul
bure din cale afară, luîn- 
du-i prin surprindere. Ion 
Cioplei, sau Ion Radu Si-

încă 
oraș... Noi 
discuție 

Cioplei 
dovadă a

de azi ’cu 
am adus 

telefonul lui 
nu ca pe 
progresului

Ion. Semnele acestui ade
văr, firește, nu se rezumă 
la cutia aceea de ebonită, 
cu magneții și bobinele ei. 
Dealtfel, din clipa cind Ion 
Cioplei a reașezat microrc- 
ceptorul în furcă, telefonul 
a ieșit și din viața și din 
gindurile lui. Dar gospoda
rului i se citea în priviri o 
seninătate lipsită de echi
voc : transhumanta, lp Ru
căr, nu mai înseamnă un 
salt în necunoscut. Și dacă 
judecăm bine, nici saltul in 
viitor, la Rucăr, nu înseam
nă un salt în necunoscut.

Comuna dăinuie de sute 
de ani, poate de milenii, in
tre munții Sohorăt, Leaota 
și Păpușa. Un fiu al ei, pro
fesorul Gheorghe Pârnuță, 
care i-a alcătuit nu demult 
monografia, nu i-a deslușit 
pină la capăt obirșiile Și e ____ ____ ____ ____________
mai mult decit sigUr'ca nu ‘nu s-a' tras din acest ade- (Continuarein pag. â Tll-ap/

Cartiere noi, moderne
în ultimii ani, in municipiul 

Alexandria s-au construit noi și 
moderne cartiere : „București", 
„Dunării", „Rulmentul", „Pro
letari", adevărate „orașe in 
oraș", care au făcut ca vechiul 
tirg de altădată, să ajungă azi 
un înfloritor centru urban. Mai 
mult de jumătate din populația 
actuală a municipiului
mutat in cele • peste 10 0()0 de 
apartamente construite aici in 
anii ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Totodată, la parterul noilor 
blocuri s-au amenajat nu
meroase unități comerciale și 
prestatoare de servicii pentru 
populație. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii").
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COMPETITIVITATEA PRODUSELOR 
ÎNCEPE DE LA PROIECT

Misiunea criticii literare

Act de afirmare
a opiniei înaintate

pe tărimul literaturii
manifestare a criticii,

In ampla acțiune des
fășurată în întreaga țară 
pentru sporirea bazei de 
materii prime se înscriu 
și minerii din județul 
Tulcea cu noi fapte de 
muncă. Concomitent cu 
extinderea fronturilor de 
lucru la vechile exploa
tări miniere de la Altin- 
Tepe și Somova, de unde 
se extrag minereuri com
plexe, a carierelor de 
calcar siderurgic din Mah- 
mudia și de cuarțită din 
Cerna, se acționează pen-

tru punerea în valoare a 
noi zăcăminte. Astfel, 
după încheierea lucrări
lor de prospecțiuni geo
logice, a început exploa
tarea minereului de fier 
de la Iulia. Pentru pre
pararea acestui minereu, 
la flotația din Baia se 
fac ultimele pregătiri în 
vederea 
țiune a 
flotare.
hulesei,
„Scînteii").

punerii în fimc- 
unei noi linii de

(Neculai Ami- 
corespondentul

TIMIȘ : Economii
și energie

de combustibil

In perioada 
cut din acest 
tivele de muncă din uni
tățile economice ale ju- 

> detului Timiș, aplicind cu 
fermitate în viață pro
gramele de măsuri pri
vind reducerea consumu
rilor normate de com
bustibil și energie, au e- 

\^conomisit 2 400 tone com-

l
care a tre- 
an, colec-

bustibil convențional și 
peste 3 000 MWh energie 
electrică. Cu cele mai 
bune realizări se înscriu 
întreprinderile construc
toare de mașini, metalur
gice, din industria ușoa
ră și din transporturi. 
(Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

Una din problemele fundamentale 
ale dezvoltării noastre economice 
este asigurarea calității produselor, 
a nivelului tehnic al producției și 

■exportului, prioritare fiind în această 
etapă calitatea și exportul. în nenu
mărate rînduri_ secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atrăgea atenția specialiș
tilor din producție și din activitatea 
de cercetare și inginerie tehnologică 
să depună toate eforturile pentru 
asigurarea calității corespunzătoare 
a produselor noastre, în așa fel incit 
utilajele românești să fie competiti
ve din punct de vedere calitativ cu 
cele mai bune produse similare pe 
plan internațional și să poată pă
trunde pe orice piață externă.

Țara noastră se află pe locul doi 
în lume în ce privește exportul in
stalațiilor de foraj și de alte utilaje 
petroliere, acestea, avînd o pondere 
însemnată în exportul nostru total de 
mașini și utilaje. Situarea la acest 
nivel a produselor realizate în tota
litate pe baza concepției proprii, fără 
a se apela la licențe, demonstrează 
încrederea partidului in capaci
tatea de creație științifică și teh
nică a specialiștilor din întreprin
derile producătoare și din cer
cetare. în același timp, situarea la 
acest nivel ne obligă la creșterea în 
continuare a parametrilor, și la adop
tarea unor soluții tehnice moderne, 
competitive în confruntarea directă 
a produselor noastre cu instalații si
milare fabricate de reputate firme 
străine.

Competitivitatea fiecăruia din uti
lajele noastre se asigură pe tot par
cursul elaborării, de la concepție și 
proiectare pină la intrarea Iui efec
tivă in producție. Acest lucru, evi
dent, nu este posibil decît printr-o 
strinsă colaborare a cercetării cu 
proiectarea și specialiștii din Între
prinderile producătoare. Astfel, pro- 

/ iectantul este obligat, în general nu 
numai în sectorul nostru de activi
tate. să stabilească niveluri și criterii 
de calitate, competitivitatea fiind 
asigurată încă din faza de proiect.

Urmează documentația de execuție 
care trebuie făcută în întreprinde-

rea producătoare, în 
mal complicate, mai 
dusul intră deci direct in întreprin
dere. unde se și execută primul 
exemplar, așa-zisul prototip, sub în
drumarea specialiștilor din execuție 
și cu asistența tehnică a proiectante
lor. în cazul produselor sau utilajelor 
care reprezintă noutăți in domeniu 
sau necesită unele soluții noi ce 
trebuie verificate cu mai multă a- 
tenție, ele se realizează în atelierul 
nostru de microproducție. Aici se 
execută fie un model experimental, 
fie un prototip la mărimea naturală, 
capabil să fie supus la probe pe 
standurile de încercare. Proiectantul 
său cercetătorul este obligat să acor
de asistență tehnică și să dea toate 
lămuririle necesare pe parcursul 
execuției pieselor componente sau a 
utilajului in ansamblu.

încercările pe standul de probe și, 
mai departe. în condiții de șantier 
se fac sub o supraveghere complexă 
la care participă beneficiarul, uzina 
și institutul cu grupa lui specială tie 
urmărire și fiabilitate, grupă care 
are sarcina de a verifica parametrii 
proiectați în condiții reale de lucru, 
pe șantier. în această situație, utila
jul capătă un verdict referitor la 
nivelul său calitativ, din punctul de 
vedere al caracteristicilor funcționa
le, precum și asupra duratei de 
funcționare și a felului de a răs
punde la cerințele beneficiarului. Și 
trebuie să spunem că exigențele, 
așa cum este și firesc, devin tot mai 
mari.

Cum reușim ca și în aceste con
diții să menținem ștacheta la un 
nivel tot mai ridicat ?

în primul rind, printr-o foarte 
bună și exactă informare în legătură 
cu tot ce este mai nou în domeniul

cazul utilajelor 
complexe, pro-

Ințj. Alcibiade MIHĂILESCU 
directorul Institutului de cercptare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru utilaj 
industriale -

petrolier și armături
Ploiești

(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Plo
iești : aspect de la standul de probe

Foto : Eugen Dichiseanu

Terenul de 
așa cum demonstrează convingător 
tradiția, n-a fost niciodată unul 
idilic, de elogiu nemăsurat și fără 
obiect sau de neutralism, păgubi
tor, deopotrivă, pentru dezvoltarea 
literaturii și emanciparea spiritului 
public. Socotite, azi mai mult ca 
oricind, drept un act intelectual de 
înțelegere și de evaluare estetică 
a literaturii contemporane, dar și 
a aceleia din trecut, critica și isto
ria literară, pe care le ved^m ca 
un tot unitar, cu un statut de dis
ciplină mobilă și complexă, con
stituie un ferment hotărîtor al vie
ții literare, conștiința ei de sine in 
planul analizei, selecției și impu
nerii valorilor autentice.

Este un adevăr, recunoscut pro
babil de toată lumea, că o litera
tură mare, inspirată din totalitatea 
spiritului național, 
deauna, astăzi în 
mod deosebit, o 
critică pe măsura 
ci, situată mai 
presus de mode 
și metode litera
re, de îndoieli și controverse mino
re, provocate artificial. Dintr-o ac
tivitate considerată adesea mai mult 
impresionistă și chiar secundară 
față de literatură și artă, critica a 
devenit, in epoca noastră, o disci
plină a cărei puternică disponibi
litate reflexivă se implică, în per
manență, nu numai in procesul 
impunerii valorilor și al influență
rii gustului și opțiunilor publicu
lui, dar chiar in acela al experien
ței artistice propriu-zise a scriito
rului.

Critica (și avem în vedere nu 
numai critica de întîmpinare, cro
nica literară și recenzia) este un 
act de conștiință și de 
lectual care presupune 
na, la modul ideal, pe 
simț estetic și cultură, 
unei înalte moralități.; 
in infățișările ei moderne, o formă 
complexă de viață ce exclude, din 
principiu, atitudinile neutre și obo
site, negativismul bolnăvicios, ten
dința de a lăuda cu aceeași ușu
rință orice (valoare sau mediocri
tate). Ca cititor inteligent, sau mai 
citit decit cititorul obișnuit, cunos
cător temeinic al literaturii con
temporane și din trecut, înzestrat 
cu o pregătire solidă de teorie li
terară și cu un larg orizont filozo
fic materialist-dialectic, adevăratul 
critic, implicat adine în mersul li
teraturii, precum este implicat in 
propria sa existență, 
lucid, cum spunea 
„ordinii publice", se 
ca persoană, ca eu 
tinde, pe cit este posibil, prin afir
marea eului critic, spre imparția
litate (care este, totodată, o renun- 

^țare și un sacrificiu), transformind

a stimulat intot-

Mihai DRĂGAN

curaj inte- 
intotdeau- 

lingă gust, 
existența ’ 

ea devine,

și colaborator 
Maiorescu, al 
uită pe sine 
psihologic, și

actul opțiunii sau al respingerii 
unei cărți sau păreri eronate in
tr-o atitudine intelectuală înteme
iată pc obiectivitate, mai presus de 
moment sau, atunci, cind este ca
zul, de jocul imprevizibil al culi
selor și al intereselor personale ale 
unui scriitor sau ale unui gțup de 
scriitori. Opinia criticului, publica
tă într-o revistă 
lum, este totuna 
într-o instanță 
imposibilitatea, 
subiectivității acceptate, de a trlș'a, 
răsțurnînd, din interese conjunc- 
turale, tabla de valori și inducind 
astfel în eroare cititorul. Marea 
noastră critică din trecut, de la 
Maiorescu și Gherca la Ibrăileanu, 
Călinescu, P. Constantinescu, Per- 
pessicius, VI. Streinu, Ș. Ciocuies- 
cu, este un model de înaltă ținută 
intelectuală și atitudine morală, de 

la care avem încă 
multe de învățat, 
poate in primul 
rind 
unei supuneri și 
mai 
critic și a deter-

sau intr-un vo- 
cu aceea rostită 

publică, de unde 
in chiar limitele

in direcția

riguroase la
obiect a actului 
minării, prin intermediul unei fer
me judecăți de valoare, a impor
tanței estetice a operei analizate.

Ca act intelectual și moral, de 
mare însemnătate în, viața spiri
tuală a națiunii, critica presupune 
o continuă delimitare ce se mani
festă, deopotrivă, in direcția recu
noașterii și judecării 
terare și în aceea a 
cu toată claritatea, 
lor, a tuturor pozițiilor 
tabile sau de-a dreptul 
nate,. dăunătoare întreținerii unui 
climat de emulație creatoare și de 
cultură majoră. La prima adunare 
generală a scriitorilor, in noiem
brie 1968, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a formulat intr-o per
spectivă largă, de permanentă și 
profundă rezonanță in vremea 
noastră, o cerință vitală a criticii, 
a rolului ei ca element de control 
și de evaluare în mișcarea litera
ră : „Critica se cere a fi un factor 
activ în selecția valorilor literare, 
dezvăluind ceea ce este superfi
cial, minor, indiferent de maniera 
de creație. O răspundere deosebită 
in promovarea literaturii noastre 
noi au revistele literare, care tre
buie să fie un ferment al dezbate
rilor, al schimbului principial de 
idei, al opiniei înaintate pe tări- 
mul literaturii".

Cum este nevoie întotdeauna de 
cunoașterea adincă și de reevalua
rea critică tot mai cuprinzătoare 
a „fundamentului sănătos ai tradi
țiilor marii poastre literaturi cla-

valorilor li- 
respingerii, 

a nonvalori- 
discu- 

ero-

(Continuare în pag. a V-a)
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ENERGIA ELECTRICĂ
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la datorie
Era a patra zi de viscol de la 

mijlocul acestui februarie. La 
întreprinderea de rețele electri
ce s-a anunțat că două linii 
aeriene de înaltă tensiune, între 
Huși — Vetrișoaia și Vaslui — 
Codăești au „căzut". Zeci de lo
calități, instituții, spitale și fer
me zootehnice rămăseseră fără 
curent electric. Mașinile nu pu
teau circula. S-a hotărit să se 
pornească la drum cu tractoare. 
Meșterilor din echipele de inter
venție li s-au 
electricieni 
acasă din 
După patru 
tenit in 
cățărați in 
înaltă tensiune,- biciulți de rafa
lele de zăpadă viscolită și pe 
un ger năprasnic, în cimp 
deschis, oamenii au reușit să 
reaprindă, pe traseele afectate, 
salbele de lumini. Oamenii se 
dovediseră mai tari decit visco
lul'.

alăturat și alfi 
care au venit de 
■proprie inițiativă, 

ore de lucru necon- 
întunerlcul nopții, 
virful stilpilor de

I
I
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I
I
I
I
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Bucuria luminii
La Spitalul județean din Bala. 

Mare a avut loc o operație chi
rurgicală pe cit de pretențioasă 
șl dificilă, pe atît de reușită. 
Este vorba de primul implant de 
cristalin, operație pe care s-au 
încumetat s-o facă pină acum 
numai specialiști din cele mai 
mari clinici universitare ale tă
rii. Răspunderea dificilei inter
venții și-a asumat-o șefa sec
ției de oftalmologie. Elvira 
Băgăluț, asistată și ajtitată de 
un grup de medici tot de la spi
talul băimărean. Operația a fost 
făcută unui copil de 11 ani. care 
suferise un accident și rămăsese 
fără vedere la ochiul sting. Cu 
un aparat special, i-.a fost ex
tras din ochiul vătămat cristali
nul opacizat, după care i s-a in
trodus cristalin artificial.

Rezultatul intervenției a între
cut toate așteptările : la numai 
24 de ore de la 
cristalin, copilul 
vederea, bucuria

implantul cu 
și-a recăpătat 
luminii.

I

I

O veche cetate
Săpăturile arheologice efec

tuate in zona localității Nufăru 
din județul Tulcea de către spe
cialiștii Muzeului Delta Dunării 
au scos la lumină urmele unei 
vechi cetăți bizantine din seco
lele X—XIV. Potrivit aprecierii 
specialiștilor muzeului tulcean, 
ceea ce ‘surprinde în această 
descoperire este dimensiunea 
cetății, care o înscrie printre 
cele mai mari de acest fel. Tot
odată, 
sticlă 
iveală 
atestă

obiectele de ceramică, 
și bijuteriile, scoase la 
după primele săpături 
existenta unor puternice 

ateliere locale de prelucrare 
a unor meșteri iscusiți.

$1
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,/Ș/ sa 
mă intrecefi!"

In micul sad Filla — Covasna 
a fost sărbătorit, la împlinirea 
vîrstel de 100 de ani, Huszar 
Lajos. Printre cei care l-au vi
zitat la aniversare s-au aflat 
și școlarii satului. In fața lor, 
sărbătoritul s-a destăinuit: „Cînd 
eram cam de virsta unora din
tre voi, adică la 14 ani, am fost 
nevoit să intru in subteran, să 
trudesc din greu la mina din 
Căpeni. La început, minam ca
lul care căra cărbunii. Timp de 
aproape o jumătate de veac am 
tot lucrat in mină. Niciodată nu 
m-arn plins de muncă, pentru 
că munca nu face rău, nimănui. 
Numai lenea te îmbolnăvește și 
te imbătrlnește. De cînd n-am 
mai coborit in mină, am lucrat 
și mai lucrez in grădină. N-aș 
putea să stau, pentru că așa am 
fost învățat. Și așa să invățați 
și voi și să ajungeți nu 
suta de ani, dar să mă 
treceți!“.

I

i

i

Iscusință
O expoziție originală 

deschisă la Bacău. Dar nu 
de pictură, sculptură sau 
populară, ci o expoziție de 
puși. Este vorba de una din 
mal mari colecții de acest fel 
din tară. Deținătoarea și... au
toarea colecției este artista ama
toare Janina Berendea din co
muna Corbasca. Ea a adunat din 
satul ei natal șl din împreju
rimi tot felul de resturi textile, 
vechi ștergare, catrințe, ii și alte 
materiale ieșite din folosința 
casnică și gospodărească. Din 
ele, cu talent și răbdare, crea
toarea populară a imaginat și 
realizat zeci și sute de păpuși 
care umplu de bucurie inimile 
micilor vizitatori — și nu numai 
pe ale lor.

i
i
I
I

I
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In mijlocul 
drumului

După ce s-au tot cinstit la 
hanul „Topolog", trei prieteni, 
pe numele lor Ion Ursu. Nicolae 
Pop și Achim Banu, au ieșit 
noaptea tirziu la marginea șose
lei. pentru a găsi o mașină de 
ocazie să-i ducă acasă, la Rim- 
nicu Vilcea. Primului dintre ei 
i-a venit năstrușnica idee de a o 
face pe... accidentatul. Și, nici 
una, nici două, s-a culcat, pur și 
simplu, în mijlocul drumului. 
Ceilalți doi făceau semne dispe
rate cu miinile unei mașini care 
se apropia. Un automobilist l-a 
observat prea tirziu pe „acci
dentat". ..

Din fericire, cel culcat in mij
locul drumului s-a ales cu o 
mină ruptă și cu citeva zgirie- 
turi, dar a scăpat cu viață.

Intimplarea putea să a bă însă 
un deznodămint tragic. Și totul, 
de la un pahar in plus...

Rubrică realizată de 
Petre POPA » 
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

riguros gospodărită, sever economisită!

0 întrebare adresată unor județe care, potrivit datelor furnizate ieri de Dispeceratul energetic național, 
nu s-au încadrat în repartițiile de energie electrică stabilite în perioada 1-20 februarie a.c.

perioada care a trecut din luna februarie se caracterizează 
înrăutățire a condițiilor atmosferice, se dovedește încă o dată 
luarea unor măsuri ferme, bine gindite, este pe deplin posibil

Deși 
printr-o 
că, prin 
ca în majoritatea județelor și localităților să se respecte repartițiile de 
energie electrică și să se facă chiar importante economii. Iată, dealtfel, 
cum se prezintă situația consumului de energie electrică pe județe în 
perioada 1—20 februarie, așa cum rezultă din datele comunicate de Cen
trala industrială de rețele electrice :

REALIZAT ECONOMII :
ARAD, ARGEȘ, BACAU, BISTRITA-NASAUD, 
CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, CONSTANȚA, CO- 

GALAȚI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNE-
IAȘI, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, MUREȘ, 

.........—, SALAJ, SIBIU, SUCEAVA,

AU
JUDEȚELE ALBA, 

BOTOȘANI, BRAȘOV, 
VASNA, DÎMBOVIȚA, 
DOARA, IALOMIȚA, 
NEAMȚ, OLT, PRAHOVA, SATU MARE, 
TELEORMAN, TIMIȘ. TULCEA, VASLUI, VÎLCEA, VRANCEA, MUNI
CIPIUL BUCUREȘTI.

AU DEPĂȘIT CONSUMUL :
JUDEȚELE BIHOR, BRAlLA, BUZĂU, CALARAȘI, DOLJ.
Așadar, intr-o serie de județe, cum ar fi Bistrița-Năsăud, Brașov,

Constanța, Hunedoara, Mureș, Timiș, Vaslui ș.a., care în prima decadă 
a lunii februarie depășiseră repartițiile de energie electrică, s-a. reușit 
ca, intr-o perioadă de timp relativ scurtă, prin luarea unor noi măsuri 
de reducere a consumurilor energetice, în special în unitățile econo
mice, să se realizeze economii de mii de kilowați-oră. Din in
vestigațiile făcute de reporterii și corespondenții ziarului rezultă că, 
practic, în aproape toate unitățile industriale există încă rezerve în
semnate de reducere a consumului de energie electrică, îndeosebi prin 
eliminarea procedeelor de fabricație energointensive, modernizarea teh
nologiilor, promovarea mai susținută a soluțiilor oferite de cercetarea * 
științifică în acest domeniu. Dealtfel, reducerea consumurilor energe
tice nu trebuie privită ca o acțiune temporară, de campanie, ci ca o 
sarcină permanentă a tuturor muncitorilor și specialiștilor din toate uni
tățile economice.

Cu toate că, în perioada la care ne referim, pe ansamblul celor mai 
multe județe și chiar al țării s-au realizat economii de energie elec
trică, nu același lucru se poate spune despre consumul casnic. în ju
dețele Galați, Mehedinți, Covasna, Iași, Prahova ș.a., cetățenii se dove
desc a fi mai buni gospodari Ia locurile de muncă decil în propriile 
locuințe. Or, trebuie înțeles că pentru desfășurarea normală a activi
tății productive in toate unitățile economice, fiecare om al muncii, fie
care cetățean are datoria să 
energie electrică.

Cim stționează consiliile populare

și cețățeni[ pentru reducerea

consumurilor energetice cu

reducă la minimum necesar consumul de

I
I
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I
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Aflat in documentare in județul 
Argeș, unul din redactorii „Scînteii" 
a constatat că întreprinderea jude
țeană de rețele electrice difuzase tu
turor centrelor din subordinea ei co
pii dactilografiate de pe articolul „O 
îndatorire, o obligație a consiliilor 
populare, a tuturor cetățenilor : Con
sumul de energie — cu 59 la sută 
mai mic !“, apărut in numărul din 27 
ianuarie al ziarului nostru. După 
cum se sublinia intr-un subtitlu, ar
ticolul își propunea să răspundă la 
întrebarea : „De ce la Bîrlad consu
mul casnic depășește haremurile ad
mise".

Faptul că o întreprindere de elec
tricitate atit de depărtată de Bîrlad 
preluase articolul ca un ajutor în 
munca pe care o desfășoară ne-a 
bucurat, desigur, dar mai important 
decît satisfacția pe care o conferă 
selecția respectivă ni s-a părut alt
ceva. Străduindu-se, intr-un ansam
blu mult mai larg de măsuri, să cap
teze orice experiență semnificativă, 
să tragă concluzii și din merite și din 
greșeli, fie proprii, fie ale altora, 
întreprinderea de resort și Consiliul 
popular al județului Argeș au obținut 
rezultate notabile. „Contul" consu
mului de energie electrică in secto
rul casnic se situează în județul Ar
geș, sistematic, sub cotele planifica
te. Deci — cu economii.

Firesc ne-am întrebat: dar la BÎR
LAD, unde ancheta ziarului consta
tase mari, foarte mari depășiri, , ce 
s-o fi intimplat ? Care au fost urmă
rile articolului ?

Curiozitatea, firească, necesară 
ne-a fost repede satisfăcută. Zilele 
acestea (înainte de expirarea terme
nului prevăzut de lege), redacția a 
primit un răspuns foarte detaliat din 
partea Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Bir- 
lad, din care spicuim :

„Conștienți de răspunderea ce ne 
revine, prin deputății consiliului 
popular și membrii comitetului exe
cutiv, sub directa îndrumare a comi
tetului municipal de partid, am ac

ționat cu toată fermitatea pentru ma
terializarea sarcinilor de economisire 
a energiei și încadrare in consumu
rile normate. In acest sens au fost 
întreprinse următoarele :

® Au fost instruite cadrele de con
ducere de la nivelul fiecărei unități 
economice și instituții de pe raza 

■ municipiului.
® S-a insistat ca la nivelul fiecă

rui consumator de energie, mare sau 
mic, să fie realizate programe con
crete care să conducă la reducerea

ce, respectiv ale Dispeceratului 
energetic național. Situațiile fiind 
întocmite pe județe, am căutat, bine
înțeles, rubrica județului Vaslui, in 
economia (și consumul) căruia mu
nicipiul Bîrlad deține o însemnată 
pondere. Iată cifrele dinainte și de 
după apariția' articolului :

1—30 ianuarie : depășit consu
mul cu 557 MWh
1—19 februarie : economisit — 
199 MWh

Față de aceste dovezi limpezi ale

semnalări 
de muncă 
afara po-

CUV1NTUL CITITORILOR^ 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

Policalificarea 
de răspundere

La cei 26 de ani ai săi, Filimon 
Boboc este unul dintre merituoșii 
tineri comuniști de la întreprinde
rea de mașini-unelte pentru presa
re și forjare Tg. Jiu. Aici s-a for
mat, aici și-a cîștigat numele de 
muncitor fruntaș. Primul lucru pe 
care-1 află oricine, despre el, este 
că lucrează la nu mai puțin de pa
tru mașini deodată, și încă diferite 
— respectiv două raboteze, o ma
șină de rectificat ghidaje și alta 
pentru mortezat. Nici una dintre a- 
cestea nu este- cu comandă-pro- 
gram. Organizîndu-și însă judicios 
locul de muncă și activitatea de 
producție, reușește să asigure func
ționarea tuturor la indicatori înalți 
de utilizare, minut cu minut, in

problemă 
muncitorească
cele 8 ore, iar piesele care ies din 
mina lui sint de o calitate irepro
șabilă. Sarcinile de productivitate 
a muncii și le depășește în propor
ție de peste 300 la sută, retribuția 
lunară pe care o primește in con
diții de acord global depășind-o pe 
cea a unui specialist. Oricine il în
treabă care-i secretul reușitei, ca
pătă un răspuns simplu : „Totul 
depinde de felul cum iți îngrijești 
utilajele 1“ Așa iși înțelege comu
nistul Filimon Boboc dubla calitate 
de producător și proprietar al mij
loacelor de producție, așa folosește 
el utilaje in 
lioane lei.

Oltenița, azi

valoare de peste 5 mi-

Ion TARBAC
maistru

consumului, la încadrarea strictă in 
repartițiile alocate".

Corespondența nominalizează, pe 
larg, și o serie bogată de măsuri de 
ordin tehnic, similare cu acelea care 
se aplică in întreaga țară, incit con
cluzia scrisorii de răspuns este con
vingătoare :

„Vom amplifica eforturile, pentru 
găsirea de noi posibilități care să 
conduci la eliminarea tuturor forme
lor de risipă, astfel incit să ne pu
tem incadra in sarcinile de reducere 
a consumului neproductiv cu cel pu
țin 50 la sută st încadrarea in repar
tițiile date la toate categoriile de 
consumatori.

Au fost luate măsuri de sancțio
nare și atenționare a celor vinovați 
pentru depășirile la consumul 
energie cu care ne-am 
luna decembrie 1983.

Vă mulțumim".
Aceste rînduri, atît 

toare, ne-au îndemnat 
proiecția lor în... graficele Centra
lei de distribuire a energiei electrl-

de convingă- 
să căutăm și

de
înregistrat in

numai

una

kilometri 
Slobozia,

de 
cu

cu- 
A- 
fo-

. UlilULclld/ , 
sapropelic, 

sulfuros-io- 
cu calități 
apa mine-

proprie 
dotată 

medicală

spiritului de' răspundere, am vrut 
să vedem cum se prezintă activitatea 
— în rezultate concrete — a celor
lalte consilii populare vizate prin 
articole, a celor care păstrează tăcere 
in legătură cu situațiile de risipă, 
care au dat dovadă de încetineală în 
aplicarea măsurilor de reducere a 
consumurilor energetjce. Ei bine, 
între tăcerea unor consilii populare 
(exact a celor la care — exceptîr.d 
Bîrladul — se constatau mai multe 
lipsuri) și „ecoul" lor pe diagramele 
de consum ale Dispeceratului ener
getic național există un paralelism 
foarte concludent.

Articolul care își așteaptă de cea 
mai multă vreme răspunsul (termenul 
de 30 de zile prevăzut de lege fiind 
expirat) privea situația consumului 
casnic din municipiul TECUCI, im
portantă localitate a județului Galați, 
și a fost publicat în „Scînteia" din 11 
decembrie anul trecut! Titlul grăia 
de la sine: „Reducerea cu 50 la sută 
a consumului de energie electrică nu 
se poate realiza cu... jumătăți de

măsură". Principalele 
critice vizau direct stilul 
al consiliului popular. în 
ziției autocritice a primarului, adop
tată în timpul documentării, nu ne-a 
parvenit pină acum, după 2 luni și 
10 zile, nici o veste, nici de la Con
siliul popular al municipiului Tecuci, 
nici de la Consiliul popular al jude
țului Galați. Ne-au parvenit, in 
schimb, de la Dispeceratul energetic 
național : în perioada 1—19 februa
rie, consumul casnic din județul Ga
lați înregistrează o depășire deosebit 
de mare a cotei planificate de ener
gie electrică : 1 053 MWh 1 Tecuciul • 
nu constituia deci o excepție.

Semnificativ este și un alt exem
plu. La data de 10 decembrie 1983, 
Ziarul insera „constatările unui raid 
de seară prin DOROHOI". Văzind 
că timpul trece și nu primim ecouri 
nici din acel oraș, nici de la Con
siliul popular al județului BOTO
ȘANI, ziarul a revenit cu un raid prin 
mai multe comune și prin municipiul 
de reședință al județului. Din nou — 
constatări de cazuri de risipă, nepă
sare, toleranță a consumurilor exa
gerate. Este adevărat că pentru cel 
de-al doilea articol termenul de răs
puns nu a expirat, dar diagramele 
Dispeceratului energetic național (în 
care județul Botoșani apare, con
stant, cu consum casnic depășit) ne 

’ " ' ' ' ‘ ” dacă nu
ăl treilea

populare

îndeamnă să ne întrebăm 
e cazul să revenim și cu 
„raid de seară

Există și alte consilii 
care nu au răspuns ziarului în ter
menul legal : al MUNICIPIULUI 
CALARAȘI, al ORAȘULUI CURTEA 
DE ARGEȘ. Consumul casnic din 
județele de care aparțin aceste lo
calități înregistrează economii, incit 
presupunem că aspectele critice 
scoase în evidență prin articole au 
fost și ele remediate. Totuși, rămîne 
în discuție obligația oricărei insti
tuții de a răspunde presei. Ca fapt 
în sine, ca respectare a unei îndato
riri legale, ca semn de respect față 
de opinia publică.. «
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ODIHNA SI CURA BALNEARA 
ÎN STAȚIUNEA AMARA

Stațiune permanen
tă, Amara se află si
tuată la 7 
de orașul 
pe malul unui lac in
tr-un imens parc na
tural, o adevărată gră
dină in inima Bără
ganului. Mulți dintre 
cei suferinzi de afec
țiuni ale aparatului 
locomotor (reumatis
me degenerative, aati- 
culare, inflamatorii, 
posttraumatice), neu
rologice periferice șl 
altele preferă să-și e- 
fectueze cura balnea- 

^ră și în aceste zile de

iarnă, datorită factori
lor naturali de cură : 
apa lacului (sulfatată, 
clorurosodică, magne- 
ziană și bromurâtă) ; 
nămolul 
care este 
durat și 
curative ;
rală (sulfuroasă, bicar- 
bonatată, hipotomă) 
folosită în cura inter
nă. Factorilor natu
rali de climă 11 se a- 
daugă instalațiile mo
derne de tratament, ca 
și condițiile dintre 
cele mai bune de ca-

zare și masă. De 
rind, in stațiunea 
mara s-a dat în 
losință un nou hotel 
cu 310 locuri de ca
zare, toate de confort 
ridicat. El dispune și 
de bază 
tratament 
aparatură 
perfecționată.

Bilete pentru' o cură 
balneară la Amara, 
precum și informații 
suplimentare se pot 
obține de la agențiile 
și filialele de turism 
din întreaga țară.

Cu mai mulți ani in urmă, Olte
nița nu avea o înfățișare prea îm
bietoare : străzi fără trotuare, pu
ține drumuri pavate, canalizare re
dusă. Priveliștea care te intimpină 
acum, de la intrarea in oraș, este 
cu totul alta. Clădirile moderne, 
străzile asfaltate sint primele măr
turii ale noii biografii a orașului. 
Mulți dintre locuitorii Olteniței lu
crează astăzi în mari unități indus
triale, de interes național, ca Șan
tierul naval, Filatura de bumbac și 
de fibre sintetice, Fabrica de con
serve, pe lingă diferite unități de 
prestări servicii și altele. Au apă
rut și mari întreprinderi cu profil 
agricol, între care Complexul de

îngrășate a porcilor —creștere și 
unul din cele mai mari din țară.

Ți-e mai mare dragul să vezi 
cum înflorește orașul. Avem acum 
6 școli generale, 2 licee, un grup 
școlar naval, o școală profesională, 
o școală de maiștri, 2 cluburi, un 
muzeu, cinematografe, biblioteci. 
Asistența medicală este asigurată 
de un medic la 340 locuitori și un 
cadru sanitar mediu la 150 locui
tori. La toate aceste realizări și-au 
adus din plin contribuția harnicii 
cetățeni ai orașului, conștienți că 
tot ceea ce se clădește este pentru 
ei, pentru binele lor.

Mircea BIRA
orașul Oltenița, județul Călărași

Circuit mai rațional ambalajelor
întreprinderea 

„Energoreparațli" 
toate unitățile economice, se apro
vizionează cu materii prime și ma- • 
teriale prin bazele de aproviziona
re tehnico-materială. Normal, mul
te din produse le primim in diver
se ambalaje, pe care trebuie să le 
restituim furnizorilor într-un anu
mit termen legal. Practica dovedeș
te că modul in care se procedează 
la restituirea unora dintre acestea 
implică însă cheltuieli ce ar putea 
fi evitate. Este vorba de transpor
turi, uneori repetate, ale ambala
jelor ușoare (lăzile în care ni s-an 
livrat cuiele, de pildă) cu autove
hicule de mare capacitate, existen
te în dotarea întreprinderilor ; dis
tanțe mari pină la stația C.F.R. ; 
deplasări ale delegaților pentru a 
însoți ambalajele sau pentru a cla
rifica unele neînțelegeri privind re
cepția acestora de către benefi
ciari ; consum suplimentar' de ma
terial lemnos pentru repararea lă
zilor etc.

Toate aceste neajunsuri ar putea 
fi prevenite dacă s-ar accepta ca 
ambalajele primite odată cu marfa 
de la bazele de aprovizionare teh
nico-materială să fie restituite tot 
acestora, cu atît mai mult, cu cît

în care lucrez, 
din București, ca

permite ca, pentru mărfu-și legea
rile livrate prin aceste baze, păr
țile să poată conveni prin contrac-. 
iele economice circuite de restitui
re eficiente, în condiții de transport 
optimizat. Avantajele acestei solu
ții nu sint de neglijat : autovehicu
lele întreprinderilor care pleacă 
după materiale în baze ar circula 
dus și întors „plin-plin", ducind și 
ambalajele ; bazele ar stringe can
tități vagonabile de ambalaje pe 
care le-ar putea expedia, cu chel
tuieli mici, direct întreprinderilor 
furnizoare ; de asemenea, și repa
rarea ambalajelor s-ar putea orga
niza mai bine in cadrul bazelor, cu 
economie de timp și material lem
nos, deoarece acestea s-ar putea a- 
proviziona ușor cu material fasonat 
ia dimensiuni fixe, standardizate, 
chiar de la fabricile producătoare 
de ambalaje, Pe de altă parte, și 
recepția lor s-ar putea face in con
diții mai bune, fără a mai fi ne
voie să se deplaseze delegați din 
fiecare întreprindere.

Ștefan DABA
tehnician principal, 
întreprinderea „Energoreparațli"-
București

PE SCURT,. DIN SCRISORI
• Economisirea energiei electrice și a combustibilului este una din 

preocupările permanente ale feroviarilor din cadrul Regionalei de căi 
ferate lași. Prin înlăturarea unor surse de risipă, raționalizarea transpor
turilor și a manevrelor efectuate cu locomotivele diesel, s-au economisit 
anul trecut 1 305 000 kWh energie electrică și 1312 tone combustibil con
vențional (cu combustibilul economisit s-ar putea remorca 179 de perechi 
de trenuri de marfă, la tonajul maxim, pe distanța Iași — Pașcani). Dez
voltând experiența dobîndită, ei și-au propus să obțină în acest an rezul
tate superioare. (Ion Bîrsan, muncitor) • Casa cărții, prima librărie de 
acest gen din județul Olt, a fost recent deschisă in orașul Balș. Bine 
aprovizionată cu un fond de carte din toate domeniile, această unitate 
modernă cu autoservire are amenajată la intrare o expoziție cu ndutățile 
apărute. (Nicolae Rîpeanu, activist cultural, Balș) O Locuitorii satului 
Ciocanu, component al comunei Dimbovicioara, județul Argeș, au nevoie 
de sprijinul specialiștilor în forarea fîntinilor de mare adîncime sau pen
tru captarea unor izvoare de apă. Crescătorii de vite de aici, care contri
buie în cea mai mare‘parte la îndeplinirea planului comunei In contrac
tarea animalelor și a produselor animaliere, sint gata să contribuie și ei 
la amenajarea unor surse de apă potabilă. (Ion Dobrescu, corespondent. 
voluntar, Cimpulung) • Pentru viitoarele „recolte" de pește. Lucrătorii 
întreprinderii „Piscicola" din Calafat au introdus recent in bazinul nr. 1 
al fermei Dunăreni 25 tone puiet pește. Pentru valorificarea mai bună 
a potențialului nutritiv al bazinului, circa 5 tone din această cantitate 
reprezintă material din specii fitoplanctonofage. Acțiunea de populare a’ 
bazinelor piscicole se desfășoară cu mare grijă, deoarece de starea cali- 
tativ-sanitară a puietului folosit, cit și de condițiile de viață ce i se oferă 
în fiecare bazin piscicol depinde viitoarea producție de pește. (George 

\ Ceaușu, comuna Dunăreni, județul Dolj).
------------------------------------- ------------------------------------- >

EXIGENTĂ Si PASIUNE ÎN PROMOVAREA
VALORILOR MORALE ALE OMULUI NOU

Școala 157 din cartierul Militari cu 
cei peste 4 000 elevi și cu un mare 
număr de cadre didactice este una 
din cele mai mari din Capitală. Evi
dent, la aceste dimensiuni, conduce
rea procesului instructiv-edUcativ, 
perfecționarea pregătirii profesiona
le, asigurarea și păstrarea bazei ma
teriale reprezintă răspunderi mult 
mai amplificate in comparație cu 
unitățile școlare cu doar citeva sute 
de elevi. „Dar, după cum ne spunea 
directoarea Ana Oproiu, le putem 
face față deoarece avem o organiza
ție de partid puternică, care promo
vează in rîndul profesorilor și învă
țătorilor, pionierilor și uteciștilor, 
chiar și al părinților valori morale 
ca hărnicia, corectitudinea, sincerita
tea, omenia, înaltul sentiment al iu
birii de patrie, fundamente hotărîtoa- 
re in munca de educator. Și dacă or
ganizația de partid a reușit să ceară 
și să imprime cu temeinicie promo
varea acestor valori, acest lucru se 
datorește, în bună măsură, și secreta
rei biroului organizației de bază, în
vățătoarea Adriana Mihăiță". Și așa 
cum aveam să aflăm, valorile de 
care vorbea directoarea fac parte din 
însăși trăsăturile profilului moral al 
secretarei de partid, formate și con
solidate de-a lungul anilor cînd ele 
și-au găsit ilustrarea in rezultatele 
obținute : serii remarcabile de elevi 
(„clasele Mihăiță", cum spun colegii), 
cazuri de copii-probleme rezolvate 
cu multă competentă și, mai presus 
de toate, mulți muncitori de nădejde, 
ingineri, medici care ii păstrează o 
neștearsă amintire, păzită cu grijă 
dș eroziunile timpului intr-un colț al 
Inimii.

La siguranța de sine de astăzi co
munista Adriana Mihăiță nu a ajuns 
tocmai ușor. La început a fost chiar 
un moment de descurajare pe care 
l-a trăit cînd, sosită de pe băncile 
școlii pedagogice, s-a aflat în fața a 
zeci de ochi mari, uimiți și iscoditori, 
totodată. Cu toată străduința, copiii

nu-și însușeau pe deplin noțiunile 
predate. Au urmat frămintări, în
doieli chinuitoare. Un coleg virstnic, 
cu experiență de zeci de ani, pe 
nume Gheorghe Panaitescu. și-a dat 
seama de calitățile tinerei învățătoa
re și a incurajat-o : „Așa-i la în
ceput. E nevoie de voință șl răbdare. 
Ai să ajungi o învățătoare excelentă. 
Tocmai pentru că pui atît de mult la 
inimă primul insucces".

Se spune că meseria cea mai fru
moasă este aceea pe care o cunoști 
bine. Aceasta implică o apreciere de

merge dovezile depînă unde pot 
afecțiune, de duioșie, pentru a nu te 
lăsa dominat de copii, pentru a nu-i 
scăpa de sub control, pentru a-ți im
pune voința ? învățătoarea Adriana 
Mihăiță a știut să găsească echi
librul dintre severitate și afecțiu
ne, atît de necesare și inseparabile in 
educarea copiilor. Astfel, elevii îi sint 
disciplinați fără să le fie teamă, o 
îndrăgesc și o ascultă cu respect. A- 
cest echilibru sensibil între exigență ' 
și afecțiune secretara de partid il do
rește să se facă simțit și în munca

ordăm subiectiv. Dar felul în care 
Adriana Mihăiță își desfășoară acti
vitatea, rezultatele pe care le obține 
fac ca profesia de învățător să fie și 
pentru cel care o privește din afară 
deosebit de interesantă. Și ce este 
mai frumos decit a codifica pe 
tabla curată a sufletului copiilor de
prinderi, comportări, cunoștințe ale 
omului matur de miine, folositor so
cietății. Ce este mai frumos decît a 
plămădi din acest material uman atît 
de fragil, de delicat, de imprevizibil 
in reacțiile sale individualități dis
tincte, cu deplină conștiință de sine.

De ce mai este nevoie pentru ca în 
afară de însușirea metodelor pedago
gice să fii un învățător bun ? După 
Adriana Mihăiță, de două elemente : 
severitate și dragoste. Două 
mente oarecum contradictorii, 
se cer dozate cu pricepere,

ele- 
care 

____„___ uneori 
chiar cu prețul unei dureroase încor
dări sufletești. Pină unde, de pildă, 
să meargă severitatea față de un co
pil de șase ani care se uită cu ochi 
mari la tine, cu o expresie descum
pănită, care-ți mîngiie miinile și este 
mai puțin atent la ceea ce spui ? Și

celorlalți profesori și învățători. Este 
și motivul pentru care s-a străduit 
ca in adunările de partid, in îndru
marea de către biroul organizației de 
bază a activității cercurilor pedago
gice, a organizării lecțiilor deschise 

. abordarea sporirii exigenței profesio
nale să fie strins împletită cu per
fecționarea metodelor de cunoaștere 
și modelare al universului spiritual 
al copiilor.

Mediile familiale sint și ele deose
bite, cu consecințe favorabile sau 
mai puțin favorabile pentru evoluția 
copiilor. Unii părinți supraevaluează 
calitățile odraslelor lor, sint contra- 
riați cînd aceștia nu vin numai cu 
note de zece, cu atit mai mult cu cit 

^tiau de acasă să scrie, mai degrabă 
să deseneze cuvintele „mamă" și 
„tată". în asemenea situații învăță
toarea le explică cu răbdare și cu 
fermitate că cerințele școlii de astăzi 
sint cu totul altele, că elevii trebuie 
invățați înainte de toate să gindească 
nu să reproducă sau să memoreze 
mecanic, că încă din clasa întii este 
nevoie să-și însușească noțiuni de 
geometrie și algebră, să stabilească

relații între mulțimi. Astfel, în mun
ca sa legătura permanentă cu părinții 
reprezintă o latură , de primă impor
tanță. Așa se face că la respectul 
copiilor și-a adăugat stima și prețui
rea părinților. Relația școală — pă
rinți este dealtfel și un obiectiv sta
tornic al activității organizației de 
partid, ceea ce explică, printre altele, 
și locul școlii printre unitățile de in- 
vățămint fruntașe din sectorul 6 al 
Capitalei.

„Este o plăcere să predat in clase
le care au trecut prin miinile Adria
nei Mihăiță, ne spunea profesoara 
de limba română, Sabina Anca. Ele
vii au deschidere spre cultură, sint 
conștienți de îndatoririle lor patrioti
ce de a deveni viitorii cetățeni de 
nădejde ai țării". Pentru educarea 
patriotică a elevilor, învățătoarea fo
losește un material didactic cu o for
ță de convingere covirșitoare. vizitele 
la modernele întreprinderi ale Capi
talei, la principalele muzee, excursii
le în diferite zone ale țării. „Aproa
pe că numai am ce să le arăt din 
București elevilor mei. Mi-a luat-o 
înainte fosta lor învățătoare", remar
ca diriginta clasei a Vl-a A, profe
soara Mirela Dumitriu.

Comunista Adriana Mihăiță 
mărturisit că una dintre cele

• mari satisfacții profesionale a 
atunci, cînd, urmîndu-i pilda, 
dintre fostele eleve, precum,Angelica 
Enache și Cristina Părduț, au hotărit 
să se facă învățătoare. „Și, in ceea- 
ce mă privește, ne-a spus învățătoa
rea, modelul meu de viată șl de mun
că, ca și a tuturor femeilor din țara 
noastră, îl reprezintă activitatea pro
digioasă .a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pusă in slujba propășirii patriei 
noastre, căreia alături de milioanele 
de flori ale dragostei și recunoștinței 
îi aduc în semn de omagiu și buche
tul meu".

ne-a 
mai 
fost 

unele

Constantin VARVARA
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Îs®URGENT ÎNCHEIATE!
în județul Constanța urmează să se 

însămințeze în această primăvară o 
suprafață de peste 300 000 hectare, 
din care culturile de porumb, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și soia vor 
Ocupa 228 500 hectare.

— Tovarășe director al direcției a- 
gricole, Dumitru Anghclina, ne 
spuneați că lucrătorii din agricultura 
județului Constanța, acționînd cu 
fermitate pentru aplicarea măsurilor 
stabilite de recenta Hotărire a Se
cretariatului C.C. al P.C.R. cu privire 
la activitatea secretariatului Co
mitetului județean de partid Con
stanța, sînt hotărîți să facă în 
acest an o cotitură radicală în ac
tivitatea lor, să obțină producții 
mult mai mari decît cele din anul 
trecut, cel puțin la nivelul sarcinilor 
de plan. Prin ce anume elemente pu
teți argumenta această hotărîre ?

— Pornim la drum în noul an agri
col cu conștiința clară a răspunderi
lor ce ne revin nouă, celor care lu
crăm în agricultura județului Con
stanța, dar mai ales cu hotărîrea de 
a înlătura deficiențele manifestate 
anul 'trecut în activitatea noastră, 
cind în majoritatea sectoarelor am 
obținut producții cu mult sub posi
bilități. Analizele critice ale rezulta
telor înregistrate în majoritatea uni
tăților agricole din județ au pus in 
evidență cauzele care au determinat 
aceste' producții mici, erorile comise 
în stabilirea structurii soiurilor și hi
brizilor, dar mai ales in organizarea 
muncii, în exploatarea mijloacelor 
mecanice și a sistemelor de irigații. 
O primă dovadă că am tras învăță
mintele ce se impuneau din stările 
de lucruri negative o constituie toc
mai schimbările calitative care s-au 
produs în acest an în amplasarea 
culturilor, nu numai pe teritoriul 
județului, ci și pe fiecare solă in 
parte, în general în modul în care 
a fost pregătită apropiata campanie 
agricolă. în acest an vrem să ajun-? 
gem unde am fost. Adică, județul 
Constanța să fie din nou în fruntea 
agriculturii românești. ,

— Din situațiile operative, dar mai 
ales din constatările proprii prin sec
țiile de mecanizare pe unde am tre
cut, ne-am convins că, intr-adevăr, 
sub aspectul pregătirii tractoarelor și 
mașinilor agricole situația este mult 
mai bună decît în anii trecuți.

— Ca niciodată, acum avem între
gul parc de tractoare și mașini agri
cole nu numai în perfectă stare de 
funcționare, ci și gata pregătit (pe 
diferite variante de agregate com
plexe) să intre în brazdă și să lu
creze cu randament maxim încă din 
prima zi de campanie. Avem orga
nizată și asistența tehnică în cîmp, 
ceea ce ne dă certitudinea că ne vom 
încadra în perioada optimă de în- 
sămințare la fiecare cultură agrico
lă în parte. Cu cei 5 950 de meca
nizatori pe care îi avem, acum, în 
primăvară, putem executa toate lu
crările în termenele ■ stabilite. în 
perioada de vîrf noi lucrăm însă 
cu . aproape 7 000 de mecaniza
tori. Deci anual sintem obligați să 
recrutăm din alte sectoare cite 1 000 
de mecanizatori, cafe' nb sînt de 
mare folos. Deși Ministerul Agri
culturii cunoaște - acest lucru, pre
cum și problemele deosebite pe care 
le are județul -nostru în asigurarea 
forței de muncă în agricultura coo
peratistă, pentru acest an ne-a sta
bilit prin plan să reducem numărul 

mecanizatorilor cu încă 465 de oa
meni. Cred că nu în acest fel tre
buie sprijinită agricultura județului 
Constanța pentru a putea face acea 
cotitură radicală cerută de condu
cerea partidului.

— Producțiile medii la hectar de 
porumb, soia, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr pe care vi le-ați 
propus să le realizați in 1984 sînt cu 
50—90 la sută mai mari față de cele 
obținute în 1983. Aceste creșteri sub

TRĂGIND ÎNVĂȚĂMINTE DIN NEAJUNSURILE ACTIVITĂȚII DE ANUl TRECUT
1 I

Agricultorii din județul Constanța in fața 
primului mare examen al recoltelor din 1984 

Care este stadiul pregătirilor pentru insăminfările 

din primăvară și ce probleme mai sînt de soluționat

stanțiale de producție presupun însă 
o schimbare a opticii în ce privește 
tehnologia culturii, înlăturafea ero
rilor comise în stabilirea structurii 
hibrizilor de porumb.

— Una din greșelile noastre a fost 
aceea că în repartizarea culturilor și 
hibrizilor pe unități, precum și în 
stabilirea tehnologiilor am ținut sea
ma doar de anumite elemente agro
tehnice specifice zonei, elemente 
care, de fapt, s-au dovedit că nu co
respund în toate cazurile cerințelor 
fiecărei parcele. Pentru a înlătura 
acest neajuns, anul acesta am con
stituit comisii formate din specialiști 
din cercetare, de la organele agrico
le și din unitățile de bază, care la 
nivelul consiliilor agroindustriale au 
trecut la stabilirea structurii culturi
lor și a nivelului producțiilor por
nind de la analiza amănunțită a 
potențialului de producție al fiecă
rei sole. în ce a constat această ana
liză ? S-au luat toate solele dintr-o 
unitate agricolă și, pentru fiecare în 
parte, s-a stabilit planta premergă
toare, nivelul de asigurare cu ele
mente fertilizante, gradul de infes
tare cu buruieni și dăunători, dacă 
sola a fost tratată cu erbicide cu 
efect remanent, modul în care s-a 
făcut irigarea culturii. Această ana
liză a permis să se precizeze ce- 
plantă se poate cultiva pe fiecare 
solă, ce soiuri și hibrizi trebuie fo
losiți. Odată repartizate culturile, 
s-a stabilit apoi ce anume trebuie 
făcut pe sola respectivă pentru ca 
soiul sau hibridul cultivat să dea o 
producție maximă.,. ............. , , f

— Este, intr-adevăr, o. lucrare de
osebit de interesantă. Am dori să 
știm însă ce efecte a avut ea în ce 
privește îmbunătățirea structurii 
culturilor ?

— în primul rînd, s-a evitat repe
tarea monoculturii porumbului pe 

aproape 20 000 hectare. Apoi, prin 
această lucrare (la care au partici
pat și specialiști din cadrul între
prinderii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re), s-a găsit soluția pentru a se 
trece de la irigarea prin aspersiune 
la udare prin brazde a circa 19 000 
hectare ce vor fi cultivate cu prăși- 
toare. Aș mai adăuga că prin aceas
tă îmbunătățire produsă în rotația 
culturilor vom realiza o reducere cu

20 la sută a cantităților de îngră
șăminte chimice și erbicide.

— Pentru că ați adus în discuție 
problema chimizării, am vrea să vă 
întrebăm dacă prin această reduce
re a consumurilor de substanțe chi
mice se asigură îndeplinirea progra
mului de fertilizare și de combatere 
a buruienilor și dăunătorilor.

— Cu stocurile de îngrășăminte 
chimice existente și în condițiile 
onorării repartițiilor stabilite, putem 
fertiliza în totalitate păioasele, le
gumele, cartofii, sfecla de zahăr și 
40 000 hectare cu porumb intensiv, 
din cele 65 000 planificate. Pen
tru restul culturilor, ' adică 102 000 
hectare cu porumb, aproape 47 000 
hectare cu floarea-soarelui și 32 000 
hectare cu soia, nu se întrevede, 
deocamdată, nici o posibilitate de a 
le fertiliza.

în ce privește repartizarea erbici- 
delor, consider că organele de resort 
din minister ar trebui să țină sea
ma de condițiile deosebite în care 
se află județul Constanța în ce pri
vește asigurarea forței de muncă. 
Anul trecut, bunăoară, pe un coo
perator au revenit 20 hectare culturi 
prășitoare. Este drept, vina a fost a 
noastră, pentru că nu am întreprins 
ceea ce trebuia pentru a atrage la 
muncă toate forțele disponibile de la 
sate. Am făcut-o însă în această 
iarnă și, după angajamentele în
cheiate pentru lucrarea culturilor în 
acord global, rezultă că putem conta 
pe 28 000 de oameni, adică un număr 
dubțu fața de anul trecut. Dar pen
tru a menține lanurile în stare 
curată avem nevoie de cantități de 
erbicide care să ajungă pentru toate 
suprafețele pe care nu le putem 
prăși manual. Mă refer, de exemplu, 
la soia. Se știe că această cultură 
dă rezultate foarte bune dacă este 
semănată în benzi, în rînduri dese. 

Noi am pregătit toate semănătorile 
pentru această tehnologie. Dar re
partițiile de erbicide pe care le 
avem nu satisfac nici jumătate din 
cerințele acestei culturi, ca să nu 
mai vorbesc că pînă acum nu am 
primit nimic din cantitățile reparti
zate. Am dat numai un exemplu. 
Dar situația este asemănătoare și 
în cazul porumbului, al florii- 
soarelui și fasolei pentru care nici 
nu există repartiții de erbicide.

Sînt probleme cărora trebuie să 
li se găsească rezolvarea cuvenită 
și, tocmai de aceea, solicităm 
întregul sprijin din partea organe
lor noastre din minister care cred 
că, în aceeași măsură ca noi, 
sînt interesate ca în anul 1984 ju
dețul nostru să-și îndeplinească in 
mod exemplar sarcinile stabilite de 
conducerea partidului.

— Sînt solicitări justificate și, 

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte organice, la Vîlsănești, județul Argeș

tocmai de aceea, le supunem atenției 
Ministerului Agriculturii. Dar reali
zarea producțiilor mari stabilite a se 
realiza în 1984 în agricultura ju
dețului Constanța presupune și o o- 
rientare spre semințe și hibrizi de 
înaltă productivitate. Ce puteți 
să ne spuneți în acest sens?

— Noi am contat a'nul trecut prea 
mult pe porumbul din grupa „Pio
nier", in ideea că el se pre
tează cel mai bine la recolta
rea mecanizată. în toamnă ne-am 
dat însă seama că trebuia să ne 
orientăm spre hibrizii tardivi autoh
toni și cu deosebire spre hibridul 
simplu HS 420, care pe cele 3 090 
hectare cultivate în județ a dat pro
ducții de peste 16 000 kg știuleți la 
hectar. Cu sămînța produsă în județ 
vom cultiva în acest an 50 000 hec
tare cu acest hibrid, adică o su
prafață de aproape 18 ori mai mare 
față de anul trecut. Dealtfel, hibri
zii din grupa 400 vor ocupa 75 la 
șută din suprafața cultivată cu po
rumb în județ, față de numai 40 
la sută cit dețineau anul trecut. în 
ce privește cantitățile de semințe 
necesare, în județul nostru nu se 
ridică nici o problemă.

★

Acesta este stadiul pregătirilor 
pentrd noua campanie agricolă de 
primăvară în județul Constanța, care, 
de bună seamă, va constitui pentru 
toți agricultorii de aici un prim 
mare examen în eforturile lor de a> 
realiza producții record in acest an. 
Este adevărat, s-au produs multe 
schimbări în bine. Mai sînt totuși 
unele probleme esențiale de rezol
vat, care depășesc posibilitățile fac
torilor locali, ceea ce impune un 
sprijin prompt și ferm din partea 
organelor de resort din Ministerul 
Agriculturii.

Iosif POP
George MIHAESCU

Corespondenții „Scînteii66

transmit din județe
Exigența comisiei de recepție 

pe deplin justificată
S.M A. Hațeg se 

județul HUNEDOARA, 
parații și revizii la- un însemnat număr de tractoare și mașini agri
cole. Eram la fața locului cînd a sosit comisia de suprarecepție, tri
misă de conducerea trustului S.MA. Fiecare tractor este minuțios 
analizat cu fișa tehnică în față, cu evidența lucrărilor de revizii și 
reparații. Rînd pe rînd, trec examenul un insemnat număr de trac
toare ; sînt remarcați meseriașii Ioan Cristea, Mihai Theodoru, loan 
Crișan, Viorel Enășesqu și Zeno Dumbravă, care au lucrat cu răs
pundere și competență. Cînd ajunge la rînd tractorul cu numărul 
41 HD 2 492, comisia nu trece cu vederea o abatere de la normele 
de calitate. Deși motorul tractorului a pornit foarte ușor și func
ționa bine, ing. Iosif Virgil și maistrul A. Marian au sesizat defi
ciențe la ridicătorul hidraulic. Ca atare, reparația efectuată -nu a 
fost acceptată și s-a dispus refacerea ei. De fapt, comisia a mai res- . 
pins pe loc 6 tractoare, care nu au întrunit toate condițiile la re
parațiile efectuate. Defecțiunile au fost înlăturate. Acum toate trac
toarele și mașinile agricole reparate și revizuite la S.M.A. Hațeg au 
primit avizul necesar din partea comisiei de suprarecepție pentru 

putea începe lucrul in cîmp. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").

Sămînță bună — pentru recoltă bună
La puțin timp de la intrarea în funcțiune a stației de condiționat 

semințe de la VASLUI, cu o capacitate de depozitare de 12 000 tone, 
aici se lucrează din plin. Activitatea se desfășoară în flux. într-o 
parte se descarcă vagoanele venite cu' sămînță din alte județe, în 
alta se condiționează sămînța proprie. Prin 30 de puncte unitățile 
agricole preiau porumbul, soia și floarea-soarelui. „Este datoria mea 
să mă îngrijesc de sămînță, de la preluare pînă la încorporarea ei 
in pămînt — ne spune inginerul-șef al C.A.P. Bogdănița. De aceea, 
verific atent soiurile și calitatea lor". Aceeași răspundere pentru ca
litatea seminței manifestă și specialiștii de la întreprinderile agri
cole de stat Vaslui, Fălciu și Bîrlad, de la cooperativele agricole 
Grivița, Drinceni, Hoceni, Duda Epureni, Costești, Pădureni, aso
ciațiile economice Hurduzi, Odaia, Bursucam și altele, care au ri
dicat întreaga cantitate de semințe. „Pînă la această dată, unitățile 
au preluat jumătate din cantitatea de porumb, soia și floarea-soa
relui, prevăzută — afirmă ing. Mihai Popescu, director la direcția 
agricolă județeană. Pentru urgentarea acțiunii, am organizat centre 
provizorii de distribuire a seminței la Huși, Fălciu și Negrești. Avan
tajul constă în aceea că, fiind mai aproape, multe unități pot trans
porta sămînța cu căruțele, iar celor cu cantități mai mari le-o ex
pediem cu vagoanele. Pentru a distribui neintirziat semințele, soli
cităm județele Constanța, Brăila și Galați să expedieze cit mai re
pede cantitățile de porumb prevăzute". (Petre Necula, coresponden
tul „Scînteii").

Fertilizarea — o lucrare facultativă ?
Nu are nevoie de îngrășăminte naturale solul bogat al Bărăganu

lui ? Indiscutabil, are.. Cu atit mai mult cu cit în județul IALOMIȚA 
culturile intensive vor ocupa mari suprafețe. Și trebuie să spunem că 
acele unități agricole unde cadrele de conducere și specialiștii „au la 
inimă" această acțiune obțin recolte mari. între acestea se numără coo
perativele agricole din Miloșești, Balaciu, Brazi, Maia, Colelia, Grindu, 
Gîrbovi, Valea Măcrișului și Alexeni. Pină la această dată ele au trans
portat la cîmp 70—80 la sută din cantitățile de îngrășăminte organice 
prevăzute. Alte cooperative agricole insă, cum sint cele din Ciochina, 
Căzănești, Rovine, Giurgeni, Urziceni, Adincata, Manasia, Malu Roșu și 
Jilavele, n-au fertilizat cu gunoi de grajd decît suprafețe foarte mici. 
La C.A.P. Adincata, din 55 hectare planificate au fost fertilizate, doar 
11. De ce atit de puțin ? Președintele unității, Nistor Bârbu,1 pune 
totul pe seama lipsei de motorină, cit și pe numărul mic al atela
jelor. Dar cu cele opt atelaje cite are această cooperativă agricolă s-ar 
putea fertiliza înir-o zi mai mult de un hectar și jumătate. Acest 
ritm nu s-â realizat și de vină sint cadrele de conducere a coope
rativei care nu au înțeles necesitatea de a acționa ferm, prin toate , 
mijloacele, pentru sporirea recoltelor. (Mihai Vișoiu, corespondentul'! 
„Scînteii").

numără printre unitățile specializate 
, in atelierele căruia s-au efectuat

din 
re-
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ISCIPUNA MUNCII, DISCIPLINA ÎEBOMICĂ, REDUCEREA
Competitivitatea produselor începe de la proiect

CONSUMURILOR ENERGETICE
-Mii lie acțiune pentru mtaiăfâtra acîmfâîi

Au trecut numai patru ani de la 
debutul productiv al Combinatului 
chimic din Giurgiu. Sînt mulți, sînt 
puțini acești . ani pentru formarea 
unui colectiv muncitoresc competent 
și unit,, puternic angajat în realizarea 
Unor sarcini economice deosebit de 
importante? Sarcini care în acest caz 
înseamnă realizarea unor însemnate 
cantități de produse chimice, cum ar 
fi acidul clorhidric, epiclorhidrina, 
intens solicitate deopotrivă pe piața 
internă și la export. Recenta aduna
re generală a oamenilor muncii des
fășurată aici a oferit un posibil răs
puns la această întrebare.

Din darea de seamă prezentată de 
inginerul Ștefan Manea, directorul 
combinatului, în fața reprezentanți
lor oamenilor muncii am reținut 
două fraze care, chiar dacă nu și-au 
propus în mod expres, au reușit, pe 
deplin, să dea tonul dezbaterilor care 
au urmat: „în anul trecut, cînd, pla
nul nu a fost realizat la nici unul 
din indicatorii economici principali, 
iar la unele sortimente prevederile 
au fost îndeplinite doar in proporție 
de 50 la sută, s-au înregistrat serioa
se neajunsuri in activitatea noastră. 
Iată de ce, consiliul oamenilor mun
cii cere tuturor participanților la 
adunarea generală să analizeze exi
gent, critic și autocritic propria ac
tivitate, stilul de muncă al cadrelor 
de conducere și mai ales să stabileas
că măsurile ce se impun pentru înlă
turarea tuturor neajunsurilor, pentru 
redresarea activității economice".

•Nu au fost ocolite, desigur, greută
țile obiective cu care s-a confrun
tat pe parcursul anului trecut colec
tivul combinatului. Nu insistăm asu
pra lor, pentru că nici adunarea 
generală nu a insistat, dar sintem 
convinși că Centrala industrială de 
produse anorganice din Rm. Vîlcea 
își va respecta, punct cu punct, an
gajamentul form,ulat prin delegatul 
său de a sprijini combinatul în apro
vizionarea cu materii prime, mate
riale, piese de schimb, acordarea de 
asistență tehnică pentru efectuarea 
reparațiilor și reviziilor. Ce au situat, 
așadar, în centrul dezbaterilor oame
nii muncii din această importantă 
unitate industrială?

„Cred că ar fi bine, ar fi normal ca 
analiza noastră să pornească cu în
ceputul : de ce se încalcă normele 
riguros stabilite ale disciplinei teh
nologice și a muncii, de ce nu se res
pectă instrucțiunile privind exploa
tarea și întreținerea instalațiilor ?“ 
— a subliniat în cuvîntul său 
muncitorul Gheorghe Cherana. în- 
tr-adevăr, de aici trebuie început 
în acțiunea de redresare a activității 

productive în această unitate. Pentru 
că multe din neajunsurile anului 
trecut puteau fi înlăturate dacă erau 
prevenite încălcările disciplinei de 
producție. Exemplele prezentate în 
fața adunării generale îndeamnă la , 
reflecție și mai ales la acțiune prac
tică pentru curmarea oricăror încăl
cări ale disciplinei. La secția electro
liză, de pildă, din cauza opririi „ma
șinilor de frig" și a compresoarelor, 
a pătrunderii apei în sistem, s-a în
trerupt pentru o perioadă de timp 
funcționarea întregii instalații. Nea
junsurile de acest fel puteau fi 
evitate dacă fiecare muncitor și ope
rator chimist respecta sarcinile de 
serviciu ce îi reveneau. Prin activita
tea desfășurată, nici cadrele de con

LA COMBINATUL CHIMIC DIN GIURGIU
ducere, începînd cu șefii de secții 
coordonatori și de schimb, maiștrii și 
conducătorii formațiilor de lucru, nu 
au constituit întotdeauna exemple 
demne de urmat, nu au manifestat 
exigență față de abaterile de la dis
ciplina tehnologică și a muncii.

„Am reținut din datele prezentate 
în darea de seamă, arăta operatorul 
chimist Nicolae Ancuța, că anul tre
cut, din cauza nerespectării discipli
nei tehnologice și a muncii, s-au dat 
14 avertismente și s-au desfăcut 
peste 200 contracte de muncă. Cum 
de s-a ajuns însă la un număr atit 
de mare de sancțiuni? Desigur, tre
buie să se dea dovadă de exigență, 
de intransigență față de orice aba
tere de la disciplină. Consider insă 
că totuși organizațiile de partid, de 
sindicat, de U.T.C. nu au desfășurat 
o muncă politico-educativă eficientă, 
nu au făcut tot ce trebuie pentru în
tărirea ordinii și disciplinei".

Iată și o altă cauză care explică 
unele încălcări ale normelor de dis
ciplină. „Nu este un secret că unii 
muncitori, în special mecanici, lăcă
tuși se angajează la combinatul nos
tru pentru a obține o categorie supe
rioară de încadrare, după care cer 
transferul la alte unități,a spus 
lăcătușul-mecanic Mihai Bătrînețu. 
De aceea, ar trebui să se facă o se
lecție mai atentă a oamenilor la an
gajare, să fim consultați și noi, mun
citorii cu vechime, și care vom lucra 
împreună cu noii angajați".

Este adevărat că în anul 1983 și 
în perioada ce a trecut din acest an 
au existat unele greutăți în alimen

tarea cu energie și combustibili a 
combinatului. Pornind de la această 
realitate, participanții la dezbateri 
și-au pus întrebarea dacă nu cumva 
la rădăcina acestor greutăți nu stau 
și propriile neajunsuri. Este un semn 
al maturității și răspunderii cu care 
tinărul colectiv de aici își ana
lizează propria activitate prin prisma 
exigențelor noului mecanism econo- 
mico-financiar și autoconducerii 
muncitorești. „Să nu pierdem din 
vedere că nici noi nu ne-am făcut 
pe deplin datoria în ce privește re
ducerea consumurilor, a spus ingine
rul Ion Rășcanu, șeful biroului con
trol instalații. Știm bine că normele 
de consum la energie electrică și 
combustibil au fost depășite, iar ac

țiunile întreprinse pentru valorifi
carea resurselor energetice secundare 
nu s-au situat la nivelul cerințelor, 
al posibilităților existente. De curind 
am terminat partea metalică a unui 
generator de abur la care se va folosi 
pentru ardere surplusul de hidrogen 
de la instalația de electroliză. Posi
bilitățile de economisire a energiei 
și combustibilului sint insă cu mult 
mai mari".

Este limpede că atunci cînd se ac
ționează hotărit pentru economisirea 
energiei și combustibilului, cînd in 
această acțiune sînt antrenați deo
potrivă muncitorii și specialiștii com
binatului, rezultatele nu întîrzie să 
apară. Iată, de pildă, că prin înlo
cuirea motoarelor de 315 kW cu al
tele de 210 kW se realizează nu 
numai importante economii de ener
gie electrică, dar se îmbunătățesc și 
parametrii de funcționare a pompe
lor, crește fiabilitatea utilajelor. 
„In acest an, arăta Mihai Iușut, pre
ședintele comisiei inginerilor și teh
nicienilor, prin aplicarea unei cerce
tări proprii a specialiștilor din com
binat, arzătoarele de păcură de la 
faza de atomizare a pastelor de co- 
loranți vor fi înlocuite cu arzătoare 
de hidrogen. Economiile anuale vor 
fi de circa 3 600 tone de păcură. De
altfel, trebuie să precizez că deci
zia nr. 59 de la începutul acestui an 
a conducerii combinatului prin care 
s-a stabilit ca fiecare maistru, tehni
cian, cadru cu studii superioare să 
efectueze o lucrare tehnico-științifi
că sau de îmbunătățire a organizării 
producției și a muncii, a început să 
se materializeze printr-o serie de

naice
propuneri de modernizare și perfec
ționare a tehnologiilor de fabricație".

Da, nimic nu este imposibil de 
soluționat cind se apelează la forța 
de acțiune și gindire a muncitorilor 
și specialiștilor ! Și vrind să probe
ze pe deplin această realitate, parti
cipanții la adunarea generală au 
arătat că pînă și unele din greută
țile existente în aprovizionarea cu 
materii prime pot fi înlăturate prin- 
tr-un efort propriu susținut. „Este 
cit se poate de simplu să așteptăm 
materii prime de la alte unități din 
țară sau din import, iar atunci cind 
acestea nu sosesc să găsim scuze 
pentru nerealizarea planului, a spus 
in cuvîntul său inginerul Mihai Frey, 
director de uzină. Avem însă și noi 
posibilități și chiar sarcini în acest 
sens. Pînă la 1 iunie urmează să fie 
puse în funcțiune toate instalațiile 
de pe platforma II. In același timp, 
va trebui însă să asimilăm în fabri
cație materii prime in valoare de mi
lioane de dolari, care pînă acum se 
aduceau din import, pentru a putea 
începe probele tehnologice și apoi 
pentru a continua producția. Nu este 
o sarcină ușoară, dar trebuie să luăm 
toate măsurile necesare pentru înde
plinirea ei". Oamenii' muncii din 
combinat și-au propus, prin urmare, 
să facă o adevărată cotitură in pro
pria activitate, atit pe plan tehnic, 
cit și al disciplinei muncii.

Totuși, sint încă multe de făcut 
pentru ca întregul potențial creator 
al specialiștilor din combinat să fie 
valorificat eficient, în folosul pro
ducției. „In darea de seamă s-a făcut 
o critică destul de severă la adresa 
unor tineri specialiști, a spus in
ginera stagiară Rada Tudor. De cînd 
am venit însă în combinat, nimeni 
nu ne-a prezentat instalațiile, cel pu
țin în linii generale, specificul teh
nologiilor aplicate, nu ne-au fost 
precizate cu destulă claritate sarci
nile ce ne revin și rț^ici nu ni s-a 
explicat ce trebuie să facem pentru 
a ne achita cit mai bine de ele. Sin
tem totuși veniți de pe băncile fa
cultăților și nu avem încă suficien
tă experiență în producție pentru a 
face față tuturor sarcinilor".

Dezbaterile dip adunarea generală 
s-au încheiat cu adoptarea unui plan 
de măsuri bine fundamentat. Garan
ția adevăratului reviriment în activi
tatea combinatului, rezidă însă în ac
țiunea practică, de zi cu zi, a fie
cărui muncitor și specialist pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor de plan.

Ion TEODOR 
Petre CRISTEA

(Urmare din pag. I)

nostru de activitate. De mai mulți 
ani avem o „bancă de date" asupra 
utilajelor — ținută, Ta zi, de către 
grupa de specialiști care răspund de 
urmărire și fiabilitate. Este și firesc 
ca acei care controlează calitatea să 
fie primii interesați în tot ce este 
mai nou și mai competitiv. Acești 
specialiști culeg toate informațiile 
necesare din revistele și rapoartele 
de specialitate, din experiența șan
tierelor și le introduc în fișele băncii 
de date. Informațiile sînt apoi selec
tate și predate Ministerului Con
strucțiilor de Mașini (Oficiului de 
informare, documentare). Băncile de 
date — ale institutului și ministe
rului de profil — ne permit ca in 
momentul cind un beneficiar ne cere 
un anumit tip de utilaj să avem po
sibilitatea de a ne alinia la condiți
ile tehnice sau caietele de sarcini 
ale beneficiarilor pentru a oferi in
tegral tehnologia pe care urmează 
să o aplice. Așa a fost cazul, cu cîți- 
va ani in urmă, al instalației pentru 
intervenții la sonde de țiței și gaze de 
adîncime, instalație furnizată pentru 
condițiile mai deosebite din Irak 
sau pentru condițiile sahariene din 
Algeria. Banca noastră de date ne-a 
permis să oferim o soluție nouă pe 
care operativ am transpus-o pe 
planșetă și, apoi, intr-un timp foarte 
scurt a fost realizată în întreprin
dere.

De fapt, fiecare beneficiar își are 
condițiile lui speciale, care uneori 
sint exprimate ca atare în cererile 
lor. dar alteori trebuie sesizate de 
către proiectant. Și de fiecare dată 
se dovedește că specialiștii noștri 
sînt in măsură să răspundă tuturor 
exigențelor.

Sînt beneficiari care ne solicită e- 
chipamente de înaltă presiune pentru 
sonde de țiței și gaze capabile să lu
creze la temperaturi de —45° (de 
exemplu pentru U.R.S.S.) ori instala
ții de foraj transportabile în blocuri 
mari pentru condiții de deșert, stepă 
etc. Acum executăm, de pildă, o in
stalație pentru Argentina, dar pen

Satul nu-și uita îndeletnicirile tradiționale
(Urmare din pag. I)

mon, sau Gheorghe Radu 
Simon, sau Nicolae Ungu- 
reanu, ciobani cu sute de 
oi, nu s-au mirat că Rucă- 
rul baștinei lor a devenit 
peste noapte o localitate 
industrială. Că toate așeză
rile de sub munte pot trăi 
și din prelucrarea lemnu
lui, cum a început de mai 
mulți ani să trăiască și Ru- 
cărul, era un fapt de la 
sine înțeles. Dar alte indus
trii, mai dificile, cum știm 
toți, răvășesc uneori exis
tența oamenilor. Cu toate 
acestea, cind la Rucăr au 
luat ființă mai multe sec
ții ale marilor întreprinderi 
de automobile de la Cîmpu- 
lung și Pitești — ne asigu
ră primarul Sever Soare — 
întîmplarea nu a produs 
aici neajunsuri, dimpotri

tru o zonă de stepă aridă (pampas), 
instalația trebuie să fie compusă din 
blocuri transportabile, care să per
mită montajul fără intervenția altor 
utilaje de ridicare, cum ar fi ma
caralele. Și pentru beneficiari in
terni am pus la punct tehnologii noi 
de deschidere a unor orizonturi mi
niere — de țiței, cărbune sau mine
rale utile solide — prin puțuri forate 
cu instalații speciale și cu diametre 
de pînă la 5 m, deschideri foarte 
greu de obținut în general. în pre
zent sintem solicitați să.le realizăm, 
în termen foarte scurt, adaptind 
utilaje din activitatea de forare la 
adîncime.

Un alt exemplu de rezolvare ope
rativă datorită activității comune,' a 
colaborării permanente a cercetăto
rului cu proiectantul și prin organi
zarea foarte bună a execuției și a 
testărilor în uzină îl reprezintă in
stalația de forat galerii orizontale 
pentru canale de aducțiune, galerii 
miniere, instalație denumită INGO 
— 32, care s-a bucurat de bune 
aprecieri și la Tîrgul internațional 
București — 1983.

Competitivitatea produselor con
cepute de specialiștii din institut 
este confirmată atit de beneficiari, 
cit și în confruntările care au loc la 
diferite expoziții din țară și străină
tate. în toamna anului 1983, colecti
vului de cercetători care a conceput 
gama de instalații pentru forat pu
țuri miniere cu diametru mare i s-a 
decernat premiul „Traian Vuia" al 
Academiei. La fiecare ediție a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" au fost, de asemenea, premiate 
instalații de foraj la mare adîncime 
sau utilaje specializate pentru anu
mite operații — cum sînt și cele de 
foraj la mare adîncime cu acționare 
electrică în curent continuu alimen
tate de la' rețeaua de curent alter
nativ. Un asemenea utilaj competi
tiv a putut fi finalizat prin colabo
rare cu I.C.P.E., acest institut fiind 
principalul colaborator și realizator 
al primelor module de acționare 
electrică. Acționările electrice cu 
curent continuu au avantajul că se 
pot alimenta de la rețea fără a se 

vă, le-a adus oamenilor 
bucurii : ciobanilor li s-au 
întors acasă copiii răzlețiți 
de comună in căutarea u- 
nor meserii cu prestigiu în 
lumea de azi. Maiștrii Con
stantin Bălănică, Nicolae 
Duruiană și Ion Avram sînt 
numai trei dintre cei ple
cați cîndva în lume și re- 
întorși cu rosturi noi în co
mună. Și nici alții, mai ti
neri, nu mai găsesc azi 
vreun interes în a-și părăsi 
vetrele : hidrocentrala de 
Ia Pecineagu, barajele de 
pe Dîmbovița și Rîușor îi 
atrag asemeni unor mag
neți. Și toate sînt la doi 
pași de Rucăr. Incît, prin- 
tr-un noroc pe care oame
nii și l-au făcut cu mintea 
și mîinile lor, Rucărul a ră
mas un sat fără navetiști 
și fără oameni imprăștiați.

Statornicia în vatra de

azi a comunei e întărită de 
o asociație zoopomicolă din 
ce in ce mai prosperă. Fiii 
și fiicele gospodarilor, de 
asemenea, nu au de ce să 
se mai risipească în lume. 
De la cea mai fragedă vir- 
stă, în grădinițele Rucăru- 
lui, în cele două școli ge
nerale, în liceul industrial 
forestier al comunei, 123 e- 
ducatori, învățători și pro
fesori au în grija lor per
manentă peste 2 400 copii 
și adolescenți. Și chiar con
secvența de a porni iar și 
iar cu oile în transhuman
tă, la Rucăr se afirmă pe 
un alt substrat de conștiin
ță decît altădată. Amintitul 
Ion Cioplei nu este doar un 
crescător de oi oarecare, ci 
și unul dintre cei mai ac
tivi comuniști ai comunei, 
deopotrivă dedicat și inte

face vreo altă instalație specială și, 
în plus, au avantaje deosebite în ca 
privește funcționarea, cu implicații 
economice însemnate. Ne referim la 
reducerea timpului de montaj și| a 
spațiului ocupat de -aceste utilaje și 
mai ales la siguranța mai mare de 
funcționare și utilizarea mai rațio
nală a energiei.

Sigur că și buna colaborare cu cer
cetători din alte institute și între
prinderi ne-a ajutat, de-a lungul 
celor trei decenii de activitate, să 
ridicăm ștacheta competitivității, să 
găsim soluții noi, moderne. Și tre
buie să menționăm aportul deosebit 
al unor întreprinderi consacrate de 
utilaj petrolier, cum sînt Uzina „1 
Mai" — Ploiești, întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tirgoviște, Intre? 
prinderea mecanică din Cîmpiha, 
întreprinderea de construcții meta
lice și utilaj greu din Giurgiu și al
tele. Specialiștii din institut țin per
manent legătura cu întreprinderile 
pentru introducerea unor tehnologii 
avansate de fabricare a utilajului 
petrolier, adaptarea unor soluții con
structive la condițiile specifice de 
lucru ale întreprinderilor etc/Această 
legătură strînsă, permanentă, cu în
treprinderile producătoare a permis 
cercetătorilor noștri să realizeze uti
laje competitive.

La recordurile noastre pe plan 
mondial (5 500 m, recordul de adîn
cime obținut în Argentina, cu insta
lația românească de foraj 3 DH-200 ; 
8 008 m, recordul de adîncime al 
Europei obținut în R.D. Germană, 
cu instalația românească de foraj 
3 DH-400 etc.) se adaugă altele noi, 
cel mai recent fiind recordul, din 
țară, de 7 000 m adîncime. El a fost 
atins de sonda de la Băicoi echipată 
numai cu utilaj de la noi. Este o 
confirmare a capacității creative 
proprii, dar și un răspuns pe măsu
ra încrederii acordate specialiștilor 
noștri din acest domeniu. Con
siderăm că asemenea rezultate tre
buie să constituie baza de pornire 
pentru noi performanțe, superioare, 
competitive cu cele mai bune insta
lații din alte țări.

reselor obștești, în a căror 
promovare învestește chib
zuință, destoinicie, elan.

Ar mai fi rămas pe ume
rii părinților și soțiilor nu
mai grija fiilor și a soților 
porniți cu oile în cîmpiile 
Dunării. Cum am văzut, s-a 
risipit și această grijă, 
printr-o convorbire purtată 
la telefon. înainte și dinco
lo de puterea lui de a risipi 
îndoiala cu privire la soar
ta zecilor de ciobani și a 
miilor de oi ce cutreieră 
cîmpiile Bărăganului, por
nite toate din Rucăr. tele
fonul acela nu înseamnă 
nimic mai mult. Nici o mie 
de telefoane nu înseamnă 
nimic mai mult. Pe lingă 
o mie de case noi și pe 
lingă șapte mii cinci sute 
de vieți fundamental înnoi
te.
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A, 
lugoj : Dimensiuni contemporane 
ale unui oraș cu străvechi tradiții

ngajat prin multiple 
modalități de expre
sie în viața dinamică
a țării, publicist și 

polemist redutabil, roman
cier al clipei și inspirat 
evocator al de mult trecu

„E mai ușor să obții rezultate 
bune <iecît să le păstrezi pe acelea 
cîștigate, afirma în cadrul unei re
cente discuții tovarășul Ion Jurca, 
secretar cu propaganda al comite
tului municipal de partid. Orașul 
nostru dispune de bogate tradiții 
istorice, cultural-educative, care 
ne obligă să ducem mai departe, 
să desăvîrșim ceea ce am cîștigat. 
Sînt însemnate, fără îndoială, re
zultatele obținute de cele peste 
200 formații artistice de amatori 
în cea de-a patra ediție a Festiva
lului național „Cintarea României", 
rezultate superioare față de edițiile 
precedente. Ele nu ne mulțumesc 
însă deoarece există încă mări 
colective de oameni ai muncii care 
nu dispun de nici o formație ar
tistică. Pot afirma că, pe baza 
măsurilor pe care le-am luat. în 
noua ediție a festivalului, care 
este în curs de desfășurare, nu
mărul formațiilor va crește cu sută 
la sută față de ediția precedentă. 
Obiectivul cel mai important al 
acestei inițiative este de a realiza 
Ia nivelul fiecărui colectiv o viață 
cultural-artistică cît mai bogată, cu 
rol atît de complex în formarea, 
in educarea oamenilor muncii. Pon
derea cea mai mare o vor avea 
brigăzile artistice, montajele mu- 
zical-literare, recitalurile, specta

colele de teatru muncitoresc și 
concertele".

Vorbind despre o foarte bogată 
activitate culturală a tineretului, 
concretizată prin înființarea, anul 
trecut, a 3 cenacluri : „Atelier 35“ 
al U.T.C., care îi reunește pe ti
nerii plasticieni ai municipiului, 
Societatea literară a elevilor — rea
lizată cu sprijinul revistei „Ori
zont" — și „Cenaclul de anticipa
ție științifică", de pe lingă clubul 
tineretului, tovarășul Ion Jurca 
a insistat totodată asupra amplifi
cării activității unor cenacluri 
existente, cum ar fi cenaclul „Ro
mul Ladea" al artiștilor plastici 
amatori sau cenaclul literar „I. Po- 
povici Bănățeanu" al casei de 
cultură, asupra preocupării de 
a susține formații tradiționale 
de înalt nivel artistic, cum sînt 
corul „Ion •Vidu", Teatrul popu
lar, Teatrul de păpuși, Orches
tra semisimfonică. Prima edi
ție a Festivalului teatrului de 
amatori și o nouă ediție a Festiva
lului coral interjudețean „Ion 
Vidu" vor polariza in acest an 
atenția publicului lugojean, ca și 
permanentizarea, în cadrul activi
tății caselor de cultură, a inițiati
vei : „Casa de cultură vă aparține", 
menite să sporească nivelul calita
tiv al manifestărilor cultural-artis- 
tice.

Casa de cultură din orașul Lugoj
Foto : Sandu Cristian

Creații noi, contemporane
„Marile aniversări ale acestui an 

— preciza, de asemenea, Ana Ma
ria Filimon, președinta comitetului 
municipal de cultură și educație 
socialistă și director al casei de 
cultură a municipiului — cei 125 
de ani de la Unirea Principatelor, 
comemorarea răscoalei conduse de 
Horea, Cloșca și Crișan, a celor 40 
de ani străbătuți de poporul nostru 
de Ia momentul istoric marcat la 
23 August' 1944, întîmpinarea Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român au prilejuit și vor 
prilejui organizarea unor acțiuni de 
reală rezonanță în conștiința oa
menilor, acțiuni care, valorificînd 
prețioasele tradiții ale culturii bă
nățene, vor pune totodată un ac
cent deosebit pe noi creații con
temporane. Vom organiza multe 
acțiuni pe linia educației patriotice, 
revoluționare, materialist-științifice, 
moral-cetățenești a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii. Cele 
peste 50 de premii obținute în ca
drul Festivalului național «Cîntarea 
României», faptul că pentru a pa
tra oară corul «Ion Vidu» a obținut 
locul I, că Teatrul popular a luat 
de trei ori locul I, că la ultima 
ediție formația de dansuri pop'-’ re 
a casei de cultură s-a siti'-' ? 
locul I, pentru a da -
exemple, sînt subs.. l-
duri pen tril o ' : rc Ir ’Cita
te viitoar "

C _ care tovarășul
■ . .?;• șeful sectorului

■ ■ ,'iitică de masă" din ca
ri . comitetului municipal de

paftid, ne-a vorbit, de asemenea, 
menționînd organizarea, în primă
vara acestui an, a Zilelor culturii 
și educației lugojene, inaugurarea, 
în luna iunie, a unui complex de 
manifestări cultural-artistice sub 
genericul „Sărbătoarea viilor", or
ganizarea, în colaborare cu Uniu

nea artiștilor plastici și Uniunea 
compozitorilor, a unui simpozion 
național de artă plastică și muzică, 
activizarea taberelor de creație 
existente (cea de la Teremia, de 
exemplu) și înființarea altora noi, 
cum ar fi tabăra de ceramică mo
numentală, ce va avea loc pe lingă 
„I.P.C. Mondial", în colaborare cu 
U.A.P. și Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu".

în acest vast proces al unei con
strucții culturale durabile, 'desfășu
rată intr-un oraș cu atît de temei
nice tradiții culturale, muzeului îi 
revine un rol foarte important. Și 
nu întîmplător, în cadrul discuției 
pe care am avut-o la Muzeul de 
istorie și artă populară din Lugoj, 
tovarășa Luminița Vainer Bărbu- 
lescu, muzeograf în cadrul secției 
de istorie modernă și contempora
nă, se referea la tradițiile culturale 
progresiste ale orașului, la existen
ța, încă de la 1848, a unei intelec
tualități care a luptat pentru afir
marea drepturilor poporului român. 
Un viitor muzeu memorial va 
fi organizat dealtfel în acest 
an în amintirea tuturor personali
tăților de real prestigiu care au 
avut o contribuție substanțială în 
edificarea culturii bănățene, iar o 
„Casă a muzicii", întemeiată cu pri
lejul împlinirii a 175 de ani de exis
tență a corului „Ion Vidu", va pune 
în valoare tradițiile muzicale foar
te bogate de care orașul dispune. 
Deocamdată, după cum am aflat de 
la tovarășul Ioan Iovan, directorul 
muzeului municipal, și de la arheo
logul Maria Moroz, activitatea aces
tei instituții se axează și va fi 
orientată în continuare pe valorifi
carea unor bogate colecții de artă 
populară și piese arheologice. Ex
punerea permanentă a fost și este 
pusă în valoare printr-un bogat 
program de seri muzeale, expuneri 
și dezbateri.

lialei U.A.P., încă de acum doi ani, 
în cadrul „Salonului municipal de 
arte decorative și design", și mai 
tîrziu al expoziției „Artiștii și mo
delarea urbană — Lugoj ’82“ s-au 
efectuat sondaje de opinii care 
aveau în obiectiv reamenajarea ur
bană, integrarea noului în structu
rile vechi ale orașului. Răspunsu
rile foarte numeroase, culese cu 
acel prilej, au arătat interesul de
osebit al locuitorilor pentru aspectul 
estetic și funcțional al orașului. La 
sfirșitul lunii februarie a acestui 
an, o nouă expoziție va oferi locui
torilor soluții concrete pentru re
amenajarea uneia dintre străzile 
principale ale ’orașului cu o fru
moasă perspectivă asupra Văii Ti
mișului, va prezenta proiecte pen
tru aspectul frontului de fațade și 
reclame, schițe pentru reamenaja
rea curților interioare, realizate de 
graficienii Constantin Răducanu și

Eugen Keri,' proiecte de mobilier 
(Valeriu Mladin), pavimente de ce
ramică (Carmen Paiu Iozon și Pia 
Stancu Delliomini), schițe de pro
iectare și amenajare a unor maga
zine (Ion Oprescu), proiecte de de
sign și lucrări de artă decorativă 
(Vasile Lihor Laza și Eva Lihor), 
proiecte de pictură (Florica Oravi- 
țan, Viorica Kuttesch). Concepu
te în funcție de spațiile concrete 
existente, cu un accent special asu
pra necesității de a pune in valoa
re produsele principalelor între
prinderi locale (de sticlă, țesături, 
ceramică, încălțăminte, jucării etc.), 
de a valorifica în spiritul tradiției 
spațiile alveolare ale curților inte
rioare și de a amenaja noi spații 
expoziționale, ideile foarte variate 
care au reieșit din discuția la care 
ne referim vor fi supuse unei largi 
dezbateri cu beneficiarii.

Civilizația străzii - o statornică 
preocupare a creatorilor de frumos

în activitatea deosebit de bogată 
a filialei Uniunii artiștilor plastici, 
singura organizație profesionistă 
din Lugoj, tradițiile se reînnoiesc 
interesant, înnoadă legături nepre
văzute și subtile cu arta precurso
rilor. Iar dacă la sediul comitetului 
municipal de partid aflam despre 
inițiativa de a se lua în studiu as
pectul unei zone a orașului, de a 
se reorganiza din punct de vedere 
funcționa) și estetic spațiile comer
ciale și de a se reproiecta aspectul de 
ansamblu al străzii în spiritul fru
moaselor tradiții ale „artei 1900", in 
care întregul oraș a fost creat, o

îndelungă dezbatere care a reunit 
în luminoasele galerii de artă ale 
orașului pe toți membrii filialei 
U.A.P. a dat formă concretă aces
tei idei cu foarte largi implicații 
sociale. Condusă de președintele fi
lialei, pictorul Silviu Oravițan-Cre- 
țu, întreaga dezbatere, care a por
nit de la prezentarea planului în
tregii zone, a avut un aspect con
cret, menit să pună în evidență 
modalitățile în care poate fi efi
cientă intervenția directă a artiști
lor în spațiul orașului. încercările 
in acest domeniu nu sînt noi. După 
cum am aflat de la președintele fi-

Pictorii
Vizita prin cîteva ateliere ale ar- 

, tiștilor lugojeni ne-a dezvăluit pre
ocupările cele mai recente ale plas- 
ticienilor, faptul că se schițează 
anumite familii stilistice capabile 
să ofere priviri pline de semnifi
cații asupra picturii românești ac
tuale, asupra bogăției și varietății 
manifestărilor ei. Principala carac
teristică care se desprinde în mo
mentul actual ni se pare a fi o 
nuanțată și stimulatoare întîlnire 
între ipostazele lirice și cele epice 
ale sensibilității artistice, între lu
crul desfășurat în liniștea atelieru
lui și cel destinat spațiilor vaste 
ale orașului. Este o întîlnire plină 
de semnificații, o trecere de la 
sondarea puterii expresive a culorii, 
pentru a ne referi doar la activi
tatea pictorilor spre abordarea unor 
vaste lucrări de artă monumentală, 
cum ar fi, de pildă, decorațiile in
terioare realizate în cadrul clubu
lui tineretului sau mozaicul de ce
ramică realizat la „Electromotor" 
(Timișoara). O continuitate ar pu
tea fi stabilită, de pildă, în lucră
rile pictorului Silviu Oravițan-Cre- 
țu in sensul propensiunii pentru 
organizarea unor mari spații pictu
rale, în capacitatea de a cuprinde 
în ritmul de ansamblu al lucrărilor 
preferința pentru efecte sintetice, 
în sensibilitatea pentru nobilele 
tradiții ale picturii murale. Mai pre
sus de toate este însă pregnantă 
predilecția pentru culoare, pentru 
armonizarea ei muzicală. îmbinată 
în unduiri uneori de o candidă gin
gășie, alteori cu accente de violență 
fastuoasă, culori dense, ușoare, 
conturează și acum unitatea inte
rioară a unei creații autentice.

Prezentate cu cîteva luni în urmă 
la București, în cadrul unei expo
ziții personale, lucrările graficia
nului Constantin Răducanu trasea
ză elocvent demersul creației sale 
spre o simplitate de o sinteză au
tentică. în ciclul de lucrări intitulat 
„Hotar" atinge o finețe, un rafina
ment al stilizării ce mărturisește o 
superioară convertire a datelor ofe-

orașului
rite de real. Pata ușoară de laviu 
sau sinuoase trasee ale creionului 
evocă de fiecare dată complexe ex
periențe petrecute aproape de via
ța și pulsațiile pămîntului.

Lirismul discret, o bucurie sim
plă, netrucată ce aparține în exclu
sivitate culorii răzbat din lucrările 
lui Vladimir Streleți. „Continuități
le" sale cromatice dezvăluie o scrie
re picturală de mare rafinament in 
imagini pline de atmosferă.

Abandonînd o predilecție mai 
veche pentru elocvența aproape so
noră a culorii, un alt membru al 
filialei, pictorul Tudor Tudan s-a 
oprit în lucrările sale cele mai re
cente la imagini cu un caracter mai 
accentuat de generalitate. Este vi
zibilă acum tendința constantă de 
a contura ansamblul fiecărei lucrări 
în ritmurile ei fundamentale.

Florica Oravițan, decana de 
vîrstă a filialei lugojene, manifestă 
și ea predilecția pentru tonurile 
subtile, pentru trecerile nuanțate 
cromatic în lucrări inspirate de 
peisajul zonei, lucrări care au, de 
asemenea, un pronunțat caracter 
monumental. Pasta densă, prețioasă 
indică cel mai adesea plăcerea de a 
stărui asupra tactilității imaginii.

Lugojul beneficiază, de aseme
nea, de numeroase forțe artistice 
tinere, de activitatea unui grup de 
ceramiști și designeri a căror acti
vitate va duce cu siguranță la con
turarea unui nou profil al plasticii 
locale. Printre ei, ceramista Car
men Paiu Iozon, ale cărei lucrări 
ne demonstrează hă în dome
niul ceramicii automatismul gestu
lui artizanal și-a pierdut sen
sul. Progresul estetic al acestui do
meniu artistic încadrat în limitele 
unei tehnici precise, cu legități 
specifice posedă, in interpretarea 
ei, o virtualitate poetică, poate con
stitui o prezență care să depășeas
că limitele agreabilului în ambian
ța cotidiană.

Marina PREUTU
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tei epoci fanariote, plon- 
jind cu descumpănitoare 
agilitate din tranșeea fier
binte a prezentului in 
vastul templu hieratic al 
trecutului tnsendabil, trans- 
criptor voluptuos al fastu
oaselor petreceri orientale 
și, pe altă pagină, narator 
energic în urmărirea unor 
destine explozive, scriitor 
al celor „umili" în Groapa 
ori al eroilor anonimi ce
și-au cîștigat prin luptă 
dreptul la recunoștința is
toriei în Șoseaua Nordului, 
Facerea lumii sau Incong- 
nito, însă, nu mai puțin, un 
,mare curios de rafinamen
tele lumii „înalte" din 
Princepele ori Săpțămîna 
nebunilor, nuvelist inspirat 
de vocile unei lumi mă
runte, de toată ziua (Pe 
ploaie, O canistră cu apă 
etc.), trecînd cu o mare 
ușurință de Ia somptuoasa 
evocare a unor medii mu
ribunde la dramatismul 
acțiunii specifice romane
lor populare de senzație 
(ciclul despre haiduci), de 
la pastelul grațios (în 
Osînda soarelui) la o dra
mă cu conflicte violente

noscute, ci și o îndreptă
țire a inseși lumii cărților 
sale care semnifică, în
tr-un plan general, înce- 
tățenirea literară a unei 
anumite umanități româ
nești. Aceea a oamenilor 
de jos, fără noblețe eredi
tară, ci avînd numai (I) 
meritul de a fi purtat de-a 
lungul istoriei torța unui 
nesfirșit marș către lumi
nă : al maselor de umiliți, 
ofensați și revoltați ai 
vieții. Din acest punct de 
vedere, și nu numai tema
tic, se pot face rodnice 
apropieri între universul 
uman al scriitorului nostru 
de azi și acela din cărțile 
unui Panait Istrați : fiul 
mahalalei brăilene care 
și-a cîștigat renumele în
scriind apăsat pe harta 
literară „oficială" perso
najul interzis al lumii de 
jos întocmai cum, in alte 
condiții, în literatura ro
mână au intrat „Oaie și ai 
săi". Lumea oropsită, dar 
„naturală", energică, vi
tală, plină de mari resurse

miliar, dar, în fiecare par
te alcătuitoare, straniu și 
amenințător : simțim cum, 
bunăoară, lumea periferiei, 
această umanitate umilă a 
marginilor, neomologată 
de ordinea socială consti
tuită crește insesizabil, se 
preface — prin „farmecul" 
terifiant al mijloacelor li
terare ale scriitorului — 
intr-un monstru necunos
cut ce amenință să ocupe, 
printr-o insidioasă invazie, 
locul celeilalte. înaintarea 
lentă și implacabilă a „gu
noaielor" din Cuțarida, 
concomitent cu „sistemati
zarea" acestui loc al nimă
nui este irezistibilă și, în 
esența ei ascunsă, victo
rioasă. în această „lume pe 
dos" constatăm fascinați 
că sublimul și eroicul se 
împletesc inextricabil cu 
răutatea și cruzimea din 
cealaltă, „orinduită" de 
legi și norme imuabile : 
ea este in realitate un e- 
șantion de umanitate esen
țială în care trăiesc, în 
ciuda poziției ori a plasării

realitate și vis, dintre pu
ritate și corupție, dintre te
luric și celest. In fond, ci
tită in regimul celei de-a 
doua semnificații, „Groapa" 
— ca și celelalte — este o 
povestire filozofică despre 
viață și moarte, despre mi
tul „eternei reîntoarceri". 
Toate romanele acestui 
scriitor iși reclamă, dealt
fel, ca structură ascunsă, 
ciclicitatea, repetiția, reve
nirea sub alte măști a ace
lorași chipuri : „Princepe
le", „Săpțămîna nebunilor" 
sînt povestiri filozofice în
fășurate in haina româ
nească a unor secole de
functe. „Sinteză, basm și 
operă lirică în același 
timp", ele sînt, reduse la 
genul proxim, cărți ale 
condiției umane. Ne poves
tesc printre rinduri forme
le violente, dar diferite 
ale aceluiași conflict : intre 
setea de absolut a ființei 
umane și restricțiile pe 
care limitele existenței de
terminate le impun, cu mai 
mare ori mai mică necesi
tate. Pasiunile violente

(Să nu-ți faci prăvălie- cu 
scară), de la odă la pam
fletul virulent și de aici 
la... critică literară, Eu
gen Barbu — care a îm
plinit în aceste zile șase 
decenii de viață — tinde 
să refacă prin scrisul său 
toate genurile și speciile 
literare : vom identifica 
aici nu- atît nostalgia uni
tății originare a scrisului 
cit mai mult semnul unei 
naturi scriitoricești însu
flețite de nesațiul comu
nicării. Această „foame a 
comunicării" manifestată 
de un scriitor ce s-a ima
ginat, in titlul unei cule
geri, „cu o torță aler- 
gînd în fața nopții", consti
tuie, intre altele, o origi
nală ilustrare a democra
tizării scrisului literar și 
mărturisește, mai presus 
de orice, , voința dublați 
de o irezistibilă . vocație 
a implicării artistului mi
litant în viața cetății : 
„Trăind în mijlocul oame
nilor — notează undeva 
Eugen Barbu — scriind 
pentru oameni, artistul zi
lelor noastre nu se poate 
sustrage de la actualitate". 
O actualitate literar înțe
leasă in virtutea căreia
conviețuiesc intr-o per
fectă armonie semantică 
„Groapa" cu „Săpțămîna 
nebunilor", „Princepele" cu 
„Facerea lumii", potrivit 
acestui semnificativ prin
cipiu literar : „Princepele 
este un roman despre fa- 
narioții dintotdeauna scris 
de un scriitor al secolului 
XX". Cu ochiul plin de lu
mina prezentului, scriito
rul se întoarce asupra tre-, 
cutului istoric de unde -își' 
extrage exemplarele semni
ficative de care are nevoie, 
iar atunci cînd nu le gă
sește, le inventează. Stră
lucit artist al cuvîntului, 
a contrariat pe mulți cînd, 
răsfoind cu mari delicii 
textele vechi, s-a prefăcut 
a scrie în „litera" lor in- 
vcntînd de fapt o limbă 
proprie, inimitabilă și ine
xistentă în „Gramatica 
Academiei". Nu numai lim
ba literaturii a „descope- 
rit-o“ Eugen Barbu în ve
chile texte românești ano
nime sau prea puțin cu

LUMEA EROICĂ 
A LITERATURII

rău cheltuite din „Groapa", 
umanitatea anonimă și 
eroică din „Șoseaua Nor
dului", „eroul de rînd" ri
dicat la o nouă demnitate 
din „Facerea lumii" avîn- 
du-i ca „strămoși" literari 
pe „Oaie și ai săi", pe An
tonică din „Munca de jos", 
omenia înțeleaptă, modestă 
și discretă ca un tezaur 
ascuns a lui loan Valahul 
din „Princepele", impla
cabila judecată a istoriei 
ce aruncă în neant pe tră
dătorii unor mari idei în 
„Săpțămîna nebunilor" : 
iată peisajul uman și idei
le morale pregnante din 
lumea de jos ce populează 
cărțile unui scriitor adine 
implicat în descifrarea 
destinului istoric al socie
tății românești de ieri și 
de azi.

„Groapa", „Princepele", 
„Săpțămîna nebunilor", dar 
și „Șoseaua Nordului" ori 
„Facerea lumii" : romane 
care, actuale într-un înțe
les fundamental, comunică 
intim între ele oferind ci
titorului un dublu registru 
semantic, două „chei" de 
lectură. Una „realistă", re- 
constitutivă : lumea româ
nească din veacul fanariot, 
precum și cea de după cel 
dintîi război mondial și, 
mai apoi, viața societății 
noastre în anii construcției 
socialiste. Alta, sintetică, 
alegorică și parabolică, încă 
puțin „citită" și studiată 
deși adesea atinsă de exe
geza acestei * mari opere 
romanești., Șen,timepțul cel 
mai izbitor la lectura sau 
poate recitirea cărților lui 

• Eugen Barbu $f, teii •'"’cu 
seamă, „Groapa", „Prince
pele", „Săpțămîna nebuni
lor" nu este acela, obișnuit, 
al împăcării liniștite și sa
tisfăcute cu „realismul" 
lor în care recunoaștem și 
ne recunoaștem. Din con
tră, accesul la cel de-al 
doilea strat (sau etaj), mai 
adînc (sau mai înalt), ne 
este semnalat de frisonul 
acut al unei profunde ne
liniști pe care ne-o inspi
ră un univers, în mare fa-

ei marginale într-un „spa
țiu blestemat", toate pati
mile, pornirile și dezamă
girile lumii. Numai apa
rențele vorbesc despre i- 
maginea unei lumi des
centrate ori excentrice : 
esența ei, paradoxală, 
constă în natura canonică, 
universal valabilă, a aces
tei lumi „particulare". O- 
dată cu actul propriu-zis 
de cetățenie literară con
ferit in chip spectaculos 
acestei umanități în felul 
ei completă, existentă in 
sine și pentru sine, scrii
torul îi acreditează, dezvă- 
luind-o, noblețea pînă 
acum ca și ascunsă : in 
plan simbolic, ea semnifică 
o experiență umană funda
mentală cu nimic mai pre
jos decît oricare alta, de 
oriunde. Investiția de uni
versalitate cu care proza
torul nostru încarcă un 
spațiu literar autohton a 
fost resimțită pină acum, 
trebuie spus, mai cu sea
mă de cititorul străin al a- 
cestei opere : „Groapa este 
un fel de Olimp al unei 
puteri anonime care este 
neîndurătoare și totuși 
fără consecvența unui su
flet viu. Ea este un fatum 
căruia toți cei ce trăiesc îi 
sînt supuși" (Klaus Heit
man, R.F.G.). Cu o struc
tură circulară, rotindu-se 
pe osia unui „spațiu dam
nat", romanul iși expune 
universul său social și u- 
man în forma unei adevă
rate comedii umane (Ma
rian Popa) de unde nu 
lipsește nici unul din ro
lurile principale. „Colo
nizarea" gropii dezvăluie; 
la rindul ’ ei, pe frag
mente, ceva din epopeea 
„vestului sălbatic", insă 
rupind vălul romantic 
ce „eroizează" cruzimea 
și brutalitatea : sub zarea 
lor apăsătoare și întuneca
tă, ne încredințează scrii
torul, mocnesc aceleași 
patimi, se țes ac.eleași 
visuri și se duc aceleași 
lupte.' Conflictele cărții fi
gurează, în plan mai înalt, 
tensiunea perpetuă dintre

prin care se afirmă eroii 
din „Groapa" ori rafina
mentul excesiv, „estetic" 
cu care „Princepele" își 
construiește propria „trans
cendență", ca și fastuoasa 
nebunie erotică din „Săp- 
tămîna nebunilor" figurea
ză soluții existențiale și 
traduc, pînă la un punct, 
aceeași spaimă și dezamă
gire a ființei umane in 
fața limitelor, aceeași dez
iluzie a rostogolirii („lihti- 
sul" sau „melanholia" o- 
rientală), a căderii dintr-un 
vis utopic : visul absolutu
lui inaccesibil. Această sete 
utopică, dar specific uma
nă, de transgresare sau ru
pere a limitelor — meta
fizice, sociale, politice — 
stă Ia baza operei lui Eu
gen Barbu, constituind, ni 
se pare, acel principiu u- 
nificator, al rupturii, în 
virtutea căruia cărți atît 
de diferite prin mediu, 
epocă ori formulă narativă 
pot fi citite în același fel, 
•ca romane ale condiției 
umane. Ele sînt, totodată, 
romane politice, fiindcă au 
în centru o meditație trans
figurată asupra rotirii mij
loacelor, avuabile sau dez- 
avuabile, morale sau imo
rale prin care un personaj 
sau altul acced la o putere 
cu care încearcă să-și afir
me conștiința de sine. Eroi 
din categoria înșelaților de 
absolut, muncitorii comu
niști din „Șoseaua Nordu
lui" sînt exponenți ai ace
leiași voințe de ruptură : 
cu vechile alcătuiri poli
tice, cu formele aberante 
ale inechității sociale, cu 
limitarea abuzivă a spațiu
lui de afirmare a persona
lității umane. Ducind in
tr-o cu totul altă conjunc
tură și direcție dorința vio
lentă de ruptură a celor 
din „Groapa" și trăind prin 
revoltă o spectaculoasă 
schimbare de destin cum 
și aceia visau, muncitorul 
coniunist Filipache din 
„Facerea lumii" figurează 
ipostaza victorioasă a unei 
noi și adevărate condiții 
umane, afirmate în acord 
cu aspirațiile și interesele 
celorlalți. Exponentul aces
teia este, în „Șoseaua Nor
dului" sau „Facerea lumii", 
comunistul : eroul modern 
al unei epoci care își gă
sește în scrisul lui Eugen 
Barbu o cronică fidelă, 
strălucitoare și plină de 
patriotțsm.

C. STĂNESCU

După cîteva scenarii pe 
teme actuale încredințate 
regizoral unor colegi („Dra
gostea începe vineri", „Zile 
fierbinți", „Ana și hoțul", 
„Buletin de București"), 
Francisc Muntcanu se ho
tărăște să-și dirijeze sin
gur partitura. Și bine face, 
pentru că găsește de la în
ceput tonul propriului film, 
un ton ce-1 caracterizează : 
sincer, cald, familiar, prin 
care cîștigă simpatia spec
tatorului pentru un mediu 
și un interesant portret 
contemporan. „Un petic de 
cer" depășește cu succes 
„criza de producție" a pe
liculelor „tehnocrate" le-aș 
numi pentru că, preocupa
te excesiv de amănuntele 
tehnologice, de secretele de 
fabricație, omit esențialul 
in artă : secretele interio
rului uman. Sigur că, 
luîndu-și drept eroi oameni 
ai șantierelor, constructori 
cu stagiu de-o viață, ca in
ginerul Borza, nici filmul 
de față nu poate neglija 
detalii ce vor deveni im
portante în dramaturgia 
muncii. Dar scenaristul nu 
se lasă intimidat de termi
nologia specifică și chiar 
cînd inginerii discută între 
ei despre „infiltrațiile in 
cămășuiala peretelui" cine
va are grijă să precizeze, 
plastic, că „hidrocentrala 
subterană a început să se
mene cu o baie publică", 
iar operatorul, filmind in 
prim-plan peretele străbă
tut de sute de pîrîiașe, te 
face să înțelegi pe viu, ca 
la cinema nu ca in rapoar
tele consiliului tehnic, pe
ricolul inundației. în acest 
fel detaliul joacă, stimu
lează și un efect emoțional, 
nu transmite doar o infor

mație seacă. Dacă la grija 
regizorului de a plasticiza 
materia aridă se adaugă și 
cea a distribuirii unor ac
tori cu har și simpatici, 
care chiar dacă ar citi car
tea de telefon tot te-ar 
captiva, darămite cind spun 
cu haz niște replici amu
zante, poți înțelege acel 
„vino încoace" al noului 
film semnat de Francisc 
Munteânu. Nu trebuie omi
să nici strădania unui ope
rator inteligent, Valentin

tensionat dramatic. O dra
maturgie liniară, cu intim- 
plări juxtapuse, cu excep
ția maximei de interes 
provocată de momentul i- 
nundației. Formula scena
riului e mai mult de cro
nică a zilelor și nopților u- 
nui inimos director, care 20 
de ore din 24 se află în 
prima linie, pe șantier. 
Ziua lui începe in zori, cu 
o reportericească și fami
liară descriere a dimineții 
unui bărbat singur — de

mul dinamic, de teren și 
birocratul comod de la cen
tru), cineastul e preocupat 
mai mult de a sugera sen
timentul de mare familie 
pe care ți-1 lasă șantierul, 
sentiment transmis prin 
toți porii acestei pelicule 
proaspete. Proaspete dacă 
nu ca subiect, cum spu
neam, desigur ca ambian
ță. Tipologie. Detaliu de 
viață. Regizorul te face 
astfel să treci cu vederea 
friabilitatea dramaturgiei

Universul etic al muncii
Ducaru, de a explora roca 
subterană, dar și pe cea u- 
mană cu un anume spor 
artistic ; apoi inspirația lui 
Temistocle Popa scriind o 
melodie pentrh „Un petic 
de cer", care a și devenit 
șlagăr. O ambianță sceno
grafică (arhitect Dodu Bă- 
lășoiu) adecvată, pusă în 
valoare de aparat (pare o 
cerință elementară, dar cîți 
operatori o respectă), un 
montaj alert și expresiv te 
ajută să afli „cifrul seifu
lui" ce ascundea secretul 
unui succes (atît de rar, din 
păcate, în acest sector), dar 
un succes de public fără a 
fi neapărat facil comercial, 
obținut printr-o siguranță 
profesională care poate 
lăsa impresia ușurinței, a 
lipsei de efort. Avem aici 
de-a face cu firescul și 
grația meșteșugului bine 
temperat.

Subiectul propriu-zis nu-i 
prea original, nici prea

la cafeaua ce dă în foc în 
timp ce se bărbierește pină 
la fotografia soției din Ca
pitală, fotografie pe care o 
întoarce cu fața la perete 
ca să nu-i mai tulbure în
delungata sihăstrie de pe 
teren — și se continuă cu 
tot felul de acțiuni, unele 
mărunte ca pîrîiașele de pe 
peretele sudic, adunate in
tr-un fluviu agitat și pa
sionat care e munca aces
tor meșteri Manole ai zidi
rilor moderne. Autorul nu 
adoptă pentru povestirea 
sa un ton patetic, ci unul 
simplu, de însemnări re
portericești. De data aceas
ta, regizorul e cel care îl 
depășește pe scenarist. Mai 
puțin preocupat fiind de 
construcția dramatică (a- 
menințată de multe locuri 
comune, cum ar fi nevasta 
neînțelegătoare cu munca 
soțului ori ciocnirile des 
întilnite în filme ca stră
vechea opoziție dintre o-

ridicînd un stîlp de susți
nere prin personajul cen
tral — admirabil portret 
contemporan — și din cî
teva schițe de personaje 
secundare.

Un atu al omului de 
film, cum spuneam : inter- 
preții. Și nu numai cei fo
losiți în emploi-urile lor 
obișnuite : Jean Constantin
— un șofer hazos ce și-a 
făcut facultatea pe patru 
roți, dar n-a depășit încă 
întrebarea „ce e fericirea", 
sau Stela Popescu, mină de 
aur la orice kilometru ci
nematografic s-ar deplasa’
— ori, strălucit în orice 
partitură, Mircea Diaconii, 
ci și actori ce-și împrospă
tează fericit mijloacele. In 
fruntea lor, Gheorghe Co- 
zorici, care după „Clipa" 
și „Dragostea și revoluția", 
ne apare întinerit și ca ex
presie, și ca mijloace, cu 
un haz și o spontaneitate 
de care nu mai avusese de

multă vreme parte în cine
ma. Rolul inginerului-șef 
priceput la baraj, dar și la 
sufletul omenesc putea alu
neca repede într-un deca
log al virtuților corespun
zătoare funcției dacă n-ar 
fi fost spontaneitatea și in
teligența acestui mare in- 
trepret, care știe să fie iro
nic cu tandrețe, dar și cu 
sarcasm și — calitate rari
simă în filmul nostru — 
autoironie. E secundat cu 
eleganță și măsură de Ovi- 
diu Iuliu Moldovan (în ro
lul unui colaborator apro
piat al directorului) și de 
sinceritatea, căldura • Iui 
Alexandru Lungu, figurînd 
un muncitor, fost tovarăș 
pe frontul construcției a 
trei baraje, ce creează pe 
deplin sentimentul priete
niei, al unui trecut comun 
ce-i apropie pe acești pa
sionați ai cimentului „ce se 
leagă și cu suflet". Scriito
rul știe să sugereze biogra
fii anterioare, aruncind ast
fel o punte între trecut și 
prezent și realizînd filmu
lui un fel de fundal de 
viață, un volum care-i ri
dică autenticitatea cu mulți 
volți. Relațiile dintre per
sonaje, discuțiile lor par a 
avea o continuitate în timp, 
o complicitate sentimenta
lă și omenească ce cre
ează senzația de firesc, de 
adevăr atît de necesară fil
mului nostru de actualitate. 
Calitate ce face parte din- 
tr-un arsenal psihologic o- 
bligatoriu pentru omul de 
cinema care vrea să-și ciș- 
tige audiența nu atît cu 
„cirlige", ci cu o bună cu
noaștere a reacțiilor și a- 
fectelor omenești.

Alice MANOIU

IfMHURIlE UNUI PRffllU MRHJIldNJl DE MHWS
Proiectul centrului rezidențial al orașului Abu-Dhabi

— Și dacă cineva ar căuta să 
pătrundă dincolo de geometria vo
lumelor, în spațiul ansamblurilor și 
chiar mai in adînc, în însăși pu
terea de însuflețire a limbajului ar
hitectural de la Abu-Dhabi, prin 
care creatorii români comunică, dar 
se și comunică, ce va descoperi ?

După cîteva momente de concen
trare, interlocutorii mei, pînă mai 
adineauri sensibil deosebiți in pa
tosul opiniilor, se regăsesc în con
vingerea că asupra frumosului oraș 
Abu-Dhabi va coborî un strop de 
cer românesc, de cum vor prinde 
viață proiectele la a căror elaborare 
luaseră parte activă.

Cine sînt interlocutorii de față, ce 
proiecte au în vedere și, mai ales, 
despre ce transfer de creație, de 
gindire și sensibilitate românească 
este vorba ? Sînt Dinu Patriciu, 
Francisc Echeriu și Romeo Simiraș, 
tineri asistenți la catedra de pro
iectare a Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu" ; trei membri ai co
lectivului de cadre didactice și stu- 
denți români proaspăt laureați ai 
concursului internațional la care au 
luat parte arhitecți din circa 40 de 
țări. Dar să începem cu... începutul.

tn urmă cu cîțiva ani, oficialitățile 
Emiratelor Arabe Unite au lansat 
un concurs internațional de arhi
tectură cu tema : construirea cen
trului rezidențial — comercial al 
capitalei, orașul Abu-Dhabi. Aces
tui nou centru i se cerea să cu
prindă locuințe, spații pentru firme, 
bănci, servicii administrative, do
tări comerciale și culturale etc.,

etc. ; i se cerea să fie modern și 
tradițional totodată, funcțional și 
estetic, economic și înzestrat cu cele 
mai înalte atribute ale confortului ; 
i se cereau rafinament și robustețe, 
să respecte și să amplifice persona
litatea capitalei, în ambianța ei tra
dițional islamică ; să-i facă ge
neroasă natura aici, unde tempera
tura dintre noapte și zi variază cu 
zeci de grade. La concurs au fost 
invitate să participe firme din în
treaga lume, între care și Școala 
românească de arhitectură.

Ce a urmat după invitație ?
Informații din domeniile cele 

mai variate au fost adunate, cerce
tate, selectate, sintetizate în linii și 
volume, reunite astfel într-un pro
iect monumental, ale cărui preve
deri au depășit pînă și exigențele 
beneficiarilor. Și pe bună dreptate, 
întrucît proiectul prezentat se dis
tinge nu numai prin eleganța și 
funcționalitatea componentelor sale, 
ci și prin ingeniozitatea cu care 
este pus în valoare mediul ambiant, 
inclusiv pînza de apă freatică des
coperită în subteranul orașului, 
adusă și distribuită la suprafață 
într-un larg buchet de izvoare ; 
energia solară este chemată să rea
lizeze condiționarea termică a spa
țiilor interioare și, totodată, să 
pună în mișcare apa, astfel incit 
proiectul asigură implicit un grad 
înalt de autonomie energetică ; 
curților interioare, cupolelor, altor 
componente proprii arhitecturii ori
entale, li s-au imprimat reflexele 
oazei ocrotitoare, cu odihnitoare

oglinzi de apă, terase umbroase, 
străjuite de vegetația care aici, la 
Abu-Dhabi, este parcă mai necesară 
decît oriunde. Iar peste toate aces
tea laolaltă, ca un mesaj al orizon
turilor românești, vocația armoniei, 
a cumpătării, a înțelepciunii confe
ră volumelor și ansamblurilor o e- 
locvență și un farmec aparte.

Dar însușirea cea mai de seamă a 
proiectului cîștigător se identifică in 
faptul că ceea ce pentru alții pare o 
realizare neobișnuită, aici, la Școala 
românească de arhitectură, este simțit 
ca un fapt curent de viață, expresia 
firească a unei strălucite tradiții de 
cultură, de creație, de gindire și 
muncă intensă, pasionată și mereu 
raportată cotelor de civilizație pe 
care se sprijină și se înalță România 
socialistă. Anual, realizările econo
mice rezultate din integrarea învăță- 
mîntului cu proiectarea și producția 
ating 7 milioane de lei. De ani și ani, 
profesorii și studenții Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu" merg în așe
zările patriei, pe care le evaluează 
deopotrivă ca pe cel mai curat izvor 
de inspirație și cel mai amplu labo
rator de creație arhitecturală, iși 
dăltuiesc numele în zeci și zeci de 
proiecte.

Hotărît lucru, întrecerea de la Abu- 
Dhabi a fost nu numai pregătită, ci 
și cîștigată mai întîi aici, pe plaiurile 
țării, in efortul necurmat de împodo
bire a lor cu noi valențe întru fru
musețe și statornicie.

Mihai IORDĂNESCU
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COMITETULUI CENTRAL 
AL FRONTULUI DEMOCRATIC 

PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI
In numele Partidului Comunist Român, al meu personal, vă transmit 

cu ocazia sărbătoririi celei de-a XV-a aniversării făuririi Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei calde felicitări și urări de noi succese 
in activitatea dumneavoastră dedicată apărării intereselor fundamentale ale 
poporului palestinian prieten.

Această aniversare constituie un eveniment important în viața și acti
vitatea F.D.E.P. și are loc într-o perioadă cînd pe plan mondial se înre
gistrează procese și fenomene care evidențiază în mod pregnant hotărîrea 
popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de a trăi libere și independente, de a-și hotărî în mod suveran 
destinele, fără nici un amestec din afară, obiective a căror înfăptuire 
impune întărirea unității și solidarității tuturor forțelor democratice și 
progresiste.

Partidul nostru. România socialistă' s-au pronunțat și se pronunță cu 
fermitate pentru realizarea unei păci trainice, juste și globale in Orientul 
Mijlociu prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, prin soluționarea problemelor poporului palestinian, 
prin exercitarea dreptului său la autodeterminare și la crearea unui stat 
propriu independent.

Cu această ocazie doresc să reafirm convingerea noastră că relațiile de 
prietenie, cooperare și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul Democratic pentru Eliberarea Palestinei se vor întări și 
dezvolta în continuare, în spiritul stimei și respectului reciproc, in interesul 
popoarelor român și palestinian, al cauzei libertății, independenței naționale, 
păcii, colaborării și progresului tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia și în numele meu vă mulțumesc cordial pentru felicitările și 
bunele urări pe care le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Republicii.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încrederea că- relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comu
nist Român și dintre țările noastre socialiste vecine se vor dezvolta cu succes 
in continuare, in interesul popoarelor noastre, al păcii, progresului și socia
lismului în lume.

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

DRAGOSLAV MARKOVICI

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți dimineața, pe Georges 
Pertica, vicepreședinte al firmei 
franceze „Turbomeca", care face o 
vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost a- 
preciate bunele relații de colaborare 
intre întreprinderile românești con
structoare de mașini și firme de spe
cialitate din Franța și s-au eviden
țiat noi căi de dezvoltare a acestor 
raporturi.

★

La magazinul „Muzica" din Capi
tală a fost deschisă, marți la amiază, 
„Săptămîna discului cubanez", ma
nifestare ce se înscrie în cadrul re
lațiilor de colaborare culturală exis
tente între cele două țări. Sînt pre
zentate peste 4 000 de discuri, noi în
registrări muzicale ale caselor de 
discuri cubaneze.

*
Marți la amiază, la Muzeul de 

artă din Ploiești â avut loc vernisa
jul unei expoziții de grafică contem
porană din Canada, manifestare or
ganizată în cadrul schimburilor 
culturale dintre cele două țări. Au 
fost prezenți reprezentanți ai orga
nelor locale de stat, oameni de cul
tură și artă.

Au participat, de asemenea, Jac
ques Simard, ambasadorul Canadei 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

vremea

tv
15.00 Telex
15,05 Civica © Legile țării, legile noas

tre
15,20 Formații artistice în Festivalul na

țional „Cîntarea României". An
samblul de cîntece șl dansuri al 
cooperației meșteșugărești din 
Bacău

15.30 Emisiune in limba maghiară (par
țial color)

16.30 închiderea programului'
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Coruri celebre din opere (color)
20,40 Forum politico-ideologic. Produc

tivitate, calitate, eficiență
20,55 Film artistic : „Un caz rezolvat". 

Premieră pe țară. In distribuție : 
Cary Grant, Jeanne Crain

22,15 Telejurnal (parțial color) © Sport
22.30 închiderea programului

Timpul probabil pentru intervalul 22 
februarie, ora 20 — 25 februarie, ora 
20. în țară : Vremea1'va fi în general 
închisă. Vor cădea precipitații locale, 
mai frecvente în vestul și sudul țării. 
Acestea vor fi sub formă de ninsoare, 
iar, izolat, și sub formă de lapoviță și 
ploaie cu depunere de polei. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu unele 
intensificări în sud-vest șl sectorul su
dic, Iar în Dobrogea din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 9 grade șl plus un grad, 
local mai coborîte în centrul și*nord- 
estul țării, iar cele maxime vor oscila 
între minus 4 și plus 6 grade. Ceată 
locală mai ales dimineața și seara. In 
București î Vreme în general închisă. 
Tendință de precipitații, mai ales sub 
formă de ninsoare. Vînt slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și zero grade,’ 
cele maxime între plus un grad și plus 
4 grade. Condiții de ceață dimineața 
și seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

relatări ale reporteriîor și corespdndenților „Scînten‘‘

■ La întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova a 
ieșit de pe fluxul de montaj trac
torul cu numărul de fabricație 
25 000. In prezent, aici se realizea
ză zece tipuri de tractoare agri
cole și Industriale, precum și alte 
mașini agricole.

■ La Mioveni, viitor centru ur
ban al constructorilor de autoturis
me din Pitești, s-au dat pînă a- 
cum in folosință 5 400 apartamen
te în blocuri, multe dintre ele pre
văzute la porter cu unități comer
ciale și prestatoare de servicii. In 
acest an li se vor adăuga 1 000 
de noi apartamente, o casă de cul
tură și alte obiective social-edili- 
tare.

■ Cu energia electrică economi
sită în ultimele trei luni în orașul 
Pucioasa se poate asigura func
ționarea celor două țesătorii ale în
treprinderilor textile din localitate 
timp de 14 zile.

■ O veste bună pentru gospo
darii satelor : la întreprinderea me
talurgică „Ciocanul" - Nădrag din 
județul Timiș a intrat in funcțiune 
o linie tehnologică specială pentru 
fabricarea caielelor. Primele mili
oane de bucăți au și fost fabri
cate.

■ întreprinderea județeană Te
leorman de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile a 
colectat și expediat industriei, în 
perioada care a trecut din acest 
an, 4 720 tone de metal și peste 200 
tone de hîrtie.

■ Comitetul județean Tulcea al 
U.T.C. a organizat un nou șantier 
de muncă patriotică al tineretului. 
Tinerii tulceni vor inălța, Intre altele, 
un nou bloc de locuințe.

■ La întreprinderea de traduc- 
toare și regulatoare directe din 
Pașcani s-a introdus in fabricația 
de serie un nou aparat de măsură 
și control de mare precizie, care 
se aducea pină acum din import. 
El este foarte solicitat in industria 
siderurgică.

■ Zestrea edilitar-gospodărească 
a orașului Toplița s-a îmbogățit 
cu un nou și modern complex co

mercial, cu patru niveluri, prevăzut 
cu unități pentru desfacerea de 
confecții-tricotaje, lenjerie, bijute- 
rie-cosmetică și încălțăminte, două 
restaurante, între care unul cu au
toservire, un bar de zi, spații de 
depozitare.

■ Prin scurtarea duratei de e- 
laborare a șarjelor, programarea 
rațională a funcționării unor uti
laje și instalații, Io secția metalur
gică a întreprinderii de utilaje și 
piese 5e schimb Suceava, consu
murile lunare de energie electrică 
s-au redus cu 22 MWh.

B O nouă cooperativă meșteșu
gărească a luat ființă in orașul 
Huși. Ea reunește unități pentru 
reparații radio și televizoare, cu
rățătorie chimică, de prelucrare a 
lemnului și metalului, de reparații 
aparate de uz casnic, de optică și 
altele.

B Au fost lansate în fabricație 
la întreprinderea de sticlărie-menaj 
Berea, județul Buzău, 30 de noi mo
dele, concepute de colectivul de 
creație al unității. Noile modele a- 
sigură un grad sporit de valorifi
care a materiilor prime.

B A fost amenajată, în bună mă
sură prin autodotare, o nouă linie 
pentru vopsitorie la întreprinderea 
mecanică navală din Galați. Dota
tă cu instalații moderne, noua ca
pacitate sporește mult productivita
tea muncii.

B Pe raza comunelor Săpata, 
Oarja, Lunca Corbului, Cocu și 
Vedea din județul Argeș s-au efec
tuat foraje care au scos la iveală 
puternice izvoare de apă potabilă 
menite să satisfacă cerințele de 
consum pentru oameni, precum și 
pentru sectoarele zootehnice.

H Odată cu predarea la chele 
a unor noi blocuri de locuințe, la 
parterele cărora s-au amenajat 
unități comerciale și de prestări de 
servicii, gama activităților mește
șugărești din Rîmnicu Vîlcea a spo
rit mult. Cu 17 noi activități s-a 
îmbogățit, în acest an, șl rețeaua 
prestărilor de servicii din orașul 
Drăgășani.
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FOTBAL, DIVIZIA „A"
i'îi

In ziarul de ieri, am publicat prima parte a convorbirii noastre finala ultimului campionat mondial), 
cu antrenorul emerit Nicolae Nedef, conducătorul tehnic principal ol 
lotului olimpic de handbal masculin. Azi publicăm partea a doua.

— Tovarășe Nedef, mai întotdea
una echipa României a adus la ma
rile competiții inovații tactice care 
au surprins. Pregătiți și acum vreo 
surpriză tactică, ori acele inovații 
erau condiționate și facilitate de 
prezența in formația noastră a unor 
mari personalități din handbalul 
mondial ?

— Mari personalități avem și acum. 
Ce altceva sînt Nicolae Munteanu 
(unul dintre cei mai mari portari ai 
lumii in acest moment) sau Vasile 
Stîngă (golgeterul ultimului campio
nat mondial)? Și apar mereu : iată, 
în Balcaniada de anul trecut și în 
Supercupă greul atacului l-a dus, și 
încă strălucit, Marian Dumitru — 
care a avut un final de sezon ce 
dat multă încredere în valoarea 
mondială.

— Ziaristul Hristache Naum, 
noscut specialist în handbal, 
spunea că în anul 1983 echipa noas
tră națională a susținut 28 de me
ciuri (22 cîștigate, 3 egaluri și 3 in- 
fringeri). Ei bine, m-a mirat cind am 
aflat că golgeterul naționalei in a- 
ceste jocuri a fost Dumitru Berbece 
(cu 89 de goluri !)

— Ceea ce arată că naționala ac
tuală se bizuie foarte mult pe forța 
colectivă, de fiecare dată afirmîn- 
du-se altcineva. Dar, ca să răspund 
la întrebare, să spun că, din punct 
de vedere tactic, pentru Olimpiadă 
exersăm cîteva) noi scheme colecti
ve : ne străduim să le exersăm și 
să le superexersăm pînă la perfec
țiune, pină la acea automatizare ne
cesară care să dea jucătorilor încre
derea să apeleze la ele și să le aplice 
fără greșeală și la greu — cînd de 
obicei nu au curaj. La fel, și în pri
vința procedeelor individuale ; orice 
jucător folosește 4—5 procedee, dar 
în momentele dificile, în momentele 
limită recurge tot la procedeul ce-l 
știe mai bine (dar pe care i-1 știe 
șl adversarul). Lucrăm astfel incit, 
la lot, fiecare să folosească în orice 
împrejurare oricare din cele 4—5 
procedee. Acestea vor fi surprizele 
noastre pentru Olimpiadă.

— Nu vă temeți că în turneele de 
pregătire adversarii vor ,ifotografia" 
aceste noutăți și vor putea pregăti 
apoi antidotul ? Ați mai pățit așa...

— Problema are două tăișuri. Dacă 
nu le utilizezi în condiții de verifi
care cu adversari tari, nu le poți 
însuși pe deplin. Dacă le arăți, riști 
să fii contracarat. Noi preferăm, to
tuși, să le folosim, avînd grijă să 
pregătim echipa pentru a face față 
în orice situație viitoare. Și-apoi, 
dacă avem mai multe scheme și pro
cedee, chiar cunoscute, vor fi greu 
de contracarat pe loc în situația 
care le vom rula imprevizibil de 
o fază la alta.

— Cum bine știți, am însoțit 
citeva ori echipa noastră națională

i-a 
lui

cu
lmi

în 
la

de

cinema
@ Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Un petic de cer : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30.
© Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Dragostea șl revoluția : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Bocet vesel : FLOREASCA (33 20 71)
— 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

In forțele armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia
în luna martie 1984 pe teritoriile 

Republicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Populare Ungare, Republicii 
Socialiste România, în raioanele de 
sud-vest ale Uniunii Sovietice și in 
acvatoriul Mării Negre se va desfă
șura, conform planului, aplicația co
mună de comandament și stat major 
a armatelor și flotelor aliate, sub de
numirea convențională „Soiuz-84“.

Pe teritoriul Republicii Socialiste 
România participă numai state ma
jore din armata română, care exe
cută aplicația pe hartă.

Aplicația se desfășoară în scopul 
prelucrării problemelor de conduce
re a trupelor și de cooperare a sta
telor majore superioare ale armate
lor și flotelor aliate pe timpul du
cerii de către acestea a acțiunilor de 
luptă comune.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE v:

Plzen: oraș al înnoirilor
Plzen. Oraș din R.S. Cehoslovacă, 

ai cărui cetățeni țin Ia tradiție, 
preocupare care se vădește și din 
migala cu care îngrijesc monumen
tele istorice, concentrate mai ales 
în centrul localității, înconjurat de 
parcuri și grădini. O conviețuire 
aparent insolită, dar în ansamblu 
armonioasă, între clădiri realizate 
in stiluri diferite, gotic, al renaște
rii, baroc, mărturie a curentelor ar
tistice specifice arhitecturii epocii 
în care au fost realizate.

Mîndru de trecutul său, Plzenul 
nu este însă numai un oraș istoric. 
Aici pulsează din plin ritmul vieții 
moderne, înnoitoare. Iar inima ac
tivității trepidante, de zi cu zi, o 
reprezintă fără îndoială halele in
dustriale ale vestitei firme „Skoda". 
Mult mai importantă, desigur, pen
tru economia orașului și a țării decît 
renumita fabrică de bere, marca 
„Skoda" a deve
nit simbolul înal
tei tehnicități. O 
vizită ‘într-o u- 
zină, cea de loco
motive electrice, 
din cadrul Cen
tralei „Skoda" 
este edificatoare în această privin
ță. Pînă în 1958 aici s-au produs lo
comotive cu aburi. De la acea dată, 
cind s-a schimbat profilul de fa
bricație, și pină în prezent, în uzină 
s-au realizat peste 
tive electrice, cea 
pentru export.

Urmărind fluxul 
locomotivelor de 
pină la 160 km 

remarcă 
a producției. Monta- 

locomotive nu începe 
momentul în care sînt 
toate, dar absolut toate 
subansamblele compo- 

Iar

însemnări 
din R. S. Cehoslovacă

4 300 de locomo- 
mai mare parte

de fabricație a 
mare viteză — 
pe oră — vi- 

organizarea 
producției.

nu

de handbal masculin la marile ei 
competiții. Am avut bucurii, dar 
uneori și necazul că unele deficien
țe se repetau. Cum acționați acum 
pentru a le remedia ? De exemplu, 
ratările loviturilor de la 7 m.

— Pregătim, pentru a executa a- 
ceste lovituri, patru jucători : Ber
bece, Măricel Volnea, Durău, Stîngă. 
Alegerea unuia sau altuia, intr-un 
moment sau altul al jocului, se face 
în funcție de mai multe criterii, 
printre care și cel al opțiunii perso
nale. Aș preciza însă că noi, antre
norii, nu avem decît posibilitatea de 
a-i ajuta să execute perfect din 
punct de vedere tehnic. Eficiența 
unei lovituri de la 7 m depinde însă 
în aceeași măsură de moralul celui 
ce o execută. Iar acest moral se că-

Gînduri și aspirații
din handbal (ii)

lește numai în meciuri foarte grele, 
cît mai multe. în ceea ce ne pri
vește, am prefera să execute numai 
Stîngă — pentru că are forță în șut, 
tehnică bună și renume de golgeter 
care înfricoșează portarii. Dar ce te 
faci că sînt și momente cînd Vasile 
zice „nu pot să trag acum" 7

— O altă deficiență : cind adversa
rii ne-au luat „om. la om" golgete
rul sau conducătorul de joc nu prea - 
ne-am descurcat.

— Ne antrenăm și pentru aceste 
situații. E mai complicat, fiindcă nu 
sînt pentru soluția (adoptată uneori 
la cluburile noastre) de a face ab
stracție de jucătorul ținut „om la 
om" și a juca cinci la cinci in cîmp. 
Vrem să-i impunem celui în cauză 
să participe la joc, încercind să se 
demarce, să fie în continuă mișcare, 
să-și ducă „umbra" în apropierea 
celorlalți coechipieri care să-1 poată 
ajuta ; și-i mai cerem să angajeze 
alți parteneri, care dacă marcă ei 
multe goluri, ori dau ei multe pase 
de gol, încep să atragă adversarii 
asupra lor și-1 mai eliberează pe el 
din chingi. E mai complicat, dar spe
răm să reușim.

— în sfîrșit, o altă lacună este ne- 
menținerea bagajului de goluri a- 
cumulat la un moment dat ; jucăto
rii noștri se relaxează și deseori 
pierd lesne avansul luat cu mare e- 
fort și mare concentrare. Pățesc așa 
și Steaua, și Dinamo, și — în conse
cință — și naționala.

— Pățesc așa și alte echipe repre
zentative : Iugoslavia (care cu patru 
minute înainte de sfîrșit avea patru 
goluri avans, dar a fost egalată, în

da de la ^Moscova) și altele. Se în
țelege însă că vom lucra și în acest 
sens. Nu numai pentru a evita rela
xările, dar și pentru a menține sau 
spori avantajul prin ofensivă conti
nuă, apărare neslăbită și moral de 
concurs ridicat. Menționez însă, suc
cesul în aceste situații mai depinde 
și de încrîncenarea (sau demobiliza
rea) adversarului.

— Este limpede că titlul olimpic, pe 
care îl vizați și îl dorim cu toții, va 
putea fi obținut numai dacă vîrful 
de formă sportivă al echipei va pu
tea fi obținut exact la „ora Los An
geles" — nici mai devreme, nici mai 
tirziu. La olimpiada precedentă, din 
1980, a fost atins cu citeva luni mai 
înainte și... am ratat finala, ne-am 
clasat pe locul trei. Cum va fi acum,’ 
în 1984 1

— Țelul nostru este să ajungem 
în finala olimpică în forma sportivă 
maximă. E o problemă de măiestrie 
a antrenorilor. Dar, totodată, și de 
conștiinciozitate a jucătorilor. Tre
buie o conlucrare perfectă : cînd noi 
le solicităm ceva (în antrenamente), 
ei să răspundă în măsura în care le 
solicităm. Graficul formei sportive 
nu poate fi urmat întocmai cum am 
stabilit decît printr-o participare 
conștientă a tuturor jucătorilor după 
cum le cerem noi. Aceasta le ex
plicăm permanent, hotărîți să-i 
convingem.

— Mai aveți și alte probleme de 
rezolvat în pregătirea olimpică 1

— Sîntem mulțumiți și recunoscă
tori că beneficiem de serviciile unui 
medic, ale unui metodist și ale unui 
asistent medical. Ne-ar mai trebui 
însă un maseur permanent. Și psi
holog permanent ne-ar fi necesar ; 
noi am mai colaborat sporadic cu 
profesorul Mihai Epuran de la 
I.E.F.S., dar o colaborare cu carac
ter permanent ne-ar fi de foarte 
mare folos. După cum, pentru înre
gistrarea și studierea jocului princi
palilor adversari, ar fi foarte util să 
ni se repartizeze un aparat-video în 
folosință exclusivă. E drept, la 
C.N.E.F.S. funcționează un serviciu 
special, care ne-a mai ajutat. Dacă 
ne-ar putea lăsa insă un aparat 
numai pentru handbal, l-am putea 
utiliza nu doar pentru înregistrări, 
ci ca instrument de lucru cotidian — 
la antrenamente, la ședințele de pre
gătire tactică, la meciuri, chiar și 
acasă (pentru studiu, evident). Ca la 
fotbal I

— Neîndoios, toată lumea noastră 
sportivă dorește cu ardoare ca hand
balul masculin să ne aducă și titlul 
olimpic. Acest sport este atît de 
popular, incit cauza lui este nu 
numai cauza jucătorilor și antreno
rilor, ci a tuturor celor ce-l încon
jurăm cu dragoste și nădejde. Este, 
deci, de așteptat să nu întîrzie nici 
micile ajutoare de care handbalul 
mai are nevoie în buna pregătire 
pentru Olimpiadă.

Gheorghe MITRO1

O etapă cu
Ieri, adică, la numai 72 de ore de 

la inaugurarea returului, s-a' jucat 
etapa a doua din acest sezon, a 19-a 
din campionatul 1983—1984.

în cinci partide, formații din zona 
inferioară a clasamentului, avide 
după punctele salvării de pericolul 
retrogradării în „B“, au primit pe 
teren propriu vizita unor echipe 
bine clasate, cu pretenții și velei
tăți. în altă partidă s-au confruntat 
direct chiar două din echipele afla
te în... suferință. Din această încleș
tare de forțe au rezultat jocuri echi
librate, cu foarte puține goluri : nu
mai 15. Concret...

F.C. Baia Marc — Universitatea 
Craiova : 1—0 (0—0). Oaspeții, în 
formație completă, au fost surprinși 
de prestația foarte bună a gazdelor, 
de formidabila dorință de victorie a 
acestora. A rezultat un spectacol ex
celent, încheiat. în favoarea băimă- 
renilor': a înscris fundașul Arezanov, 
cu un șut splendid.

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua Bucu
rești : 0—0. La Tg. Mureș meciul a 
început cu circa o repriză mai tirziu 
decît celelalte, din pricină că tere
nul era înconjurat de o ceață densă 
și lăptoasă, care împiedica jocul. 
Pînă să ajungem acasă de la cele
lalte meciuri, radioul ne-a anunțat 
și rezultatul din minutul 90 : același 
ca în minutul zero 1

Corvinul Hunedoara — F.C. Bihor: 
1—0 (1—0). Nu a fost, cum ne-am 
așteptat, un festival de goluri, și 
dintr-o parte și din cealaltă. A fost 
un singur gol, dar frumos, înscris 
de Gabor cu capul.

C. S. Tîrgoviște — F. C. Olt : 0—1 
(0—1). Radu II a luat conducerea 
pentru echipa sa (în min. 30), Bur- 
leanu a ratat egalarea (min. 75). 
Astfel, tîrgoviștenii, deși au luptat cu 
dăruire și au dominat cu insistență, 
au părăsit terenul triști.

Dunărea C.S.U. Galați — Sportul 
studențesc : 0—0. Timp de 25 de mi
nute, inimoasa echipă gălățeană a 
zburdat in fața Sportului venit să 
înceapă prin a se apăra. Apoi, pe 
măsură ce gazdele se stingeau vă- 
zînd cu ochii, oaspeții puneau stăpî- 
nire pe joc din ce în ce mai autori
tar. Și abia-abia au scăpat gălățenii 
cu... 0—0.

Rapid — Petrolul : 1—0 (0—0). E- 
chipa lui Valentin Stănescu n-a mai 
lăsat aceeași impresie bună ca la Sla
tina. A dominat, dar steril, și abia a 
marcat spre sfîrșit (Manea — min. 
86).

în celelalte meciuri ale etapei au 
fost înscrise ceva mai multe goluri...

Dinamo București — Politehnica 
Iași : 4—1 (1—1). Studenții ieșeni,
antrenați cu pricepere și succes de... 
președintele clubului, Vasile lanul, 
au reușit o primă repriză de bună 
impresie. După accidentarea por
tarului Bucu și întețirea ofensi
vei dinamoviste, scorul însă a luat 
proporții. Au marcat, în ordine, 
Dragnea, Lala, Movilă, din nou

goluri puține
Dragnea și Stănescu. Prin felul cum 
evoluează, Dinamo ne dă speranțe 
într-o comportare victorioasă în di
ficilul examen pe care-1 va susține 
cu Dinamo Minsk în Cupa Campio
nilor.

F. C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea : 
3—1 (2—0). Scor așteptat, dată fiind 
forma bună arătată de piteșteni încă 
de sîmbătă. Autorii golurilor : Ba
dea, Moiceanu, Roman, respectiv, 
Verigeanu.

S. C. Bacău — Jiul Petroșani : 2—0 
(0—0). De asemenea, scor normal. Au 
înscris Șoiman și Șoșu.

Sinteza etapei. în cele 9 partide 
au fost înregistrate 15 goluri — ceea 
ce înseamnă o descreștere atît față, 
de etapa din sîmbăta precedentă, 
cînd s-au înscris 24, cît și față de e- 
tapa corespunzătoare, a doua, din tur 
(în 3 septembrie 1982), cînd s-au în
scris 23 de goluri. Gazdele au înscris 
12 goluri, oaspeții 3. In clasament : 
Dinamo a preluat locul întîi de la 
Steaua ; F. C. Argeș a schimbat lo
cul cu Politehnica Iași, iar C. S. Tîr
goviște cu Dunărea ; A.S.A. a cobo- 
rît două locuri, în rest produeîndu-se 
doar mici modificări. In ierarhia 
golgeterilor, primele trei locuri au 
rămas neschimbate, Grosu, Coraș și 
Lăcătuș neînscriind ieri nici un gol. 
Etapa următoare se joacă duminică, 
dar, pînă atunci, joi sînt programate 
optimile de finală ale Cupei Româ
niei. Sezonul fotbalistic de primă
vară se joacă în tempo de marș... 
forțat. Cine rezistă, rezistă I

G. M.
CLASAMENTUL

1. Dinamo 19 11 G 2 38—17 28
2. Steaua 19 12 3 4 43—13 27
3. Univ. Craiova 19 11 2 6 30—16 24
4. Sportul stud. 19 10 4 5 28—18 24
5. F.C. Bihor 19 9 4 6 33—23 22
6. F.C. Argeș 19 10 2 7 26—19 22
7. Polit. Iași 19 7 8 4 21—19 22
8. S.C. Bacău 19 9 3 ■7 19—25 21
9. Jiul 19 8 4 7 16—22 20

10. F.C. Olt 19 5 9 5 14—13 19
11. F.C. Baia M. 19 7 4 8 20—32 18
12. Chimia 19 6 5 8 21—29 17
13. Corvinul 19 6 4 9 24—25 16
14. Rapid 19 5 6 8 15—20 16
15. A.S.A. 19 6 4 9 17—23 16
16. Dunărea 19 2 7 10 9—21 11
17. C.S. Tîrgov. 19 3 5 11 13—31 11
18. Petrolul 19 2 4 13 13—34 8

Etapa a 20-a
(Duminică, 26 februarie)

Steaua — F.C. Argeș (în tur : 
2—0) ; Dunărea C.S.U. — Jiul (1—2); 
Sportul studențesc — F.C. Bihor 
(4—1) ; F.C. Olt — F.C. Baia Mare 
(1—1) ; Corvinul — Rapid (1—2) ; 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
(0—0) ; Politehnica Iași — S.C. Ba
cău (1—1) ; Chimia — C.S. Tîrgo
viște (1—1) ; Petrolul — Dinamo 
(0-4).

i

zita torul 
exemplară 
jul unei 
decît în 
asigurate 
piesele și 
nente, pină la ultimul șurub, 
peste 90 la sută din componente 
sînt fabricate în cadrul Centralei 
„Skoda", resțul de alte întreprinderi 
din țară. Operațiile tehnologice sint 
judicios gîndite, nu se fac mane
vre inutile, nu se pierde timp bun 
de muncă. Fiecare piesă, fiecare 
aparat, fiecare ansamblu sînt mi
nuțios verificate înainte de montaj 
și, după această operație, integrate 
în ansamblul locomotivei. Astfel, o 
locomotivă electrică, de fapt o ade
vărată uzină pe roți, se montează 
în circa 10 zile. După care este per
fect . pregătită, de .drum.. . .

De fapt, se poate spune că uzi
na s-a specializat in fabricarea lo
comotivelor pentru trenuri rapide. 
Cea mai recentă realizare a con
structorilor de mașini de aici este 
locomotiva .electrică cu o putere de 
tracțiune de 8 000 kW, care poate 
dezvolta o viteză maximă de 200 km 
pe oră. Desigur, locomotivele re
prezintă numai un tip de produse 
fabricate în cadrul Centralei „Sko
da", pentru că nomenclatura fabri
cației este mult mai diversă : de la 
turbine cu abur la mașini-unelte, 
de la cutii de viteză și reductoare 
la utilaje metalurgice și reactoare

nucleare. O întreagă gamă de uti
laje proprii tehnicii de vîrf.

— Cum apreciați colaborarea cu 
parteneri din România ?

— Dintotdeauna, relațiile cu fir
me din țara dv. au fost importante 
și fructuoase — ne spune Vladislav 
Kratky, asistent al directorului ge
neral al Centralei „Skoda".-Tracă din 
anii ’60 am participat la dotarea cu 
instalații a centralelor termoelec
trice de la Doicești și București, 
apoi la construcția unor linii tehno
logice în unități metalurgice ; am 
exportat, de asemenea, în România 
o serie de mașini-unelte cu diferite 
specializări funcționale. Recent, am 
participat la realizarea presei de 
6 000 tone-forță pusă in funcțiune 
în cadrul Combinatului de 
greu din Cluj-Napoca. Livrăm 
continuare o serie de piese 
schimb pentru utilajele aflate 
funcțiune in diferite întreprinderi 

românești. Apre
ciind nivelul de 
dezvoltare al eco
nomiei românești, 
vedem în parte
nerii din țara dv. 
posibilități im
portante de spo

rire in continuare a colaborării teh
nice și comerciale.

Interlocutorul ne-a vorbit apoi pe 
larg despre proiectele de moderni
zare și de sporire substanțială a 
tehnicității fabricației, despre orien
tarea producției spre produse de 
înaltă calitate și performanță, ca
pabile să înfrunte cu succes piața 
externă. Am reținut că toate aces
te proiecte se fundamentează pe un 
element esențial : calificarea forței 
de muncă. în uzinele din Plzen ale 
Centralei „Skoda" lucrează 43 000 de 
oameni. Se vorbește mult aici des
pre tradiția muncitorească, în mul
te locuri lucrind acum muncitori și 
specialiști din a șasea generație a 
aceleiași familii. Adevărate „dinas
tii" muncitorești. De aceea, omului 
muncii, dezvoltării și afirmării per
sonalității sale creatoare, asigurării 
condițiilor unei vieți civilizate i se 
acordă cea mai mare grijă.

In Plzen sălășluiesc, alături de 
clădirile istorice, cartiere noi. mo
derne de locuințe. Numai în ulti
mul cincinal, pentru oamenii muncii 
de la „Skoda" s-au construit 5 000 
dez apartamente. Dar nu numai lo
cuințe, ci șj creșe, grădinițe, școli, 
unități sanitare, case de qdihnă în 
împrejurimi.. "
importantă a 
sional mediu 
funcționează 
strucții de . ________
nică — este adaptarea strînsă la ne
voile concrete, la specificul activi
tății din întreprinderile Centralei 
„Skoda".

Plzen : un oraș modern. în care 
oameni harnici și pricepuți, pașnici 
și îndemnați spre creație, își fău
resc cu propriile mîini un viitor 
luminos, beneficiind din plin de 
roadele civilizației socialiste.

Corneliu CARLAN

utilaj 
în 
de 
in

. Iar o caracteristică 
învățămintului profe- 
și superior — în oraș 
o facultate de con- 
mașini și electroteli-

Misiunea criticii literare
(Urmare din pag. I)

sice", • ca expresie a excepționalei 
înzestrări creatoare a spiritului ro
mânesc, secretarul general al parti
dului invoca, în aceeași cuvîntare 
istorică, exemplul strălucit de res
ponsabilitate și probitate intelec
tuală al criticii noastre din trecut 
și a implicării ci adinei și lucide 
în însuși destinul nostru de popor 
de cultură europeană în acest spa
țiu geografic esențial : „Marii noș
tri critici din trecut nu se fereau 
să atace frontal problemele litera
turii, nu se sfiau să se pronunțe 
clar asupra unei opere literare, să 
discearnă ceea ce are ea bun sau 
rău în cuprinsul ei. Din păcate, 
aceasta nu prea se mai întimplă 
în critica noastră de astăzi".

Este de la sine înțeles că astăzi, 
mai mult ca în trecut, criticul și 
istoricul literar (istoria literară 
„este forma cea mai largă de cri
tică", spunea Călinescu) au o mare 
responsabilitate față de operă și de 
climatul literar, în sensul că mili
tantismul lor, izvorit din comanda
mentele actualității noastre socia
liste, înseamnă angajarea lucidă în 
rostirea demnă a adevărului față 
de fenomenul comentat. Criticul își 
cîștigă autoritatea prin gust și cul
tură, prin inteligență și compre
hensiune, prin disponibilitate pen
tru controversa literară creatoare 
și prin probitate intelectuală. Cum 
critica este deopotrivă o judecată 
estetică (nu este critică și istorie 
literară fără simțul și ierarhia va
lorilor, fără existența unei conștiin
țe valorizante), și o problemă ideo
logică permanentă, controversa de 
opinii și idei, (destul de puțin pre
zentă totuși în presa noastră lite
rară și culturală), înțeleasă ca o 
mișcare fecundă a spiritului critic, 
în limite riguros intelectuale, este 
o necesitate.

Critica literară marxistă nu vine

în contradicție cu delimitarea po
lemică, chiar cu radicalitatea (față 
de cărțile slabe și confuze, depăr
tate, prin conținutul lor, de reali
tățile și spiritul epocii noastre), ci 
le presupune ca elemente indis
pensabile ale dialecticii literare. La 
intilnirea cu oamenii de cultură și 
artă, în februarie 1971, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făcea un apel 
memorabil, de actualitate perma
nentă în viața noastră culturală, la 
o mai intensă participare și acti
vizare a criticii literare, a cărei 
misiune supremă este rostirea ade
vărului : „Spunind adevărul în spi
rit critic, spiritul propriu muncii 
generale a partidului nostru, nu 
jignim pe nimeni, ci asigurăm pro
gresul artei și al gîndirii estetice".

Ca „delegat al publicului", cum 
a fost caracterizat, criticul nu 
poate rămîne, dacă își respectă 
profesia și este in pas cu spiritul 
timpului nostru, la o atitudine pa
sivă, de comentare neutră, incolo
ră și adeseori previzibilă a feno
menului literar de astăzi și din 
trecut. Implicarea adincă și res
ponsabilă în viața literară presu
pune spirit combativ, controversă 
critică, angajare estetică și social- 
politică, opțiuni intelectuale ferme, 
o mare răspundere in fața publi
cului căruia i se adresează astăzi 
(dar și în viitor), educindu-i con
tinuu gustul spre a-1 feri de rugi
nă, de obișnuința de a mai accep
tă încă mediocritatea sau de-a 
avea cumva credința că fiecare 
poate deveni, peste noapte, un 
creator de opere artistice. Intr-un 
stat de cultură, cum este România 
socialistă de azi, critica — susți
nătoare inflexibilă a competențelor 
și a valorilor estetice — este, prin’ 
chiar conștiința și opțiunile ei in
telectuale, un ferment decisiv și un 
judecător totodată al mișcării li
terare.

• Haiducii iui Șaptecai : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Lovind o pasăre de pradă : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15.30; 17,30.
• Miezul fierbinte al plinii : MUNCA
— 19,30, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
19,30.
• Camionul de cursă lungă : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 17,30.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Salamandra : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30;. 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12; 14; 16; 18; 20.
© Vraciul: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.

© Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 16; 19.
• Păianjenul de apă — 9; 11; 13; 
17,15, Nu pot să-ți spun „adio" — 
15,15: 19,15: DOINA (16 35 38).
© Fără panică, vă rog : COTROCENl 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Ultimul tren — 15,30; 17,30, Punga 
cu libelule — 19,30 : POPULAR
(35 15 17).
• — Cind o să vină tata : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Zică ce vor zice : SCALA (II 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15. GLORIA (47 46 75) — 8,30;
10,15; 14,15; 16,15; 18,30: 20,30.
© Afacerea Pigot : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20, 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.

© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,30.
• Evadați din viitor : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Strada Hanovra : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Domnișoara Noorie : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© O afacere murdară : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.

© Lanțul amintirilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 10; 13; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 19; (sala 
„Ion Vasilescu“) : Gimnastică senti
mentală — 19; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Confluența 
artelor" (VI). Cultura Renașterii (III) 
— Secolul lui Leonardo — 18; (Ate
neul Român) : „Pagini alese din mu
zica corală". Concert susținut de 
corul filarmonicii. Dirijor : Valentin 
Gruescu — 19; (la Muzeul de artă) :

Concert susținut de cvintetul „Con
cordia" — 18.
O Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de pe
licani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gînditoare (premieră) — 19.30. 
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 19.
<> Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cinci romane de 
amor — 19,30; (sala Studio) : Senti
mente și naftalină — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Arta conversației — 19.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor (amînat din 14 II) •»- 19,30; (sala 
Victoria, 50 58 65) : Frumosul din pă
durea zăpăcită (amînat din 14 II) — 
19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști —9; Și dacă so 
învîrtește — 15.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 17; (sala Batiștei)
— 10; (sala din str. Doamnei nr. 1) : 
Puiul — 10; (la clubul uzinelor „Re
publica") : Dana și Icul — 15; 17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
O Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.



Sdîffli i nie intre pnwMe 
Hae Ceausescu si regele iu Ms

MADRID 21 (Agerpres). — Regele 
Spaniei, Juan Carlos, l-a primit 
marți pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, care efectuează 
o vizită oficială în Spania, la invi
tația ministrului spaniol al afaceri
lor externe, Fernando Moran.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, ministrul român a 
transmis regelui Juan Carlos și 
reginei Sofia un cald mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 

'sănătate și fericire, de bunăstare po- 
porului spaniol prieten.

Regele Spaniei a exprimat vii 
mulțumiri și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Socialiste 
România și tovarășei Elena Ceaușescu 
un cordial salut și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului român. Evo- 
cînd cu plăcere convorbirile la nivel 
înalt care au avut loc cu prilejul 
vizitei șefului statului român în 
Spania, în 1979, regele Juan Carlos 
a exprimat dorința de a da curs 
invitației președintelui Nicolae 
Ceaușescu de a vizita România, în 
timpul acestui an.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă,

in spiritul înțelegerilor la nivel înalt, 
a raporturilor de colaborare româ- 
no-spaniole atît pe plan bilateral, cit 
și in viața internațională, relații care 
au o îndelungată și bogată tradiție și 
care sînt fundamentate pe egalitate, 
stimă și încredere reciprocă. A fost 
reiterată hotărîrea de a se acționa 
pentru extinderea continuă a acestor 
relații, pentru adîncirea și întărirea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și spaniol în dome
niile politic, economic, cultural-ști- 
ințific, a conlucrării mai strînse a 
celor două țări în direcția promovă
rii păcii, înțelegerii și dezarmării în 
Europa și în lume.

S-a apreciat că impulsionarea con
tactelor și schimburilor guvernamen
tale, dinamizarea și diversificarea 
schimburilor și cooperării economice 
și în alte domenii corespund intere
selor ambelor popoare.

în cadrul convorbirii au fost abor
date și unele probleme internațio
nale actuale, în spiritul promovării 
politicii de pace, destindere și cola
borare între națiuni.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă deosebit de cordială, au 
participat Vasile Șandru, ambasado
rul României în Spania, și Jose Ma
ria Alvarez de Sotomayor y Castro, 
ambasadorul Spaniei în România.

Pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase 

prin mijloace pașnice!
MANAGUA 21 (Agerpres). — .La 

Managua a avut loc sesiunea solem
nă a Consiliului de Stat consacra
tă aniversării a 50 de ani de la a- 
sasinarea lui Augusto Cesar San- 
dino, erou al luptei popoarelor la- 
tino-americane pentru independen
tă. Cu acest prilej, participanții — 
delegați din țară și invitați de pes
te hotare, între care liderul Parti
dului Revoluționar Dominican, vi
cepreședinte al Internaționalei So
cialiste, Jose Francisco Pena, fostul 
președinte al Venezuelei, Carlos 
Andres Perez, și fostul șef al sta
tului costarican, Jose Figueres Fer
rer — s-au pronunțat pentru solu
ționarea tuturor controverselor prin 
mijloace pașnice, pe calea negocie
rilor, fără amestec străin. în acest 
context, ei au condamnat cu fermi
tate politica de forță sau amenin
țare cu forța, ca și manevrele mi
litare din America Centrală, care 
tind să agraveze și mai mult situa
ția din regiune.

Evoluția situației din Liban
9 9

® Continuă operațiunea de retragere a conîinqentulni 
american din ’ cadrul Forței multinaționale ® Noi lupte la 
Beirut și in rețjîunea muntoasă ® Bombardamente ale 

aviației israeliene
BEIRUT 21 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar american, 
citat de agențiile A.P. și U.P.I., a 
anunțat că marți a început opera
țiunea de retragere a contingentului 
american din cadrul Forței multi
naționale din Liban, staționat in 
jurul perimetrului aeroportului din 
capitala libaneză. Pușcașii marini 
americani urmează a fi amplasați 
pe nave aparținînd Flotei a Vl-a a 
S.U.A., aflate în apele teritoriale li
baneze. Purtătorul de cuvînt a de
clarat că, in momentul începerii 
operațiunii, la Beirut se aflau apro
ximativ 1 300 pușcași marini. El nu 
a precizat cind se va încheia retra
gerea, estimind doar că operațiunea 
ar putea dura una sau două săptă- 
mini.

BEIRUT 21 (Agerpres). — în 
noaptea de luni spre marți s-au 
intensificat schimburile de focuri la 
Beirut peste linia de demarcație in

tre sectoarele de est și de vest ale 
orașului, ca și în regiunea de munte 
Souk El-Gharb. Agenția France 
Presse relatează că, in cursul zilei, 
ciocnirile s-au diminuat. Citind un 
comunicat al poliției libaneze, 
agenția A.P. transmite că bilanțul 
luptelor din cursul nopții și de 
marți dimineața s-a ridicat la 11 
morți și 85 răniți, civili și militari.

Pe de altă parte, marți, pentru a 
doua oară în ultimele 48 de ore, 
avioane militare israeliene au bom
bardat zona de munte de la est de 
Beirut, controlată de milițiile druze, 
precum și localitatea Al Jididiya, 
situată de-a lungul șoselei Beirut— 
Damasc, a anunțat postul de radio 
oficial libanez, reluat de agențiile 
U.P.I. și France Presse. Postul de 
radio al Partidului Socialist Progre
sist a menționat că apărarea an
tiaeriană a milițiilor druze a intrat 
în acțiune împotriva aparatelor is
raeliene.

CONSECINȚE ALE CRIZEI ECONOMICE 
ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

CUVIHTAREA ROSTITA DE WOJCIECH JARUZELSKI
la plenara C.C. al PtM.U.P.

VARȘOVIA 21, (Agerpres). — 
Luind cuvintul fa plenara C.C. al 
P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a subli
niat importanța apropiatei Confe
rințe a partidului, care trebuie să 
analizeze temeinic stadiul îndeplini
rii programului celui de-al IX-lea 
Congres, a liniei îndreptate spre 
înnoirea socialistă. Această analiză 
va deschide o etapă nouă în pro
cesul înfăptuirii programului, va 
prilejui noi inițiative și o activitate 
mai eficientă, a relevat vorbitorul, 
adăugind că la conferință eforturile 
trebuie concentrate asupra studierii 
posibilităților nefolosite încă, asupra 
elaborării metodelor și modalităților 
de a înfăptui mai eficient obiectivele 
prevăzute de Congresul al IX-lea.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri din P.M.U.P., ă 
continuat W. Jaruzelski, au demon
strat că, deși cu greutăți și piedici, 
procesul de consolidare ideologică și 
organizatorică a rindurilor partidului 
se desfășoară permanent și sistema
tic. Aceasta își găsește o expresie 
tot mai puternică in primul rînd in 
activitatea desfășurată, in eficiența 
ei. Organizațiile de partid trebuie 
să-i folosească în mai mare măsură 
și mai eficient pe muncitori în acti-

vitatga lor, a relevat apoi vorbitorul. 
W. Jaruzelski s-a referit, în conti
nuare, la o serie de sarcini privind 
tînăra generație, problema promo
vării sociale a femeii, a locului aces
teia în viața partidului și societății, 
și activitatea partidului în rindurile 
intelectualității, îndeosebi în mediul 
științific, de creație, tehriico-ingine- 
resc și didactic.

în legătură cu apropiatele alegeri 
în consiliile populare, vorbitorul a 
spus : Noi vedem în alegeri o etapă 
deosebit de importantă a normali
zării politice, sociale și psihologice. 
Dorim ca aceasta să constituie un 
pas uriaș pe calea spre înțelegere, o 
înțelegere concretă, întemeiată pe o 
motivație patriotică, pe principiile 
socialiste și pe înnoirea socialistă.

Dorim ca viitoarea conferință să 
evalueze în mod obiectiv și just ac
tivitatea noastră. Conștiința realiză
rilor și înfăptuirilor, ca și a rezer
velor încă nefolosite, precum și a 
momentelor slabe, încă nedepășite, 
ne mobilizează și ne înarmează, ne 
apără în fața rutinei, ne stimulează 
la o activitate mai eficientă și, prin 
aceasta, la servirea mai bună a cau
zei muncitorești, a oamenilor mun
cii, a patriei socialiste, a spus în în
cheiere W. Jaruzelski.
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ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU DEZARMARE SI PACE

Să fie oprită instalarea de noi rachete în Europa I
BONN 21 (Agerpres). — Oameni 

de artă, ziariști și alte categorii de 
intelectuali din R.F. Germania s-au 
pronunțat pentru stoparea staționă
rii de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa. în-

tr-un apel de pace dat publicității 
la Bonn de oamenii de artă vest- 
germani se relevă, de asemenea, că 
sistemele de rachete existente deja 
trebuie desființate, pentru asigura- ’ 
rea păcii și securității pe continent 
și in întreaga lume.

NU experimentării 
rachetelor nucteare 

în Canada !

Demonstrație de 
împotriva escaladării

ATENA 21 (Agerpres). — La 
Atena a avut loc o demonstrație de 
masă împotriva escaladei înar
mărilor. Demonstranții purtau pa
nouri cu lozinci pe care scria 
„NU — N.A.T.O. și cursei înarmă-

Este necesară 
restabilirea încrederii 

internaționale
WELLINGTON 21 (Agerpres). — 

Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, aflat în vizită oficială în 
Noua Zeelandă, a avut convorbiri 
cu omologul său neozeelandez, 
Warren Cooper — transmite agen
ția Taniug. Notînd cu îngrijorare 
accentuarea încordării pe plan in
ternațional, cei doi miniștri au sub
liniat necesitatea restabilirii încre
derii, a încetării cursei înarmărilor 
șl angajării de negocieri, care să 
ducă la soluționarea justă a proble
melor internaționale și la asigura
rea păcii în lume. In context. L. 
Moisov și W. Cooper au relevat ro
lul important pe care îl pot juca 
țările mici și mijlocii în procesul 
reinstaurării destinderii internațio
nale.

masă la Atena 
cursei înarmărilor

rilorl" și „Afară cu bazele militare 
străine din Grecia!". Reprezentanții 
participanților la demonstrație au 
remis Ministerului de Externe al 
Greciei o rezoluție în care se sub
liniază că cererea privind ieșirea 
Greciei din N.A.T.O. se bucură de 
sprijinul întregului popor elen.

OTTAWA 21 (Agerpres). — Con
gresul anual al Federației oameni
lor muncii din provincia canadiană 
Alberta a adoptat o rezoluție prin 
care condamnă experimentarea ra
chetelor nucleare americane, care 
urmează să aibă loc în zona respec
tivă. . Congresul s-a pronujițat, de 
asemenea, pentru transformarea în
tregii Canade intr-o zonă denuclea- 
rizată.

Ministrul canadian al apărării, 
Jean Jacques Blais, a confirmat că 
testarea rachetelor nucleare ameri
cane „Cruise" va începe luna vii
toare, în provincia Alberta, din 
nordul țării.
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LONDRA. „Noul buget militar al 
S.U.A., prezentat Congresului, in
clude și suma de 5,6 miliarde dolari 
prevăzută pentru 
lelor»" — scrie 
„Daily Telegraph", comentînd pre
vederile proiectului de buget înain
tat de administrație Congresului 
spre dezbatere și aprobare. Referin- 
du-se in continuare la acest proiect 
de buget, care, de fapt, „deplasea
ză cursa înarmărilor în Cosmos", 
ziarul londonez face o paralelă cu 
filmul „Războiul stelelor". „Se are 
in vedere continuarea cercetărilor 
și dezvoltarea unui tip de «satelit 
ucigaș» — armă rachetă care să 
poată fi folosită pentru distruge
rea sateliților plasați pe orbite joa
se. Prima experiență cu un aseme
nea tip nou de armă a avut loc luna 
trecută". Și corespondentul din 
Washington al ziarului adaugă : 
„Acest buget al «războiului stele-

■«Războiul ste- 
ziarul britanic

lor» mai prevede in planurile sale 
platforme spațiale și arme laser 
antirachetă".

„Din cele 925,5 miliarde dolari pre
văzute de proiectul de buget pen
tru viitorul an fiscal la capitolul 
cheltuieli, partea cea mai impor
tantă, de peste o treime, revine 
Pentagonului, respectiv, 313,3 mili
arde dolari" — continuă „Daily Te
legraph". „Aceasta reprezintă o 
creștere de 9,3 la sută față de 1984. 
Iar administrația nu face nici un 
secret din faptul că anul viitor va 
mai cere o sporire de 8,4 la sută 
la același capitol. Sumele respec
tive pentru apărare depășesc cu 
mult cheltuielile din perioada de 
vîrf a războiului din Vietnam, in 
timp ce sumele cheltuite în timpul 
războiului din Coreea și in timpul 
celui de-al doilea război mondial 
par infime pe lingă cele de astăzi".

î

BONN. — Numărul firmelor fali
mentare din R. F. Germania a con
tinuat să crească in anul 1983, 
transmite agenția Associated Press. 
Potrivit agenției, anul trecut s-au 
înregistrat 16 114 falimente — 1,5 la 
sută mai mult decît în 1982 — ceea 
ce a determinat o sporire a șoma
jului în țară.

LONDRA. — Industria carboniferă 
britanică este una dintre ramurile 
cele mai afectate de criza economi
că. Numai în ultimul an au fost 
închise 20 de mine, fiind concediați 
18 000 mineri, ceea ce a contribuit 
la sporirea numărului șomerilor, ce 
depășește,. în prezent, nivelul de trei 
milioane. Potrivit revistei britanice 
„Observer1*, în viitoarele luni se vor 
închide încă 30 de mine, alte 30 000 
de persoane urmînd să rămînă fără 
un loc de muncă. Dealtfel, o .serie 
de prognoze efectuate de institute 
specializate estimează că numărul 
locurilor de muncă în industria car
boniferă se va reduce cu un sfert, 
pînă la sfirșitul acestui an, compa
rativ cu 1982.

PLENARA C. C.
AL P. C. LUXEMBURGHEZ

LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 
La Luxemburg s-au desfășurat lu
crările plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Luxembur
ghez. Au fost examinate probleme 
privind pregătirile pentru alegerile 
parlamentare de la 17 iunie 1984, 
precum și pentru alegerile în Parla
mentul (vest-)european. La plenară 
s-a hotărît ca, la 11 martie, să aibă 
loc conferința națională a partidu
lui, la care va fi stabilit programul 
de activitate al P.C. Luxemburghez 
pe perioada campaniei electorale.Reformă agrară m Nicaragua

MANAGUA 31 (Agerpres). — Mi
nistrul dezvoltării agrozootehnice și 
reformei agrare din Nicaragua, Jai
me Wheelock, a anunțat că în cursul 
lunii februarie a.c. vor fi împărțite 
țăranilor din diferite regiuni ale țării 
titluri de proprietate însumînd o su
prafață totală de 85'413 hectare, in
formează agenția de presă A.N.N. 
Declarația lui Jaime Wheelock a fost 
făcută cu prilejul acordării primului 
act de proprietate pe anul 1984, în 
localitatea Palacaguina, din apropie
re de Managua.

BRUXELLES. — în cea mai re
centă prognoză a sa, elaborată din 
însărcinarea guvernului, Biroul de 
planificare belgian estimează că șo
majul ya crește vertiginos in țară. 
Astfel, se apreciază că, in viitorii 
patru ani, armata șomerilor se va 
mări cu peste 200 000 de persoane, 
chiar și în condițiile unei creșteri 
economice modeste — așa cum se 
așteaptă. Potrivit datelor oficiale, la 
sfirșitul lunii ianuarie a acestui an 
numărul șomerilor din Belgia se 
ridica la 523 000.

în cadrul lucrărilor Congresului 
Partidului Social-Creștin Flamand 
(C.V.P.), membru al coaliției guver
namentale din Belgia, primul minis
tru, Wilfried Martens, și-a reafirmat 
intenția de a proceda la adoptarea de 
noi măsuri de austeritate. 'Acestea 
vizează reducerea cu 200 miliarde 
franci belgieni a deficitului bugetar 
al țării in următorii trei, patru ani, 
informează agenția France Presse.

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

ITALIA^ O inițiativă larg susținută:

„BAZELE PĂCII“ SĂ IA LOCUL BAZELOR DE RACHETE!
începerea instalării la baza mili

tară de la Comiso (Italia) a prime
lor rachete nucleare „de croazieră" 
— ce urmează a deveni operaționale 
în a doua jumătate a lui martie — 
a determinat o puternică intensifi
care a mișcărilor antinucleare la 
scara întregii țări. „Nu trebuie in 
nici un fel să ne resemnăm cu si
tuația creată, ci, dimpotrivă, tre
buie să luptăm cu toate forțele pen
tru a opri cursa înarmărilor nuclea
re, pentru a face ca rațiunea să 
triumfe" — se arată în apelul „CO
MANDAMENTULUI NAȚIONAL DE 
.COORDONARE A MIȘCĂRILOR 
PENTRU PACE".

Un referendum neoficial 
cu milioane de participant!. 
Numeroase forțe politice italiene au 
cerut, in repetate rînduri, ca in le
gătură cu această problemă de im
portanță vitală pentru țară să se 
pronunțe întregul popor italian prin 
intermediul unui referendum națio
nal, neoficial, care, prin rezultatele 
sale, să dea expresie voinței de pace 
a întregului popor italian. în comi
tetul de „garanți" ai referendumului 
figurează o serie de personalități 
prestigioase, între care fostul secre
tar general al partidului socialist, 
Francesco de Martino, senatorul Ra- 
niero la Valle, directorul ziarului 
„Paese Sera", Piero Pratesi, fostul 
primar al Romei, Giulio Carlo Ar
gan, editorul Einaudi, regizorii de 
film Ettore Scola, Carlo Lizzani și 
Nanni Loy, sculptorul Giacomo, 
Manzu, scriitorii Enzo Siciliano și 
Paolo Volponi ș.a.

în cadrul referendumului, desfă
șurat deja în mai multe regiuni' ale 
țării, cetățenii sînt chemați să răs
pundă la două întrebări : „Sinteți de 
acord cu instalarea rachetelor la Co
miso și în Italia, in general ?“ ; 
„Credeți că decizia supremă in ce 
privește instalarea rachetelor nu
cleare in Italia trebuie luată de po
porul italian, prin intermediul unui 
referendum hotărît de parlament 2" 

La mijlocul lunii ianuarie, cu pri
lejul unei conferințe de presă orga
nizate la Roma, reprezentanții Co
mandamentului național de coordo
nare a mișcărilor pentru pace au fă
cut cunoscut că în cursul anului tre

cut au fost consultați, în cadrul re
ferendumului neoficial, peste un mi
lion și jumătate de italieni. Din 
aceste prime rezultate reiese că peste 
80 la sută din cetățenii țării se opun 
instalării rachetelor americane pe 
teritoriul Italiei. „Tocmai de aceea 
vom acționa in așa fel, declara unul 
din participanții la conferința de 
presă, ca pînă la data de 16 martie, 
dată la care rachetele «Cruise» ur
mează să devină operaționale, numă
rul participanților la referendum să 
depășească cinci milioane".

în afara inițierii acestui referen
dum, comitetele pentru pace din țară 
au hotărît să lanseze, începînd de la 
1 martie, o campanie de stringere de 
semnături in favoarea unei legi de 
ințiativă populară contra instalării 
de rachete pe teritoriul Italiei. „Știm 
că sînt de ajuns doar 50 000 de sem
nături — au arătat conducătorii aces
tora — dar noi contăm să strîngem 
cîteva milioane. De aceea, campania 
de stringere a. semnăturilor va conti
nua pîriă la sfirșitul anului".

Crește numărul militanțî- 
lor din „taberele păcii". A?a 
cum se știe, odată cu tehnicienii 
americani, la Comiso, micul centru 
agricol, situat nu departe de Ragusa, 
capitala provinciei siciliene cu ace
lași nume, au început să sosească și 
locuitori din alte regiuni ale Italiei. 
Ei au fost primii participant la un 
șir de acțiuni protestatare de ră
sunet. „Orășelul nostru — declara 
Antonio Giurato, unul din organi
zatorii „Comitetului unit pentru pace 
și dezarmare" din Comiso — se 
află acum in centrul atenției tutu
ror acelora care doresc să se an
gajeze în. lupta contra pericolului 
nuclear. Cei sosiți aici din toate col
țurile țării sînt oameni de concepții 
foarte diferite, dar pe toți îi unește 
voința de a împiedica construirea 
unei noi baze militare". Deosebit de 
semnificative. sint și inițiativele ti
nerilor militanți pentru pace și de
zarmare veniți la Comiso din întrea
ga Italie. Grupul acestora a hotărit 
să cumpere terenurile care înconjoa
ră aeroportul, pe teritoriul căruia se 
construiește în prezent baza. Pentru 
început au în vedere o suprafață de 
circa 15 000 metri pătrați. O parte din

bani a fost împrumutată, iar alta 
provine din donații. Pe acest teren se 
află deja in curs de construire un 
centru de studii internaționale asu
pra păcii, o zonă rezervată culturilor 
agricole, o zonă ecologică și o tabără 
de corturi.

în prezent, la Comiso $i în împre
jurimi se extinde o campanie de sti
mulare a noi achiziții de terenuri. A 
fost lansată, în acest sens, o lozincă 
ce se bucură de un ecou favorabil : 
„Cumpărați propriul dumneavoastră 
metru pătrat de pace in jurul bazei 
de eurorachete !“ Propriul dv. metru 
de pace... Dar campania achiziționării 
terenurilor din fostul aeroport Vicen- 
zo Magliocco are și un alt scop. Se 
urmărește încercuirea bazei, pentru 
a se bloca orice încercare de expro
priere și extindere a aeroportului, 
într-o corespondență din Comiso, tri
misul special al revistei „L’EURO- 
PEO" descria astfel atmosfera exis
tentă în „taberele păcii" : „Mă aflu 
într-o căsuță situată pe șoseaua pro
vincială ce duce la Licodia Eubea, 
chiar în spatele zidului ce înconjoară 
în zona nord-vest baza militară. Aici 
se află tabăra militanților pentru 
pace, care și-au exprimat opoziția 
față de «proiectul irațional de exter
minare nucleară». în fața casei se 
află lozinca ; «Nu rachetelor nuclea

re», iar terenul înconjurător a fost în 
întregime cultivat. Numărul militan
ților din taberele păcii de pe tere
nurile cumpărate se află în continuă 
creștere, tot la fel cum se intensifică 
și formele lor de' protest împotriva 
rachetelor. «Nu vrem aceste rachete
— spunea unul din acești militanți — 
nu vrem ca Sicilia sau Italia să ame
nințe pe cineva, la fel cum nu vrem 
ca țara noastră să devină o țintă 
nucleară»".

„Plin luptă unită". >To“te 
marile probleme ale lumii — inclu
siv cea a rachetelor — declara nu de
mult secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Enrico . Berlinguer
— își pot găsi rezolvări constructive 
numai atunci cind popoarele acțio
nează unite. Tocmai de aceea, poporul 
nostru, forțele politice de cele mai 
diferite convingeri trebuie să-și in
tensifice lupta lor, să desfășoare noi 
și ample acțiuni unitare pentru sto
parea amplasării noilor rachete cu 
raz.ă medie de acțiune in Europa, 
pentru reîntoarcerea la masa tratati
velor și realizarea unui acord care să 
ducă în final la eliberarea continen
tului și a întregii planete de coșma
rul nuclear".

La chemarea Federației sindicale

Africa ar putea deveni un pustiu dacă nu se adoptă 
măsuri eficiente împotriva înaintării deșertului

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul in cadrul reuniunii 
internaționale de la Addis Abeba, 
avînd drept temă seceta și proble
mele alimentare ale unui mare nu
măr de state africane, Abebayo A- 
dedeji, secretar executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa, 
a avertizat că acest continent ar pu- 

.tea deveni un vast pustiu dacă nu 
se adoptă mpsuri eficiente împotri
va înaintării zonelor de deșert. El a 
menționat că seceta, care de fapt 
s-a înregistrat continuu într-o mare 
parte a Africii clin 1968, a înrăutățit 
situația alimentară gravă existentă 
deja pe continent, a dus la pierderi 
de vieți omenești, la reducerea 
drastică a șcptelului, la extinderea

accelerată a deserturilor și la epui
zarea resurselor de apă. In prezent, 
această calamitate naturală afectea
ză 34 de țări africane, aria lor iniin- 
zîndu-se din Sahel pînă în zone ce 
altădată n-au cunoscut absența în
delungată a precipitațiilor, cum sînt 
cele din estul și sudul Africii. Gra
vitatea penuriei de alimente dato
rate secetei este reflectată în redu
cerea cu 3,3 milioane tone a produc
ției de cereale înregistrate in 24 sta
te africane, in 1983, comparativ cu 
1931. Vorbitorul a apreciat că toate 
eforturile întreprinse pînă acum nu 
reprezintă altceva decît paleative și 
nu soluții ferme și efective, pe ter
men lung, pentru eliminarea ame
nințării existente.
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VIZITA SECRETARULUI GE
NERAL AL O.N.U. ÎN R.S. CEHO- 

l SLOVACĂ. Președintele R.S. Ceho
slovace, Gustav Husak, a avut 

I marți, Ia Praga, o întrevedere cu 
I secretarul general al O.N.U., Javier

Perez de Cuellar, aflat in vizită o- 
ficială în Cehoslovacia — infor
mează agenția C.T.K. Cu acest pri- 

Ilej au fost examinate principalele 
probleme ale situației internațio
nale, înainte de toate cele legate 

Ide întărirea păcii - și securității in
ternaționale, și participarea 6.N;U. 
la dezbaterea și soluționarea aces
tor probleme.

GUVERNATOR GENERAL ÎN 
BARBADOS. La propunerea gu- 

I vernului, Hugh Springer, cadru di
dactic, membru al Partidului La- 

I burist din Barbados, a fost desem
nat guvernator general al țării — 
s-a anunțat oficial la Bridgetown. 
Prin aceasta se pune capăt unei 
lungi perioade de incertitudine 

I privind succesiunea în funcția de 
guvernator general al Barbadosu- 

I lui, post rămas vacant după dece
sul, anul trecut, al fostului titular.

C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.J.L., în cea mai 
mare parte a localităților din țară au 
fost organizate manifestări de protest 
la care au participat reprezentanți ai 
tuturor formațiilor politice democra
tice. La Milano, miile de persoane 
participante la miting au format un 
lanț lung de mai mulți kilometri 
care a străbătut străzile orașului, 
„demonstrind — după cum scrie zia
rul „L’Unitâ" — că, in ciuda întreru
perii negocierilor de la Geneva, sînt 
mulți cei ce cred în necesitatea păcii 
și in posibilitatea reluării tratative
lor". Această manifestare a inaugurat 
campania „Lombardia — 84 — dru
mul spre pace", care s-a desfășurat 
timp de trei săptămîni in toate pro
vinciile regiunii lombarde. La Reggio 
Emilia a fost organizată o grevă de o 
oră în toate locurile de muncă, mii 
de persoane demonstrind pe străzile 
din centrul istoric al orașului sub 
lozinca „Nu poate exista pace în um
bra eurorachetelor!" La Veneția, 
pentru prima dată după mulți ani, 
toate formațiile de stingă au demon
strat împreună. La Pistoia, activita
tea s-a oprit pentru cinci minute, 
timp în care clopotele bisericilor au 
sunat, iar semafoarele de la intersec
ții au menținut lumina roșie. De
monstrații, greve, mitinguri, adunări 
au fost organizate, de asemenea, la 
Roma, Ancona, Napoli, Reggio Cala
bria, Udine, Livorno, Genova, Cre
mona, și în numeroase alte localități. 
Toate' acestea nu reprezintă însă decît 
preludiul acțiunilor de „o și mai 
mare amploare pregătite de Coman
damentul național de coordonare a 
mișcărilor pentru pace" din țară.

Radu BOGDAN

O impresionantă demonstrație la Roma, în împrejurimile Colisseum-ului, împotriva instalării de rachete americane 
cu fază medie de acțiune ia Comiso, pentru realizarea de măsuri concrete de dezarmare și in primul rînd de 

dezarmare nucleară

I 
Guvernatorul general în Barbados 
are atribuțiile protocolare de- șef 
al statului.

PRESA NIPONA anunță că Ja
ponia a respins cererea Statelor 
Unite de a majora importurile de 
produse petrochimice american'. 
Observatorii de la Tokio considei i 
că acest refuz va determina agra
varea tensiunilor comerciale dintre 
cele două părți, intr-un moment 
în care negocierile în vederea 
echilibrării comerțului bilateral 
bat pasul pe loc.

PENTRU APROVIZIONAREA 
STAȚIEI ORBITALE „SALIUT 7". 
în conformitate cu programul de 
asigurare a funcționării în con
tinuare a stației orbitale sovietice 
„Saliut 7“, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică de trans
port „Progress 19“. Ea va aduce la 
bordul stației „Saliut" diferite ma
teriale și utilaje. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., sistemele 
navei de transport funcționează 
normal.

ÎNCETAREA DIN VIATĂ A LUI 
M. ȘOLOHOV. La 21 februarie a 
încetat din viață scriitorul sovietic | 
Mihail Șolohov, transmite agenția 
T.A.S.S.

CAPACITĂȚI ALE FLOTEI CO- I 
MERCIALE MONDIALE NEUTI
LIZATE. în luna decembrie a a- 
nului trecut cota ncfolosită din to- | 
najul total al flotei comerciale 
mondiale se ridica la 79.83 milioa- i 
ne tone, reprezentînd 12 la sută din 
deplasamentul total.

UN CUTREMUR DE PĂMINT, 
avînd o intensitate de 4,5 grade pe | 
scara Richter, a fost înregistrat luni 
după-amiază in zona munților Ra- | 
docevo Cemerno din Iugoslavia. 
Agenția Taniug precizează că epi- ' 
centrul seismului s-a aflat la 135 
kilometri sud de Belgrad. Nu au 
fost înregistrate pagube materiale | 
sau victime.

CAPRICIILE VREMII. în Uz
bekistan, unde în această perioadă I 
a anului înfloresc de obicei migda
lii, pămîntul s-a acoperit în aceste I 
zile nu cu petale de flori, ci cu 
zăpada căzută din abundență în 
timpul unui viscol — informează i 
agenția T.A.S.S. A fost nevoie să 
se ia măsuri pentru degajarea căi- I 
lor ferate și a drumurilor, ca și 
pentru ocrotirea animalelor, nea
daptate la frig și zăpadă, amena- 
jîndu-se locuri speciale unde să se 
poată hrăni și adăpa.Seminar privind căile și modalitățile de extindere a cooperării latino-americane

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — Consecințele nefaste ale cri
zei economice mondiale asupra eco
nomiilor țărilor latino-americane și 
din zona Mării Caraibilor constituie 
tema principală a unui seminar care 
se va desfășura în localitatea colum- 
biană Cartagena de Las Indias, între 
23 și 26 februarie — relevă un comu
nicat al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.),

citat de agenția I.P.S. Cu acest prilej 
vor fi examinate căile și modalitățile 
de extindere a cooperării regionale, 
ca un mijloc de diminuare a efecte
lor crizei economice mondiale asupra 
economiilor naționale, urmind a fi 
abordate o serie de probleme legate 
de stabilirea unor relații mai juste 
și mai echitabile între statele occi
dentale dezvoltate și țările așa-nu- 
mitei lumi a treia.

Contacte diplomatice privind problemele
care confrunta

ROMA 21 (Agerpres). — In ca
drul conferinței de presă organizate 
la încheierea convorbirilor avute la 
Milano, Bettino Craxi, primul mi
nistru al Italiei, și Franțois Mitter
rand, președintele Franței, au expri
mat voința comună a celor două țări 
de a acționa pentru depășirea ac
tualei crize cu care este confrunta
tă Piața comună și relansarea coo
perării dintre 7,cei zece". Șeful sta
tului francez, care asigură, în pre
zent, președinția C.E.E., a insistat, 
între altele, asupra necesității „unui 
control mai strict asupra creșterii 
cheltuielilor comunitare". Premierul 
italian Bettino Craxi a confirmat 
voința. guvernului său de a „sprijini 
eforturile președintelui Mitterrand 
în vederea realizării unui acord la

Piața comuna
viitoarea reuniune la nivel înalt a 
C.E.E.".

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Guvernul britanic nu va accepta o 
soluție temporară pentru problemele 
fundamentale ale Pieței comune, în
tre care cele monetare, a declarat 
ministrul de externe britanic Geoffrey 
Howe, intr-un discurs rostit la 
Institutul Regal pentru Relații In
ternaționale de la Bruxelles. Agen
ția Associated Press relevă că, refe- 
rindu-se la contribuția Marii Brita
nii la bugetul C.E.E., Howe a decla
rat că guvernul său dorește să ia în 
considerare o sporire a acesteia 
„după realizarea reformelor cruciale 
necesare" în cadrul Pieței comune.

De pe urma contenciosului comercial interoccidental 
au de suferit țările în curs de dezvoltare 

Declarația directorului general al G.A.T.T.
LONDRA 21 (Agerpres). — Direc

torul general al G.A.T.T. (Acordul 
General pentru Tarife și Comerț), 
Arthur Dunkel, s-a pronunțat re
cent la Londra în favoarea unei noi 
runde a negocierilor multilaterale 
comerciale, considerînd că aceasta 
reprezintă singura modalitate de de
pășire a actualului impas.

Referindu-se la o serie de prog
noze din ultimul timp, directorul 
general al G.A.T.T. a spus că se spe
rase că redresarea economică ar an
trena dispariția anumitor măsuri 
protecționiste. Dar această așteptare 
s-a dovedit neîntemeiată pentru mo
ment, iar în Statele Unite, de exem
plu, tentația protecționistă este mai 
puternică decît orieînd. Pe de altă

parte, Arthur Dunkel a subliniat că 
de pe urma contenciosului comercial 
care opune S.U.A., Japonia și țările 
C.E.E. au de suferit țările în curs de 
dezvoltare. Acestea din urmă, deja 
supraîndatorate, descoperă că pro
dusele lor, abia devenite competiti
ve, se izbesc de noi bariere comer
ciale. Directorul general al G.A.T.T. 
a atras, de asemenea, atenția asupra 
necesității de a se institui o mai 
mare disciplină în privința trata
mentului produselor agricole și a 
făcut apel la „cei care vor decide 
politica agricolă comună a C.E.E. să 
nu scape din vedere repercusiunile 
internaționale ale deciziilor lor" — 
relatează agenția France Presse.
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