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Extinderea sistemelor
locale de irigații

în Hotărirea Congresului consi
liilor de-conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țărănimi, 
pornindu-se de la importanta extin
derii irigațiilor pentru progresul agri
culturii, pentru dezvoltarea intensivă 
ă producției agricole, s-a subliniat ne
cesitatea mobilizării tuturor forțelor 
pentru a se executa integral, an de 
an, lucrările de amenajare pe supra
fețele stabilite, astfel incit oină în 
1980 să se asigure irigarea a 3 mili
oane hectare, așa cum prevede planul 
cincinal. Potrivit planului. în acest 
an urmează să fie amenajate 225 000 
hectare pentru irigat, din care 35 000 
hectare în sisteme locale. Pentru în
deplinirea acestei sarcini, organele și 
organizațiile de partid. direcțiile 
agricole și uniunile cooperatiste. în
treprinderile de specialitate si con
ducerile unităților agricole au dato
ria să acționeze ferm în vederea 
grăbirii lucrărilor pe șantierele de 
hidroameliorații, astfel încît. chiar in 
vara acestui an. pe suprafețele res
pective să poată fi aplicate numărul 
prevăzut de udări.

Ploile din luna aprilie și apoi cele 
de scurtă durată din prima parte a 
lunii mai au refăcut rezerva de umi
ditate din sol. Cu toate acestea. în 
unele zone ale țării — cimpia Brăi
lei, centrul Dobrogei. sudul Olteniei 
— deficitul de apă din sol este destul 
de mare. De asemenea, așa cum afir
mă meteorologii, apa provenită din 
ploile repezi și scurte, căzute în ul
tima perioadă, se pierde foarte re
pede datorită temperaturilor ridicate. 
Iată de ce se impune ca acum să S(e 
acorde cea mai mare atenție asigu
rării condițiilor necesare care să per
mită irigarea unor suprafețe cit mai 
mari. Aceasta presupune atit buna 
funcționare a sistemelor de irigații (Continuare în pag. a IlI-a)

existente, cit și amenajarea altora 
noi.

Pe lingă sistemele mari de irigații 
care se realizează cu fonduri de in
vestiții de la stat si contribuția uni
tăților agricole din zona respectivă, 
trebuie extinse amenajările locale, 
în aceste sisteme se folosesc sursele 
locale de apă — iazuri sau acumulări 
mai mari rezultate prin construirea 
de baraje pe riuri și văi — apa este 
conțiusă pe canale deschise, iar ad
ministrarea ei se face, în principal, 
pe brazde. Asemenea lucrări se fac 
prin munca membrilor cooperativelor 
agricole, a celorlalți locuitori ai sate
lor și de către oficiile județene de 
îmbunătățiri funciare pentru lucrările 
cu grad sporit de tehnicitate. în fe
lul acesta. cu cheltuieli reduse pot fi 
folosite gospodărește sursele locale 
de apă. obtinîndu-se sporuri impor
tante de recoltă. încă la începutul 
primăverii, la recomandarea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole, 
birourile executive ale uniunilor ju
dețene au întocmit programe de mă
suri in care s-au prevăzut în mod 
concret, pe consilii intercooperatiste, 
pe fiecare unitate in parte, suprafețele 
de teren care vor fi amenajate în 
sisteme locale pentru irigații, alte 
lucrări de îmbunătățiri funciare care 
urmează să se desfășoare in acest an, 
eu termene si responsabilități precise.

Cu sprijinul organelor si al organi
zațiilor de partid. în multe județe, 
mii de cooperatori lucrează la ame
najarea noilor sisteme locale de iri
gații. Astfel, lucrările se desfășoară 
pe suprafețe mai mari în județele 
Dimbovita — 2’118 hectare. Buzău — 
1 300 hectare. Ilfov — 882 hectare. Olt 
— 850 hectare. Bihor — 636 hectare 
și altele. Constituie un fapt pozitiv 
că in unele din aceste județe — Dim- 
bovița și Buzău, de exemplu — la 

ÎN
Una din stațiile de pompare ale sistemului de irigații Crivina — Vinju Mare, din județul Mehedinți

chemarea comitetelor județene de 
partid si a uniunilor cooperatiste, 
zilnic, sute de cooperatori au lucrat 
la săparea de canale, la nivelarea 
terenurilor. Există condiții ca oină la 
31 mai să poată fi încheiate lucrările 
pe o suprafață de aproape 10 000 
hectare, fată de 8 000 hectare cit se 
prevăzuse initial a se amenaja in 
cooperativele agricole, suprafață care 
va putea fi irigată încă in vara aces
tui an.

Analizînd stadiul lucrărilor pe șan
tierele de irigații în sisteme locale, 
comandamentul central a constatat' 
că. in unele județe, ele se desfășoară 
în ritm nesatisfăcător. Din datele 
furnizate de Departamentul îmbună
tățirilor funciare rezultă că în patru 
județe — Gorj, Mureș, Satu 
Mare. Bistrita-Năsăud — lucrările 
de amenajări nu au început, iar in 
altele ritmul muncii pe șantiere este 
destul de scăzut. Această situație se da- 
toreste, în principal, faptului că or
ganizațiile de partid si conducerile 
unităților agricole nu s-au ocupat de 
mobilizarea cooperatorilor, a altor 
locuitori de la sate la această im
portantă acțiune. De asemenea. în 
unele locuri se manifestă tendința de 
a aștepta ca și amenajările pentru iri
gații în sisteme locale să fie execu
tate de către întreprinderi speciali
zate. Or. la asemenea amenajări, 
avind proiectele necesare, toate lu
crările pot fi executate de către 
membrii cooperativelor agricole sub 
îndrumarea specialiștilor din unitatea 
respectivă sau de la oficiile de îm
bunătățiri funciare. Se desprinde, 
așadar, necesitatea ca organele si or
ganizațiile de partid, uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole, cu 
sprijinul întreprinderilor de imbună-

Cu planul pe cinci luni 
îndeplinit

Oamenii muncii români și maghiari 
din industria iudetului Covasna ra
portează îndeplinirea cu 8 zile mai 
devreme a sarcinilor de plan pe pri
mele 5 luni ale anului. Colectivele 
din această parte a tării vor intra 
în luna iunie .cu un spor de produc
ție peste prevederi care se ridică la 
mai mult de 104 milioane lei. De re
marcat că din această producție rea
lizată peste prevederi. 86,5 la sută se 
obține pe seama creșterii productivi
tății muncii

★
Colectivul întreprinderii de produ

se refractare din Alba Iulia a reali
zat înainte de termen sarcinile de 
plan pe cinci luni. Pînă la sfirșitul 
lunii mai se prelimină obținerea unei 
producții globale suplimentare în va
loare de 9.6 milioane lei. Se vor pro
duce. peste prevederi. 300 tone cără
mizi refractare. 1 300 tone șamotă re
fractară si 180 tone prafuri exoter- 
me. întreaga producție suplimentară 
se realizează pe seama productivită
ții muncii, care a crescut cu 4 650 lei 
pe angaiat. fată de nivelul planificat. 
(Ștefan Dinică).

Prin creșterea 
suplimentară 

a productivității 
muncii

Harnicii constructori de autoturis
me din Pitești, folosind mai bine tim
pul de lucru și utilajele din dotare, 
promovind pe scară tot mai largă pro
gresul tehnic, au produs peste plan, 
de la începutul anului și pină în pre
zent. 1 325 de autoturisme și autouti
litare. precum și piese de schimb pen
tru tractoare și mijloace auto in va
loare de 20 milioane lei ; de aseme“ 
nea. planul la export a fost depășit 
cu 18.8 milioane lei valută, concreti
zate in 773 autoturisme. 2 013 cutii de 
vițeză și piese de schimb. De re
marcat că. în principal, sporurile de 
producție au fost obținute pe seama 
creșterii productivității muncii cu 2,1 
la sută peste prevederi, precum și in 
condițiile economisirii unor însemnate 
cantități de materii prime, combusti
bil si energie. (Gheorghe Cirstea).

secretar general al Partidului Comunist din Chile

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întilnit. luni după- 
amiază. cu tovarășul Luis Corvalan. 
secretar general al Partidului Comu
nist din Chile, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. efectuează o vizită de orie*- 
tenie în tara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Luis Cor
valan a adresat Partidului Comunist 
Român și în mod deosebit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. întregu
lui nostru popor cele mai calde mul
țumiri pentru solidaritatea activă ma
nifestată față de lupta comuniștilor 
chilieni, a celorlalte forte democratice 
și progresiste. din Chile, pentru pozi
ția principială în sprijinul cauzei 
drepte a ponorului chilian, pentru 
ospitalitatea de care se bucură patrio- 
ții chilieni — refugiati politici stabi
liți în România — și a dat o deosebită 
apreciere activității internaționale a 
P.C.R.. a României, pusă în slujba li
bertății și socialismului în lume, co
laborării și înțelegerii între popoare.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul general al P.N.U.D.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae CeaușeSbu. 
a primit, luni la amiază, pe directo
rul general al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
Bradford Morse, care face o vizită in 
tara noastră.

La intrevedere a participat George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne.

A luat parte, de asemenea, repre
zentantul P.N.U.D. in România. Bha- 
girathan R. Devarajan.

Oaspetele a mulțumit șefului sta
tului român pentru primirea acorda
tă si a exprimat, aprecierea sa deo
sebită pentru contribuția valoroasă 
ne care o aduce România la promo
varea si realizarea programelor or
ganizației. la intensificarea colaboră
rii economice și tehnico-știintifice 
dintre state.

Salutînd pe oaspete. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat solida
ritatea comuniștilor români, a între
gului -nostru popor cu lupta dusă de 
Partidul Comunist din Chile. împreu
nă cu celelalte forțe muncitorești si 
patriotice, pentru împlinirea idealuri
lor de libertate, democrație, progres 
și prosperitate ale poporului chilian.

*
Luni a sosit în Capitală tovarășul 

Luis Corvalan. secretar general al 
Partidului Comunist din Chile, care, 
în fruntea unei delegații de partid, e- 
fectuează o vizită de prietenie în tara 
noastră, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
Victor Cantero. membru al Comisiei 
Politice, al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Chile. Mireya Baltra. mem
bru al C.C. al P.C. din Chile.

împreună cu tovarășul Luis Corva
lan a sosit în tara noastră tovarășa 
Lili Corvalan. soția sa.

Exprimindu-si aprecierea fată de 
eforturile depuse de poporul român 
pentru depășirea greutăților provo
cate de distrugătorul cutremur de la 
4 martie. Bradford Morse a arătat 
că P.N.U.D. ințelcge să contribuie la 
înlăturarea urmărilor pricinuite de 
Seism.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția fată de modul in care se 
desfășoară colaborarea intre Româ
nia și P.N.U.D. in realizarea unor 
obiective de asistență tehnică. In 
acest context, oaspetele a reliefat 
interesul pc care-1 prezintă, in spe
cial pentru țările in curs de dezvol
tare. facilitățile oferite de România 
în vederea pregătirii cadrelor de 
conducere în domeniul economic.

Șeful statului român a subliniat 
importanta deosebită pe care Româ

în cursul întîlnirii a fost relevată 
hotărirea comună de a extinde și a- 
dînci bunele relații de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.C.

Convorbirile se desfășoară într-o at
mosferă de caldă prietenie și înțele
gere tovărășească.

★

La sosire, pe aeroportul OtopenI, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vilcu. președintele Comisiei Centrale 
de Revizie. Tamara Dobrin. membru 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcus. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

nia o acordă programelor sale d« 
cooperare cu P.N.U.D, și cu alte or
ganisme ale O.N.U. și a reafirmat 
hotărirea de a sprijini și in viitor 
înfăptuirea proiectelor acestei orga
nizații.

De ambele părți a fost reliefat 
rolul important care revine O.N.U. 
si organismelor sale specializate în 
reducerea decalajelor economice din
tre state. în identificarea de noi 
domenii de cooperare internațională, 
în promovarea progresului economic 
și social pe baza respectării inde
pendentei și suveranității statelor, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, in înfăptuirea unei noi or
dini economice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Omul simplu, modelator 
de istorie, erou al artei 

si literaturii noastre
Prezența omului 

simplu în literatură 
nu mai necesită de 
mult,, cel puțin teore
tic, 6 argumentare și 
justificări speciale. 
Pentru că ea s-a im
pus de la sine și pen
tru că în jurul ei s-au 
purtat, oricum, discu
ții semnificative care, 
chiar dacă nu au ofe
rit neapărat soluții 
definitive, au atras a- 
tenția asupra unor 
realități fundamentale 
pentru epoca noastră. 
O știu din proprie ex
periență și ea nu face 
altceva decît să con
firme observații și 
constatări de acum 
verificate : a scrie 
despre omul simplu 
nu e deloc un lucru 
simplu. Deoarece sim
plu nu e totuna cu 
simplist, schematic, u- 
nilateral, monoton — un 
adevăr de asemenea 
validat spre a mai 
pretinde explicații su
plimentare. Conținu
tul noțiunii însăși a 
cunoscut metamorfo
ze, reflectând depla
sări de structură deo
potrivă în obiectul a- 
cesteia, omul, pe 
care-1 numim simplu, 
evoluînd, firește, în 
pas cu vremurile, cit 
și în modul de a per
cepe o problematică 
vastă și complexă.

Istoria e mută și 
Impenetrabilă înaintea 
celui care se apropie 
de ea cu prejudecăți, 
doar spre a-și demon
stra convingerile su
biective, sau plictisit, 
rece, fără flacără, 
sceptic și ușor infa
tuat. Pînzele îndepăr
tate ale memoriei, 
scene de gen parcă, 
tremurând în ceață : 
tăbăcari cu fețele sco

bite și aerul greu im
pregnat de chimicale 
însoțindu-i ca o trenă, 
bărbați privind îngin- 
durați în sus pe firul 
apei, zumzetul mașini
lor răzbătind prin fe-, 
restrele căptușite cu 
plasă de sirmă ale 
fabricilor textile, șiru
rile de muncitori 
inundînd străzile car
tierului dimineața și 
seara la intrarea și la 
ieșirea din schimb... 
Imagini poate stereo- 
tipe. cită zbatere însă

Al. SIMION

în spatele luciului 
șters, de suprafață, 
cită mizerie și resem
nare, cită revoltă șr 
eroism 1 Știm prea 
puțin încă, prin lite
ratură, despre munci
torimea română, des
pre viața și lupta unei 
clase care, eliberîn- 
du-se pe sine, și-a a- 
sumat menirea istori
că și glorioasă de a 
elibera întregul popor. 
Figuri uluitoare au 
răsărit și au strălucit 
fie și scurt timp — 
existenta retezindu- 
li-se prea adesea în 
floarea vîrstei — pe 
firmamentul mișcării 
revoluționare a pro
letariatului din tara 
noastră. în ființa lor, 
consumindu-se fără 
cenușă, s-au îngemă
nat curajul și inteli
gența. dîrzenia și ge
nerozitatea. spiritul 
dragostei de patrie și 
al frăției internaționa
liste, devoțiunea sub
limă față de cauza 
socialismului. Sacrifi
ciul suprem a fost 
principiul înscris cu 
singe al unui act de

aderare totală ’ la un 
program pentru pro
gresul și victoria că
ruia n-au pregetat să 
se dăruie pină la ca
păt. Cine respiră in 
intimitatea clipelor, 
fie ele obișnuite sau 
de vîrf, deopotrivă de 
grăitoare pentru ceea 
ce a însemnat revolu
ționarismul român, va 
tresări emoționat, 
surprinzind vibrația 
unor idei și chemări 
de o intensitate și no
blețe mereu vie. Exis
tă epoca de avînt ro
mantic a pionierilor 
socialismului românesc, 
perioada de luptă acer
bă si temerară pentru 
apărarea idealurilor so
cialiste la începutul 
secolului, există anul 
1921. anul nașterii 
Partidului Comunist 
Român, și deceniile 
care i-au urmat, gre
vele de la Grivita si 
Lupeni. împotrivirea 
fată de fascism. Dof- 
tana. activitatea ilega
lă neîntreruptă în con
dițiile celei mai crun
te terori. Politica an
tipopulară a cercurilor 
diriguitoare, ideologia 
Si crima legionară, de
menta hitleristă și-au 
aflat adversarul cel 
mai consecvent si 
neînduplecat in parti
dul comuniștilor. Rolul 
hotăritor în pregătirea 
și declanșarea insurec
ției naționale antifas
ciste l-au avut, de a- 
semenea. comuniștii. 
Și. desigur, ulterior. în 
istoria modernă de re
naștere socială si na
țională. de transfor
mări revoluționare, 
care au ridicat Româ
nia la un grad superior
(Continuare 
în pag. a IV-a)

noastră nouă, socialistă 
nesecat izvor de inspirație

Opinii, deziderate, sugestii ale cititorilor despre cărți și creația literară

Cimpul fertil al literelor românești s-a îmbogățit, în 
anii din urmă, cu un șirag de opere valoroase, menite să 
înnobileze viața și simțirea oamenilor. Răspunzind che
mărilor insuflețitoare ale partidului, formulate cu clari
tate in documentele Congresului al Xl-lea, in cele ale 
Congresului educației politice și al culturii socialiste, 
creatorii în domeniul literaturii au făurit lucrări repre
zentative pentru epoca pe care o trăim, inspirate din rea
litățile arzătoare ale construcției socialiste, din trecutul 
de luptă al poporului nostru, din eroismul comuniștilor. 
Mesajul lor artistic este tot mai larg receptat de masele 
de constructori ai noii orinduiri socialiste, bucurindu-se,

ca niciodată în trecut, de prețuire și admirație din partea 
a milioane și milioane de cititori.

Dezvoltarea impetuoasă a patriei socialiste, lărgirea 
neîncetată a orizontului spiritual al oamenilor muncii im
pun scriitorilor sarcini pe măsură. Datorită lecturii bo
gate, diverse, pe care scriitorii le-o oferă, cititorii devin 
tot mai exigenți. Ei sînt dornici să se regăsească, tot mai 
veridic, in paginile noilor creații literare, să afle răspuns 
la problemele de muncă și de viață care ii preocupă.

Prezentăm in cele ce urmează, acum, in preajma Con
ferinței naționale a scriitorilor, unele cerințe formulate 
de cititori, de iubitorii de carte de la noi.

„Mărturii emoționante despre 
epoca glorioasă pe care o trăim"

Răspunzind la ancheta noastră. PA
VEL CIURDARU, muncitor Ia secția 
turnătorie a întreprinderii de vagoa
ne din Arad, a arătat : ..Bună parte 
din timpul meu liber o dedic lec
turii. apelînd pentru aceasta nu nu
mai la biblioteca întreprinderii sau 
la cea municipală, ci și la rețeaua de 
librării de unde îmi procur cârti 
pentru biblioteca personală. Dar nu 
o dată trecînd prin librării după nou
tăți în ale beletristicii m-am gindit 
că numai la noi în întreprindere sint 
multi oameni care de 30—35 de ani 
muncesc la același loc de muncă și 
pe care, fără a fi lipsit de modestie, 
îi, pot numi - adevărati eroi pentru 
multele fapte pe care le-au realizat 
de-a lungul anilor. Oare despre ce au 
însemnat acești 30 de ani pentru ei. 
pentru noi toti nu s-ar putea scrie 
mai mult si mai bine ? Cred că da. 
Și despre oamenii de aici, despre pro
filul lor moral s-ar putea scrie, des
pre devotamentul și strădania lor. 
despre modul în care au înțeles 
și înțeleg" ei să conducă si să pună 
direct mina la rezolvarea efec
tivă a problemelor producției, despre 
viața lor de dincolo de uzină. Intr-un 
cuvînt. dorim cărți scrise — cu căl
dura și priceperea pe care scriitorii

noștri o posedă și o dovedesc de 
atîtea ori — despre adevărurile pe 
care îi invităm să le culeagă direct 
Ia fata locului. în mijlocul nostru. 
Munca Și viata tării oferă la tot pa
sul surse de inspirații, mărturii e- 
moționante despre epoca glorioasă pe 
care o trăim".

GHEORGHE CĂLIN - brigadier la 
C.A.P. „Gh. Doja“. județul Ialomița : 
..Citim cu plăcere, si eu. si soția, si 
copiii cărțile noi care apar. Avem 
acasă o bibliotecă bunicică. Ori de 
cite ori sosesc la librărie cărți noi 
mai cumpărăm cîteva. Cel mai mult 
insă ne plac romanele din viata sa
tului. si cele vechi, dar mai ales cele 
noi. Și dacă citim cărți, avem si noi 
păreri despre cărți. Poate acum. 
aprQaoe de ziua cind scriitorii din 
toată tara se vor aduna la București, 
la o conferință, e bine să ne împăr
tășim și noi. cititorii, citeva ginduri 
desore carte.

Ne-am bucura mult si ne-ar fi de 
mare folos dacă in cărțile lor scriitorii 
ar arăta cum muncesc și cum trăiesc 
țăranii Astăzi, mai ales copiii, care 
se bucură de lumina cărții si aiung 
pină la cele mai înalte scoli.

Venind mai des pe la noi. scriitorii ar 
putea să cunoască mai bine drumul pe

care I-am străbătut pină azi. Comuna 
noastră numără abia 50 si ceva dg 
ani. E formată toată din munteni 
care s-au stabilit aici după primul 
război mondial. Mai aproape de viată, 
scrisul oamenilor de condei ar fi mai 
rodnic. Si noi l-am primi cu sporită 
bucurie...".

„Apar mai multe cârti cu teme so
ciale importante, cu forță educativă 
— a subliniat RICHARD WAGNER, 
tehnician la întreprinderea poligra
fică Sibiu — dar după părerea mea.1 
unele goluri tot mai există. Ră- 
min încă pe dinafară teme ma
jore ale vieții noastre cotidie
ne. ale acestei perioade de efer
vescentă politică, economică, socială 
și culturală pe care o străbatem, ale 
timpului nostru de construcție, de 
avînt. de revoluție. Și noi știm că o 
literatură mare, adevărată. în primul 
rînd astfel de teme mari și adevărate 
trebuie să reflecte.

Referindu-mă numai la Sibiu, mă 
gîndesc cit de mult și de frumos s-ar 
putea scrie despre omul nou de astăzi, 
despre prietenie, indiferent de națio
nalitate. despre felul în care se mode
lează conștiințele, profilul moral al 
celui de lingă tine, din marile uzine, 
din orașele și satele noastre care se 
schimbă văzînd cu ochii în mai bine. 
Aștept, de pildă, o carte care să por-
(Continuarc în pag. a IV-a)

Creația literară,
statornic militantă pentru 

triumful forțelor noului
-*

Act fundamental de 
cultură unanimă. „Cîn- 
tarea României" se în
scrie ca un capitol fas
cinant de demografie 
spirituală, in măsura 
în care sute de mii de 
oameni cintă. declamă, 
dansează sau joacă 
teatru pentru bucuria 
inimilor for. încintate 
să descopere frumosul. 
Artă spontană și ge
nuină, arta amatori
lor. inspirată de tradi
ții milenare. îmbogă
țită. plural, cu expe
riențe contemporane, 
va fertiliza arta cultă 
printr-o infuzie de ti
nerețe — tinerețe ne
alterată de clișee — 
după cum va profita 
de profesionalismul 
artei culte, care însu
mează întreaga noas
tră evoluție de cultu
ră. întreg patrimoniul 
nostru artistic. La lam
pa acestei realități. 
„Cîntarea României" 
se definește ca o vas
tă mișcare de avan
gardă artistică. dacă 
acordăm termenului a- 
vangardă conținutul a- 
decvat. mișcare des
chizătoare de căi ine
dite în domeniul cu
noașterii si exprimării 
frumosului. O aseme
nea desfășurare uriașă 
de for*° nu se relevă 
pe purcele si. mai pu
țin decît orice : nu în
găduie bilanțuri pre
cipitate. Avangarda, 
cea reală si autentică, 
s-a caracterizat prin
tr-o fertilizare tenace, 
în timp, a altor dome
nii ale cunoașterii si 
si-a dat roadele în 
cele mai neprevăzute 
sectoare ale gîndirii și 
sensibilității umane. 
Deși la prima ediție. 
Si înainte de închide
rea ei. o primă con

cluzie se și impune 
cunoștințelor noastre : 
interesul stirnit în rîn- 
durile a milioane de 
spectatori, care recep
tează manifestările de 
teatru, dans sau muzi
că intr-un spirit com
prehensiv. dar și de e- 
xigentă critică. Și pot 
fi formulate unele 
pretenții îndrituite. 
Astfel, participarea ar
tiștilor profesioniști 
sau aportul scriitorilor 
la stimularea si susți
nerea uriașului efort

Aurel BARANGA

al artei arrtatoare este 
abia la început.

Viitorul va trebui să 
pună în lumină o me
todologie mai activă a 
tuturor factorilor inte
resați în determinarea 
unei aprofundări te
matice si a unei ex
primări artistice mai 
fecunde a milioanelor 
de oameni ce descope
ră frumusețea, cu un 
sentiment de uimire si 
încintare. Arta cultă, 
care în marele festi
val popular nu se 
plasează la un pol 
opus, ci in miezul de 
osmoză a ambelor mo
dalități. tine pasul în
noirii. descoperind 
însă poziții — ca să ne 
exprimăm. în conti
nuare. în termenii a- 
vangărzii ce înaintea
ză cutezător — insufi
cient apărate. Cele 
două mari aniversări 
„1907“ și „Independen
ța" au stimulat inspi
rații nebănuite si nici
odată teatrul nostru 
n-a cunoscut o eclo
ziune mai masivă si 
mai felurită de moda
lități artistice. Tea

trul istoric înregistrea
ză o adevărată renaș
tere. în măsura în 
care stadiul dramei 
romantice a fost de
pășit. in favoarea unei 
meditații dramatice 
asupra vieții, societă
ții și istoriei. Dar ală
turi de asemenea rea
lizări remarcate și re
marcabile. dintre care 
nu cităm decit „Ră
ceala" de Marin So- 
rescu si „Două ore de 
pace" de D.R. Popescu, 
s-au ivit și unele în
cercări — nu mai ti
mide sau mai puțin 
izbutite — unele ten
tative leneșe,ca să în
trebuințăm, parafra
zată. fericita formulă 
a lui Ion Barbu : pie
se, care nu fac decît să 
dialogheze, și de cele 
mai multe ori stingaci, 
o pagină din lorga 
sau Xenopol, autorii 
lor crezind că astfel 
fac teatru istoric.

O piesă din care 
spectatorul nu află de
cît ceea ce știa și el, 
prin instrucția sa. per
sonală. în materie, nu 
e piesă și nu e artă, 
nu emoționează și nu 
convinge, nu face nici 
un serviciu nici publi
cului și nici teatrului 
c-»re a pus-o în scenă. 
Să ne amintim mereu, 
și să nu uităm nici
odată. că arta e emoție 
transmisă și nu peda
gogie. Stimularea tea
trului istoric, acest e- 
sential act de restitui
re. sau de repunere în 
drepturi, a unui dome
niu de inestimabilă în
semnătate gnoseologi
că, nu se cade să se 
producă si consume 
în detrimentul altor
(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL
ÎDIVERS

Poșeta de 
pe tejghea

Ne scrie învățătoarea pensio
nară Carolina Goronea din Ce
tea. județul Alba : „M-am dus 
la magazinul de articole electri
ce din cartierul Platoul roma
nilor, municipiul Alba Iulia, pen
tru unele cumpărături. La ple
care. mi-am uitat pe o tejghea 
poșeta, în care aveam actele și 
3100 lei. Abia după mai multe 
ore am observat lipsa poșetei. 
M-am înapoiat într-o doară la 
magazin, și ce-mi văd ochilor 7 
Exact cind intram eu. vînzătoa- 
rea Bara Cutean. cu poșeta mea 
în mină, se îndrepta spre ieșire. 
Am întrebat-o : «Nu te supăra, 
e poșeta dumitale ?». «Nu e a 
mea — mi-a răspuns ea. A 
uitat-o aici o clientă și mă duc 
s-o predau la miliție». După ce 
i-am spus că eu sînt «clienta» 
si i-am spus și ce se află în ea, 
mi-a inmînat-o“.

Cine
răspunde ?

De foarte multă vreme, loca
tarii blocului „Flora", cu 10 
etaje, din orașul Zalău, așteaptă 
să urce cu ascensorul, dar sînt 
duși cu... vorba. Functionarea 
liftului nu poate fi avizată 
întreprinderea constructoare 
Cluj-Napoca, pe motiv că 
treprinderea producătoare 
București ridică obiecția 
expirat termenul în care trebuia 
chemată să participe la... avizare.

— Totuși, cind credeți că o 
tă meargă și liftul nostru ? — 
întreabă locatarii.

Răspunsul conducerii Între
prinderii de gospodărie comu
nală :

— Cind o să știm și noi. o 
știfi si dumneavoastră.

— $i cam cind o să stiti 1
— Greu de răspuns.
Intr-adevăr, cu asemenea 

rocratie...

de 
din 
in- 
din 

că a

să

bi-

Caprele 
din autobuz

Autobuzul 31-MH-471 plecase 
in obișnuita cursă de pe ruta 
Drobeta Turnu-Severin — Ji- 
doștița. La un anumit punct de 
pe traseu, deși nu exista stafie, 
șoferul a oprit si a tras pe 
dreapta. Ce se intimplase ? Un 
prieten al șoferului se lupta de 
zor să urce in autobuzul •de.-eă-v r 
lători două capre. Dar afurisitele 
nu voiau, cg..țliciuți cfâți să, facă 
o plimbare motorizată. fn fine', 
după multă caznă. ' 
au fost urcate, dar iezii 
au rupt-o la sănătoasa, 
nul șoferului a alergat 
și, cu chiu, cu vai, i-a 
i-a adus înăuntru. Bucuros 
reușită, șoferul a pornit mai de
parte. Fiind mare aglomerație, 
caprele și iezii au început să se 
„strecoare" printre picioarele pa
sagerilor, stirnind 
prins de miliție cu 
sageri fără... bilet, 
„taxat" pe loc.

patrupedele 
acestora 
Prlete- 

după ei 
prins și 

de

panică. Sur- 
asemenea pa- 
șoferul a fost

„Cred că sînt
sigur“

Acțiune obișnuită a miliției 
din Mediaș de verificare a mo
dului în care sînt păstrate actele 
de identitate.

— Eu. unul, n-am buletinul 
la mine. Cred că l-am pierdut 
sau mi l-a furat cineva.

— Credeți sau sinteti sigur 7
— Cred că sînt sigur.
— Cum vă numiți 7
— Constantin Dragomir. Năs

cut la 13 septembrie 
Cluj-Napoca. 
datele, pentru

S-a verificat 
respectivul C. 
altul decît Z. 
din Cluj-Napoca. ci din Tg. Mu
reș. un infractor recidivist.

1941. în 
V-am spus toate 
a putea verifica, 
și s-a stabilit că 
Dragomir nu era 
Gheorghe, și nu

Pe drum 
lăturalnic

maiNicolae Lută era (că nu 
este) conducător auto la coope
rativa agricolă din Roești, jude
țul Vilcea. Deunăzi, in loc să se 
afle cu camionul pe care il avea 
in primire la treburile coopera
tivei. Lută s-a gindit să facă un 
transport in contul lui. Incărcind 
mașina cu o garnitură de mobi
lă. a pornit la drum. La apariția 
unui lucrător de miliție, in loc să 
oprească Lută a apăsat pe acce
lerator. încercind să se ascundă 
cu mașină cu tot pe un drum lă
turalnic. dar s-a răsturnat intr-o 
ripă. Mașina a fost avariată, mo
bila deteriorată, iar Lută — bun 
de plată.

Paznici...
nepăziți

Mihai Mânu, paznic obștesc In 
comuna Tritenii de Jos. județul 
Cluj, își făcea obișnuitul rond 
de noapte. La un moment dat, 
răcoarea de afară l-a făcut să 
intre intr-o baracă. Aici a făcut 
un foc și s-a încălzit. Apoi a 
plecat, uitind să stingă focul. 
Flăcările s-au intins. astfel că 
baraca, impreună cu materialele 
de construcții pe care le adăpos
tea, s-a făcut scrum. Mihai Mânu 
are acum suficiente motive ca 
să fie supărat foc pe el însuși.

Coincidenta a făcut ca un alt 
confrate. G. Ion. care păzea un 
șantier de construcții tot din ju
dețul Cluj, să facă si el foc in
tr-o baracă, după care a adormit 
buștean lingă el. Baraca a avut 
aceeași soartă, ca si surata ei 
de mai sus.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scînteii"
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Invățămintul politico-ideologic 
CONCRET, RODNIC, EFICIENT

„.acolo unde organizațiile de partid asigură control permanent
Organizarea ;învătămîntului poli

tico-ideologic în acest an, potrivit 
prevederilor Programului de măsuri 
pentru aplicarea hotărârilor Congre
sului al XI-lea și ale Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste, a creat condițiile pentru creș
terea rolului educativ al cursurilor și 
dezbaterilor, pentru sporirea contri
buției lor la dezvoltarea gîndirii po
litice a comuniștilor.

Desigur, hotărîtoare pentru succe
sul învătămîntului. pentru eficienta 
și forța sa de influențare este preo
cuparea " 
zații de

stăruitoare a fiecărei organi- 
partid de a valorifica aceste 

condiții, de a asigura, prin exerci
tarea permanentă a rolului ei condu
cător. un bogat conținut de idei 
cursurilor, de a imprima fiecărei lec
ții un caracter concret, combativ.

Urmărind modul cum acționează în 
acest sens organizațiile de partid din 
județul Brăila, consemnăm de la bun 
început citeva inițiative demne de re
ținut.

Pentru a asigura o pregătire cit mai 
temeinică propagandiștilor, mai ales 
în ceea ce privește cunoașterea pro
blematicii specifice unităților unda 
activează, comitetul municipal Brăi
la. cu sprijinul cabinetului județean, 
a organizat instruirea lor pe între
prinderi mari („Progresul". Combi
natul de celuloză, hirtie și fibre ar
tificiale. întreprinderea „.Laminorul") 
sau grupuri de întreprinderi. în ca- 

’ drul cărora o parte din expuneri au 
fost făcute de însesi cadrele de con
ducere din aceste unități.

O atenție deosebită s-a acordat șl 
pregătirii metodice a propagandiști
lor, asimilării unor metode și pro
cedee de stimulare a dezbaterilor. 
Astfel, propagandiștii din industrie 
au participat la o serie de schimburi 
de experiență privind utilizarea mij
loacelor moderne în invățămintul po
litico-ideologic. iar cei din mediul ru
ral la o consfătuire intitulată „Me
todica predării și conducerii dezbate
rii în invățămintul de partid", pre
cum și mai multe lecții deschise. în 
multe întreprinderi (Șantierul naval, 
Combinatul de celuloză, hirtie și fi
bre artificiale) și localități (Făurel, 
însurăței, Ciocile. Bărăganul. Galbe-

nul) s-au creat puncte de documen
tare politico-ideologică. dotate cu un 
bogat material documentar.

Buna desfășurare a învătămîntulu:, 
legarea iul strînsă de viată solicită 
prezenta activă la pregătirea dezba
terilor a membrilor birourilor orga
nizațiilor de bază $1 ai comitetelor 
de partid — care cunosc cel mai 
bine sarcinile concrete actuale și 
sînt în măsură să asigure ori
entarea corespunzătoare a dezbate
rilor. Nu este întîmplător că toc
mai acolo unde organele de partid 
se interesează îndeaproape de conți
nutul învătămîntului și îi îndrumă

tatea depusă, a exigentei și autoexi- 
gentei lor în rntincă".

Sint însă organizații de partid care 
nu își înțeleg responsabilitățile ce le 
revin în buna pregătire si orientare 
a învătămîntului. care transferă în
treaga răspundere asupra propagan
distului.

Este, neîndoielnic, bine că organi
zația de partid de la întreprinderea 
de utilaj greu ..Progresul", ca. de alt
fel și organizațiile din celelalte uni
tăți au stabilit ca ultimele două teme 
din cadrul cursului „Probleme fun
damentale ale construcției de partid 
și de stat" să fie îmbinate cu uneia

I

efectiv pe propagandiști, dezbaterile 
sint dinamice. îmbină în mod armo
nios problemele teoretice generale cu 
aspectele concrete, practice. Astfel, la 
dezbaterea temei „Conștiința socia
listă" în cadrul secției furci a între
prinderii „Laminorul", clarificarea 
unor probleme privind rolul conștiin
ței socialiste în opera de edificare a 
noii orînduiri, măsurile adoptate de 
conducerea partidului pentru perfec
tionarea muncii politico-ideologice 
s-au împletit cu analiza activității 
organizației respective pentru forma
rea omului nou. „Desigur, ne spunea 
tovarășul Gheorghe Ciocea. secreta
rul organizației de bază, manifestările 
care exprimă nivelul de conștiință al 
oamenilor sînt multiple și nu putem 
stărui asupra tuturor. întrucît speci
ficul activității noastre impune o ri
guroasă respectare a normelor de 
producție, echipe de muncă bine con
stituite și sudate, o severă disciplină 
— impreună cu propagandistul am că
zut de acord să coroborăm tematica 
de studiu cu aceste aspecte, stăruind 
asupra diferitelor atitudini si situații 
concrete din secție. în felul acesta, 
credem că am reușit să contribuim, și 
prin dezbaterile din cadrul învătă
mîntului de partid, la dezvoltarea 
răspunderii oamenilor tată de activi-

chestiuni de maximă importantă pen
tru activitatea economică, asupra că
rora a stăruit în mod deosebit secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în expunerea sa 
la ședința comună a C.C. al P.C.R.. 
Marii Adunări Naționale și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economica 
și Sociale : utilizarea deplină a capa
cităților de producție, sporirea pro
ductivității muncii, aplicarea cuceri
rilor revoluției știintifico-tehnice con
temporane. Dar dezbaterile pe aceste 
teme nu au fost peste tot judicios 
pregătite, au plutit adesea în genera
lități, Am asistat, de pildă, la expu
nerea : cincinalul 1976—1980 — cin
cinalul revoluției tehnico-științifice, 
ținută în organizația de bază tehnic- 
concepție din cadrul întreprinderii 
„Progresul". Spunem expunere, pen
tru că propagandistul, practic, a citit 
o lecție primită de la cabinet, la care 
participanții și-au luat notite cu con
știinciozitate. Unele aspecte teoretice 
au fost, e drept, destul de bine ex
plicate. Dar totul s-a oprit la „poarta 
fabricii", deși realitățile întreprinde
rii ofereau un bogat material de ana
liză. Pentru un moment ăm crezut că 
este o simplă întimplare. Din discu- 

aveam să 
la tema 
utiliza-

ția cu propagandistul 
aflăm însă că și dezbaterea 
precedentă, referitoare la

Tovarășului R. M„ blocul D 11, șos. Mihaj Bravu : 
„Revenim asupra sesizărilor cu privire la numeroa
sele scandaluri ce le faceți, impreună cu prietenii, în 
apartamentul dv„ care deranjează în mod frecvent 
vecinii. Avînd în vedere că am mai discutat acest 
lucru cu dv„ dar nu v-ați respectat angajamentul 
luat și nu v-ați potolit, vă anunțăm că acest caz 
il vom aduce la cunoștința organelor de miliție și 
la I.C.R.A.L. Foișor".

Semnat : Asociația de locatari * blocului D 11.

— Prima dată, ne spu
neau citiva locatari din 
D. tovarășul în cauză 
ne-a luat puțin cam „tare". 
O făcea tot el pe supăratul: 
„E casa mea. fac ce vreau 
în ea". Așa este. în casele 
noastre putem face ce vrem, 
cu condiția să nu supărăm 
pe alții. Cazul nu e 
un caz izolat. Mai sînt, 
din păcate, și alții care tul
bură liniștea. Gălăgia din 
bloc produsă de unii și de 
alții este numai una dintre 
abaterile de la con
duita civică. Fiind ușor de 
depistat, noi, locatarii, o 
combatem operativ si ferm. 
Multi insă, bazindu-se pe 
același „principiu" — e casa 
mea. fac ce vreau în ea — 
aruncă in jurul blocului 
resturile menajere, trîntesc 
ușile liftului și ale holuri
lor.

— Problema resturilor 
menajere, a vechiturilor de 
tot felul, pe care unii dintre 
locatarii noștri, lipsiți de 
bun simt, le aruncă pe tro
tuare, in capul trecătorilor, 
pe spatiile verzi este poate 
cea mai mare. Din păcate, 
ne spunea tovarășul Mihai 
Bast. împuternicitul asocia
ției. ' noi nu putem păzi 
pe fiecare dintre cei care 
au intrat în conflict cu nor
mele noastre de conviețui
re. de comportament.

Ne-am aruncat si noi o 
privire la acest depozit de 
vechituri. Și ce să vezi 7 O 
bună parte din grădinița 
din fata blocului e... blocată 
cu ligheane sparte, burlane, 
arcuri strimbe. cercuri de 
butoaie, chiuvete rupte, ba 
chiar și o... dormeză I Altă 
parte a spațiului verde e 
blocată de un morman de 
resturi menajere dezinte
grate de ploi si soare. Cine 
ar trebui să ridice acest tal
cioc. plasat la iarbă verde 7 
„Păi — ne spune împuterni
citul — cei de la D.A.C., dar 
n-au mai dat pe aici de 
vreo 16 luni I" „Cine ar tre
bui să ia măsuri împotriva 
celor care aruncă toate a- 
ceste gunoaie în jurul blo
cului 7“ „Păi noi. împuter- 
nicitii. nu putem, că n-avem 
legitimație si chitanțiere.

Ne-au fost cerute acum trei 
ani să le pună organele 
consiliului vize si nu ni le-au 
mai dat înapoi. în schimb, 
ar trebui să vină inspecto
rii domeniului public, dar 
nici ei nu vin".

Părțile 
sînt mulțumite
Nume ca Mihai A- 

postol, Peter Miiller și 
Achim Doroga sînt 
bine cunoscute la în
treprinderea „Carbo- 
sin" din Copșa Mică. 
Echipa lor a primit in 
cincinalul trecut, in 
fiecare an. diploma de 
fruntașă pe uzină, iar 
ei. anual, insigna de 
fruntaș in întrecerea 
socialistă. într-o scri
soare trimisă ziarului 
nostru la sfîrșitul lu
nii ianuarie a.c.. ei 
semnalau unele defi
ciente în organizarea 
procesului de produc
ție. in repartizarea si 
utilizarea cadrelor teh
nice. acordarea de 
premii, precum și 
faptul că conducerea 
întreprinderii nu se o- 
cupă de solutionarea 
în termen și cu com
petentă a unor sesi
zări ale angajatilor u- 
nitătii etc. ; din aces
te cauze, rezultatele 
în producție nu erau 
la nivelul sarcinilor si

Vedere din stațiunea Amara

rea capacităților de producție, a 
constat de fapt tot în citirea unei 
lecții generale. De altfel, investi
gațiile în cadrul uzinei, ca și în 
alte unități, au relevat că în multe 
organizații birourile și comitetele de 
partid nu discută cu propagandiștii 
asupra aspectelor ce se cer dezbătute 
mai pe larg, nu îndrumă îndeaproape 
pregătirea temelor și nu intervin la 
timp pentru îndreptarea neajunsuri
lor. în felul acesta. , organizația de 
partid nu-și exercită un drept și o 
obligație statutară, iar rolul învătă
mintului de partid în dezvoltarea 
răspunderii și angajării comuniștilor 
la soluționarea problemelor concrete 
de la fiecare loc de muncă este di
minuat.

După cum se știe, organele și or
ganizațiile de partid își exercită ro
lul conducător în sfera propagandei 
și prin controlul și analizele perio
dice privind modul în care se desfă
șoară invățămintul, urmate de mă
surile corespunzătoare. Este pozi
tiv faptul că în toate organizațiile 
din județ, invățămintul politico-ideo
logic de partid a format obiectul 
unor asemenea analize sau informări 
în fata birourilor sau comitetelor de 
partid.

în cele mai multe cazuri însă, ana
lizele sau informările au un carac
ter în bună măsură formal. Astfel, 
materialele întocmite de către comi
tetele de partid de la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul", întreprin
derea de confecții. întreprinderea 
„Comerț" s-au rezumat în principal 
să consemneze date privind struc
tura, frecventa, dar conținutul învă
tămîntului, care în mod normal tre
buia să formeze ponderea principală, 
este amintit doar într-o frază-două.

Planurile de măsuri sînt și ele ge
nerale și ca atare lipsite de eficientă. 
De pildă, planul de măsuri al comi
tetului de partid din ramura comerț 
nu cuprindea practic nici o acțiune 
concretă pentru perfecționarea învă
tămîntului, pentru sporirea tortei sale 
educative. Cel întocmit de către co
mitetul de partid din cadrul între
prinderii comerciale de stat „Ali
mentara" prevede. în ce privește în- 
vățămîntul de partid, doar măsuri 
pentru... deschiderea în bune condi
ții a viitorului an de studiu.

învățămîntul de partid nu s-a 
bucurat de ’o analiză de sine stătă
toare, temeinică, nici la nivelul orga
nizației municipale de partid. Au 
fost prezentate pînă acum doar două 
informări care au înfățișat sumar 
cîteva aspecte, cu preponderentă or
ganizatorice. conținutul propriu-zis 
urmind să fie analizat după încheie
rea anului de studiu. Ne întrebăm 
însă dacă analiza respectivă nu era 
mai potrivit să fie planificată în 
timpul anului, cind ea s-ar fi putut 
solda cu concluzii și măsuri cuprin
zătoare menite să contribuie chiar 
din acest an la perfectionarea desfă
șurării învătămîntului de partid, la 
sporirea finalității sale educative..

Controlul și îndrumarea de către 
organizațiile de partid reprezintă un 
factor esențial în sporirea forței de 
înrîurire,. a capacității mobilizatoare 
a învătămîntului de partid. Iată de 
ce el trebuie exercitat permanent, 
cu înaltă exigentă și răspundere.

Lacurile terapeutice
și izvoarele de ape minerale

Cele peste 150 de stațiuni balneo-climaterice din tara noastră re
prezintă o mare avuție națională, în fiecare an, în aceste stațiuni, 
sute de mii de oameni ai muncii iși petrec concediul de odihnă, își 
îngrijesc sănătatea. Despre valorificarea mai eficientă și protejarea 
resurselor minerale terapeutice ne-a vorbit prof, univ. dr. Nicolae 
Teleki, de la Institutul de medicină fizică, balneoclimatologie și recu
perare medicală :

— Există, în țara noastră, o mare 
bogăție de izvoare cu ape minerale 
dintre cele mai diferite din punct de 
vedere al compoziției fizico-chimice 
si al calităților lor terapeutice, o se
rie de lacuri cu nămoluri terapeutice, 
precum și emanațiuni naturale de 
bioxid de carbon, așa-numitele mo
fete. Dispunem în prezent de o in
ventariere a tuturor acestor surse na
turale. iar multe din ele au fost stu
diate și sub raport 
nele chiar farma
cologic și clinic- 
terapeutic. Dar 
dintre miile de 
surse de ape mi
nerale, numai cî- 
teva sute sînt ex
ploatate. iar din
tre lacurile 
nămoluri 
peutice, 
existente.

fizico-chimic, u-

I 
sele de factori naturali terapeutici, 
cum sint : ape minerale, lacuri cu 
nămoluri, zone de turbe cu proprie
tăți terapeutice, emanațiuni de gaz» 
naturale și altele.

— Ați vorbit de exploatarea și mo
dul de folosire a surselor naturale 
terapeutice. Cum se poate realiza o 
valorificare mai eficientă și rațională 
a acestor bogății 7

— Exploatarea 
tic, de exemplu,

O inestimabilă avuție 
națională, care trebuie 
mai bine gospodărită

nămolului terapeu- 
se face de cătra 
diverși deținători 
de baze de trata
ment apartinînd 
Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Mi
nisterului Turis
mului. Uniunii Na
ționale a Coope
rativelor Agricole 
de Producție, con

siliilor populare județene. UCECOM, 
CENTROCOOP etc. De asemenea, in
dustria farmaceutică le utilizează pen
tru injecții și diferite alte preparate. 
Consiliile populare județene îmbute- 
liază apele minerale, iar unele foruri 
locale folosesc și energia calorică a 
apelor termale pentru încălzirea unor 
locuințe, sere, iazuri de puiet pisci
col. Dar, deocamdată, toate aceste 
modalități de exploatare se fac in 
funcție de nevoile fiecărui beneficiar, 
după reglementările proprii, fără un 
plan de exploatare coordonată, care 
să țină seama de interesul general. 
Deci, o primă concluzie care se des
prinde este necesitatea de a se asi
gura o reglementare corespunzătoare, 
in mod unitar, printr-un act norma
tiv privind cercetarea, conservarea, 
protecția, exploatarea și valorificarea 
factorilor naturali terapeutici, care 
trebuie considerați, deopotrivă, sub
stanțe minerale utile, cu valoare atit 
socială, cit și economică. Proiecte de 
acte normative în acest sens au fost 
elaborate de mai multe ori în ultimii 

.ani, însă diferiți beneficiari ai resur
selor naturale terapeutice nu au că
zut de acord asupra unei formule 
unitare, fapt care face ca valorifica
rea acestei bogății naturale inestima
bile să fie încă nesatisfăcătoare. U- 
nele aspecte ale acestei probleme 
au fost abordate si discutate la ni
velul Consiliului Sanitar Superior și 
ș-au adoptat planuri de măsuri. Este 
însă necesar ca organele centrale 
care au responsabilități în domeniul 
atit de vast al apelor minerale, lacu
rilor și nămolurilor terapeutice să 
acționeze în mod unitar pentru coor
donarea tuturor aspectelor privind 
cercetarea, gospodărirea rațională, 
valorificarea superioară și protecția 
resurselor minerale terapeutice.

cu
tera-

numai __
în ultimii ani.

13 din cela 60 
ca ur

mare a dotării lor cu noi edificii 
de sănătate, unele stațiuni balneocli
materice sînt foarte solicitate, în timp 
ce multe resurse naturale, care ar 
putea fi valorificate, pe plan local, 
fără însemnate eforturi de investiții, 
stau încă nefolosite. Iată de ce este 
necesar să se efectueze cit mai re
pede cu putință studii complete asu
pra rezervelor 
tice.

— în ultima 
sizări privind 
unor lacuri, 
lacul Amara.

cazul i
ultimii ani, tendințe de re- 
a concentrației de săruri pe 
conțin. Aceasta se datorește.

lean. împuternicitul imobi
lului — dar nu dădeau bani 
să le repare. Pînă la urmă, 
au plătit și amendă, și au 
plătit si reparațiile.

Acum dă-ne 
te cetățean, să 
e oare normal 
menzi pentru 
sau nu vrem 
acolo unde trebuie Ceea ce 
ne prisosește prin casă 7 E 
normal să ne învețe cineva 
că' jiu trebuie să țipăm pe 
holdă: i<; blocului, că n-avem 
Vofo să batem cu pumnii și 

___ __ __ Picioarele in bietele cutii 
cu pumnii si cu picioarele... .de scrisori și..in ușile liftu

rilor 7 E oare normal să 
transformăm spatiile verzi, 
pe care tot noi le-am îngri
jit. in maidane de vechituri 
și in lăzi de gunoi 7 Este 
adevărat ce spuneau locata
rii cu privire la „principiul" 
după care in casa ta poți 
face ce vrei. Interpretat 
greșit, el generează abateri 
de la normele noastre de 
bună conduită cetățenească. 
In multej cazuri avem însă 
de-a face și cu una dintre 
acele mentalități prăfuite, 
mai periculoasă, care ne în
deamnă la respectarea cu
rățeniei și ordinii, si chiar 
cu mare strictețe, numai in 
propriile apartamente. 4ar 
în afara lor sintem tentati 
să ne dăm frîu liber, să 
stricăm ceea ce, de multe 
ori. noi singuri am dres. 
Astfel, nu ne mai intere
sează cum arată spatiile 
verzi, parcurile din jurul 
blocurilor ; 
sează dacă 
sînt sah nu 
sînt pereții 
interesează 
dependințelor comune sint 
sparte ; să nu fie sparte ale 
propriilor noastre aparta
mente. Nu e asa. stimate 
cetățean, că se mai găsesc 
indivizi, chiar si la dumnea
ta în bloc, care se conduc 
după asemenea mentali
tate 7 Desigur, avem organe 
de ordine, inspectori ai do
meniului public, control sa
nitar. Să nu ne bazăm însă 
numai pe ei. E de datoria 
noastră, a tuturor, ca ve
cini, ca prieteni sau colegi, 
să atragem atentia celor 
care, dintr-un motiv sau al
tul. se mai abat de la nor
mele noastre etice de con
viețuire în comun si să le 
arătăm prin exemplul per
sonal că normal, corect și 
bine, e să ne purtăm si în 
dependințele comune și în 
jurul blocurilor ca în pro
pria casă.

Gh.

siune cu cel al scandalagiu
lui notoriu, cu al celor care 
transformă solariile în mai
dane și in lăzi de gunoi.

Nu departe de blocul 
D ,11. între străzile medic 
Slătescu si bd. Republicii, 
se află un alt bloc D (nr. 
14). unul dintre cele mai 
mari imobile din Capitală. 
Are nu mai puțin de 9 scări 
pe care locuiesc peste 1 200 
de oameni. Am intrat, la 
întimplare. pe scara nr. 6. 
NP-am Wzit W Tata^uno® 
oameni care tipail ca din 
gură de șarpe si; maltratau

voie, stima
te Întrebăm: 
să plătim a- 
câ nu știm 
să aruncăm de nămoluri terapeu-

, vreme s-au făcut se- 
necesitatea protecției 
cum este, bunăoară, 
Din ce cauză 7 
acestor lacuri au apă-

SI CONDUITA
Paul DOBRESCU

-H, în 
rut, în 
ducere 
care le 
pe de o parte, caracteristicilor clima
tice din ultimii ani, cu regim pluvio
metric bogat, iar pe de altă parte, 
datorită influenței irigațiilor din zonă. 
Problema protecției și exploatării ra
tionale se pune nu numai pentru a- 
ceste lacuri, ci și pentru toate sur-Cartea lor de vizităCartea lor de vizită talciocul44de sub fereastră

într-adevăr. nu vin. Am 
fost si noi de cel puțin 5 
ori la Administrația dome
niului public din sectorul 3, 
de care aparține si blocul 
cu pricina, dar inspectorii 
de aici — oamenii care ar 
trebui să sancționeze aspru 
pe cetățenii incorecți 
— au fost puși în
tr-o situație delicată : n-au 
reușit să ne prezinte — a- 
dunate dintr-un sector în
treg — decît puține avertis
mente sau penalizări con
crete. Nu ne-au putut spu
ne cu precizie care este pla
nul lor de lucru. Fi
rește, 
ul și 
fac 
nu 
cetățeanul „lasă-mă să te 
las", care, deși are la 10 me
tri conducta de evacuare, 
preferă să facă mai putini 
pași si să arunce peste bal
con, ferit de ochii vecinilor, 
tot ceea ce-i prisosește prin 
casă. Nu se gîndeste că ges
tul lui de om necivilizat 
uriteste împrejurimile blo
cului. că are aceeași dimen-

lor de lucru, 
faptul că D.A.C.- 

i salubritatea nu-și 
conștiincios datoria 

scuză cu nimic pe

posibilităților existen
te. în plus, ei mai a- 
rătau că. de la o vre
me. drept urmare a 
faptului că au sesizat 
unele deficiente, se 
încearcă luarea' unor 
măsuri de intimidare 
a lor.

După o lună si ceva 
de zile. neprimind 
nici un răspuns, ei au 
revenit cu o nouă scri
soare. Și pe aceasta 
redacția a adresat-o 
Comitetului județean 
de partid Sibiu, care 
nu a respectat ter
menele de soluționare 
a scrisorilor oamenilor 
muncii. De curind. la 
redacție a sosit. în 
sfirșit. răspunsul mult 
așteptat: „Pentru clari
ficarea acestor scrisori 
și sesizări (autorii se 
adresaseră și altor or
gane centrale — n.n.) 
au fost audiate peste 
20 de persoane, ana- 
lizîndu-se punct cu 
punct cele sesizate, iar 
în concluzie a fost 
organizată o ședință 
comună a comitetului 
de partid si a consi
liului oamenilor mun

„BUCURIA COPIILOR"

ușa liftului : „Liftu’, liftu’, 
dă bă drumul la lift, ăla de 
la 8 1“ Bubuiturile si țipe
tele acelor oameni, care pă
reau, de altfel, serioși, au 
pus : 
încolo.
toți sint 
Parcul

Ziua de 1 iunie, Ziua copilului, este 
așteptată cu bucurie de cei mici. 
Bine aprovizionate, magazinele coo
perativelor de consum din întreaga 
tară oferă în decada „Bucuria co
piilor". ce se desfășoară în perioada 
23 mai — 1 iunie, o mare diversitate 
de daruri dintre cele mai atrăgătoa
re pentru copii. Un sortiment bogat 
de articole se găsesc, bunăoară, la 
raioanele de îmbrăcăminte si încăl
țăminte : pantalonași, bluze, trico
taje, costumase, rochițe, ghetuțe. 
sandale de toate măsurile. Librăriile

sătești și raioanele specializate din 
magazine oferă cărți din colecțiile 
pentru copii și elevi : „Prima mea 
bibliotecă", „Traista cu povești", 
„Povești nemuritoare" și „Biblioteca 
școlarului", precum și stilouri, pixuri, 
cutii cu creioane colorate. De <ase
menea, raioanele cu articole sporti
ve și foto prezintă numeroase atrac
ții pentru cei mici. Tot în magazi
nele cooperativelor de consum se 
găsesc diverse jocuri distractive, ju
cării, păpuși, biciclete, trotinete, pre
cum și diferite dulciuri.

nu ne intere- 
peretii blocului 
spoiti (dacă nu 
noștri). Nu ne 
dacă geamurile

serioși, 
picioare.

D 14,
D 11.
plin

in 
blocul 
și ia 

e 
de vechituri si de gunoaie, 
pe toate balcoanele — len
jerie de corp, spațiul verde 
din fata multor ferestre e 
presărat cu cocoloașe de 
hîrtii. iar pereții unora din
tre dependințele comune 
n-au mai văzut bidineaua 
de cel puțin 10 ani, cu toa
te că. asa cum știm, e de 
datoria locatarilor să plă
tească zugrăveala. Deosebi
rea e că aici, la scara 1. de 
pildă, cutiile poștale sînt 
asa de turtite și rupte, de 
parcă ar fi trecut prin pum
nii unui boxer de categorie 
grea. Si încă ceva : vreo 
40—50 de locatari au primit 
amenzi pentru că n-au în
vățat încă să se poarte în 
bloc : le curgea continuu 
ana la baie și la chiuvete 
— ne spune tov. Gh. Budu-

scara 
la 
ca 

copiilor

GRAURE

Convorbire realizata de
Al. PLA1EȘU

Foto : Agerprea„Supermagazin" în comuna Dârmânești — Bacâu

cii. în care au fost 
discutate și analizate 
toate aspectele reieși
te din scrisori... în 
dezbaterea acestei șe
dințe a fost scoasă in 
evidentă încercarea 
petiționarilor de a de
natura adevărul în u- 
nele cazuri, cit si lip
sa de tact și promp
titudine a consiliului 
oamenilor muncii în 
rezolvarea unor sesi
zări ale angajatilor 
care reclamau fapte 
ce corespundeau reali
tății. Cu ocazia aces
tei analize au fost 
puse de acord cele 
două părți, declarîn- 
du-se mulțumite de 
modul de rezolvare a 
celor sesizate, stabilin- 
du-se măsuri de regle
mentare a problemelor 
ridicate de către pe
tiționari. cît si modul 
de rezolvare a scriso
rilor si sesizărilor, de 
către consiliul oame
nilor muncii... Conside
răm înlăturate cauze
le care au generat ne
mulțumirile petițio
narilor".

După felul în care 
este redactat răspun
sul. trebuie să fi fost 
neapărat de fată la a- 
naliza amintită, să cu
noști „măsurile stabi
lite pentru reglemen
tarea problemelor ri-

Podul peste 
Ampoi

Ne adresăm redac
ției ziarului „Scinteia" 
cu rugămintea de a fi 
a.iutati in rezolvarea

fel. autobuzele ar pu
tea ajunge și la noi. 
scăpindu-ne de neca
zurile pe care le avem 
cu deplasarea pe jos 
pină la Zlatna...

Comitetul județean 
Alba al P.C.R. ne-a

în confruntare:
{'SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

s

dicate" si ce s-a sta
bilit în legătură cu 
„modul de rezolvare a 
scrisorilor si sesizări
lor". ca să știi despre 
ce este vorba. Desi
gur. este important că 
„cele două părți s-au 
declarat mulțumite", 
dar. potrivit legii, este 
necesar să fie infor
mată. la timp și cu
prinzător, și opinia pu
blică. care de astă 
dată a fost lăsată să 
aștepte cam mult.

unei probleme de 
mare importantă pen
tru satul nostru — se 
preciza la începutul 

,unei scrisori sosite cu 
cîtva timp în urmă. 
De multă vreme, am 
solicitat Consiliului 
popular al orașului 
Zlatna. de care apar
ține satul nostru. Va
lea Mică, să organize
ze construirea a 4 po
duri — unul peste riul 
Ampoi și trei peste o 
vale ce trece prin sa
tul nostru. în acest

răspuns că sesizarea 
este întemeiată. în con
secință, s-au luat ur
mătoarele măsuri: cu
prinderea construcției 
podului peste riul 
Ampoi în planul de 
lucrări al consiliului 
popular județean pe 
anul 1978. Pentru 
acest an, biroul e- 
xecutiv al Consiliului 
popular al orașului 
Zlatna. impreună cu 
direcția de drumuri 
si poduri, va executa 
consolidarea si între

ținerea în stare de 
circulație a podului 
pentru autovehiculele 
de tonaj mic. asigu- 
rindu-se astfel legătu
ra între sat și prin
cipala arteră de circu
lație — DN 74. Cît 
privește celelalte po
duri din incinta satu
lui. ele vor fi repa
rate prin contribuția 
în muncă a cetățeni
lor și cu sprijinul u- 
nitătilor care le folo
sesc. în atenția bi
roului comitetului o- 
rășenesc de partid si 
a consiliului popular 
orășenesc — se preci
zează în încheierea 
răspunsului — va sta 
și introducerea trans
portului in comun in 
satul Valea Mică.

Ștrandul 
va redeveni loc 

de agrement
Cititorul nostru Io

sif Mărunțelu. din 
orașul , Hațeg, ne in
formează că edilii din

localitate au cam ui
tat că oamenii au ne
voie si de locuri de 
agrement. „în orașul 
nostru, arăta el. exis
tă un ștrand de toată 
frumusețea. El are 
multă verdeață, teren 
de volei si o popică- 
rie. Dar. de la o vre
me. oamenii nu mai 
pot merge la ștrand, 
deoarece, nu știu din 
vina cui. acesta a fost 
dat in folosința unor 
cetățeni care îl folo
sesc „drept pășune 
pentru vite". Ei au 
pus stăpînire pe ștrand 
și nu mai permit ni
mănui să intre acolo... 
Eu cred că acest teren 
aparține statului, adică 
nouă, tuturor, și tre
buie pus la dispoziția 
oamenilor muncii și a 
copiilor care în tim
pul vacantelor ar vrea 
si ei să-l folosească. 
Vă rog să interveniti 
la organele în drept 
pentru a nu mai da 
acest teren în folosin
ță particularilor".

Comitetul orășenesc 
Hațeg al P.C.R. ne-a

comunicat că cele 
relatate de petițio
nar sint reale. Coo
perativa meșteșugă
rească „Retezatul" din 
localitate. care a a- 
vut în administrare 
acest loc de agrement, 
în ultimul timp nu s-a 
mai ocupat de gospo
dărirea în bune con
diții a lui. fapt ce a 
creat unele nemulțu
miri în rîndul cetățe
nilor. în consecință, 
biroul executiv al 
Consiliului popular a) 
orașului Hațeg a dis
pus să i se retragă 
dreptul de administra
re a acestui loc de a- 
grement unității mal 
sus arătate ; din acest 
an. de buna gospodă
rire si înfrumusețare a 
lui se va ocupa di
rect consiliul popular, 
împreună cu alte uni
tăți din oraș.

Nimic mai firesc, 
mai înțelept. Anorma
lă a fost situația d« 
pină acum.

Neculal ROȘCA
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Gw acționează consiliul 
oamenilor muncii de la Uricani 
pentru aplicarea propunerilor 

minerilor
Relatind intr-un articol, publicat in 

„Scînteia" din 2 februarie a.c.. despre 
dezbaterile ce au avut loc la mina 
Uricani, în adunarea generală a oa
menilor muncii, subliniam faptul că 
printre problemele maiore supuse cu 
claritate atenției generale, care im
puneau o soluționare prioritară, se 
găseau : asigurarea condițiilor înde
plinirii planului de producție de către 
toate sectoarele minei, intensificarea 
activității de pregătire si perfecțio
nare profesională a cadrelor de mun
citori, îmbunătățirea calității cărbu
nelui.

Zilele trecute am fost din nou în 
mijlocul minerilor de la Uricani. 
Cum a acționat consiliul oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea măsurilor 
stabilite în februarie ?

O primă constatare : în patru luni 
ale acestui an toate sectoarele minei 
au îndeplinit si depășit planul de 
producție — numărul brigăzilor care 
nu-și îndeplineau cu regularitate 
sarcinile a scăzut în prezent, fată de 
luna ianuarie, cu 70 la sută — ceea 
ce s-a concretizat în cantități impor
tante de cărbune extras suplimen
tar. Fără a fi neglijate celelalte sec
toare. sectorul nr. 1 — care ridicase 
probleme in această privință în anul 
trecut, diminiuînd evident realizările 
pe ansamblul minei — a fost ajutat 
concret să realizeze sarcinile de 
plan și chiar să le depășească. în 
esență, sectorul a fost reorganizat 
teritorial — pentru a putea fi mai 
bine cuprins în activitatea de control. 
Îndrumare și aprovizionare — s-a 
pus accentul cuvenit pe calitatea re
viziilor si reparațiilor la utilaje, ne 
omogenizarea din punct de vedere 
profesional a brigăzilor de mineri 
concomitent cu creșterea simțitoare 
a efectivelor direct productive si mal 
buna plasare a acestora la fronturile 
de lucru din abataje. Efectul ? Acum, 
mai mult de o treime din cărbunele 
suplimentar extras pe ansamblul mi
nei este rodul muncii din sectorul nr. 1. 
în sfîrșit, mai amintim că în vede
rea creșterii calificării profesio
nale a cadrelor — impusă în princi
pal de creșterea continuă a gradului 
de mecanizare a lucrărilor în subte
ran — a fost înființat un curs de per
fecționare în domeniul mecanic, ac
ționări electrice'și hidraulice, frec
ventat de 34 mineri. în alte cursuri 
se califică în prezent ca mineri, aju
tori de mineri, artificieri, lăcătuși și 
electricieni de mină peste 300 de an
gajați.

'Dar criticile formulate în adunarea 
generală din . februari.c , .vizau, dinșft. 
printre altele, si necesitatea îmbună
tățirii stilului de muncă al consiliului 
oamenilor muncii, în vederea urmă
ririi și înfăptuirii perseverente a 
propunerilor venite din rîndul mine
rilor, conlucrării active cu angajații 
și în intervalul dintre adunările ge
nerale ale acestora.

Extinderea sistemelor 
locale de irigații 

(Urmare din pag. I) 

tătiri funciare, să impulsioneze lu
crările în sistemele de irigații, astfel 
încît aceste terenuri să poată fi iri
gate îndată ce plantele vor avea ne
voie de apă.

Executarea la termenele stabilite a 
lucrărilor de amenajare este deter
minată, în primul rind. de identifi
carea terenurilor respective și asigu
rarea documentațiilor necesare. Din 
cele 33 000 hectare prevăzute a se 
amenaja în acest an în cooperativele 
agricole, au fost identificate 26 400 
hectare. Prin urmare, mai trebuie 
identificate 6 600 hectare, acțiune 
care trebuie grăbită pentru a putea 
începe lucrările,, de amenajări. Că 
problema putea fi rezolvată o dove
dește experiența cooperativelor agri
cole din județul Galați. Fată de 270 
hectare cît se preliminase initial a .se 
realiza pină la 31 mai. au fost iden
tificate suprafețe mult mai mari, iar 
prin antrenarea cooperatorilor la 
muncă, lucrările au fost terminate ne 
400 de hectare. Timpul este înaintat 
si de aceea se cere ca. in toate jude
țele, în fiecare cooperativă, unde s-a 
prevăzut să fie amenajate noi sis
teme locale de irigații, să se încheie 
•grabnic acțiunea de identificare a te
renurilor respective. De asemenea, 
organele de specialitate au datoria să 
asigure documentațiile necesare, să 
rezolve toate problemele de care de
pinde succesul acestei importante ac
țiuni.

Desigur, amenajarea noilor sisteme 
de irigații este legată nemijlocit de 
participarea oamenilor la executarea 
lucrărilor. Pentru a se obține rezul
tatele scontate, este necesar ca uniu
nile județene ale cooperativelor agri
cole, învestite de recentul Congres al 
țărănimii cu atribuții largi în ce pri
vește organizarea unor acțiuni de 
masă, să urmărească îndeaproape cum 
au fost și cum sint îndeplinite gra
ficele lunare si decadale privind exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare si. cu deosebire cele de a- 
menajare a noi sisteme de irigații. 
Responsabilii numiți din rindul acti
viștilor uniunilor, ai organelor agri
cole județene pe unități și pe Prin
cipalele șantiere de îmbunătățiri 
funciare au datoria să sprijine con
ducerile cooperativelor agricole în 
mobilizarea locuitorilor de la sate la 
executarea lucrărilor, să răspundă de 
realizarea la termenele prevăzute a 
obiectivelor.

Evoluția rezervelor de umiditate 
din sol — odată cu încălzirea timpu
lui ele scad simțitor — impune ca 
toate sistemele de irigații să fie pre
gătite exemplar, să se facă noi ame
najări. Organele si organizațiile de 
partid, desfăsurînd o intensă muncă 
politică si organizatorică, sint che
mate să mobilizeze locuitorii sate
lor la lucrările de amenajare a 
noilor sisteme, la curățirea si întreți
nerea celor vechi. Irigarea unor su
prafețe cît mai mari. îmnreună cu 
aplicarea corectă a tehnologiilor sta
bilite va contribui la obținerea în 
acest an a unor recolte superioare.

— în această perioadă — spunea 
tovarășul Carol Schreter, directorul 
minei și președintele consiliului oa
menilor muncii — am acordat o mai 
atentă grijă materializării propuneri
lor făcute, multe din ele fiind adin- 
cite și definitivate în analizele făcute 
ulterior la fata locului cu cadr- 'e 
noastre tehnice, cu membrii formații
lor de muncă de la punctele de lu
cru respective. Colectivul de condu
cere operativă al consiliului a primit 
sarcina expresă de a urmări pe zile 
înfăptuirea măsurilor stabilite. înca
drarea lor în termene, eficienta prac
tică, sesizîndu-ne prompt dificultăți
le ce apar. Folosim cu bune rezulta
te în acest scop si comisiile pe do
menii care, pe lingă studiile între
prinse in sfera problematicii econo- 
mico-sociale. ne țin permanent la cu
rent în legătură cu stadiul materia
lizării măsurilor stabilite atît în ca
drul adunărilor generale, cît și în 
fiecare ședință de lucru a consiliu
lui nostru. De fapt, ziua noastră de 
lucru începe cu analiza atentă a 
mersului activității de producție 
pe mină, pe sectoare și 'schim
buri, pentru a depista la timp 
orice neconcordantă între prevederile 
zilnice de plan si realizările efective, 
intervenind prompt acolo unde o=te 
cazul pentru a asigura o dinamică 
constantă a ritmului producției. în 
principiu, acesta este sistemul-cadru
— ca să zic asa — prin care urmărim 
îndeaproape si în permanentă aplica
rea hotărîrilor si măsurilor adoptate 
în adunările generale ale minerilor, 
în ședințele de lucru ale consiliului 
oamenilor muncii. în citeva cuvinte
— mersul de ansamblu al activității 
din mină.

— Cum este informat colectivul în 
legătură cu stadiul do înfăptuire a 
hotăririlor luate în colectiv ?

— în primul rînd, prin reprezen
tanții săi în consiliul oamenilor mun
cii. care provin din fiecare sector sau 
loc de muncă principal. în unele a- 
d’mări de partid, de sindicat si 
U.T.C., în „operativele" din sectoare 
și de pe schimburi, aceștia îi infor
mează în mod curent pe comuniști și 
pe ceilalți mineri în legătură cu sta
diul aplicării propunerilor făcute de 
ei. cu noile măsuri stabilite în orga
nul colectiv de conducere. Această 
informare este realizată cu mult 
efect și prin gazeta de perete, prin 
ampla propagandă audio-vizuală or
ganizată în mină, prin panoul ..Din 
cuvîntul oamenilor muncii", destinat 
special acestei problematici.

Prezent Ia discuție, secretarul comi- 
totoilrn de partid al minei, tovarășul 
Miluță Rugină. Comnletează :

— Cum este si firesc, această con
lucrare permanentă a angaiatilor cu 
organul colectiv de conducere se 
asigură. înainte de toate, prin repre
zentanții lor în consiliu. Același lu
cru se înfăptuiește practic prin mem
brii consiliului oameni’nr mir’C" <””• 
participă cu regularitate — de drept.

BRAȘOV

Producții suplimentare fie materiale 
pentru industria siderurgică

întreprinderea ,de 
materiale refractare 
..Răsăritul" din Brașov 
realizează in acest an 
peste prevederile de 
plan importante canti
tăți de materiale pen
tru industria siderur
gică. Bunăoară. in 
primul trimestru, co
lectivul întreprinderii 
a livrat suplimentar 
circa 400 tone cără
mizi refractare și 90 
tone prafuri de turna
re necesare unităților 
siderurgice. Aceste 
succese, ca si cele ob
ținute ulterior, se da- 

. toresc măsurilor tehni-

co-organizatorice luate 
de conducerea între
prinderii pentru scur
tarea timpului de 
intervenții la utilaje, 
efectuarea reparațiilor 
în termene mai scurte, 
asigurarea funcționării 
utilajelor la parametrii 
prevăzut) etc. Ca ur
mare a acestor mă
suri. întreprinderea 
..Răsăritul" obține pro
ducții cu peste 15 la 
sută superioare celor 
prevăzute.

Notabil este și fap
tul că deși unele uni
tăți ale Centralei in

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea 
prezentată la Congresul țărănimii, in 
îmbunătățirea activității sectorului 
cooperatist un rol de «mare însemnă
tate revine consiliilor intercoopera- 
tiste — formă superioară de organi
zare și conducere a agriculturii 
cooperatiste. Chemate să asigure 
coordonarea întregii activități a 
cooperativelor și asociațiilor pentru 
sporirea producției agricble și. in a- 
cest cadru, să acționeze pentru con
centrarea și specializarea producției, 
consiliile intercooperatiste trebuie să 
imprime proceselor de producție din 
unitățile componente un caracter 
industrial, să asigure realizarea unei 
productivități și a unei eficiente 
economice tot mai ridicate.

Acestor cerințe majore le răspun
de și constituirea consiliilor inter
cooperatiste model. Unul dintre 
acestea a luat ființă la Cefa — 
Bihor, pe baza asocierii celor 10 coo
perative agricole situate pe raza co
munelor Cefa și Nojorid. Elementele 
calitative deosebite, care dau acestei 
forme de organizare dimensiuni noi. 
sînt numeroase. însă ceea ce dă valoa
re de experiență acestui consiliu este 
modul în care s-a conceput profilarea 
și specializarea producției agricole pe 
unități, îndeosebi a celei vegetale. 
Bonitarea terenurilor — încheiată încă 
cu 3 ani în urmă — a făcut posibilă 
introducerea metodelor matematice in 
planificarea producției agricole și sta
bilirea structurii producției vegetale si 
animale. „Dosarul" consiliului cunrin- 
zind tabele, grafice, schite de ampla
sare a culturilor și variante de asola- 
ment. calcule privind rata eficienței 
pentru fiecare cultură și specie de 
animale face dovada saltului calitativ 
înregistrat în organizarea și conduce
rea agriculturii noastre cooperatiste. 
Aceste tabele, grafice și schițe care, la 

dacă lucrează în sectorul respectiv, 
sau ca invitați — la adunările de 
partid, de grupe sindicale, de U.T.C. 
(pe schimburi), ori de cite ori pro
blemele activității economico-sociale 
se află pe ordinea de zi a dezbate
rilor. De asemenea, in același cadru 
se înscriu analizele făcute la fata lo
cului de membrii consiliului — cu 
sprijinul direct al comitetului de 
partid — împreună cu cadrele teh
nice. cu minerii din colectivele res
pective. Așa s-a precedat, de. exem
plu. la sectorul 11 — care începuse 
în condiții necorespunzătoare activi
tatea din acest an — la sectorul I si 
la sectorul investiții, unde au fost so
luționate. printre altele, probleme 
legate de principiul muncii si condu- 
oarii colective.

Pe de altă parte, la Uricani — ca 
de altfel in majoritatea unităților 
miniere din Valea Jiului, după cum 
am observat — ușile consiliului oa
menilor muncii sint oricînd deschise 
celor ce au de ridicat probleme de 
interes maior pentru viata si activi
tatea minei, a colectivului de aici, 
fără a mai aștepta prima ședință sau 
dezbatere in colectiv. Unul din cele 
mai recente exemple ni se pare con
vingător. Șeful de brigadă Gheor- 
ghe Scorpie, din sectorul III — 
sector care dă 40—45 la suta din pro
ducția minei — permanent preocupat 
de rodnicia muncii, a discutat pe în
delete cu ortacii săi, cu cadrele teh
nice de aici, chibzuind temeinic ce se 
poate face pentru ca noul abataj 
frontal din stratul 18. bloc 6. să in
tre mai degrabă în producție. Cu con
cluziile și propunerile desprinse din 
gindirea colectivă — pregătirea anti
cipată a abatajului cu utilajele și 
echipamentul de susținere, asigura
rea alimentării cu energie electrică 
și hidraulică a frontului de lucru etc. 
— șeful de brigadă s-a prezentat 
imediat la conducerea minei. Apre
ciate și aplicate imediat, aceste pro
puneri au facilitat intrarea in func
țiune a noului abataj cu două sâptă- 
mini înainte de termen.

Acest mod coneret de participare 
activă, directă și permanentă, a co
lectivului la conducerea activității din 
mină — ilustrare elocventă a demo
crației noastre muncitorești — la 
înfăptuirea propriilor hotărîri și 
măsuri, prin excelență rod al gîn- 
dirii colective, își afirmă din plin 
eficacitatea practică. în cele pa
tru luni trecute din acest an. bilan
țul muncii din cadrul minei Uricani 
evidențiază, printre altele, peste pre
vederile de plan — mai mult de 9.000 
tone cărbune cocsificabi.l și 320- me
tri liniari la lucrările de pregătiri. 
Sint rezultate valoroase care lasă să 
se întrevadă perspective la fel de 
rodnice pentru anul 1977. cît si pen- 
tpu ceilalți ani ai cincinalului.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

dustriale pentru pro
duse refractare, grefa
tă pe întreprinderea 
„Răsăritul", au avut 
de suferit de pe urma 
cutremurului de la 4 
martie, datorită mun
cii pline de abnegație 
a muncitorilor, tehni
cienilor si inginerilor, 
pierderile au fost 
grabnic recuperate, 
sarcinile de plan la zi 
fiind depășite. reali- 
zindu-se suplimentar 
importante cantități de 
produse refractare, 
corpuri abrazive, pra
furi de turnare etc. 
(Nicolae Mocanu).

prima vedere, par a tine mai mult 
de domeniul teoriei, au o deosebită 
utilitate practică. Să comparăm, bună-

Suprafața UM 1976 1989

Cereale, plante tehnice și legume ha 11 950 11 600
Plante de nutret ha 1 600 2 500
Pășuni și finețe naturale ha 3 850 3 100

CONSILIILE INTERCOOPERATISTE MODEL-FORMĂ SUPERIOARĂ 
OE ORGANIZARE Șl CONDUCERE A AGRICULTURII COOPERATISTE

® La Cefa, județul Bihor — de la metode tradiționale 
de repartizare a culturilor la utilizarea de modele 
matematice © în 1980, peste 80 la sută din producția 
animalieră se va realiza prin asociere, în cadrul unor 
unități moderne, de tip industrial © Creșterea produc
ției și eficienței — obiective prioritare în atenția 

consiliului intercooperatist

O asemenea structură a fost deter
minată de inșâși dezvoltarea pe care 
o va cunoaște in acești ani zootehnia, 
ramură care va trebui să atingă in 
1930 o producție globală de aproape 
63 milioane lei. față de 33 milioane 
lei cit s-a obținut anurl trecut. Calcu
lele legate de echilibrarea balanței fu
rajere arată că pentru o creștere a e- 
fectivelor cu 2 000 capete de bovine și 
cu 5 000 capete la ovine, dar mai ales 
a sporurilor si producțiilor medii — 
care la lapte și carnea de bovine vor 
fi de 2.5 ori mai mari — vechea struc
tură a bazei furajere nu putea asigura 
nici măcar jumătate din necesarul de 
unități nutritive. Concentrarea si spe
cializarea producției de cereale, plan
te tehnice și legume, realizate ne baza 
variantei optime de repartizare a cul
turilor. stabilite cu ajutorul mdde’e- 
lor matematice de programare, a fă
cut posibil ca si in condițiile reducerii 
cu 350 de hectare a suprafeței desti
nate acestor culturi, pe ansamblul con
siliului. să se obțină o producție to
tală cu 43 000 tone mai mare decit în

Pentru a doua oară aceeași întrebare 
adresată constructorului:

CE PRODUC ACESTE UTILAJE... ClND STĂM?
în urmă cu aproape trei luni, examinînd mersul lucrărilor de inves

tiții de pe șantierul unor noi și importante capacități productive din cadrul 
întreprinderii bucureștene „Danubiana", ziarul nostru a criticat faptul că, 
datorită tolerării unor serioase neajunsuri organizatorice, mijloacele teh
nice de care dispun constructorii erau folosite sub capacitate, cu randa-

Fată de acum aproape trei luni, 
lucrările sint mai avansate și. intre 
timp, au fost deschise noi fronturi 
de lucru.

— Dispunem în prezent de proiec
te de execuție, materiale de con
strucții și mijloace tehnice suficien
te. iar ritmul in care muncim este 
și el superior celui înregistrat în lu
nile trecute — ne spune maistrul 
constructor Gheorghe Schenker.

De la ing. Lucian Motiu. director 
al întreprinderii „Danubiana", a- 
veam să aflăm că in ultima vre
me mersul lucrărilor de investiții 
de pe acest șantier a făcut o- 
biectul unor analize amănunțite, la 
care au participat toți factorii care 
concură la realizarea noilor ca
pacități productive. S-a ajuns la 
concluzia că există posibilități certe 
pentru desfășurarea in bune condiții 
a tuturor lucrărilor de investiții, pen
tru realizarea planului fizic pe luna 
mai si. în ■ continuare, pentru recu
perarea rămînerilor în urmă. Totoda
tă. au fost stabilite măsuri pentru 
suplimentarea . forței de muncă de 
pe șantier cu încă 65 de oameni și 
îmbunătățirea aprovizionării cu ma
teriale.

Așadar, eram tentați să tragem 

...IAR LA CELĂLALT CAPAT, MACARAUA AȘTEAPTA... SEMIFABRICATELE 
PENTRU A LE MONTA ■ «» ’ u>’

Noi nu știm insă ce mal așteaptă 
conducerea șantierului '! Sau cea a 
trustului ? Pină una. alta, așa cum 
prevede legea, ele trebuiau să răs-

» 
pundă sesizărilor critice ale ziaru
lui. Și. mai ales, să ia măsuri ,ben- 
tru îndreptarea efectivă a stărilor d« 
lucruri de pe șantier.

IN UNELE PUNCTE DE LUCRU SE MUNCEȘTE C’J SPOR — așa cum 
ne dovedește echipa condusă de Nicolae Panțuru. care, zi ăe zi, se stră

duiește să recupereze răminerile in urmă

fii

. • • • ■ •>.

...ÎN ALTELE, SPIRITUL GOSPODĂRESC A RAMAS ÎN... PANA, oamenii fiind 
ocupați cu repararea mașinilor, în timp ce pe șantier este mare nevoie de ele

ORA 10. MAȘINILE AU FOST PARCATE LA UMBRA, deși pînă la terminarea 
programului... au mai rămas citeva ore bune de lucru

,----
___ r__ ___ ____________ i______ _  ____ _________  , . tovarăși din conducerea Trustului de construcții industriale 

din București ? Vă reamintim : asemenea neajunsuri periclitează respectarea termenului de punere în iuncțiune, lără 
nici o justificare. Ce măsuri intenționați să luați pentru înlăturarea lor grabnică 1

Despre ce organizare poate ii vorba pe acest șantier,

Ilie ȘTEFAN

oară, structura de anul trecut și cea 
stabilită pentru 1980 in domeniul pro
ducției vegetale.

1976. La griu. bunăoară, s-a ajuns la 
concluzia că cele 4 000 tone, care tre
buie să se obțină în plus fată de 1976, 
pot fi realizate pe o suprafață cu 400 
ha mai mică prin concentrarea aces
tei culturi. îndeosebi în zona cunos
cută ca foarte favorabilă griului din 
partea de vest a consiliului — Sinni- 
colau Român, Cefa. Roidu și Berechiu. 
Concomitent, în cele trei cooperative 
agricole de pe raza comunei Nojorid, 
suprafața cultivată cu griu s-a redus 

concluzia că neajunsurile semnalate 
cu aproape trei luni în urmă au fost 
înlăturate, că pe șantier s-a asigurat, 
la toate punctele de lucru, un ritm de 
muncă susținut, de natură să determi
ne lichidarea grabnică a .restanțelor. 
Dar. aidoma secvențelor din prece
dentul raid-anchetă, imaginile sur
prinse de aparatul fotografic de
monstrează că. deși în ultimele săp- 
tămîni la unele puncte de lucru rit
mul de execuție a crescut, totuși, pe 
șantierul noilor capacități de la ..Da
nubiana" continuă să se muncească... 
relaxat. Cauzele ? Aceleași neajun
suri organizatorice pe care le-am re
marcat și in urmă cu aproape trei 
luni : utilaje care nu funcționează 
și, înainte de toate, lipsa unui 
control riguros în ce privește mo
dul în care este folosit timpul 
de lucru de fiecare formațiu
ne și membru al acesteia. O preci
zare : șantierul de la „Danubiana" a- 
parține Trustului de construcții in
dustriale din București, căruia ii a- 
dresăm. din nou. întrebarea : ce pro
duc aceste utilaje... cînd stau ? Pen
tru că și de această dată am con
statat pe șantier serioase neajunsuri 
în utilizarea mijloacelor tehnice afla
te în dotare. Iată citeva secvențe :

cu aproape 700 ha. dar au crescut cele 
cultivate cu plante de nutret. porumb, 
in și cinepă. O fișie foarte favorabilă, 
pornind de la Ateaș și pină la Cefa. 
a fost stabilită și pentru sfeclă de za
hăr. Aceasta va permite ca pină in 
1980 la sfeclă să se obțină o produc
ție suplimentară de 17 000 kg la fie
care hectar.

Dintre factorii care au exercitat o 
influentă esențială asupra concentrării

producției în profil teritorial se des
prind in mod deosebit fertilitatea te
renului. forța economică de care dis
pune fiecare unitate agricolă si. în 
primul rind. forța de muncă, precum 
și nivelul de mecanizare prevăzut a se 
realiza. Peste 78 la sută din suprafața 
cu griu se cultivă pe parcele clasifi
cate în categoriile I și a Il-a de fer
tilitate. în timp ce porumbul va ocupa 
doar 52 la sută din parcelele din cla
sele superioare, iar plantele de nutreț

mont scăzut. Evident, o asemenea situație se cerea de urgentă Înlăturată 
pentru că ea se afla la originea unor rămineri in urmă, deloc neglijabile, 
fată de graficele de execuție a lucrărilor. Iată motivul pentru care, in ul- 
ti mul timp, am revenit de două ori pe șantierul acestei mari unitati in- 
dustriale. Ce am constatat la fața locului ?

LA UN CAPAT AL HALEI, SEMIFABRICATELE AȘTEAPTA O MACARA PEN
TRU A FI MONTATE...

se vor cultiva în proporție de 68 la 
sută pe terenuri inferioare. Ce rațiuni 
au stat la baza unui asemenea mod 
de amplasare ? în primul rind. con
cluzia că dacă la griu și sfeclă de za
hăr producțiile medii obținute pe te
renurile din clasele superioare sint cu 
70—80 la sută mai mari decit cele de 
pe terenurile slabe, la porumb aceste 
diferente reprezintă doar 35—40 la 

sută, în timp ce Ia culturile furajere 
ele reprezintă doar 15—20 la sută.

Un element important care a con
diționat alegerea variantei de asola- 
ment l-a constituit și gradul de asigu
rare, cu forță de muncă. Asa se ex
plică de ce. pină la rezolvarea chimi
zării și mecanizării complete, o parte 
din plantele tehnice sint cultivate și 
pe. terenuri mai puțin favorabile. 
Trecerea. în perspectivă, la sistemul 
de organizare, a producției vegetale 
pe bază de asociații intercooperatiste 
va realiza aici acea profilare si spe
cializare care va da producției agri
cole trăsături proprii unei agriculturi 
intensive, de înaltă productivitate și 
eficientă economică. Pledează pentru 
aceasta și rațiuni ce vizează realiza
rea unei înalte eficiente la fiecare 
produs în parte. De la o rată a efici
entei (la stabilirea căreia s-a luat în 
calcul și valoarea pămîntului) care la 
griu. în cazul cooperativelor agricole 
din Nojorid și Șauaieu este doar de 
2—2,5 la sută, -prin noua repartizară 

a culturilor se va ajunge la 7.4 la 
sută ; la porumb de la 3,4 — la 8.2 lâ 
sută ; la sfeclă de zahăr — pină la 16 
la sută.

Dezvoltarea producției animaliere se 
va realiza prin asociere. în cadrul u- 
nor unități moderne, de tip indus
trial. pe baza concentrării si speciali
zării speciilor și raselor de animale 
pe unități. Se poate spune că acesta 
este sectorul în care cea mai mare 
parte a proprietății cooperatiste do- 
bîndește dimensiuni noi, sub forma 
proprietății intercooperatiste. Com
plexul de creștere și îngrășare a por
cilor de Ja Cefa constituie nucleul a- 
cestei forme de organizare. în jurul 
lui vor lua ființă complexul de tauri
ne pentru îngrășat de la Nojorid. fer
ma de vaci de la Sinnicolau Român, 
saivane de oi cu o capacitate de 6 000 
locuri etc. Se va ajunge astfel ca pon
derea acestui sector în totalul produc
ției agricole a consiliului intercoope- 
ratist să ajungă la aproape 50 
la sută, dezvoltarea realizîndu-se în- 
tr-un ritm anual de 27 la sută.

Multe din obiectivele stabilite au în
ceput să prindă viață încă de pe a- 
cum. în iarna și primăvara acestui an 
au fost scoase de sub influența exce
sului de umiditate peste 700 ha. in 
cea mai mare parte foste pășuni și 
finețe pe care se vor realiza în acest 
an intre 4 000 și 5 000 kg porumb la 
hectar sau între 25 000 si 30 000 kg 
masă verde. Pe alte 940 ha au fost 
aplicate lucrări de afinare profundă. 
Au început și lucrările de amenajare 
pentru irigarea celor 2 186 ha prevă
zute. în cîmp lucrările de întreținere 
se execută cu echipe complete de me
canizatori și cooperatori, stadiul avan
sat al lucrărilor dovedind chibzuință 
și răspunderea cu care conducerea 
consiliului, cadrele de conducere din 
cooperative, comitetele comunale da 
partid au acționat pentru pregătirea si 
realizarea producțiilor mari stabilite 
pentru acest an.

Iosif POP 
Aurel POP.
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CARTEA
Recurenta întrebării des

pre raportul intre realitate 
și ficțiune în operele artiș
tilor de primă mărime ai 
lumii trădează și existenta 
și importanta problemei, ca 
una intim și esențial consti
tutivă. a realismului în ge
neral. A cîntări cit repre
zintă o operă ca mimesis, 
adică în raport cu realul, 
și cit reprezintă ea ca do
meniu al imaginarului, adi
că în calitate de topos al 
ficțiunii, înseamnă a exe
cuta o operație esențială 
pentru descoperirea unui 
tip de creativitate și pen
tru dozarea elementelor u- 
nei viziuni realiste asupra 
artei.

Firește. întrebarea se 
pune mai cu seamă scriito
rilor din secolul XIX, ace
lora care au generat si ali
mentat epoca marelui rea
lism. de la Dickens la 
Stendhal, Balzac și Flau
bert, la Tolstoi. Iar răs
punsul se dă de către spe
cialiști în studii tot mai în
tinse care pornesc invaria
bil de la „materialul de 
viată". Știm, de pildă, as
tăzi. care au fost modelele 
reale ale personajelor 
dickensiene ; sîntem în sta
re să urmărim ecourile jur
nalului tolstoian în gran
dioasa epică a contelui de

la Iasnaia-Poliana. Un ma
nuscris mediocru, prost mu
lat pe o intimplare demnă 
de narat a devenit pretex
tul unui roman al lui Henri 
Beyle. Sau relatarea unei 
sinucideri a crescut intr-un 
roman flaubertian. Si asa 
mai departe. Mișcarea min
tii creatoare de-a lungul li
niilor realului, sau mai de
parte de ele. interferența 
„datului" cu lentila mări
toare ori diminutivantă, 
convexă ori concavă a a- 
celei minți, oferă curiozită
ții critice elementele unei 
descoperiri prețioase. Căci 
schițarea drumului unei in
ducții specifice de la ele
mentul de viată reală Ia 
construcția epică cristaliza
tă în ficțiune ne dă bucu
ria și emoția participării la 
acele laboratoare ascunse 
ale artistului în care de obi
cei intrarea ochiului profan 
e neîngăduită.

Cu publicarea în remar
cabile condiții tehnice a 
frumosului, impresionantu
lui dosar al romanului 
Scrinul negru, de G Căli- 
nescu. în editura F.minescu. 
se petrece, iată, și pentru 
noi. specialiști si public ci
titor deopotrivă, rarul, pri
vilegiatul fenomen al ac
cesului la tăinuitele arcane 
ale creației unui scriitor

contemporan. Ediția geamă
nă a romanului si a mate
rialului documentar de care 
s-a slujit impetuosul geniu 
călinescian in elaborarea 
lui invită irezistibil la o 
lectură comparată, plină de 
neprevăzut, descumpănitoa
re adesea, extrem de rodni

cum clasică, a faimosului 
scrin negru, aflat în casa 
Călinescu in fata unei bro
derii persane, a devenit doar 
punctul de plecare al unei 
construcții care desfide în
că o judecată definitivă a 
criticului. Căci ..dosarul 
Caty Zănoagă" (alias Etta

ță a romanului. O nouă lec
tură a Scrinului negru te 
dezminte insă. Nu un sche
let epic a furnizat cărții do
sarul vieții unui personaj 
feminin, fie el chiar princi-' 
pal. Ci doar o simplă ra
mură în jurul căreia a cres
cut o enormă arborescentă,

ne vizibil prin început șl 
prin sfirsit. prin moartea 
Catyei in capitolul intii, 
printr-un fel de apoteoză 
a eroului care trăiește un fi
nal de Faust in partea a Il-a 
printr-o inserție totală în 
cauza colectivității pe care 
o slujește.

DOSARUL UNU[ ROMAN^

„Scrinul negru" de George CĂLINESCU

că sub raportul reflecției 
teoretice.

Ca întotdeauna, în prezen
ta creativității călinesciene 
sîntem între joc și gravita
te. neștiind bine cum se îm
pacă și cum își împart teri
toriul rîsul și lacrima, la 
artistul care este în reali
tate și o depășește, care o 
consideră ca ins implicat 
într-o istorie particulară, 
dar si ca o conștiință supe
rioară privind din înălți
mea direcțiilor unei deve
niri. destinele individuale.

Intr-adevăr, povestea, a-

B). adică pachetul cu scri
sori, acte și fotografii des
coperit de scriitor în scrin, 
are și aerul unui material 
documentar, de viață reală, 
în care martorii unei trecu
te vremi recunosc figuri, 
momente și întîmplări. dar 
și aerul unei convenții ro
mantice (de tipul manu
scrisului găsit într-o sticlă, 
într-un sertar vechi. într-o 
minăstire ruinată etc.l. Ci
tind dosarul după roman, ai 
impresia că regăsești în 
dezgropatele pagini de con
fesiune intimă linia de for

într-o pendulare extrem de 
complicată între elementul 
de viată pur si transfigu
rarea iui artistică, țintind 
la elucidarea marelui, co
pleșitorului personaj al 
romanului. Ioanide. Acestei 
elucidări filozofice, existen
țiale. etice si estetice i-a 
fost necesară un termen de 
opoziție (poate nu întîm- 
plător feminin), de contra- 
punctare umană, posibilă 
numai prin introducerea 
vînei epice a ..dosarului 
Caty Zănoagă". Și in struc
tura romanului lucrul devi

De aci. alternanța. în flu
xul narativ, a secvențelor 
dintr-un trecut apropiat, 
al Catyei, incapabilă de a 
trece dincolo de ordinea 
exclusivă a senzorialului, 
incapabilă de a înțelege 
ceva fie din viată, fie din 
moarte, și dintr-un pre
zent cu umbre și lumini, cu 
entuziasm și 'erori, pre
zent crescînd ca un șuvoi 
perceptibil print.r-un erou 
exponential, care se proiec
tează în epocă și dincolo 
de ea în simbolica iposta
ză a arhitectului. Persona

jul feminin, pe mica sa 
porțiune de revolută reali
tate. banală sub toate ra
porturile. moral, intelec
tual. spiritual. întregește, 
într-o aparent surprinză
toare complementaritate, pe 
eroul care se înaltă, cu 
grandoare lirică, deasupra 
întregii fabulații, geniul său 
crescind în consonantă cu 
o lume nouă, dominată si 
exprimată ea însăși de va
lorile construcției, valori 
arhitectonice.

Astfel impulsul edificator 
al eroului, propensia sa 
spre grandios simbolizează 
eliberarea impulsului de
miurgic la artistul aspirind 
neîncetat spre construcție 
durabilă. Ceea ce Dan din 
Sărmanul Dionis săvîrșea 
în peisajul lunar, săvîrșeș- 
te Ioanide în peisajul în
chinat valorilor colective. 
Artistul. cum se observă 
din distanta dintre docu
mentul strict și folosirea 
lui superioară, ia în pose
sie acest spațiu. îl cosmi- 
cizează. îl ordonează și-1 
transformă în spațiu este
tic. văzînd frumusețea care 
va încununa, stăpînă. vii
torul maselor eliberate. Și 
am îndrăzni să asemănăm 
lucrarea eroului în dome
niul construcției, obsedante, 
după cum se bagă de sea-

mă din importanta desenu
lui arhitectonic de clasice 
simetrii din dosar, cu aceea 
a scriitorului care și-a 
construit universul operei. 
făcindu-1 universul său ar
tistic. între viată și ficțiu
ne. dintr-o abundentă de 
nume (vezi nesfîrșitele lis
te din dosar) si de biogra
fii cu ascunse simetrii și 
corespondente complicate.

De la dosarul (refăcut cu 
atîta trudă si pricepere is
toric literară de Cornelia 
Ștefănescu) romanului la 
roman parcurgem drumul 
patetic al unei munci crea
toare uriașe care traduce 
angajarea în termenii unei 
perspective epic-lirice gran
dioase.

Nu știm dacă artistul a 
fost un clasic ori un Ale
xandrin ; dacă stilul livresc 
precumpănește asupra ob
servației realiste ; dacă ro
manul este, ca o nouă Is
toric hieroglifică, un ro
man cu cheie.

Intre laborator și produ
sul final, ceea ce ne-a ră
mas este o superbă mărtu
rie a unei creativități su
perioare., a unui realism 
românesc modern de ținu
tă europeană.

Zoe DUM1TRESCU- 
BUȘUEENGA

«
Erou al artei 

și literaturii noastre
(Urmare din pag. I)

In „Imposibila întoarce
re". suită de observații mo
rale si de reflecții asupra 
actualității sociale si spiri
tuale. Marin Preda evoca 
momentele unei existente 
dominate de amintirea sa
tului. de evenimente și 
deci de istorie. Nu arare
ori literatura făcea obiectul 
comentariilor scriitorului- 
publicist atît de înrudit în 
volumul din 1971 cu perso
nalități ale culturii noastre, 
precum Tudor Arghezi. Că
rnii Petrescu sau Zaharia 
Stancu.

„Viata ca o pradă" este o 
carte superioară pentru că 
tinde să organizeze prin
tr-un narator crîmpeie de 
viață revelatoare, un des
tin care descoperă sen
sul scrisului, al creației. A- 
cestui scriitor în formare, 
insului înconjurat de desti
ne. fapte, aduceri-aminte si 
semne ale istoriei le este 
consacrată cartea lui Marin 
Preda. Aventura cunoaște
rii. a cuceririi vieții, itine
rarul unei personalități 
care îsi retrăiește ..anii de 
ucenicie" și ai maturizării, 
perpetua încercare de a 
smulge vieții mărturii du
rabile prin scris reprezin
tă motivele volumului. 
„Viața ca o pradă" este o 
operă epică întemeiată pe 
intervenția unui narator. 
Totodată, cartea se înveci
nează cu memorialistica, 
aducerea-amin^e, fiind țer- 
menul declanșator ai unor 
Iile de viată,' Si mai mult, ea 
aparține acelei categorii de 
jurnal de creație care devine 
istoria pasionantă a operei 
si a proiecției scriitorului 
în creația sa. Un roman al 
creației ar fi ..Viata ca o 
pradă" dacă nu am întîlni 
frecvent trimiteri la episoa
de ce ne situează într-un 
univers dominat de eveni
mente cu numeroase impli
cații în istoria reală. Pe 
măsură ce adolescentul tra
versează noi perioade ale 
maturizării, intervenția is
toriei este tot mai eviden
tă. evenimentele pătrund 
mai insistent: anul 1940, 
Dictatul de la Viena. agre
siunea legionară, războiul, 
manifestarea atitudinii an
tifasciste. ecoul încă vag 
pentru tînărul debutant în 
literatură al acțiunii comu
niștilor. Mai importantă 
este înregistrarea conștiin
ței. potrivit căreia scriito
rul are datoria să intervină 
pentru a se opune sau pen
tru a sprijini istoria, de
mersul înaintat al unor oa
meni pregătiți să întimpine 
evenimentele. Mai mult.

cartea are în ea forța evo
cării unei lumi si a unui 
loc : esențiale sînt motivele 
satului si ale familiei si a- 
vem să refacem romanul 
(în accepția de istorie, cu 
pașii genezei si ai deveni
rii) „Moromeților", „Ma
relui singuratic", „Delirului" 
sau al povestirilor din pri
mul său volum „Intilnirea 
din Pămînturi". Scriitorul 
refuză genul strict memoria
listic (..Dar eu nu vreau să 
povestesc aici «amintiri», 
ci doar lucruri pe care le 
contemplu și azi cu un 
sentiment de neliniște că 
s-ar fi putut totuși să nu 
aibă loc si atunci nici lumi
na care le însoteste azi în

nii se dezvăluie ca aparți- 
nind realității si unei bio
grafii pentru care au* de
venit obsedante motivele 
satului, ale destrămării fa
miliei țărănești sub impe
riul relațiilor capitaliste. In 
căutarea realității, năzuind 
s-o transpună în creație. 
Marin Preda rămine credin
cios datelor realului și a- 
cestora le conferă un sens 
etic profund.

S-ar putea vorbi la Marin 
Preda despre un realism 
patetic in sensul că scriito
rul dă dimensiune de epos 
unor evenimente esențiale, 
semne ale inițierii, ale for
mării si ale maturizării 
conștiinței scriitorului crea-

MARIN PREDA

„Vi ața 
ca o prada"

amintire să nu fi exis
tat..."). In schimb, „roma
nul operei" pare a fi cate
goria acceptată de Marin 
Preda ; abia acum poves-' 
teste călătoria Iui Nicolae 
la Cîmpulung pentru scoa
lă. episodul trăit — o măr
turisește scriitorul — de el 
însusi si neinclus în seria 
„Moromeților" confirmă 
impresia de roman-jurnal 
al unei creații, ceea ce nu 
înseamnă neapărat o clasi
ficare strictă, arbitrară. Ne- 
respectînd cronologia, ac- 
ceptînd întîlniri aparent ca
pricioase ale întîmplărilor 
evocate, memoria asociază, 
regrupează. dictează un 
curs narativ neliniștit. în
cărcat de tensiune reflexi
vă si epic. Naratorul alege 
citeva nuclee pentru a în
fățișa spectacolul vieții, iar 
datele realului captează în 
primul rînd interesul citito
rului. Viziunea realistă a 
lui Marin Preda este rezul
tatul unei permanente ve-, 
rificări prin real a construc
țiilor epice. Cine nu-si a- 
minteste din „Morometii". 
„Marele singuratic" sau 
din „Delirul" de copiii lui 
Uie Moromete aflati la 
București ? Acum. în a- 

*ceastă carte a romanelor, 
elementele naturii narațiu-

tor. Printre componentii a- 
cestui epos, satul este un 
termen fundamental. E lo
cul unde istoria devine via
tă. grupînd mărturii esen
țiale despre familie, despre 
demersul ființei. Marin Pre
da descoperă în sat ceremo
nialul povestirilor, specta
colul inegalabil al rostirii, 
al inflexiunilor vocii, al 
gesturilor etc. Realismul 
scriitorului provine din a- 
cest univers, singurul care 
produce un ton liric si o vi
brație aparte. Tot ceea ce 
tine de sat : oameni si vite, 
case si peisaje, familie etc. 
intră în seria unor virtuale 
nuclee narative si întoarce
rea (in memorie) la aceste 
locuri e de-a dreptul obse
dantă. Un laitmotiv al 
creației se dezleagă în a- 
ceastă carte. Satul, familia, 
tatăl, tăcerile și vorbele re
flexe ale unor zile de odi
nioară. copilăria si ra
porturile dintre țărani, du
ritatea relațiilor dintre oa
meni. o variantă a unei a- 
lienări sociale caracteristi
ce relațiilor capitaliste. 
Privirea răscolește si reve
de oameni, figuri, satul ca 
pe un spectacol uriaș, fas
cinant si patetic. Cine ci
tește ultima carte a lui Ma
rin Preda nu va uita elo

giul adus mamei, mîinilor 
ei obosite. Obîrșia este în 
„Viata ca o pradă" motiva
rea si argumentarea unei 
geneze : opera scriitorului. 
Intens, satul s-a infiltrat în 
memoria scriitorului, con
stituind substanța activă a 
literaturii sale.

In această carte, is
toria ființei in pli
nă formare urmează etape
lor consacrate ale. genului : 
școala, anii de ucenicie li
terară. avatarurile unei 
vieți smulse treptat, cuce
rite nu fără sacrificii. In 
diagrama evoluției scriito
rului. personaj al acestei 
biografii epice, se ' reali
zează un portret compus 
din multiple elemente și 
din nenumărate confrun
tări cu alții, cu gindurile 
si actele celorlalți. Iar con
fesiunea lui Marin Preda 
despre descoperirea cuvîn- 
tului este una dintre trep
tele cărții : „Am devenit 
scriitor descoperind treptat 
forța lui magică pînă ce 
într-o zi. spre șaptespreze
ce ani. am încercat să-l 
fixez pe hirtie". Reflexiv 
si întors spre conștiința sa 
(„Totuși, aventurile vieții 
noastre sînt ale conștiin
ței"). analizînd si respin- 
gind lucid ceea ce se opune 
unei evaluări rationale. 
Marin Preda a compus un 
„dialog" în care interlocu
torii pot fi scriitori, prie»' 
•teni sau dușmani, dar. in
diferent de atitudinea aces
tora. scriitorul trăiește in
tens experiența scrisului si 
a responsabilității creației. 
Citind din Rebreanu. din 
Reymont sau din Sadovea- 
nu. din Gogol. Tolstoi. Dos- 
toievski sau din Steinbeck, 
scriitorul verifică propria 
sa viziune despre om. des
pre lume, despre mișcările 
cunoașterii si despre căile 
descifrării sensurilor vieții. 
Scriind, crezi nd în demni
tatea artistului („Nu umi
lințe. ci flacăra cugetării ne 
poate înălța..."), citindu-1 
pe Marx si apoi reluind 
pagini din Balzac sau din 
Thomas Mann, scriitorul 
este acum autorul unui jur
nal al creației și al gene
rației sale. întrebindu-se, 
la un moment dat : „ce să 
scriu desore generația mea 
împrăștiată, prinsă de va
lurile istoriei si a cărei 
soartă îmi scapă Marin 
Preda răspunde prin proză 
si acum. în „Viața ca o 
pradă", cu conștiința unui 
contemporan dator să-și. re
examineze tot prin scris • 
drumul vieții si al lucrării 
închinate oamenilor.

Ion VLAD

La cele patru episoade 
ale primului volum din 
cine-romanul „Incognito" 
se adaugă in volumul al 
doilea alte trei episoade, 
fiecare putînd fi luat și 
independent, ca toate epi
soadele unui serial cinema
tografic. Se folosesc, natu
ral. aceleași personaje. însă, 
nefăcînd un roman propriu- 
zis. ci un cine-roman. au
torul nu e preocupat de 
caracterologie, ci-de eveni
mente. de cronica anilor 
războiului. Avem de-a face 
cu un film al unor întim- 
plări reale sau imaginare 
în stilul cărților de aven
turi. al literaturii polițiste, 
punctat din loc în loc cu 
descrieri sau comentarii 
jurnalistice. Eugen Barbu 
își valorifică și de data a- 
ceasta bogatele sale resur
se de narator epic, capaci
tatea de evocare plastică a 
unor medii, verva satirică, 
voluptatea descoperirii do
cumentului semnificativ, 
prezentat brut sau anecdo
tic. Neîndoios, cine-roma
nul e antrenant si se citeș
te cu plăcere.

In primul episod. Tribu
lații sentimentale, asistăm la 
o recluziune asemenea ace
leia din piesa ecranizată a 
lui Sartre. Les sequestres 
d’Altona. Este răpită, ca 
să nu cadă în miinile 
nemților, fata savantului 
ucis Vrăbiescu si ascunsă 
împreună- cit.-Dumitru Tro- 
naru:.la,: morgă. în pod. .Oa
menii inspectorului Miz- 
drache dibuiesc prin filări 
ascunzătoarea, dar colone
lul prinde de veste înainte 
si fata va fi transportată 
în alt loc. in vreme ce Tro- 
naru, refugiat în Gara de 
Nord, va fi prins. In para
lel. obiectivul cade ne Eve- 
lyne Ionescu-Tismana. so
ția subsecretarului de la 
Interne, care, după moda 
zilei, consultă un medic 
psihanalist, pe Sergiu Lă- 
cănescu. prilej de ironii 
asupra terapeuticii freudis- 
te. dar si de relatare a 
antecedentelor Evelynei, 
membră a familiei Slăti- 
neanu cu întinse moșii în 
Ialomița si un conac la 
Domnești (se dă o lungă 
descriere a locurilor în care 
o frază se întinde ne trei 
pagini). Ca o eroină din 
Stendhal. Evelyne a urmat 
o scoală de călugărite la 
Besanqon. a iubit prematur 
un copil care a murit, nu 
s-a lăsat sedusă de un ofi
țer român agresiv, dar a 
cedat unui ofițer timid 
neamț, a trăit sentimentul

de a fi văzută ca Suzana 
în baie etc. Evelyne a de
venit partenera „calului 
troian", a lui Armand Sa- 
chelarie. recte Vasile Dă- 
nacu si e geloasă nu numai 
pe soțul ei. dar si pe el 
pentru Irene Nathalie Ma- 
vrocordat. o aristoerată 
„capie". Relația din urmă, 
singura pe seama persona
jului incognito, nu e dez
voltată. Sîntem în schimb 
din nou aduși în barul Fu 
Chang, unde Evelyne și 
Puiu împreună cu Mizdra- 
che și oamenii săi asistă la 
o încăierare între ofițerii 
germani (e nrezentă și 
Gerda Hoffmann) fără ur
mări.

a lăsat exemplarul unei 
biblioteci din Blaj. In fine, 
al patrulea cumpărător era 
tocmai gazda aventurilor 
doamnei Diby-Necșești. E- 
xemplarul trebuitor găsit 
provoacă ruptura subsecre
tarului de la Interne, a în
șelătorului înșelat, cu par
tenera sa. căreia îi oferă 
un pașaport. Nu poate să-i 
refuze si un pașaport pen
tru Roger Cantuniari, dar 
dă instrucțiuni ca acesta să 
fie oprit la graniță. Acest e- 
pisod conține două excelen
te scene balzaciene din via
ta Capitalei cu portretele 
avocatului Alexandru Pa- 
padopol și a cîntăretei pen
sionare Yolanda Mariani.

Eugen BARBU

„Incognito"
Volumul II

Al doilea episod. Judecă
torii nemiloși, relatează 
despre tentativele lui Mișu 
Antonescu de a incheia ar
mistițiu cu anglo-americanii 
prin Anatole Dumitrescu, 
diplomat, fost. în reprezen
tanța României de pe lingă 
Liga Națiunilor. Sinuci
derea acestuia la Geneva 
în aprilie 1943 furnizează 
suspiciuni germanilor si 
românilor. îndeosebi lui 
Ionescu-Tismana care are 
surpriza să constate că le
gătura lui Dumitrescu in 
tară era cuplul Roger Can
tuniari — Diby-Necșești. In 
această parte cine-romanul 
e un film de spionaj. Se 
descoperă un cifru secret în
țepat cu acul într.-un roman 
de Flaubert. Salammbo, 
imprimat la Hachette în 
1935. Cifrul trebuie com
pletat cu înțepăturile din
tr-un al doilea exemplar al 
aceleiași cărți ce urmează 
a fi găsit. De la agenția li
brăriei franceze din Bucu
rești. Mizdrache ia patru 
adrese. Un exemplar a fost 
cumpărat de un avocat celi
batar care-si tine socotelile 
într-o agendă, individ ino
fensiv. Al doilea cumpă
rător a fost o cintăreață de 
operă, acum pensionară, de 
asemenea inofensivă (nu 
citise caftea pe care o vin
de lui Mizdrache cu 1000 
lei). Al treilea cumpărător, 
un cleric emigrat în Italia,

Remarcabilă, de asemenea, 
este evocarea activității 
sau mai bine-zis inactivită
ții Ligii Națiunilor pînă în 
1940 cu silueta pitorească a 
personalităților care au re- 
prezentat-o, Revine în acest 
episod și personajul Pavel 
Candrea. recte Petre Pan- 
drea. cu extrase din fai
moasa sa carte Germania 
hitleristă (1933).

Comunistul Dumitru Tro- 
naru. părăsit în cel de-al 
doilea episod, revine în 
episodul al treilea. Batalio
nul de pedeapsă. Condam
nat la douăzeci de ani de 
închisoare pentru sabotaj 
de Curtea Marțială. Trona- 
ru e trimis pe front în
tr-un batalion de pedeap
să. împreună cu un ofițer 
degradat pentru că n-a 
vrut să comande un pluton 
de execuție a unor osta
tici, Matei Bogasieru. cu 
un preot. Onisifor Dăn.u- 
lescu. pedepsit fiindcă n-a 
vrut să pomenească la 
slujbele lui pe mareșalul 
Antonescu, cu spărgătorul 
de bănci Sile Finanțu. zis 
și Sile Milion, și alții. Ma
tei Bogasieru. fost elev al 
unei școli militare din 
Freiburg, are prilejul să 
frecventeze cercurile inte
lectuale din București, să 
audieze pe Serafim Vest- 
nic. orator nationalist orto- 
doxist (Nichifor Crainic) 
de a doua mină și să as-

culte pe „profesorul" mis
tagog (Nae Ionescu). ideo
logul cinic al Legiunii. Co
mentariile filozofiei aces
tuia prilejuiesc cele mai 
bune pagini critice, aviza
te. sarcastice, ale lui Eugen 
Barbu care trece în revis
tă apoi rapid reflexele sus- 
zisei filozofii, suita asasi
natelor politice, culminînd 
cu acela al lui Iorga. mas
carada inmormintărilor e- 
roilor de pe frontul din 
Spania, rebeliunea și repre
siunea ei.

Atenția autorului se în
dreaptă însă în special a- 
supra peripețiilor batalio
nului de pedeapsă. Sîntem 
în vara anului 1943. Apar 
citeva figuri de militari, 
oameni ai datoriei precum 
colonelul Vardaru. locote
nentul Sănăuceanu. pluto
nierul Văduva, sub coman
da căruia intră ceilalți. 
Ordonanța lui Vardaru a 
orbit și a organizat un 
grup de trei care înscrie 
pe o listă pe cine vrea să 
fie îngropat. adunîndu-i 
lucrurile de preț pe care 
le mai are. Organizează 
totodată mutilarea celor 
care vor să fie scutiți de 
front. Batalionul cade în
tr-o pungă și încearcă să 
se salveze înaintînd înspre 
o gară unde dau de un tren 
german bombardat. Trona- 
ru. care ajunge primul la 
gară, izbutește să pună tre
nul in funcțiune, sint a- 
junși din urmă de tancu
rile germane, izbutesc să 
păstreze trenul, sînt bom
bardați și rămîn numai 14 
din 150. colonelul. Tronaru, 
Bogasieru. Văduva. Finan- 
tu. Popa. Orbu cu groparii 
lui. Colonelul se miră că 
Tronaru n-a fugit și aces
ta îi dă o replică din care 
rezultă opinia pe care o 
avem în genere oamenii 
cinstiți despre războiul din 
Est : „De ce aș fi făcut-o, 
domnule colonel ? Războiul 
ăsta, cum v-am spus de
mult. nu e războiul meu ; 
odată și odată, dacă scă
păm. o să ne amintim de 
puterea pe care am avut-o 
cu totii în aceste împreju
rări de a nu ne lăsa unii 
pe alții ; ăsta-i cel mai 
prețios lucru pe care l-am 
învățat : fiecare în parte 
am fi putut să scăpăm, dar 
dac-am muri împreună, 
nu mi-ar părea rău".

Episodul. în care citim 
multe alte întîmplări tragi
comice. lasă o bună impre
sie de autenticitate.

„Incognito" va continua 
cu un al treilea volum, nu 
știm dacă și ultimul.

Al. PIRU
___________________

de civilizație, deschizind perspectivele 
viitoarelor împliniri materiale și spi
rituale, prefigurate în Programul 
Partidului Comunist Român. Verigi 
ce se continuă, decurgînd una din 
cealaltă și de neînțeles în afara 
desfășurării masive și Impetuoase, 
reinnoindu-și și sporindu-și mereu 
energia, în ciuda dificultăților ivite 
nu o dată din belșug pe parcurs. E 
aceasta o ipostază a omului simplu. 
Dar și țăranul român, creator de 
istorie și de cultură, traversînd. cu 
picioarele proptite ferm pe pămînt 
și cu privirile răzbătînd departe, 
veacuri și milenii, semănător pașnic 
de griu și de flori, apărător al gliei 
natale și răzbunător al suferințelor 
îndurate din moși-strămoși, eroul a- 
nonim al răscoalelor, izbucnind la 
răscrucile epocilor, reprezintă la rîn- 
dul său o ipostază a omului simplu.

Și din loc în loc, spre a ni se îm
plini armonios rosturile, tovarăși, 
concetățeni, oameni ai celor mai di
verse profesiuni veghează, lucrează 
în folosul nostru, al tuturor. Și vat
manul de tramvai, și vinzătoarea din 
spatele unei tejghele și șoferul de 
taxi, participanți activi și utili la 
activitatea socială, în aceeași măsură 
stăpîni peste legi și supuși legilor, 
deschiși spre marile avînturi ale su
fletului și mintii, apți, fără discrimi
nare, să parcurgă cercurile de gheață 
și de foc ale inițierilor fundamentale.

Eroul necunoscut, făuritorul civili
zației materiale și spirituale, depo
zitarul și mesagerul prin vreme al 
unor însușiri, constituindu-se într-un 
cod al valorilor morale perene care 
au creat și au impus un model de 
comportament... Firește, conceptul 
de om simplu, personaj anonim și 
hotărîtor în dezvoltarea oricărei so
cietăți. nu e un concept metafizic, 
abstras istoriei. Revoluția socialistă, 
dislocînd structuri, a accelerat pe noi 
baze evoluția mentalităților. S-au 
creat, printre altele, premisele anihi
lării distantelor între clasele si gru
purile sociale. între funcțiile și po
zițiile sociale ale oamenilor muncii. 
Țăranul cooperator, ales președinte da 
C.A.P., încetează în chip obligatoriu 
să mai fie, prin acest curent transfer 
de responsabilități, ceea ce a fost pină 
atunci ? Dar muncitorul promovat în
tr-un post de conducere politică sau 
administrativă ? In perioada imediat 
următoare eliberării, sfărimarea apa
ratului de stat burghez și formarea 
aparatului de stat revoluționar au 
provocat răsturnări și mutații radi
cale. Strungarul, minerul ori agricul
torul pălmaș de ieri s-au surprins 
peste noapte directori de întreprin
deri. conducători politici, administra
tori de vaste teritorii și domenii de 
activitate. Omul simplu e altceva as
tăzi decît ceea ce a însemnat într-un 
cadru social împietrit în caste ale că
ror hotare erau, în general, prea greu, 
dacă nu imposibil, de încălcat. Omul 
„de rînd", în lumina filozofiei socie
tății noastre și în lumina realității so
cietății noastre, reprezintă un pilon 
cu, un rol fundamental,.în angrenajul 
social, el este eroul central al societă
ții și istoriei contemporane. Gîndirea 
primară, rudimentară, reacțiile vio
lente și necontrolate, orizontul limitat 
au încetat să mai fie apanajul omu
lui, pasă-mi-te simplu, schematizat 
de fapt, victimă cîndva a unui sistem 
de relații oprimant și depersonaliza- 
tor, dar și a unui sistem de prejudecăți, 
trimițîndu-și încă uneori iradierile 
pînă în zilele noastre. Comuniștii ro
mâni. fie ei muncitori ori țărani, oa
meni cu ocupații umile, dar demne, 
în împrejurări in care accesul la filo
zofie și cultură era barat de dure ob
stacole, au știut întotdeauna să se 
înalte deasupra condiției lor vremel
nice și să deslușească in zare culorile 
viitorului, actionînd cu fermitate și 
înțelepciune, concentrindu-si resurse
le uriașei lor puteri de sacrificiu pen
tru realizarea idealurilor pe care le 
slujeau. Cu atît mai mult astăzi, în
tr-o ambiantă socială în care forțele 
spirituale ale unei întregi colectivități 
țintesc împreună spre făurirea noului 
tip de personalitate umană, într-ade- 
văr liberă și creatoare, omul societății 
noastre, fiecare om a dobîndit trăsă
turi de demiurg conștient, de factor 
modelator de istorie și. în accepția a- 
ceasta, cuprinzătoare si profundă. s« 
cuvine abordat, spre a nu i se falsi
fica autenticele contururi. în arta fi 
literatura noastră contemporană.

(Urmare din pag. I)

nească de la ideea atît de valoroasă 
și de dreaptă subliniată de secretarul 
general aii partidului, tovarășul

„0 mai adincită explorare literara 
a bogatei noastre istorii"

„Prin natura muncii mele, a arătat 
VIRGILIU TEODORESCU, direc
tor al Muzeului Arhivelor-București, 
am dese întîlniri cu numeroase cate
gorii de oameni, tineri în special : 
muncitori, elevi, studenți. ostași ; cu 
ei sau pentru ei organizăm sistema
tic manifestări de educație patriotică, 
în care nu o dată punctul de plecare, 
alături de izvoarele istorice propriu- 
zise. l-au constituit romanele si nu
velele. piesele de teatru de inspira
ție istorică, tocmai fiindcă cu ajuto
rul lor am putut ușura înțelegerea 
epocii, contura mai bine aspirațiile 
vremii și trasa mai clar tusele por
tretelor personalităților istorice.

Am făcut această digresiune toc
mai pentru a sublinia faptul că multe 
file de tulburătoare cronică își aș
teaptă transformarea în opere nepie
ritoare de artă. Așa. de pildă, de la 
lumea strămoșilor noștri geto-daci. cu 
faptele lor de dîrzenie și eroism, și 
pînă la formarea poporului român și 
apariția primelor noastre formațiuni 
statale este o întreagă epocă, ce se 
cere investigată și cu mijloacele lite
raturii. chiar dacă dificultățile legate 
de insuficienta izvoarelor istorice nu 
este de neglijat. Mi se pare apoi că 
și alte perioade sînt omise din aria 
literaturii de evocare : astfel, mari 
momente și procese revoluționare ale 
istoriei clasei noastre muncitoare, a 
mișcării noastre socialiste n-au sus
citat pînă acum. în suficientă măsură, 
atenția scriitorilor noștri".

In aceeași ordine de idei, istoricul 
NICOLAE COPOIU a spus : „A-
desea. la capătul lecturii unor cărți 
de literatură de evocare, cititorul în
cearcă cu putere sentimentul că. prin 
intermediul paginilor citite, a realizat 
• pasionantă incursiune în istorie. 

Nicolae Ceausescu, că aici unde te-ai 
născut e tara ta și că aici poți să 
muncești și să te dezvolți, să te 
bucuri de drepturi depline La fel cu 
ale tuturor membrilor societății".

Simțămîntul acesta provine din 
prezența unor personaje și fante in 
paginile cârtii, cu identitate istorică 
precisă : alteori, sursa impresiei de 
istorie reală și concretă pe care o în
cearcă cititorul se află în ansamblul 
datelor vieții personajelor. După 
cum sînt multe cărți pe care 
autorul nu le intitulează ca a- 
tare. dar din care cititorul capătă o 
imagine veridică din punct, de vedere 
istoric asupra unei epoci și unei so
cietăți. Cititorul datorează acest fapt 
substanței istorice a lucrării literare.

In romanul lui G. Călinescu „Bie
tul Ioanide" nu-mi aduc aminte ca 
autorul sâ menționeze o anume dată 
calendaristică și totuși atmosfera po
litică a perioadei premergătoare si de 
început a celui de-al doilea război 
mondial istoricește este exceptional 
de exact sugerată, tn „Delirul". în 
mod paradoxal. încărcătura cu adevă
rat istorică a cărții nu provine, dună 
părerea noastră. în primul rînd. din 
datele si personajele istorice concre
te. reperabile în paginile ei. ci din 
șuita acelor pagini de veritabilă isto
rie prezente aici.

Iată pentru ce istoricul vrea să 
vadă în scriitorul ce abordează teme 
din trecutul mai îndepărtat sau mai 
apropiat un coleg care, din alt unghi 
de vedere — al frămîntărilor ființei 
umane în contact cu marele și neîn
treruptul flux istoric — vine să între
gească chiar pe plan istoric tabloul 
unei societăți. Asemenea literatură 
este necesară nu numai pentru a-1 
delecta pe cititor, ci și pentru a-J 
convinge prin forța argumentelor ar
tistice de sensul marilor evenimente 
pe care le-a trăit și le trăiește po

porul nostru. Tocmai de aceea, istori
cul crede că lucrările de literatură 
nu pot să nu aibă o bogată substanță 
istorică.: mai mult decit atît. că

„Cartea de literatură, cartea bună
— prețios instrument educativ"

„Elevii, tineretul școlar reprezintă 
o categorie largă — poate chiar cea 
mai largă — de cititori, afirmă ne 
drept cuvînt dr. MARIA PAVNO- 
TESCU, profesoară la Liceul „N. Băl- 
cescu“-București. Școala, noi, profe
sorii ne străduim să-i inițiem în 
acest domeniu atît de vast și de di
vers al literaturii, cu valențe educa- 

Viața noastră nouă, socialistă
tlve profunde, definitorii pentru for
marea personalității si conturarea 
profilului moral al tinerelor genera
ții. Programa școlară încearcă o pre
zentare cit mai cuprinzătoare a va
lorilor reprezentative ale creației li
terare clasice și contemporane, ro
mânești și universale. în această di
recție, de un deosebit ajutor ne sint 
studiile critice, acele „micro" și „ma
cro" monografii privind scriitori, cu
rente și epoci literare, volumele de 
texte comentate. Oricit de numeroase 
(si in tiraje oricit de mari), asemenea 
lucrări nu vor fi niciodată prea mul
te, dacă ne gîndim la generațiile de 
elevi care se succed an de an prin 
școală, la orientările și clarificările 
pe care cercetările literare asidui le 
aduc constant.

Prilejul pe care apropiata confe
rință a scriitorilor îl va oferi pentru 
o dezbatere largă, aprofundată asu
pra problemelor creației și criticii li
terare din țara noastră, mă îndeamnă 
să fac unele observații culese din ac
tivitatea curentă la catedră. Elevii, 
tineri în general, citesc multă poezie. 

această substanță trebuie să se afle 
în toate paginile cărții, nu numai in 
acelea care se referă la fapte și per
sonaje reale ale istoriei".

Ii interesează poezia civică, a. cetății, 
patriotică; cu același interes caută 
poezie lirică, de dragoste, despre na
tură. Liceenii citesc in scoală pe Ni- 
chita Stănescu, Marin Sorescu, Ște
fan Aug. Doinaș. Geo Dumitrescu. Re
feritor însă la poezia contemporană 
tin să observ că studiile critice sint 
puține și contradictorii.

Tineretul școlar urmărește cu asi
duitate fenomenul literar din țara 
inoastră și mi se pare a fi o datorie 
de onoare a creatorilor și criticilor 
literari de a le înlesni receptarea unor 
opere cu inaltă valoare, de a-i ajuta 
să-și formeze și să-și educe. încă de 
pe băncile școlii, spiritul critic".

„In ultimii ani — a spus studenta 
ANGELA VASILESCU, de la Facul
tatea de electrotehnică a Universității 
din Craiova — putem vorbi de o dez
voltare mereu ascendentă a literaturii 
românești de toate genurile, de o 
creștere fără precedent a aparițiilor 
de lucrări ce abordează mai toate 
sferele activității ■politico-sociale ale 
vieții românești de ieri și de azi. 
transformările revoluționare ce s-au 
petrecut în ultimii ani de zidire so
cialistă. Mă pasionează îndeosebi li
teratura beletristică, fără să neglijez 
pe cea tehnică. Am citit cu plăcere 
și emoție „Clipa" lui Dinu Săraru, 
„Trei dinți din fată" și „Descintoteca" 
de Marin Sorescu si „Princepele" de 
Eugen Barbu — ca să amintesc doar 
citeva apariții reprezentative — și am 
fost impresionată de tematica și mo-

Adul de realizare artistică a lucrărilor, 
de mesajul ce se degajă din ele. Ce 
m-ar interesa să am în bibliotecă ? 
Mai multe cărți despre viata și pre
ocupările tineretului de azi. despre 
idealurile lui. despre împlinirile, dar 
și eșecurile unora dintre colegii mei 
de generație și de ideal, despre viata 
de azi a tineretului, despre cea din 
trecut, ca să le putem bine, limpede 
compara. Se ^împlinesc în anii noștri 
destine tinere, într-o societate tînără 
și dreaptă. Cartea de literatură, car
tea bună ajută această împlinire ; 
clarifică tinărului cititor drepturile, 
dar și obligațiile sale în edificarea 
viitoarei orînduiri comuniste, spre 
care pășim".

„Cu brigada artistică — a spus 
AURELIAN NEGRAU. lăcătuș la

I.T.B. — care acum se pregătește să 
participe la finala Festivalului natio
nal «Cintarea României» ne stră
duim să prezentăm aspectele pozitive 
de muncă și abnegație din întreprin
derea noastră, dar și să criticăm 
mentalitățile înapoiate, lipsurile și 
greșelile din comportarea tovarășilor 
noștri de muncă. Problema care ne 
preocupă este de a înfățișa toate 
aceste aspecte din viață într-o formă 
cit mai bine realizată sub aspect 
artistic. Și, în această privință, ne-ar 
fi de mare ajutor o creație literară 
satirică mai diversă ca genuri, inspi
rată din viata noastră de toate zilele, 
care să combată ce e vechi șt înapoiat 
în comportarea oamenilor și cu arma 
risului să-i educe, să le îmbogă
țească viata. Poate, la forumul larg, 
democratic al scriitorilor, creatorii din 
tara, noastră se vor ocupa și de acest 
gen de literatură — mă gîndesc la 
piesele intr-un act — menită să vina 
în sprijinul formațiilor artistice de 
amatori, să le îmbogățească și să le 
ridice nivelul repertoriului, înles- 
nindu-le o prezentă mai substanțială 
ia Festivalul «Cintarea României»".

„In clocotul vieții de uzi, scriitorii 
vor descoperi virtuțile și multele 
trăsături morale ale omului nou"

Dind răspuns chestionării noastre, 
Inginerul KISS ERNO, de Ia întreprin
derea de construcții montaj din 
Sfintu Gheorghe. a spus : „Ca 
simplu cititor trebuie să re
marc că în ultimii ani scriitorii 
noștri au făcut progrese reale în o- 
glindirea vieții noastre contempo
rane, în prezentarea autentică a a- 
devărului istoric. Am citit cu deose
bit interes „Incognito" de Eugen Bar
bu. „Un leagăn pe cer" de Siitb An
dras. „Trei dinți din fată" de Marin 
Sorescu.

Majoritatea operelor scriitorilor 
maghiari din România — parte com
ponentă a literaturii contemporane 
românești — apar sub egida editurii 
Kriterion, dar și alte edituri cum 
ar fi Editura politică, Dacia, Alba
tros și Ion Creangă editează cărți în 
limba maghiară. Intre acestea am ci
tit eu deosebită plăcere „Insomnia 
paznicului de noapte" de Bajor An- 
dor, Poeziile lui Kânvâdi Săndor, 
„Cartea bătrînilor" de Szilăgyi Do- 
mokos.

Este remarcabil efortul depus de 
edituri pentru traducerea în limba 
română și în limba naționalităților 
conlocuitoare a celor mai valoroase 
creații scrise în limba română, res
pectiv în limba naționalităților con
locuitoare. Am recitit cu plăcere tra
ducerea în limba română a roma
nului „Un leagăn pe cer" de Siito 
Andrâs, „Păsările" de Alexandru 
Ivasiuc (în limba maghiară), „Idei 
în mers" de Mircea Malița (în limba 
maghiară) și aștept cu nerăbdare și 
traducerea romanului „Delirul".

Locuitorii orașului Sfintu Gheor
ghe, ai județului Covasna, români și 
maghiari, sînt beneficiarii politicii 
înțelepte a partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
politică ce a asigurat în ultimii ani 
p« aceste meleaguri un ritm anual 

de dezvoltare a industriei de peste 
25 la sută. Viața înfrățită, cu rădă
cini adinei în istorie, pulsează șl 
aici cu un ritm nou. Se face totul 
pentru Om, pentru bunăstarea și fe
ricirea lui, pentru Om, indiferent 
de naționalitatea sa. Cred că în o- 
g'lindirea acestei vaste opere — de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a vieții noi în
frățite și îmbogățite — cărturarii 
noștri, fie ei români sau maghiari, 
mai sînt tributari".

„îmi place mult să citesc literatură 
română — ne spune ION OLARU, 
constructor pe Șantierul naval din 
Galati. Nu numai scriitori clasici, ci 
și contemporani. Astfel, alături de 
operele lui Sadoveanu si Rebreanu, 
am citit. în ultimul timp, romanul 
lui Marin Preda „Delirul", si pe cel 
al lui Eugen Barbu „Incognito" — lu
crări ce tratează o perioadă din isto
ria patriei mai puțin cunoscută mie 
si colegilor mei mai tineri. îmi place 
si poezia.

In anii din urmă am avut ocazia să 
mă întîlnesc. împreună cu tovarășii 
mei de la Șantierul naval, cu scriitori 
de frunte din tară. Ceea ce aș vrea 
însă să spun — iar asta am arătat-o 
Si la întîlnirile cu scriitorii — este că 
ar trebui în mai mare măsură 'să se 
reflecte în literatura noastră actuală 
viata si frămîntările oamenilor mun
cii. Cred că viața Galațiului con
temporan. a siderurgiștilor săi, a 
constructorilor de nave poate oferi 
subiecte pentru scriitorii noștri. 
Ne-ar bucura foarte mult să-i avem 
în mijlocul nostru, să vadă cum șl 
ce discutăm, cum arată Galatiul da 
astăzi, cartierele noastre noi. cara 
este. într-un cuvînt. viata noastră. In 
clocotul vieții noastre, scriitorii vor 
descoperi virtuțile si înaltele trăsă
turi morale ale omului nou".
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Plecarea delegației Sovietului Suprem Cronica zilei CU PRILEJUL CENTENARULUI
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a alegerii în fruntea partidului 
comuniștilor iugoslavi a tovarășului 
Iosip Broz Tito. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, și a împlinirii a 85 
de ani de la nașterea sa. ambasado
rul acestei țări la București. Petar 
Dodik. a organizat, luni, o seară cul
turală. consacrată vieții si activității 
tovarășului Tito.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv r.l C.C. al P.C.R., vi- 
ceprlm-ministru al guvernului. Ște-

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C,, ministru pentru problemele 
tineretului. Dumitru Turcuș, adjunct 
de sef de sectie la C.C. al P.C.R.. 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale si organizații obștești, oa
meni de știință si cultstră. activiști 
de partid și de stat.

(Agerpres)

Vizita directorului general al P.N.U.D
Ministrul afacerilor externa al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit luni pe Brad
ford Morse, directorul general al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.). în timpul în
trevederii au fost discutate proble
mele lărgirii si consolidării cooperă
rii reciproc avantajoase dintre Româ
nia și P.N.U.D.. căile si metodele de 
sporire a contribuției acestui orga
nism al O.N.U. în procesul lichidării 
subdezvoltării, al edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

★

în aceeași zî, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia a oferit un dejun în onoarea di
rectorului general al P.N.U.D.

Au luat parte Nicolae Nicolaescu, 
inistrul sănătății. Cornel Mihulecea. 
.■•ședințele Comitetului de Stat pen

tru Energia Nucleară. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Stanciu. adjunct

al ministrului agriculturii si indus
triei alimentare. Aurel Răican, șeful 
Departamentului aviației civile, alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea. Bhagi- 
rathan R. Devarajan. reprezentantul 
P.N.U.D. în România. Abdel Salam 
Dajani. directorul Centrului de in
formare al O.N.U.. Ferdinand Rath, 
directorul Centrului demografic 
O.N.U., și Thomas Keller, directorul 
Centrului european UNESCO pentru 
învătămînt superior.

în timpul dejunului. George Maco
vescu și Bradford Morse au rostit 
toasturi.

★

Directorul'general al P.N.U.D. a vi
zitat. in cursul zilei. Centrul interna
tional de pregătire a cadrelor — 
CEPECA și Centrul de pregătire a 
cadrelor pentru turism.

Seara, oaspetele a părăsit Capitala.

(Agerpres)

al U. R.S.S.
Delegația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., condusă de tovarășul Ar
tur Pavlovici Vader, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R. S. S. 
Estone, care ne-a vizitat țara la in
vitația Marii Adunări Naționale, a 
părăsit, luni dimineață, Capitala. 
Din delegație au făcut parte G. A. 
Karavaev, membru a) C.C. al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul Națio
nalităților al Sovietului Suprem 
U.R.S.S., ■ ■ ■ ...........
U.R.S.S., 
Comisiei 
P.C.U.S., 
P.C.U.S..

al 
al 
al 
a 
al

ministrul construcțiilor 
F. I. Mocialin, membru 

centrale de revizie 
șef de secție la C.C.

. membru al Comisiei pentru 
bunuri de larg consum a Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. Djumaev, vicepre
ședinte al Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., Olga 
V. Sevciuc, membru al Comisiei

pentru problemele tineretului a So
vietului Uniunii ai Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, Aneta Spornic, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al M.A.N., loan Ceterchî, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Legislativ, Vasile 
Mușat. membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al M.A.N., Constantin Oan
cea. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Radu Voinea, președintele 
Comisiei pentru învătămînt. știință 
și cultură a M.A.N., de deputați, ac
tiviști de partid și de stat.

Au fost prezenți - - --• 
însărcinatul cu afaceri 
Sovietice la București 
ambasadei.

INDEPENDENȚEI

B. I. Minakov, 
a.i. al Uniunii 
Și membri ai

(Agerpres)

Restaurarea unor valoroase opere de

28-a aniver- 
R.F. 
țări 
ofe-

Mi-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia centenarului Independenței Republicii Socialiste România, în 
numele meu personal și al poporului braziliari. vă prezint. Excelență, cele mal 
sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
crescindă a poporului român. '

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

în tara noastră au sosit participan- 
tii la croaziera pe Dunăre a repre
zentanților asociațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică din țări so
cialiste riverane, organizată cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Particlpantiî Ia croazieră au vizi
tat Șantierul naval și Combinatul 
siderurgic din Galati si întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul" din

Brăila, au depus coroane de flori la 
monumentele ostașilor români și so
vietici.

La Teatru] de stat din Galati și 
clubul Progresul-Brăila. au avut loc 
mitinguri ale prieteniei, la care au 
luat cuvintul Ion Beian. prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid 
Galați. Marcel Andreescu. prim-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Brăila, precum și reprezen
tanți ai participanților la croazieră.

în cadrul Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România funcțio
nează un laborator unde sînt restau
rate în bune condiții, după severe 
criterii științifice, obiecte pe care vre
mea și-a pus necruțătoare amprenta, 
stirbindu-le din valoarea lor origi
nală. în atelierele de pictură tn ulei 
și tempera, de sculptură, grafică, 
ceramică, metale, textile, mobilă, ca
dre de specialitate lucrează cu pa
siune și probitate profesională spre 
a reda patrimoniului national nepre
țuite mărturii de artă pe care le de
ține poporul nostru. Unele dintre a- 
cestea sînt „victime" ale recentului 
seism și provin din colecțiile muzeu
lui bucureștean de artă sau din alte 
muzee din tară. în atelierul de 
sculptură este în restaurare macheta 
în ipsos a unuia din pilonii porții să
rutului. realizată de Brâncuși. piesă 
importantă deoarece ea constituie 
macheta inițială pe care marele nos
tru sculptor a dezvoltat-o ulterior, 
creind acea nepieritoare capodoperă 
de la Tg. Jiu. în vederea expunerii 
lor. chiar în cursul acestui an. vor 
intra în lucru și alte piese ca por
tretul Iuliei Hasdeu. sculptură în te
racotă de Ion Georgescu, bustul Iul 
Vasile Alecsandri. de același artist, 
bustul de ipsos al lui Carol Davila 
de Carol Storck, sculptura în piatră, 
intitulată „Victorie" de Ion Jalea, 
compoziția „Luptătorii incordîndu-si 
arcul", de Francois Rude, două lu
crări de Carrier Belleuse și altele.

cu răbdareîn atelierul de ceramică,
si migală, se dau îngrijirile necesare 
unui vas decorativ japonez ..Satsu
ma". de mari dimensiuni, unor jaduri 
chinezești si obiecte de faianță ita
liană. unui lăcrimar de sticlă din se
colul al XIV-lea. care din pricina fra
gilității lor au avut de suferit de pe 
urma seismului. Aceeași vie activitate 
domnește și în atelierul de pictură. 
Cu metode moderne sînt în curs de 
a fi restaurate aici două compoziții 
de Mathis Teutsch. tablouri de Sch
weitzer Cumpăna. M. H. Maxy. Cor- 
neliu Baba. Este prevăzut, de ase
menea. ca specialiști bucureșteni să 
acorde sprijin și colegilor lor de la 
alte muzee din tară — Craiova. Ba
cău, Iași — pentru ca. împreună, să 
redea circuitului public lucrări pre
țioase care, din diverse cauze, s-au 
degradat. O muncă de mare finețe si 
răspundere care se desfășoară si în 
alte laboratoare de restaurare ce 
funcționează în tara noastră, muncă 
ale cărei rezultate sînt destinate să 
îmbogățească și să împrospăteze. în 
continuare, expozițiile permanente.

Luni după-amiază, George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Jose de la Cruz Hernandez 
Rosa, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Hondu
ras, in legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acreditare.

★
Luni dimineața a sosit la București 

dr. Aii Ahmad Popal, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Afganistan în Republica 
Socialistă România.

★
Cu ocazia celei de-a

sări a proclamării Constituției 
Germania, ambasadorul acestei 
la București. Richard Balken. a 
rit luni o recepție.

Au participat reprezentanți ai
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor instituții centrale, oameni de 
stiintă. artă si cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră.

★
La librăria „Mihail Sadoveanu" din 

Capitală a avut loc. luni duoă-amia- 
ză. lansarea cărților „Independenta 
României". „Arta si literatura în sluj
ba Independentei naționale" si „In
dependenta României — documente" 
(vol. I). Apărute în Editura Acade
miei. aceste volume — care reunesc 
o serie de semnături prestigioase — 
sînt. dedicate evenimentului epocal 
petrecut în viata ponorului nostru în 
urmă cu un secol. Ele prezintă. în 
lumina adevărului științific. mo
mentele majore ale actului cuceririi 
independentei, aspectele si semnifica
țiile sale politice, militare, istorice, 
juridice, diplomatice si economico-so- 
ciale.

Au vorbit acad. Ștefan Pascu. Du
mitru Trifu. redactor-șef al Editurii 
Academiei, si prof. dr. Ion Frunzetti.

(Agerpres)

r a

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 mal. tn țară : Vreme răcoroasă, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, mal frecvente în zonele de deal 
și de munte. Pe alocuri, cantitățile de 
precipitații vor depăși 20 litri pe mp în 
24 de ore. Vînt moderat, cu Intensifi
cări locale de scurtă durată. 40—50 km 
pe oră. Temperaturile minime vor 
cuprinse 
maxime

fi 
între 6 și 16 grade. Iar cele 
între 16 și 26 de grade.

ASIGURAREA COMPLEXĂ A GOSPODĂRIILOR

SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT e SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
„Cupa României** la polo, turneu 

international desfășurat la Cluj-Na- 
poca, cu 
Ungariei 
cele mai 
a pus in 
citățile 
concura cu succes împotriva oricărui 
adversar. După rezultatele bune ob
ținute la turneul olimpic de la 
Montreal, echipa României își con
firmă valoarea internațională printr-o 
victorie cu 12—10 in fața echipei Iu
goslaviei. ca și prin scorul de 6—6, în 
meciul eu deținătoarea titlului olim
pic, echipa Ungariei. Să credem deci 
în posibilitățile poloiștilor români 
și să cerem pe mai departe formați
ilor cluburilor fruntașe și celei repre
zentative să persevereze pe drumul 
creșterii continue a nivelului perfor
mantei.

Și echipa masculină de volei a 
României pare să se afle în ascen
siune, după ce formațiile cluburilor 
Dinamo și Steaua se evidentiaseră 
cu prilejul cupelor europene. Ulti
mele ei rezultate demne de a fi sub
liniate au fost realizate la Adana 
(Turcia), unde se află în curs de 
desfășurare ediția a X-a jubiliară a 
campionatului balcanic. După un suc
ces, cu 3—1, împotriva echipei Iu
goslaviei, iată că voleibaliștii noștri 
au întrecut la un scor identic for
mația Bulgariei : astfel, foarte pro
babil, reprezentanții voleiului româ
nesc vor cuceri titlul peninsular.

Rămînînd în domeniul unor reali
zări de nivel international, să-i adre
săm un „bravo" din toată inima Na- 
taliel Mărășescu pentru recordul 
mondial Înregistrat în proba pe dis
tanta omologată de 1 milă. Luind cu
vintul la recenta plenară a C.N.E.F.S , 
Natalia Mărășescu arăta că, dacă 
pregătirea sezonului 
sumat „numai1 
de alergare pe

participarea formațiilor 
și Iugoslaviei, două dintre 
puternice echipe din lume, 
evidență, încă o dată, capa- 
poloiștilor români de a

i“ 250 
teren

1976 a în
de kilometri 

variat. în

schimb, preparativele pentru acest 
sezon, care au tinut seama de unele 
defecțiuni din trecut, s-au ridicat la 
aproximativ 500 km de cros ! După 
o muneă atît de considerabilă pen
tru o atletă, desfășurată cu atîta te
nacitate. sîntem îndreptățiți să cre
dem, cum afirmă de altfel și fondis- 
ta noastră, că vor urma și alte rea
lizări înalte încă in acest sezon. 
(Asupra primei etape a competiției 
pe echipe dotată cu Cupa României 
— ce a prilejuit cursa record a Na
talie) Mărășescu — vom reveni dis- 
cutînd și despre alte aspecte).

înaintea ultimei etape a campio
natului masculin de handbal, echipa 
clubului Steaua este sigură că a și 
cucerit trofeul național. Dar. eveni
mentul din penultima etapă 
tocmai infrîngerea Stelei — 
de la începerea competiției 
terenul din Baia Mare. Se 
altfel că handbalul, ca șl alte spor
turi. a găsit teren propice de creș
tere pe meleagurile maramureșene, 
așa că rezultatul H. C. Minaur — 
Steaua 19—18 (9—9). după un meci 
pare-se aprig, nu mai e chiar atît 
de surprinzător. Cum nu trebuie să 
ne surprindă excesiv victoria echi
pei Dinamo în fata echipei Farul, cl 
poate numai scorul. 32—16. în cam
pionatul national de rugbi. Deoare
ce. în aceeași etapă a turneului pen
tru titlul de campioană. Steaua a în
trecut pe R. C. Grivita roșie cu 24—3, 
echipa militarilor s-a distantat în 
clasament (Steaua — 29 p. Farul — 
24 p) și este probabil ca ea să ciș- 
tige și această competiție.

în fotbal a fost o etapă cu goluri 
multe și. după cum presupuneam, 
foarte interesantă ca rezultate. Ast
fel. in două dintre meciuri au învins 
echipele oaspete (Politehnica Timi
șoara — F.C.M. Reșița 2—3 și Cor- 
vinul — F.C. Bihor 0—1). la Craio
va partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate mai puțin astep-

a fost 
singura 
— pe 
știa de

tat (Universitatea — F.C. Constan
ta 0—0). iar în alte trei s-au con
semnat scoruri mari (Dinamo — 
Sportul studențesc 7—1. Steaua — 
Rapid 4—1 și A.S.A. — Jiul 5—2). 
în celelalte trei partide ale etapei, 
gazdele au cîștigat cu scoruri obiș
nuite în campionatul nostru (S.C. 
Bacău - F.C. Argeș 1-0. U.T.A. — 
Progresul 2—0. Politehnica Iași — 
F.C.M. Galați 2—0).

O subliniere mai puțin plăcută 
privește carențele de educație ale 
unora dintre spectatori. în special ti
neri. care au distrus unele bănci 
de pe gradenele stadionului' Steaua. 
Miile si zecile de mii de spec
tatori care 
stadioane la 
nă să vadă un spectacol sportiv, 
trebuie să manifeste ei în primul rînd 
intolerantă fată de acte contrare bu
nei cuviințe, fată de elementele cer
tate cu spiritul de sportivitate si or
dine. eliminînd asemenea scandala
gii din rîndurile publicului. Trebuie 
spus că si organele de ordine sînt 
datoare să acționeze cu mai multă 
decizie pentru respectarea regulilor 
și disciplinei în arene. De asemenea, 
nu putem trece cu vederea nici fap
tul că, în pofida criticilor publice re
petate, conducerile unor cluburi negli
jează munca de educație a tinerilor 
susținători, asistă impasibile lă fapta 
ce încalcă buna cuviință, regulile de 
comportare în societate si chiar le
gile statului. Se cere deci factorilor 
cu responsabilități în mișcarea spor
tivă să intensifice munca educa
tivă. inclusiv în rîndurile spectatori
lor. pentru întronarea spiritului de 
obiectivitate si corectitudine. în ve
derea prevenirii manifestărilor de 
indisciplină si lipsă de sportivitate, 
acte ce dăunează bunei desfășurări a 
competițiilor si a spectacolelor spor
tive.

vin din plăcere pe 
sfîrsit de săptămî-

Pentru a înlesni înlăturarea ur
mărilor financiare ale unor eveni
mente neprevăzute ce se pot în- 
tîmpla într-o gospodărie si care 
pot provoca pagube materiale, ac
cidentarea unor persoane etc.. 
A.D.A.S. a pus. la dispoziția cetățe
nilor o formă 'de asigurare conve
nabilă și eficientă — „ASIGURA
REA FACULTATIVĂ COMPLEXA 
A GOSPODĂRIILOR", in același 
contract fiind cuprinse trei feluri 
de asigurări :

• ASIGURAREA BUNURILOR 
DIN GOSPODĂRIE. în această a- 
sigurare sînt cuprinse aproape toa
te bunurile existente intr-ogospo
dărie : mobilier, obiecte casnice, 
îmbrăcăminte, covoare, aparate de 
radio, televizoare, mașini de cusut, 
frigidere, sobe de orice fel. produse 
agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere si alimente, combustibil, 
materiale de construcții si multe 
altele. -

Sînt cuprinse în asigurare — pen
tru 20 la sută din suma asigurată 
specificată în contract — și bunu
rile asigurabile luate oriunde în 
afara domiciliului. în aceeași sau 
în altă localitate.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri in cazu
rile de deteriorare sau distrugere 
a bunurilor asigurate, provocate de 
o multitudine de riscuri, ca de 
exemplu : incendiu, trăsnet, explo
zie. ploaie torențială, inundație, 
grindină, furtună, prăbușire sau a- 
lunecare de teren, greutatea stra
tului de zăpadă sau de gheată ; 
avarii accidentale produse la insta
lațiile de gaze. apă. canal sau în
călzire : pierdere sau dispariție

cauzate de riscurile asigurate ; furt 
prin efracție și altele.

O ASIGURAREA DE ACCIDEN
TE. Aria de protectie a acestei asi
gurări este largă. Sînt asigurate 
pentru urmările accidentelor întîm- 
plate la domiciliul asiguratului ur
mătoarele persoane : asiguratul, so
ția acestuia, precum și părinții și 
coniii acestora, dacă. în mod sta
tornic. locuiesc și gospodăresc îm
preună cu asiguratul. Sînt cuprin
se în această asigurare majoritatea ■ 
situațiilor de accidente cauzate de 
o serie de evenimente ca : incen- 

' diu. trăsnet, lovire, cădere, alune
care. acțiunea curentului electric, 
arsură, intoxicare subită si altele.

• ASIGURAREA DE RĂSPUN
DERE CIVILA LEGALA. în aceas
tă asigurare sînt cuprinse cazurile 
de răspundere civilă, pentru despă
gubiri datorate de asigurat și de so
ția acestuia sau de persoane care se 
află în întreținerea asiguratului. în 
calitate de locatar, fată de proprie
tar. pentru pagube produse la imo
bil de incendiu sau explozie, pentru 
despăgubiri datorate terților pentru 
accidentarea persoanelor "și avarie
rea bunurilor lor la domiciliul asi
guratului. precum și pentru cele 
datorate locatarilor apartamentelor 
învecinate, pentru pagube la bunu
rile asigurabile ori la pereții, plan- 
seele. tavanele și pardoselile apar
tamentelor respective, cauzate de o 
inundație produsă în apartamentul 
asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE care se 
achită de persoana ce încheie asi
gurare^ este de 2 lei pe an pentru 
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată stabilită Ia cererea asigura
tului pentru 
dărie.

bunurile din gospo-

Valeriu MIRONESCUÎN CÎTEVA RÎNDURI
s-a desfășurat o în
de tir între selecțio- 
București și Skoplie. 
probelor victoria a

• La Skoplie 
tîlnire amicală 
natele orașelor 
în majoritatea . 
revenit țintașilor români, dintre care 
s-au evidențiat Veronica Tripșa. Du
mitra Matei. Niculina Iosif, Valentin 
Petrescu și Dan Pantazi.

— Renata Tomanova 6-3, 7-6 ; dublu 
bărbați : Brian Gottfried, Raul Ra
mirez—Fred Mc Nair. Sherwood Ste
wart 6-7, 7-5, 7-5 ; dublu mixt : Bri
gitte Cuypers. Mărise Kruger—Bunny 
Bruning. Sharon Walsh 3-6, 7-5, 6-2.

„Philadelphia Pioneers", alcătuită din 
sprinterii Charlie Wells. Steve Ri
ddick, Charles Joseph și Hasley 
Crawford, a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului in 
proba de 4X100 m - 39”05/100.

1

• Au luat sfîrșit campionatele In
ternaționale de tenis ale Italiei. In 
ultimele finale, disputate pe terenu
rile de la „Foro Italico" din Roma, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : șimplu femei : Janet Newberry

o Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Southampton, atletul en
glez Geoff Capes a realizat cea mai 
bună performantă 
nului în proba de 
lății : 20,98 m.

mondială a sezo- 
aruncarea greu-

e La Modesto, 
masculină

California, echipa 
de ștafetă a clubului

• Turul ciclist al Italiei a conti
nuat luni cu desfășurarea etapei a 3-a 
pe distanta : Foggia-Isernia (166 km). 
Primul a trecut linia de sosire ita
lianul Simone Fraccaro. cronometrat 
cu timpul de 4h55’34”. In clasamentul 
general continuă să fie lider bel
gianul Freddy Maertens.

• VASLUI. „Sîntem a țării pri
măvară" — este genericul unor am
ple manifestări cultural-artistice 
desfășurate la Vaslui. Bîrlad, Huși, 
Negrești și în alte localități, sub 
egida comisiei județene pentru în
drumarea activității organizației 
„Șoimii patriei". întrecerile, cu par
ticiparea a mii de copii, pre- 
figurînd apropiatele sărbători de
dicate zilei de 1 Iunie. Ziua inter
națională pentru apărarea copilului, 
integrează mișcarea cultural-artis- 
tică a „Șoimilor patriei" in Festi
valul national „Cîntarea României". 
(Crăciun Lăluci). e ARAD. La Tea
trul de stat din Arad a avut loc o 
nouă premieră cu piesa 
fără sfîrșit" de 
iar Ia Teatrul de 
miera cu piesa 
adaptare scenică 
Marinescu după . 
Biolan. (Constantin Simion). 
LOMIȚA. Casa de cultură a 
catelor din Slobozia găzduiește 
expoziție de pictură a tinerilor pro
fesori Viorica Petre și 
Petre de la liceul din 
membri ai cenaclului

„Patima
Horia Lovinescu, 

marionete — pre- 
.,Micul dorobanț", 
și regie de 
piesa lui

Costin 
Toma
• IA- 
sindi-

0

Gheorghe 
Țăndărei, 
județean 

„Ștefan Luchian". Cei doi expo
zanți prezintă portrete, peisaje din 
Cîmpia Bărăganului. compoziții. 
Tradiționalul festival „Spicele de

aur", care se desfășoară în acest 
an în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" este conceput, 
la cea de-a 10-a ediție, intr-o nouă 
formulă. A început cu manifestări 
cultural-sportive și serbări cîmpe- 
nești. la care au participat 
acum dansatori, soliști vocali 
instrumentiști, din numeroase 
calități. în a doua fază a „Spice
lor de aur" se va face o trecere 
în revistă a corurilor, grupurilor 
vocale și montajelor literare; cea 
de-a 3-a fază se va încheia odată 
cu secerișul, prin prezentarea unor 
spectacole complexe, oferite de for
mațiile sătești pe scenele caselor 
de cultură din orașe. (Lucian Ciu
botarul. • BUZĂU. în continuarea 
dialogului direct al artiștilor plas
tici cu publicul larg — inițiat în 
cadrul programului Festivalului 
national „Cîntarea României" — 
cenaclul din Buzău al U.A.P. a des
chis expoziții de pictură și grafică 
la căminele culturale din comunele 
Ziduri. Movila Banului. Odăile, 
Mărăcineni și Balta Albă. De ase
menea. în orașul Rîmnicu Sărat a 
fost vernisată expoziția de arte

pînă 
și 

lo-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Bangladesh, precum șl al meu personal, 
am marea plăcere de a transmite Excelentei Voastre și poporului român 
sincerele noastre salutări și felicitări cu prilejul aniversării centenarului 
declarației de independență a României.

Cu această fericită ocazie îmi exprim convingerea că cooperarea fructuoasă 
între țările noastre va continua să se dezvolte spre binele reciproc. Adresez 
sincerele mele urări de sănătate, de viată lungă și fericire, Excelenței Voastre, 
de progres și prosperitate pentru poporul României.

General - maior ZIAUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Creația literară
(Urmare din pag. I)

teamodalităti de expresie ale 
trului. Drama contemporană, cu o 
tematică nemijlocit actuală, 
mine focarul principal și de neînlo
cuit al artei teatrale. Omul de azi 
nu se poate cunoaște decit în lumi
na reflectoarelor ce-i divulgă — și 
explică — problematica atît de com
plexă a zilelor noastre. Trecutul ne 
învață, prezentul ne constituie. în 
tot ce avem mai fundamental. Tim
purile : trecut — prezent — viitor sa 
pot completa, nu se pot substitui.

Și fiindcă arta face operă de con
strucție. nu poate fi trecută pe un 
plan subsidiar arta care clădește în- 
dreptînd tot ce vine în contradicție 
cu legile armoniei, arta terapeutică 
a satirei. Comedia are o triplă acți
une curativă asupra memoriei. înde
părtează ce e dizgrațios, reamintește 
frumosul uitat sau vremelnic ignorat 
și face să dispară durerea omeneas
că. a sufletului, care râmîne cea mai 
degradantă ofensă ce poate fi adusă 
ființei umane. Spre deosebire de ci
nicii sau sceleratii care fac apologia 
durerii și a mortii. noi credem că 
omul e făcut ca să domine suferin
ța. Sisif va putea totuși să se eli-

tv

ră-

PROGRAMUL 1
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Shirley Temple
Gălăteni in Drumul Taberei (re
portaj TV).
Melodii bihorene 
Telex
Telex
Teleșcoală 
Curs de limbă engleză
La volan (emisiune pentru condu
cătorii auto).
Vtrstele peliculei
Buenos Aires (reportaj)

11,15

11,40
11,50
16,00
16,05
16,35
17,05

17,15
17.55 ...
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
18.50 întrebări șl răspunsuri. Emisiune 

in ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursantilor din învătămîn- 
tul politico-ideologic de partid.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Cîntarea României. Festivalul crea

ției șl hărniciei (faza interjude
țeană)

20.20 Seară de teatru : „Zodia Taurului" 
de Mihnea Gheorghiu. Premieră 
TV. (Spectacol preluat de la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" din 
București)

22,00 Incursiune în dramaturgia română 
actuală

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II
Film serial pentru copil : „Toate 
pînzele sus 1“ (Episodul „Praf de 
aur").
Viața economică a Capitalei 
Telex
Tineretul Capitalei

19,50

20.45
21,15
21.20
21.45 De la Bach la Enescu — o Istorie 

a capodoperelor muzicii de cameră.
22,20 închiderea programului

fev:

in*plastice consacrată centenarului 
dependentei de stat a României. 
(Mihai Bâzu). « MEHEDINȚI. La 
Stîrmina, în apropiere de Drobeta- 
Turnu Severin s-a desfășurat cea 
de-a treia ediție a sărbătorii sal- 
cîmului. Cu acest prilej a avut loc 
simpozionul „Apicultura — tradiție, 
actualitate și perspectivă", urmat 
de un bogat program artistic pre
zentat de formațiile de amatori e- 
vidențiate în Festivalul national 
„Cîntarea României". (Virgiliu Tă
tarul. o SĂLAJ. în contextul ma
nifestărilor dedicate sărbătoririi 
centenarului independentei, la Za
lău s-a desfășurat a III-a ediție a 
festivalului de poezie patriotică și 
revoluționară ..Ionită Scipione Bă- 
descu". poet al neatîrnării. De ase
menea. la Zalău s-a desfășurat fes- 
tivalul-concurs „De dor si 
nie", organizat sub egida 
tului județean al U.T.C. 
a 4-a ediție, concursul a 
peste 60 elevi ai liceelor 
gice din 12 județe ale tării, 
prezentat comunicări pe teme ale 
folclorului și valorificării acestuia 
în diferite zone, urmate de un pro-

de ome- 
Comite- 
Aflat la 
cuprins 
pedago- 

S-au

zi, de blestemata Iulbereze, într-o 
osîpdă.

Comedia s-a 
ceașcă, atunci 
dobîndise cea __  ____  _ ....
ierarhia civilizațiilor antice și a fost 
marca supremă de victorie a_ spiri
tului împotriva tenebrelor. Văd în 
viitoarea posibilă fuziune dintre 
arta amatoare și arta cultă o soluție 
de fericită simbioză ce va da come
diei o vigoare nesperată. Arta popu
lară va veni Ia masa comună cu un 
tezaur de înțelepciune și nemijlocită 
experiență de viată, arta cultă va 
aduce un principiu coagulator, o sim
bolistică emoțională și verificata ei 
forță de transfigurare artistică. Și, 
în acest chip, comedia se va ridica 
la înălțimea și demnitatea marilor 
modele clasice. Să redăm comediei 
funcția socială pe care numai națiu
nile vitale o cunosc. Să ne amintim : 
cînd Roma imperială a intrat in di- 
solutie. au dispărut comediografii și 
s-au ivit. în locul lor. gladiatorii, fa- 
menii. drogurile, curtizanele si găr
zile pretoriene. Sîntem un popor tî- 
năr. robust, optimist, sănătos, gene
ros. care știe si vrea să rîdă. Să re
punem rîsul în drepturile lui firești, 
să dăm COMEDIEI epoletul de glo
rie pe care îl merită.

născut în cetatea gre- 
cînd lumea elenilor 
mai înaltă treaptă în

ORADEA

Noi produse 
de larg consum
Printre unitățile din județul 

Bihor care asigură produse de 
larg consum de o tot mai bună 
calitate se numără și . fabrica de 
încălțăminte tjărbăîeăătă „Arta". 
După cum am fost informați de 
Teodor Pop. directorul acestei 
unități, în fabrică există o pre
ocupare constantă pentru îm
bunătățirea calității produse
lor. cit și pentru lansarea în 
fabricație a unui număr tot mai 
mare de modele noi. In primele 
4 luni ale acestui an, planul a 
fost depășit cu peste 2 milioa
ne lei. manifestîndu-se o grijă 
deosebită pentru calitatea pro
duselor. Recent. în stațiunea 
„Neptun" organizațiile comer
ciale au contractat 50 de mode
le noi pe care — așa cum ne-a 
asigurat directorul fabricii — le 
vom putea vedea în vitrinele 
magazinelor în cursul- acestui 
semestru.

Consemnăm, de asemenea, 
faptul că in curînd va începe 
extinderea fabricii, pentru a se 
asigura dublarea producției. 
Noua clădire — cu patru nive
luri — va avea la parter un 
magazin modern de prezentare. 
(Aurel Pop).

gram artistic prezentat de inter- 
preți ai cîntecului popular din ju
dețele respective. în cea de-a doua 
zi a concursului, participanții s-au 
deplasat în comunele Sîg și Valcău 
pentru culegere de folclor. (Ion 
Mureșan). • DOLJ. „Pe frontul 
muncii si al reconstrucției". „Elec- 
troputere" și „Filiașiul nou" — sînt 
titlurile ultimelor foi volante edi
tate de secția* de propagandă a co
mitetului județean de partid. Casa 
corpului didactic a județului Dolj 
a editat o culegere de creații lite
rare aparținînd membrilor cena
clului „Alexandru Macedonski", 
intitulată „Lumina cuvintelor". 
(Nicolae Băbălău). • SIBIU. Pe 
lîngă Casa de cultură a sindicate
lor din Mediaș a fost constituit an
samblul de cîntece și dansuri „Doi
na Tîrnavelor". al doilea de acest 
fel din județul Sibiu. Dintre cele 
aproape 30 de expoziții vernisate 
în județul Sibiu. în cadrul celei 
de-a 11-a ediții a festivalului „Ci- 
binium", un loc aparte îl ocupă ex
pozițiile memoriale permanente 
„Samuil Micu" și „August Trebo- 
niu Laurean", organizate în comu
na Sadu și. respectiv, satul Fofel- 
dea de biblioteca „Astra" din Si
biu. (Nicolae Brujan).

• LINIE ELECTRI
CĂ HIPERCONDUC- 
TOARE. In cadrul Institu
tului energetic din Moscova 
a fost creat modelul unei 
linii electrice hiperconductoa- 
re prin care se poate trans
mite la orice distanță, prac
tic, Întreaga cantitate de e- 
nergle electrică produsă în cen
trale. Cablul unei astfel de 
linii este conceput ca o țea- 
vă din niobiu cu vid în in
terior. realizată astfel încit 
prin ea 6ă poată circula he
liu răcit. Acesta răcește la 
rîndul lui conductorul pină la 
temperatura de zero abso
lut, niobiul pierzînd astfel orice 
rezistentă la curentul electric, 
ceea ce mărește cu mult capa
citatea de transport a liniei. O 
asetnenea linie electrică ar pu
tea fi executată sub forma unui 
cablu îngropat pe distante de

sute de kilometri, cu statii inter
mediare pentru pomparea heliu- 
lui în vederea asigurării in per
manentă a temperaturii necesa
re pe sectoarele respective. Po
trivit calculelor, o linie hiper- 
conductoare poate transporta 
de zece ori mai multă energie 
electrică decît una aeriană cla
sică.

O URANIU DIN APA 
MARII. In localitatea Tamano, 
din prefectura japoneză Okaya
ma. a fost încheiată construcția 
fabricii experimentale de ex
tracție a uraniului din apa mă
rii. Prelevarea prețiosului me
tal se va realiza cu ajutorul 
unor substanțe absorbante. Uzi
na va avea o capacitate de pre
lucrare a 300—500 tone de apă 
pe zi. Producția zilnică de ura
niu va fi de 300 pînă la 500 mi- 
li grame.

• SERVICIUL METEO
ROLOGIC POLONEZ 
își îmbogățește baza materială. 
La Varșovia se află în curs de 
organizare un centru meteorolo
gic național, care va cumula și 
prelucra informațiile provenite 
din toate regiunile tării, coope- 
rînd, totodată, cu rețeaua mon
dială de specialitate. Anul viitor 
urmează să înceapă construirea 
unui nou sediu, care va adăposti 
un centru de calcul, o secție de 
comunicații, un serviciu sinop
tic, precum și laboratoare hidro
logice. Paralel, la Cracovia se va 
înființa o statie de captare a in
formațiilor recepționate de pe 
sateliți meteorologici, în vreme 
ce două stații — una la Wroclaw 
și alta la Gdynia — vor observa 
fenomenele meteorologice din 
regiunile montane și. respectiv, 
marine. Nave poloneze ale ma
rinei comerciale si ale flotei de 
pescuit vor coopera cu acest ul-

DE PRETUTINDENI
tim centru, trimițînd în perma
nentă informații privind obser
vațiile lor meteorologice.

re fiind a unui stejar de 600 de 
ani. ale cărui rădăcini începu
seră să putrezească.

• ÎNGRIJIREA „auru
lui VERDE". Din dorin^ de 
a prelungi existența arborilor 
falnici care străjuiesc străzile 
orașului. edilii din Kessel 
(R.F.G.) au introdus regula con
sultării regulate de către spe
cialiști a acestei podoabe consi
derate „aurul verde" al localită
ții. Cu acest prilej se constată 
eventualele boli care afectează 
arborii, permitîndu-se interven
ția imediată pentru „însănătoși
rea lor". Pînă în prezent au fost 
tratati 50 de arbori de valoare, 
cea mai spectaculoasă vindeca-

• DUPĂ CICLON... 
FURTUNĂ. Republica Ban
gladesh. afectată recent de un 
puternic ciclon, a fost din nou 
ținta unei puternice furtuni, care 
a bîntuit cu deosebită violentă în 
Golful Bengal. în Barisal, dis
trict aflat de-a lungul coastei 
Golfului Bengal, furtuna a pro
vocat moartea a cel puțin 17 
persoane și scufundarea a 
aproape 50 de ambarcațiuni. Sute 
de persoane din zonă au fost 
rănite, iar culturile au suferit 
însemnate pierderi. Cu peste o 
săptămînă în urmă, un ciclon a

provocat importante distrugeri 
în cinci districte din regiunile 
de coastă. 5 persoane pierzîn- 
du-și viata, iar alte cîteva sute 
fiind rănite. în cursul lunii apri
lie. trei cicloane au lovit Ban
gladeshul. soldîndu-se cu moar
tea a cel puțin 625 de persoane 
și rănirea altor 50 000.

© PENTRU A CON
SERVA FAUNA, guvernul 
Kenyei a interzis vînătoarea pe 
întreg teritoriul țării. In acest 
sens, ministrul, turismului a a- 
nunțat că toate permisele de vî- 
nătoare sînt anulate. Spe
cialiștii în domeniu! conservării 
faunei și-au exprimat temerea 
că. fără această acțiune din par
tea guvernului, turmele altă dată 
numeroase de elefanți și bivoli 
sălbatici ar fi fost amenințate 
în scurt timp de dispariție tota

lă. Ministrul turismului a pre
cizat că toate zonele, care înain
te fuseseră destinate vînatului, 
vor putea fi vizionate și de 
acum înainte, dar numai pentru 
fotografiat.

© INSTRUCTOR DE 
JUDO OCTOGENAR. 
Janna Libermann, din Franța, 
este una din putinele femei din 
lume care predă lecții de judo. 
Pentru performanțele sale deo
sebite. ea a primit cordonul ne
gru. ornament vestimentar care 
distinge pe cei mai buni practi
cieni ai acestui gen de lupte. 
Rămîne de adăugat un amănunt 
nu lipsit de importanță : Janna 
are doar 140 cm înălțime și res
pectabila vîrstă de 85 de ani. 
Ocupația ei preferată, sportul, 
s-a dovedit un stimulent exce
lent al longevității.

o „CULORILE IDEA
LE". După observații îndelun
gate, profesorul austriac Sepp 
Steiner a ajuns la concluzia că 
maniera de a alege culoarea tex
telor și a hîrtiei manualelor 
școlare poate avea o influență 
pozitivă sau negativă asupra 
micilor cititori. Contrastul între 
bej și verde, de pildă, mai pu
țin șocant decît tradiționalul con
trast alb-negru. este mal odih
nitor și sporește capacitatea de 
reținere. O echipă de cercetă
tori de la Institutul de psiholo
gie al Universității din Salzburg 
experimentează în prezent mo
dul în care lectura textelor în 
culori influențează procesele 
psihice și fizice. în căutarea 
combinației și formulei ideale 
pentru ochif micilor cititori.
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Este necesară o reglementare justă 
a folosirii resurselor oceanelor 
în interesul tuturor popoarelor 

Conferința asupra dreptului mării și-a început lucrările
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).

— A VI-a sesiune a celei de-a IlI-a 
Conferințe a O.N.U. asupra dreptului 
mării și-a început lucrările la sediul 
Națiunilor Unite din New York. 
Participă delegații din 156 state, pre
cum și reprezentanți ai unor organi
zații și organisme internaționale, 
mișcări de eliberare națională, aso
ciații și societăți cu caracter econo
mic și social.

Sesiunea îsi propune să dezbată 
principalele probleme privind zonele 
naționale de jurisdicție, zona inter
națională a teritoriilor submarine, 
precum și probleme privitoare la or
ganizarea și desfășurarea cercetării 
științifice marine și combaterea po
luării. In cadrul dezbaterilor se vor 
aborda chestiunile privitoare Ia solu
ționarea — prin mijloace exclusiv 
pașnice — a diferendelor ce ar putea 
să apară în legătură cu interpretarea 
și aplicarea convenției în curs de 
elaborare asupra dreptului mării.

Deschizînd lucrările, președintele 
Conferinței, Shirley H. Amerasinghe, 
a subliniat semnificația majoră a ac
tualei sesiuni pentru identificarea 
unof soluții general acceptabile vi- 
zind modalitățile de valorificare a 
bogățiilor zonei internaționale a te
ritoriilor submarine. „Abordarea în 
mod constructiv a acestor probleme
— a arătat președintele — va per

mite obținerea unor progrese reale 
în elaborarea unui sistem de explo
rare și exploatare a resurselor ocea
nului planetar in interesul tuturor 
națiunilor". De asemenea, președin
tele a relevat importanța deosebită a 
unor norme de natură să reflecte 
tendințele actuale ale dezvoltării re
lațiilor internaționale, inclusiv pe 
planul valorificării bogățiilor din do
meniul maritim.

Delegația română, condusă de Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, va acționa pentru 
elaborarea unor reglementări juste și 
echitabile în toate zonele oceanului 
mondial de natură să contribuie la 
statornicirea unui sistem echitabil de 
explorare și exploatare a resurselor 
biologice și minerale din zonele na
ționale de jurisdicție, precum și din 
zona internațională a teritoriilor sub
marine. Sesiunea va trebui să con
tribuie la elaborarea unor norme ju
ridice in domeniul maritim, potrivit 
exigențelor instaurării unei noi or
dini economice internaționale. Aces
te norme trebuie să asigure statorni
cirea unor raporturi echitabile între 
toate statele — cu litoral, fără litoral 
sau dezavantajate geografic — în 
procesul complex al valorificării tu
turor bogățiilor mărilor și oceanelor 
lumii.

Mexicul propune instituirea unei Conferințe 
mondiale pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
Mexicul a propus instituirea unei 
Conferințe mondiale pentru dezar
mare, care „să joace în materie de 
dezarmare un rol analog cu cel. pe 
care îl are Conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) în problemele econo
mice și sociale" — relevă o declara-

Sesiunea Consiliului 
al 0.N,

VIENA 23 (Agerpres). — In peri
oada 23 mai—6 iunie, la Viena are 
loc sesiunea a XI-a a Consiliului 
dezvoltării industriale, organism prin
cipal al O.N.U.D.I.. alcătuit din 45 
de țări. între care și România. Pe 
agenda de lucru a reuniunii se află 
o serie de probleme de deosebită im
portantă sl actualitate în legătură cu 
transferul de tehnologie industrială 
către țările în curs de dezvoltare.

tie a guvernului mexican difuzată la 
sediul O.N.U. din New York.

..Guvernul Mexicului — arată de
clarația — rămine convins că o Con
ferință mondială pentru dezarmare ar 
umple un gol evident si ar furniza 
o asistentă inestimabilă Adunării Ge
nerale in îndeplinirea adecvată a 
responsabilităților sale".

dezvoltării industriale
U. D. 1.
aplicarea Declarației sl Planului de 
acțiune privind dezvoltarea si coope
rarea industrială, integrarea femeii 
în procesul dezvoltării. bilanțul 
activităților organizației în primul 
său deceniu de existentă si progra
mul de lucru pe anii următori etc. 
Tara noastră participă la lucrările 
sesiunii consiliului cu o delegație 
condusă de ambasadorul român în 
Austria. Octavian Groza.

Ședința Comisiei 
constituționale

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința Comisiei 
constitutionale. care a analizat pro
iectul Constituției U.R.S.S. Comisia
— ale cărei lucrări au fost prezidate 
de Leonid Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. — a aprobat, in 
ansamblu. proiectul Constituției 
U.R.S.S. și a propus Prezidiului So
vietului Suprem publicarea lui pen
tru a fi dezbătut de întregul popor.

Secretarul general al O.N.U. 
despre situația 

din Orientul Apropiat 
și din Africa australă
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).

— în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la sediul din New York 
al Națiunilor Unite, secretarul gene
ral aJ O.N.U., Kurt Waldheim, a sub
liniat pericolele pe care le implică 
tergiversarea unei reglementări po
litice in conflictul arabo-israelian : 
..Cred că nu trebuie să existe nici 
o îndoială în legătură cu faptul că 
situația din Orientul Apropiat este 
serioasă și că reluarea procesului de 
negocieri este de cea mai mare im
portantă". Admitînd că rezultatele a- 
legerilor generale din Israel ar pu
tea avea ca efect o anumită amîna- 
re a procesului de negocieri, secre
tarul general al O.N.U. și-a expri
mat speranța că se va reuși să se 
ajungă la convocarea Conferinței de 
la Geneva privind Orientul Apropiat 
pînă la sfirșitul anului în curs și a 
relevat necesitatea ca ea să fie bine 
pregătită.

In continuare. Kurt Waldheim a a- 
preciat că situația actuală din Afri
ca australă ..este extrem de serioa
să si foarte periculoasă".

După ce a menționat eforturile di
plomatice în curs vizînd promovarea 
unor soluții in problema Namibiei și 
a Rhodesiei, secretarul general al 
O.N.U. a apreciat că „au fost reali
zate unele progrese, dar die nu sint 
suficiente pentru rezolvarea acestor 
chestiuni importante". Condamnînd 
politica de apartheid a regimului ra
sist de la Pretoria. Kurt Waldheim 
s-a referit la numeroasele rezoluții 
adoptate de O.N.U. în materie și a 
declarat că „Națiunile Unite vor de
pune toate eforturile pentru a con
tribui la soluționarea acestei proble
me. O atare abordare decurge din 
însăși Carta Națiunilor Unite" — a 
spus el.

Manifestări consacrate aniversării 

centenarului Independenței României
In diferite țări ale lumii continuă 

manifestările consacrate centenarului 
Independentei de stat a României.

Posturile de televiziune din Pekin 
au prezentat un amplu reportaj fil
mat despre principalele manifestări 
care au avut loc în București pen
tru marcarea centenarului. Reporta
jul a inclus imagini din timpul Se
siunii solemne comune și al expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și . secvențe de la spectacolul 
omagial desfășurat pe stadionul „23 
August".

în cadrul manifestărilor din R.S.F. 
Iugoslavia dedicate centenarului, rec
torul Universității din Skoplie. îm
preună cu lectoratul de limba și lite
ratura română de la aceeași universi
tate au organizat un recital de poe
zie patriotică românească. Totodată, 
a fost inaugurată o expoziție de re
produceri după opere de artă dedica
te războiului de independentă și a 
avut loc o gală de filme.

La Muzeu! de istorie și etnografie 
din Lodz a avut loc o adunare fes
tivă. urmată de o gală de filme. Des
pre semnificația evenimentului a 
vorbit atașatul cultural al Ambasadei 
române din Varșovia.

In prezenta unui numeros public, la 
Institutul național de limbi si civili • 
zații orientale din Paris a fost inau
gurată o expoziție de artă populară 
românească. Despre semnificațiile e- 
venimentului a vorbit Henri de la 
Bastide. președintele institutului.

La centrul cultural „Chunichi" din 
Nagoya a fost deschisă, sub auspi
ciile Asociației de prietenie Japonia- 
România, o expoziție fotodocumenta- 
ră dedicată evenimentului.

La Colegiul Boboto din Kinshasa, 
sub egida Departamentului culturii si 
artelor din Zair, a avut loc o seară 
culturală românească., urmată de o 
gală de filme dedicate centenarului.

R. P. ANGOLA

Apel la consolidarea continuă 
a unității naționale
O cuvîntare a lui Agostinho Neto

LUANDA 23 (Agerpres). — La 
Luanda a avut loc un miting de 
masă al militanților Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
în cadrul căruia Agostinho Neto. pre
ședintele M.P.L.A., președintele Re
publicii Populare Angola, a rostit 
o cuvîntare consacrată rezultate
lor Plenarei, din 20—21 mai a Comi
tetului Central al M.P.L.A. Evocind 
problema organizării primului con
gres al M.P.L.A. și a constituirii, cu 
acest prilej. a unui partid de 
avangardă al clasei muncitoare, care 
să se conducă în activitatea sa după 
principiile marxism-leninismului, 
Agostinho Neto a arătat că majori
tatea membrilor Comitetului Central 
consideră necesară menținerea 
M.P.L.A.. care „va reuni și pe viitor 
în rîndurile sale pe toti cei gata să 
lupte pentru Angola socialistă" — in
formează agenția T.A.S.S. în perioada 
actuală — a spus el în continuare — 
Angola traversează o perioadă deose
bit de complexă în dezvoltarea sa. 
în orice moment. Republica Populară 
Angola poate fi victima intervenției 
trupelor armate străine. In teritoriul 
Angolei —' a subliniat președintei» 
M.P.L.A. — se pune acut problema 
aprovizionării populației cu produse 
alimentare, se simte lipsa unor arti
cole de primă necesitate.

Președintele M.P.L.A. a făcut cu
noscut. pe de altă parte, că una din
tre problemele principale examinate

în cadrul plenarei a fost activitatea 
fracționistă din Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei. Pentru 
activitate fractionistă — a spus Agos
tinho Neto — doi membri au fost 
scoși din componenta Comitetului 
Central. '

In cuvîntarea sa. Agostinho Neto 
î-a chemat pe oamenii muncii la con
solidarea continuă a unității națio
nale — condiție principală a dezvol
tării cu succes a procesului revoluțio
nar in Angola. In apelul la unitatea 
națională. Agostinho Neto a con
damnat. potrivit agenției Taniug. 
unele idei rigide si dogmatice, afir- 
mînd că acei care le îmbrățișează nu 
iau în considerație situația obiectivă 
din tară și pretind că doar clasa 
muncitoare este chemată să înfăptu
iască transformarea socialistă a tării.' 
„Ei uită, a declarat președintele an
golez. că țărănimea este elementul 
esențial al dezvoltării tării noastre". 
Subliniind că clasa muncitoare re
prezintă forța" conducătoare în tară, 
vorbitorul a atras atenția că „ea nu 
trebuie să se izoleze de celelalte 
clase, de restul populației sl nu tre
buie să lupte împotriva altor clase".

In Încheiere, președintele Neto a 
relevat că „atît timp cit în fruntea 
tării se află conducerea politică a 
M.P.L.A., noi ne vom apăra întot
deauna independenta si orientarea 
noastră de nealiniere".

Lucrările sesiunii Comitetului Executiv al U.N.I.C.E.F.
MANILA 23 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor sesiunii Comitetului 
Executiv al Fondului Națiunilor Uni
te pentru Copii (U.N.I.C.E.F.), care 
se desfășoară la Manila, va fi pre
zentat un proiect de asistentă și un 
program de sprijin al acestui orga
nism în valoare de 113.5 milioane do
lari. Suma va fi utilizată în mai 
mult de jumătate din cele 102 țări 
și teritorii pe care U.N.I.C.E.F. le 
sprijină pentru a contribui la îmbună

tățirea vieții copiilor. Potrivit unor 
surse din cadrul reuniunii, citate de 
agenția Reuter. Comitetul Executiv 
va aproba, de asemenea, un program 
special de asistentă in valoare de 66 
milioane dolari.

O atenție specială va fi acordată 
Înfăptuirii unei noi ordini economi
ce internaționale, cu influențe pozi
tive și in direcția îmbunătățirii vieții 
copilului, în mod special în cele mai 
sărace regiuni ale lumii.

Spre crearea unui climat nou 
in relațiile dintre Cuba și S. U. A.

Un interviu al lui Carlos Rafael Rodriguez
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — într-un interviu acordat re
vistei „Cuadernos del Tercer Mundo", 
Carlos Rafael Rodriguez. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii

CONFERINȚA DE LA MAPUTO

0 puternică manifestare a solidarității 

cu mișcarea de eliberare din Africa

Cuba, relevă că există indicii atestînd 
crearea unui climat nou in relațiile 
dintre tara sa și Statele Onițe. , In 
acest sens, el se referă la recentele 
convorbiri oficiale purtate in legătură 
cu probleme ale pescuitului, la eli
minarea de către S.U.A. a restricții
lor impuse cetățenilor americani ce 
doreau să călătorească In Cuba și la 
recomandarea Comisiei relațiilor ex
terne. a Senatului Statelor Unite de 
a ridica parțial embargoul comercial 
instituit împotriva Cubei. Sint pași 
înainte, făcuți de Congresul și gu
vernul american, a spus Rodriguez 
— menționind că Administrația Car
ter demonstrează o atitudine pozitivă 
in acest sens.

q ■ ■ a o ■

FRANȚA:

Grevă generală 
de protest împotriva 

creșterii șomajului
PARIS 23 (Agerpres). — Principa

lele organizații sindicale din Franța 
și-au exprimat sprijinul fată de ape
lul la declararea unei greve generale 
la 24 mai. lansat de Confederația Ge
nerală a Muncii și de Confederația 
Democratică Franceză a Muncii in 
semn de protest Împotriva creșterii 
șomajului și în favoarea îmbunătăți
rii condițiilor de trai.

Greva de la 24 mai, însoțită de mi
tinguri, demonstrații și marșuri de 
protest, va afecta industria, comerțul, 
transporturile publice și serviciile de 
alimentare cu energie electrică.

o ■ a o ■ a

Vechile și noile comori 
ale Ifaliei

îngemănare de trecut și prezent. 
Italia apare ca o sinteză a unor 
multiple creații, făurite de-a lungul 
citorva milenii. Despre Italia litera
turii ne vorbesc scriitorii — de la 
Dante la Alberto Moravia și Sciascia ; 
ea se Îngemănează cu Italia monumen
telor, care. \ oriunde te vei afla pe 
pămintul peninsulei — la Roma, 
Florența. Pompei. Agrigento sau Si- 
racuza — îți dezvăluie forța crea
toare a spiritualității poporului aces
tei țări care a influențat considera
bil cursul civilizației umane ; aceasta 
include Italia artei, care a creat ope
re de o inestimabilă valoare și care 
trezesc sentimente de mare admira
ție și respect. La acestea se adaugă 
Italia industrială de azi. care se si
tuează în, rîndul statelor avansate 
economic ale lumii.

Oriunde poposești pe teritoriul pe- 
nisulei. în Piemont sau în sudul Pu- 
gliei, în Lombardia sau în Calabria, 
vei fi martorul unui însemnat efort 
colectiv, menit să 
ducă la rezolva
rea problemelor 
ce confruntă tara 
în procesul dez
voltării sale.

Capitala Piemon
tului. Torino, o- 
raș de veche cultură și tradiție 
muncitorească, este cunoscută îndeo
sebi ca cetate a automobilului. Mai 
concludent decît orice descriere, di
mensiunile uzinelor „Fiat" le ex
primă cîteva cifre : traseul u- 
nei vizite este de 20 de km ; drum 
de o jumătate de zi, prin hale uriașe 
de mii și mii de metri pătrați, de-a 
lungul căruia se desfășoară liniile 
tehnologice ce produc zilnic 4 000 
de automobile. (Socotind și celelalte 
întreprinderi „Fiat". răspîndite acum 
în cele mai diferite regiuni ale tării, 
producția este de 7 000 de vehicule pe 
zi). într-un oraș cu o populație de un 
milion de locuitori, cum este Torino, 
peste 125 000 de oameni sau 25 la 
sută din populația activă, lucrează la 
„Fiat" sau in întreprinderile conexe 
care produc pentru aceasta. Nu-i de 
aceea de mirare că uriașa uzină este 
simbolul și mîndria orașului, inima sa 
industrială. Ea este. în același timp, 
purtătoarea unora dintre cele mai 
însemnate tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare și poporului italian pen
tru progres și o viață mai bună.

Tot așa. la Taranto, veritabilul co
los siderurgic „Italsider" reprezintă 
unul din principalele puncte de 
atracție ale Mezzogiorno-ului indus
trial. Cea mai mare unitate de acest 
profil din Italia și una din cele mai 
puternice din Europa, combinatul de 
la Taranto produce laminate și 
țevi sudate de diametre mari și mij
locii. Două remarcabile elemente re
țin atenția : completa automatizare a 
procesului de producție si amplasa
rea portului industrial în imediata 
apropiere, din considerente evident 
economice Aceasta permite ca atît 
materiile prime, cît si produsele fi

însemnări de călătorie

nite să fie transportate cu ajutorul 
unei imense rețele de benzi, totali- 
zind peste 20 de km. Intrarea in 
funcțiune a combinatului, a cărui 
construcție a început în 1960. dezvol
tarea sa continuă este de natură să 
contribuie la situarea Italiei pe locul 
7 in siderurgia mondială, constituind 
în același timp un puternic factor de 
stimulare a dezvoltării sudului țării, 
predominant agricol.

„Fiat". „Italsider". „Enl". „Monte
dison". ca si numeroase alte cunos
cute societăți italiene, reprezintă nu 
numai importante suporturi ale dez
voltării economice a țării, depășirii 
actualelor dificultăți, dar și porți 
larg deschise spre lumea înconjură
toare, spre extinderea legăturilor de 
colaborare economică ale Italiei cil 
celelalte țări ale lumii.

Așa cum este știut, tradiționalele 
legături de prietenie dintre popoa
rele român și italian, puternic sti
mulate de afinitățile de origine și 

limbă, ca și bunele 
relații dintre cele 
două țări, au cu
noscut și cunosc, 
îndeosebi în ulti
mii ani, o continuă 
dezvoltare, pe cele 
mai diferite pla

nuri. Este semnificativ în acest sens 
faptul că schimburile comerciale au 
înregistrat o creștere ascendentă, 
aiungind să se dubleze între 1970 și 
1975. Există perspectiva ca în urmă
torii ani acestea să cunoască o nou£ 
creștere, paralel cu amplificarea unc 
forme superioare de cooperare efr 
nomică. S-a intensificat, de aseme
nea, colaborarea româno-italiană in 
domeniul culturii, tehnico-științific, 
al invățămintului și în alte domenii.

Un moment istoric, determinant, in 
evoluția relațiilor româno-italiene l-a 
reprezentat vizita pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu a efectuat-o 
în Italia în primăvara anului 1973. 
Convorbirile cu președintele Giovanni 
Leone, cu primul ministru. Giulio 
Andreotti, Declarația solemnă comună 
și celelalte documente semnate cu 
prilejul vizitei au dat noi și decisive 
impulsuri raporturilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare, con
lucrării lor. atit pe plan bilateral, cit 
și pe plan international, în interesul 
securității și păcii în Europa și . în 
lume. Opinia publică din tara noas
tră iși exprimă speranța că apropiata 
vizită pe care o va întreprinde la 
București, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a primului mi
nistru al guvernului român. Manea 
Mănescu. președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei. Giulio An
dreotti. va contribui la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româno- 
italiene, corespunzător aspirațiilor șl 
intereselor popoarelor român și ita
lian, cauzei generale a colaljorârii șl 
Înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN

n 
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Imagine de la Combinatul siderurgic de la Taranto

Conferința internațională de soli
daritate cu popoarele din Zimbabwe 
și Namibia, ale cărei lucrări s-au în
cheiat la sfirșitul săptăminii trecute 
în capitala Mozambicului. a consti
tuit. prin dezbaterile sale și prin do
cumentele adoptate, o puternică ma
nifestare de sprijin al luptei de elibe
rare națională a popoarelor africane, 
o contribuție importantă la cauza 
independentei și libertății in Africa 
australă. Desfășurată sub egida Na
țiunilor Unite, conferința a reunit 
pe reprezentanții mișcărilor de eli
berare națională din Africa australă, 
delegații din peste 90 de state, pre
cum și reprezentanți ai organismelor 
șpecializate ale O.N.U.

Corespunzător politicii sale con
secvente de solidaritate activă cu 
lupta popoarelor din Africa pentru 
ciștigarea și consolidarea indepen
denței lor naționale. România socia
listă a participat activ la lucrările 
conferinței. Dind glas sentimentelor 
întregului nostru popor, mesajul 
adresat reuniunii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat cu vigoare po
ziția partidului și statului nostru de 
fermă condamnare a politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialiste, 
a oricăror forme de dominație și 
asuprire, de sprijinire multilaterală a 
luptei popoarelor africane pentru 
afirmarea și respectarea drepturilor 
lor de a fi deplin stăpîne pe soarta 
lor. în mesaj se subliniază : „Po
porul român, care a desfășurat o 
luptă îndelungată, plină de sacrificii 
pentru cucerirea libertății și indepen
denței patriei, a susținut și susține 
cauza eliberării naționale și sociale a 
tuturor popoarelor. în spiritul pozi
ției sale statornice. România socia
listă, poporul român au acordat șl 
acordă sprijin — politic, diplomatic, 
moral și material — luptei mișcărilor 
de eliberare națională din Namibia și 
Zimbabwe pentru eliberare și inde
pendentă națională, pentru abolirea 
definitivă și totală a politicii de 
apartheid și discriminare rasială pe 
pămintul Africii". Primit cu deosebită 
satisfacție de către participanti. me
sajul a fost apreciat ca o puternică 
expresie de simpatie si încurajare a 
popoarelor din Africa australă, ca un 
sprijin concret adus cauzei lor 
drepte.

Semnificația deosebită a reuniunii 
de la Maputo a decurs din faptul că 
ea a avut loc într-un moment cînd 
evenimentele din Africa australă, 
prin implicațiile lor asupra situației 
internaționale, asupra cursului spre 
destindere și pace trezesc o îngrijo

rare legitimă în rîndul popoarelor 
nu numai din Africa, ci și a tuturor 
popoarelor de pe toate continentele. 
După cum este cunoscut. în pofida 
numeroaselor rezoluții ale O.N.U., 
autoritățile sud-africane refuză cu 
încăpățînate să recunoască dreptul 
inalienabil al poporului din Namibia 
la independentă și suveranitate na
țională. iar guvernul minoritar al lui 
Ian Smith din Rhodesia — să cedeze 
puterea populației majoritare afri
cane, făcînd astfel să persiste an 
anacronism flagrant. Totodată, cu 
sprijinul cercurilor imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. regimurile 
rasiste de la Salisbury și Pretoria se 
dedau la acte de agresiune fată de

Largă recunoaștere a rolu
lui și contribuției României 
la lupta pentru lichidarea 
vestigiilor colonialismului in 

Africa australă

țările învecihate — Mozambic. Bots
wana. Zambia.

în aceste împrejurări, popoarele 
asuprite din regiunea australă a Afri
cii și-au intensificat tot mai mult 
lupta de eliberare națională, așa cum 
au arătat la Conferința de la Maputo 
reprezentanții mișcărilor de eliberare 
din Namibia si Rhodesia. Această 
luptă îmbracă forme tot mai variate 
și mai combative — greve, demon
strații de protest, acțiuni de parti
zani ; în același timp, conferința 
a ilustrat activitatea diplomatică in
tensă ce s-a desfășurat în ultimul 
timp în vederea reglementării pe 
cale politică a problemelor complexe 
care confruntă această regiune.

Corespunzător pozițiilor exprimate 
de participantii la reuniune în spri
jinul luptei de eliberare a popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia. Declarația 
politică si Programul de acțiune, 
adoptate de conferință, constituie 
documente de o mare importanță 
politică, in care sînt reafirmate cu 
vigoare drepturile inalienabile ale 
popoarelor din Africa australă la 
dezvoltare liberă și independentă, 
în conformitate cu propriile lor as
pirații și se cheamă la întărirea soli
darității internaționale cu lupta justă 
a acestor popoare.

Reafirmarea. în cadrul Conferinței 
de la Maputo, a sprijinului României

fată de lupta pentru lichidarea vesti
giilor colonialismului din Africa de 
Sud se înscrie in cadrul întregii po
litici externe a României socialiste, 
care are ca unul din obiectivele ei 
de seamă solidaritatea cu toate for
țele care luptă pentru libertate, in
dependentă și suveranitate națională. 
Este cunoscut. în această privință, 
rolul important pe care l-au avut in- 
tîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
atît în țări ale Africii, cît și în țara 
■noastră, cu conducătorii mișcărilor 
de eliberare din Africa australă, al 
documentelor semnate cu aceste miș
cări. sprijinul politico-moral si ma
terial acordat acestora. Din nou si cu 
deosebită vigoare a fost reafirmată 
această poziție pe pămintul african 
cu prilejul recentei vizite a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în R. A. 
Egipt.

România se pronunță neabătut 
pentru măsuri ferme de natură să 
pună capăt politicii de apartheid in 
Republica sud-africană si Rhodesia, 
să asigure infăptuirea dreptului ina
lienabil al poporului namibian la 
autodeterminare, pentru transferul 
urgent a! puterii in miinile popu
lației majoritare din Rhodesia. Este 
dreptul imprescriptibil al popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia de a fo
losi orice mijloc de luptă, inclusiv 
cu arma în mină, pentru infăptuirea 
aspirațiilor lor legitime de a deveni 
libere, de sine stătătoare.

Această poziție consecventă s-a 
bucurat și se bucură de inaltă apre
ciere din partea conducătorilor miș
cărilor de eliberare și statelor afri
cane. semnificativ fiind faptul că, in 
cadrul reuniunii de la Maputo, con
ducătorul delegației române a fost 
ales ca vicepreședinte — ceea ce a 
constituit încă o dovadă de apreciere 
a contribuției valoroase a tării noas
tre la lupta popoarelor africane. A 
fost de asemenea, apreciată contri
buția ne care delegația română, ală
turi de reprezentanții mișcărilor de 
eliberare,- ai altor nouă state, pre
cum si ai Organizației Unității Afri
cane, a adus-o la redactarea docu
mentelor.

Reuniunea din capitala Mozambi
cului. ca și alte manifestări similare 
din ultimii ani ilustrează amploarea 
internațională a sprijinului de care 
se bucură mișcările de eliberare din 
Africa australă in lupta pentru dez
voltare de sine stătătoare — cauză 
invincibilă în epoca noastră.

Augustin BUMBAC

agențiile de presă transmit:
Mîtîiig. Sub semnul Întăririi 

solidarității cu popoarele Africii aus
trale care luptă pentru libertate și in
dependentă. s-a desfășurat la Mapu
to, capitala Mozambicului. un 
mare miting care a marcat inceputi.il 
unei săptămîni de solidaritate cu 
lupta de eliberare a popoarelor din 
Zimbabwe și Namibia.

Documente. Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Socialiste 
Vietnam a dat publicității duminică 
documente care confirmă angajamen
tul pe care și l-a luat guvernul Sta
telor Unite de a contribui la vindeca
rea rănilor de război și la^reconstrui- 
rea Vietnamului, așa cum s-a stipulat 
in articolul 21 al Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului.

Conferință. A vlII a Confe- 
rlnță a miniștrilor de externe din ță
rile islamice, care s-a desfășurat la 
Tripoli, și-a încheiat lucrările. Au 
fost adoptate rezoluții în probleme 
politice interesind țările islamice, 
precum și in problema patrimoniului 
cultural a) islamismului.

Vizită. ® Alegație ® Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene a 
întreprins o vizită In Japonia. In 
timpul vizitei, delegația de parla
mentari a fost primită de Tomomi Na
rita. președintele Partidului Socialist 
din Japonia, care a exprimat întregul 
sprijin al P.S.J. pentru reunificarea 
națională a poporului coreean, rela
tează agenția A.C.T.C. Delegația a a- 
vut convorbiri cu Liga parlamentară 
niponă pentru promovarea prieteniei 
dintre Japonia si R.P.D. Coreeană.

La Tripoli au început convor
birile libiano—cubaneze consacrate
extinderii colaborării dintre cele două
țări în domeniile politic, economic, 
tehnico-știintific și cultural.

Declarație. Primul ministru
al Republicii Capului Verde. Pedro 
Pires, a declarat că tara sa rămine a- 
tașată principiului nealinierii și că 
nu va accepta niciodată prezenta pe 
teritoriul său a unor baze militare
străine.

La Varșovia au ,nceput luni
lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a 
Consiliului economic polono-ameri- 
can. După cum transmite agenția 
P.A.P., Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a adresat parti- 
cipanților la sesiune un mesaj.

Ministrul de externe al 
Glianeif R°ger Felii, a sosit dumi
nică la Bonn, intr-o vizită oficială de 
patru zile. Anterior, ministrul ghanez 
a avut la Paris convorbiri cu șeful di
plomației franceze. Louis de Guirin- 
gaud, și a fost primit de președintele 
Franței^ Valery Giscard d’Estaing.

Demonstrație. In aPr°pie>« 
de șantierele navale de la Groton, sta
tul Connecticut, s-a desfășurat o de
monstrație de protest împotriva rea
lizării costisitorului program al ar
matei americane privind construirea 
de submarine dotate cu rachete Tri
dent. Peste 30 de persoane jiu fost 
arestate de poliție.

Primul ministru al Repu
blicii Irlanda, Liam Cosgrave, a 
arătat că- guvernul său nu va permi
te transformarea teritoriului țării în- 
tr-o bază de acțiune a extremiștilor 
care acționează in Irlanda de Nord, 
adăugind că vor fi luate in continu
are măsuri împotriva organizației 
Armata Republicană Irlandeză 
(L.R.A.).

Traficanți arestați. Polttla 
americană a descoperit la Minneapo
lis o mare cantitate de hașiș, care, 
vindut consumatorilor de droguri, ar 
fi adus traficanților aproximativ 2 mi
lioane dolari. Descoperirea a fost fă
cută cu ajutorul unui ciine. special 
dresat pentru detectarea stupefiante
lor. Au fost arestate cinci persoane.

Occident. ^ntr_° zona situată 
la aproximativ 60 km nord de Johan
nesburg s-a produs, luni dimineață, 
un accident feroviar puțin obișnuit 
— ciocnirea simultană a trei trenuri, 
dintre care două de pasageri. Aceas-

ta s-a soldat cu moartea mecanicului 
unuia dintre trenuri și rănirea a a- 
proximativ 75 de pasageri — toți a- 
fricani.

„Saliut-5", după 11 luni 
in spațiu. ®e imp^nesc u 
la plasarea stației științifice ,.Sa
liut-5" pe o orbită circumterestră. 
Pină la 23 mai stația a efectuat 5 383 
rotații în jurul Pămîntului. Potrivit 
programului. continuă verificarea 
sistemelor de bord, aparatelor și a- 
gregatelor în condițiile zborului au
tomat.

Președintele Portugaliei, 
generalul Antonio Ramalho Eanes, a 
sosit luni după-amiază la Madrid in
tr-o vizită oficială de trei zile.

Primire. Ministrul afacerilor 
externe al Iranului. Abbas Aii Kha- 
latbari. aflat într-o vizită oficială Ia 
Khartum, a fost primit luni de pre
ședintele Sudanului, Gaafar El Ni- 
meiri. Cu acest prilej, Abbas Aii 
Khalatbari a remis șefului statului 
sudanez un mesaj din partea șahin- 
șahului Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr.

Primul ministru al Italiei, 
Giulio Andreotti, a sosit luni la A- 
tena. într-o vizită oficială de două 
zile. El este insotit de ministrul de 
.externe. Arnaldo Forlani. Premierul 
italian va conferi cu primul minis
tru al țării-gazdă. Constantin Kara
manlis. si cu alti membri ai cabi
netului grec, pe agenda convorbiri
lor aflindu-se problema preconizatei 
aderări a Greciei la Piața comună, 
precum și aspecte privind evoluția 
situației din Cipru și din Orientul 
Mijlociu.

Lucrările celei de_a doua se_ 
eiuni a Adunării Generale a Orga
nizației Mondiale a Turismului au 
început luni la Malaga. Din partea 
României participă o delegație con
dusă de Ilie Voicu. prim-adjunct al 
ministrului turismului.

Consultări americano-bri- 
taniCO. Situația din Africa austra
lă și îndeosebi cea din Rhodesia șl 
Namibia s-au aflat în centrul con
sultărilor dintre primul ministru 
britanic. James Callaghan, și vicepre
ședintele Statelor Unite. Walter Mpn- 
dale. Acesta, potrivit unui comuni
cat publicat la Londra, a informat 
pe premierul britanic despre convor
birile de la Viena cu primul minis
tru al guvernului minoritar de la Pre
toria. John Vorster. Walter Mon- 
dale s-a reîntors luni la Washing
ton.

CAPRICIILE VREMII
ROMA. în timpul 

unei furtuni care s-a 
abătut duminică după- 
amiază asupra orașu
lui Udine, din nordul 
Italiei. un trăznet a 
lovit una din tribune
le stadionului din lo
calitate. pe care se 
disputa finala campio
natului italian de 
rugbi. Unul din spec
tatori și-a pierdut via
ta. iar alti doi au fost 
răniți. Se pare că 
trăznetul a fost atras 
de virfurile metalice 
ale steagurilor purtate 
de un grup de spec
tatori.

Ploile torențiale de 
la sfirșitul săptăminii 
trecute au avut ca efect 
inundarea și distruge
rea recoltelor de pe 
unele suprafețe agri
cole. în special în re
giunea orașului Torino. 
Apele revărsate ale 
Padului si afluenților 
săi au provocat, de a- 
semenea. inundarea u- 
nor șosele și prăbuși
rea a două poduri. Cel 
puțin cinci persoane 
și-au pierdut viata.

LA PAZ. Pe platoul 
bolivian si la La Paz

a căzut o zăpadă a- 
bundentă. care a pro
vocat greutăți în des
fășurarea normală a 
transportului urban și 
a obligat autoritățile 
să închidă pentru cî
teva ore aeroportul 
international. In loca
litatea Oruro. tempe
ratura a scăzut la cî
teva grade sub zero. 
Un astfel de fenomen 
meteorologic a mai 
avut loc in Bolivia în 
anul 1946. cînd zăpada 
a acoperit pentru cîte
va ore străzile ora
șului La Paz.
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