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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Muncitoresc Unit din Israel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general el Partidului Co
munist Român, a primit, miercuri 
dimineață, delegația Partidului Mun
citoresc Unit (M.A.P.A.M.) din 
Israel, condusă de Meir Talmi, 
secretar general al partidului, care, 
la Invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită oficială în țara noas
tră. Din delegație fac parte : 
Victor Shem-Tov, secretar politic al 
partidului ; Natan Peled, membru al 
secretariatului partidului, sfecretar 
general al Federației Kibuțurilor 
Hașomer Hațair (M.A.P.A.M.) ; Josef 
Chamis, membru al secretariatului

partidului, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Generale a 
Sindicatelor, și Lazar Lazarovici, 
membru al secretariatului partidu
lui, secretarul Asociației de priete
nie Israel—România.

La primire ău luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Mihnea Gheorghiu, membri ai C.C. 
al P.C.R., Haralambie Alexa, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Secretarul general al partidului 
M.A.P.A.M. a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România.

în cadrul convorbirii a fost reafir
mată dorința de a dezvolta în con
tinuare. relațiile dintre cele două 
partide și țări, în interesul ambelor 
popoare, al promovării unei regle
mentări juste și trainice în Orien
tul Mijlociu, al cauzei păcii și co
laborării in lume.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

dezbătut și

ÎN ZIARUL

După străvechiul orologiu
al hărniciei
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Succese în îndeplinirea planuluiGIND SI FAPTA DE COMUNIST

O inimă care bate
pentru toți
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Mihai CARANFIL 
E. MIHĂIEESCU

Victor 
BIRLADEANU

Printr-o so- 
recircularea 
benei poate 
încălzită la

luminatoare se sta- 
strînse și reciproc

(Continuare 
in pag. a Il-a)

• Cuvîntul 
șantiere de 
NOASTRE:

al cărei colectiv depune eforturi stărui- 
produselor, pentru realizarea lor la parametrii

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii1

al tineretului in forumul întreprinderii • Radiografii ale marilor 
Cum s-ar fi putut cîștiga 35 vagoane de porumb • RUBRICILE

reliefeze această nevoie 
omului de talent contem-

lucrau, 
și nu- 
care o 
simțea

1 privind ■ reglementarea 
frontierei de stat româno- 
în legătură cu exploatarea 

subacvatice a fluviului 
conductei pentru livrarea

Transformarea cantității într-o nouă calitate, superioară, impune ca o cerință 
esențială — așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a partidului — ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produselor. în ziarul de astăzi publicăm o anchetă între
prinsă intr-o unitate constructoare de mașini, 
toare pentru înnoirea și modernizarea 
tehnico-functionali superiori.

altele, are o mult mai 
guranță in exploatare, iar prin 
'sistemului de ridicare
tal._______  ... .... . ...
ipînă acum, punctul de înclinare al benei. (Se 
■situează aproape de verticală. Șe cîștigă- mi- 
mute bune la. descărcare, -fs>i2.;de.-.țipul .ante
nă or. Autobasculanta se distinge totodată și 
prin calitatea finisajului.

— Dacă primii cloi ani ai cincinalului au 
marcat progrese sensibile în obținerea unor 
performanțe tehnice superioare — apreciază 
inginerul Ilarie Munteanu, directorul uzinei 
— din acest an am intrat direct în prima 
linie a marii bătălii pentru o calitate nouă. 
In paralel cu impetuoasa dezvoltare a uni
tății, prin care trebuie să devenim prin
cipalul furnizor de autobasculante, remorci 
și semiremorci al beneficiarilor interni și 
ia export, în prezent parcurgem o impor
tantă etapă de- asimilare a unor produse

responsabil
investiții •
Faptul divers; In confruntare scrisori și răspunsuri; Sport; De pretutindeni 

Din actualitatea politică

cum 
suficientă 
prezența 
lozofice. 
faptul că în acele vremuri ea nici 
nu era chiar atît de solidă, de ar fi 
fost tot nu ar fi putut suplini even
tuala lipsă de talent. Iată deci o altă 
precizare obligatorie : marxismul, cel

Comisiei pentru arhitectură și siste
matizare. a municipiului București ; 
Decretul privind organizarea și func
ționarea Consiliului de coordonare 
a dezvoltării bazei energetice și 
funcționării sistemului energetic na
țional ; Decretul pentru modificarea 
Legii nr. 5/1971 cu privire la actele 
de identitate ale cetățenilor români, 
precum și la procedura schimbării 
domiciliului și a reședinței'..

Consiliul de Stat a . examinat șl ra
tificat : Convenția cu privire la evi
tarea dublei impuneri a veniturilor 
și bunurilor persoanelor fizice, înche
iată in orașul Miskolc din Republica 
Populară Ungară, la 27 mai 1977 ; 
Convenția dintre Republica Socialis
tă România și Republica Finlanda 
pentru evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu pri
vire la impozitele pe venit și pe 
avere și Protocolul la aceasta. înche
iate la Helsinki, la 18 august 1977 ; 
Protocolul privind 1 reglementarea 
trecerii f 
sovietică, 
traversării 
Dunărea a

Picătură cu picătură face... risipa mare
Desen de Viorel SANDU

zați. Cea mai mare parte 
dintre ei își împart tim
pul între munca la carie
re și activitatea în agri
cultură. La C.A.P. 
în special, femeile 

măsura în 
sau alta 
completării veni- 
ei. Se adăuga și

• Cîteva adevăruri simple despre 
ordinea și disciplina dintr-o coope
rativă agricolă de producție • Cînd 
știi să le cauți, brațele de muncă nu 
lipsesc ® Reîntors în satul lui, ingi
nerul agronom nu vrea să se „pună 

bine“ cu toată lumea...

socialismului (sau al unei lumi con
fruntate cu perspectiva dezvoltării 
socialiste) asistăm nu numai la creș
terea ponderii pe care gîndirea o o- 
cupă în literatură, dar mai cu seamă 
la osmozele dintre această gindire și 
o corespunzătoare practică institui- 
toare. Saltul de la explicarea lumii 
la transformarea ei, transformare e- 
fectuată in virtutea unei superioare 
înțelegeri, materialist-dialectice, nu 
putea să nu fi remodelat filozofia in 
ansamblu, ca și eficiența ei pentru 
creatorii de artă.

Este adevărat că interpretarea dog
matic simplificatoare a considerat 
o vreme nu numai ca indispensabilă, 

este firesc, 
pentru

unei 
Fără

dar chiar ca 
artă și artist 

solide armături fi
să mai vorbim de

nevoia „busolei" 
viziuni călăuzitoare 

— în cazul nostru concepția mate- 
rialist-dialectică — mai cu seamă în
tr-o lume de o complexitate adesea 
derutantă și pentru luminarea hățișu
lui de relații și procese înconjură
toare, să invocăm cîteva situații in 
măsură să 
lăuntrică a 
poran.

Scriitorii 
operele lor momente și secvențe ale 
istoriei naționale, de la începuturi și 
pînă în zilele noastre. Pentru aceasta 
ei nu trebuie să fie neapărat istorici 
de profesie (cu toate că le este adesea

devărat că la ..ambiția" 
asta ne-a stimulat si co
mitetul județean de partid, 
în urmă cu cîtiva ani, 
cînd s-a făcut o analiză 
amănunțită a muncii noas
tre, A rezultat un pro
gram de redresare econo
mică., Principalul .punct a 
fost aplicarea corectă a a- 
cordului global. Apoi uhe-

și-a înscris, 
de nume, titu- 

de noblețe 
a cărui inimă

Ingenios concepute din punct de vedere 
tehnic și executate ireproșabil, numeroase 
produse fabricate la întreprinderea mecanică 
Mîrșa se bucură de aprecieri elogioase, între 
care și cele primite din partea clienților ex
terni cu care întreprinderea are încheiate 
contracte. S-a făcut propunerea ca aseme
nea aprecieri să deschidă un nou și impor
tant capitol in „Cartea de aur" a unității. 
De ce? Pentru că astfel de produse, prin 
performantele lor tehnico-funcționale. cores- 

formulate de tovarășul 
Conferința Națională

cauza asta, nici nu prea 
mai veneau la treabă...

Comuna are o 
oarecum specială, 
pe teritoriul ei 
mari cariere în

este numai una din numeroasele probe, efec
tuate în condiții de șantier.

— Medaliată cu aur la TirguL internațional 
de la Varna, acum, după îmbunătățirile și 
modernizările care i-au fost aduse, autobas
culanta de 19 tone are performante tehnice 
și funcționale superioare — ne spune scule
rul Nicolae Hanea, șef de echipă la montaj. 
Astăzi, cînd temperatura a fost de minus 10 
grade, s-a văzut bine că și sistemul de în
călzire al benei e la înălțime, 
luție ingenioasă, economică - 
gazelor de eșapare

ministere și alte organe 
ca urmare a analizelor 
de comisiile permanente

muncise 
înainte de a 

în Banat și 
acolo. în coo-

Din activitatea colectivului 
întreprinderii mecanice Mîrșa

podeaua 
fi acum 
comandă, ceea ce 
permite prevenirea 
neplăcutelor „înghe
țări" și „lipiri" ale 
balastului pe timp 
friguros.

Ce alte îmbunătă
țiri prezintă auto
basculanta ? Printre 

mare Stabilitate și si- 
schimbarea 

___ . . un ridicător fron- 
în loc de două ridicătoare la mijloc, ca

întreprin
să înțelegi mai bine că aici 

eforturile stăruitoare' în lupta pentru trans
formarea cantității într-o calitate nouă, su
perioară, se întemeiază pe o mare investiție 
de■' inventivitate, de spirit creator ;și ,tnă-L 
iesfrle țehnico-profesională. ---
- Am âvilti-dțȚjpăZ'i'. prițejul- să .asistăm, .-cai 

și în (alte rinduri, in: întreprinderea ■ diii . 
Mîrșa, la o nouă premieră industrială. Pe 
pista de încercări se afla în probe noul tip 
al autobasculantei de 19 tone — 19 215, de
numită „cu ridicător frontal" și despre care 
cineva se întreba, anul trecut, dacă nu-i 
prea mare graba în aplicarea noilor moder
nizări. O vedem acum înaintind cu siguranță, 
ca o navă pe oceanul alb de omăt. Este o 
bijuterie a tehnicii moderne. Se desfășoară 
un moment important, pregătit îndelung și 
cu grijă de colectivul unității și la care 
asistă numeroși specialiști, reprezentanți ai 
beneficiarului. Autobasculanta iși încetinește 
și mai mult mersul pentru a începe mane
vrele de golire a cuvei. Pentru „19 215", ceie 
19 tone de încărcătură par o jucărie. Se fac 
efonometrări. calcule. Apoi, totul este luat 
de la capăt incă o dată și încă o dată. Și

mai in 
familie 
nevoia 
turilor 
organizarea nu tocmai 
bună a muncii la C.A.P,

Ce s-a întimplat totuși 
că, în aceste condiții, in 
ultimul timp, cooperativa 
a-izbutit să atragă în ac
tivitatea ei un număr su
ficient de brațe de mun
că (după ce o lungă pe-, 
rioadă de vreme se plîn- 
sese de lipsa lor), să-și 
sporească astfel produc
țiile și veniturile ?

— A fost, pur si simplu, 
o chestiune de... ambiție ! 
explică

— E cam obosită 
inima asta a mea. și 
nici nu e de mirare, 
mă apropii de 59 de 
ani — imi spunea to
varășul Costache Ur- 
suleanu, directorul în
treprinderii mecanice 
de material rulant din 
Pașcani, cu un zimbet 
care contrazicea abu
rul ușor nostalgic ce-i 
învăluia cuvintele.

— Șii totuși, eu n-aș 
da inima dumitale pe 
oricare alta — i-a 
spus tovarășul Eugen 
Nichifor-Moraru. pri
mul secretar al co
mitetului orășenesc de 
partid. Pentru că e 6 
inimă care, de cind o 
știu, bate pentru toți...

Avea toată îndrep
tățirea să. vorbească 
astfef despre eroul în
semnărilor de față.' de
oarece el însuși a fost, 
cindva — pe vremea 
cind Costache Ursii-, 
leanu era linul dintre 
cei mai buni lăcătuși- 
mecanici din Pașcani 
— ucenicul acestui ge
neros „dăruitor de cu
noștințe și de conști
ință". cum îi spun 
foștii săi. elevi..

Mai întîi. cîteva date 
biografice. Costache 
Ursuleanu a pășit pe' 
poarta vechilor atelie
re C.F.R. din Pașcani 
în anul de aspre fră- 
mîntări - și încleștări 
revoluționare 1933. 
„Botezul de muncitor" 
s-a făcut, deci, in fo
cul acelor ani patetici 
si eroici, ucenicia sa a 
fost nu numai de în
vățare a meseriei, dar 
și de înțelegere.

In 1952. cind munci
torul Costache Ursu
leanu a fost numit di
rector al Atelierelor 
C.F.R., această citade
lă moldovenească cu 
luminoase tradiții 
muncitorești era încă.

pund exigențelor 
Nicolae Ceaușescu la 
a partidului. sint 
semnificative pen
tru cincinalul revo
luției tehnico-științi- 
fice. Lectura acestui 
nou capitol al „Căr
ții". dar mai ales cu
noașterea îndeaproa
pe a activității co
lectivului 
derii te face

® Oamenii muncii din industria 
județului Constanța au înscris în 
cronica întrecerii socialiste succese 
importante, dintre care se remarcă 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe primele două luni. 
Printre unitățile care au raportat 
acest: succes se numără întreprih- 
derea de reparații: nave și utilaje 
portuare. întreprinderea . minieră 
„Dobrogea", care a livrat supli
mentar'29 000 tone cretă măcinată, 
bentonită, calcar siderurgic și alte 
produse, întreprinderea de bere și 
cea de morărit și panificație, care 
au obținut însemnate depășiri de 
plan.

„viziuni uto- 
îii aceste„vi- 
Atelierele ur

situație
Există 
cîteva 
Iacob- 

deal din lanțul Măcinului. 
Se desfășoară aici o „in
tensă activitate, industria
lă in care localnicii au 
fost antrenați, 1 kpeciali-

• Colectivul întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tg. Mureș a înche
iat primele două luni din acest an 
cu un spor de producție marfă, de 
peste 6 milioane lei. Au fost puse 
la dispoziția economiei naționale 
peste plan, între altele,: 4 000 km 
conductori electrici, 100 km ca
bluri electrice nearmate, 100 mașini 
electromecanice de calcul. însem
nate cantități de aparataj de joasă 
tensiune și altele. De remarcat, că 
datorită creșterii productivității 
muncii personalul muncitor, din 
această unitate a realizat în pri
mele două luni ale anului o pro
ducție marfă suplimentară cu 30 
milioane lei mai mare față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

in bună parte, o în
grămădire de ruine, 
căci pe ' aici trecuse 
tăvălugul pustiitor ai 
războiului. Producția 
atelierelor'era. in 1952, 
de 33 milioane lei (e- 
chivalată in prețuri 
actuale).

De pe atunci, mun- 
citorul-director avea 
ceea ce unii calificau, 

de

gazelor naturale din Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste în Repu
blica Populară Bulgaria, semnat la 
București, la' 30 noiembrie 1977.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale, pre
cum și de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de ' '. - - - ■ ■
aprobat măsurile luate de conduce
rile unor 
centrale, 
efectuate 
ale Marii Adunări Naționale referi
toare la aplicarea prevederilor legale 
in diferite domenii de activitate.

în continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a aprobat Programul privind 
analizele ce vor fi efectuate, în anul 
1978, din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, pe baza 
rapoartelor și informărilor ce vor fi 
prezentate de unele organe centrale 
și locale de stat.

Consiliul de Stat a soluționat apoi 
unele probleme ale activității cu
rente.

ironie, 
pice", 
ziuni" 
mau să devină o mare 
uzină de material ru
lant care, să ajungă la 
o producție de un mi
liard de lei. Azi. în
treprinderea 'mecanică 
de material rularit- 
Pașcani există ca o 
realitate pregnantă : 
halele moderne și. lu
minoase găzduiesc ma
șini de inaltă tehnici
tate și de mare pro
ductivitate. la care lu
crează mii de munci
tori. virsta medie fiind 
cu puțin' peste 20 de 
ani. Iar producția în
treprinderii, în acest 
al treilea an al cinci
nalului revoluției teh- 
nico-științifice. va de
păși pentru intiia oară 
miliardul. Cifra e im
presionantă in sine, 
dar și mai impresio

nant e conținutul ei 
fizic : de la simplele 
reparații de odinioară 
s-a ajuns la fabrica^ 
rea-în serie de vagoa
ne de cele mai dife
rite tipuri — printre 
care și platforme des
coperite și vagoane 
autobasculante — pre
cum- și la o intensă 
cooperare pentru ex
port cu întreprinderile 
similare din Arad și 
Drobeta-Turnu Seve
rin.

Nimeni dintre cei cu 
care am vorbit n-a 
uitat să menționeze că 
„în fiecare din aceste 
înfăptuiri se regăsește 
ceva din sufletul, din 
dăruirea muncitorului- 
director. în toate au
zim bătăile . inirtiii 
sale".

— E o prețuire care 
mă bucură și mă ono
rează — imi ’ spu
nea tovarășul Ursu
leanu cind i-am îm
părtășit aprecierile 
concetățenilor săi — 
dar să știți că nimic 
din ce există azi, aici, 
la noi. nu s-ar fi pu- 
tut realiza dacă nu 
i-aș fi avut alături tot 
timpul, la bine și la 
greu, pe tovarășii mei 
din organizația de 
partid. întregul colec
tiv al întreprinderii. 
Ceea ce vedeți azi aci 
e o operă colectivă, să 
nu uitați aceasta...

Oare cine ar fi pu
tut să-I contrazică pe 
cel care în conștiința 
locuitorilor vechiului 
și atit de întineritului 
oraș de pe Valea Și
retului 
alături 
latura 
„omul 
bate pentru toți" 1 1

autentic, nu a susținut niciodată 
caracterul suficient pentru artist al 
concepției filozofice . și n-a afirmat 
că ea ar produce de la sine efecte 
artistice miraculoase și perene. Arta 
este și rămîne condiționată, in primă 
și ultimă instanță, de nivelul talen
tului, talent în care se adună și se 
îmbină însă multe, inclusiv de ordi
nul lucidei înțelegeri a lucrurilor. O 
intuitivitate absolută, nesusținută . de 
gindire, nu există. Cit privește spon
taneitatea efectivă, de mare însem
nătate în artă, ea acționează diferit 
in absența' sau prezența gîndului 
călăuzitor, al unui gînd fals, sau al 
unuia adevărat. O gindire neadevă
rată poate discredita un talent real, 
după cum o gindire adevărată nu poa
te salva lipsa de talent — între aceste 
extreme șe situează numeroase si
tuații importante care, ele, ne inte
resează cu precădere și în care între 
capacități artistice indubitabile și im
pulsuri filozofice 
tornicesc relații 
fertile.

Odată stabilită 
filozofice, a unei

în după-amiaza zilei de 1 martie 
a.c., la Palatul Republicii, a avut Ioc 
ședința Consiliului de Stat, prezidată 
de. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca invi
tați, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe, 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale. '

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat : Decretul privind organi
zarea și desfășurarea întrecerii socia
liste între consiliile populare jude
țene și al municipiului București, 
municipale, ale sectoarelor munici
piului București. orășenești și comu
nale-; Decretul privind aprobarea 
normelor generale de organizare și 
dezvoltare a rețelei comerciale și de 
alimentație publică; Decretul, privind 
organizarea și funcționarea Comisiei 
centrale de partid și de stat pentru 
sistematizarea teritoriului și locali
tăților urbane și rurale și a comisii
lor-locale de sistematizare ; Decretul 
privind organizarea și funcționarea

în cuvîntarea la Conferința națio
nală a scriitorilor din 1977, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reafirma ideea 
după care „forța transformatoare a 
artei este condiționată intr-o măsură 
hotăritoare de concepția filozofică ce 
stă la baza ei".

Implicarea filozofiei in literatură 
— iată o problemă veche și mereu 
nouă. Cit de veche și ințrucît cu ade
vărat nouă ?. în căutarea răspunsului 
ar fi de distins două planuri : „filo
zofi fără voie" scriitorii au fost din- 
totdeauna, deoarece prin vocația lor 
s-au preocupat de toate cele hotări
toare pentru om — de viață și de 
moarte, de prăbușiri și împliniri ; la 
modul pe deplin, conștient ei au de
venit însă filozofi treptat și cu. deo
sebire în epoca modernă, .în temeiul 
unor procese revoluționare care i-au 
obligat la o superioară conștiință de 
sine istorică : in Europa, premisa a- 
cestor cotituri a constituit-o Renaș
terea, iar propriu-zisa lor conturare 
s-a produs sub auspiciile revoluțiilor 
burgheze. Secolul al 19-lea a reușit 
performanțe literare ieșite din co
mun, intre . altele, datorită. tocmai a- 
cestor impulsuri decisive de conștien
tizare, de proveniență istorică reală 
și, care favorizau o meditație filozo
fică largă și adincă in raport cu mai 
toate preocupările specific artistice. 
Secolul nostru a moștenit și prelungit 
acumulările, • ■ ■ ■ ‘
unei mai decise îmbinări între spon
taneitate și conștiință, ajungînd cu 
timpul să evidențieze și o serie de 
suplimentare accente de luciditate, 
nu în detrimentul talentelor, ci. din 
contră, în favoarea liberei și mai . de
plinei lor desfășurări. în interiorul 
unei relativ moderne continuități s-a 
conturat, astfel, o discontinuitate 
prin excelență contemporană, hrănită

de însemnele cele mai recente atit 
ale istoriei, cit și ale filozofiei care 
ii corespunde. Noutatea cea mai 
pregnantă rămîne socialismul, ca nă
zuință concretă și ca înfăptuire pal
pabilă, cu toate-cite le presupune și 
le generează. Pentru că dacă ar fi să 
ne referim, de •' pildă, la caracterul 
rațional și raționalist al meditației 
de care s-au impregnat multe capo
dopere ale literaturii modeme, .este 
limpede că în temeiul și în cadrul

— Vă spun drept, aici 
eram decepționat. Nu în
țelegeam ce se întîmplă. 
Porneam pe cîmp dis-de- 
dimineață. Dar cimpul era 
pustiu. Femeile porneau 
la muncă odată cu... va
porul- Adică pe la 7—8, 
cin’4 trecea pe Dunăre 
vaporul.cursă de pasageri 
de la Brăila "spre Piatra 
Frecăței. Si se întorceau 
puțin după prînz, cînd tre
cea înapoi vaporul. Vapo
rul era ceasornicul lor de 
muncă. Altădată, ceasor
nicul țăranului era cînta- 
tul cocoșului si apusul 
soarelui. Acum. nu. Cînd 
vedeam că au mai rămas 
ore bune de muncă dar 
că femeile noastre își 
string lucrurile să por
nească spre casă. îi dă
deam dispoziție tractoris
tului cu remorca să mai 
stea o oră. Dar femeile 
se urcau în remorcă și 
așteptau acolo să treacă 
ora...

Organizația de partid a 
intervenit energic în con
ducerea și organizarea 
muncii. Comuniștilor din 
brigăzi si echipe li s-au 
încredințat sarcini con
crete privind întărirea 
disciplinei. „Să le expli
căm oamenilor că numai 
prin muncă serioasă o să 
reușim ce ne-am propus. 
Și că asta o să se vadă la 
toamnă 1“ —era cuvintul 
de ordine pentru comu
niști. Cei trei specialiști 
ai cooperativei s-au aflat 
si ei. zi de zi. de primă
vara pînă toamna, pe

Secvență urbanistică : Boia Mare — 1978
Foto : S

Un băiat din sat a ple
cat la facultate. (Ciți nu 
pleacă ? Devin profesori, 
ingineri, medici...). Și și-a 
luat diploma de inginer 
agronom. A cerut să se 
întoarcă în satul lui. Și 
a fost, numit șef de fer- 
mă. la- C.A,r. . Răgea si, 
pentru multi, era o bucu
rie1'firească ; bucuria că, 
în sfirșit, după atîția a- 
gronomi veniți și plecați, 
rind pe rînd. de la ei, vor 
avea și unul de-al satului, 
de-al lor, care-i'cunoaște, 
care înțelege ca nimeni 
altul nevoile și sufletul 
oamenilor, și care cu
noaște. de asemenea, pă- 
mînturile pentru că de 
mic se ducea la prașilă 
cu părinții...

— Da. istorisește el. a 
fost o mare bucurie și 
pentru mine. Totuși, cum 
să vă spun, parcă sim
țeam că unii se bucurau 
prea tare. Rude, foști co
legi de școală, foști prie
teni de joacă... Nu conte
neau să-și arate bucuria 
și. de la un timp, mi s-a 
părut ciudat. „Așa or fi 
ei", mi-am spus. Puțin 
mai tîrziu am început să 
înțeleg...

Să intrerupem o clipă 
istorisirea tînărului ingi
ner. pentru cîteva expli
cații.

După multi ani în care 
cooperativa agricolă de 
producție din Turcoaia 
(județul Tulcea) a obți
nut rezultate economice 
mediocre — dacă nu . chiar 
slabe — în ultimii ani, a 
înregistrat un reviriment.

— Aici la noi. spune 
Traian Bodeanu, președin
tele, mulți oameni a- 
junseseră să nu mai crea
dă că o să ne mai în
dreptăm vreodată. Și. din

le schimbări în structura 
culturilor noastre, ca si 
schimbarea punctului de 
vedere privind zootehnia, 
în sensul că am renunțat 
la animalele neproductive. 
Am dezbătut acest pro
gram în . adunarea gene
rală a cooperativei, spu- 
nind limpede : Dacă vrem 
să obținem rezultate bune 
și să crească veniturile 
fiecăruia, atunci trebuie 
să pornim la treabă alt
fel decît pînă acum !

loan Popa, inginerul-șef 
al cooperativei, 
cițiva ani, 
veni aici, 
cunoscuse 
perative agricole cu nume 
de rezonantă pentru pro
ducțiile mari și pentru 
bune rezultate economice, 
un alt mod de a concepe 
munca...

ambiție.
președintele. E a-
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Un timbru care menționează 
prima instituție poștală din E- 
giptul Antic ; un timbru care 
evocă poșta la vechii perși; 
mărci poștale tipărite în diferi
te țări, despre poșta la asiroba- 
bilonieni și romani; un plic care 
a trecut Atlanticul la bordul pri
mului zepelin... Iată doar cîteva 
din piesele reunite într-o bo
gată colecție filatelică sub ge
nericul „Istoria universală a 
poștei". Este rodul strădaniei și 
pasiunii inginerului arădean 
Zaray Edmond, astăzi pensionar, 
deținător al mai multor dis
tincții la concursuri filatelice 
naționale și internaționale. O 
colecție pe cit de bogată, pe atît 
de instructivă. $i nu mimai pen
tru filateliști.

„Operați- 
vitate“

In ziua de 23 februarie 1978, 
serviciul comercial al întreprin
derii de ventilatoare și instalații 
de ventilație Vaslui a primit și 
a înregistrat o corespondentă so
sită de la Centrala industrială 
de utilaj chimic, petrolier și mi
nier. La prima vedere, părea o 
corespondență obișnuită. Și, to
tuși, o privire mai atentă a des
coperit totala discordantă a unor 
date calendaristice. Cităm un 
fragment din respectiva cores
pondență : „Lucrarea va fi 
înaintată în trei exemplare la 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini pînă la data de... 
10 februarie 1978. în acest caz, 
nu poșta a fost de vină. După 
cîte am fost informați, nu este 
un .caz izolat în complicatul sis- i 
tem al mișcării hîrtiilor. Ca să I 
nu-i zicem pe nume : birocrație. 1 

Cojocul care | 
nu și-a |
găsit... acul

Cititorul nostru Stefan Suciu | 
din orașul Dej ne istorisește — 
cum rice el ■— ,,o pățanie de i 
care să n-aibă nimeni parte cum 
am avut eu". In vara anului tre- 1 
cut, s-a dus omul cu opt piei de . 
miel la o unitate meșteșugă
rească din Gherla, pentru a-și I 
face un cojoc. La data fixată de 
meșteri, cojocul nu era gata. I | 
s-a fixat o altă zi, apoi alta, și i 
alta... După vreo 6 aminări, res
ponsabilul unității i-a promis , 
ferm că în trei zile cojo- | 
cu-i gata. La data sorocită I 
i s-a spus că două din
pieile aduse de el nu se mai gă- I 
sesc, dar că vor fi înlocuite cu | 
altele și i ș-a fixat un nou ter
men. Cind s-a dus din nou', i s-a i 
spus că responsabilul s-a schim
bat, și că mai trebuie să aducă 1 
o piele de miel și pentru guler. . 
A dus și pentru guler, dar i s-a 
spus că s-a schimbat și noul I 
responsabil, și că mai trebuie o 
piele, că n-ajunge pentru o mi- I 

dru- 
piei 

pen- | 
trece 
oare I
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necă. „Acum, după zece 
muri -făcute, cind am dus 
in plus și pentru guler, și 
tru minecă, și cind văd că 
iarna, stau și mă întreb : 
nu e nimeni care să-i ia și pe 
astfel de meșteri de guler, adi- > 
că să se găsească și ac de cojo
cul lor ca s-o bage și ei 
minecă ?“

pe...
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Butoiul... 
amețit

Pe o stradă din Timișoara, un 
butoi era dat de-a dura.

— încotro ? — l-a întrebat un 
milițian pe cel care se căznea 
să împingă butoiul.

— Cum adică, „încotro" ? A- 
casă, la subsemnatul — a răs
puns el. Am o sindrofie și am 
luat un butoi întreg de bere. 
Fix o sută de litri. Vorba aceea: 
să fim noi sănătoși să-l bem, 
și să fie intr-un ceas bun...

Dar a fost să fie „ceasul rău", 
pentru că individul cu butoiul 
era o veche „cunoștință" a mi
liției, pe nume Gheorghe Birsan, 
care executase o condamnare de 
un an la locul de muncă în în
treprinderea textilă Timișoara. 
Cît despre butoi,. acesta s-a dat 
repede de... gol, cind a fost adus 
între confrații săi de la berăria 
„Rgcaș", de unde G.B. îl sus- 
trăsese pentru o sindrofie. Care 
sindrofie n-a mai fost să fie.

Pentru o
V| gură de apă...

I
I
I
I
I
I

O întîmplare mai puțin, obiș
nuită s-a petrecut, zilele trecute, 
la exploatarea minieră Deva. 
Mecanicul Ilie Traian conducea 
atent locomotiva. La un moment 
dat, intr-o intersecție, el a oprit 
locomotiva și s-a dat jos. Obser
vase oare vreo defecțiune pe li
nia ferată ? Nu. Mecanicul 
oprise locomotiva in respectiva 
intersecție pentru a bea o,„ gură 
de apă I Dar n-a apucat bine 
să-și potolească setea, că o altă 
locomotivă a lovit-o pe a lui, 
care a deraiat. Împrejurare în 
care mecanicul Ilie Traian și-a 
pierdut viața.

Dulciuri
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amare
Comuna Băneasa, din județul 

Ilfov, are o cofetărie.' Cofetăria 
există și acum, numai gestiona
ra ei, Ioana Militaru. nu mai e 
la locul ei. Și nici nu-și mal gă
sește locul, de cind este nevoită 
să răspundă la întrebările an
chetatorilor. Din primele pie
se adunate in dosarul de ur
mărire penală rezultă un preju
diciu de vreo 28 000 de lei. Ho- 
tărit lucru : pentru fosta cofe
tăreasă dulciurile au acum un 
gust... amar.
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Rubricâ realizată de (
Petre POPA 
cu spri|lnul corespondenților 
„Scîntelir

Hotărîrea de mare însemnătate po
litică pentru dezvoltarea și adîncirea 
democrației noastre muncitorești ca 
tinerii din întreprinderi să fie repre- 
zentați in consiliile oamenilor mun
cii de către secretarii comitetelor 
U.T.C., în calitate de vicepreședinți 
ai organului de conducere colectivă, 
conferă organizației de tineret un 
nou mandat concret și eficient de 
participare la conducerea tuturor 
treburilor economico-sociale ale uni
tăților in care lucrează tinerii.

Semnificația acestei măsuri a fost 
relevată și în conferința de dare de 
seamă și alegeri a organizației jude
țene Sălaj a U.T.C. Ținînd seama de 
ponderea ce o ocupă tineretul în in
dustria județului, s-a reliefat că par
ticiparea lui — și în acest mod — la 
actul de conducere și decizie pre
supune atît drepturi, cît. și răspunderi 
sporite. Este vorba, în primul rînd. 
de creșterea rolului organizației 
U.T.C. în educarea tinerilor in spi- ■ 
ritul unei înalte răspunderi față de 
realizarea ritmică și la un înalt ni
vel calitativ a sarcinilor de pian. 
Este vorba, de asemenea, de accen
tuarea procesului de integrare or
ganică a celor nou încadrați în via
ța fabricilor, a colectivelor în care 
își desfășoară activitatea. S-a subli
niat că noua calitate a secretarului 
comitetului U.T.C. nu trebuie văzută 
ca un simplu „nume în nomenclator", 
ci ca una dintre expresiile cele mai 
grăitoare ale politicii consecvente a 
partidului de împletire armonioasă a 
capacităților și energiilor tuturor ge
nerațiilor în vederea valorificării de
pline a experienței celor virstnici, 
a elanului, inițiativei și cutezanței 
tinerilor. Concepută astfel, noua cali
tate leagă mai strîns organizația de 
tineret de sarcinile curente și de per
spectivă care revin întreprinderii, an
gajează mai ferm, pe tineri la o par
ticipare conștientă în realizarea obi
ectivelor cu care unitatea se confrun
tă în condițiile exigențelor sporite 
pe care le-a pus Conferința Națio
nală a partidului în fața întregii 
noastre economii.

— îndatoririle noastre din pro- 
' ducție, ca și cele din activitatea ob
ștească — spunea in cadrul confe
rinței de dare de seamă și ale
geri subinginerul Dan Chichisan, 
secretarul comitetului U.T.C.

la întreprinderea de 
electrici emailați din 
vor amplifica și mai mult 
participarea secretarului U.T.C. 
discutarea și luarea deciziilor. Func
ția de vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii este o învestitu
ră politică ce obligă la o mai mare 
răspundere față de activitatea de 
ansamblu a întreprinderii și, totoda
tă, la creșterea calificării, competen
ței tehnice și economice spre a ne 
putea aduce o contribuție autentică, 
reală la activitatea consiliului oame
nilor muncii. Pentru că nimeni nu se 
gîndește că noua funcție se va. rezuma

conductori 
Zalău — se 

prin 
la

tregului județ, cu un accent special 
pe contribuția ce trebuie «ă o adu
că fiecare unitate la îndeplinirea 
obiectivelor majore ce urmează să se 
înfăptuiască pe aceste meleaguri a- 
flate în plină dezvoltare. Cursul pri
lejuiește și însușirea — sau, la unii 
participant!, împrospătarea — noțiu
nilor de știința conducerii, toate cu 
scopul de a asigura o participare 
cît mai competentă, dinamică și efi
cientă a organizației revoluționare de 
tineret în acest organism chemat să 
ia decizii majore pentru activitatea 
întreprinderii.

La sfîrșitul acestui curs, adăugăm

O alegere care implică înalte înda
toriri: secretarul 
vicepreședinte al consiliului oamenilor 

muncii din întreprindere

comitetului U.T.C.

doar la faptul că secretarul comite
tului U.T.C. va lua loc, în ședințele 
consiliului, alături de secretarul co
mitetului de partid și directorul în
treprinderii și se va mulțumi doar să 
ridice mina pentru aprobarea unor 
soluții găsite de alții. Unei asemenea 
încrederi noi trebuie să-i răspundem 
prin fapte, prin implicarea noastră 
directă în rezolvarea tuturor proble
melor întreprinderii, ele devenind 
acum, mai mult ca oricînd, propriile 
noastre probleme.

Modul responsabil in care este 
privită participarea directă a orga
nizației U.T.C. la conducerea întregii 
activități din întreprinderi se des
prinde — așa cum au relevat și alți 
participant la conferință — și din 
măsura luată recent de Comitetul 
județean Sălaj al U.T.C., sub con
ducerea și îndrumarea comitetului 
județean de partid, de a organiza un 
curs de pregătire pentru secretarii 
de comitete ce urmează să îndepli
nească și funcțiile de vicepreședinți 
ai consiliilor oamenilor muncii. Te
matica expunerilor și activităților 
acestui curs dă certitudinea că noii 
vicepreședinți vor primi un sprijin 
substanțial în cunoașterea probleme
lor și sarcinilor ce se pun în fața în-

noi, n-ar fi lipsit de interes ca se
cretarilor comitetelor U.T.C. să li se, 
ceară și întocmirea unei lucrări care 
să cuprindă date referitoare la prin
cipalele forme de organizare a mun
cii în unitatea respectivă, metodele 
pe care organizația U.T.C. le folo
sește în educarea tineretului, relația 
dintre ea și conducerea administra
tivă, preocupările pentru asigurarea 
ritmicității cerute în realizarea pro
ducției sau, după caz, alte elemente 
definitorii pentru unitatea respecti
vă. Aceasta ca o cale de aprofun
dare temeinică a tuturor aspectelor 
de muncă și de viață ale 
din întreprindere, creîndu-se 
o bază solidă pentru participarea cit 
mai competentă și responsabilă a 
secretarului comitetului U.T.C. la 
funcționarea organismului de condu
cere colectivă.

Așa cum a reieșit din lucrările 
conferinței județene U.T.C., noua 
răspundere atribuită reprezentantului 
tineretului revoluționar în. consiliul 
oamenilor muncii stimulează organi
zațiile de tineret in scoaterea la 
lumină a unor aspecte ce urmează a 
fi ridicate in fața consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderi. Reți
nem doar un aspect, dintre multe al-

tinerilor 
astfel

tele, dar cu caracter. în unele pri
vințe, exemplar. Uteciștii de la „con
ductori electrici emailați" au hotărît 
să ridice, prin glasul „vicepreședin
telui lor" în organul colectiv de con
ducere, problema „individualizării" 
rebuturilor. Despre ce C vorba 1 în 
unele unități industriale s-a încetă
țenit obiceiul ca evidența deșeurilor 
sau rebuturilor să se țină exclusiv 
la nivelul formațiunii de lucru. Sa 
argument se invocă... acordul global. 
Oare în acest fel se poate avea o 
„oglindă" în care să se vadă exact 
cine și cum muncește în cadrul co
lectivului ? — se întrebau tinerii din 
amintita întreprindere. Răspunsul și 
l-au dat tot ei : nu. Deșeurile și re
buturile trebuie să fie localizate pe 
mașină și om, prin consemnarea lor 
în caietul de pontaj de către însăși 
conducătorul formațiunii, ceea ce va 
avea și un puternic efect politico- 
educativ.

Prin urmare, membrii organizației 
U.T.C. la care ne referim au înțeles 
un fapt esențial : alegerea secretaru
lui comitetului U.T.C. ca vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii onorează organizația, fără a în
semna o atribuție onorifică. Tocmai 
de aceea, organizația U.T.C., toți ti
nerii sînt ferm hotărîți să-1 spriji
ne pe secretarul lor, să-1 ajute în 
exercitarea mandatului încredințat, 
sporind contribuția lor la rezolvarea 
tuturor sarcinilor care revin colec
tivului întreprinderii.

Și mai e un fapt deloc neglijabil, care 
ne-a fost relevat : prezența secreta
rului comitetului U.T.C. în conduce
rea consiliului oamenilor muncii a- 
sigură și o mai mare receptivitate 
față de rezolvarea problemelor de 
muncă și viață cu care se confruntă 
tinerii. O asemenea receptivitate, 
concretizată în acțiuni și măsuri 
bine gîndite atît pe linia pregătirii 
profesionale, a ridicării continue a 
calificării tinerilor, cît și în direcția 
unei griji mai accentuate pentru 
condițiile lor de locuit, pentru felul 
cum își petrec timpul liber, pentru 
modelarea unor trăsături specifice 
omului înaintat al societății noastre, 
își va evidenția neîndoielnic roadele 
pe toate planurile antrenării plena
re a tineretului la viața colectivului.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli"

IAȘI

în apele Oltului

Un ajutor substan- 
venit la vreme.
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Cînd pornești 
cu stîngul...

Nume, date, fapte 
concrete — redate pe 
mai multe pagini — 
dovedeau unul și ace
lași lucru : la între
prinderea de construc
ții și reparații utilaje 
se încalcă legalitatea 
din vina și — culmea ! 
— la indicația însăși 
conducerii acesteia, în 
frunte cu directorul. 
Ceea ce a constatat și 
Comitetul sectorului 6 
al P.C.R. — București 
care, in răspunsul tri
mis redacției, subli
niază că. în urma ve
rificării întreprinse de 
un colectiv de activiști 
de partid și cadre de 
specialitate, afirma
țiile din scrisoare s-au 
confirmat. La între
prinderea amintită s-au 
petrecut o serie de în
călcări ale legislației 
și disciplinei muncii, 
cunoscute și chiar ini
țiate de directorul în
treprinderii. în răs
puns se subliniază 
concret că Șerban Flo
rian, director de a- 
proape 10 luni de 
a adoptat de la 
ceput o atitudine 
corespunzătoare 
de unii membri 
lectivului. nu a 
nat în vederea 
tizării de sarcini pen
tru fiecare membru al 
Consiliului oamenilor 
muncii, în ce privește 
îndeplinirea obligații
lor de producție, pen
tru întărirea discipli
nei muncii. în răs
puns se arată în ce 
au constat încălcările 
și abuzurile directoru
lui, după care se subli
niază: Concluziile des
prinse in urma contro
lului efectuat au fost 
discutate de către se
cretariatul comitetului 
de partid al sectorului 
6, care a hotărît ur
mătoarele : sancționa
rea pe linie, de partid, 
pentru abaterile să- 
virșite a lui Șerban 
Florian ; emiterea 
unor decizii de impu
tare pentru retribuții 
și venituri nejustifica
te următorilor : Tăna- 
se Marilena. Tănase 
Constantin și Momo- 
reanu Dumitru ; tre
cerea activității gara
jului Labirint în sub- 
ordinea centralei in
dustriale : dezbaterea 
în adunările generale 
ale organizațiilor de 
bază a neajunsurilor 
semnalate și stabilirea 
unor pj-.ograme. , dp 
măsuri care să, du
că la creșterea răs
punderii comuniștilor 
pentru realizarea sar
cinilor de producție, 
întărirea disciplinei în 
muncă, creșterea com
bativității fată de ori- 

manifestări nega-

zile, 
în- 
ne- 
față 

ai co- 
acțio- 
repar-

Cînd neglijenta „se scaldă

Cu doi ani în urmă, mai exact la 
11 februarie 1976, sub titlul „Cu 
grijă pentru puritatea apelor Oltu
lui... și cu speranță că legea va fi 
aplicată de către toți și întru totul 
(așa cum se cuvine)", a apărut în zia
rul nostru un articol despre conse
cințele poluării Oltului. în această 
perioadă, statul a investit circa 200 
milioane lei pentru darea în exploa
tare a noi capacități de epurare a 
apelor, pentru extinderea și moder
nizarea celor- existente. Eforturile 
materiale și financiare ale •'statului 
trebuiau, în mod firesc, să se con
cretizeze într-o reducere simțitoare 
a gradului de impurificare al Oltului. 
Care este situația actuală? ,

...întreprinderea „Colorom“-Codlea. 
Construirea stației de epurare bio
logică a fost amînată pînă acum de 
cîteva ori și are termen de punere 
în funcțiune în semestrul II al aces
tui an. „Dar va fi gata, probabil, la 
finele anului — este de părere ingi
nerul Victor
întreprinderii. Apoi, întrucît stațiile 
de epurare biologică nu pot fi amor
sate în anotimpul rece, statia noas
tră va putea intra, practic. în func
țiune abia în primăvara anului vii
tor". Așadar, încă o aminare ! Tot 
la „Colorom"-Codlea există și o in
vestiție terminată, în valoare de ci
teva zeci de milioane de lei. Este o 
instalație specială pentru incinerarea 
apelor toxice, care n-a intrat în 
funcțiune deoarece îi lipsesc arză
toarele. Cum s-ar zice, nu se folo
sește calul pentru că lipsesc hățu
rile. Si iată cum. din cauza acestor 
arzătoare, instalația nu poate fi dată 
în exploatare.

...Combinatul chimic „Victoria". La 
statia de epurare a apelor poluate cu 
substanțe organice, doi tineri specia
liști pasionați și buni gospodari, bio
logul Lucia Otilia și 
Vasile Silea, reușesc să 
de zi ape epurate, mai 
decît prevăd condițiile 
organele de resort,
are insă o anumită capacitate, o can
titate la fel de mare de ape încăr
cate cu substanțe organice se scurge 
neepurată -în Olt. Deși s-au stabilit 
în repetate rinduri măsuri organiza
torice și tehnologice ferme pentru 
reducerea cantității de ape poluante, 
nici pînă in prezent ele n-au fost fi
nalizate. în ce privește poluarea per
manentă a apelor Oltului cu fenoli, 
inginerul Vasile Puia, șeful secției 
produse de mic tonaj, afirmă că în 
prezent există o instalație de recupe
rare a apelor fenolice și că poluan- 
ții fenolici nu mai provin astăzi din 
procesul de fabricație, ci din.îmbibă-

rlle în sol, consecință 
țiuni mai 
urgente ca 
să nu mai 
din zăpezi 
nou în Olt. Dar nimic în acest sens 
nu a fost proiectat sau

...Complexele pentru 
porcilor de ia Codlea și 
ambele unități, stațiile 
erau scoase din funcțiune din ace
leași cauze : defectarea unor pompe 
și inexistenta unor capacități de re
zervă pregătite pentru intervenții. 
Ambele stații sînt încadrate cu per
sonal tehnic, condus de ingineri care 
fac de toate — numai de stațiile de 
epurare nu se ocupă ! De neînțeles 
este și faptul că inginerii respectivi

a unor defec- 
impun măsurivechi. Se

aceste substanțe poluante 
poată fi antrenate de ape 
sau ploi și să ajungă din

realizat.
îngrașarea 

Șercaia. La 
de epurare

Vartolomei, directorul
Revenind pe urmele 
unui articol publicat 

acum doi ani

șeful statiei, 
obțină zi de 
curate chiar 
stabilite de 

întrucît statia

nu-și cunosc atribuțiile, nu știu care 
sînt consumurile de energie, parame
trii la care trebuie să . funcționeze 
stațiile de epurare. în cele două com
plexe nu s-au luat măsurile necesare 
și nu se acționează pentru aplicarea 
Ordinului 111/1977 al Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
care prevede în mod expres folosi
rea integrală a apelor uzate, și a de
jecțiilor drept fertilizând.

...Rîmnicu Vîlcea. Stația de tratare 
a apelor. Aici se resimt cel mai pu
ternic consecințele exploatării neco
respunzătoare a stațiilor de epurare 
de pe cursul superior al Oltului.

— La noi, operațiile de tratare a 
apei — ne spune inginerul Toma 
Erhan, de la gospodăria comunală a 
municipiului —
plicate. De aceea 
apă ne costă de 
mult decit în alte 
să nu mai vorbim
gistrăm și deficite 
care an. Iată de ce la noi. ia Rm. 
Vîlcea, se vede mai bine ca în multe 
alte părți ale tării că indolenta in 
protecția apelor afectează grav nu 
numai natura, ci și eficiența econo
mică.

La necazurile pe care le fac vîlce- 
nilor unitățile 'poluante din amonte 
se adaugă cele din aval, pe care, la 
rîndul lor. ei le .provoacă altora, pe 
cursul inferior al Oltului. Astfel, eli
minarea în Olt a unor cantități de

. cloruri de către Combinatul de pro- 
‘ duse clorosodice Govora periclitează 

și împiedică folosirea apelor acestuia 
pentru irigații.

De-a lungul Oltului există multi 
beneficiari de ape care. încalcă grav 
prevederile Legii/nr. 8/1974 privind 
protecția apelor. Articolul 14 al aces
tei legi precizează: „în scopul asi
gurării protecției calității apelor. în 
producția planificată de' bunuri, pro
cesul epurării apelor uzate se inte
grează în procesul de producție. In
dicii de calitate ai apelor epurate 
sint indicatori de plan". în 
nuare se subliniază că sînt 
zise :

a) darea în exploatare de 
sau dezvoltarea unităților existente, 
darea în folosință a ansamblurilor 
de locuințe, folosirea la unitățile 
existente a unor tehnologii de pro
ducție modificate, fără punerea în 
funcțiune concomitentă (sublinierea 
noastră) a stațiilor și instalațiilor de 
epurare ori fără realizarea altor lu
crări și măsuri care să.asigure epu
rarea apelor uzate evacuate, potrivit 
prevederilor acordului organului de 
gospodărire a apelor competent ;

b) realizarea de lucrări noi de ali
mentare cu apă. inclusiv dezvoltarea 
capacităților existente, fără reali
zarea sau extinderea corespunză-

rețelelor de canalizare . si 
și instalațiilor de epurare", 
abateri de la aceste preve- 
caracter de infracțiune, pen-

conti- 
inter-

unități

NOUTĂȚI ÎN COMERȚ
Rețeaua comercială din Iași 

este în continuă dezvoltare. Sînt 
bine cunoscute complexele hote
liere și de alimentație publică 
„Traian" și „Unirea", complexele 
„Super-Copou", „Stejar", „Mi- ■ 
nerva", magazinele „Unic" din 
Piața Unirii și cele de la Podu 
Roșu și de pe străzile Cuza Vodă, 
Costache Negri și altele din Iași.

Recent au fost date în folosin
ță unitățile de carne, mezeluri- 
brinzeturi, Un centru de pîine, ' 
precum și un magazin alimentar 
cu autoservire la parterul blocu
rilor Y 1 și Y 2 din cartierul 
Alexandru cel Bun, cofetăria 
„Opera" și complexul de alimen
tație publică „Cina" din strada 
Ștefan cel Mare. Se află 
în construcție mari magazi
ne alimentare cu autoservire 
și de legume-fructe, unități de 
alimentație., publică tip Expres, 
un magazin foto-velo și altul de 
piese de schimb pentru autotu
risme Dacia-1 300, în zona cen
trală. precum și în noile cartiere. 
(Manole Corcaci).
în fotografie : supermagazinul 
„Copou" din Iași.

(Urmare din pag. I)

Răspunderea 
pentru soluțio
narea sesizărilor 
nu este facul

tativă
Referindu-se la arti

colul „Cum urmăriți, 
cum- soluționați scri
sorile oamenilor mun
cii". apărut în ziarul 
nostru, Emil Dumi
trescu din Sinaia 
a adus la cunoștința 
redacției un fapt din 
care rezultă că tova
rășii din conducerea 
Exploatării de gospo
dărire comunală și 10- 
cativă din oraș privesc 
solutionarea scrisorilor 
nu ca pe o obligație 
prevăzută de lege, ci 
ca pe ceva 
Concret, el 
respectivei 
deri nici
nici mai puțin de 4 
scrisori, dar răspuns 
nu a primit decît la 
una din ele — și ace
la cu o întirziere de

facultativ. 
a adresat 
întreprin- 
mai mult,

peste 6 luni (!?). Ba, 
mai mult, răspunsul a 
fost trimis asa. ca să 
se afle in treabă, pen
tru că ceea ce s-a pro
mis că se rezolvă nu 
s-a făcut nici pînă' in 
ziua de azi 1 Comite
tul orășenesc Sinaia 
al P.C.R. ne-a trimis 
un răspuns, vizat de 
un secretar al Comite- 

județean de 
din 

sesi-

tru că la ele vreau să 
mă refer — din muni- 

•cipiul nostru, se afir
ma in sesizare, sint 
mai mereu defecte. 
Ca să dai un telefon, 
trebuie să colinzi tot 
orașul și abia dacă gă
sești un aparat care să 
funcționeze. Mai bine 
te duci pe jos. la adre
sa la care ai nevoie. 
Culmea. în holul cen
tralei telefonice, din 
cele trei telefoane, de 
multe ori toate sau a- 
proape toate sînt de
fecte".

Am adresat sesiza
rea, spre soluționare. 
Direcției județene de 
poștă si telecomunica- 
ții-Galați. Răspunsul 
aduce în discuție o 
problemă pentru a că
rei rezolvare este ne
cesară intervenția e- . 
nergică a opiniei pu
blice. Iată despre ce 
este vorba. Mai întii 
sînt.em informați că 
s-au făcut mai multe 
verificări inopinate, 
care au condus la con
cluzia că sesizarea 
este întemeiată. Ana- 
lizind cauzele care duc 
la nefunctionarea unor 
posturi telefonice cu 
monedă, in perioada 
ce trece de la înlătu
rarea deranjamentelor 
si pînă la următoarea 
verificare, s-a consta
tat că acestea pro
vin „din cauza unor/, 
cetățeni răuvoitori," 
care introduc monede-"1 
defecte sau confecțio
nate din alte metale, 
bete de chibrit etc. : 
alte defecțiuni provin 
din furturi de micro- 
receptoare și chiar de 
aparate telefonice — 
fapte constatate de 
altfel și în alte locali
tăți din țară". In con
tinuarea răspunsului 
se precizează că orga
nele de întreținere a 
posturilor telefonice
din municipiul Tecuci 
acționează prompt 
pentru remedierea a- 
cestor deranjamente, 
verificînd de două ori 
pe zi toate posturile te
lefonice, iar pe cele de 
Ia oficiul telefonic — 
din două în două ore.

Desigur, o bună în
treținere a rețelei te
lefonice înlătură de
fecțiunile la aparate, 
dar nu și cauzele care 

.____ ___ra-r—. __ le provoacă. Pentru a-
municafea dintre per- ...cest din urmă fapt este,, 
soane cu ajutorul teler 
fonului a devenit de 
mult o necesitate de 
toate zilele. Din păca
te. aproape toate tele
foanele publice — pen-

tului
partid Prahova, 
care rezultă că 
zarea este întemeiată. 
In cele trei cereri, 
E.D. solicita efectua
rea unor reparații la 
imobilul în care lo
cuiește. Cum arătam, 
nu i s-a răspuns de
cît la una, cea din 25 
august 1976. dar abia 
la 2 martie 1977 I I se 
comunica atunci că re
parațiile solicitate vor 
fi executate in semes
trul I al anului 1977. 
E de mirare, dar lu
crările nu au fost exe
cutate nici pînă în 
prezent. Cu alte cu
vinte. E.G.C.L.-Sinaia 
chiar dacă răspunde la 
scrisori sau dacă nu — 
tot una e. pentru că 
face
Pentru
atras 
ducerii 
pra lipsurilor consta
tate, indieîndu-se mă
suri de intrare în le
galitate ; situația ur
mează să fie analiza
tă de către biroul co
mitetului orășenesc de 
partid și biroul exe
cutiv al consiliului 
popular orășenesc in 
ședința comună de la 
sfîrșitul lunii februa
rie. (subl. ns.). Refe- 
rindu-se la fondul ce
rerii autorului sesiză
rii. în răspuns se pre
cizează că. ținînd sea
ma de starea imobilu
lui. reparațiile vor fi 
executate începind cu 
luna martie a.c.

totul formal, 
moment 1 s-a 
atenția con- 
E.G.C.L. asu-

E necesară 
și intervenția 

opiniei publice
O scrisoare sosită 

din Tecuci ne aducea 
la cunoștință un fapt, 
la prima vedere, fără 
prea mare importantă, 
dar cu implicații pe 
planul relațiilor socia
le dintre oameni. „Co-

.necesară, așa cum arin; 
tam, intervenția per-->> 
manentă a opiniei pu/ 
blice — în vederea des
coperirii răufăcătorilor 
și a sancționării lor.

Concis,
Uniunea județeană a cooperativelor de con

sum Caraș-Severin ; Cele relatate în scrisoare 
se confirmă. Calitatea necorespunzătoare a pii- 
nii produse la brutăria Șasea Montană s-a da
torat unor defecțiuni la vetrele cuptorului. In 
vederea remedierii acestora, brutăria a intrat 
în reparație capitală ; pentru comportare neco
respunzătoare, responsabilul brutăriei. loan Ca- 
ramanciuc, a fost sancționat cu avertisment.

la obiect

Consiliul popular al județului Tulcea : S-a 
luat legătura cu organele locale din comuna Ca- 
simcea și s-a stabilit repararea podului peste 
pîrîul Topolog, in trimestrul al II-lea a.c., din 
fondurile prevăzute de Legea nr. 20/1971. S-a 
discutat cu petiționarul Gheorghe Busuioc, care 
s-a declarat mulțumit de felul cum a fost so
luționată sesizarea sa.

Comitctul municipal Bîrlad al P.C.R. : Peti
ționarul Gheorghe Feraru nu este sincer în a- 
firmațille sale. Conducerea E.G.C.L.-Bîrlad a 
aprobat cererea de încadrare a fiului său ca 
muncitor necalificat la sectorul prestări-con- 
strucții. Acesta 
lucru, solicitînd 
canal-băi. unde 
cânte și pentru
ră. Din discuțiile purtate cu petiționarul, a re
ieșit că el nu-și lasă fiul să lucreze în altă 
parte decît la sectorul apă-canal-băi și a de
clarat că este dispus să aștepte pînă se va crea 
in acest sector un post vacant. Comentariile sînt, 
credem, de prisos 1

refuză însă să se prezinte la 
să fie încadrat la sectorul apă- 
nu există in prezent posturi va- 
căre nu are calificarea necesa-

Neculai ROȘCA

sînt mult mai com
un metru cub de 

trei-patru 
orașe ale 
de faptul 

mari

ori mai 
țării. Ca 
că înre- 
în fie-

toare a 
stațiilor

Multe 
deri au 
tru care se prevăd diferite sancțiuni. 
Dar asemenea sancțiuni menite să 
întroneze ordinea și disciplina în 
gospodărirea apelor n-au fost apli
cate consecvent. E drept, unor negli- 
jenți și indolenți, care aveau, posibi
litatea să prevină situații cum sînt 
cele prezentate mai sus. li s-au apli
cat. destul de rar, unele sancțiuni 
contravenționale,. dar acestea au fost 
minime, mai 
hîrtie, ceea 
natură să 
normală de protejare 
De aceea, în condițiile 
statul face un efort atît de 
investiții pentru protecția 
este inadmisibil ca importante capa
cități de epurare să ajungă „monu
mente" de neglijentă si dezinteres, 
iar măsurile organizatorice si teh
nologice de protejare a apelor să fie 
tărăgănate cu anii. Inspecția de stat 
a apelor, oficiile județene de gospo
dărire a apelor trebuie să aplice le
gea cu toată fermitatea, să nu ad
mită nici o abatere.' Apele, Întregul 
mediu ambiant constituie un bun 
inestimabil al tuturor și trebuie păs
trat nealterat I

mult simbolice, pe 
ce nu a fost de 

stimuleze activitatea 
a apelor, 

în care 
mare de 

apelor.

Al. PLĂIEȘU

cîmp. Cuvintul de ordine 
pentru conducerea coopera
tivei era... ordinea.

în acei moment de coti
tură s-a întors în sat, ca 
agronom, tinărul Laurențiu 
Neagu...

— Cum vă spuneam, își 
continuă el istorisirea, am 
început să înțeleg ce se 
întîmplă abia cînd am tre
cut la punerea în practică 
a programului nostru de 
redresare... Am început cu 
împărțirea loturilor de po
rumb pentru acordul glo
bal... Cunoșteam pămîntu- 
rile, știam că valoarea lor 
nu era peste tot aceeași... 
Și m-am gîndit să le re
partizez in așa fel îneît să 
nu nedreptățesc pe nimeni. 
Să primească 
parcelă bună 
care trebuie 
muncă mai
Dar — aici tinărul inginer 
zîmbește puțin încurcat — 
au început pentru mine si
tuații complicate. Prima 
discuție am avut-o chiar 
cu... mama, cooperatoare și 
ea. „Laurențiu. mamă, 
să-mi dai și mie un lot mai 
bun. să nu mă spetesc atî- 
ta muncind, că mi-o fi și 
mie de-ajuns. că de-aia am 
fecior agronom, să am și eu 
acuma un ajutor de la el". 
Mi-am făcut inima tare și 
i-am zis : „Nu se zpoate, 
mamă !“. A tăcut, s-a mai 
gindit și m-a înțeles. „Ei, 
lasă, poate că așa-i mai

bine". Alții însă nu m-au 
înțeles. Cei care văzusem 
eu că se bucuraseră puțin 
prea tare de reîntoarcerea 
mea. N-am făcut nici o 
concesie, nimănui. Mi-a 
fost greu, vă rog să mă 
credeți. Dar eram conștient 
că o singură concesie, ori- 
cit de mică, ar fi dat totul 
peste cap. Mi-a fost greu

vor să facă la toamnă po
rumb ! Și-au făcut porumb 
mult în toamna aia. Așa că 
pe urmă au înțeles.

Tinărul inginer e si acu
ma. pentru unii, tot „Au
rică". dar altfel. Cu res
pectul cuvenit autorității 
lui reale, demonstrate 
practic. Tot astfel au gin
dit și au procedat si cei-

DUPĂ STRĂVECHIUL OROLOGIU
AL HĂRNICIEI

toți și cîte o 
și cite una 
ajutată cu o 

stăruitoare..-.

și mai tîrziu, mereu. Pen
tru că eu. fiind de aici, 
de-al lor. eram pentru ei 
„Laurențiu", „Aurică". „Au
rel al nostru" și numai cu 
greu am devenit „tovarășul 
inginer". Nu știu dacă în
țelegeți... La orice cerință 
de-a mea. exprimată mai 
exigent pentru ca treaba să 
fie mai bine făcută, să se 
respecte, de exemplu, den
sitatea .la prășit, cîte o fe
meie. chiar cîte o mătușă 
se întorcea spre mine cu 
reproș : „Ce dracu’. măi 
Aurică, tocmai tu s-o faci 
cu noi pe șefu’ ?“. Le răs
pundeam că. de fapt, chiar 
eram șef. că mai sînt și 
specialist pe deasupra și 
trebuie să mă asculte dacă

lalți ingineri, și ceilalți 
membri ai conducerii coo
perativei...

Exigența, corectitudinea 
sînt „contagioase" atunci 
cind își dezvăluie virtuțile. 
Mai intîi au luat „mode
lul" cîteva șefe de echipă 
(Maria Dache, Maria Tu- 
fecciu. Ioana Caranfil). A- 
dică „modelul" neîngăduin- 
ței, al pretenției la o mun
că stăruitoare și bine făcu
tă. Și — altădată acest 
fapt ar fi părut ciudat — 
echipele respective au în
ceput să crească. Multe 
alte cooperatoare au cerut 
să fie primite, să fie 
„transferate" aici. Temă 
actuală în adunările coope-

ratorilor : 
de echipă, 
este egal cu bune rezultate 
in muncă.

Forța de muncă a început 
să sporească de la un an 
la altul. Veneau la muncă 
oameni care de zece ani nu 
mai munciseră în 
Producțiile au crescut și 
ele. Anul trecut, au reali
zat cea mai mare produc
ție de porumb din județ. 
Și peste 8 000 de kg de 
struguri la hectar (cu mult 
peste media județului). 
Producții mari și la griu. 
Rentabilitate în zootehnie. 
Momentele grele au fost 
depășite : cînd viile s-au 
aflat în pericol, au să
rit în ajutor sute de 
oameni din celelalte sec
toare de producție. Recol
tatul porumbului, care se 
întindea altădată pe multe 
săptămîni, se termină acum 
în cîteva zile. Valoarea nor
mei convenționale, și deci 
venitul 
dublat, 
nu mai 
chipele 
dea 
duse la cîmp de la ora 3 
dimineața... Odată cu al 
doilea cîntat al cocoșilor.

Un aer nou. proaspăt res
piră acum cooperatorii din 
Turcoaia. Aerul reconfor
tant al succesului. S-a in
staurat atmosfera unei alte 
înțelegeri asupra rosturilor 
disciplinei șl muncii. Ei 
pretind că totuși e abia 
un început. Așa să fie 1

exigența șefului 
Ideea : exigentă

C.A.P.

cooperatorilor, s-a 
Ceasornicul muncii 
este... vaporul. E- 
cer acum să li se 

remorci pentru a fi
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EFORTURI CONVERGENTE
ale beneficiarului, constructorilor, 

pruiectaniilur $i furnizorilor de utilaje

Combinatul chimic Slobozia : coloana de sinteză a fabricii de amoniac 
a fost montată în timp record

Foto : E. Dichiseanu

la ing. Ion

funcțiune a 
avem de e-

Am revenit pentru a treia oară de 
Ia începerea lucrărilor pe șantierul 
Șlâtformei chimice din Slobozia. 

, n „vizor" — stadiul lucrărilor 
de investiții la trei obiective : in
stalația de furfurol, extinderea com
binatului chimic și construirea com
presorului nr. 5. Din ultima situație 
întocmită de conducerea grupului, de 
șadtiere din Slobozia al T.C.I. Bucu
rești rezultă că, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, proporția de îndeplinire a 
planului la construcții-montaj este 
la .primul obiectiv de 53 ,1a sută, la al 
doilea — de 25 la sută, iar la al treî- 

■ lea de 80 la șută. De aici se desprin
de clar un fapt : la FABRICA DE 

N FURFUROL n-a fost respectat ter
menul de punere în funcțiune, iar la 
celelalte obiective lucrările sint mult 
rămase în urmă. Ce am reținut de la 
constructor, respectiv de 
Șterschi, șef de șantier ?
~ Pină la punerea în 

fabricii de furfurol mai 
fectuat lucrări in valoare de 58 mi
lioane lei. Dispunem acum de în
treaga documentație. La 2 noiembrie 
1977 am primit în sfirșit (cam tîr- 
ziu, dacă ne gindim la timpul de 
execuție comprimat pină la extrem) 
și ultima filă din proiect, așa că dacă 
vom avea tot ce ne trebuie vom pu
tea reduce decalajul.
/.Care'sînt cauzele ritmului nesâtiș- 
făcătbr de lucru ? în principal, neco- 
relarea volumelor de lucrări prevă
zute in plan cu livrările de .uti
laje și materiale de construcții- 
monta.i. în primul rînd. livrarea 
cil întârziere (intre 15 și 20 decem
brie) â elementelor de construc
ții ; 22 de grinzi pentru depozi
tul ' de ciucălăi (furnizor, întreprin
derea dc prefabricate din- Galați), 
400 de traverse, 1 200 de panouri 
„tego" pentru centrala termică.

Să ne oprim la aprovizionarea cu 
agregate. Este știut că lipsa acestora 

; a afectat permanent ritmul de lu
cru pe întreaga platformă (restanțele 
au ajuns anul trecut la peste 20 000 
tone), stația de betoane fiind folosită 
luni de zile doar la o treime din ca
pacitate. în ultimul trimestru al anu
lui trecut, atunci cînd se putea lucra, 
agregatele lipseau, iar acum, cînd ba
lastul a început să sosească,' timpul 
împiedică turnarea betoanelor.

Consecințele acestei situații ? Mon- 
torii n-au front de lucru. „Sînt în 
stoc 132 tone de utilaje care ar pu
tea fi montate" — ne-a spus mais
trul Alexandru Maier, de la suban- 
trepriza de montaj. Iată, pista be
tonată din fața combinatului de în
grășăminte chimice este plină de u- 
tilaje pentru fabrica de furfurol : un 
expandor de abur care trebuia mon
tat de anul trecut la cota 36. dar 
constructorii' au ajuns din motivele 
amintite doar acum la această cotă ; 
compresoare de răcire, benzi trans
portoare șl altele. Un alt aspect 
care vădește o coordonare defectuoa
să a lucrărilor : în anumite sectoa
re există front de lucru pentru mon- 

; taj, dar lipsesc utilajele tehnologice. 
„Am muncit și noaptea în zonele 

. pentru care există certitudinea că o 
să vină utilajele spre a putea începe 
mai repede montajul, dar acestea 
n-au sosit. încă, iar montorii tot aș
teaptă" — ne-a. spus șeful de șan
tier.

Inginerul Gheorghe Anăstăsoaie, 
directorul comercial al combinatului 
de îngrășăminte chimice, face un in
ventar al asigurării utilajelor pentru 
fabrica de furfurol. „De fapt, preci
zează el. sînt trei categorii de utilaje 
cu „probleme" : 119 tone utilaje

FOCȘANI

realizările 
sarcinilor

preocupați

Contractele — 
respectate ferm

Nu de mult, colectivul de 
muncă al Fabricii de utilaje și 
piese de schimb pentru indus
tria chimică — Focșani a pă
șit în cel de-al doilea an de ac
tivitate. Directorul acestei fa
brici, tovarășul Ion Doldor, 
ne-a vorbit despre preocupă
rile colectivului pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă ■ in 
1978 :

— în toate cele trei subuni
tăți — secția'Utilaj, cazangerie, 
piese turnate și construcții me
talice, secția piese de schimb și 
construcții metalice și secția 
modelărie. sculărie, prefabrica
te și prototipuri — 
au fost superioare 
planificate.

în prezent sintem 
de onorarea la termen si de ca
litate a contractelor încheiate cu 
beneficiarii constind in fabrica
rea unor construcții metalice 
pentru' obiective industriale, 
construcții și instalații tehnolo
gice. piese de schimb pentru 
industria chimică, a filtrelor cu 
fante evazate „FM-Vrancea“. 
utilizate in domeniul alimentă
rilor cu apă din subteran prin 
puțuri forate.

în mod firesc, volumul sporit 
al sarcinilor de producție pe 
acest an. creșterea complexită
ții lucrărilor și a exigentelor 
pentru calitate au impus și lua
rea unor măsuri tehnice și or
ganizatorice. Se urmărește ca 
noile obiective ce se construiesc 
să fie date in funcțiune, la ter
men și chiar în avans, ca spa
tiile de producție existente să 
fie utilizate cît mai rațional. 
(Dan Drăgulescu). 

prevăzute în contracte să fie li
vrate pină la sfirsitul anului trecut, 
dar nesosite încă pe șantier, intre 
care coloana de distilare — „inima fa
bricii" (furnizor, întreprinderea de uti
laj chimic din Făgăraș), 135,8 tone 
utilaje contractate să fie livrate (deși 
investiția trebuia să fie pusă in func
țiune la finele anului trecut 1) in 
trimestrul III 1978 (furnizori: 
J.M.U.C. București, I.M.U.T. . Moreni, 
„Independența" Sibiu) și 40,6. tone 
utilaje necontractate (trei elevatoare, 
11 pompe, un rezervor).

Astfel de necorelări care, ref’cc- 
tă modul necorespunzător in care

Din nou pe platforma industriei 
chimice de la Slobozia

a fost pregătită investiția, ca și în
călcarea disciplinei contractuale de 
către unii furnizori de utilaje pun 
sub semnul întrebării intrarea în 
funcțiune a fabricii de furfurol, 
cate, urmează să realizeze produse 
foarte necesare economiei naționale. 
Totodată, ■ se tergiversează aduce-, 
rea pe șantier a unor piese sau 
materiale considerate „de amănunt", 
întrucît, chipurile, ar avea valoare 
mică (un exemplu : n-au fost con
tractate încă 23 de ventile de reglare 
cu I.U.P. Tîrgoviște), a căror lipsă 
îngreunează montajul, probele, par
țiale și, în final, punerea în funcțiune 
a întregului obiectiv.

Parcurgem, împreună cu tovarășul 
Mihai Muntcanu, inginer-șef al 
grupului de șantiere Slobozia al 
T.C.I. București, ing. Dumitru Du- 
mitriu, activist al comitetului jude
țean de partid, și ing. Gheorghe Ca- 
lancia, șeful subantreprizei Trustului 
de montaj utilaje chimice din Capita
lă, principalele puncte’ de lucru de ța 
EXTINDEREA COMBINATULUI DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, prevă
zută să intre în funcțiune la finele 
cincinalului. Primul obiectiv : fabrica 
de uree. La turnul de granulare (in 
articolul publicat în „Scinteia" la 
4 octombrie 1977 se menționa că „to
tuși, constructorii ău reușit să toarne

Compresorul nr. 5 ar fi putut intra de mult în probe. Cu o condiție : furnizorii 
unor subansamble să-și fi respectat obligațiile contractuale

Fabrica de ure6 —- cu toate că există front de lucru creat de constructori, 
n-o început încă montaiul. Cauza ? N-a sosit proiectul

(Urmare din pag. I)

anul 1978 fiind ho- 
infăptuirea pro- 

fabricare a auto- 
program re-

PENTRU ACCELERAREA
fundația") lucrările au fost întrerupte 
temporar din cauza temperaturii șcă- 
ziite. Cit a permis timpul turnul s-a 
înălțat cu precizie matematică în fie
care zi, chiar și cu depășiri. Dar 
la acest obiectiv n-a început încă 
montajul. Cauza ? Lipsa proiectelor 
(proiectant, I.I.T.P.I.C.). Ca urmare, 
nu se pot crea fronturi de lucru pen
tru montarea construcției metalice ia 
hala de înaltă presiune și, de aseme
nea, a utilajelor care se vor asigura 
pe șantier în trimestrul. II 1978. în 
plus este periclitată asigurarea in 
termen util & materialelor și echipa
mentelor de montaj.

O problemă cu totul deosebită o 
constituie asigurarea de către Minis
terul Construcțiilor Industriale a ce
lor 750 tone de construcții metalice 
prevăzute a se monta in acest tri
mestru și care, la ora actuală, nu sint 
lansate în fabricație la secția de con
fecții metalice din Focșani.

Următorul obiectiv : instalația dc 
amoniac. Un exemplu de abnegație 
muncitorească, care dovedește că 

, atunci cind utilajele sosesc pe șan
tier montorii nu se lasă așteptați, au 
oferit, muncitorii de la Ț.M.U.Ch. 
Ei au ridicat pe verticală in timp 
record coloana de sinteză. Sigur că 
montarea acestui utilaj, care cîntă- 
rește 270 de tone, a fost dificilă. 
Pregătirile s-au făcut din vreme. Din 
cei 25 de muncitori, ingineri, maiștri 
care au alcătuit echipa, nici unul n-a 
cunoscut odihna pînă ce n-au văzut-o 
ridicată.

Cu toate acestea, , bunul mers 
al lucrărilor la fabrica de amo
niac este periclitat de lipsa unor 
material^ și ut.ilajA Chiar în timpul 

. chid ne aflăm pe șantier,, a,Sosit de la 
' T.L:S. București "o ădreȘă prin cate 

se comunica beneficiarului că, dato
rită mior situații deosebite, nu poate 
livra pe șantierul din ’ Slobozia cele 
115 tone de cărămizi refractare 

ne lei anual. Se află, de asemenea, 
în faza de finalizare programul de 
realizare a unor standuri de probă 
pentru determinarea capacității de 
frînare a remorcilor și semiremorci
lor, încercarea și rulajul în circuit 
închis, pentru basculare repetată și 
verificări tensiometrice, standuri 
care se realizează atît prin autodo- 
ta.re, cit și prin cooperarea, cu alte 
unități.

— Aplicăm și alte măsuri de ridi
care a calității produselor noastre, 
de creștere a prestigiului „mărcii" 

Prin înnoirea și modernizarea 
produselor

fabricii — ne-a relatat inginerul Au
rel Băcanu, șeful serviciului organi
zarea producției. Fiecare produs, este 
introdus in fabricație numai dacă se 
respectă, punct cu punct, metodolo
gia de omologare stabilită prin or
dinul ministerului. Asimilarea auto
basculantelor grele se desfășoară 
după metoda drumului critic. La 
produsele la care se înregistrează 
anumite observații în cursul exploa
tării se efectuează studii de fiabili
tate, luindu-se măsuri pentru., ridi
carea acesteia. Laboratoarele tehno
logice, care au cunoscut o amplă 
dezvoltare în ultimele luni, se ocu
pă cu prioritate de cercetarea apli
cativă. Stabilirea fermă, printr-un 
program special, a unor tehnologii 
de control 
de cursuri 
torilor din 
secțiilor cu 
moderne sint alte măsuri menite să 
asigure ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor. 

al calității, organizarea 
pentru reciclarea lucră- 
serviciul C.T.C., dotarea 
numeroase utjlaje noi și

de

(furnizor, 
trepte de 
August"),

care pun

intrucit dintr-un necesar pe în
treg trustul dp 780 tone . s-a primit 
repartiție abia pentru 60 tone. De 
asemenea, n-âu fost contractate pînă 
în prezent două condensatoare de su
prafață (furnizor, I.U.C. Ploiești), 217 
arzătoare (furnizor, Uzina mecanică 
Mediaș) și n-a ajuns incă pe .șantier 
proiectul pentru montarea utilajelor 
și conductelor tehnologice de lâ hala 
de compresie. .

Și o problemă organizatorică. 
Cu trei luni în urmă, bene
ficiarul acuza lipsa a 100 de zi
dari, dulgheri și fierar-b.etopiști, a 
unor utilaje terasiere și de transport, 
pe care trebuie să le asigure con
structorul, situație care se menține și 
în prezent. Am dorit să aflăm păre
rea ing. Nicolae Bălan, director teh
nic lâ Trustul de construcții indus
triale din București- Răspunsul a:fost 
mai mult decît .. edificator : ,,Nu cu
nosc situația de pe șantiei-",.

Datorită eforturilor depuse 
montori, la COMPRESORUL NR. 5 
lucrările puteau fi. încheiate. ■ După 
cum rezultă din. aprecierile specialiș
tilor, obiectivul căre condiționează 
realizarea planului de producție la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Slobozia ar fi putut. intra în 
probe la sfîrșitul lunii decembrie, Cu 
o condiție : să fi fost aduse o serie 
de piese — filtru final 
I.U.C. „Grivița roșie"). două 
compresie (furnizor,.. „23. 
conducte și altele.

Sint neajunsuri și lipsuri 
in evidență o stare de lucruri neco- 
respunzătoafe pe platforma indus
triei' chimice ,din Slobozia. Iată de ce 
este necesar ea toți factorii angajați 
în realizarea acestor investiții— be
neficiar, constructori, proiectanți, 
furnizori de utilaje și materiale ? -
să-și unească eforturile, să acționeze 
cu stăruință pentru* 1 soluționarea ne- 
intirziată a: problerhelor; în' ■ vederea 
lichidării restanțelor — acolo unde 
au apărut — și accelerării ritmului 
lucrărilor, ași.gurînd^Se,.. ppnerea îrf . 
funcțiune.’ â aceste?''hbi. capacități de 
producție corespunzător cerințelor 
economiei naționale.

de mare complexitate și de înalt 
nivel tehnic, 
tărîtor pentru 
gramului de 
basculantelor grele, 
actualizat la recomandarea secre
tarul general al partidului.

Din cite au ținut să ne spună și 
alți membri ai consiliului oameni
lor muncii din uzină -- fiecare a- 
vind sarcini bine repartizate din 
programul amintit — unitatea înre
gistrează in cincinalul actual cel mai 
ridicat grad de înnoire a produselor 
in rindul întreprinderilor dip jude
țul Sibiu, ponderea valorii produse
lor noi și modernizate in totalul pro
ducției marfă urmîrid să ajungă 
anul acesta la 65 la sută. Cîteva din 
noile produse sint : autotrenul pen
tru transportul forestier de 18—20 

. tone, autotrenul , pentru transpor
tul elementelor prefabricate, două 
remorci agricole — RM 21 și RM 
11, concepute, asimilate și in
troduse în fabricație din inițiativa 
proprie a colectivului, în afara pla
nului tehnic. Elementul caracteris
tic, determinant al acestui amplu 
proces de înnoire a producției îl con
stituie nu atît noutatea în sine a 
unui produs, ci mai ales înaltele 
performanțe tehnico-funcționale care
i se asigură pentru a trece cu bine 
examenul exigent al tehnicii mo
derne.

Pentru a se conferi produselor 
astfel de performanțe superioare, în 
întreprindere se perseverează pentru 
introducerea în procesul de fabrica
ție a unor tehnologii noi sau îmbu
nătățite, cum sint electronituirea în 
mediu protector de bioxid de car
bon, execuția prin forjare din țeava 
a semiaxelor pentru semiremorca 
SRP-10 și altele. Efectul pozitiv al 
aplicării noilor tehnologii ? în pri
mul rînd, o creștere substanțială a 
tehnicității produselor și obținerea 
unor economii de aproape 10 milioa-

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

în mod firesc, prin întreaga acti
vitate pentru transformarea cantită
ții într-o calitate nouă, superioară 
se urmărește și creșterea mai accen
tuată a eficienței economice a între
prinderii. Cum se materializează, 
practic, această sarcină ?

— Anul trecut — ne-a spus tova
rășul Vasile Ghicea, contabilul șef 
al întreprinderii — colectivul Între
prinderii noastre a obținut o pro
ducție marfă suplimentară în valoa
re de 78.5 milioane lei, in condițiile 
încadrării în cheltuielile planificate 

la 1 000 lei. Și nu-i. lipsit de interes 
faptul că s-au înregistrat beneficii 
peste plan in valoare de peste 27 
milioane lei. La obținerea acestor 
rezultate, o contribuție deosebită au 
avut-o măsurile privind promovarea 
unor tehnologii noi, a unor soluții 
constructive ingenioase, prin care 
s-au economisit 3 000 tone metal. 
Rezervele sint însă mult mai mari 
și valorificarea lor mai intenșă de-' 
pinde numai de colectivul, nostru.

La. întreprinderea mecanică Mirșa 
a existat întotdeauna un. colectiv de 
oameni harnici; de meseriași buni, 
unii adevărați maeștri în profesia 
lor. Dar în fața sarcinii imperioase 
de a realiza produse noi, de mare 
complexitate, se cerea o preocupare 
mai stăruitoare pentru creșterea e- 
xigenței și răspunderii în muncă, 
pentru dezvoltarea unei puternice 
acțiuni de masă în favoarea promo
vării noului.

— Această necesitate a stat me
reu in atenția organizațiilor de par-

kg la hectar —

am pornit analiza

La Consfătuirea de lucru consa
crată. problemelor agriculturii s-a a- 
rătat că in toate județele sînt între
prinderi de stat și. cooperative, agri
cole care, în aceleași condiții, au re
alizat producții de 2—3 o’ri mai mari 
decît media pe țară sau chiar decît 
media județelor respective. Dar ală
turi de. unitățile fruntașe sint altele 
care, obțin recolte cu mult sub posi
bilități. în articolul de față ne vom 
ocupa de două cooperative agricole 
situate într-o zonă de deal a jude
țului Bacău — cele din comunele 
Luizi Calugăra și Măgura. Prima a 
realizat, în medie la hectar, 4 200 kg 
porumb boabe, iar a doua — numai 
2 980 . kg. Care sint cauzele care au 
determinat aceste diferențe de re
coltă ? înainte de a da răspuns la 
această întrebare precizăm că am
bele cooperative sînt situate în a- 
ceșași zonă și. deci, beneficiază de 
aceleași condiții naturale de climă și 
spl.. Ceea ce a determinat diferența 
de ■ recoltă de 1 220 
la suprafața cul
tivată la Măgura 
aceasta însumea
ză 35 vagoane de 
porumb boabe — 
este muncă' Oame
nilor, modul in 
care ău executat 
lucrările agricole.

Tocmai de aici 
comparativă, pentru că nivelul dife
rit al recoltelor a fost influențat în 
cea mai mare măsură de modul di
ferit în care s-a aplicat tehnologia de 
cultivare a porumbului, în care S-a 
muncit in cele- două cooperative.

FERTILIZAREA TERENURILOR 
constituie o cerință de prim ordin 
pentru obținerea unor recolte mari 
la hectar. Tovarășul Mihai Negru, 
inginer agronom la C.A.P. Luizi Că
lugăra, ne spune că, în funcție de ce
rințele fiecărei tarlale, ale fiecărei 
porțiuni de pămint, cooperatorii au 
făcut o fertilizare științifică. Fără a 
aștepta repartiții suplimentare de în
grășăminte chimice, ei au folosit 
toățel resursele' de îngrășăminte na
turale. Cînd au terminat gunoiul de 
la? fermele zootehnice, au transportat 
lâ cîmp. îngrășămintele. naturale a- 
dunate din gospodăriile proprii. Au 
fost fertilizate, în special, tarlalele 
de la poalele, masivului Pietricica cu 
Circa 3 000 tone de gunoi de grajd, 
revenind . cite 25—30 tone la fiecare 
hectar. Cum este și normal, îngrășă
mintele naturale au fost incorporate 
în sol odată eu arătura de toamnă, 
în primăvară, la semănatul porum
bului, s-a administrat, in mod dife
rențiat,' cite’ 150—200 kg de azotat de 
amoniu lâ hectar.

Membrii cooperativei agricole din 
Măgura nu au folosit această impor
tantă sursă de sporire a fertilității 
solului — îngrășămintele naturale. 
Anul trecut, ei n-au transportat la 
cîmp,: pe terenurile destinate porum
bului, nici măcar un car de gunoi. 
Dovedind comoditate, ei au așteptat 
să le sosească îngrășămintele chi
mice. Și cum acestea nu au fost în 
cantități suficiente, atunci cea mai 

. măi-e parte din suprafața cultivată 
cu1 porumb a rămas nefertilizată. De 
aci se.‘desprinde concluzia' că pentru 
a spori' randamentul la cultura po- 
rttmb.ului, îndeosebi pe terenurile si
tuate in zona colinară, cu fertilitate 

tid, sindicale și de tineret — ne spu
ne tovarășul Viorel Pescaru, secre
tarul comitetului de partid, preșe
dintele consiliului oamenilor muncii. 
Anul trecut, de pildă, problema 
creșterii competitivității și îmbună
tățirii calității produselor a fost a- 
nalizată în 10 organizații de bază și 
de două ori în cadrul biroului comi
tetului de partid, prilej cu care au 
fost adoptate peste 50 de măsuri, 
din care 34 au și fost aplicate. Tot 
anul trecut, a fost inițiat de comi
tetul de partid, împreună cu Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", un curs de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale și politice a cadrelor de condu
cere, de la director la șef de echi
pă, în cadrul căruia, pe baza unor 
analize privind promovarea progre
sului tehnic, s-au găsit soluții de ri
dicare a eficienței economice cu 
peste 28 milioane lei. Reține atenția 
și inițiativa comitetului de partid de 
a încheia, pentru acest an. cu Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" un' con
tract pentru includerea temei „Re
zolvarea problemei gestiunii calită
ții", în cadrul cursului aplicat de a- 
naliză tehnică a valorii.

Preocupările stăruitoare ale co
lectivului întreprinderii mecanice 
Mirșa pentru ridicarea nivelului ca
litativ al întregii producții își gă
sesc concretizarea, în primul rind, 
în introducerea in fabricație a unor 
produse cu performanțe superioare, 
dar nu mai puțin importante sint 
acțiunile ce se întreprind pentru 
modernizarea produselor aflate în 
fabricație, pentru creșterea eficien
ței economice, pentru, pregătirea te
meinică, profesională și politică, a 
cadrelor. Toate acestea vin să con
firme o dată mai mult faptul că pro
gramul de măsuri, stabilit în lumina 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, pentru realizarea unor 
produse care să treacă cu deplin 
succes examenul exigent al tehnicii 
înalte, se înfăptuiește cu bune re
zultate de harnicul colectiv al marii 
uzine din Mirșa. 

scăzută, trebuie folosite toate sursele 
de îngrășăminte naturale.

RESPECTAREA TIMPULUI OP
TIM DE ÎNSĂMÎNȚARE A PORUM
BULUI este un alt factor care influ
ențează nivelul recoltei. Dacă la 
C.A.P. Luizi Călugăra semănatul po
rumbului s-a efectuat la jumătatea 
lunii aprilie, la C.A.P. Măgura a- 
ceastă lucrare a fost tărăgănată pînă 
în luna mai. întrucît ambele coope
rative sint situate in aceeași zonă 
climatică, nu vremea a fost aceea 
care a determinat ca la Măgura se
mănatul să întîrzie, ci organizarea 
muncii. Din toamnă rămăseseră unele 
suprafețe nearate, lucrarea trebuind 
să continue primăvara. De asemenea, 
datorită neajunsurilor în organizarea 
muncii, nu au fost folosite din plin 
zilele bune de lucru în cîmp.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR. 
Cele două unități dispun de suficien
te brațe de muncă pentru a executa 
la vreme lucrările de întreținere, de 
care depinde în mod decisiv nivelul 

Față în față, două cooperative agricole 
din județul Bacău, două moduri de a lucra pămintul

recoltei. Aceasta înseamnă că în cele 
două cooperative prașilele puteau fi 
executate la timp și în condiții agro
tehnice corespunzătoare. Dar lucru
rile nu s-au petrecut așa. „Practica 
ne-a învățat — spunea brigadierul 
Dumitru Sumănaru, de la Luizi Că
lugăra — că o prașilă făcută la vre- 
me înseamnă cît o ploaie bună. La 
noi a devenit o regulă ca fiecare e- 
chipă, fiecare brigadă să respecte în
tocmai timpul optim de efectuare a 
fiecărei prașile. De obicei, lucrarea 
nu durează mai mult de 3—4 zile. 
Anul trecut am prășit porumbul, pe 
întreaga suprafață, de trei ori meca
nic și de două ori manual, Unde s-a 
făcut și a treia prașilă manuală, pro
ducția a săltat cu peste 1 000 kg la 
hectar, Aș aminti doar echipele con
duse de Maria Țimpu, Ana Jicmon 
și Roza Tatu, care au strîns cite 
6 200 kg de boabe la hectar, ceea ce 
dovedește că avem mari rezerve de 
sporire a recoltelor la hectar".

Inginerul șef al cooperativei a ți
nut să adauge și un alt factor im
portant pentru sporirea producției la 
hectar. Este vorba despre densitatea 
plantelor. în medie, aici s-au asigu
rat cite 36 000 plante la hectar. Au 
fost și porțiuni de teren, cum ar Ii 
cele lucrate de brigada condusă de 
Petre Horvat, unde s-a .ajuns la peste 
42 000 plante la hectar. Calculele ’ a- 
rată că dacă s-ar fi asigurat o ase
menea densitate pe întreaga supra
față cultivată, producția medie pe 
unitate ar fi depășit 5 500 kg boabe 
la hectar. Sint rezerve pe care coo
peratorii clin Luizi Călugăra sînt ho- 
tăriți să le valorifice în acest an.

Cum au stat lucrurile din acest 
punct de vedere la Măgura ? Aici, ca 
urmare a organizării defectuoase a 
muncii, a slabei folosiri a forței de 
muncă, fiecare prașilă a durat mai 
multe săptămini. Ca atare, pe 'cea 
mai mare parte din suprafața culti
vată cu porumb nu au fost efectuate 
decît’ două prașile. Mai mult chiar, 
unele parcele au fost prășite numai

La întreprinderea „Dorobanțul/'-Ploiești

STOFE PENTRU SEZONUL 
DE PRIMĂVARĂ

Acum, la sfirșit de 
iarnă, ne-am aflat la 
cunoscuta întreprin
dere de stofe „Doro
banțul" din Ploiești. 
Scopul : să notăm nou
tățile privind moda 
sezonului de primăva
ră, să consemnăm 
eforturile colectivului 
in producerea unor ar
ticole frumoase și 
bune, care să întru
nească toate sufragiile 
cumpărătorilor. Ingi
nera Elena Dumitres
cu, șefa sectorului de 
creație al unității, ne-a 
dat primele relații : 
„Pentru sezonul de 
primăvară, noi am ex
pus la pavilionul de 
mostre din anul tre
cut, 120 de modele in
tr-o mare varietate 
coloristică. Ele au plă
cut, și astfel majorita
tea au fost contractate 
de către comerț și 
unități de confecții 
din țară și străinătate. 
Am început să fabri
căm, încă din luna ia
nuarie. primele mode
le. De la 1 martie, in 
magazinele de specia
litate din București, 
Ploiești și din alte o- 
rașe ale țării cumpă
rătorii vor găsi trei 
modele noi de stofe 
cu marca „Doroban
țul" în 40 de poziții 
coloristice. Sînt pre
date secțiilor de fa
bricație alte 60 de noi 
modele omologate și

contractate a căror 
producție va începe in 
curînd. Noi, cei de la 
creație, ne aflăm, ca 
să zic așa, în toamnă. 
Dar pregătim modelele 
sezonului rece supra
veghind zi de zi ca în 
sectoarele de fabricație 
-x -- concretizeze in

munca 
să se 
foarte

sa se
bune , condiții 
noastră. Adică 
fabrice stofe de 
bună calitate".

Am aflat, in 
nuare, amănunte 
ceea ce privește efor
turile colectivului de 
creație al întreprinde
rii. Orientarea este 
pentru acest sezon în 
direcția culorilor des
chise. plăcute ochiului. 
De asemenea, se reco
mandă — de altfel a- 
ceasta este si dorința 

- celui mai mare număr 
de cumpărători testati 
— stofe din lină și 
în amestec. „Avan
tajul acestor noi ar
ticole — spune di
rectorul unității, ing. 
Vasile Tudor, constă în 
faptul că sint de o mai 
mare finețe și mai co
mode la purtat, păs- 
trîndu-și în același 
timp toate calitățile

■ de funcționalitate ale 
stofelor mai groase. 
Ele sînt lucrate cu 
o mare atenție, cu exi
gență maximă pentru

■ calitate, începind de la 
fir și pină la ultima

conti- 
iri

o singură dată.. Tovarășul Constantin 
Butnaru, inginerul șef al cooperati
vei agricole Măgura, motiva că pro
ducțiile mici s-ar datora, chipurile, 
condițiilor de relief mai grele decîț 
la Luizi Călugăra. O atare justificare 
nu poate sta in picioare, este infir
mată de producțiile bune obținute de 
unele formații de lucru chiar din u- 
nitatea respectivă. Cooperatorii din 
echipa condusă de Maria Nedea, bu
năoară, care au efectuat la timp pra- 
șilele manuale și au asigurat o densi
tate de circa 40 000 de plante la hec
tar. au recoltat cite 5 400 kg porumb 
boabe de pe fiecare hectar. în schimb, 
pe tarlalele învecinate, brigăzile con
duse de Elisabeta Simionescu și Pe
tre Palade au obținut doar cite 2 600 
kg la hectar. Aceste rezultate atît de 
diferite ilustrează cit se poate de 
convingător că în obținerea unor pro
ducții mari oamenii au rolul hotărîtor. 
Cu alte cuvinte, pămintul este darnic 
doar cu cei harnici.

Acum se fac pregătiri pentru re
colta din acest an. 
Firesc ar fi fost 
ca membrii coo
perativei agricole 
din Măgura să 
fi învățat din ex
periența vecinilor 
lor, din propriile 
lor neajunsuri și 

să acționeze hotărit pentru a pune 
baze solide recoltei viitoare. Dar în 
timp ce la C.A.P. Luizi Călugăra s-a 
trecut la înfăptuirea măsurilor stabi
lite la recenta consfătuire de lucru in 
legătură cu cultura porumbului, Ia 
Măgura se amină in mod nejustificat 
aplicarea lor.

Să concretizăm. După ce, încă din 
toamnă, o parte din suprafețele des
tinate culturii porumbului au fost în
grășate cu gunoi de grajd și cu silper- 
fosfat, în aceste zile atelajele coope
rativei agricole Luizi Călugăra con
tinuă să transporte pe restul suprafe
țelor însemnate cantități de îngrășă
minte care vor fi administrate odată 
cu semănatul porumbului. S-a asigu
rat și sămința necesară din hibrizii 
timpurii și extratimpurii. De aseme
nea, întreaga suprafață destinată a- 
cestei culturi a fost repartizată pe 
brigăzi și echipe mixte din coopera
tori și mecanizatori, fiecare formație 
de lucru alcătuindu-și programe con
crete de acțiune.

Ce se face la Măgura ? Și aici au 
fost stabilite formațiile de lucru, pre
cum și măsurile ce urmează să fie 
luate. Practic însă, nu s-a întreprins 
mai nimic. Pe terenurile destinate 
culturii porumbului nu s-a transpor
tat pînă acum nici un car de gunoi. 
Cit privește sămînța, unitatea a intrat 
doar în posesia repartiției ; boabele 
se află incă în magaziile întreprinde
rii de valorificare a cerealelor din 
Bacău. Inginerul cooperativei ne-a a- 
slgurat că nu-i timpul trecut. Să fi 
uitat, oare, că din cauza unor aseme
nea tergiversări cooperativa din Mă
gura a pierdut anul trecut zeci de va
goane de porumb ? Primăvara este 
aproape și, tocmai de aceea, timpul 
scurt care a mai rămas trebuie folO- 

! sit la. maximum pentru ca, odată cu 
primele zile bune de lucru, toate pre
gătirile să Tie . încheiate.

Gheorghe BALTA 
corespondentul. „Scînteii"

finisare. Așa se și ex
plică de ce stofele 
„Dorobanțul" au cîști- 
gat, an de an, noi cli- 
enți pe piața externă. 
Exportul direct și in
direct (prin confecții) 
are o pondere im
portantă in produc
ția noastră. Ne stră
duim să facem fată 
cerințelor ritmic, să 
livrăm integral sorti
mentele prevăzute in 
planul fizic al unității. 
Pe luna februarie, pre
liminăm o producție 
suplimentară de circa 
1 000 metri pătrați sto
fe. Această cantitate 
va fi livrată pe piața 
internă cu deosebire in 
Ploiești, unde avăm un 
magazin de prezentare.

De pe panoul de în
trecere al unității tex
tile ploieștene am re
ținut cîțiva din evi- 
dențiații în buna cali
tate a muncii : crea
toarele de modele Teo
dora Ionescu, Stela 
Tomescu, Viorica Ma-; 
nolescu, 
conduse 
Constantin Buturugă și 
Ion Enache de la sec
ția țesătorie și cel al 
maistrului Vasile An- 
ghel de la finisaj.

colectivele 
de maiștrii

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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Mihai Eminescu

și un timp românesc. Parafrazînd 
unuia din ultimele volume editate 
Ion Vlasiu. am putea defini, prin

Imi place să înțeleg Polemica implică
emul legat de societatea

în care trăiește ...
Un spațiu 

astfel titlul 
de maestrul 
una din coordonatele esențiale, ansamblul crea
ției sale desfășurate cu egală pasiune în do
meniile sculpturii, picturii și literaturii. Senti
mentul robust și cald față de ceea ce este fru
musețea peisajului românesc, a vieții și oame
nilor de pe acest pămînt, a istoriei lor răzbate 
din totalitatea acestei creații.

Privind lucrările recentei sale expoziții de 
pictură, deschisă în sălile Dalles (a cincea în 
ordine cronologică), îți dai și mai bine seama 
că energia expresiei cuprinde un mod de a simți 
care e făcut din simplitate, din sinceritate, din 
modestie și reculegere. Importanța predominantă 
atribuită propriilor judecăți, preocuparea pentru 
un mod de expresie adecvat modului său dș a 
simți motivele pe care le pictează conferă acestor 
lucrări un sunet „în același timp concentrat și 

uneori, 
de mun- 
oameni- 
maestrul 
pline de

simfonic, cald și intens, neprevăzut 
Locuri și oameni, clipe de meditație și 
că. măreția și demnitatea ancestrală a 
lor satului, ardelean sint. readuse de 
Ion Vlasiu. pentru privitorul de azi, ___
o fabuloasă Încărcătură materială. Ample și vi
guros expresive ne apar compozițiile cu tema
tică istorică tocmai pentru că morfologia creată 
sugerează mari înfruntări de forte, un dinamism 
al încleștării lor — semnele plastice declanșînd 
în mod nemijlocit însuși dinamismul psihic al

privitorului. Pasta colorată, densă șl prețioasă, 
puternice contraste de lumini și umbre cu subor
donarea formei fată de aceste contraste contri
buie. dincolo de evocarea lui Horia, Cloșca, Cri
șan, Iancu, Bărnuțiu sau Bălcescu. la descifra
rea unor înțelesuri adinei ale existentei noastre 
istorice.

O anumită violentă expresivă, o nerăbdare a 
revelației imediate par a fi notele distinctive 
ale unei alte categorii de lucrări în care picto
rul a evocat o lume agrestă, plină de seve, de 
sunete și arome sălbatice. Este peisajul din zona 
Bistrei Mureșului, în care artistul se retrage 
adeseori pentru a regăsi liniștea atît de nece
sară creației. Frumusețea ingenuă sau stranie, 
uneori tulburătoare, dar atît de specific româ
nească a acestor locuri i-au înfiorat privirea 
devenind pentru el prilej de meditație gravă. 
Dincolo de imaginile „Satului uitat", ale iernii 
sau amurgului lă Bistra, culoarea dezvelește și 
ascunde parcă delicate mișcări sufletești în care 
sentimentul trecerii își află o vibrantă expre
sie. Asistăm aici la o modificare de perspectivă, 
la o deplasare de accent spre interiorul conștiin
ței. în stare a răscbli straturi mai ascunse și 
a le provoca să emită semnale noi. Resimțim 
parcă, odată cu fiecare nouă lucrare, . senzația 
de căutare, de freamăt interior, in investigare 
a acestui peisaj, căutare stimulată de dorința 
descoperirii altor, mereu altor puncte de con
tact cu propria sa realitate sufletească.

închinată ființei umane, năzuințelor ei celor 
mai înalte, statuara monumentală sau prețiozi
tatea cromatică a unor pinze de mici dimen
siuni, ca și cuvîntul scris participă în mod egal 

Ta totalitatea creației acestui artist pe care sem
nătura sa o evocă. Este o artă care se defi
nește printr-un limbaj propriu, coerent, cu o 
forță de sugestie directă și percutantă. Iată de 
ce ne-am adresat maestrului Ion Vlasiu în do
rința de a-i defini cit mai exact, prin propriile-i 
cuvinte, creația.

obiectivitate, rigoare științifică

Imaginile unui recent 
realizat de . televiziune 
spectatorilor aspecte din 
semnificative ale creației __ ____
riseați cu acel prilej că trei sint fac
torii principali care v-au determinat 
creația : subiectul (omul ca atare), 
materialul și expresia. Vă rugăm să 
definiți aceste noțiuni raportindu-le 
la opera dv.

Îmi place să înțeleg omul (și pe 
mine ca atare) legat de socie
tatea în care trăiește, cu care 
are relații, de un caracter sau 

altul, dar hotărîtoare pentru desti
nul său. Asta înseamnă să fii 
pătruns de sensurile contempo
rane ale existenței, pe care le adin- 
cești, definindu-le și definindu-te și 
pe tine’că personalitate. Nu pot con
cepe omul singur, nu sînt nici adep
tul unui individualism excentric. 
Ceea ce se rupe de colectivitate, ceea 
ce se depărtează prea mult riscă să 
se piardă. Am înțeles arta' ca o punte 
între oameni, ceea ce, și este. Sigur, 
dacă vorbim de modalități personale 
apar diferențe stilistice, firești după 
părerea m-ea, fiindcă opera ca obiect 
este înglobată unor procese tehnice 
care nu se repetă si nu trebuie să se 
repete. Prea multe repetiții au dat 
loc, cindva, la stiluri academice, mo
notone. In mare parte, această mo
notonie. cred eu, se datorează mo
dului arbitrar de a trata materialul. 
Mă gindesc la sculptura care pare 
mai direct supusă acestei condiții, 
dar și culorilb puii cdridiții pe care 
dacă nu le ințelegi, monotonia este 
inevitabilă. Aici începe de fâpt nece
sitatea meseriei și a tot ceha ce nu
mim educație. Pentru a putea, stăpîni 
materia trebuie să înțelegi necesita
tea formei ca alfabet. Cele mai mari, 
contradicții' și polemici își au cauza 
aici, în modurile de abordare a for
mei. îndeobște artiștii intuiesc forma 
personală, o simt și cred în operele 
lor chiar cînd nu sînt integrali unor 
teorii sau curente. (Teoria vine de 
obicei mai tirziu și uneori fără.adîn- 
cime). Distanta între forma unei o- 
pere și forma naturii este terenul 
populat de spiritul omului, universul 
stilurilor care dau profil și expresie 
operei de artă și sculpturii spiritua
le. Nu pot concepe o lucrare in ter
meni definitorii decît cu materialul 
în față. In jurnalele publicate, pro
blema materialului am expus-o mai 
explicit decît pot s-o fac acum. Lem
nul, piatra, bronzul mi-au pus pe 
rind probleme care păreau indescifra
bile, totuși, cu timpul, au devenit sim
plei Cînd zic cu timpul, zic 30—40 
de ani de stăruință. Fiecare din a- 
ceste materiale pot fi interpretate, se 
supun unor viziuni diferite. Structu
ra unui material in întregul său aș 
zice că n-o înțelegem niciodată de
plin și aproape deloc dacă vrem să 
facem din ea o altă materie, cum ar 
fi un om viu. Esențial este conținu
tul. în definirea conținutului mi s-a 
părut totdeauna temeinic gindul că 
opera trebuie să semene cu omul țn- 
țeles ca totalitate. înțeleg prin a- 
ceasta că in expresie trebuie să fie 
cuprinse impresii, senzații, sentimen
te și idei, chiar dacă accentul cade 
în mod ferm numai pe una. din ele 
și nu totdeauna pe' aoeeași. A nu te 
repeta mi s-a părut o condiție. esen
țială, dar foarte grea. Dacă urmărim 
problema expresiei, în artele popu
lare, e ușor de constatat rolul pe care 
artistul anonim il dă materialului. 
Nu numai că nu forțează .niciodată 
o idee, îtppotriva a ceea ce numim 
structură, dar uneori interpretările 
date merg foarte adine înspre geneza 
materiei. Ceea ce trebuie spus este 
că materialul iși dictează singur și 
instrumentele. Lutul pare cel mai 
supus, rezonabil, dar și cel mai sus
ceptibil de erori.

„Horia, Cloșca și Crișan", „Aurel 
Viaicu", „1907“, „Monumentul Glo
riei" de pe Cîmpia Libertății sint ci
teva dintre monumentele ridicate de 
dv. in ultimii ani. Cafe sini, după 
opinia dv., calitățile care conferă 
unei lucrări de artă monumentală 
forță de convingere, de emoționară ? 
Monumentul public este genul 

grav al sculpturii; in. sen
sul că nu poate face aba
teri de la unele date obiec

tive fără riscuri prea mari. Această 
idee poate deveni chinuitoare mai 
ales cînd. locul este în. mediul urban, 
aglomerat și prolix ca stiluri. Eu am 
gravitat spre o tematică în care se 
simt momentele dramatice ale istoriei 
noastre, momente de culme in for
marea conștiinței naționale. Răscoala 
moților, reprimarea singeroasă din 
1907 sau adunarea de pe Cîmpia Li
bertății sînt teme zguduitoare și sint 
încă vii in conștiința poporului. 
M-am străduit să găsesc forme la 
confluenta realității cu spiritul in 
care poporul iși consacră eroii. Mo
numentul Gloriei de pe Cîmpia. Liber
tății a fost greu de rezolvat, fiindcă 
existau 20 de busturi făcute mai 
înainte. Trebuia găsită o idee care șă 
le integreze în ansamblu. Cimpul Li
bertății se află în depresiunea Tirna- 
vei : era necesară o formă puternic 
proiectată în spațiu, așa am ajuns la 
ideea unui arc de triumf cu o linie 
simplă care să încadreze cele trei 
victorii din bronz. Puteau fi mai înal
te, dar în viziunea mea acest mo
nument se va defini într-o etapă vii
toare. Se poate ajunge la un com
plex monumental care să oglindească 
mult mai larg idealul generației de

medalion 
prezentau 
cele mai 

dv. Mărtu-

la ’48. Un- concurs pe o lungă durată, 
să zicem cinci ani, ar stimula fan
tezia sculptorilor. S-au făcut cîteva 
monumente in Transilvania, dar încă 
nu sînt la înălțimea dramatică a isto
riei. Avem munți de marmură și de 
granit, sint și sculptori,, unii foarte 
talentați, cu gîndire și viziune în
drăznețe. Trebuie solicitați.

„Inteligența plastică a naturii s-a 
întrecut pe sine făcind arbori. Pri- 
vindu-i, am fost tulburat de viziuni 
spațiale neobișnuite in sculptură" — 
scriați acum cîțiva ani intr-un album

cuvintele pen-sculptor ceea ce sînt 
tru poet, sunetul pentru compozitor 
etc. Cînd caut sprijin in arta popu
lară sînt mereu uimit de profunzi
mea înțelegerii acordate materiei. In 
țesături sau covoare, în îmbrăcămin
te, creatorul popular găsește întot
deauna legătura cea mai intimă între 
formă și materie nu 
simte structurile, ci 
pie, le supune unor 
necesități stringente.

Mai mult decît un simplu subiect 
de creație — realitățile satului tran-

numai fiindcă 
fiindcă Ie apro- 
idei clare, unor

Convorbire cu sculptorul ion VLASIU

care vă era consacrat. In ce sens 
credeți că se poate stabili o legătură 
a creației dv. cu tradiția, străveche 
la noi, a cioplitorilor in lemn ?

debutat la Tg. Mu- 
1932, 1...................
căutat.

pentru socluri, 
altora

am 
în 

era
a

lemnul încă
Brâncuși il 

dar 
ridicat in

Cînd 
reș, 
nu 
folosea 

el înaintea
cultură A.B.C.-ul plastic popular. Pă
sările sînt din bronz sau din mar
mură, materiale care i-au prilejuit 
marelui sculptor efecte de vibrație și 
lumină unice, care i-au adus o mare 
faimă întemeiată. El a spiritualizat 
materia, a scos-o de sub legea gra
vitației, dîndu-i sens spatial liber. A- 
ceasta este lecția pe care o învățăm 
de la Brâncuși, chiar cînd ne expri
măm în viziune figurativă, formele 
se scutură de încărcătura sensuală. 
Sensul este mai deasupra. Chiar, un 
portret, înțeles astfel, devine pan- 
dantul unui conținut de rezonantă 
spirituală.

Lemnul, piatra și. bronzul pun con
diții tehnice deosebite, deci și forma 
este susceptibilă de varii interpre
tări. Cu acest adevăr mi-am început 
experiența. Nu poți înainta dacă nu 
ai o poziție tehnică in acord profund 
cu materialul. Materialul este pentru

silvan transpar din totalitatea lucră
rilor dv. care ar putea fi in mod 
simbolic reunite sub titlul primului 
volum autobiografic. In ce 
expoziția de pictură pe care 
zentați publicului in sălile 
reflectă această realitate ?

În tradiția noastră, frumu
sețea nu este gratuită. Re
lația frumuseții cu reali
tatea ține de o anumită etică, 

fapt cane conferă operei de artă, pe 
lingă un amplu registru de forme, un 
echilibru axial de mare prestigiu 
estetic. Pentru linia statuară a figurii 
umane mi s-a părut sugestivă forma 
costumelor, niciodată meschină, bo
gată. dar nu pompoasă, cu o linie lar- 

, gă, avind și o paletă de un echilibru 
cromatic fără concurență.- (Nu mă re
fer la costumul arborat mai de cu- 
rind). ' .

N u recomand nimănui să imite 
arta populară, trebuie spus doar că 
legile ei sint în natură, cu oarecare 
stăruință le poți descoperi singur și 
le poți folosi corespunzător altui 
nivel, altor cerințe. Artistul con
temporan tinde să lărgească orizon
tul operei pentru a cuprinde imensa 
încordare spirituală a societății. Stă 
in firea și rostul omului să înainte-

măsură 
o pre- 
Dalles

ze, și dacă unii cred că tradiția este 
o piedică, tradiția nu pierde nimic. 
Ea stă în fața contemporaneității cu 
tezaurul ei de forme, ca o carte des
chisă. O poți îmbogăți fără a o nega, 
în multe feluri te poți înscrie în tra
diție, mai ales dacă ești sincer, tra
diția nu este o dogmă, ea îti oferă 
sugestii, și o dialectică cu care poți 
înfrunta prezentul și viitorul. Un dia
log continuu în care te confrunți 
istoric este fructuos, mai ales cînd 
te definești ca cetățean solidar cu 
semenii tăi. într-o vreme am ■ fost 
tentat de aventura unui anumit 
individualism sui generis. Experien
ța ii stă bine artistului, drumul spre 
împlinire este o continuă experiență, 
se poate spune, dar, repet, nici tra
diția nu ți se oferă ca o mănușă. Zi
cem că trebuie să fii sincer, da, dar 
trebuie să fii adine în sinceritate și 
pe acest drum te pasc fel de fel de 
tentații și cea mai primejdioasă este 
imitația. A te Înscrie în tradiție 
imitator este la fel de monoton 
a imita tradiții ale altor popoare, 
întîmplă, totul este să te trezești 
timp și să înțelegi că tradiția nu
imită pe sine niciodată supărător. 
Ideile se afirmă paralel, nu se supra
pun mai mult decit formele naturii. 
Asemănarea este în freamăt și vibra
ție, in tipul de scriitură.

Expoziția mea de- acum, dacă o 
compar cu altele făcute demult, este 
mai diferențiată. Am selectat lucrări 
făcute în ultimii 20 de ani, neexpuse. 
timp în care am pictat cu întreruperi 
și cu singura intenție de a mă apro
pia pe drumul cel. mai drept de te
mele care m-au preocupat, nu tot
deauna simple și nu totdeauna rezol
vate deplin. Asupra unora am re
venit cu variante pentru a-mi liniști 
conștiința, altele s-au impus de la 
început ca lucrări definite, în raport 
cu aspirațiile mele. Confruntarea cu 
publicul cred că vă fi ca pentru ori- 

artist, fructuoasă.
Marina PREUTU

ca 
cu 
Se 
la 
se

De cîtva timp. în pagi
nile unor publicații săptâ- 
minale se desfășoară o 
așa-zisă polemică, de fapt 
o suită de atacuri șl in
vective personale care nu 
o dată au coborît sub orice 
limită a decentei și bunului 
simt. Spectacolul, pentru 
că avem de-a face cu un 
spectacol și nu cu un 
schimb de idei, este cit se 
poate de întristător și ur
mărit cu stringere de ini
mă. El poate stîrni curiozi
tatea unor oameni dornici 
de scandal cu orice preț, 
pentru care scormonirea u- 
nor amănunte picante lip
site de orice interes in plan 
moral f și estetic reprezintă 
o adevărată satisfacție. Nu 
și celor pentru care cultura 
noastră, cauza progresului 
său se află mai presus de 
mărunte și meschine inte
rese personale și de grup. 
Aș vrea să fiu bine înțe
les : nu polemica. nu 
schimbul de idei oricit de 
ascutit — ne displace, nu 
aceasta stirnește uimirea și 
nemulțumirea cititorului. 
Polemica, după cum știm, a 
reprezentat unul din facto
rii de progres ai unei cul
turi, una dintre căile de a- 
firmare a unor idei noi. în
drăznețe. creatoare. de 
combatere a ceea ce era ve
tust, opus progresului artis
tic. „Marile momente" ale 
unei culturi au fost aproa
pe toate exprimate prin 
„mari polemici" rămase în 
istoria culturii ca adevărate 
programe teoretice din care 
s-au desprins atitea dru
muri literare fertile, din 
care s-au născut atitea o- 
pere de artă nemuritoare. 
Să ne gîndim la polemica 
dintre Titu Maiorescu și 
C. Dobrogeanu-Gherea, oa
meni situați pe poziții es
tetice fundamental opuse : 
să ne gîndim la un cri
tic de talia lui G. Căli- 
nescu, spirit esentialmente 
polemic, dar care și-a uti
lizat energia polemică in 
construcții mari. în înfăp
tuirea unor proiecte gran
dioase, lăsînd în urma sa 
nu mărunte pricini de gîl- 
ceavă — in pofida unor in- 
justeți care nu ne pot îm
piedica să-i vedem statura 
herculeană, de mare con
structor în materia spiritu
lui românesc — dar opere 
fundamentale, vii, exemple 
stimulatoare pentru urmași. 
Tradiția 
române 
atunci 
puncte de vedere diame
tral opuse, teze irecon
ciliabile,. „adversarii" aflați 
în polemică se respec
tau pentru că aveau cultul 
ideilor. Combateau în mod 
decent, iși.-apărau tezele cu 
ăr.g.uiriqnte, teoretice' , si 
practicp. iși susțineau punc
tele de vedere cu o armă
tură științifică ce dovedea

mare a culturii 
ne arată că și 
cînd exprimau

o vastă cultură și o rigoa
re științifică. Patosul pole
mic. ardoarea pentru o idee, 
dăruirea pentru o cauză, i- 
dentificarea cu un curent, 
entuziasmul fată de o ope
ră sau atitudinile contrarii 
nu-i făceau să recurgă la 
Invective și la insulte. Aș 
spune că marile polemici 
din istoria culturii româ
nești și universale sînt și o 
școală de rigoare științifică 
și o pildă de 
însă azi că 
chiar înainte 
peră cît de 
certați adeseori cu regulile 
elementare ale gramaticii, 
sînt găzduiti cu larghețe 
demnă de o cauză mai bună 
de unele din publicațiile 
noastre. De unde atîta sete 
de afirmare pe seama im
provizației ? Că unii cred că

. ■ ...

etică. Vedem 
unii oameni, 
de a da o o- 
cit notabilă.

atît de fertili pentru roma
nul românesc, pentru acești 
ani în care genul a cunos
cut atitea apariții remarca
bile și chiar ieșite din co
mun și a atins recorduri de 
popularitate greu de imagi
nat înainte? Am explicat cit 
de cît cauzele acestui im
pact dintre opera de artă și 
public care pune toti fac
torii culturali din tara noas
tră în fața unor situații 
fundamental noi ? Am me
ditat suficient asupra noi
lor relații create între li
teratură și istorie, la căile 
cele mai fructuoase validate 
de literatura ultimilor ani 
care ne-ar da posibilitatea 
acoperirii multor „pete 
albe" ? Sint doar cîteva în
trebări pe marginea unui 
gen literar care polarizează

critic militant
în promovarea valorilor autentice, 

în încurajarea cu pasiune 
a orientărilor pozitive ale 

creației literar-artistice actuale

Puncte de vedere de Valeriu RÂPEANU
astfel se ajunge la notorie
tate, poate e dreptul lor să 
creadă așa ceva, dar consi
der că opinia publică ar tre
bui să-și exercite cu mai 
mare franchețe dreptul im
prescriptibil de a reacționa 
împotriva tuturor celor ce 
poluează atmosfera vieții 
noastre literare in general 
preocupată de lucruri mai 
serioase, determinată în ul
timă instanță de proiectele 
aflate pe masa de lucru a 
scriitorilor noștri. Repet, nu 
înțelegem să pledăm pen
tru un climat călduț. lipsit 
de relief, în care de 
bună seamă mediocritatea 
■și-ar afla un cîmp nestin
gherit de afirmare, 
menea înțelegere a 
de armonie nu ar 
păgubitoare pentru 
sul culturii, 
sîndu-ne 
asemenea 
vective, 
spațiu nu 
neavenit riscăm să pierdem 
din vedere problemele e- 
senț-iale ale culturii româ
nești contemporane.
' Nu intenționez să alcătu
iesc un inventar al lor. dar 
să ne gîndim bine dacă am 
epuizat toate întrebările be

• care literatura ndastră1 'ni 
:. le-a pus în ultimii ani.

Dacă, de pildă, am tras 
toate concluziile teoretice 
și practice din acești ani

O ase- 
noțiunii 
fi decît 
progre- 
intere- 

de
Dar 

prea mult 
schimburi de in- 
acordîndu-le un 
meritat, ci total

acum atenția a sute și sute 
de mii de oameni, care a 
transformat radical multe 
relații teoretice pină nu de 
mult privite îngțist si uni
lateral cum ar fi artă-reali- 
tate, personaj și mase, tipic 
și reprezentativ etc.

Trăim un moment de a- 
firmare plenară a spiritua
lității românești. Nu prin 
fraze pompoase, ci prin o- 
pere — singurele care dau 
măsura unei vieți culturale 
adevărate. După cum nu-i 
mai puțin adevărat că orice 
cultură își are surogatele 
ei. momentele ei de mini
mă rezistentă, că nu o dată 
contrafacerea se insinuează 
abil și își află chiar si spri
jinitori. Nu ar fi mai bine 
să stăm cu totii laolaltă si 
să căutăm, printr-un 
schimb de idei respectuos, 
să shijim o cultură aflată 
acum pe căile cele mai fer
tile ale dezvoltării ? Să 
căutăm nu o despărțire bru
tală a apelor, ci o delimi
tare a valorii de non va
loare. să punem în lumină 
tot ceea ce este pozitiv și 
să respingem cu argumen
tele culturii și inteligentei 
tot ce ne împiedică de a 
merge înainte ? Cred că da. 
Oricum, nu putem accep
ta invectiva care urmă
rește compromiterea preo
pinentului. descalificarea 
lui pentru motive de cele

mai multe 'ori personale, 
din dorința laudei lipsite de 
orice suport si de 
măsurii.

O privire mai 
ne-ar demonstra că 
nea „confruntări"

simt al
lucidă 

aseme- 
nu au 

drept rezultat decît ocolirea 
esențialului, a ceea ce con
stituie în fond „calea cea 
mare" a ’dezvoltării unei 
culturi. Să ne gîndim că 
mereu se afirmă noi gene
rații de artiști ale căror 
cărți sînt sau nu discutate 
dar, în mod sigur, profilul 
lor ca generație, noutatea 
pe care o aduc sau nu o 
aduc nu este deloc pusă în 
lumină și nu sînt trase toa
te consecințele pentru ge
nerațiile care vor veni. A- 
par cârti de astăzi si de ieri 
despre spiritualitatea româ
nească. despre trăsăturile 
ei specifice, mai avem o- 
pere capitale de retipărit, 
manuscrisele eminesciene 
n-au văzut încă lumina ti
parului și. în tot acest timp, 
unele pagini de revistă stau 

• la dispoziția celor care nu 
știu încă un fapt esențial : 
că scandalul, invectiva, gro
solănia n-au creditat nici
odată un talent. Au stîrnit 
o vilvă efemeră, curiozita
tea citorva. dar au pierit in 
neantul celei mai negre ui
tări.

In fata noastră, a tuturor 
stă un cîmp nelimitat si ne
stingherit de afirmare, exis
tă posibilități pentru fie
care din cei cu adevărat în
zestrați de a publica, există 
pentru oricine împrejurările',, 
cele mai favorabile de a fi 
receptat Ia justa valoare de' 
un public larg. Avem Ina—' 
intea noastră o tradiție și 
în mijlocul nostru atîtia oa
meni de o impecabilă ți
nută — vîrstnici sau tineri 
— care cu dăruire si mo
destie sporesc acea corolă 
de minuni a culturii româ
nești. Este clar că combi
națiile de culise, manevrele 
insidioase, afirmațiile jig
nitoare pe care le mai în- 
tîlnim ici. colo nu caracte
rizează pe cei ce vor să-și 
aducă, pe măsura puterilor 
lor, contribuția la progre
sul culturii românești.

Pentru această cultură 
șl în numele ei trebuie să ! 
acționăm cu toată 
și cu 
nelăsînd loc 
festări 
decît păgubitoare.
ceea nu cred că avem drep
tul să le privim amuzați 
său cu nepăsare, lăsînd pe 
seama altora sau a timpu
lui — cum se spune — să 
rezolve și să „împace" lu
crurile ori persoanele. Ori
cum. realizările culturii 
noastre socialiste s-au năs
cut din idei, din convingeri 
morale înalte și nu avem 
■hici'uh motiv să credem-că 
in viitor va fi altfel. Dim
potrivă.

tot
ce

energia 
entuziasmul, 
unor mani- 

nu pot fi 
De a-

Filozofie si lite*
itoare a’ țărănimii. Ar putea ei oare 
să intuiască exact sensul complex al 
înnoirilor și reașezărilor in absența 
unei viziuni filozofice asupra lor ? Cel 
minat numai de patimi nepatronate 
de forța o’rdonatoare a gindirii n-ar 
fi oare tentat să substituie procesului 
multiform de transformări un singur 
moment al lor. supralicitind abuziv 
„partea" sau „cazul" ? Desigur, scri
itorii se ocupă de „cazuri", natura 
meseriei lor ii obligă la delimitări in
dividuale, dar prin ele este necesar 
să transpară stări semnificative. Fie
care situație literară in parte este, 
oricum, purtătoarea propriilor ei sem
nificații. Este important însă ca ele să 
fie dominate de conștiința trează a 
creatorului, in consonanță cu cele ce 
se petrec cu adevărat. Sau cele ce 
s-au petrecut, nut,la nivelul unor „in- 
iiiiipiări", ci al întâmplărilor repre
zentative; reprezentative, de pildă, 
pentru un trecut apropiat nouă in 
timp, constructiv in ciuda abuzurilor 
de care s-a vorbit. Dacă un scriitor 
s-ar concentra exclusiv asupra aces
tora, trecind cu nepăsare pe lingă 
munca dirză și plină de abnegație a 
atito'r muncitori, țărani și intelectuali,

(Urmare din pag. I)

indispensabilă o cunoaștere in detalii 
a izvoarelor trăite și scrise, inclusiv 
o scrupuloasă documentare de tip 
științific), dar ei se constituie obli
gatoriu in filozofi ai istoriei spre a 
pricepe realele linii de forță ale 
progresului. Ce s-ar intîmpla dacă 
cineva, nesocotind viața și generali-, 
zările ei, ar disprețui 
in 
istoriei 
zultatul 
tisface,’

Horia, Cloșca și Crișan

sau ar lăsa 
umbră masele făuritoare ale 

vii ? De bună seamă, re- 
nu ne-ar convinge și sa- 
istoria însăși estompindu-și 

iștoricitatea. Invers, acela care vă 
ști . să implice totul în particulare 
coordonate de timp și spațiu, in con
cretă ființare și devenire dominată 
de interesele celor mulți — știute sau 
doar resimțite pe atunci — își va 
putea valorifica din plin aptitudinile, tîmplări". 
inclusiv în raport cu cîte o marcantă 
figură distinctă, pe care în conexiu
nile ei prezentul și-o revendică pe 
drept cuvînt. Sau să ne ■ referim la 
marea problemă contemporană a mul
tora dintre scriitorii noștri remarca
bili, proveniți dintre țărani și preo
cupați intens de soarta actuală și vi-

ratură

Teatrul scurt, străvechi. 
'Ca teatrul, face parte și el 

, din opțiunea lapidarului, a 
expresiei concentrate, sin
tetice. caracteristică in ge
neral lumii moderne. El a 
devenit pentru dramatur
gie cam ceea ce este sone- 

' tul pentru poezie sau - te
legrama pentru genul e- 
pistolar. Noi punem un ac
cent deosebit pe teatrul 
scurt, in speță pe piesa in
tr-un. act, prin posibilita
tea de-a fi montată ușor 
și repede, pe scene mari 
sau mici, în orașe și sate 
și prin funcțiile ei educa- 
tiv-agitatorice. La primul 
Congres al, educației poli? , 
tice și al culturii socialis
te, secretarul general al 
partidului recomanda și 
sublinia . virtuțile și efica
citatea teatrului scurt iii 
procesul de formare a con- 

' științei socialiste.
Un festival al teatrului 

scurt, cum este cel de la 
.Oradea (la a doua lui. e- 
diție), devine astfel, dinco
lo de actul competițional. 
o necesitate stringentă și 
o panoramare a realizări
lor și neajunsurilor ce le 
mai avem în acest dome
niu.

Față de prima ediție, 
mai firavă și cu tatonări, 
cea de-a doua, desfășurată 
la sfîrșitul lunii februarie 
în orașul de pe Crișul Re
pede. a adus, fără îndoială, 
un spor in toate domenii
le : repertoriu, participare, 
valoare interpretativă, or
ganizare. Consiliul cultu
rii, A.T.M.-ul, comitetul 
de cultură al județului, 
revista „Familia" și Tea
trul de stat din Oradea, la 
care s-ar fi putut adăuga 
și Uniunea scriitorilor — 
au dat concursului un spi
rit de gravitate și respon-

sabilitate artistică, înțr-o 
organizare bine articulată 
și o judecare a valorilor 
hotărîtă cu deplină obiecti
vitate de un juriu numeros 
și valoros.

. dacă teatrul orădean a cu
cerit marele trofeu, mărtu
risesc cu .mina pe Tnimă că 
nu a funcționat nici o undă 
de subiectivitate, nici un 
„trafic, de influență" —

Incit, chiar

himator de cttlțură 
Vulcan, el însuși autor a 
peste 20 de piese scurte ș.i 
inițiator al unui Fond pen
tru teatru, și-a pus revis
ta „Familia" la indemina 
tuturor formelor de cultură 
de masă și unde marele 
poet maghiar Ady Endre 
și-a compus o valoroasă 
niesă intr-un act jucată, 
in premieră pe tară, anul

trăsnit și incoerent, ca 
cazul „Recitindu-1 pe Sha
kespeare" de Cristian Mun- 
teanu, montat de Teatrul 
„Ion Vasilescu" din Bucu
rești, fie de o regie ridi
colă care l-a trucat pe, Ca- 
ragiale in „Conul Leonida 
față cu reacțiunea". rein- 
titulat „El și ea... ea .și el" 
(ca .să vedeți dumneavoas
tră ce poate umbla prin

de un umor tonifiant. Pi- 
teștiul, cu un text slab, 
ne-a dat, poate chiar de a- 
eeea, măsura și fantezia 
unui regizor de largă .dis
ponibilitate'.: Al. Tocilescu. 
Dar să nu mai enumerăm. 
Să tragem . cîteva concluzii 
vesele și . triste în urma 
acestui examen sumar ai 
teatrului, scurt. E bine, că 
dramaturgi români, clasici

Concluzii vesele și triste 
la un examen al teatrului scurt

însemnări de Alexandru ANDRITOIU

i-se supe- 
din par-

gazdele dovedindu- 
rioare și pbtinînd.l 
tea juriului, în unanimitate 
nota 10.

Să începem chiar de aici. 
Teatrul orădean a prezen
tat, in premieră mondială, 
primul text literar, de va
loare, al teatrului româ
nesc (descoperit de Nico- 
lae Densușianu într-o bi
bliotecă din Oradea și in
titulat latinește : „Ocesio 
Gregorii in Moldavia Vo- 
dae tragedice expressa", 
adică : „Uciderea lui Gri- 
gorie Vodă în Moldova, 
expusă tragic", piesă asu
pra căreia istoricul literar 
Lucian Drîmba atrăsese . de 
mult atenția, dar care a 
fost transpusă scenic abia 
acum, după ce a fost nu
mit director al teatrului, 
dramaturgul Mircea Bradu).

Este firesc ca un aseme
nea festival să aibă loc la 
Oradea, unde eminentul ă-

sărbăto- 
poetului. 
teatrului

trecut, cu ocazia 
Firii centenarului

tn „Săptămîna
' scurt" — cum a fost denu
mită competiția — înscri
să în cea de-a doua ediție 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", s-au 
prezentat o seamă de tea
tre profesioniste, la care 
s-au adăugat teatre de a- 
matori, muncitorești, să
tești și studențești. Desi
gur, fiecare formație, cu 
pasiune și dăruire — cu 
setea de a cuceri un pre
miu. Și o bună parte din
tre ele : teatrele din Ora
dea, Craiova, Bacău, Bucu
rești („Nottara" și „Giu- 
lești"). Pitești ș.a. au de
monstrat valori artistice 
deosebite în interpretare, 
regie, scenografie — cele
lalte mai puțin, iar uneori 
am fost dezamăgiți fie de 
textul dramatic cu totul

capul unora), fie că 
ba de un spectacol 
ca sticla : „PoduTț 
talentatul confrate 
dor Mănescu, pus de Tea
trul „Maria Filotti" din 
Brăila. Alteori, ca în cazul 
teatrului din Turda, care a 
venit cu un Cehov, în care 
un singur actor (Tudorel 
Filimon) a justificat pre
zența in concurs a specta
colului. Iar în „Conversa
ția" adusă de „Nottara", 
sărbătoarea spirituală ne-a 
oferit-o Gilda Marinescu. 
Teatrul Național din Cra
iova. cu „O sărbătoare 
princiară" de Teodor 
zilu, s-a detașat net 
toate componentele 
tacolului, după cum 
trul „George Bacovia" din 
Bacău, mai cu seamă prin 
piesa „în ceasul al 13-lea" 
de Dumitru Solomon, a im
pus regia, actorii, textul

e vor- 
neted 

de 
Theo-

Ma- 
prin 

spec-' 
Tea-

și' contemporani (Cara- 
gia.le, Mazilu. Vulpescu, 
Solomon, Sigmond Istvan), 
au fost aduși în lumina 
rampei, dar. din păcate, a- 
lături de texte slabe și cu 
omiteri regretabileHoria 
Lovinescu. D. R. Popescu, 
Paul Everac,. Marin Sores- 
cu. E bine, iarăși, că ală
turi de dramaturgi români 
au fost selecționați și dra
maturgi străini de talia lui 
Cehov, Peter Hacks, Mar
quez, W. Sarroyan, Vam
pilov — dar și aici se ce
rea o aplecare mai atentă 
și asupra altora, mai im
plicați în social, cum e 
pildă Brecht

Și că tot am ajuns 
implicarea în social, mi 
pare mie că se recurge 
o supralicitare a livrescu
lui, chiar la o anumită a- 
ristocratizare a repertoriu-

de

la 
se 
la

lui teatrului scurt. Să 
limpede 
nu cere 
proaste, 
matice — dar noi avem in 
literatura dramatică clasică 
și contemporană, autohto
nă sau străină piese cu un 
efect agitatoric mult mai 
direct, mai clar, pe care 
le-am fi dorit prezente pe 
scenă.

Chiar maniera de a pune 
în scenă un spectacol iasă 
uneori de dorit. Dacă regi
zori serioși, cum sint Leti
tia Popa, Ion Olteânu, Dan 
Nasta, Al. Tocilescu sau 
Varga Vilmos. și-au res
pectat cinul, alții, cum e 
cazul în montarea unui Că-' 
ragiale (Ion. Bobrică) sau, 
și mai dezolant, al unui 
spectacol cu artiști amatori 
(„Doi și flori" de Teodor 
Crișan. in regia lui Lau- 
rian Oniga), ne calcă pe 
nervi. N-am văzut in toată 
Viață mea de iubitor de 
teatru o babilonie, ca în 
spectacolul citat - mai sus, 
unde se vede, printre alte
le, cum omul se trage din 
maimuță, o actriță aruncă 
un lighean cu apă peste 
parteneri, iar ei aruncă cu 
piine în spectatori. Aseme
nea lecții dăm noi amato
rilor ? !

Cu aceste paranteze de 
mihnire, festivalul de la 
Oradea rămîne totuși un 
succes adevărat, nu că ex
cepția 
pentru 
mente 
lorilor, 
responsabilitate majoră a 
actului artistic ; așa cum 
ne cere partidul, așa cum 
avem datoria să realizăm 
o artă de calitate, pentru 
masele largi de spectatori.

fiu 
înțeles : nimeni 
prezența piesei 

sociolbgiște, dog-

ar întări regula, ci 
că a existat real- 
o coordonată a va- 
o dăruire totală, o

a atîtor comuniști ridicați din rînduri- 
le lor, cu sau fără voia lui el ne-ar 
oferi o imagine în care să nu ne re
cunoaștem devenirea. Și degeaba 
ne-ar repeta că toate cele descrise 
le-a văzut și le-a trăit. Pe cititor, în 
fond, nu-1 interesează cîtimea exactă 
a unor fapte documentar atestabile, 
ci acel verosimil și veridic pe care 
putea foai-te bine să le fi inventat 
fantezia creatoare a autorului, dar in 
consens cu sensul facerilor și prefa
cerilor.

Firește. înaintea scrierii unei cărți 
nimeni nu poate „prescrie" cum „ar 
trebui" ea să arate ; și nici chiar 
după elaborarea ei. cititorul — inclu- ’ 
siv criticul — nu se află in posesia 
criteriilor infailibile in virtutea că
rora să ateste infailibil caracterul ei 
nereprezentativ sau reprezentativ. Am 
cunoscut destule judecăți de o dezo
lantă rapiditate și superficialitate, in
firmate de dispariția cărților lăudate 
sau de perenitatea altora respinse, 
pentru a ne Spori grija în aprecieri, 
între scriitor și critic ori' cititor se 
statornicesc dialoguri în cursul căro
ra, prin viața vie a cărților, se dez
văluie stările de fapt, efective. Na
tura filozofiei implicate intr-un ro
man, intr-un poem, intr-o dramă cere 
tot atita finețe de analiză ca și in
corporarea ei artistică — mai precis 
spus, reușita incoi-porare artistică este 
aceea care iși validează și „sufletul" 
ideatic. Să nu uităm, în aceeași ordi
ne a complexității, că o intenție filo
zofică nu trebuie să concorde integral 
cu realizarea ei literară, că o știută 
autonomie relativă a desfășurărilor 
de imagini poate deplasa „filozofia" 
voită a cărții intr-o direcție sau alta, 
uneori surprinzătoare chiar pentru 
autor. Spre deosebire de gindul
științific sau filozofic, doar sieși 
concordant, „gindul" din ' artă are 
nevoie mai cu seamă de artă, iar 
cunoscutele nepotriviri din istoria li
teraturii intre filozofia exterioară — 
anterioară creației și 'cea dinlăuntrul 
plăsmuirilor nu a putut să dispară 
mecanic in urma înzestrării scriitori
lor printr-o superioară, în coerență și 
adevăr, concepție despre lume. Con
cepție care le-a oferit și facilitat, tot
odată, inedite posibilități de împli
nire.

Este vorba, intr-un cuvint, de mă
sura adevărului pe care il obține scri
itorul, adevărul fiind concomitent ar
tistic și ideatic, al autorului ca indi
vid și al obștii sale. Cuvîntul care să 
exprime adevărul este altul în cazul 
fiecărui mare artist, dai' este și al 
veacului, al orînduirii, al țării de care 
artistul se simte indisolubil legat. 
Constructorul noilor uzine, sau lu
crătorul ogoarelor modernizate, sau 
al laboratoarelor de cercetare va voi 
să participe din ce în ce mai mult 
și mai activ la acest dialog din care 
au de cîștigat și ei și scriitorul lui. 
Ultimul cuvînt sugerează apartenen
țe, ale celorlalți de scriitori și ale 
scriitorilor de ceilalți. Apartenențe pe 
care numai o gîndire filozofică clar 
orientată le poate explora pînă la 
capăt. Căci, după ■ cum își continua 
gîndul secretarul general al partidu
lui nostru cu prilejul amintit la în
ceput. „filozofia materialist-dialec- 
tică — superioară prin caracterul 
său științific, profund rational, prin 
faptul că pornește de la analiza le
gilor obiective ale dezvoltării sociale 
— permite artistului să 
răspunsuri clare marilor 
ale omului contemporan, 
lor probleme 
zilelor noastre".

găsească 
preocupări 
complexe- 

sociale si morale ale
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tin să vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru amabilele 
felicitări pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia realegerii mele 
și imi exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre se vor 
întări tot mai mult.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

International"

Cu prilejul aniversarii centenarului eliberării Bulgariei

de sub dominația otomană

Recepție la Ambasada R. P. Bulgaria
Cu prilejul aniversării centenaru

lui eliberării Bulgariei de sub domi
nația otomană, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la București, 
Petar Danailov Hristov, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului,' 
Constantin Dăscălescu, secretar al 
C.C, al P.C.R., Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte al

Frontului Unității Socialiste. Neculai 
Agachi și Trandafir Cocârlă, mi
niștri, Nicolae Guină, președintele 
Asociației de prietenie româno-bul- 
gară, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general-co
lonel Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai unor organizații de masă și 
obștești, ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

AU fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri după-amiază, pe Ed
mond Dell, ministrul comerțului din 
Marea Britanie, care.face o vizită in 
V ra noastră la invitația Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Ministrul britanic a fost primit, de 
asemenea, de tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

In cursul acestor întrevederi, des
fășurate intr-o atmosferă cordială, au 
fost relevate bunele relații dintre 
România și Marea Britanie, eviden- 
țiindu-se posibilitățile pentru dezvol
tarea și extinderea în continuare a 
colaborării și cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice, a

schimburilor comerciale bilaterale, a 
conlucrării în diverse domenii de in
teres reciproc.

Au fost prezenți Pretor Popa, am
basadorul României la Londra, și Re
ginald Louis Seconde, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

★
Cu prilejul vizitei ministrului co

merțului din Marea Britanie, Ed
mond Dell, ambasadorul acestei țări 
la București, Reginald Louis Seconde, 
a oferit o recepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Sub înaltul patronaj al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
miercuri dimineața au început, in 
Capitală, lucrările unei mese rotun
de pe teme economice, organizată in 
colaborare ' cu Asociația „Business 
International". ,

La deschidere au participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior. 
și cooperării economice internațio
nale, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
ai unor întreprinderi românești de 
comerț exterior..

Au luat parte Elliott Haynes, pre
ședintele Asociației „Business Inter
national", alți reprezentanți ai aso
ciațiilor, companiilor și firmelor 
membre ale „Business Internatio
nal".

în numele guvernului român, par
ticipants au fost salutați de tova
rășul Ion Pățan. Vorbitorul a subli
niat că, în cei cinci ani care au tre
cut de la prima reuniune de acest 
fel organizată la București, econo
mia românească a continuat să se 
dezvolte în ritm susținut, fapt care 
a creat posibilitatea participării tot 
mai active a țării noastre la schim
bul mondial de valori materiale. S-a 
îmbunătățit structura mărfurilor ex
portate, ponderea produselor supe
rior prelucrate — mașini și utilaje, 
produse chimice, mărfuri industria
le de larg consum — ajungînd la 52 
la sută din volumul total al expor
tului românesc. Relevînd că Româ
nia acordă o deosebită atenție extin
derii schimburilor comerciale, coo
perării economice, industriale și teh-

nice cu toate statele lumii, vorbi
torul și-a exprimat convingerea, că 
actuala reuniune va contribui la o 
mai bună cunoaștere a posibilităților 
existente pentru promovarea relații
lor de afaceri dintre organizațiile și 
întreprinderile românești și asocia
țiile, companiile și firmele membre 
ale „Business International".

Mulțumind guvernului român pen
tru modul cum a. fost pregătită ac
tuala reuniune, Elliott Haynes, pre
ședintele Asociației „Business Inter
national", a arătat că întâlnirea de 
Ia București constituie un bun prilej 
pentru identificarea unor noi căi și 
mijloace menite să contribuie la am
plificarea conlucrării economice po
trivit intereselor comune. Noi, oa
menii de afaceri din diferite țări — 
a spus el — am admirat profund 
realizările economice ale României 
și am fost martorii refacerii rapide 
de pe urma cutremurului. Aceste re
zultate, poziția pe care o are eco
nomia românească în Europa și 
prestigiul puternic de care se bucu
ră în țările în curs de dezvoltare 
poartă amprenta calităților deosebi
te ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducerii sale pline de 
energie. Rezultatele României — a 
apreciat vorbitorul — creează premi
se favorabile pentru intensificarea 
schimburilor comerciale, colaborării 
și cooperării economice, științifice și 
tehnice dintre companiile și firmele 
membre ale Asociației „Business In
ternational" și organizațiile și între
prinderile românești.

Lucrările mesei rotunde continuă.
(Agerpres)

LA SANATORIUL SUBTERAN DIN TG. OCNA

TRATAMENT FĂRĂ... MEDICAMENTE
Acum șase ani, într-o grotă a 

muntelui de sare de la Tg. Ocna, 
creată în urma lucrărilor de ex
ploatare, s-a amenajat un sa
natoriu subteran pentru trata
mentul astmului bronșic. El este 
situat la o distanță de 3 km 
ide; gura de intrare a minei, la o , 
•adincime de 13Q,m. Ș-au creat.nu-, 
tmei’oase •i.camere'f; separate de pe
reți de sare/ nefinisați. „Secretul"' 
microclimatului existent constă in 
faptul că în urma creșterii supra
feței de contact a aerului cu zăcă- 
mintul s-au creat aerosoli salini.

Sanatoriul este dotat cu un cabi
net medical, paturi pentru odihnă, 
fotolii-scaune, căști de protec
ție, ca și cu mijloace de agre
ment ca : jocuri de șah, remy, te- 

. ren de tenis. Activitatea de aici 
este condusă și se desfășoară sub 
îndrumarea colectivului de cadre 
medicale de specialitate din stațiu
nea Slănic Moldova. Durata unei 
cure de tratament este de 18—20 
zile, cu ședințe de 3—4 ore în fie
care zi. Pacienții care solicită acest 

..tratament beneficiază de cazare, 
masă și de un cabinet medical, la 
Slănic Moldova, avînd posibilitatea 
de a se deplasa la sanatoriu cu 
autocarele.

Menționăm că în programul de

tratament sint incluse gimnastica 
medicală respiratorie, plimbări, a- 
lergări ușoare, toate desfășurin- 
du-se sub controlul medicului de 
specialitate. Marele avantaj al aces
tui mod de tratament este că ex
clude in totalitate medicamentația.

De. la un an la altul crește 
numărul celor ce solicită ...acest 
tratament. Sporește, de asemenea, 
numărul turiștilor străini care efec
tuează tratament in sanatoriul nos
tru. Un sondaj făcut in rindurile 
pacienților a consemnat aprecieri 
favorabile privind eficiența trata
mentului în toate perioadele anu
lui, în trimestrele I, și IV, pacienții 
beneficiază de tarife avantajoase la 
cazare și masă, la transportul cu 
autocarul in sanatoriu și la ex
cursiile ce se organizează în toată 
Moldova.

Solicitările din ce în ce mai mari 
de a efectua tratament in stațiune 
șl in sanatoriul de la Tg. Ocna au 
determinat dezvoltarea și moderni
zarea bazei materiale de cazare, 
masă, tratament și agrement. Exis
tă acum in stațiune vile, hoteluri, 
popasuri turistice, cantine și restau
rante, mijloace de transport. (G. 
Manolache, directorul O.J.T. Bacău).

In fotografie : aspect din sanato
riul subteran', în mina de sare.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 
DIN 1 MARTIE 1978

Faza I : extragerea I : 23 31 25 13 1 ; 
extragerea a Il-a : 21 1 38 16 15 ; ex
tragerea a IlI-a : 25 23 34 24 43 ; ex
tragerea, a IV-a : 26 33 32 42 2.

Faza a Il-a : extragerea a V : 33 41

28 29 24 45 ; extragerea a Vl-a : 16 39 
10 9 6 31 ; extragerea â Vil-a : 12 45 
6 31 43 34.

Faza a III-a : extragerea a VIII-a : 
14 2 45 20 43 ; extragerea a IX-a : 22 
37 31 21 12.

Faza a IV-a : extragerea a X-a : 38 
20 12 27 4 45 ; extragerea a Xl-a : 8 
13 40 14 17 5 ; extragerea a XH-a : 
34 11 13 21 16 29 ; extragerea a 
XIII-a : 13 32 2 25 45 24.

Fond total de cîștiguri : 3 869 538 lei.

I. S. „Avicola“ Bacău distinsa
cu titlul de Erou al Muncii Socialiste

întreprinderii 
,.Avicola“-Bacău. 
titlul de Erou al Muncii Socialiste 
pentru rezultatele deosebite obținute; 
in producție în anul 1976. Astăzi, 
după 13 ani de activitate, producția de 
ouă cunoaște o creștere de aproape 
6 ori. iar aceea de carne de 12 ori. 
în 1976, crescătorii de păsări de aici'

agricole de stat 
i s-a decernat ieri

au livrat suplimentar Ia fondul pieței 
mai mult de 13 000 000 ouă și 439 tone 
de carne, obținînd un beneficiu su
plimentar de 14 milioane lei. Cres
cătorii de păsări de aici s-au anga
jat să realizeze în acest an și să 
pună la dispoziția consumatorilor 
85 milioane de ouă și 11 350 tone de 
carne. (Gh. Baltă).

t v
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. Uber, vă re

comandăm...
Reportaj pe glob : Maroc — tra
diție și progres
Viața muzicală. Filarmonica din 
Ploiești la a 25-a aniversare
Fotbal internațional. Rezumatele 
meciurilor disputate în cupele eu
ropene : Ajax — Juventus, Bruges 
— Atletico Madrid, Benfica — Li
verpool, Porto — Anderlecht, As
ton Villa — Barcelona, Magdeburg 
— Eindhoven șl altele.
România pitorească
10O1 de seri

17,20

17,40

18,15

18.50
19.20
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei. Dezvoltare eco

nomică și bunăstare. Noi categorii 
de oameni ai muncii sint cuprinși 
în acțiunea de majorare a venitu
rilor

20,00 Ora tineretului
21,10 Publicitate
21,15 Telerecital Victor Rebengluc
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Ro-19,50 Film documentar : „Sigiliul 

mei". Producție a studioului „Sa- 
hla-film“

20,00 Concert perpetuum extraordinar : 
Franz Schubert. Interpretează or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor Ioslf Conta, prezintă 
George Sbârcea. In pauză : Telex. 
Un fapt văzut de aproape

22,30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 martie. în țară : Vreme în general 
caldă, cu cerul variabil, mal mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai ales 
sub tormă de burniță și ploaie. Vînt 
slab pînă la moderat., Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 2 
șl plus 0 grade, iar cele maxime între 
2 șl 12 grade, local mai ridicate. Dimi
neața șl seara, local, se va .produce 
ceață. In București : Vreme caldă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Vor că
dea precipitații slabe sub formă de 
burniță și ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Ceață, dimineața și seara.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Trial pentru alcătuirea loturilor
reprezentative de fotbal

Ieri a avut loc la București un 
trial pentru alcătuirea loturilor repre
zentative A, olimpic și tineret, la 
care au participat jucători din divi
zia A, precum și cîțiva tineri fotba
liști din divizia B.

în cursul dimineții, la stadionul 
Steaua, s-a desfășurat un meci între 
două- formații compiișe* dirtN jiidăteri • ...
'născuțr în perioada’ 1955^-TȘ58. Tifeffi • spunem . că' jucătorii țafe.au compus 
fotbaliști s-au arătat bine 'pregătiți 
fizic, angajindu-se viguros în joc pe 
parcursul Întregii partide. Printrfe cei 
28 de jucători care au evoluat în a- 
ceastă partidă s-au aflat Vamanu 
(S.C. Bacău), Dumitrescu (F.C. Petro
lul), Grigore (S.C. Tirgoviște), Bitea 
și Leac (U.T.A.), Niculae (Gloria Bu
zău), Gall (A.S.A.), . Agiu (Steaua), 
Portik (F.C.M. Reșița).

După-amiază, la stadionul Repu
blicii a avut loc un meci intre două, 
formații .alcătuite în special din juca-' 
tori binecunoscuți cum sint Lucescu, 
Georgescu, Zamfir, Cheran, Vigu, 
Sătmăreanu, Ștefănescu, Romilă, Ra
dulescu, Beldeanu (din echipa „albaș
trilor") și Dobrin, Bălăci, Iordănescu, 
Mehedinții, Păltinișan (din echipa 
„galbenilor"). De asemenea, au mai 
jucat fotbaliști încă neconsacrați la 
nivelul loturilor reprezentative cum 
sint Simaciu, Chitaru, Tilihoi, Văetuș,

Koller, Zahiu, Doru Nicolae. Unii ju
cători ca, de exemplu. Dumitru și 
Hajnal n-au putut fi folosiți-fiind ac
cidentați.

Trialul s-a dovedit util și pentru 
faptul că a arătat, pe lingă unele as
pecte pozitive, destule dintre caren
țele fotbaliștilor noștri. Astfel, în a- 
ceastă din urmă privință, trebuie să

i echipele din cel de-al doilea meci .al 
trialului s-au dovedit în general mai 
puțin dispuși1 să se angajeze la efort 
de-a lungul întregii partide. Tendin
ța de a se menaja a fost vizibilă atît 
în efectuarea operațiunii de marcaj, 
cit și în faza de atac. De altfel, se cu
vine să arătăm că ultima parte a 
fazei de atac s-a desfășurat cu înce
tinitorul, a fost pe mai departe cam 
lipsită de vioiciune, exact în momen
tele de decizie, cînd se impuneau ac
țiuni pline de nerv, iar numărul șutu
rilor la poartă a fost nepermis de 
mic, mai ales dacă avem în vedere 
caracterul de selecție al meciului care 
s-a jucat ieri. Antrenorii echipelor 
din’ divizia A, care au fost cu toții de 
față Ia meciurile amintite, vor înțe
lege, credem, necesitatea de a-și in
tensifica preocupările pentru .înlătu
rarea carențelor tehnico-tactice ale 
fotbaliștilor noștri fruntași, constatate 
din nou și cu ocazia acestui trial.

ÎN CÎTEVA
0 Disputată la Sinaia, pe Valea 

lui Carp, proba masculină de slalom 
uriaș din 
publicane 
sportivului . .
urmat de Virgil Brenci, Gheorghe 
Vulpe și Ion Gheorghe. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Daniela 
Unkrop, secundată de Minodora 
Munteanu..

Astăzi se desfășoară proba de sla
lom special.

O Meciurile disputate ieri la Deva 
si, respectiv. Brașov in semifinalele 
„Cupei . României" la handbal femi
nin s-au soldat cu următoarele re
zultate : Universitatea Timișoara — 
Universitatea 
Constructorul 
București 14—14 ; Progresul Bucu
rești — Știința Bacău 8—8 ; Confec
ția București — Universitatea Iași 
21—14.

La 6 aprilie se vor intîlni în finala 
echipele Universitatea 

și Constructorul Baia

cadrul campionatelor re-, 
de schi alpin a revenit 

brașovean Dan Cristea,

Cluj-Napoca 18—16 ; 
Baia Mare — Rapid

competiției 
Timișoara
Mare, iar formațiile Rapid și Pro
gresul vor juca în aceeași zi pentru 
locurile 3—4.

O La bazinul Floreasca din Capita
lă s-au disputat ieri primele meciuri 
din noua ediție a Campionatului na
țional de polo pe apă. Iată rezulta
tele : Rapid — Crișul Oradea 8—1 ; 
Dinamo București — Clubul Nautic

, RÎNDURI
Universitar 13—4 ; Voința CIuj.-Na- 
poca — Progresul 8—4.

® Pe stadionul) „1 Mai" din Timi
șoara s-a disputat,, miercuri, meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
echipa locală Politehnica și formația 
Torpedo Moscova. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0-0).

® în meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, echi
pa poloneză Slask Wroclaw a învins 
pe teren propriu cu scorul de 26—18 
(12—10) formația daneză KFUM 
Fredericia și s-a calificat pentru se
mifinalele competiției.

® Tradiționala competiție automo
bilistică „Cursa de 500 mile de. la 
Daytona Beach" a revenit la actuala 
ediție pilotului american Bobby 
Allison („Ford"), care a realizat o 
medie- orară de 227,060 km. Pe locu
rile următoare s-au situat Cale Yar- 
bourough și Benny Parsons — ambii 
pe „Oldsmobile". întrecerea a fost 
urmărită de peste 100 000 de spec
tatori.

® Competiția internațională de 
scrimă pentru tineret „Cupa Priete
nia" a continuat la Budapesta cu 
proba individuală de spadă cîștigată 

•de Imre BujdOso (Ungaria), care a 
totalizat in turneul final 5 victorii. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Bajanov (U.R.S.S.) — 3 victorii și 
Balatoni (Ungaria) •— 2 victorii.

Din viața și preocupările

tinerelor state independente
Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă ;

Ample proiecte de dezvoltare
w

Azi, gală de box 
în sala Floreasca

Astăzi, de la ora-18, în sala spor
turilor de la Floreasca, se va disputa 
prima gală din cadrul competiției de 
box „Parada greilor". După cum s-a 
mai anunțat, la această inedită com
petiție participă peste 40 boxeri ju
niori și seniori din întreaga țară. Cea 
de-a doua reuniune va avea loc vi
neri, de la ora 18, tot în sala Flo
reasca.

Meciuri de handbal 
la Palatul sporturilor 

și culturii
în zilele de 5 și 7 martie, amatorii 

de handbal din Capitală vor putea 
urmări la Palatul sporturilor și cul
turii întâlnirile din cadrul unei grupe 
semifinale a „Cupei României", la 
care participă echipele masculine 
Steaua, Dinamo, Gloria Arad și 
Știința Bacău. Duminică, 5 martie, 
sint programate, cu începere de la ora 
17,30, următoarele partide : Gloria 
Arad-Dinamo și Steaua-Știința Ba
cău. La 7 martie, de la ora 17,30, se 
vor disputa meciurile Știința Bacău- 
Gloria Acad și Steaua-Dinamo.

• CLUJ. La clubul întreprin
derii de sticlărie din Turda s-a 
desfășurat faza județeană a 
concursului „Brigada are cuvîn- 
tul". în cadrul fazei de masă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" a avut loc, pe scena 
căminului cultural din comuna 
Măguri-Răcătău, un spectacol 
dat de artiștii locali. Alături de 
formația de tulnice din Răcă- 
tău, de formația de dansuri din 
Muntele Rece, au reținut aten
ția formația de teatru din Ră- 
cătău, care a prezentat piesa 
„Iâncu’ la Hălmagiu" de Paul 
Everac și rapsodul popular sep
tuagenar 
suită de 
din zona 
lexandru 
județ au

. testări consacrate sărbătoririi a 
2050 de ani de la înființarea 
primului stat dac centralizat și 
independent. în cadrul acestora, . 
la liceele. „Costache Negruzzi" și 
„Garabet .Ibrăileanu" s-au dez
bătut temele „Iași — vatră de 
istorie românească" și „Conti
nuitatea dacică sub stăpînirea 
romană", iar la Institutul de 
chimie „Petru Poni" a fost pre
zentată. tema „Columna traia- 
nă, autentic act de naștere a 
poporului român". Pe aceste 
teme au loc conferințe și dez
bateri și la sate. (M. Corcaci). 
• COVASNA. La casa orășe
nească de cultură din Tîrgu Se
cuiesc a avut loc ultima fază o- 
rășenească a Festivalului-con- 
curs de poezie patriotică „Lira

Ionaș Vldraru, cu o 
poezii populare culese 
munților Apuseni. (A- 
Mureșan). • IAȘI. In 
loc numeroase mani-

• LA 105 ANI - 
MEMBRĂ A PARLAMEN
TULUI Printre participanții 
la actuala sesiune a Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze figu
rează și Ian Ta-Ku, în virstă 
de 105 ani. Veterana deputată 
din provincia autonomă Ciuang. 
care este președintă a asocia
ției locale a țăranilor din nor
dul provinciei, a declarat : ,.în 
trecut eram condamnată la cea 
mal neagră mizerie. Azi. la 
peste 100 ani, am fost aleasă 
deputată șl am venit la Pekin 
să-mi spun cuvintul în proble
mele. de stat".

• 420 DE MILIOANE 
DE ORĂȘENI. Cite orașe 
cu peste un milion de locuitori 
există 7 Ne apropiem de 200 — 
spun cercetătorii. O scurtă cro
nologie ne dezvăluie că la 
mijlocul secolului trecut erau

doar patru : Londra, Paris, Pe
kin și Tokio. La începutul ani
lor ’80, se adaugă New York, 
Viena și Berlin, iar pînă la sfîr
șitul secolului. —• Chicago, Pe
tersburg (Leningrad), Moscova, 
Constanți nopole (Istanbul), O- 
saka. Numărul orașelor „mili
onare" crește în continuare. în 
1950 existau 65, în 1970 —
138, in 1976 — 178. în ele tră
iește o zecime din populația 
globului, adică -circa 420 mi
lioane de oameni. Numărul 
acestor orașe este în continuă 
creștere și în continentele mai 
puțin dezvoltate. Africa are 
9 orașe, iar America de Sud 13

• SUPERNOVA DIN
ANUL 1006. Mărturii ale 
vremii .atestă existența, atunci, 
a unei stele cu o luminozitate 
deosebită care, în cursul anului 
1006, a putut fi văzută cu ochiul 
liber chiar și în timpul zilei. Doi 
astronomi britanici, David Clark

și Richard Stephenson au în
treprins studii in legătură cu 
acest fenomen cosmic, ajungînd 
la concluzia că a fost vorba de 
o supernovă. Ei au localizat 
resturile acesteia cu un radio- 
telescop gigant, la Parkes, in 
Australia. Această supernovă 
este situată la o distanță de 
3 000 de ani lumină, în conste
lația Lupului.

• „PE ARIPILE VIN- 
TULUI", DUPĂ 40 DE 
ANI. La aproape patru decenii 
de cind a fost realizat (1939), 
„Pe aripile vîntului" („Gone 
with the Wind") continuă să 
fie considerat cel mai bun film 
american al tuturor timpurilor. 
Acesta este rezultatul unei an
chete întreprinse de cunoscutul 
Institut american al filmului. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat „Cetățeanul Kane" (film

care descrie, în nuanțe demas
catoare, viața magnatului ame
rican al presei Hearst) și „Ca
sablanca" (peliculă antifascistă, 
a cărei acțiune se desfășoară 
în nordul Africii, în împreju
rările după invadarea Franței 
de trupele hitleriste).

• „OMAGIU LUI 
PICASSO". In cadrul ma
nifestărilor consacrate bicente
narului celebrei opere Scala din 
Milano, recent a avut loc pre
miera mondială a baletului 
„Omagiu -lui Picasso", realizat 
de Paolo Bertoluzzi. Cele pa
tru părți ale baletului, întitulate 
sugestiv „Dragostea, Pacea, 
Violența> Moartea", simbolizea
ză temele predilecte ale. operei 
marelui pictor spaniol. în rolul 
lui Picasso apare chiar creato

rul baletului, Bertoluzzi. ală
turi de stele renumite ale ba
letului italian, între care Caria 
Fracci și Luciana Savignano.

® CRONOMETRU 
CU AFIȘAJ DIGITAL. 
Alături' de ceasurile de mină 
de tip nou cu afișaj digital .— 
o inovație considerată revolu
ționară în tehnica construcției 
ceasornicăriei, mecanismele cla
sice fiind înlocuite prin cir
cuite electronice, minutarele 
prin cifrele care indică, orele, 
minutele și secundele — în 
Elveția, „patria ceasornicelor" 
precum și în alte țări, in pri
mul rînd Japonia și S.U.A., au 
început să fie fabricate și mi- 
nicronometre de buzunar, ba
zate pe același sistem. Nedepă

economică si socială
J

Petrolul reprezintă principala bogăție a Libiei, situînd-o printre pri
mele zece state producătoare de „aur negru" din lume (circa 100 milioane 
tone extrase in 1977). Autoritățile libiene pun un mare accent pe valori
ficarea superioară a petrolului și gazelor, in vederea unei dezvoltări ar
monioase, diversificate a economiei naționale.

în discursul rostit la sesiunea de 
la sfîrșitul anului trecut a Congre
sului General Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
organul suprem al puterii de stat, 
Moammer El-Geddafi, secretar ge
neral al Congresului, a arătat că 
țara sa și-a propus ca o sarcină 
prioritară crearea bazelor unei in
dustrii naționale, pentru a nu mai fi 
doar furnizor de petrol brut, ci un • 
exportator de produse manufacturate.

Această orientare economică, pro
movată cu consecvență în cei 8 ani 
care au trecut de la victoria revo
luției libiene, s-a concretizat într-un 
șir de importante realizări. Numai in 
perioada 1970—1975 pentru construi
rea unor obiective industriale s-a alo
cat de 10 ori mai mult decît în cei 18 
ani de regim monarhic. Au fost ri
dicate zeci de obiective industriale, 
printre care figurează fabrici de pro
duse alimentare, de ciment și mate
riale de construcție, filaturi și țesă- 

■'torii, uzine metalurgice, chimice și 
petrochimice, o unitate pentru in
dustrializarea lemnului. Producția, 
globală a țării a crescut sub raport 
valoric de la 1,288 miliarde dinari în 
1970, la 5,487 miliarde dinari. Efor
turile depuse au determinat și o 
îmbunătățire a structurii economiei 

Dacă primul plan trienal (1973— 
1975) de dezvoltare economică a 
pus un accent deosebit pe construi
rea de căi de comunicații, instalații 
portuare, centrale electrice, instituții 
sanitare, de învățămînt, locuințe, cel 
de-al doilea plan cincinal (1976—1980) 
urmărește să asigure în primul rînd 
dezvoltarea largă a diferitelor ra
muri industriale. Din totalul inves
tițiilor de 7 miliarde dinari, 1,6 mi
liarde dinari sint repartizați pentru 
industrie, 1,3 miliarde pentru con
strucția de locuințe, 1,2 miliarde pen
tru agricultură, 1 miliard pentru lu
crările publice.

în 1976 au fost puse în funcțiune 
cel dinții combinat metalurgic din 
țară, fabrici de ciment, ' întreprinderi 
pentru producția de îngrășăminte 
chimice și alte obiective industriale. 
Anul trecut s-a încheiat construcția 
a 20 de întreprinderi în sectorul pro
ducției alimentare, precum și a unor 
unități ale industriei constructoare 
de mașini, de materiale de construc
ție, petrochimice. Printre noile obiec
tive figurează și unități de mare ca
pacitate și complexitate, cum sint 
complexul de prelucrare a țițeiu
lui de la Zawia, terminat in ul- 
timele zile ale anului trecut. El cu
prinde două' rafinării, instalații pen
tru desulfurizarea țițeiului, stații; 
complexe de lichefiere a gazelor, re- 
zervoare pentru depozitarea petrolu
lui brut și a produselor destinate ex
porturilor. Complexul petrochimic a- 
flat în construcție la Mereda va pro
duce, 
tone de 
materiale 
tante de 
de potasiu __ .. __
struite o centrală electrică, un oraș, 
un port și o conductă petrolie
ră. Iar la Abu Kammach vor fi con
struite un complex petrochimic cu 
patru unități independente.

Agenția libiană de știri JANA a a- 
nunțat că la ultima sesiune a Congre-

anual, la rîndul său, 30 000 
magneziu, 115 000 tone de 
plastice, cantități impor- 
clorură de sodiu, clorură 
ș.a. Tot aici vor fi con-

sului Generai Popular s-a hotărît su
plimentarea cu 2 miliarde dinari a a- 
locațiilor pentru actualul plan cinci
nal, sumele respective urmînd să fie 
folosite în activitățile de prospectare

■ și cercetare geologică, în domeniul e- 
ducațlei, sănătății, • construcției de lo
cuințe și dezvoltării susținute a agri
culturii.

O preocupare majoră o constituie 
transformarea pustiurilor (peste nouă 
zecimi din suprafața de aproape 
1 760 000 kmp a Libiei este acoperită 
de deșert) în terenuri fertile. în acest 
scop, pentru perioada 1976—1980 au 
fost alocate 1,226 milioane de dinari,

■ ceea ce depășește de 15 ori fondurile 
alocate în ultimii cinci ani. Consiliul 
libian pentru dezvoltarea agriculturii 
și-a propus să asigure aprovizionarea 
deplină a țării cu principalele produ
se agricole necesare, prin efectuarea 
unor ample lucrări de ameliorații și 
crearea cîtorva centre agricole de 
mare capacitate.- Toate aceste măsuri 
vor contribui, înjacelași timp, la o 
mai bună repartiție a populației pe 
întreg teritoriul țării. Pînă acum au 
fost introduse în circuitul agricol cir
ca 600 000 de hectare de terenuri de- 
șertice din întreaga suprafață de 1,6. 
milioane hectare, prevăzută în plan. 
Statul creează substanțiale înlesniri 
celor ce doresc să se statornicească 
în zonele smulse deșertului. Aceștia 
primesc pămînt (maximum 7 ha), se
mințe, inventar agricol, îngrășăminte, 
locuințe și o indemnizație lunară. 
Beneficiarii sint obligați să. înapoie
ze, în decurs de 20 de ani, un stert 
din contravaloarea împrumutului pri
mit. Statul îi ajută să-și însușeas
că cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice de ' gospodărire a pămintu- 
lui. Totodată, statul încurajează 
crearea de cooperative agricole, care 
sint chemate să joace un rol im
portant în transformările social-e- 
conomdce din agricultura libiană.

Eforturile poporului libian în
dreptate spre obținerea unui progres 
cit mai rapid sint urmărite cu de
osebită simpatie în România, care, 
așa după cum este știut, promo
vează o politică de sprijin activ față 
de tinerele state, față de toate țările 
și popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare. Ca o 
expresie concretă a acestui sprijin, 
specialiști români participă, alături 
de muncitori și specialiști libieni, la 
ridicarea unui șir de obiective din 
Libia. Prin , elpfțuri. dojnune sint in 
curs' de'...r.ealizare,în spiritul înțele
gerilor asupra cărora.’s-a căzut' de 
acord •<;u-;1pyșlQjtțl jSOflvp.rbirilor la cel 
mai înalt niyel, ■ unități industriale, 
un număr, important de edificii 
școlare și locuințe- la Tripoli, prin
de contururi un 
în capitala libiană, 
crările de 
sele între 
Ben Walid 
elocvente, la care se pot adăuga 
multe altele, inclusiv proiecte în curs 
de studiu, ale rodniciei unor relații 
bazate pe prietenie și solidaritate, 
corespunzător intereselor popoarelor 
român și libian, cauzei generale a 
propășirii economice și sociale.

port pescăresc 
avansează lu- 

construire a unei șo- 
localitățile Tarhuna și 
— ca tot atîtea exemple

G. BONDOC

Covasnei", organizat în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României" de Comitetul jude
țean U.T.C. Ciștigătorii fazelor 

' orășenești de la Sfintu Gheor- 
ghe, Covasna, întorsura Buzău
lui, Tîrgu Secuiesc și Baraolt 
vor participa la faza județeană 
a concursului ce se- va desfă
șura Ia 5 martie 1978, la Casa 
de cultură a sindicatelor din o- 
rașul Sfintu Gheorghe. (Tomori 
GcZa). • V RANCE A. Comite
tul județean de cultură și edu-

B
cație socialistă a organizat la 
Focșani, cu participarea direc
torilor căminelor culturale și ai 
caselor de cultură, un schimb 
de experiență privind desfășu
rarea fazei pe sate a manifes
tărilor din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". 
La casa de cultură a sin
dicatelor din Focșani s-a des
chis o expoziție de pictură 
și sculptură dedicată zilei de 
8 martie, cu lucrări semnate de 
Maria Mirza și Eugenia Ștefă
nescu. (Dan Drăgulescu). ® 
DOLJ. Filarmonica „Oltenia" 
din Craiova a organizat un nou 
și instructiv ciclu de concerte- 
lecții, dedicate în special tine
rilor din județ. Primul concert 
a fost consacrat marelui muzi
cian patriot Ciprian Porumbes- 
cu. La Liceul industrial ener
getic nr. 2 din Craiova a avut

loc o seară Beethoven. Printre 
numeroasele acțiuni privind 
intensificarea educației sanitare 
în rîndul populației din județul 
Dolj se înscrie și 
„Sanitarii pricepuți", 
în municipiul Craiova 
ciparea a 27. echipaje 
generale finaliste ale 
școală. (Nicolae __ _
SĂLAJ. La casa orășenească de 
cultură a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografie artisti
că a clujeanului Kaban Iosif, o 
bună parte a lucrărilor expuse 
fiind premiate la finalul ediției 

' anterioare a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Tot cu 
același prilej, la casa de cultură 
a sindicatelor, actorii teatrului 
„Nord" din Satu Mare au pre
zentat, într-un spectacol-dezba- 
tere, piesa ; „Sentința pentru 
martori" de Viorel Cacoveanu, 
iar la casa tineretului a evoluat 
formația de muzică ușoară 
„Promuzica". (loan Mureșan). ® 
TIMIȘ. La Casa de cultură din 
Buziaș a avut loc premiera pie
sei „Casa care a fugit pe ușă" 
de Petru Vintilă, prezentată de 
cercul de teatru din oraș. Cu a- 
cest spectacol a fost inaugurată 
noua stagiune teatrală a artiști
lor amatori de aici. „Să cînți 
despre acest pămînt" — sub a- 
cest generic corul „Bela Bâr- 
tok" și ansamblul de cîntece și 
dansuri populare maghiare „Re
zeda" al Casei de cultură a mu
nicipiului Timișoara au prezen
tat un spectacol Ia Jimbolia. 
(Cezar Ioana).

concursul 
organizat 
cu parti- 
din școli 

etapei pe 
Băbălău). O

șind mărimea unei brichete 
(vezi foto), noile cronometre 
permit o lectură clară și rapidă, 
inclusiv a fracțiunilor de se
cundă, fiind destinate să aibă 
o gamă largă de aplicații in 
domeniul sportului, cercetărilor 
științifice, industriei ș.a.

® HIPOPOTAM LA... 
PLIMBARE. Bubbles, un hi
popotam în greutate de două 
tone, se plimbă de mai bine de 
o săptămînă în împrejurimile 
orașului Los Angeles, provo- 
cind panica printre trecători. 
Bubbles a evadat dtntr-o gră
dină zoologică, în cursul ploilor 
diluviene care s-au abătut de 
curind asupra Californiei. în 
timpul zilei râmine ascuns în 
diferite gropi pline cu apă, iar 
la căderea nopții își reia pere
grinările. Pentru capturarea 
„monstrului" a pornit un grup 
mare de polițiști, operațiunea 
fiind dirijată dc la bordul unor 
elicoptere. Ceața deasă, care 
persistă de mai multe zile, este 
însă de partea hipopotamului, 
evadat, de fapt, pentru a treia 
oară din grădina zoologică. Ul
tima dată a fost readus la „do
miciliu" cu ajutorul unui bul
dozer.

® CA ÎN „OLIVER 
TWIST". Poliția din Marsilia 
a arestat două persoane (soț și 
soție), care organizaseră la do
miciliul lor o adevărată școală 
de hoți — aidoma întâmplărilor 
din celebrul roman al lui Di- 
chens. „Oliver Twist". Cei doi. ei 
înșiși autori a numeroase fur
turi, adunau copii din cartier 
pe care îi „familiarizau" cu 
„secretele meseriei". Totul a 
ieșit la iveală cînd o fetiță a 
fost surprinsă sustrăgînd dife
rite obiecte dinrtr-un magazin. 
Urmărită discret de polițiști, mi
cuța l-a condus pe urmăritori 
pînă la domiciliul „profesori
lor". După cum au declarat ul
terior agenții care au efectuat 
descinderea, locuința respecti
vă, plină de obiecte furate, 
arăta că o adevărată „peșteră 
a lui Aii Baba"...

%25c8%259bafe.au
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Sosirea la Sofia a delegației 
Republicii Socialiste România, 

conduse de tovarășul Manea Mănescu
SOFIA 1 (Agerpres). — Miercuri 

a sosit la Sofia delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prlm-ministru al guvernu
lui, care, la invitația Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, participă la festivitățile prile
juite de sărbătorirea centenarului 
eliberării Bulgariei de sub dominația 
otomană.

Din delegație fac parte tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
general-locotenent Gheorghe Gomo- 
iu, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului Politic 
Superior al armatei. Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Trofin Sime- 
drea, ambasadorul României la 
Sofia.

Intîlnire între primul ministru al guvernului
și președintele Consiliului de

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, s-a întâlnit 
miercuri diupa-amiază cu tovarășul 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului. de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

în cadrul convorbirii s-a exami
nat modul de înfăptuire a obiective
lor de colaborare economică, tehni- 
co-științifică, culturală și in alte do
menii de activitate, stabilite cu pri
lejul întâlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Ni.colae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jdvkov.

Au fost discutate, totodată, posi
bilitățile de extindere în continuare 
a colaborării și cooperării româno- 
bulgare în domenii de interes re-

R. P. BULGARIA

Pregătiri pentru sărbătorirea centenarului 
eliberării de sub dominația otomană

SOFIA 1 (Agerpres). — în întrea
ga Bulgarie se desfășoară manifestări 
premergătoare sărbătoririi, la 3 mar
tie 1978, a 100 de ani de la elibe
rarea tării de sub dominația otoma
nă. Capitala, Sofia, este îmbrăcată in 
haine de sărbătoare, pretutindeni sînt 
arborate steaguri și lozinci, iar la 
monumentele eroilor eliberării, cetă
țenii depun bucliete și jerbe de flori.

Jjj orașul Ruse, într-o atmosferă so
lemnă. a avut loc inaugurarea Pan
teonului, construit cu prilejul cente
narului eliberării. Aici sînt depuse 
rămășițele pămînțești ale eroilor care

„Cursa înarmărilor — incompatibilă cu aspirațiile 
de progres și pace ale popoarelor"

Intervenții ale reprezentanților țării noastre la Conferința de la 
Geneva a organizațiilor neguvernamentale asupra dezarmării

GENEVA 1 (Agerpres). — Cores
pondență specială: Lucrările Con
ferinței internaționale a organizații
lor neguvernamentale asupra dezar
mării au continuat în cadrul celor 
patru comisii de lucru. Dezbaterile 
privitoare. la raportul dintre dezar
mare, securitate și dezvoltare eco
nomică a statelor lumii au prilejuit 
delegaților români relevarea faptu
lui că, pe lingă pericolul pe care il 
comportă pentru pacea și securitatea 
lumii, cursa înarmărilor este incom
patibilă cu realizarea năzuințelor de 
progres și dezvoltare ale statelor, cu 
obiectivele făuririi unei noi ordini 
economice internaționale.

în cadrul acestui proces, au re

Pe aeroportul din capitala Bulga
riei, delegația a fost intimpinată de 
tovarășii Stanko Todorov, membru 
ai Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Krăstiu Tri- 
cikov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ghiorghi Iordanov, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.B., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Sofia. Mako Dakov, membru 
al C.C. al. P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Belcio Bel- 
cșv, Nikola Todoriev, Ianko Markov, 
miniștri, alte persoane oficiale.

★
La plecarea din Capitală; pe aero

portul Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii : Gheorghe Cioară, 
Paul Niculescu. Gheorghe Rădulescu, 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
miniștri ai guvernului, loan Avram, 
Ion Coman, Trandafir Cocîrlă, mi
niștri, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Petar Danailov Hris- 
tov, ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

român
Miniștri al R.P. Bulgaria

ci.proc, în conformitate cu înțelege
rile convenite intre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări.

Convorbirile au avut un caracter 
de lucru și s-au desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate și deplină 
înțelegere reciprocă. în spiritul bu
nelor relații existente între partide
le și popoarele țărilor noastre.

La convorbiri au participat tova
rășul Leonte Răutu, ceilalți membri 
ai delegației române.

★
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R.P. Bulgaria, tovarășul Stan
ko Todorov, a oferit un dineu în o- 
noarea tovarășului Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, și a ce
lorlalți membri ai delegației române.

au luptat pentru libertatea și inde
pendența țării.

La solemnitatea inaugurării Pan
teonului a participat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria.

Cu același prilej, la Sofia s-a des
chis o sesiune științifică la care parti
cipă oameni de știință, reprezentanți 
ai opiniei publice, oameni de artă și 
cultură. în cadrul sesiunii se vor pre
zenta peste 100 de referate și comu
nicări privind diverse aspecte ale 
luptei poporului bulgar pentru elibe
rarea de sub dominația otomană.

levat reprezentanții țării noastre, 
Organizației Națiunilor Unite îi re
vine un rol deosebit, tot mai impor
tant.

Reprezentanții țării noastre au re
levat că, în vederea atingerii mari
lor obiective în domeniul dezarmă
rii, România a propus, printre do
cumentele oficiale prezentate Ia cea 
de-a XXX-a sesiune a Adunării 
Generale, un program concret de 
dezarmare, care preconizează, între 
altele, încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totală, adop
tarea cu prioritate a unor măsuri • de 
dezarmare nucleară, restructurarea 
mecanismului de negocieri in do
meniul dezarmării.

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Prezentarea raportului cu privire la revizuirea constituției
PEKIN 1 (Agerpres). — Prima se

siune a celei de-a V-a Adunări Na
ționale a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, ale cărei lucrări au 
început, la 26 februarie, la Pekin, a 
continuat, miercuri, în ședință ple
nară — transmite agenția China 
Nouă — lucrările fiind prezidate de 
tovarășul Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, pre
ședinte executiv al actualei sesiuni.

Din însărcinarea C.C. al P.C. Chi
nez, Ie Cien-in, vicepreședinte al C.C. 
al P.C.C.. a prezentat, la cel de-al 
doilea punct de pe agenda sesiunii, 
Raportul cu privire la revizuirea 
constituției. După cum se subliniază 
in raport, constituția ce urmează a 
fi adoptată este „o nouă constituție 
pentru noua perioadă a dezvoltării 
revoluției socialiste și construcției so
cialiste a Chinei".

Raportorul a arătat, in continuare, 
că sarcina generală a poporului în
tregii țări in noua perioadă, stabi
lită la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.C. — in esență continuarea revo
luției în condițiile dictaturii prole- a noii perioade.

încheierea reuniunii de la Tripoli

Aprobarea documentelor pentru 
conferința la nivel înalt a O.U.A.

Deplină solidaritate cu
TRIPOLI 1 (Agerpres). — La Tri

poli s-au încheiat lucrările celei 
de-a XXX-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.).

Participanții la reuniune au apro
bat un proiect de rezoluție cu privi
re Ia Orientul Mijlociu și la Africa 
australă ce va fi prezentat viitoarei 
conferințe Ia nivel înalt a O.U.A., 
programată pentru luna iulie la 
Khartum.

Relevînd că problema palestiniană 
constituie nucleul conflictului din 
Orientul Mijlociu, rezoluția procla
mă sprijinul O.U.A. pentru Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei ca

Consultări în vederea reglementării 
conflictului etiopiano-somalez

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
Guvernul etiopian își reafirmă atașa
mentul față de principiile Organiza
ției Unității Africane și nu este îm
potriva medierii Comitetului O.U.A. 
pentru reglementarea conflictului so- 
malezo—etiopian — a declarat, la 
Addis Abeba, Berhano Baye, membru 
al Comitetului Permanent al Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei, șeful secției relații ex
terne a consiliului. Dar convorbirile 
dintre Etiopia și Somalia pot fi posi
bile numai cu condiția retragerii tru
pelor somaleze de pe teritoriul etio
pian — a adăugat el.

Berhano Baye a plecat în fruntea 
unei delegații etiopiene la Lagos, 
pentru a înmîna șefului guvernului

Pentru transferul liber de tehnologii nucleare 
în scopuri pașnice

VIENA 1 (Agerpres). — La Viena 
au început convorbiri între Sigvard 
Eklund, director general al Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică (A.I.E.A.), și Dobrosav Ciu- 
lafici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, în legătură cu promovarea co
laborării dintre Iugoslavia și A.I.E.A.

în cursul convorbirilor, relatează 
agenția Taniug, Dobrosav . Ciulafici 
a subliniat că în sfera utilizării teh
nologiei nucleare în scopuri pașnice 
țările în curs de dezvoltare depind 
încă in mare măsură de țările dezvol
tate. El a atras atenția asupra tendin
țelor din ce în ce mai evidente de 
monopol manifestate de diferite gru

tariatului. înfăptuirea măsurilor vi- 
zînd transformarea Chinei intr-o 
'tară socialistă mare, puternică și mo
dernă pînă la sfîrșitiul secolului — 
este legiferată in proiectul constâtu- 
ție'i revizuite.

In continuarea raportului sînt ex
plicate 0 serie de prevederi din 
preambul și unele articole ale pro
iectului de revizuire a constituției. A- 
cestea se referă, în principal, la obiec
tivul larg al Frontului Unit Revoluțio
nar și unitatea poporului chinez de 
toate naționalitățile, la imperativul de 
a se acorda un rol deplin democra
ției socialiste în scopul stimulării en
tuziasmului maselor populare pentru 
îndeplinirea sarcinii generale a noii 
perioade, la exercitarea conducerii 
democratice cu participarea maselor 
largi, astfel incit să fie îmbinate o 
democrație largă și un înalt grad de 
centralism, la consolidarea bazei e- 
conomice socialiste și dezvoltarea în 
ritm înalt a forțelor productive, la 
importanta și promovarea riguroasă 
a activității științifice și tehnologice 
pentru îndeplinirea sarcinii generale 

mișcările de eliberare
singur reprezentant legitim al po
porului palestinian în lupta sa pentru 
redobîndirea drepturilor naționale.

Consiliul condamnă așa-numita 
înțelegere internă din Rhodesia 
intervenită între primul ministru al 
regimului rasist minoritar, Ian Smith, 
și unii lideri ai populației de culoare, 
exprimind, totodată, sprijinul O.U.A. 
față de Frontul Patriotic din Zim
babwe, condus de Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe.

Consiliul ministerial al O.U.A. s-a 
pronunțat in favoarea creșterii spriji
nului multilateral acordat mișcării de 
eliberare din Namibia — S.W.A.PO.

federal al Nigeriei un mesaj din par
tea lui Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu al Etiopiei.

TRIPOLI 1 (Agerpres). — Colonel 
Moammer El-Geddafi, secretar ge
neral al Congresului General Popu
lar, șeful statului Jamahiria Libia- 
nă, și Siad Barre, președintele So
maliei, au avut, marți seara, la Tri
poli, o convorbire — a anunțat pos
tul de radio libian. Concomitent, au 
început și convorbirile oficiale între 
delegația car.e-L însoțește pe preșe
dintele Barre'lil vizita sa la Tripoli 
și o1'delegație a guvernului , țării- 
gazdă. .

puri. care caută sancționarea pozi
ției lor privilegiate in 'domeniul e- 
nergiei' nucleare. Țările in curs de 
dezvoltare, precum și unele țări 
dezvoltate privesc o asemenea abor
dare ca o încercare serioasă de 
restringere a dreptului la dezvoltarea 
independentă a tehnologiei nucleare 
in scopuri pașnice și la utilizarea 
liberă a propriilbr lor resurse. Ne- 
proliferarea armelor nucleare este o 
problemă de responsabilitate . politică 
a tuturor popoarelor și a fiecărei 
țări în. parte, în timp ce transferul 
de tehnologii nucleare în scopuri 
pașnice este o problemă de libertate, 
suveranitate și egalitate a tuturor 
națiunilor.

Complexul de la 
Hamrawein — 

rod al cooperării 
româno-egiptene 
Au început probele 

tehnologice la centrala 
termoelectrică

CAIRO 1 (Agerpres). — Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului român, a vizitat complexul de 
extracție și îmbogățire a fosfaților 
de la Hamrawein, de pe malul Mării 
Roșii, care se realizează în cooperare 
cu țara noastră. Cu acest prilej s-a 
făcut o analiză a stadiului realizării 
acestui important obiectiv al econo
miei naționale egiptene și s-au con
venit măsurile ce trebuie întreprinse 
de către ambele părți în vederea pu
nerii în furicțiune, în lunile urmă
toare, a primei linii tehnologice de 
concentrare a fosfaților. în prezența 
delegației române au început probele 
tehnologice la prima turbină româ
nească de la centrala termoelectri
că. Această centrală va asigura cu 
energie electrică întregul complex, 
precum și noua localitate Hamrawein.

Prima sesiune a Comisiei 
mixte interguvernamentale 

româno-ecuadoriene 
de colaborare economică
QUITO 1 (Agerpres). — La Quito 

au început lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte interguvernamentale 
româno-ecuadoriene de colaborare e- 
conomică. Cele două părți exami
nează stadiul actual al relațiilor e- 
conomice dintre România și Ecuador, 
posibilitățile de extindere și diver
sificare. a schimburilor comerciale, 
precum și de concretizare a unor ac
țiuni de cooperare in domenii de in
teres reciproc.

Delegația română este condusă de 
Alexandru Mărgăritescu. prim-ad- 
junct al1 ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. iar cea ecuadoriană de Mil
ton Cevallos, subsecretar în Ministe
rul Industriei, Comerțului și Colabo
rării.

DAKAR

Leopold Sedar Seughor reales 
președinte al Senegalului

DAKAR 1 (Agerpres). — Leopold 
Sedar Senghor a fost reales pre
ședinte al Senegalului in urma alege
rilor desfășurate la 26 februarie. Re
zultatele definitive ale alegerilor, pu
blicate la Dakar, arată că Leopold 
Sedar Senghor, candidat din partea 
Partidului Socialist, de guvernămînt. 
a obținut 82 la sută din voturi. Al 
doilea candidat la postul de pre
ședinte. A. Wade,' din partea Parti
dului Democratic, de opoziție, a to
talizat 18 la sulă din voturi.

Nicaragua

Represiuni sîngeroase 
împotriva insurgenților

MANAGUA 1 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile internaționale 
de presă, situația continuă să fie 
încordată la Managua și -in restul 
țării, violente incidente fiind sem
nalate in ultimele zile la Leon, 
Jinotepe și Diriamba. La Leon, 
90 km vest de Managua, „Gar
da Națională" a atacat participanții 
la o manifestație studențească,, căro
ra li se alăturase populația din car
tierul Subtiava. Potrivit agenției 
U.P.I., incidentele din Leon s-au sol
dat cu moartea, a 22 persoane. Cele 
mai puternice ciocniri între populație 
și armată au fost înregistrate însă 
în orașul Masaya, la 30 km est de 
Managua. Peste o sută de persoane 
au fost ucise.

BUDAPESTA

Consfătuire a secretarilor Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele țări socialiste
între 27 februarie și 1 martie 1978 

a avut loc la Budapesta o consfătuire 
a secretarilor cu probleme ideologice 
și internaționale ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socia
liste. La consfătuire au fost repre
zentate Partidul Comunist Bulgar, 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
Partidul Comunist din Cuba, Parti
dul Socialist Unit din Germania, 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, Partidul Comunist Român, 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidul Comunist din 
Vietnam.

Din partea Partidului Comunist 
Român au participat tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan ’ Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Participanții la reuniune au pro
cedat la o informare reciprocă pri
vind activitatea politico-ideologică a 
partidelor lor, colaborarea in acest 
domeniu și au efectuat un schimb 
de păreri in legătură cu unele pro
bleme internaționale actuale. S-a re
marcat cu satisfacție caracterul rod
nic ăl colaborării bilaterale și multi
laterale dintre țările reprezentate in 
domeniul propagandei, științelor so
ciale. învățămintului, culturii și s-a 
exprimat hotărîrea de dezvoltare in 
continuare a acesteia. Desfășurarea 
unei asemenea colaborări, ținîndu-se 
seama de condițiile în care acțio
nează fiecare partid, contribuie la 
abordarea problemelor de interes 
comun, la popularizarea realizărilor 
țărilor socialiste, a politicii lor in
terne și externe.

în cadrul reuniunii au fost rele
vate acțiunile desfășurate in cinstea 
celei de-a 60,-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Acest jubiileu, marcat pe larg îm 
lume, precum și sărbătorirea altor 
aniversări și evenimente însemnate 
din viața partidelor și popoarelor 
dim țările socialiste au evidențiat in 
mod convingător importanța succe
selor remarcabile ale socialismului 
în toate domeniile de activitate, au 
contribuit la o mai largă răspândire 
in lume a ideilor marxist-leniniste, 
a. .marilor idealuri de. pace, liberta
te. independență ale popoarelor, ale 
socialismului. La consfătuire s-a 
subliniat, de , asemenea, necesitatea 
ca și în viitor să fie marcate cores
punzător datele importante ale miș
cării muncitorești și revoluționare, 
ale popoarelor din țările socialiste.

O mare atenție s-a acordat rolului 
mijloacelor de informare în masă și 
de propagandă în activitatea politi
că internațională contemporană. A 
fost, exprimată părerea că acestea 
trebuie să aducă o contribuție pozi
tivă la cauza adîncirii destinderii, 
frânării cursei- înarmărilor, înfăptui
rii dezarmării, întăririi încrederii 
între popoare, dezvoltării colaboră

Primirea participanjilor 
de către tovarășul Jănos Kadar

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 1 martie, to
varășul Jănos Kădăr. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a primit pe secre
tarii cu problemele ideologice și in
ternaționale ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste parti
cipante la consfătuirea care a avut 
loc la Budapesta.

Din partea Partidului Comunist Ro
mân a participat tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Jănos 
Kădăr a informat despre preocupă
rile P.M.S.U. in domeniile ideologiei 

rii reciproc avantajoase pe multiple 
planuri dintre state, indiferent de 
orânduire socială.

O atenție deosebită s-a acordat 
pericolelor ce decurg din continua
rea și intensificarea cursei înarmă
rilor, din crearea de nod tipuri de 
arme de distrugere în masă — in
clusiv a bombei cu neutroni — fapt 
care ridică un obstacol imens în ca
lea normalizării relațiilor internațio
nale. Partidele participante la con
sfătuire se pronunță pentru adopta
rea de măsuri ferme de dezarmare 
și, în primul rînd, de dezarmare nu
cleară. înlăturarea rezistenței pe 
care o opun față de aceasta cercu
rile reacționare din țările N.A.T.O., 
alte forțe conservatoare constituie o 
cerință. urgentă, de importanță vi
tală pentru toate popoarele.

Participanții la consfătuire au ex
primat solidaritatea partidelor lor cu 
lupta dreaptă a comuniștilor, a forțelor 
revoluționare, progresiste și de elibe
rare națională cu lupta tuturor po
poarelor împotriva politicii imperia
liste-de forță si dictat, ă oricăror în
cercări de a împiedica manifestarea 
liberă a voinței lor, pentru indepen
dență națională, suveranitate, invio
labilitatea frontierelor, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-si 
hotărî singur soarta, fără amestec din 
afară, pentru progres social și cola
borare internațională egală în drep
turi.

Participanții la reuniune au con
damnat ferm acțiunile anticomuniste, 
încercările cercurilor imperiala '/• 
reacționare de a denatura politica pa
rilor socialiste și de a se amesteca în 
treburile lor interne. A fost relevată 
necesitatea de a se asigura o infor
mare obiectivă mai largă cu privire 
la activitatea tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, a popoarelor 
țărilor socialiste, la înfăptuirile lor în 
făurirea noii societăți, la dezvoltarea 
colaborării lor reciproce. Vorbitorii 
au subliniat însemnătatea unei largi 
popularizări a eforturilor constructive 
ale țărilor socialiste îndreptate spre 
întărirea securității, internaționale, 
spre înfăptuirea consecventă si inte
grală. de către toate statele partici
pante la Conferința general-europea- 
nă. a prevederilor Actului final adop
tat la Helsinki. A fost exprimată con
vingerea că o premisă importantă a 
adîncirii destinderii, consolidării păcii 
Și securității o constituie eforturile 
comune ale tuturor țărilor europene 
îndreptate în acest scop, ținîndu-se 
seama de experienței pozitivă acumu
lată în domeniul colaborării statelor, 
indiferent de mărimea si orinduirea 
lor socială.

Participanții la consfătuire au re
afirmat hotărîrea partidelor lor de a 
contribui la înfăptuirea consecventă 
a. concluziilor Conferinței de la Ber
lin. din 1976. a partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lucru. în 
spiritul egalității in drepturi, respec
tului reciproc și solidarității interflăr 
ționale.

Si vieții internaționale și a rugat să 
se transmită un mesaj de prietenie 
si urări de succese partidelor repre
zentate. un salut cordial secretarilor 
generali și primilor secretari ai Co
mitetelor Centrale ale partidelor, co
muniste și muncitorești participante 
la consfătuire.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

★ i
Miercuri seara. Comitetul Central 

al P.M.S.U. a oferit o recepție în o- 
noarea pârtiei panților la Consfătuirea 
secretarilor Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste si muncitorești 
care a avut loc la Budapesta.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ agențiile de presă transmit :
Franța înaintea alegerilor parlamentare
Deși deschisă oficial abia la 20 fe

bruarie, campania electorală din 
Franța este, sub " diferite forme, în 
plină desfășurare de mai multe luni 
de zile. Ca urmare a mizei deosebit 
de importante, alegerile parlamen
tare, ce se vor desfășura în două 
tururi de scrutin, la 12 și 19 martie, 
au antrenat și mobilizat toate for
țele partidelor politice din Franța, 
angajate în competiție.

Disputele și înfruntările electorale 
au ca bază obiectivă de pornire si
tuația actuală economică și socială, 
perspectivele de viitor, din care de
curg în mod firesc soluții propuse 
pentru depășirea dificultăților, pen
tru combaterea inflației, a șomajului, 
pentru redresarea economică.

Datele situației le prezintă în mod 
succint publicația „NOUVEL ECO
NOMISTE", care apreciază că „anul 
197S va semăna mult cu 1977. Dezvol
tarea va fi modestă (3,25 la sută), 
inflația se va stabiliza la un' nivel 
ridicat, iar șomajul se va menține 
cu mult peste un milion".

„Franța — scrie,- la rîndul său, cu
noscutul comentator Maurice Duver- 
ger — înfruntă, concomitent cu ce
lelalte țări industrializate din Occi
dent, o criză gravă și profundă... Dacă 
un nou echilibru va putea fi stabilit 
cindva, el va fi profund diferit de 
cel care l-am cunoscut în ultimele 
decenii".

în cadrul acestui proces complex, 
discrepanțele sociale in Franța, ca 
și în alte țări occidentale, s-au con
turat și mai pregnant, eforturile 
de absorbire a crizei făcîndu-se în 
special pe seama sacrificiilor impuse 
păturilor largi ale populației, inclu
siv micii. întreprinzători și comer- 
cianți.

Care sînt partidele dispuse să-și 
asume răspunderea guvernării în 
această situație complicată ? Aparent 
evantaiul partidelor politice ce soli
cită mandatul alegătorilor este destul 
de larg. Totuși, ele sînt în general 
grupate în „partidele majorității" și 
cele ale „stângii", aflate în ultimii 

20 de ani în opoziție. Din alianța 
guvernamentală fac parte Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.-gaulliștii, 
conduși în prezent de fostul premier 
Jacques Chirac, care dispun de 184 
de mandate în Adunarea Națională 
din totalul de 306 ale „majorității"), 
Partidul Republican (grupînd par
tizanii președintelui Valery Gis- 
card d’Estaing), Centrul Democratic 
și Social (C.D.S.), radicalii de 
dreapta. în . ciuda divergențelor tot 
mai frecvente care-i separă pe „gis- 
cardieni" de „gaulliști", partidele 
„majorității" au convenit, încă din 
septembrie 1977, să se prezinte cu 
o platformă electorală comună spre 
a da impresia unității. Cu toate 
acestea, republicanii, C.D.S. și radi
calii de dreapta au hotărît.să pre
zinte candidați comuni, ca reprezen
tanți ai „Uniunii pentru Democrația 
franceză", în intenția evidentă de a 
se delimita de gaulliști — ceea ce, 
practic, nu face decît să pună și mai 
mult în evidență divergențele din 
rîndul grupării majoritare.

Liderii partidelor „majorității" 
apreciază că procesul de redresare 
economică — inițiat în septembrie 
1976 prin „planul Barre" — este abia 
în curs. în cadrul campaniei elec
torale ei accentuează în mod deose
bit unele rezultate pozitive în ceea 
ce privește înviorarea conjuncturii 
— reducerea, într-o anumită măsură, 
a deficitului balanței comerciale, 
creșterea exporturilor, o oarecare di
minuare a șomajului și a ratei infla
ției .•— sperind să cîștige încrederea 
și voturile alegătorilor sub lozinca „Sâ 
trecem de alegeri pentru a con
tinua lupta antiinflaționistă" („planul 
Barre" fiind eșalonat pe trei ani).

Ponderea principală în campania 
electorală a grupărilor „majorității" 
o ocupă însă polemica ascuțită cu 
partidele stîngii, zugrăvirea în cu
lori sumbre a perspectivelor unei 
victorii a acestora din urmă.

După cum se știe, în ultimii ani, 
în rîndul electoratului francez și-a 

găsit expresie năzuința tot mai con
turată a unei largi majorități a 
populației spre schimbare și înnoire, 
în scrutinul din 1973, partidele de 
stingă au întrunit 46,93 din voturi 
pe liste separate, dar, din cauza sis
temului electoral ce le dezavanta
jează, au obținut numai 176 de man
date in parlament din totalul de 419. 
Evoluția observată în 1973 în op
țiunile corpului electoral a fost con
firmată de alegerile municipale din 
martie 1977, cînd partidele de stânga 
au cîștigat majoritatea absolută a su
fragiilor.

în aceste împrejurări, Partidul 
Comunist Francez, Partidul Socialist 
și Mișcarea radicalilor de stingă au 
convenit să prezinte „o alternativă 
autentică" de guvernare la politica 
partidelor „majorității". Prin eforturi 
comune s-a ajuns încă în 1972 la ela
borarea Programului comun de gu
vernare al stîngii, incluzînd măsuri 
pentru depășirea actualelor dificultăți 
economice, cum ar fi o mai echita
bilă așezare a impozitelor, naționali
zarea unor întreprinderi și instituții 
bancare ș.a., în vederea deschiderii 
căii spre transformări democratice 
mai profunde. „Proiectele stîngii 
— constata ziarul „LE MONDE" — 
corespund mai bine necesităților si
tuației : naționalizările pot oferi mij
loacele necesare unei reconversiuni 
industriale și aceasta ar restrînge 
discrepanțele pe planul veniturilor". 
în primăvara anului 1977, P.C.F. a 
luat inițiativa actualizării Programu
lui comun spre a fi pus în concor
danță cu schimbările intervenite în 
situația internă și internațională. 
Negocierile angajate de reprezen
tanții celor trei partide s-au între
rupt la 23 septembrie anul trecut, 
fără a se ajunge la înțelegerea do
rită.

Este pozitiv totuși faptul că în 
ciuda deosebirilor de vederi, ex
puse public, adesea pe un ton po
lemic, comuniștii și socialiștii nu 
exclud posibilitatea reluării convor
birilor pentru definirea eventualei 

lor cooperări în cadrul unui guvern 
al stângii. P.C.F. a adresat socialiști
lor apelul de a relua, înainte de 
12 martie, fără condiții prealabile, 
negocierile privind Programul, com
ponența guvernului și modalitățile 
de desistafe a candidaților (renun
țarea în favoarea candidatului celui 
mai bine plasat al stîngii în al doi
lea scrutin).

Liderii socialiști consideră pe de
plin posibilă o întâlnire a reprezen
tanților stîngii intre cele două tururi 
de scrutin,, dar nu pentru a se dis
cuta asupra reactualizării Programu
lui comun, cerînd comuniștilor spri
jinirea în mod automat a candidatu
lui cu. cele mai mari șanse de succes 
la turul ăl doilea de scrutin.

în această situație, P.C.F. și p.S.F. 
se prezintă în alegeri cu pro
grame proprii, bazate în bună parte 
pe interpretarea pe care o dau in 
prezent, fiecare în. parte, Programu
lui comun. ,,Nouvel Observateur" 
apreciază că „experții P. S. au luat 
în considerare doar parțial ansamblul 
de măsuri sociale incluse în progra
mul comun din 1972".

O problemă dezbătută în timpul 
campaniei electorale este posibilita
tea conlucrării actualului președinte 
al republicii, al cărui mandat expiră 
în 1981, cu un guvern format din 
reprezentanții partidelor- de stânga. 
Cu o lună înaintea alegerilor, pre
ședintele Giscard d’Estaing a clarifi
cat această chestiune, afirmînd că 
dacă - stânga cîștigă scrutinul, el nu 
se va putea opune aplicării „progra
mului comun al stîngii".

Pînă în prezent, sondajele de opi
nie, evident, cu toate limitele pe care 
acest sistem le implică, plasează. în 
unanimitate partidele de stînga in 
avans față de grupările „majorității". 
Pe de altă parte, majoritatea obser
vatorilor sînt de acord că situația nu 
se va clarifica de la primul scrutin, 
hbtărîtor fiind cel de-al doilea, din 
19 martie.

Petre STĂNCESCU

întrevedere Gierek -
Dolunt. Pr>mul secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Edward Gierek, 
s-a întâlnit cu Stane Dolanț. secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care se, află într-o vizită 
prietenească de lucru în Polonia, in
formează agenția Taniug. în cursul 
convorbirii au fost discutate proble
me de interes comun legate de 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări. S-a procedat, de asemenea, lâ 
un schimb de vederi asupra situației 
mișcării muncitorești internaționale 
și au fost analizate probleme legate 
de situația din Orientul Mijlociu, 
Africa și din alte părți ale lumii.

Adunarea F.M.T.D., desfă- 
șurată la Berlin, și-a încheiat miercuri 
lucrările. în cțidrul ultimei ședințe 
plenare, adunarea a adoptat o serie 
de documente privind principalele 
evenimente ale vieții politice inter
naționale, Unele aspecte ; alfe mișcării 
internaționale de tineret, precum și 
obiectivele viitoare ale activității Fe
derației Mondiale a Tineretului. De
mocrat. Adunarea a ales organele 
executive ale federației. Uniunea Ti
neretului Comunist din România a 
fost realeasă in calitate de membră 
a Comitetului Executiv si a Biroului 
F.M.T.D.

Ceremonie de învesti
tură. Luînd cuvîntul în cadrul ce
remoniei de învestitură în funcția 
de președinte al Finlandei, Urho 
Kekkonen a declarat, între altele, că 
fericirea poporului finlandez este le
gată, înainte de, toate, de asigurarea 
libertății și . independenței statului. 
De aceea — a spus el — trebuie să 
desfășurăm o asemenea linie politică 
externă care să ducă la întărirea pă
cii și prieteniei, pe calea deschisă de 
predecesorul meu Paasikivi.

Acord iugoslavo-bulgar.
La Ministerul de Externe al Iugosla
viei a fost semnat un acord cu pri

vire la schimbul de mărfuri si Ia 
cooperarea in domeniile economic si 
tehnico-științific în zona de graniță 
dintre Iugoslavia și Bulgaria, infor
mează agenția Taniug. Acordul 
prevede ca valoarea schimburilor de 
mărfuri să se ridice la 5 milioane 
dolari pentru fiecare parte.

La I martie, la Tokio a avut 
loc deschiderea festivă a ex
poziției „Produse pentru ex
port ale industriei românești de 
bunuri de consum", prezentată 
sub auspiciile Organizației Ja
poneze pentru Promovarea Co
merțului Exterior (JETRO). La 
ceremonia de deschidere a ex
poziției au participat reprezen
tanți guvernamentali și pre
ședinți de companii și organi
zații economice japoneze, zia
riști, reprezentanți ai corpului 
diplomatic, reprezentanți ai or
ganizațiilor exportatoare româ
nești și membri ai Ambasadei 
țării noastre la Tokio.

Partidul Comunist Ger
man continuă să . considere drept 
una din sarcinile sale primordiale 
lupta pentru întărirea unității dintre 
clasa muncitoare și mișcarea sindi
cală — a declarat președintele P.C.G., 
Herbert Mies, în cuvîntarea rostită 
la ședința Prezidiului P.C.G. consa
crată pregătirii alegerilor în consiliile 
de producție din întreprinderile in
dustriale. El a adăugat că aceste ale
geri — eveniment important în viața 
oamenilor muncii și ’a organizațiilor 
lor sindicale — se vor desfășura in 
condițiile unei lupte tot mai acute 
între muncă-și capital.

Orientul Mijlociu, vorbind 
ziariștilor după întrevederea avută 
cu președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, la Ismailia, Alfred Atherton, 
asistentul secretarului de stat al 
S.U.A., a declarat că a constatat, ca 
și înainte, dorința vie a șefului statu

i
lui egiptean de a menține procesul 
in direcția păcii. Trimisul, american 
a arătat că discuțiile au fost deta
liate. in cadrul lor informindu-1 pe 
președintele egiptean despre rezulta
tele convorbirilor purtate la Ierusa
lim cu oficialitățile israeliene. „Fap
tul că sînt aici și că voi reveni dacă 
va fi necesar înseamnă că procesul 
continuă și că nu este in nici un 
sens blocat", a adăugat el.

împrumut acordat Portu
galiei de S.U.A. statele Uni- 
te au acordat Portugaliei un împru
mut de 300 milioane dolari, potrivit 
unui acord semnat miercuri la Lisa
bona de reprezentanți ai guvernelor 
celor două țări. Suma reprezintă 
contribuția Statelor Unite la împru
mutul in valoare totală de 750 mili
oane dolari pe care un grup de 11 
țări occidentale au consimțit să îl a- 
corde Portugaliei.

Interzicerea activităților 
politice în Pakistan. Ad™inis- 
tratorul șef al legii marțiale din Pa
kistan, generalul Zia-Ul-Haq, a sem
nat, la 28 februarie, o ordonanță în 
baza căreia a fost interzisă din nou, 
pentru o perioadă de o lună, orice fel 
de activitate politică în țară — trans
mit agențiile France Presse și United 
Press International. Este interzisă, de 
asemenea, publicarea de informații 
privind probleme politice. Constitui
rea sau sprijinirea unui partid poli
tic, indiferent sub orice formă, pînă 
la 31 martie, sînt pasibile de , pedepse 
pînă la șapte ani închisoare, potrivit 
ordonanței amintite.

Grevă generală în Islan
da. Is,anc*a a fost declanșată 
miercuri o grevă generală de 48 de 
ore, care a întrerupt practic orice 
activitate economică în această țară. 
Sindicatele au anunțat că acțiunea 
reprezintă un protest față de deciziile 
guvernului și parlamentului prin care 
se pune capăt sistemului de indexare 
a salariilor în funcție de creșterea 
costului vieții.
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