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SERVICIILE PUBLICE
în concordanță cu posibilitățile mereu mai 
mari ale economiei noastre, cu cerințele

în continuă creștere ale populației
în cadrul „Programului de creștere 

a nivelului de trai în anii 1976—1980“, 
aprobat de Conferința Națională a 
partidului, serviciile publice ocupă un 
loc important, creșterea stabilită — 
de 75,3 la sută în 1980 față de anul 
1975 — fiind superioară tuturor indi
catorilor de bază ai nivelului de trai. 
Este o consecință firească a schimbă
rilor profunde ce au loc în dezvolta
rea economiei naționale. în creșterea 
^capacității sale de a răspunde într-o 
măsură sporită solicitărilor de con
sum ale fietărei familii, este rezul
tatul majorării generale a retribuției 
și a celorlalte venituri ale oamenilor 
muncii, care conduc la creșterea ce- 
i-erii de consum a populației. •

în primii doi ani ai actualului cin
cinal, ca urmare a măsurilor de dez
voltare a bazei materiale, a îmbună
tățirii activității unităților existente, 
oferta de servicii a sporit cu aproa
pe 3 miliarde lei fată de volumul 
realizat în 1975. Cu toate acestea, bi
lanțul de ansamblu în sectorul servi
rii populației a fost nesatisfăcător. A- 
nul trecut, bunăoară, s-a realizat ceva 
mai puțin de jumătate din ritmul de 
creștere stabilit, respectiv 4,5 la sută, 
față de 12,5 la sută cît se prevăzuse 
în plan. Aceasta dovedește că nu în 
toate domeniile s-a manifestat preo
cuparea necesară pentru extinderea 
prestațiilor de servicii către populație, 
cele mai mari restante înregistrîp- 
du-le unitățile cooperației meșteșu
gărești, cele aparținînd Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor. 
Ministerului Turismului, cooperației 
agricole și de consum, consiliilor 
populare. în acest an,, ținîndu-se sea
ma de rămînerile în urmă de pînă 
acum, de cerințele în continuă creș
tere ale populației, de sporirea ge
nerală a retribuției oamenilor mun
cii, în curs de înfăptuire, s-a prevă
zut prin. planul unic național un 
ritm de creștere a volumului de ser
vicii superior anilor precedent!de 
15 la sută — cel mai mare din în
treaga perioadă a construcției socia
liste. în acest fel, anul 1978 urmează 
să marcheze o etapă calitativ nouă, 
impusă de necesitatea îndepliniri^ 
prevederilor din Programul partidu
lui, potrivit căruia „o atenție deose
bită va fi acordată dezvoltării servi
ciilor publice în orașe și sate, satis
facerii celor mai diverse cerințe ale 
unei vieți civilizate, moderne".

în prezent, atenția principală a tu
turor factorilor răspunzători de orga
nizarea serviciilor se cere îndreptată 
spre 'extinderea rețelei de unități, 
spre realizarea și amenajarea de noi 
ateliere prestatoare. în vederea creș
terii capacității de servire, corelării 
corespunzătoare a acesteia cu nivelul 
solicitărilor populației. Referindu-se 
la necesitatea utilizării judicioase a 
bazei materiale existente și a fondu
rilor importante de investiții prevă
zute pentru acest sector, în Mesajul 
adresat Congresului cooperației meș
teșugărești din 1976, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta că va trebui să se 
pună un accent și mai mare pe orga
nizarea de unități specifice prestări
lor de servicii către populație, urmă- 
rindu-se cuprinderea cît mai judici
oasă cu astfel de unități a teritoriului 
localităților urbane, mai ales a noilor 
cartiere de locuințe, precum și intro
ducerea unor forme moderne și efi
ciente de servire a populației.

Răspunderea principală pentru asi
gurarea spatiilor de servire, pentru 
folosirea cu mai multă chibzuință a 
celor existente, ca și pentru introna
rea ordinii și disciplinei, creșterea 
simțului de responsabilitate civică a 
tuturor cooperatorilor o poartă, în 
primul rînd. organizatorii serviciilor 
publice,, conducerile cooperativelor 
meșteșugărești și de consum, uniunile 
lor județene. Este de datoria lor să 
depună toate eforturile pentru reali
zarea integrală a planului de con- 
strucții-montaj. pentru recuperarea 
tuturor rămînerilor în urmă de anul 
trecut, alocînd în acest scop un vo
lum de investiții superior, corespun
zător creșterilor stabilite prin planul 
de stat pentru activitatea de servire 
publică. în aceeași măsură sînt însă 
răspunzătoare și consiliile populare 
care, prin întreprinderile lor de con
strucții, au datoria șă pună la dispo
ziția- unităților prestatoare de -servicii 
noile spații planificate.' De aceea, 
este necesar ca in planurile de con
strucții să fie incluse, cu prioritate, 
acele blocuri de locuințe care au pre
văzute la parter spații amenajabile, 

. astfel îneît în toate localitățile și, 
îndeosebi, în cartierele noi — unde 
atelierele de servire sînt în prezent 
insuficiente — cerințele populației 
să fie acoperite în întregime. O solu
ție eficientă și, in același timp, ope-

rativă pentru acoperirea deficitului 
de spații — la care organizatorii de 
servicii ar trebui să apeleze mai in
sistent — o constituie amenajarea de 
ateliere mobile in chioșcuri tipizate. 
Experiența unor județe, care folosesc 
această metodă cu bune • rezultate, 
pledează pentru o mai largă răspîn- 
dire a ei, întrucît cu cheltuieli mi
nime șl intr-un timp scurt se poate 
completa provizoriu rețeaua de ate
liere.

Odată cu preocuparea pentru extin
derea rețelei de unități și sporirea 
capacității de servire va trebui — în 
conformitate cu cerințele Programu
lui de dezvoltare a prestărilor de ser
vicii pentru populație în perioada 
1976—1980, elaborat din inițiativa și 
sub conducerea directă a secretarului 
general al partidului — să se acorde 
mai multă atenție decit pînă acum 
pregătirii de noi contingente de mese
riași. ridicării calificării tuturor celor 
care lucrează în acest domeniu de cel 
mai larg interes public.

O importantă rezervă de sporire a 
capacității unităților de servire, mai 
ales ale cooperației meșteșugărești și 
de consum, o constituie folosirea judi- 
cioasă a forței de muncă existente 
in aceste sectoare, astfel incit. cea . 
mai mare parte a meseriașilor să lu
creze nemijlocit pentru servirea pu
blicului. Desigur, 
produse de serie sau în 
cu diferite __ 1_,____  __  _
necesitate, dar nu trebuie pierdut 
din vedere 
cooperației 
sum, a celorlalte sectoare de servire 
este să execute, în primul rînd, lu
crări cerute direct de populație, de 
cetățeni. Totodată, este necesar să se 
ia măsuri ‘in întreaga rețea de ser
vire publică; pentru ca — in con
formitate cu sarcinile stabilite de 
prograrpul amintit — să se realizeze 
calificarea de noi lucrători, îndeo- 
sebi-pjsntru acele servicii deficitare; 
cum stat : reparații in construcții și 
întreținerea locuințelor, întreținerea 
și repararea bunurilor de folosință 
îndelungată, a autoturismelor și al
tele. în același timp, trebuie să se 
asigure un sistem mai eficient de 
creștere a calificării profesionale, de 
extindere a policalificării in diferite 
ramuri.

întreprinderea de componente elec
trice pasive din Curtea de Argeș: 
ca și in alte unități ale industriei 
electrotehnice și electronice, femeile 
constituie o bună parte din perso

nalul muncitor
Foțo : E. Dicliiseanu

realizarea unor 
cooperare 

unități economice este o
nici o clipă că menirea 

meșteșugărești și de con--

(Continuare în pag. a IlI-a)

VERSUL IUBIRII
DE PATRIE,

la înălțimea acestui
sublim sentiment

Iubirea de patrie este 
acel sentiment pro
fund destinat să dea 
sens vieții și. ca atare, 
care poate să fecun
deze în cel mai înalt 
grad arta, poezia. în 
momentele mari de 
răscruce ale istoriei 
poporului nostru s-au 
înălțat întotdeauna vo- 

. cile poeților dind glas 
iubirii de țară. Cuvin
tele testamentare ale 
lui Văcărescu, lăsind 
urmașilor săi moște
nirea creșterii limbii 
românești și a patriei 
cinstire, au o valoare 
premonitorie pentru 
scriitorii ce-i vor urma. 
Dar Văcărescu nu era 
cel dintîi om al con
deiului care-și expri
ma prin cuvintul scris 
atașamentul la valo-" 
rile naționale. Să a- 
mintim doar cărturarii 
Școlii Ardelene, care 
au inălțat adevărate 
monumente însuflețite 
și însuflețitoare ale 
țării pe care o visau, 

acestor 
bătrânii 

dintîi 
unității

va concretiza princi
piile călăuzitoare in
tr-un program și în- 
tr-un corpus de texte. 
Mihail Kogălniceanu 
va scrie în Introducția 
la Dacia literară : „Is
toria noastră are des
tule fapte eroice, fru
moasele noastre țări 
sînt destul de mari, 
obiceiurile noastre des
tul de pitorești și de 
poetice pentru ca să 
putem găsi si la noi 
sujeturi de scris, fără

Opinii
de Nicolae

BALOTĂ

STRĂLUCITĂ VICTORIE POLITICĂ
A FORJELOR POPULARE UNITE

„Instaurarea guvernului de la 6 martie nu a fost un act 
politic întîmplător sau efectul unei simple conjuncturi, ci re
zultatul unor crîncene bătălii de clasă, revoluționare, duse cu 
arma în mină, în care au ieșit victorioase clasa muncitoare, 
forțele revoluționare, democratice, care, în strînsă unitate, au 
reușit să lichideze împotrivirea înverșunată a reacțiunii și să 
cucerească pe cale revoluționară puterea politică în stat“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Suplimentar - 
11 000 tone lignit

Harnicii mineri ai bazinului 
carbonifer al Baraoltului, prin- 
tr-o organizare superioară a 
producției — oglindită de depă
șirea sarcinii planificate la pro
ductivitatea muncii cu aproape 
10 la sută — au reușit să livre
ze, 'peste prevederile ' planului 
primelor două luni ale acestui 
an, mai mult de 11 000 tone de 
lignit. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele 
minei Vîrghiș și carierei Racoș, 
(Tomori Gâza).

Un succes de prestigiu :
100 000 tone de fontă

Răspunzind cu elan muncito
resc hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, colectivul 
de la Furnalul nr. 5 de 2 700 mc 
de pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați, cel mai mare 
agregat de acest fel din țară, 
care a - debutat Accent - iif pro
ducție, . a raportat simbătă rea
lizarea celei de-a suta mie tonă 
fontă. De menționat este.. __ __  fap
tul că procesul de elaborare a 
fontei la cel mai tînăr furnal 
al țării s-a desfășurat conform 
programului de atingere a pa
rametrilor prevăzuți in proiect, 
realizîndu-se, în același 
consumuri

timp,
energetice mai mici.

Iar înaintea 
dascăli au fost 
cronicari, cei 
susținători ai 
tuturor românilor pe 
temeiuri istorice. Ast
fel, Grigore Ureche, in 
Letopisețul Tării Mol
dovei de cind s-au 
descălecat (ara, afirma 
răspicat: „Rumânii,
cit se află locuitori... 
la Ardeal și la Mara
mureș de la un loc 
sînt cu moldovenii 
și cu toți de la 
Rim se trag". O con
știință a imitații de 
origine și a continuită
ții neștirbite, pe aces
te plaiuri îi animă pe 
toti acei străbuni ai 
scrisului românesc.

Pe ei îi vor invoca, 
la-ei se vor întoarce 
ca spre un izvor dătă
tor de. putere primii 
noștri scriitori mo
derni. Atunci cind ge
nerația Unirii, roman
tică si luptătoare pe 
tărîmul faptelor. își

ca să avem pentru -a- 
ceasta trebuință să ine 
împrumutăm de la alte 
nații". Iubirea de pa
trie. a patriei, una și 
nedespărțită (deși încă 
pe acea vreme. în 1840 
cind apare Dacia litc- 
—* țările române

erau despărțite 
animă scrie-

rară, 
mai 
politic), 
rile lui Kogălniceanu. 
ale lui ____  _
lecu Russo, Bolintinea- 
nu sau Andrei Mure- 
șanu. O pătimașă dra
goste pentru solul țării, 
pentru oamenii ei. 
pentru trecutul ei, o 
dragoste vizionară pen
tru o Românie vii
toare este sentimentul 
dominant, 
de faptă, 
generații pe tare 
mai putem

Bălcescu, A-

generator 
acestei 

o 
____  numi a 

Cîniării României. Căci 
nu în zadar ezităm în 
atribuirea unei pater
nități certe a acestei 
scrieri : oricare din 
scriitorii de la ’48 ar 
fi putut să o scrie. Cu 
toții au trăit acel cu
tremur al ființei, acea 
iluminare a conștiinței 
naționale care au mar
cat viata si opera lor.

al

Am putea urmări, 
de la pașoptiști în
coace. filonul bogat al 
poeziei patriotice, con
stantă a literaturii 
noastre. Unirea, apoi 
Independența, etapele 
mari ale istoriei noaș- 
tire moderne, și-au a- 
vut cîntăreții lor. A- 
ceștia n-au ilustrat 
doar, prin poezia lor. 
actele epocii lor. ci au 
participat prin verbul 
lor Ja desăvîrsirea ace
lor acte. Căci poezia 
iubirii de patrie nu 
este doar o retorică 
goală, o imagistică i- 
lustrativă. Ea este 
expresia unor trăiri, a 
unor afecte profunde, 
reprezintă comunica- 
,rea. participarea unui 
întreg popor la săvir- 
șirea unor mari fapte 
istorice. Iată justifica
rea suficientă de a 
privi cu exigența rria- 
rii iubiri pe care o da
torăm . patriei și oame
nilor ei orice vers, 
orice poezie, orice vo
lum în paginile căruia 
răsună, sau vrea să 
răsune, un imn închi
nat țării. Poeții noștri 
autentici știu prea 
bine deosebirea între 
a iubi și a putea ex
prima ceea ce iubești 
intr-o formă demnă de 
acest nobil sentiment, 
ei cunosc truda imen
să, plină de răspunde
re in fata propriei lor 
conștiințe de a înălța 
o simțire personală la 
demnitatea expresie: 
unui sentiment națio
nal. la o lirică vizio
nară. de idei. Poezia 
patriotică, atunci cind 
este autentică, se ridi
că la demnitatea unei 
arte majore. Ea este o 
răspundere etică și 
estetică asumată din 
plin de un scriitor. 
Căci scriitorul știe, tre
buie să știe, că vorbește 
în numele întregului

Sărbătorim, la cumpăna dintre iar
nă și primăvară, un eveniment me
morabil al istoriei noastre contem
porane — instaurarea, in urmă cu 
treizecișitrei de ani. a celui dinții gu
vern revoluționar-democratic al Româ
niei. impus la cirma țării prin lupta 
revoluționară a maselor largi popu
lare. Dacă astăzi, ca și în fiecare an 
ce a trecut de atunci, prinosul gindu- 
rilor noastre de cinstire și recunoștin
ță se îndreaptă spre cei ce au luptat 
și au invins la 6 martie 1945 este pen
tru că izbinda de 
atunci. arătind 
„puterea de ne- 
infrint" a poporu
lui condus de 
partid, a consem
nat nu o schim
bare oarecare a 
unui cabinet mi
nisterial. ci o 
schimbare a în
suși regimului 
politic din țară — instaurarea pen
tru prima oară în țara noastră a 
puterii ■ revoluționar-democratice a 
muncitorilor și țăranilor. Aceasta ă 
marcat un moment hotărîtor in pro
cesul revoluționar declanșat în zilele 
de foc ale lui august ’44 — proces 
care avea să ducă, in urma unor noi, 
viguroase și ample bătălii sociale, la 
ridicarea poporului exploatat și asu
prit pe treapta de unic deținător al 
puterii, de stăpîn al propriilor sale 
destine, la triumful socialismului in 
România.

găsea in fața unei opțiuni decisive 
pentru viitorul său — fie de a mer
ge hotărît înainte pe făgașul, deschis 
de august ’44, al înnoirii profunde, 
structurale a societății românești,. fie 
de a se reîntoarce la rinduielile bur- 
ghezo-moșierești. în fața acestei al
ternative, opțiunea — unică și cate
gorică — a poporului român a fost 
înaintarea pe diurnul transformărilor 
revoluționare, adinei, al democrației 
și socialismului. Alegere care, în con
dițiile împotrivirii furibunde, dispe-

33 de ani de la instaurarea primului guvern
muncitoresc-țărănesc din istoria României

Un proces revoluționar 
neîntrerupt Trecuseră 195 de zile 
de Ia victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te —. act energic de. voință al între
gii națiuni române, care a inaugurat 
o el’ă nouă in istoria patriei. 195 de 
zile sau 4 680 de ceasuri ; ceI6 mal 
frămîntate, cele mai efervescente 
zile și ceasuri — fiindcă țara se

rate, a forțelor reacționare grupate 
în jurul partidelor burgheze și al mo
narhiei, intens sprijinite de cercurile 
imperialiste din Occident, și-a găsit 
expresia în declanșarea unor bătălii 
sociale de o intensitate și amploare 
fără precedent.

în, vreme ce în tranșeele războiului 
antihitlerist, în Transilvania și apoi 
pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei 
și Austriei, ostașii armatei române 
luptau eroic, alături de trupele sovie
tice, pentru zdrobirea nazismului, în 
țară munca dîrză și tenace pentru re
facerea economiei ruinate de .război 
și susținerea frontului antihitlerist se 
împletea cu lupta pentru o reală de
mocratizare, pentru împlinirea aspi
rațiilor de dreptate socială și o viață 
mai bună ale celor ce muncesc. Cre
area comitetelor muncitorești în în
treprinderi, prin care clasa muncitoa
re își exercita tot mai larg controlul 
asupra activității fabricilor și uzine
lor ; constituirea la sate, cu sprijin 
și după exemplul muncitoresc, a co-

mitetelor țărănești, luarea în stăpîni- 
re de către țărani, cu. de la sine pu
tere, a pămînturilor moșierești, în- 
făptuindu-se ceea ce nu se putuse 
înfăptui în sute de ani ; asalturile 
asupra prefecturilor și primăriilor și 
instalarea în fruntea lor a unor pre
fecți și primari democrați ; demon
strațiile, mitingurile, adunările ce se 
țineau lanț, mareînd luarea efectivă 
în stăpînire a străzii de către masele 
largi — au fost tot atitea momente 

. ale procesului revoluționar ce a dus 
la crearea acelei 

------------------------ situații originale 
în care paralel cu 
puterea centrală 
deținută de un 
guvern cu majo
ritate reacționa
ră, în județe, în 
orașe și în sate 
de pe largul cu
prins al patriei 
se exercita cfec- 

tiv și se consolida în permanentă o 
putere tiouă, emanație directă a ma
selor populare conduse de Partidul 
Comunist Român.

Era o situație tranzitorie, la ordi
nea zilei punindu-se declanșarea a- 
saltului hotărîtor pentru înlăturarea 
guvernului cu componență predomi
nant reacționară. In aceste condiții, 
după ce masele populare au dejucat 
provocarea de la 24 februarie 1945, ■ 
pusă la cale de forțele reacțiunii, va
lul luptelor revoluționare a impus, la 
6 martie, instaurarea guvernului mun- 
citoresc-tărănesc, în fruntea căruia 
s-a aflat remarcabilul om politic și 
patriot dr. Petru Groza. în necurma
ta sa luptă pentru edificarea pe pă-j 
mîntul străbun a unei orânduiri â 
dreptății sociale și libertății națio
nale, poporul român obținuse una din 
cele mai mărețe izbînzi, care deschi
dea larg calea spre alte noi și stră
lucite biruințe.

Forța poporului unit. For_ 
ța politică ce a călăuzit poporul în 
dobîndirea acestei victorii a fost 
Partidul Comunist Român. întreaga 
desfășurare a evenimentelor a veri
ficat cu strălucire justețea politicii 
partidului, capacitatea sa de a aplica 
creator învățătura marxist-leninistă 
Ia realitățile românești, priceperea 
de a organiza și uni masele pentru 
a face să triumfe voința poporului 
de â-și făuri o viață nouă.

Un element fundamental în strate
gia' și tactica partidului l-a consti
tuit consolidarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare, prin strîngerea 
colaborării și continua apropiere din
tre cele două partide muncitorești 
în cadrul Frontului Unic Muncito
resc, ceea ce avea să ducă în cele 
din urmă la unificarea lor, 
Congresului din februarie 
crearea partidului unic 
resc revoluționar. Viața a
tocmai unitatea de voință și acțiune 
a dat clasei muncitoare posibilitatea 
să se afirme ca forță conducătoare 
a procesului revoluționar, imprimîn- 
du-i un înalt nivel de combativitate 
și organizare.

bucurie, la 6 Martie 1945, 
la cirma țârii prin lupta lor

Masele populare au salutat cu entuziasm și 
instaurarea guvernului dr. Petru Groza, impus 

eroică

Să Ia ■

în cadrul 
1948, la 

muncito- 
arătat că!
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SEVERĂ A ENERGIEIECONOMISIREA

...iar pe Șoseaua Colentina, ca și in numeroase alte cartiere ale orașului, constructorii au adăugat 
noi blocuri celor existente ’ Foto : S. Cristian

Silviu ACHIM

Putere și încredere izvorîte din forța 
și solidaritatea societății noastre,

din profundul ei umanism

Blocul „Turist' 
seism

ca și alte edificii avariate 
a căpătat o nouă înfățișare 

arhitectonică...

în general, amintirile 
aparțin celor mai scumpe, 
mai luminoase tainițe ale 
sufletului omenesc. Din 
amintiri ne formăm cu
noașterea lumii și a vie
ții. cu amintiri ne impreg
năm comportările și atitu
dinile. prin amintiri ne 
înălțăm pe treptele desă- 
virșirii morale. |

Sînt însă, în viața oa
menilor, că și a popoare
lor. amintiri pe care am 
fi preferat să nu le fi 
avut, momente cu care am 
fi fost fericiți să nu ne 
încărcăm memoria, clipe 
de a căror ținere de min
te ne-am fi. dispensat 
bucuroși. Printre ele — și 
sint convins că de aceeași 
părere sînt toți oamenii 
acestui pămînt — im loc 
aparte îl ocupă cele 70 de 
neuitate secunde pe care 
’e-am trăit cu

seara de 4 martie 1977, 
începînd de la ora 21 și 
22 de minute. Au fost cele 
70 de secunde care au iz
bit, prin opintirea năpras
nică a forțelor oarbe dez
lănțuite din adîncul scoar
ței terestre. Capitala și 
nouă județe ale țării, dis- 
t-rugînd sute de imobile, 
nimicind întregi așezări 
(cum a fost Zimnicea. dis
trusă pînă la temelii), 
avariirid grav mii de uti
laje. mașini, instalații, 
dar mai ales — si acest 
cumplit mai ales ne este 
cel mai greu să-1 scriem 
— azvîrlind brusc în hăul 
neființei peste 1 570 de 
vieți omenești.

Grea, nespus de grea și 
apăsătoare e povara aces
tei amintiri ! Și totuși, 
deasupra ei, deasupra 
imaginilor de coșmar ale 
acelei nopți se înaltă

puternică si biruitoare 
o altă imagine.
mai pregnantă, mai tul
burătoare.: o imagine pe 
frontispiciul căreia zilele 
și nopțile ce au urmat au 
înscris, ca o emblemă de 
simplă și patetică no
blețe umană, cuvintele : 
EROISM, SOLIDARITA
TE, OPTIMISM, - OME
NIE.

De cîte ori nu pronun
țasem. nu scrisesem îna
inte aceste cuvinte și to
tuși cît de unilateral, cît 
de trunchiat, cît de rigid 
le pătrunsesem înțelesul 1 
Putem spune că. în zilele 
acelea și în nopțile ace
lea, ele au fost coborîte 
de pe piedestalul noțiuni
lor abstracte și reci, de
venind însăși substanț-ș 
vie și caldă a existentei 
și a luptei noastre. Sub
stanța faptelor și înfăp
tuirilor a mii si zeci de 
mii de anonimi însuflețiți 
de vibranta chemare a 
unui partid care a știut — 
ca întotdeauna și totuși 
mai puternic, mai înălță
tor. mai exemplar și mai 
atotcuprinzător ca întot
deauna — să se identifice 
total, pînă în cea mai 
profundă, mai intimă fi
bră, cu gîndurile. simță
mintele, suferințele, ne
voile. dar mai ales cu 
imensa forță morală a 
unui popor deprins de mi
lenii să înfrunte pieptiș 
vicisitudinile naturii și 
ale istoriei, să lupte îm
potriva lor cu încordarea 
tuturor energiilor — și să 
le înfrîngă !

Și dacă în acele zile și 
în acele nopți cuvintele 
om și omenie au revenit 
atît de des în mințile, în

infinit
inimile și pe buzele noas
tre e pentru că. din pri
mele ore ale dimineții de 
după necruțătorul seism, 
l-am avut necontenit în 
mijlocul nostru — ocu- 
pindu-se nemijlocit de 
toate operațiile de sal
vare a vieților omenești, 
nedrămuindu-și zilele, o- 
reie, - minutele, 
dele pentru a 
morții chiar și 
infimă speranță 
ță, luînd măsuri 
și hotărite pentru ajuto
rarea victimelor, trasînd 
obiective precise și mobi
lizatoare de readucere 
grabnică a vieții în albia 
ei firească — pe < 
care, în cel mai 
grad, întruchipează 
conștiințele celor 21 
milioane de ceățeni 
patriei ideea de OMENIE 
COMUNISTA ÎN ACȚIU
NE, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

...Răsfoiesc — ca întot
deauna în asemenea mo
mente de reîntoarcere în 
timp — carnetele de re
porter, acele fidele și fe
brile mărturii ale coti-1 
dianului ce devine. ne
încetat, istorie. Din crâm
peiele de însemnări, a- 
desea fragmentare, între
rupte. întretăiate, ca viața 
însăși, răzbate suflul fier
binte al unor momente 
ce se desfășurau sub zo
dia voinței neîngenun
cheate, dîrzeniei neînco
voiate a unui popor care, 
urmînd exemplul și în
demnul însuflețitor al ce- 

cu înalta sa 
nemărginita 
își încorda.

Încredere în

lui învestit 
încredere și 
sa dragoste, 
cu tonifiantă

secun- 
smulge 

cea mai 
de via- 
prompte

omul 
înalt 

i în 
de 
ai

(Continuare în pag. a V-a)

a-

sine, toate energiile și ca
pacitățile creatoare pen
tru a face din cutremur 
o simplă amintire — o 
amintire halucinantă,
proape incredibilă. dar. 
totuși, numai o amintire. 
Și — tot ca întotdeauna 
— în frunte se aflau, 
mereu și pretutindeni, 
comuniștii. Sub 
rea 
toare de forțe, 
torii 
tîrziat în funcțiune 
țiile. atelierele, 
afectate de seism, 
mindu-le exemplul de ne
pregetată dăruire în sluj
ba obștii, medicii, infir
mierii, surorile au stat zi 
și noapte la căpătîiul vic
timelor salvate dintre dă- 
rîmături, izbutind nu o 
dată adevărate minuni, 
redînd vieții ființe ce 
păreau iremediabil sorti
te pieirii. Călăuzindu-se 
după înaltul model al dă
ruirii lor modeste și sim
ple, constructorii au 
transformat centrul Bucu- 
reștiului, al altor orașe, 
precum și localitățile lo
vite integral de seism, în 
adevărate șantiere ale re
construcției. regenerînd 
total înfățișarea unor 
imobile. dîndu-le o soli
ditate și o vigoare pe 
care n-o aveau înainte, 
făcînd din noua Zimnice 
o 
nix 
Tot

pildei lor
au repus

înrîuri- 
dătă- 

munci- 
neîn- 

sec- 
fabricile 

Ur-

autentică pasăre fe- 
a urbanisticii noastre, 
ce e pasiune, entu-

Victor 
BÎRLADEANU

(Continuare 
în pag. a Ii-a)
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I și de așteptat, adunarea 
reprezentanților oameni- 
de la întreprinderea de
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La starea civilă din Piatra 
Neamț, străveche așezare mol
davă, s-a înregistrat o cifră, ro
tundă : cel de-al 100 000-lea lo
cuitor al municipiului. Un jubi
leu demografic, care prilejuieș
te o retrospectivă a evoluției 
populației unuia din „locurile 
unde nu se intimpla nimic" odi
nioară. Din vechi hrisoave re
ținem că in anul'1830 așezarea 
număra 2 900 locuitori. Recensă
mântul făcut după 100 de ani, in 
1930, a înregistrat o cifră care 
nu trecea mult de 30 000. Cifră 
care a rămas aproximativ con
stantă pină in 1958. Apoi, in nu
mai 20 de ani, numărul locuito
rilor a crescut vertiginos : de la 
30 000 la 100 000. Mulți înainte !
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La
kilometrul
109+900

Abia se luminase de ziuă. Dar 
lesne se putea observa o por
țiune de șină ruptă la kilome
trul 109+900, pe firul liniei fe
rate ce duce spre Cîmpulung 
(Argeș). Acceleratul 161 Bucu
rești — Cîmpulung urma să 
treacă prin acest punct din mo
ment în moment. întîmplarea a 
făcut ca spre locul cu pricina să 
se îndrepte și tînărul, de 19 ani, 
Gheorghe Onișoară, din Cos- 
tești. Observînd șina ruptă, n-a 
mai stat o clipă pe gînduri și 
a alergat într-un suflet la stația 
apropiată Gropeni. Alertat, per
sonalul de aici, prin semnale 
rapide, a reușit să oprească ac
celeratul, cu puțin înainte de a 
ajunge la șina ruptă, care ar fi 
putut provoca o deraiere.

Gospodinele
la...
„Gospodina“

Pentru a fi cît mai convingă
toare în argumentele lor 
ce ar dori să găsească in 
zinele „Gospodina", din 
tiva comitetului județean 
meilor, gospodinele din 
stanța au trecut de la teorie la 
demonstrații practice. Pe baza 
unor rețete proprii, ele au creat, 
cu fantezie și... gust, produsele 
preferate, pe care le-au pre
zentat apoi în cadrul unor ex
poziții cu vînzare chiar la uni
tățile „Gospodina". Rezultatele 
au întrecut toate așteptările. 
Aprecierile au venit nu numai 
din partea publicului consuma
tor, ci și a maeștrilor în arta cu
linară. Respectivii maeștri au 
declarat în unanimitate că și-au 
îmbogățit cunoștințele cu noi re
țete. Măcar de le-ar aplica și în • 
practică.

despre 
maga- 
iniția- 
al fe- 
Con-

Altfel decît 
„nea Ghiuță“

Ne scrie inginerul Ion Sche- 
vanu din Ploiești : „O coinciden
ță de necrezut mă face să vă 
scriu aceste rînduri. în diminea
ța zilei de 25 februarie, tocmai 
citisem la «Faptul divers» nota 
«Nea Ghiuță, autobuzul și sa- 
vanții», despre omenia unui șo
fer care îi ducea pe copii la o 
școală, și-i aducea acasă, vor- 
bindu-le frumos și glumind cu 
ei. La cîteva minute după citi
rea notei, mai exact la ora 7,20, 
am asistat la o scenă penibilă, 
provocată de un șofer total opus 
acelui «nea Ghiuță». La capătul 
de linie de la Uzina mecanică 
Teleajen, în autobuzul de pe li
nia 54, s-a urcat multă lume și 
era mare aglomerație. Patru 
elevi, între 7 și 10 ani, l-au ru
gat pe șofer să le dea voie să 
urce prin față, unde își mai pu
teau face loc. L-am rugat și eu, 
l-au rugat și alți călători, dar 
șoferul a refuzat categoric ' și a 
plecat din stație, lăsîndu-i pe 
cei patru copii cu lacrimi în 
ochi, pentru că întîrziau de la 
prima lecție...
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Cum era 
generală a 
lor muncii 
transport București, consacrată ana
lizei modului în care au fost înde
plinite sarcinile de plan pe anul tre
cut și adoptării măsurilor necesare 
pentru realizarea prevederilor pla
nului pe 1978, a prilejuit o amplă și 
temeinică dezbatere asupra princi
palelor probleme pe care le pune in 
momentul de față îmbunătățirea 
funcționării unuia dintre cele mai 
solicitate servicii publice din Capi
tală — transportul în comun. Propu- 
nîndu-și un asemenea obiectiv, lu
crările adunării generale s-au oprit 
pe larg asupra modului în care în
tregul colectiv al întreprinderii ^ac
ționează pentru îndeplinirea obliga
țiilor ce-i revin, pentru perfecționa
rea propriei activități, în scopul sa
tisfacerii cerințelor îndreptățite ale 
publicului..

Dintr-o asemenea perspectivă — 
cu toate că o serie de probleme im
portante cu care se confruntă la ora 
actuală transportul în comun țin de 
felul în care conlucrează diferiți fac
tori din afara întreprinderii amintite 
— trebuie subliniat ca un merit deo
sebit al adunării generale la care ne 
referim conștiința clară că, pentru a 
îmbunătăți condițiile de prestare a 
acestui serviciu, nu trebuie să se 
caute justificări, ci este necesar ca 
preocupările tuturor oamenilor mun
cii de la I.T.B. să fie orientate și 
concentrate spre acele probleme pe 
care pot și trebuie să le rezolve ei 
înșiși în condiții mai bune.

Una din problemele de bază dez
bătute de adunare a fost menținerea 
în circulație, într-o stare cît mai 
bună, a parcului de vehicule pentru 
transportul în comun, exploatarea a- 
cestora în așa fel încît numeroasele 
mijloace de transport pe care I.T.B.-ul 
Ie primește an de an să contri
buie efectiv la îmbunătățirea condi
țiilor de călătorie. Așa cum au re
marcat în intervențiile lor ing. Ion 
Filimon, directorul exploatării trans
portului cu autobuze, conducătorul 
auto Dumitru Grig și alții, eforturile 
făcute de 
I.T.B.-ului 
propriu al 
bazelor și 
rarea unui 
ponsabilitate la toate eșaloanele, în 
toate formațiile de lucru, pentru ca 
fiecare conducător de autobuz, trolei
buz, tramvai să-și dea seama că lui 
i s-a încredințat „cheia" prelungi
rii duratei de funcționare a mijlo
cului de transport respectiv.

Totuși, mașinile sînt mașini și ele 
se uzează. De aceea participanții la 
discuții au cerut să se acorde o a- 
tenție mult mai mare decît pînă 
acum activității de întreținere curen-

tă, revizie și reparații atît în autoba
ze sau depouri, cit și în atelierele 
specializate. Aici există încă impor
tante rezerve interne care se cer va
lorificate. Una dintre acestea, așa: 
cum au arătat Alexandru Bageac — 
inginer șef la uzina de reparații, 
Jean Mitrea, șef de secție la aceeași 
unitate, conducătorul auto Victor 
Josza, constă în ridicarea nivelului 
calitativ al fiecărei intervenții, fie că 
este vorba de o revizie cotidiană sau 
de o reparație capitală, pentru a se 
preveni orice „căderi", din motive 
tehnice, pe trasee. Pe bună dreptate 
s-a relevat că este inadmisibil ca 
vehicule abia scoase din. reparație să 
se defecteze din nou, iar în autobaze 
reviziile să se facă de mîntuială sau

tăți a întreprinderii. Apreciind^ în 
mod deosebit grija manifestată de 
conducerea partidului și statului pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale lucrătorilor 
din acest sector de activitate — con
cretizată între altele și în recentele 
măsuri de majorare a retribuției — 
numeroși vorbitori au subliniat ner 
cesitatea unei preocupări mai susți
nute din partea conducerii întreprin
derii, a organizației de partid, de 
sindicat și tineret pentru cultivarea 
în rîndul tuturor lucrătorilor a unei 
atitudini înaintate față de muncă, a ■ 
spiritului de responsabilitate al a- 
cestora față de obligațiile ce le re
vin. Pornind de la neajunsurile ce 
s-au manifestat în acest domeniu,

Lucrătorii I.T.B.-ului, măsurile
adoptate, se angajează să facă tot ce 
depinde de ei pentru a răspunde mai 

bine cerințelor călătorilor

stat pentru înzestrarea 
trebuie însoțite de efortul 
colectivelor tuturor auto- 
depourilor pentru instau- 
climat de exigență și res-

deloc. De aceea se impun o corectă 
repartizare a răspunderilor, un con
trol riguros asupra îndeplinirii sar
cinilor de la mecanic pînă la șeful 
de autobază sau'depou.

O altă problemă importantă, amplu 
dezbătută, a fost aceea a asigurării 
ritmicității în circulație a vehicule
lor de transport în comun, care pro
voacă atît de des nemulțumiri jus
tificate publicului călător. în mod 
principal și 
rii au adus 
care generează 
și au insistat, 
neajunsurilor activității proprii : mo
dul defectuos, greoi, în care acțio
nează echipele de depanare, inter
vențiile de mîntuială ale acestora, 
încadrarea cu oameni lipsiți de au
toritate și competentă a serviciului 
de dirijare a- circulației, care — cum 
remarca Silvia Chiriei, conducătoare 
de tramvai la depoul Militari — mai 
mult încurcă decît descurcă circula
ția. La rîndul său, ing. Nicolae 
Gheorghiu, șeful secției depanare și 
dirijare a circulației, a arătat, că și 
acest compartiment trebuie să-și 
aducă o contribuție mai mare la îm
bunătățirea condițiilor de transport, 
la dirijarea și distribuirea rațională 
a vehiculelor pe traseu în funcție de 
cerințe.

Un capitol distinct în cadrțil dez
baterilor- a fost consacrat probleme
lor majore ale formării și educării 
cadrelor, ca factor cu adevărat hotă- 
rîtor al îmbunătățirii întregii activi-

autocritic, 
în discuție 

asemenea fenomene 
in special, asupra

vorbito- 
cauzele

reflectate într-o fluctuație mare a 
personalului. în tolerarea unor acte 
de indisciplină, într-o slabă preocu
pare pentru ridicarea calificării ti
nerilor. Ștefan Petruș, secretarul co
mitetului U.T.C., vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii, ing. 
Elisabeta Popescu, lăcătușul Nicolae 
Verenca, membru al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, au fă
cut o seamă de propuneri concrete 
pentru organizarea mai bună, în 
conformitate cu cerințele unei in
struiri moderne, a întregii activități 
de ridicare a pregătirii profesionale 
a lucrătorilor din toate compartimen
tele I.T.B., pentru crearea unui cli
mat favorabil integrării rapide și 
stabilizării tinerilor în întreprindere, 
pentru îmbunătățirea condițiilor ofe
rite de cămine, cantine, policlinică și 
spital, a activității cultural-educati
ve în unități.

O atenție deosebită s-a acordat, 
în cadrul dezbaterilor, problemelor 
legate de stilul de muncă al consi-

liului oamenilor muncii, al activității 
de conducere, 
mod decisiv 
disciplinei in 
întreprinderii.
bițori ca ing. __
torul întreprinderii. Constantin Po
pescu, director comercial, Dorin Ghi- 
tez, șeful secției rețele electrice și 
substații, au subliniat că. pentru a 
asigura actului de conducere efi
ciența scontată, este necesar să se 
urmărească îndeaproape aplicarea cu 
fermitate a propriilor decizii, iar 
centrul de greutate al activității ca
drelor din direcție și a specialiștilor 
să fie deplasat jos. în unități, acolo 
unde se hotărăsc, de fapt, parametrii 
calitativi ai transportului in comun, 
acordîndu-se atenția cuvenită ; 
problemelor curente, cît și celor 
perspectivă.

Din dezbateri s-au desprins, de 
semenea. concluzii 
privire la sprijinirea și de către alți 
factori a eforturilor întreprinderii de 
transport București pentru îmbună
tățirea servirii publicului călător. în 
această ordine de idei s-a subliniat, 
pe bună dreptate, că este necesar ca. 
sub directa conducere a Consiliului 
popular al Capitalei — al cărui spri
jin s-a concretizat în rezolvarea mul
tor probleme cu care I.T.B.-ul s-a con
fruntat în ultimul timp — să se între
prindă măsuri energice pentru asigu
rarea cu piesele de schimb necesare
— dat fiind faptul că în momentul 
de față sute de vehicule nu pot fi 
scoase pe trasee din această cauză
— pentru întreținerea și repararea în 
condiții bune a arterelor și străzilor 
pe care circulă mijloace de transport 
in comun, pentru sistematizarea cir
culației într-o serie de intersecții și 
locuri. înguste, pentru decalarea în
ceperii programelor de lucru în în
treprinderi și instituții.

în încheierea dezbaterilor, aduna- " 
rea generală a adoptat un program 
de măsuri prin care itebiștij s-au an
gajat, între altele, să realizeze prin 
autodotare 50 de vagoane de tramvai 
de mare capacitate, să modernizeze 
alte 60 de tramvaie, să extindă cu 
24 km rețelele de transport, să înfiin
țeze 50 de curse directe de autobuze 
către platformele industriale.

de care depinde în 
instaurarea ordinii și 
toate compartimentele 
Tocmai de aceea, vor- 
Dumitru Stoian, direc-

„Zi de vîrf" la Clâbucet. Sâ apelăm la rezervele de sănătate ale muntelui, 
dar să le și păstrăm cu grijă

Lăsati-vă de fumat!
importante

atit 
de

a- 
cu

Măsurile propuse, angajamentele lucrătorilor I.T.B. promit o îmbu
nătățire a activității în acest sector. Trebuie spus că, in ultimul timp, au 
mai fost adoptate unele măsuri, dar nu s-a urmărit îndeaproape înde
plinirea lor. Tocmai de aceea este de datoria conducerii I.T.B., a comi
tetului de partid, a tuturor comuniștilor și lucrătorilor din acest dome
niu să treacă cu hotărire și cu maximă seriozitate la aplicarea întocmai 
a hotăririlor adoptate, să se asigure un control riguros, exigent și siste
matic asupra îndeplinirii măsurilor stabilite, astfel încît să se aducă 
îmbunătățirile așteptate de cetățenii Capitalei.

Prof. dr. Constantin ANASTASATU,
membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de ftiziologle

Putere și
(Urmare din pag. I)

cuprinsulziasm, conștiință pe întreg 
României socialiste s-a simțit mo
bilizat. ca un singur om, fără multe 
vorbe, simplu, muncitoreștej sub sem
nul celui mai pur, mai luminos pa
triotism revoluționar, pentru a da op
timismului nostru, cu rădăcini adinei 
în istorie, conținutul nou al faptei de 
solidaritate activă, de întrajutorare 
frățească : de la zecile de mii de ore 
muncite peste program pe șantiere 
și in întreprinderi, de la sutele de 
milioane de lei depuși în „Contul o- 
meniei" pină la kilogramele de sînge 
donat pentru transfuzii, totul s-a a- 
cumulat nu în uscate bilanțuri con
tabilicești, ci într-un uriaș elan pa- , 
triotic, într-o vibrantă manifestare a 
hotărîrii de nezdruncinat de a depă
și dificultățile, de a infirma scepti
cismul acelor „ultralucizi" gazetari 
de peste hotare care considerau țara 
noastră „marcată pentru cel puțin un 
deceniu de pecetea cutremurului", 
de a face să triumfe vitalitatea im
presionantă a unui popor căruia so
cialismul i-a descătușat și i-a pus în 
valoare, la proporții fără precedent, 
practic inepuizabilele rezerve de e- 
nergii creatoare. Și această vitalita
te, aceste energii, această patetică 
dăruire s-au materializat în înfăp
tuiri ce au asigurat, potrivit chemă
rii partidului, a secretarului său ge
neral. nu numai lichidarea integrală 
a urmărilor cutremurului, recupera
rea pagubelor pricinuite economiei, 
ci și menținerea ritmurilor înalte ale 
dezvoltării mereu ascendente pe dru
mul trasat de Congresul al XI-leaal 
P.C.R. „întreaga activitate depusă în 
această perioadă — sublinia elocvent 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
de la înalta tribună a Conferinței 
Naționale din decembrie 1977 — a 
demonstrat cu tărie uriașa forță or
ganizatorică și politică a partidului

D. TÎRCOB 
AI. PLĂIEȘU

încredere

GALAȚI Extinderea rețelei comerciale

nostru, hotărîrea neclintită a între
gului popor de a învinge greutățile 
și a asigura transpunerea in viață a 
planului de dezvoltare economico- 
socială a țării".

Bilanțurile înfăptuirilor cu care ne 
mîndrim — concretizate, ca toate 
bilanțurile, în cifre — vorbesc nu 
numai ochiului și minții, dar și 
inimii noastre. Care cetățean al ță
rii nu vibrează profund la gîndul că, 
într-un an atît de încercat, econo
mia noastră a izbutit să realizeze o 
creștere de încă 12,5 la sută (ace! 
12,5 la sută statornic, care uimește 
și minunează pe mulți observatori 
de peste hotare 1), că tocmai într-o 
asemenea perioadă complexă parti
dul, secretarul său general au ini
țiat cea mai substanțială creștere de 
retribuții ale personalului muncitor 
din istoria țării, că într-un răstimp 
cu atîtea sarcini grele 
s-au edificat aproape 
locuințe, adică, practic, 
rești antebelic 1?

Și ce oare dovedesc 'toate acestea 
decît uriașa superioritate a orîndui- 
rii noastre socialiste, capacitatea 
economiei românești și a celor ce o 
slujesc de a face față cu succes ori
căror dificultăți, de a depăși rapid 
orice greutăți, de a asigura patriei 
progresul și propășirea neabătută 1

E în firea lucrurilor — am spune, 
cu un joc de cuvinte, „e în firea 
firii umane" — ca amintirile întu
necate să se estompeze, să fie în
gropate undeva, în adîncul conștiin
ței. Dar ceea ce nu trebuie uitat, ceea 
ce trebuie să dăinuiască mereu în 
memorie, ca o prezență morală sti
mulatoare, e acea forță a eroismu
lui, solidarității, optimismului, ome
niei, care ne-a ajutat și atunci — și 
ne va ajuta mereu — să ne edifi
căm neabătut viitorul fericit, viito
rul nostru socialist și comunist.
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mult mai mare în rîndul fumătorilor. 
Cercetările de laborator au arătat că 
în fumul de țigaretă există, în 
mod cert, peste 1 200 de substanțe ■ 
chimice diferite, cele mai numeroase 
fiind dăunătoare sănătății. Multe 
dintre ele — cum sînt cele din gru
pul hidrocarburilor policiclice, al 
fenolilor ș.a. — au o acțiune cance
rigenă demonstrată și experimental, 
la animalele puse să „fumeze" în 
condiții similare celor umane. Aces
te substanțe care, în curs de 20 de 
ani, traversează bronhiile unui fi ■ 
mător de 20 țigarete pe zi — prin. 
10 „pufuri" dintr-o țigaretă — de' 
aproape un milion cinci sute de mii 
de ori. în conjugare cu alti factori, 
pot să determine instalarea unui 
cancer. Și, din păcate, așa se și în- 
flmplă într-o proporție tot mai ridi
cată în ultimele decenii, în diverse 
țări, proporție cu atît mai mare cu 
cît fumatul se practică pe scară mai 
largă.

în S.U.A., din 122 decese prin can
cer pulmonar. 110 au survenit la fu
mători’și numai 12 la nefumători. în 
Anglia, din 4 963 medici decedați în 
curs de 10 ani. au murit de cancer 
pulmonar 218, din care numai doi 

erau nefumători, 
în Elveția, din 
100 cancere pul
monare, numai 
1.3 la sută survin 
la nefumători, 14 
la sută la cei 

' care fumează mai 
țigarete și 

fumătorii de 
pe zi. După \

Este aproape de necrezut că. deși 
natura ne oferă un aer curat și sănă
tos care întreține viața, omul face 
uneori tot ce poate, cheltuind chiar 
bani din buzunar, ca să strice acest 
aer, să îl încarce cu impurități no
cive, capabile să îi submineze sănă
tatea și să îi scurteze zilele. Totuși, 
fiind o ființă rațională și cu simț de 
autoconservare dezvoltat, omul va 
trebui pînă la urmă să înțeleagă în
vățămintele desprinse de știință și 
din experiența umană de 
deni.

Astăzi, faptul că fumatul 
ducă după 15—20 de 
re. într-o proporție 
sută din cazuri, la 
sînt — pentru a ne 
plămîni — bronșita 
fizem și insuficiență 
cancerul bronhopulmonar cu evoluție 
necruțătoare, nu mai este o presu
punere, ci un adevăr științific bazat 
pe cercetări riguroase de laborator 
și pe anchete populaționale convin
gătoare.

Toate 
cele de 
cronică 
respiratorie i 
frecvent la 
mători decît 
nefumători, 
numita „bronșită 
tabagică", pe care 
o cunosc aproape 
toți fumătorii, 
este adeseori nu 
o „simplă bronșită", 
evoluție progresivă,

Dintre numeroasele anchete care 
demonstrează riscul crescut al fumă
torilor de a face bronșită cronică, 
aș cita una recent efectuată în R.D. 
Germany pe im număr de 22 176 băr
bați (din care 65 la sută fumători) și 
10 830 femei (din care 25 la sută fu
mătoare). Bronșita cronică manifes
tă a fost identificată în proporție ,de . 
19,9 la sută la fumători ; mai frec
ventă, la cei ce inhalau fumul in 
piept (22,1 la sută), decît la cei care 
au declarat că nu îl inhalează (16 la 
sută) ; net mai frecventă (28,3 la 
sută) la indivizii care fumează 
aproximativ 20—40 țigări pe zi, decît 
la cei moderați (11 la sută) ce fu
mează cîteva țigări într-o zi (1—4 
g tutun). Tot din ancheta amintită 
reiese că bronșita cronică manifestă, 
cu fenomene obstructive, adică cu 
alterarea respirației, apare în 32,3 la 
sută din bronșitele fumătorilor, față 
de 17,5 la sută în bronșitele nefumă
torilor. Deci, riscul unor asemenea 
complicații pulmonare este de două 
ori mai mare în cazul fumătorilor, 
decît al celor care nu au acest dău
nător obicei.

Și din anchetele întreprinse în 
țara noastră, la București, Craiova, 
Iași și în alte localități, rezultă o 
frecventă a bronșitei cronice evident 
mai mare (de circa zece ori) la fu
mători (intre 15—35 la sută), decît la 
nefumători (intre 1,5—9,5 la sută). 
Efectul nociv al fumatului de țiga
rete este demonstrat și de faptul că 
suprimarea acestora duce la scăde
rea riscului de bronșite cu evoluție 
gravă. La foștii fumători frecvența 
bronșitelor se situează între aceea a 
fumătorilor și cea a nefumătorilor. 
Riscul fumătorilor de a face bronșită 
cronică cu evoluție gravă se 
dește a fi cu atît mai ridicat 
aceștia încep fumatul de la o 
mai tînără, cu cit fumează mai 
țigarete pe zi și într-o perioadă de 
mai mulți ani, inhalînd mai adînc 
fumul în plămîni. Deși boala nu este 
determinată numai de fumat, totuși 
acesta joacă rolul cel mai important 
în apariția ei. Aproape unul din trei 
fumători își scurtează viata cu 10—15 
ani din cauza acestei boli.

Mult mai grav este că riscul de a 
avea cancer bronhopulmonar este

pretu.tin-

poate să 
practica-ani de

de peste 30 la 
boli grave, cum 
limita numai la 
cronică cu em- 

respiratorie și

statisticile din lume, inclusiv 
la 
cu

noi. arată că bronșita 
emfizem și insuficiență 
survine

fu- 
la

Așa-

de 2—5 ori mai

OMUL Șl VIAȚA

ci o boală cu 
invalid! zantă.

15 84,7 
peste 
cal-

puțin de 
la sută la
15 țigarete
cule făcute în S.U.A. la 100 000 ani de 
viață (cumulați pe un lot de bărbați) 
rata de cancer pulmonar este de 3.4 
la nefumător.i, de 61 la fumătorii de 
mai puțin de' un pachet pe zi. Ide 143 
la fumătorii de 1—2 pachete și de 
217 la cei cu trei sau mai miult de 
trei, pachete^pe zi, La bărbați, can- 

. ceru! pulmonar' e'ste1 de atîtea ori mai 
frecvent decît la femei, de cite 
ori este mai frecvent și fumatul. 
Creșterea în ultima perioadă a ca
zurilor de cancdr pulmonar, inclusiv 
lă femei, este nemijlocit legată de 
sporirea proporției de fumători. Am 

* putea să cităm și alte statistici de 
acest fel, dar credem că cele rela
tate sînt destul de concludente pen
tru a constitui un puternic semnal 
de alarmă în rîndul fumătorilor.

Nu putem să nu subliniem și alte 
învățăminte desprinse de știința și 
practica medțcală. Chiar dacă nu 
duce neapărat la cancer și bronșită 
cronică, fumatul poate să deteriore
ze sistemele de apărare curentă 
bronho-pulmonare ale organismului, 
favorizînd ins.talarea infecțiilor și a 
altor boli pulmonare 
care fibrozele difuze, 
supurațiile pulmonare ș.a. Acestea, 
la rîndul lor, provoacă 
capacității de muncă pe termen mai 
mult sau mai puțin îndelungat. Lor 
li se adaugă, tot pe seama tutunului, 
și alte 
foarte 
despre 
cutăm

cronice, între 
tuberculoza,

de

de miliție pe cei

mă cheamă Aurel
mine Constantin

de

dove- 
cu cît 
vîrstă 
niulte

ju
de 
de 
de

de refacere
150 000 de 

cît un Bucu-

cum 
„Tigli- 

„Pri- 
„Miorița",
„Valurile 

alimentație la parterul 
construiesc aici.

magazinul „Mo-

despărțitor al

au ridicat cireșul și l-au pus

? în loc ca la hotarul dintreȘt. V. în

contrava-
obștesc :

în urma hotărîrii 
să plătească inte- 
Ștefan Virgil va

zis că vecinii ar fi vinovății, 
loc să ia măsuri de salvare a 
pom fructifer, a chemat... or- 
miliție (care, potrivit legii, au

,așa cum vin toți ceilalți" 
ori să

— își ziceau la
tot ne-a învinovățit că...'

ridică cireșul, 
rîndul lor cei <c

A fost odată un cireș...
„.Și poate că ar mai fi fost și astăzi

Și vecinii 
pe foc.

Rezultatul
vecini să înflorească an de an un cireș, a
„înflorit"... un proces, cu tot dichisul : 
martori, expertize, contraexpertize... R. C. 
a rămas fără cireș ; I., F. și O. Minghir au 
fost obligați la 400 lei despăgubiri și Ia 800 
lei cheltuieli de judecată.

Rețeaua comercială gălățeană se 
dezvoltă continuu, acțiunea fiind 
determinată de necesitatea satisfa
cerii în condiții optime a solicită
rilor cetățenilor din acest județ cu 
o puternică dinamică industrială, 
„în cursul anului trecut, de pil_- 
dă, ne precizează Bucur Bloancă, 
directorul direcției comerciale 
dețene, populația a beneficiat 
82 noi unități, cu o suprafață 
9 200 metri pătrați, iar alte 72 
unități cu o suprafață de 14 000 

•metri pătrați au fost modernizate". 
Noile magazine au fost amplasate, 
cu' precădere, în cartierele de lo
cuințe Aeroport, Dunărea și pe 
strada Brăilei. Acțiunea de moder
nizare a vizat unități mari, 
sînt : magazinul universal 
na", unitățile „Romarta", 
chindel", restaurantele 
„Vînătorul", „Brateș", 
Dunării", unitatea. de 
publică de pe vasul „Libertatea" și 
altele. După cum ne spunea eco
nomista Ecaterina Popescu, de la

compartimentul organi'zare-invps- 
tiții al direcției comerciale jude
țene. s-a avut în vedere — pe 

• baza unor studii și teste preala
bile efectuate în rîndul cetățenilor 
— înființarea de unități care să 
asigure . desfacerea unei game va
riate de mărfuri în toate zonele 
orașului. De pildă, microraioanele 
de locuințe din cartierul Aeroport 
s-au îmbogățit cu unități alimen
tare, de menaj, uz casnic, de ali
mentație publică etc.

Pentru acest an continuă acțiu
nea de extindere a rețelei comer
ciale. Vor fi deschise circa 70 noi 
magazine cu peste 10 000 metri pă
trați ’ suprafață comercială. Alte 38 
de unități în suprafață de 14 000 
metri pătrați vor 1T modernizate. 
Noile magazine vor fi amplasate 
mai ales în cartierul Aeroport, pe 
strada Brăilei (în zona cartierelor 
Mazepa și Dunărea), 
blocurilor ce ‘se 
(Dan Plăeșu).

î.n fotografie : 
dern" din Galați.

diminuarea

boli extrapulmonare. unele 
grave, ca infarctul cardiac, 
care nu ne-am propus să dis- 
în rîndurile de față.

Concluzia ce se impune și pe care 
o propagă astăzi toți cei care — de 
la Organizația Mondială a Sănătății, 
pînă la medicul de circumscripție 
— sesizează pericolul fumatului pen
tru sănătatea oamenilor la proporți
ile lui reale, este una singură, și 
anume : tineretul încă nefumător să 
fie ferit prin toate mijloacele tic a 
îmbrățișa acest obicei profund dău
nător ; fumătorii maturi să dea un 
exemplu, salvîndu-și în același timp 
și propria sănătate, și să se 
mai curind de fumat. Este o 
mă de educație, de voință, 
ponsabilitate individuală și 
tivă 1

lase cit 
proble- 
de res- 

colec-

Saramurică

de kg!
— Cum vă numiți ? — întrea

bă lucrătorul 
doi „pescari".

— Pe mine 
Andronic.

— Iar pe 
Luncașu.

— Domiciliul 7
— Movilița, județul Vrancea.
— Si cu ce ocazie pe aici, prin 

Tulcea ?
— în trecere. Și dacă, vorba 

aia, tot are balta pește, ne-am 
gindit că nu ne-ar strica și nouă 
o saramurică.

— Și cam cite kilograme are 
saramurica 2

Cei doi au tăcut ca... peștele. 
Pește care a fost cintărit : fix 
200 de kilograme.

— Dar cum ați reușit să prin
deți atita pește ?

— Dacă e s-o spunem pe-a 
dreaptă — a răspuns’ unul din 
ei — apoi l-am. prins cu... vin. 
Știți, pe la noi, prin Vrancea...

— Știm. Dar și pe 
Tulcea, asemenea 
sancționează. Actele,I

Rubrică realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

la noi, prin 
lapte 

vă rog !

Premiant 
la teorie, repetent 

la practica
Cu citva timp în urmă, de la baza de 

recepție Ciocănești-Ilfov a fost expediată 
— cu destinația Miercurea Sibiului — o 
cantitate de porumb boabe. Numai că, pri
mind porumbul, beneficiarul a constatat că 
unul dintre vagoanele pe care de-abia le 
desigilase era mai mult gol decît plin, po
rumbul lipsă întrecînd în greutate pe cel 
din vagon.

Nu vom intra în amănunte. în urma cer
cetării atente a cazului, s-a constatat că 
deși de la baza de recepție a fost expe
diată întreaga cantitate de porumb înscrisă 
în acte — sub control și sigiliu — datorită 
faptului că mai înainte de încărcare clape- 
tele de evacuare ale vagonului nu au fost 
închise cum trebuie, mult porumb s-a ri
sipit pe drum. Motiv pentru care vinova
tului — Ștefan Virgil, șeful depozitului 
Ciocănești — i-a fost imputată 
loarea pierderii aduse avutului 
9 168 lei.

— Sînt nevinovat — a susținut 
fața completului de judecată, Tribunalul 
județean Ilfov ; cel care trebuia să verifice 
etanșeitatea vagoanelor era șeful de rampă, 
nu eu. Uitați, scrie și în instrucțiunile mi
nisterului.

Și, socotindu-se „Ia adăpost" de orice

răspundere, a început să peroreze o în
treagă teorie privind modul — absolut 
exemplar — în care ar fi îndeplinit el sar
cina verificării ; în caz că aceasta i-ar fi 
revenit lui... Numai că, deși tot teoretic, 
s-a constatat că sarcina verificării îi reve
nea într-adevăr șefului de rampă, în urma 
administfării probelor s-a stabilit că — de 
această dată practic ! — răspunzător de 
„verificarea" făcută de mîntuială nu este 
altul decît el, Ștefan Virgil. Întrucît, în 
ziua cu pricina, el îl înlocuise pe șeful de 
rampă' care era bolnav.

E de crezut că acum, 
prin care a fost obligat 
grai daunele produse, 
trece, în sfîrșit, de la „grija" teoretică față 
de avutul obștesc, la cea practică.

Despăgubiri 
pentru... 

indisciplina?
Deși lucra la Grupul de șantiere nr. 4 

Timișoara, N. E. a fost detașat — îm
preună cu întreaga echipă din care făcea 
parte — pe un lot aparținînd Grupului de 
șantiere nr. 3, din aceeași localitate. Nu
mai că, spre deosebire de toți ceilalți 
membri ai echipei, venind la noul loc de 
muncă, N. E. a „uitat" să ia cu el și... con
duita profesională obligatorie. A început să 
întîrzie, să lipsească, să se certe chiar cu

tovărășii săi de munca, cu care sosise aici. 
Motiv pentru care, după ce în repetate 
rînduri a încercat să-l readucă pe drumul 
cel bun, șeful de echipă i-a cerut ori să 
vină la lucru j................
— punctual, cu gîndul la muncă 
nu mai vină deloc. Variantă pentru care 
indisciplinatul a optat cu bucurie...

Iată însă că, la aproape un an de la 
întîmplarea cu pricina, N. E. își aduce 
aminte de fostul său colectiv. Dar nu spre 
a se întoarce acolo cu minecile suflecate 
și pentru a se apuca de treabă, ci... spre 
a-1 dă în judecată, cerîndu-i despăgubiri. 
Prin cererea adresată instanței — Judecă
toria Timișoara — N. E. a pretins ca 
Grupul de șantiere nr. 4 — unde, alături 
de carnetul de muncă, îl aștepta și fostul 
său loc de muncă — să-i plătească ’ suma 
de 20 412 lei, „pierdută" de el în perioada 
în care a refuzat să lucreze.

Firește, cererea a fost respinsă, hotărirea 
instanței a rămas definitivă. Iar lui N. E. 
i s-a ariiintit că, potrivit legilor scrise și 
nescrise ale societății noastre, remunerată 
este numai munca.

daca intre proprietarul lui — Radu Cola- 
reza — și vecinii săi — Ion P. Minghir, Flo- 
rea C. Minghir și Oprea I. Minghir — toți 
dintr-o comună ilfoveană — nu ar fi in
tervenit zizania. în urmă cu aproape șapte 
ani, într-una din Zile, R. C. a observat că 
la rădăcina cireșului din grădina sa cineva 
a turnat petrol — lucru care putea duce 
la uscarea cireșului. Și cu toate că nu avea 
nici un indiciu în privința vinovatului, 
R. C. și-a 
Așa că, în 
frumosului 
ganele de
încheiat un proces-verbal de constatare). 

„Dacă o să mi se usuce cireșul, o să 
vedeți voi" și-a zis R. C. — și s-a pus pe 
așteptat.

Și, spre „bucuria" lui, la aproape șapte 
ani de la întîmplarea cu pricina, cireșul 
s-a uscat. Mai mult, în urma unei furtuni, 
acesta a căzut peste gardul 
celor trei vecini.

„Dacă pînă la urmă nu își
' îl luăm noi

trei vecini ;

Din caietul 
grefierului

Cireșul s-a uscat, 
a „înflorit 
procesul

„...de asemenea vă rog să-mi mai acordați 
un termen mai înainte de pronunțarea 
hotărîrii în procesul pe care îl am cu soția 
mea deoarece, începînd chiar de mîine, sub
semnatul plec în concediu de odihnă la 
Predeal, situație în care, fie că pronunțați 
divorțul, fie că nu îl pronunțați, s-ar putea 
ca în loc să mă odihnesc să mă gindesc 
tot timpul la liotărîrea pronunțată de dum
neavoastră."

(Tribunalul județean Prahova, frag
ment din cererea lui Dumitru V., re
clamant într-un proces de divorț)

Președintele completului : „Din declarația 
vecinului dv. nu reiese că acesta v-a dat 
consimțământul să construiți casa pe hotar, 
așa cum ați susținut in apărare, ci că l-ați 
întrebat numai așa, dacă este de acord să 
vă ăonstruiți o casă".

Pîrîtul : „Da, onorată instanță, așa l-am 
întrebat. Dar din întrebarea pusă el tre
buia să înțeleagă că asta ii cer. Altfel ce 
rost avea să îl întreb pe el dacă e de acord 
să-mi ridic propria mea casă pe propriul 
meu teren 7 !“

(Tribunalul Capitalei, secția a III-a 
civilă, fragment din apărarea pîrîtului 
M.-Gh. C.)

Titus ANDREI
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Două cooperative poartă-n poartă aflate la o distanță de... 4000 kg porumb la hectar

„CUM OBȚIN VECINII NOȘTRI 0 PRODUCȚIE 
APROAPE DUBLĂ DE PORUMB ?"

ECONOMI» SEOEOĂ A EHIEI

se întreabă cooperatorii din Giuvărăști-Olt, deciși să aplice mai bine în acest an 
regulile de cultivare a porumbului pe terenuri irigate

In adunările generale care au avut loc recent, membrii cooperati
velor agricole din Izbiceni, Giuvărăști, Tia Mare și Potlogeni — 
unități care fac parte din .consiliul intercooperatist Izbiceni — s-au 
angajat să obțină in acest an, de pe întreaga suprafață cultivată, o 
producție medie de 11 000 kg porumb boabe la hectar. Acest angaja
ment are un suport temeinic: întreaga suprafață a celor patru coo
perative este irigată, iar terenurile lor au aceeași fertilitate. în 
plus, angajamentul se bazează pe experiența cooperativei agricole 
Izbiceni, care a dovedit că este posibil să se obțină asemenea ran
damente mari la hectar. în ultimii trei ani aici s-a realizat aproape 
un vagon de porumb boabe la hectar, cea mai mare recoltă — 
10 533 kg la hectar. — fiind obținută în 1975.

Experiența de la Izbiceni. ca și 
condițiile similare de producție jus
tifică pe deplin cerința ca aceste 
cooperative să obțină la hectar pro
ducții apropiate. în realitate, alta 
este situația. în ultimii trei ani, pro
ducțiile medii de porumb realizate la 
Izbiceni au fost de 9 500 kg, lâ Tia 
Mare — de 6 777 kg, la Potlogeni — 
de 6 233 kg, iar la Giuvărăști — de 
5 685 kg. Cu alte cuvinte, între prima 
și ultima cooperativă, diferența de 
recoltă este de aproape 4 000 kg. Toc
mai de aceea, ne-am propus să exa
minăm — față în față — factorii 
care anul trecut au influențat spo
rirea producției de porumb la C.A.P. 
Izbiceni și cauzele care au împiedicat 
creșterea recoltei la ’ cooperativa 
agricolă din Giuvărăști, pentru a 
puncta direcțiile de acțiune în ve
derea realizării angajamentului luat 
de cele patru cooperative agricole.

duce în cultură pe cei mai valoroși". 
Trebuie menționat faptul că specia
liștii stațiunii de cercetări agricole 
Caracal și cei ai cooperativei 'colabo
rează permanent pentru rezolvarea 
diferitelor probleme . de' producție.

Cu totul alta este situația la coo
perativa agricolă Giuvărăști. Deși 
era necesar un lot experimental pen
tru cultura porumbului, el nu a fost 
organizat. „La ce bun! — ne răs
punde tovarășa Aurelia Jianu, ingi
nerul șef al cooperativei. Dispunem 
de suficiente indicații cum să cul
tivăm porumbul". O asemenea , men

talitate dovedește tendința unor spe
cialiști de a se transforma in simpli 
executanți ai unor indicații ce vin 
de la direcția agricolă sau minister, 
indicații care, oricît de bune ar fi, 
trebuie aplicate diferențiat de la un 
loc la altul. După cum vom vedea, 
consecințele acestui mod de a gindi 
se răsfrîng negativ asupra aplicării 
corecte a tehnologiei culturii porum
bului și, in ultimă instanță, asupra 
nivelului recoltei.

Densitatea plantelor — 
una la semănat, 
alta la recoltat

b

Este cunoscut că densitatea optimă 
a plantelor la hectar influențează în 
mare măsură nivelul recoltei. Dar 
aceasta trebuie stabilită în mod di
ferențiat. în funcție de hibridul cul
tivat, de alte elemente. Iată ce den
sitate a fost asigurată anul trecut 
in cele două unități, potrivit hibrizi
lor cultivați :

privește executarea concomitentă a 
lucrărilor de Semănat, fertilizat și 
erbicidat. Astfel se asigură utilizarea 
mult mai eficientă a îngrășămintelor 
chimice. Cu ajutorul fertilizatoarelor 
montate pe semănători sau cultiva
toare — cînd se aplică fazial — can
titățile de îngrășăminte chimice fo

losite la hectar au scăzut aproape la 
jumătate față de normele1 aplicate 
înainte.1 Prin comparație, la 'Giuvă
răști îngrășămintele chimice nu au 
determinat obținerea sporului de re
coltă prevăzut, așa cum rezultă-din 
datele de mai jos :

Cooperativa 
agricolă

Izbiceni
Giuvărăști

Kilograme de a- 
zot la hectar (în 
substanță activă)

Producția reali
zată în 1977 

(kg/ha)

Producția ce re
vine la 1 kg 

substanță activă 
folosită (kg/ha)

129 8 563 66,5
143 ' x 5 380 37,6

Cooperativa 
agricolă

Densitatea — in mii plante recoltabile la hectar
HS—230 HS—335 HS—400 HS—415 IID—405

Izbiceni 55—60 — 52—55 _ _
Giuvărăști — 50 '45 40—42 45

E1ECTRICE SI C0MBBSTMU1UI - 
o imperioasă necesitate ecopomică, 

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii!

CUM A EVOLUAT CONSUMUL ÎN PRIMELE
DOUĂ LUNI DIN 1978

De la Dispeceratul energetic național
După cum am anunțat și în rubrica precedentă, continuăm să pu

blicăm evoluția lunară, pe județe, a consumurilor energetice. Care 
1 este nivelul atins în consumul de energie electrică după două luni din 

acest an ? Iată citeva constatări desprinse din datele furnizate de Dis
peceratul energetic național.

Adevăratul specialist 
nu este un simplu 

executant
In condițiile intensificării produc

ției agricole se cere ca elementele 
generale ale tehnologiei să fie adap
tate condițiilor specifice din fiecare 
unitate. Această necesitate a fost 
bine înțeleasă de către specialiștii de 
la Izbiceni. „De mai mulți ani — ne 
spune tovarășul Ion Bordei, ingine
rul șef al cooperativei — am Înfiin
țat un lot experimental' pentru cul
tura porumbului. Cu sprijinul sta
țiunii de cercetări agricole din Ca
racal, pe acest lot au fost determi
nate elementele de tehnologie ale 
acestei culturi, adaptîndu-le la par
ticularitățile pedoclimatice locale. 
Deși avem o tehnologie bine pusă 
la punct, noi continuăm munca de 
cercetare proprie. Anual, testăm, hi
brizii noi ce apar — anul acesta în
cercăm 7 hibrizi — pentru a intro-

Din tabel rezultă că la Giuvărăști 
s-au cultivat patru hibrizi de po
rumb și, ceea ce este contraindicat, 
toți din grupele tardive și semitar- 
dive. Dar in afară de aceasta, di
feră in mod substanțial densitatea 
plantelor recoltabile la hectar. Den
sitățile folosite la Izbiceni, determi
nate in mod științific pe lotul expe
rimental, sint mai mari la unii hi
brizi chiar cu 12 000—13 000 de plante 
la ha. Este drept, și la Giuvărăști 
s-au asigurat la semănat densități 
mari — de 62 000—65 000 boabe la hec
tar. Numai că, pe parcursul perioa
dei de vegetație, densitatea s-a di
minuat treptat, ajungîndu-se să fie 
mai mică cu 22 000—25 000 plante la 
hectar, iar pe unele parcele — chiar cu 
35 000 de plante la ■ hectar. De ce ? 
Mai întîi. pentru că la Giuvărăști 
semănatul s-a făcut într-un teren 
pregătit necorespunzător — bolovă
nos și denivelat — din care cauză 
multe boabe nu au răsărit. Apoi a 
intirziat combaterea unor boli și 
dăunători. Dar cele mai mari pier

deri de plante s-au produs la pră- 
șitul mecanic și cel manual. Unii 
mecanizatori nu au reglat bine cul
tivatoarele și, ca urmare, au retezat 
plantele pe cite un rind întreg ; la 
prășitul manual, unii cooperatori au 
tăiat și ei multe fire de porumb. Nu 
rarul umple carul — și acest adevăr 
trebuie clar explicat mecanizatorilor 
și cooperatorilor, spre a-i determina 
să nu diminueze densitatea plante
lor și să execute lucrări de cea mai 
bună calitate. Și. in plus, învățînd 
din practica celor de la Izbiceni, 
este mai bine ca de semănat și pră- 
șitul mecanic să se ocupe aceiași 
mecanizatori, cei mai buni, care să 
răspundă nemijlocit de menținerea 
densității plantelor.

îngrășămintele — 
cu folos pentru plante, 

nu pentru buruieni
Este demnă de menționat expe

riența dobindită la Izbiceni in ce

Din tabel reiese că nu este totul 
să dai cantități mari de îngrășăminte 
chimice, cum au procedat cei de la 
Giuvărăști. Ele trebuie aplicate ra
țional, științific, așa cum de altfel 
se procedează la Izbiceni. Cu toate 
că la Giuvărăști s-au aplicat canti
tăți mai mari de îngrășăminte cu 
azot, totuși eficiența a fost mai scă
zută — pe un kilogram de substanță 
activă revind o producție de numai 
37,6 kg de porumb, față de 66,5 kg 
la Izbiceni. Aceasta se datorește fap
tului că pe unele parcele fertilizarea 
s-a făcut cu intîrziere. . că nu peste 
tot plantele au fost prășite la timp 
și, din aceste motive, îngrășămintele 
au fost consumate mai mult de bu
ruieni.

Apa dată la timp 
umple hambarul

Tehnologia de cultivare a porum
bului in condiții de irigare cere ca 
udările să fie aplicate la timp și

corect, în funcție de fazele de dez
voltare a plantelor — ne spunea 
tovarășul Ion Bordei. Noi ne-am 
convins că pentru a ajunge la o 
recoltă de peste 10 tone de porumb 
boabe la hectar este nevoie să se 
administreze peste 4 000 mc de apă 
Ia hectar. Pentru că apa dată la 
vreme umple hambarul.

La Izbiceni, totul a fost organizat 
exemplar, astfel incit udările să se 
poată face fără întrerupere, ziua și 
noaptea. Pe . întreaga suprafață cu 
porumb au fost lăsate culoare din 
18 in 18 metri pentru a ușura trans
portul și mutarea aripilor de ploaie. 
Pentru anul acesta, cooperativa a 
procurat utilajele și a luat măsuri 
ca pe 1 000 ha cu porumb aripile de 
ploaie să fie mutate mecanizat.

Pe cît de bine s-au desfășurat lu
crările de irigare la Izbiceni, pe atît 
de necorespunzător a fost organizată 
această acțiune la Giuvărăști. Edifi
catoare sint cifrele din tabelul ur
mător :

Cooperativa 
agricolă

Izbiceni
Giuvărăști

Număr de udări Cantitatea de apă
aplicata la hectar (inc)

4—5 4 000
2—3 2 000

Rezultă limpede că atunci cind dai 
doar jumătate din cantitatea de apă 
de care au nevoie plantele nu te 
poți aștepta la producții mari. Bine, 
dar din ce cauză nu.s-au făcut corect 
udările la cooperativa agricolă Giu
vărăști ? „Noi am fi vrut, dar 
S.M.A.-ul e de vină că n-am putut 
iriga" — ne spune tovarășa Aurelia

. ÎNTREPRINDEREA DE SÎRMĂ DIN BUZĂU

Importante sporuri de producție
Intrarea in funcțiune, la jumăta

tea anului trecut, a laminorului de 
la întreprinderea de sîrmă, capa
citate .modernă, de înaltă..tehnici
tate, a creat posibilitatea aprovi
zionării secțiilor de prelucrare a 
sirmelor cu semifabricatele nece
sare, procesului de producție, in. spe
cial la secțiile trăgătorie, zincare, 
plase sudate și.electrozi de sudură. 
Producția laminorului s-a dublat in 
primele două luni ale acestui an 
față de media realizărilor lunare 
din anul precedent. Totodată, s-au 
asigurat folosirea mai deplină a 
utilajelor și a timpului de lucru, 
alimentarea ritmică cu materie pri
mă, precum și perfecționarea pre
gătirii profesionale a personalului 
muncitor. Notăm că la cursurile de

perfecționare a pregătirii la locul 
de muncă au fost cuprinși numai 
în semestrul II al anului trecut 130 
de muncitori.

O bună parte din producția lami
norului se consumă in secția de 
plase sudate pentru construcții. 
Volumul tot mai mare de plase so
licitate pentru realizarea diferitelor 
obiective de investiții a concentrat 
eforturile colectivului in direcția 
sporirii capacităților existente. Ast
fel, în atelierul de autoutilări a 
fost concepută și realizată o nouă 
instalație care a intrat in acest a,n 
in fluxul tehnologic și asigură o 
creștere â capacității secției cu 
7 000 tone plase sudate pe an. Se 
află in execuție alte două instalații 
similare. (Mihai Bâzu).

Jianu. Nu înșirăm toate acuzațiile 
aduse Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Izbiceni. Fără îndoială, 
unele sint întemeiate. Au existat însă 
serioase deficiențe în organizarea ac
tivității de irigare la această .coope
rativă, iar programul de udări nu a 
fost respectat de unii motopompjști. 
Un lucru însă scapă atenției condu
cerii cooperativei : sistemul este pro
prietatea cooperativei și faptul că 
motopompele au fost predate la 
S.M.A. pentru , întreținere și' exploa
tare nu o absolvă cu nimic de răs- 
pundpr.e.a, cp Ji revine de .a se ocupa 
foarte serios de exploatarea in bune 
condiții a sistemului de irigație. Și 
măsuri in acest sens trebuie luate 
încă de pe acum, pentru ca la. vară 
să. nu se mai repete neajunsurile din 
anul trecut.

Fără îndoială, experiența coopera
torilor din Izbiceni în ce privește 
cultura porumbului oferă multe ele
mente valoroase, care pot și trebuie 
șă fie preluate de celelalte unități 
agricole din acest consiliu intercoo
peratist, și nu, numai de ele. în ve
derea generalizării lor. în practică. 
Executarea corectă a tuturor lucrări
lor condiționează in mod decisiv 
creșterea producției de porumb și 
realizarea angajamentului asumat 
pentru acest an de a obține 11 tone 
porumb' la hectar.

Bb DEPĂȘIT

în județele :
• BRĂILA — cu 11.64 la sută 

(unde s-a menținut „recordul" din 
luma ianuarie, rezultate necorespun
zătoare consemnîndu-se la între
prinderea „Laminorul" și Combi
natul de celuloză, hirtie . și fibre 
artificiale).

O IALOMIȚA — cu 8 la sută 
(depășiri mai substanțiale se înre
gistrează Ia întreprinderea de exe
cuție a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare din Călărași și I.A.S. 
Ograda).
• NEAMȚ — cu 7,6 la sută (con

sumurile suplimentare se locali
zează la întreprinderile de celuloză 
și hirtie „Comuna din Paris" și 
„Reconstrucția" din Piatra Neamț, 
la Combinatul de lianți și azboci
ment din Bicaz).
• CONSTANȚA (întreprinderea 

de transport țiței prin conducte 
din Constanța și Combinatul de în
grășăminte chimice din Năvodari).

© VASLUI (Filatura de bumbac 
din Vaslui).

© DOLJ (Combinatul chimic din 
Craiova).
• TULCEA (Combinatul meta

lurgic din Tulcea).
• DÎMBOVIȚA (Combinatul de 

oțeluri speciale din Tirgoviște și 
întreprinderea mecanică Mija).

© PRAHOVA (Combinatul petro
chimic Brazi și întreprinderea de 
piese turnate din Cimpina).

O MURES (Combinatul de în
grășăminte chimice din Tg. Mureș 
și Combinatul chimic din Tirnă- 
veni).

pieptănată și întreprinderea „Tex
tila" din Buzău).

© OLT (întreprinderea de alu
miniu și Filatura de lină pieptănată 
din Slatina).

9 GALAȚI (Combinatul siderur
gic și întreprinderea „Textila" din 
Galați).

LA LIMITĂ
în județele :
TELEORMAN, ARGEȘ, HUNE

DOARA ȘI MUNICIPIUL BUCU
REȘTI.

Dacă o serie de unități, cum sânt 
Trustul petrolului din Bolintin. în
treprinderea „Republica" din Bucu
rești, Schela de extracție din Găești 
și Șantierul de construcții hidro
energetice Rîul Mare—Retezat, nu ar 
fi depășit repartițiile, județele 
menționate mai sus și municipiul 
București ar fi realizat economii.

ECONOMII

Aurel PAPADIUC

— Vă propunem să discutăm 
nu atît despre activitatea trus
tului unde lucrați, ci mai ales de 
experiența dv. de constructor și 
de director cu vechi stagiu in 
această funcție.

— De aproape 20 de ani sint direc
torul ac.estei unități. Trustul nostru 
se situează, prin volumul producției 
și numărul, personalului muncitor, 
printre primele unități din țară. Oa
menii șantierelor noastre își desfă
șoară activitatea în București și in 
cinci județe. Construim la Slobozia 
și Călărași, la Buzău, Ploiești, Țirgo- 
viște, Turnu Măgurele, Alexandria, 
Giurgiu. Construim mult și construim 
de.mult. Și credem că am învățat să 
construim și bine. Dar despre aceas
ta pot să vă vorbească mai mult 
beneficiarii noștri. Vreau să spun că 
de-a lungul anilor. învățînd șă con
struim mult, oamenii șantierelor 
noastre au învățat să construiască și 
din ce in ce mai . bine. Cu fiecare an, 
odată cu înălțarea noilor obiective, 
am construit și construim unul din 
cele mai de preț edificii : cel al 
experienței. Am învățat mult și din 
experiența altora, dar și din pro
priile lipsuri. S-a impămîntenit la 
noi obiceiul ca pină și cea mai mică 
nerealizare, cea mai mică încălcare a 
programelor stabilite să fie analizată 
foarte serios și să se stabilească mă
suri pentru a se preveni repetarea 
lor. La aceasta se mai adaugă pre
zența pe șantier a specialiștilor și a 
cadrelor cu munci de răspundere în 
momentele cele mai grele. co’abo- 
rarea cu organele locale de partid și 
de stat. Au fost și sint cazuri cind 
merg si de patru ori pe săptămînă 
pe unele șantiere, cum sint cele de 
la Tirgoviște. Turnu Măgurele și al
tele. în felul acesta se rezolvă pro
bleme mai dificile, care nu pot fi so
luționate de unii șefi de șantiere. 
Iată de ce prezența mea zi de zi pe 
șantier o consider obligatorie.

— Cs înseamnă experiența de 
Șantier pentru un director de 
trust de construcții ?

— Eu provin dintr-o familie de 
constructori. Tatăl meu a fost zidar 
specialist, lucrind în subordinea emi
nentului constructor Emil Prager la 
ridicarea primăriei Capitalei. Casei 
Armatei ș.a. La virsta de 13 ani m-a 
luat pe șantier. Era prin 1941. Am 
început să lucrez ca ucenic zidar. 
Apoi am devenit meșter, iar pe urmă 
maistru zidar. între timp am termi
nat și liceul. în 1950 m-am înscris 
la facultate. Acolo mi-am dat seama 
ce înseamnă experiența âe șantier. 
Experiența acumulată pe șantier 
mi-a fost foarte fo’ositoare. După 
terminarea facultății, ținîndu-se sea

ma de experiența acumulată, am fost 
numit directorul unei întreprinderi 
de construcții din Medgidia, ' unde 
am lucrat la construirea fabricii de 
ciment. De asemenea, am mai lucrat 
ca șef de șantier pe șantierul tine
retului din Năvodari. în toți acești 
ani am învățat foarte mult, ca' om și 
ca specialist, de1 la oamenii de pe 
șantier. De fapt, experiența mea este 
experiența oamenilor in mijlocul 
cărora lucrez. Contează. desigur, 
mult și exigența proprie, cunoștințele 
de specialitate, puterea de organizare 
a muncii. Dar nimic, absolut nimic

părinți. La ■ includerea într-o echipă 
a unui constructor era nevoie de o 
recomandare din partea unui con
structor experimentat. Tradiția se 
menține, dar cu pretenții mai mari. 
Acum, cînd se lucrează 'în acord 
global la nivel de șantier, echipa, 
brigada, lotul de constructori ii pri
mesc în formația lor doar pe cei care 
se dovedesc a fi disciplinați și lucrea
ză cu randament inalt.

— In unitățile trustului s-a 
făcut in ultimul an un salt im
portant in organizarea muncii, 
trecindu-se de la acordul global

buie exclusă. Ctv o condiție fun
damentală : să fie pus la punct — 
cu toată rigurozitatea ! — mecanis
mul aprovizionării tehnico-materiale 
și asigurării cu documentație. Spun 
acest lucru deoarece există incă din 
partea unor beneficiari sau titulari 
de investiții o oarecare superficiali
tate și spirit tolerant în abordarea 
acestor probleme. Iată, de pildă, anul 
trecut am avut unele obiective de 
investiții — in special din agricultură 
și industria chimică — la care nu 
ni s-au asigurat proiecte sau nici 
măcar nu s-a deschis finanțarea.

PONDERE
„Experiența mea este experiența 

oamenilor in mijlocul cărora lucrez“
Convorbire cu tovarășul Gheorghe MARINESCU, 

directorul general al Trustului de construcții industriale București

nu poate egala experiența întregului 
colectiv. Iar această experiență nu 
poate fi transmisă la adevărata ei 
valoare nici în ședințe, nici în sălile 
de curs, ci numai acolo, pe șan
tier, cu mistria în mină. Am ajuns 
la această concluzie bizuindu-mă pe 
exemplul oferit de experimentatul 
detașament de constructori din zona 
Bglin finului...

— Intr-adevăr, am auzit pe 
mai multe șantiere vorbindu-se- 
despre 'harnicii și talentații con
structori din Bolintin. Cum și-au 
dobindit oamenii de aici această 
faimă ?

— în trustul nostru lucrează peste 
2 000 de oameni din zona Bolintin. 
în urmă cu ani, în această zonă s-a 
format un nucleu de constructori, in 
special zidari, foarte ambițioși, 'dar 
și pricepuți. Treptat, numărul lor a 
crescut. Dar după reguli de selecție 
foarte riguroase. Părinții își aduceau 
copii pe șantier, în timpul vacanței. 
La început erau pe post de ucenici. 
Treptat, cei care se acomodau, după 
terminarea școlii generale se anga- 
jeau să lucreze pe șantier, alături de

pe echipă sau brigadă la acor
dul global la nivelul șantierului. 
Este posibilă extinderea acordu- 

. lui global și la nivelul trustului ?
— Deocamdată am generalizat in 

proporție de 80 la sută acordul global 
la nivelul șantierelor. Și nu este 
deloc ușor. Cînd se lucrează în acord 
global la nivelul unui șantier, tolui 
trebuie „să meargă ceas". Orice de
reglare in aprovizionarea șantierelor 
cu materiale, cu beton ș.a., înseam
nă timp pierdut și, implicit, ciștig 
mai scăzut pentru constructori. De 
cînd am introdus acordul global la 
nivelul șantierului, de la ultimul 
constructor și pină la șeful șantie
rului, toți sint preocupați de buna 
organizare a lucrului, de lichidarea 
oricărei risipe de timp și materiale. 
Consider că in condițiile întăririi 
autocondueerii muncitorești, cea mai 
bună formă de organizare a lu
crului o constituie munca în acord 
global, care stimulează foarte mult 
inițiativa și spiritul organizatoric. 
Cît privește posibilitatea extinde
rii acordului- global la nivelul trus
tului, cred că aceasta nu tre-

Cum să realizezi planul în aceste 
condiții ? In unele cazuri, nici in 
acest an nu stăm mai bine : la obiec
tivele chimiei de pe platforma Du- 
dești avem asigurată documentația 
doar în proporții de 20 la sută I Cum 
este posibil, în aceste condiții, să se 
respecte graficele de execuție ?

— în ciuda unor asemenea 
greutăți, constructorii trustului 
și-au pus semnătura, de-a lun
gul anilor, pe o serie de obiec
tive de cea mai mare impor
tanță pentru economie. Dintre 
acestea, pe care le considerați 
cele mai reprezentative 1

— Combinatul chimic de la Tr. 
Măgurele, întreprinderea de anvelope 
„Danubiana", Combinatul de oțe
luri .speciale și platforma industrială 
din Tirgoviște, platforma industrială 
a Buzăului și platforma industrială 
din Alexandria. La ora actuală, intre 
obiectivele principale la care lucrăm 
se numără metroul. Trustului nostru 
îi revine sarcina de mare răspundere 
de a realiza un tronson în lungime 
de 2,1 km. Aici aplicăm cele mai 
moderne tehnologii, toate lucrările

executîndu-se mecanizat ; aceasta 
ne-a permis să atingem cea mai înal
tă productivitate din istoria trustu
lui. Prin tot ce / facem sîntem ho- 
tăriți să respectăm întocmai angaja
mentul asumat de constructorii noș
tri, împreună cu ceilalți constructori 
ai acestui obiectiv, de a pune me
troul în circulație cu călători, pen
tru reglaj in regim de trafic. la 
1 mai 1978.

— Cum se despart constructo
rii de un nou obiectiv pe care 
l-au înălțat și il predau „la 
cheie" ?

— De fiecare dată rămiiie ceva din 
sufletul nostru pe șantierele unde 
lucrăm. Plecăm de pe . un șantier cu 
o satisfacție profesională și, de ce 
n-aș spune-o, și cu o undă de regret. 
Dar nu puține sînt cazurile cind ne 
reîntoarcem la „vechile" obiective, 
pentru a începe lucrările de dezvol
tare în etapa a Il-a, a IlI-a ș.a. Așa 
se întîmplă în prezent la Tirgoviște. 
la Buzău, la Călărași, la Turnu Mă
gurele.

— Pe lista realizărilor con
structorilor trustului dv. se cu
vine să trecem și numeroasele 
obiective înălțate peste hotare.

— Da, am construit, ca subantre- 
priză a „ARCOM“-ului, în R.F. Ger
mania, Irak, Libia, Siria ș.a.

— Cum sint apreciată con
structorii români peste hotare ?

— Ca oameni cu multă experiență, 
ca oameni foarte pricepuți și, ce e 
mai important, ca oameni de cuvint. 
Uneori s-au manifestat anumite în
doieli în legătură cu capacitatea 
noastră. în R.F.G., de pildă, am con
struit la Travemiinde un hotel cu 
trei rînduri de garaje suprapuse la 
subsol și 38 de etaje. Atunci, aceasta 
era una dintre cele mai' înalte clă
diri din R.F.G. La început. în reali
zarea garajelor suprapuse — lucrare 
deosebit de dificilă — ne-am con
fruntat cu unele greutăți. Un ziar 
local s-a și grăbit să afirme că 
românii nu vor fi în stare să con
struiască acel hotel. Odată ajunși la 
parter, totul a mers normal, cu mul* 
mai bine decît ne așteptam chiar și 
noi. în medie, la trei zile. înălțăm 
un etaj. Hotelul — repet, o construc
ție/foarte dificilă — a fost predat la 
timp beneficiarului. în fața acestei, 
realități, surprins, pur și simplu, de 
buna organizare a lucrului și de rit
mul execuției, același ziar a scris 
că numai românii puteau fi în stare 
să ridice o asemenea construcție în
tr-un timp atît de scurt.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLĂGEAN

O BUZĂU (Filatura de lină

Din muntele risipei... bani pe apa simbetei
Desen de Viorel SANDU

'Dintre’ județele care" s-au în
cadrat in repartițiile planificate 
și au realizat economii de energie 
menționăm :

BRAȘOV, IAȘI, CLUJ și TIMIȘ.
Rezultatele bune din aceste jude

țe ar fi putut fi mult mai substan
țiale dacă avem în vedere faptul că 
78 de unități industriale din aceste 
patru județe nu s-au încadrat, in 
luna februarie, in repartițiile pla
nificate.

O concluzie se desprinde din 
analiza situației consumurilor ener
getice in primele două luni ale 
anului : statistic, față de luna ia
nuarie. a crescut in februarie nu-

mărul județelor 
care depășesc con
sumul de energie 
electrică planifi
cat. Conform pre
vederilor legii, a- 
ceste consumuri 
•suplimentare tre
buie recuperate in 
luna martie, odată 

»cu încheierea pri
mului trimestru, 
în marea majori
tate a unităților 
este posibil să se 
înfăptu’ască a- 
ceastă sarcină. To
tul depinde de 
modul in care vor 
acționa consiliile 
oamenilor muncii 
și colectivele din 
aceste unităti pen
tru a nune stavi
lă hotăritâ risipe!, 
pentru a se înca
dra riguros in con
sumurile planifi
cate de energie 
electrică.

Ion LAZAR

SERVICIILE PUBLICE
(Urmare din pag. I)

Solicitudinea in sectorul serviciilor 
publice este o componentă insepa
rabilă a pregătirii profesionale a lu
crătorilor, ceea ce face necesar ca, 
o dată cu preocuparea pentru însu
șirea și perfecționarea profesiei, să 
fie .întărită munca de educație, de 
pregătire civică a tuturor lucrători
lor, pentru întronarea în fiecare u- 
nitate a unei atitudini și compor
tări civilizate, pentru asigurarea u- 
nei serviri prompte și ireproșabile 
a populației.

Este de așteptat ca anul 1978 să 
aducă serioase progrese și în privința 
diversificării prestațiilor, a corelării 
lor mai' strinse cu structura cererii 
populației. Acțiunea va trebui începu
tă cu determinarea exactă a pro- 
filelor de servicii care se cer asigu
rate in fiecare localitate — într-o pri
mă etapă și într-o etapă mai înde
părtată — in funcție de mărimea lo
calităților, de frecventa solicitărilor. 
Pentru că mai există servicii, care, 
deși solicitate de cetățeni, nu sint 
încă suficient dezvoltate. Este vorba 
de unele servicii de reparații in con
strucții. servicii la domiciliul cetăte-. 
nilor, cele pentru reparat frigidere, 
aparate foto, magnetofoane. caseto- 
foane și altele.

Se știe că planul în sectorul servi
ciilor publice — ca în toate celelalte 
ramuri economice — este lege. Iată 
de ce realizarea tuturor indicatorilor 
planului în sectorul serviciilor publi
ce trebuie urmărită în același mod in 
care se urmărește înfăptuirea planu
lui de producție în industrie. în agri
cultură, în toate domeniile vieții eco
nomice. De aici, necesitatea ca orga

nele locale ale puterii de stat — care 
răspund direct de activitatea tuturor 
unităților de servicii publice de pe 
raza lor teritorială — să ia toate mă
surile ce se impun pentru ca planul 
prestărilor de servicii pentru popu
lație al cooperației meșteșugărești și 
de consum, al Celorlalte sectoare cu 
atribuții în acest domeniu, să fie rea
lizat întocmai, punct cu punct. Răs
punderi importante în acțiunea de 
extindere, modernizare și diversifi
care a serviciilor revin, de asemenea, 
consiliilor locale pentru coordo
narea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări de 
servicii către populație. După cum, 
controlul muncitoresc și controlul oa
menilor muncii, celelalte organisme 
de control specializate ale statului 
sînt datoare să inițieze acțiuni siste
matice și permanente, să intervină cu 
mai multă promptitudine și eficientă 
pentru înlăturarea unor neajunsuri 
care mai persistă in domeniul servi
ciilor publice, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității lor. în această 
privință, Legea, calității produselor și 
serviciilor precizează limpede : „Mi
nisterele, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, cooperația meșteșugărească 
și cooperația de consum vor lua mă
suri pentru satisfacerea în condiții de 
calitate superioară a cerințelor popu
lației în domeniul prestărilor de ser
vicii". Pentru că sarcina pusă în fața 
întregului popor de secretarul general 
al partidului, de hotărîrile Conferin
ței Naționale pentru transformarea 
cantității intr-o nouă calitate se pune 
cu aceeași acuitate si în fata lucră
torilor din acest domeniu dintre cele 
mai esențiale ale vieții sociale.



PAGINA 4 SCÂNTEIA — duminică 5 martie 1978

Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI

CREAȚIA LITERARA
în fața unor exigențe mai înalte

ARTELE SCENICE

broderiilor pe cojoace,, plăsmuind noi modeleOmotâ din Rășinari,

turism Sibiu. Pictorul 
expoziție. Ion și Ana

Foto : E. Dichiseanu

Artiști amatori din perimetrul Sibiului în plină activitate creatoare. în imagini: Brigada artistică a Oficiului județean de 
amator Vasile Frunzete, laureat al primei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", pregătindu-se pentru o nouă 

■' " ' ' vestiți pentru frumusețea broderiilor pe cojoace,, plăsmuind noi modeleLa scurtă vreme de la consfă
tuirile reunind creatori și inter- 
preți din domeniul muzicii, sub. 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste a avut loc. la Bucu
rești. o primă întîlnire, cu partici
pări din cincisprezece județe ale 
țării, al cărei obiectiv a constat în 
analiza modului cum s-liu compor- 

• tat în prima ediție a festivalului 
formațiile de teatru, brigăzile ar
tistice. micile sau mai marile co
lective constituite în ceea ce a fi
gurat sub denumirea de montaje 
literar-artistice, măsurii în care ce-. 
naclurile literare, acești factori 
locali de creație, au constituit reale 
ateliere de producție artistică. Con
sfătuirea a fost cu atît mai opor
tună cu cît ea reunea intr-un cadru 
de lucru pe reprezentanții cîtorva 
dintre categoriile de artiști ama
tori. împreună cu instructori și 
creatori, cu mare pondere în festi
val. Statisticile consemnează faptul 
că la faza de masă a celei dinții 
ediții a „Cîntării României" au ur
cat ’pe scenele cluburilor, caselor 
de cultură, căminelor culturale 
circa 21 200 formații de teatru, 
montaje - literare și recitaluri, bri
găzi artistice, cercuri și cenacluri 
literare însumînd peste 200 000 de 
membri, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, oameni ai 
muncii din întreprinderi, din co
merț și cooperația meșteșugăreas
că, țărani muncitori, . intelectuali, 
militari, animați de dorința de a 
se afirma, dincolo de rezultatele 
remarcabile obținute în muncă, și 
pe terenul frumosului, al artei, de 
a-și aduce contribuția la realizarea 
ideii nobile care a prezidat ini
țierea marii competiții naționale, 
aceea a modelării continue a omu
lui societății noastre socialiste, a 
neîntreruptei lui îmbogățiri spiri
tuale. '

tului că prin sîrguința Institutului 
de cercetări etnografice și dialec- 
tologice. a resorturilor culturale ale 
sindicatelor, editurilor, a unor pu
blicații au fost puse în circulație 
numeroase piese noi. cu tematică 
inspirată din contemporaneitate, 
din vasta " problematică a vieții și 
muncii milioanelor de constructori 
ai socialismului de la orașe și sate, 
teme cu adresă directă, cu largă 
audientă la publicul spectator, s-a 
făcut cu precădere apel la lucrări 
cunoscute și arhicunoscute atît în 
repertoriul mai vechi, „clasic" am 
spune, cît și din creația anilor din 
urmă, vehiculate și acestea prea 
mult ca să mai poată oferi elemen
te de noutate. S-a recurs mult prea 
mult — lucru de altfel explicabil 
prin aceea că anul 1977 a fost anul 
unor mari aniversări, - - - ■ 
sub semnul cărora s-a desfășurat 
însuși festivalul — la lucrări dra
matice cu tematică istorică. Desi
gur, este bine că în repertorii piesa 
istorică a ocupat un loc important. 
Dar, nu mai e deloc bine cînd 
aceasta se face în dauna piesei de 
actualitate, a piesei care-și propu
ne să abordeze subiecte din zilele 
noastre — ca să spunem așa. Exis
tă aici însă și un factor obiectiv. 
Cei în cauză și-au justificat opțiu
nea argumentînd că piesele de ac
tualitate puse în circulație, sau 
sint puține, sau calitatea lor artis-

sărbătoriri

tică nu este pe măsura exigențelor 
colectivelor chemate să le dea ex
presie scenică, sau ele riu sînt pe 
măsura cerințelor publicului, acest 
public mereu mai pretențios cu 
ceea ce i se oferă ca produs 
artistic.

S-a pus accent pe conlucrarea din
tre artiștii profesioniști și cei ama
tori. colaborare care, atunci cînd a 
existat, s-a dovedit fructuoasă și 
profitabilă .pentru marea scenă a 
festivalului, această școală a for
mării omului, a îmbogățirii - lui 
spirituale. Sublinierea este cu a- 
tît mai valoroasă cu cît miș
carea artistică de amatori se 
află acum în plină desfășurare 
a fazei de masă a celei de-a doua 
ediții a „Cîntării României", mo
ment favorabil îmbunătățirilor, 
reorientărilor în multiple planuri, 
din care nu în ultimul rînd cel al 
repertoriilor și al formulelor 
spectacol.

de

Scriitorul - 
strîns legat 

de mișcarea artistică
Asistăm în ultima vreme la fe

nomenul creșterii numărului cena
clurilor de creație literară. Sînt tot 
mai mulți muncitorii, țăranii, inte-

lectualii care simt imboldul de a 
așterne pe hîrtie. — în versuri sau 
proză ori în forme dramatice — 
gîndurile, simțămintele, ideile lor. 
Este o realitate demnă de subli
niat : talentul. înzestrarea, truda 
acestor iubitori ai cuvîntului scris 
au dat naștere unui însemnat vo
lum de lucrări, unele . dintre aces
tea beneficiind de „privilegiul" 
contactului cu cititorul, cu scena, 
cele mai multe însă rămînînd în 
sertarul creatorului sau în cel mai 
bun dintre cazuri între copertile 
vreunui dosar al cenaclului aștep- 
tind... Multi dintre ei — a fost ca- 

. zul și la recenta consfătuire —. su
gerează, și nu fără temei, redacții
lor. celor cu profil literar în pri
mul rînd. rezervarea unui spațiu 
care să fie pus la dispoziția scri
sului amator, respectîndu-se. bine
înțeles. criteriile calitate și selecție.

Dar, se cuvine arătat, acești 
mulți, foarte multi mînuitori ai 
condeiului (cenaclurile literare se 
numără în țară cu sutele și sutele!) 
au un destul de larg cîmp de afir
mare în mediul lor,' în climatul 
social-cultural în care trăiesc și-și 
desfășoară activitatea, la cluburi, 
la cămine culturale. în cadrul al
tor așezăminte de cultură. Ei sînt

Probleme 
ale repertoriului

Pe lîngă rezultatele indiscutabile 
obținute în domeniile menționate, 
prima ediție a festivalului a rele
vat — fapt pus cu tărie în eviden
ță la recenta consfătuire 
serie d_ —.—-1- 
amatori, ale activității 1 
artistice, celorlalte genuri ce-și re
vendică sorgintea din arta drama
tică.

Mai întîi, carențe de repertoriu. 
După cum se sublinia în referatul 
prezentat la- consfătuirea, d.e...la, în- . 
ceputul acestei, săptămini de la 
București, în locul unei activități 
de continuă împrospătare a spec
tacolelor prezentate cu noi lucrări, 
s-a constatat nu de puține ori exis
tența unui repertoriu prăfuit, de
pășit, neinteresant. în pofida fap-

____ :_____ "■ ' ? — și o 
de carențe ale teatrului de 

brigăzilor

rind chemați să con- 
_____ ... realizarea de piese de 
teatru într-un act. de montaje lite
rare, librete pentru brigăzile artis
tice, toate aceste produse ale ima
ginației și talentului avînd ca unic 
și valoros beneficiar mișcarea ar
tistică locală a amatorilor. Pentru 
că — înțrebarea se cuvine pusă, și 
încă cu toată acuitatea ! — cine 
altcineva . mai bine decît poetul, 
prozatorul, dramaturgul local poate 
cunoaște problematica vieții, speci
ficul locului, gradul de receptivi
tate al omului muncii la fenomenul 
artistic dintr-o mare întreprindere, 
dintr-o localitate ? Acesta, consi
derăm, este principalul podium al 
afirmării scriitorului neprofesio- 
nist. Și el va găsi cu atît mai mul
te satisfacții pe linia activității 
proprii de creație cu cît se va în- 
tilni mai des și mai reprezentativ, 
prin intermediul scenei, cu oamenii 
în mijlocul cărora trăiește zi de zi, 
muncește alături de ei, cunoscîn- 
du-le dorințele, aspirațiile, realiză
rile, dar și neîmplinirile. Aceasta 
fiind șl prima treaptă, poate cea 
mai importantă, către consacrare, 
vis, ideal legitim al multora dintre 
truditorii anonimi pe ogorul hîr-

in primul 
' tribuie la vzRostire românească

îți deslușim azi drumul din cronici către mîine, 
Și-ți ascultăm ecoul, viu dăinuind prin ani, 
Ecou din graiul dacic, din slovele latine. 
Din cîntul iără seamăn al celor trei ciobani...
Te-asemuia poetul c-un fagure de miere 
Din care-am stors și doina și netradusul dor. 
Și imnurile toate eroilor prin vreme. 
Si cîntece de slavă acestui demn popor.
Te-asemuia poetul c-un cîntec și-o comoară, 
Simțim și noi cum arde materna ta iubire 
Ce vine de departe, de mii de ani tot vine 
Să urce-n semeție cu noi spre nemurire.
Dai strălucire țării și țara-ți dă tăria, 
Ești aurul stelar prin care existăm.
Cînd spunem „Mult e dulce...”, noi spunem

România 
Si, preamărindu-ți verbul, trăim, durăm, visăm.

ca focurile-n seară
ești

Ești dorul care arde 
Tu, patrie a limbii. dragostea de țară.

Patria

Constantin ATOMII
București MARIA CHELSOI: „Casă din Neamț

(lucrare prezentată la expoziția „Muzeul satului văzut de artiștii plastici")

Patria ni-i dragostea dinții, 
Perna care-o punem seara căpătîi. 
Prima stea ce-n ochii noștri-a scăpărat 
Sub un cer de urbe sau un cer de sat. 
E izvor de unde toți sorbim răcoare, 
Rîurile care se visează Mare, 
Vastele imperii de porumb și grîu, 
Dunărea ce-ncinge glia ca un brîu. 
Ni-i oțelul vremii, cald, din Hunedoara, 
Aurul ce 1 soarbe de prin șesuri vara. 
Tulnicul de veacuri, de pe culmi doinind, 
Lacuri mari de stele prin timp strălucind. 
Minele solare de prin văi de Jiu, 
Munții ce istoria pe de rost ne-o știu, 
Este însăși vraja limbii noastre vii 
Eminescu, Creangă și Alecsandri, 
Sadoveanu care-nvie voievozi, 
Plai trecut prin inimi și vers de rapsozi 
Douăzeci de veacuri de-nstelat trecut. 
Tricolorul peste glorii desfăcut, 
Și coloana vieții iără de sfârșit, 
De partid urcată pînă Ia zenit.

Ioan IEIEȘ 
profesor, Bistrița

exclusivitate și nu ca aici) 
telegenia actorilor recrutați 
la concursurile de frumuse
țe, dulceața sau voltajul 
melodiilor, ori ritmul și ca
litatea gagurilor din zona 
unui comic pur !

Dar, în același timp, cine 
poate să conteste că limi
tele și legile oricărui gen 
sînt elastice — pentru crea
torii adevărațl, interesați să 
facă din artă un act de in-

Alăturarea din titlu este 
destul de sugestivă. „Eu", 
este de fapt el. „Tu", esțe 
de fapt ea. Ovidiu nu este 
terța persoană, un prieten 
oarecare, ci poetul „Meta
morfozelor", ,',Tristelor" și 
al lui „Ars Amândi", a că
rui statuie din centrul Con
stanței (unde se petrece cea 
mai mare parte a acțiunii) 
este un bun reper pentru 
îndrăgostiți.

El și ea urmau să se in- 
tilnească într-o confruntare 
de idei profesionale. Se în- 
tilnesc ciocnindu-se in 
Gara de Nord, unde pier
duseră trenul, unde vor lua 
același tren. Ii despărțea 
perspectiva diferită asupra 
necesităților producției. îi 
va apropia la inceput o 
banală și prea des repetată 
confuzie de geamantane, 
apoi un coup de foudre 
verosimil, normal cînd ea, 
este Violeta Andrei, și el 
— Florin Piersic. După care 
se vor revela lianți cu mult 
mai puternici și rezistenți : 
mai buna cunoaștere și în
credere reciprocă, dragostea 
bazată pe înțelegere, spirit 
rațional și stimă — filmul 
propunînd și el, în felul lui, 
o artă a iubirii în contem
poraneitate.

Dar să nu cădem in 
capcană. Dimensiunea e- 
fectiv etică-moralizatoare 
a acestei comedii lirice 
(de altfel foarte mo
rală și pudică) nu e nici 
ea decît o convenție. O 
convenție pe care o divulgă ___  _
înșiși realizatorii filmului , actualitatea acestui film e 
adoptînd (timp de o secven
ță) tonul unui basm, dacă 
nu de adormit copiii, 
orice caz de- incintat 
dulții.

Și această convenție 
este singura. Trimiterea 
actualitate, din actualitate, 
nu este nici ea decît tot o 
convenție. Căci o comedie 
de actualitate implică mai 
mult decît filmarea celor 
mai recente perle turistice 
ale litoralului (Olimp, iulie- 
august 1977) mai mult decit 
să scrii în dreptul eroilor : 
Ea — ingineră la întreprin
derea bucureșteană „Drum 
nou" ; in vacanță. El — di
rectorul Întreprinderii con- 
stănțene „Prometeu" și să-1 
pui să dea din mină, îm
brăcat impecabil pe un 
fundal de utilaje metalur
gice bleu-gri. Mai mult de
cit să faci din datele și im
perativele realității („Cin- 
tarea României", 
brigăzilor 
pentru 
simple i 
niște simple.

%

în 
a-
nu 
la

eficiența
■ artistice, ' lupta 
economii) niște 
date de referință, 

pretexte — 
pentru o lucrare artistică 
cu alți centri de greutate... 
mult mai ponderabili.

Legile genului ? Limitele 
genului acesta atit de avan
tajat de simpatia publicu
lui ? Desigur, cine poate să 
le conteste ? Cite alte co
medii lirice, muzicale nu 
am văzut care făceau chiar 
abstracție de realitate, a 
căror dimensiune era (în

(De pildă, cel cu „la belle 
americaine", Matilda, mași
na care funcționează pe 
principiul catirului dobro
gean). Și mai există o cali- 

rar întîlnit 
comedia ci- 
românească)

tate : un mai 
(pină acum in 
nematografică 
bun gust.

Titlul acestui 
tea fi și mai 
dacă ar include încă 
eroi principali. Muzica, Ma

film ar pu- 
cuprinzător 

trei„Eu, tu și Ovidiu
tervenție in conștiințe ? Că 
în interiorul oricărei mo
dalități se pot găsi soluții 
care să ducă la converti
rea superioară a rețetelor, 
la senzația de convenție 
hrănită din adevărul vieții 
la o interpretare originală 
a realității ?. E un demers 
pe care scenariștii, atît de 
numeroși ai’ acestui film 
(Al, Struțeanu, Beno Mci- 
rovici. Geo Saizescu, după 
o idee de Bogdan Căuș), 
nu l-au prea făcut.

Satiră care ar fi putut da 
„sarea și piperul" și gravi
tatea comică necesară și

rea și spiritul tutelar al 
Frumuseții.

„Oare cine ești tu ?", nos
talgica și ritmata compozi
ție a lui Temistocle Popa 
(autorul întregii partituri 
muzicale), cintată suav și 
romantic cu glas pur și 
cristalin de Violeta Andrei 
in duet eu vocea caldă și 
gravă a lui Florin Piersic, 
ne răsună în urechi, ne 
vine pe buze multă vreme 
după ce am părăsit sala de 
spectacole. Această melo- 

a întilnirii, 
descoperi- 

speran- 
melodie care re-

și ea convențională, firavă. 
„Negativii" sînt benigni. 
Personajul interpretat de 
Jean Constantin (Mi sică 
numit mereu Pisică, iluzio
nist ratat care stă pe-acasă, 
și care a transformat clu
bul în locuință . și in depo
zit de cartofi) este foarte 
simpatic. Nu însă într-âtît 
înciț să nu se observe că 
prezența lui in acțiune este 
excesivă și cam intîmplă- 
toare : acolo unde slăbește 
invenția scenariștilor. La 
fel și inspectorul (Derri Ră- 
dulescu) care va fi (bineîn
țeles !) dat afară pentru va
canța ce și-a făcut-o la 
mare în orele de serviciu. 
(Tot așa cum tonul grav al 
lui Cotescu va face lumină 
adevărată în litigiul intre 
„Prometeu" și „Drum nou"). 
Diverși alți eroi, diverse 
alte fire ale scenariului nu 
se prea leagă intre ele, 
fiind aglutinate parcă la în- 
tîmplare. Neliniștește o 
scenă din vagonul in care 
sint adunați ciorchine mulți 
reputați comici români ai 
ecranului, iar in sala cine
matografului nu prea ride 
nimeni.

Să ne oprim insă la atit 
cu reproșurile. Filmul făcut 
cu experiența și talentul 
lui Geo Saizescu are o plă
cută cursivitate, umor, pe 
alocuri și un fin contra
punct ironic, și mai ales la 
început nerv și- inventivi
tate — gaguri inspirate.

die-cheie .— 
regăsirii, a 
rii reciproce, a 
tei 
vine ca un joc, apoi ca o 
declarație de iubire, apoi ca 
un angajament pe viață, 
are toate șansele să devină 
un Șlagăr.

Marea este omniprezentă. 
Văzută in zeci de nuanțe

(în cadru) și nevăzută, dar 
reflectată în starea de spi-

■ rit, de suflet a tuturor ; in 
sentimentalismul tinerilor, 
in iresponsabilitatea lui Io- 
nescu. Direct prin peisaj șj 
indirect prin briza care se 
joacă in părul eroilor. O 
mare estivală, in vecinăta
tea căreia lumina capătă, o 
instabilitate și o vibrație 
care i-a dat desigur mari 
bătăi de cap excepționalu
lui operator tinăr Ion Ma
rinescu, irizindu-se magic, 
modificînd perspectivele, 
metamorfozînd chipurile.

Frumoase sint nu numai 
imaginile filmate din tren,- 
hotelurile ca niște nave 
albe, terasele largi, șirurile 
nesfirșite de trepte însu
flețite de balerini, frumoase 
nu sint numai muzica lui 
Temisțof’le Popa și costu
mele Doinei Levința, ci mai 
ales eroii. Ea, care este 
Violeta Andrei, o Violetă 
Andrei care ciută, ride și 
dansează, jntr-o ipostază 
cu atît mai mult surprin
zătoare după filmul „Regă
sirea". El, care nu este că... 
ci însuși Florin Piersic. Cu 
siluetele lor expresive, cu 
mersul lor cînd grațios, 
cînd alert și agitat, cu pri
virile lor limpezi și' adinei, 
cu jocul privirilor lor mai 
natural și mai cuceritor ca 
aricind.

Regăsim alături de ei nu 
atît de pictural tulburători, 
dar com'ic-încîntători pe 
Sebastian Papaiani, Jean 
Constantin, Dem Radulescu. 
Vasiliea Tastaman, Ileana 
Stana Ionescu, Paula Chiu- 
aru. Rodica Popescu, Aurel 
Giurumia, Cosma Brașo- 
veanu și alții.

Natalia STANCE

(Urmare din pag. I)
a-popor. Eminescu știa 

ceasta. Și Coșbuc. Și Goga. 
De aceea în verbul lor 
sună vaierul 
vuietul revoltei sau 
ziasmul 
gului popor român. Cînd 
cititorul ia în mînă un vo
lum de lirică sau parcurge 
un 'poem, o poezie el vine 
cu experiența lecturii ma
rilor înaintași, cu exigen
ta promovată față de ei în
șiși de mari poeți ai zilelor 
noastre și va judeca aspru 
orice contrafacere, încer
carea — care se mai îritîl- 
nește — de a se oferi drept 
poemă patriotică versifi
carea comodă. retorică, 
ornamentală. „înșirarea" de 
vorbe goale în jurul unor 
teme, nume, idei, senti
mente scumpe tuturor.

Desigur, cuvintele, ima
ginile. uneltele folosite de 
scriitori in exprimarea iu
birii lor de tară sînt altele 
de la o generație la alta, 
de la o epocă la alta. Pen-

. ră- 
•ere.de duri

entu-
biruitor al între-

tru a cinta lauda patriei, 
pentru a aduce acea cinsti
re patriei, romanticii de la 
patruzeci și opt își aveau 
propriul lor limbaj liric. 
Mai citim însă și azi rin- 
durile nostalgice din „Cîn- 
tarea României" : „Colo... 
departe... unde soarele se 
vede așa de frumos... 
unde cîmpiile sînt strălu
cite și pîraele răcoroase... 
unde cerul e dulce, unde 
pămîntul e roditor și jun- 
cile sint albe... copii, acolo 
e țara !“. Mesianismul vi
zionar al acelui timp pro
iecta în viitor un viitor al 
speranței, imaginea unei 
țări ideale. Dar nu mai pu
țin intensa dragoste de 
țară a lui Eminescu îi 
smulge poetului accentele 
de revoltă în legătură cu 
unele .stări ale epocii sale. 
Iubirea de patrie poate să 
determine satira amară ca 
și viziunea luminoasă. Ma
rea poezie patriotică devi
ne epos national în 
patria e învestită cu 
nităti de mit, în care

care 
dem-
fap-

în centrul atenției 
calitatea

Analizele întreprinse în perioada 
post-mergătoare încheierii primei 
ediții, a festivalului național, obser
vațiile făcute pe parcursul desfășu
rării lui, ca și unele constatări 
tinînd de ediția actuală, conduc la 
una și aceeași concluzie : dacă in 
planul cuprinderii s-au realizat 
cifre de-a dreptul impresionante, 
în ceea ce privește numărul parti- 
cipanților. al formațiilor, chiar al 
diversității genurilor participative, 
nu în tot o așa de mare măsură se 
constată realizările de ordin cali
tativ.' S-a spus, in diferite împre
jurări. iar consfătuirea la care 
ne-am referit nu a manifestat 
parcimonie în relevarea acestei si
tuații. că pe lingă multele reușite 
valoroase și-au făcut apariția și 
multe subproduse, spectacole care 
nu s-au bizuit pe știinta teatrului, 
a cerințelor elementare ale artei 
Scenice, brigăzi artistice încercind 
să dea viată unor texte lipsite de 
orice valoare literară și educativă, 
montaje literare vădind o evidentă 
necunoaștere a cerințelor genului,

au fost prezentate poezii fără suflu 
și fără forță emoțională.

Martor la multe din manifestă
rile înscrise în desfășurătorul pri
mei ediții, ca și la unele din actua
la etapă de masă, am avut bucu
ria să asist la realizări de-a drep
tul încîntătoare, programe reușite 
in primul rînd de teatru, de bri
gadă artistică, de recitatori. Din 
săli pline nu s-a clintit nimeni de 
la locul său pînă la căderea corti
nei, ia.r atunci, după spectacol ci
teai pe fetele spectatorilor satis
facția de a fi trăit alături de eroii 
piesei, de a se fi delectat la verva 
și umorul cu care artiștii din bri
gadă îi lăudau pe cei mai merituoși 
dintre ei, sau îi ardeau cu pleazna: 
biciului pe leneși, pe încurcă-lume. 
Le-au plăcut poeziile. Am asistat 
însă și la nereușite, marcate în 
primul rînd prin neaderenta sălii 
la spectacol.

Se impun, așadar, eforturi« stă
ruitoare pe ogorul calitate, se cu
vine arat mai adine, sădite plante 
cu însușiri superioare și aplicată o 
îngrijire) superioară.
N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

Ne-am obișnuit, treptat, 
de-a lungul anilor, cu „ge
nul" prozei lui Al. Simion. 
Cărțile sale, indifftrent de 
virsta cînd au fost create, 
de substanța lor epică și 
chiar de modalitățile lite
rare folosite, îmbogățite de 
la un volum la altul, au în
totdeauna ceva din ceea ce 
numim cu banala definiție 
școlărească „numitor co
mun", adică in fiecare in 
parte , descoperim, chiar 
dacă îi) haine schimbate, a- 
celași sîmbure ideatic dez
voltat în ipostaze diverse, 
cu personaje și situații 
conflictuale dominate de 
împrejurări similare. Toate 
acestea 
dem in 
unică 
care își 
in tot ceea ce a scris. Ea 
poate fi definită ca obse
sia actualității, care îl ur
mărește pe scriitor în toa
te gîndurile și sentimente
le sale cu o putere acapa
ratoare de neocolit, deter- 
minîndu-i opțiunile artisti
ce, Neîndoielnic. sămînța 
actualității a rodit întot
deauna in cea mai bună li
teratură, situîndu-se de 
fiecare dată printre acele 
trăsături care subliniază o- 
riginalitatea și o afirmă cu 
putere, cu atît mai mult in 
literatura contemporană ro
mânească; unde a devenit 
un indiciu al calității și al 
spiritului novator. Dar a- 
ceasta populează în propor
ții foarte diverse scrierile

diferitilor autori și tocmai 
dozarea diferită accentuea
ză și mai mult consecvența 
cu sine în tot ceea ce rea
lizează proza lui Al. Si- 
mion,

„Șansa", apărută la edi
tura „Eminescu", este o car
te, a actualității, desprinsă 
dintr-o realitate foarte apro
piată în timp, incit se rea
lizează o simultaneitate în-

tentă cu luciditate, desco
perind că a urmat un drum 
greu, nicidecum drept, dar 
cu rezultate frumoase. In 
acel iureș Manole recunoaș
te că poate nu a fost atît 
de atent la oamenii din ju
rul său, că nu a prețuit în
deajuns prietenia oameni
lor de alături, lăsîndu-i 
fără sprijin în momentele 
de cumpănă. Un asemenea

Al. SIMION
ne îndeamnă să ve- 
proza autorului o 
obsesie creatoare, 
trimite ramificațiile tre timpul real și timpul 

cărții. Un prezent perpetuu, 
intersectat pe alocuri de 
adinei reîntoarceri în timp, 
în căutarea acelui trecut 
edificator pentru definirea 
personajelor, ne descoperă 
un univers uman familiar, 
cu preocupări, obiceiuri și 
conflicte din intimitatea 
noastră, încit ne simțim in 
multe situații participanți. 
Manole Praicla, un veteran 
al primelor construcții in
dustriale ale socialismului, 
deopotrivă activist politic și 
constructor, se află în 
preajma unor momente cri
tice din viața lui atît de a- 
gitată. Ajuns în preajma 
pensionării pe un post li
niștit intr-o centrală bucu
reșteană, Manole Praida își 
rememorează propria exis-
F . .

tele sînt integrate in vi
ziuni unde dobîndesc va
loare de simbol. în moda
litățile sale cele mai inalte 
poezia iubirii de patrie 
este expresia însăși a su
fletului unui popor. Or.

//

caz s-a întimplat și pe șan
tierul pe care-1 conducea 
cu mulți ani în urmă. In 
jurul acestei întîmplări re
gretabile se concentrează 
cu deosebire narațiunea, a- 
ceasta devine o axă de ’ re
ferință morală față dezcare 
se definesc oamenii. Mult 
timp întâmplarea l-a urmă
rit. dar cu timpul a fost 
clasată în rindul „necesită
ților istoriei". Iată însă că 

■ vechea rână este redeschi
să cu brutalitate de pro
priul său copil, dornic de 
limpeziri radicale, incapa
bil sau nedorind să accep
te explicațiile vagi, genera
lizatoare. Nefiind în miezul 
lucrurilor, acestuia i s-ar fi 
oferit „șansa" de a fi liniș
tit și senin, sceptic sau en-

patriotică este o încorpora
re a specificului national, 
ca și o revelare a conștiin
ței pe care o avem de a- 
cest specific. Poezia lui 
Eminescu ca și a lui Ar- 
ghezi sau a lui Blaga con-

Poezia patriotică reprezin
tă asumarea conștientă a 
răspunderii față de desti
nele tării. O asemenea res
ponsabilitate fată de ceea 
ce se construiește, se să- 
vîrșește pe toate planurile

Versul iubirii de patrie

cum observa într-unul din 
eseurile sale închinate 
poeziei Ion Pillat : „poezia 
unui popor nu poate de
veni de interes national 
înainte de a-și fi găsit și 
exploatat propriul său su
flet național în forma ar
tistică cea mai înaltă". 
Poetul care a scris Pe Ar
geș în sus înțelegea că acei 
poeți devin simbol sufle
tesc al unui întreg popor, 
care se identifică cu el, a 
căror operă incorporează 
specificul național. Poezia

stituie momente de ilumi
nare ale conștiinței noastre 
naționale. Cînd civilizația 
unui popor este sănătoasă, 
spunea T.S. Eliot, vorbind 
despre funcția socială a 

' poeziei, „un mare poet are 
ceva de spus compatrioti- 
lor săi", A avea ceva de 
spus înseamnă a veghea 
asupra prezentului neamu
lui său, a nu-i uita trecu
tul și a-i pregăti viitorul.

Iată deci ce fel de con
științe care veghează sînt 
marii poeți ai unei națiuni. •

în țara noastră, in anii 
noștri, socialiști, o au și 
trebuie să o aibă toți acei 
poeți care iși transpun in 
verbul liric iubirea de pa
trie, Poeții contemporani 
români, maghiari, germani 
sau de altă naționalitate, 
creatori ai țării noastre, au 
înscris în poezia lor ade
ziunea fierbinte la fot ce 
crește, la tot ce e viu în 
țara noastră. „Rîul". „ra
mul". patriei, departe de a 
le fi indiferent, stîrnește în 
ei struna cea mai adîncă a

tuziast, prin ignoranță, cum 
spune Manole, dar acesta 
nu acceptă o asemenea 
„șansă", ci caută adevărul 
lămuritor. în acest fel tra
ma romanului dezvoltă și 
un conflict între generații, 
nu unul de esență, de inte
rese diferite, ci de modali
tăți de a-și trăi viața, de a 
căuta răspunsurile cele mai 
corespunzătoare la solicită-

. rile . acesteia. Alterhînd ac
centele romanești între ne
dumeririle bătrînului ingi
ner agravate de nevoia de 
a-și elucida propriul trecut, 
dar și de a găsi cele mai 
bune căi de a fi contempo
ran cu prezentul, de a nu 
ieși din timp, și preocupă
rile copiilor săi și ale celor 
de o virstă cu ei. autorul 
realizează o proză domina
tă de -o largă dezbatere de 
idei, deopotrivă analitică în 
descendență camilpetres- 
ciană și epopeică, in sensul 
unei’ continui 
a adevărurilor 
damentale.

Concomitent
ția, cartea propune o dez
batere. De aceea și mijloa
cele artistice diferă în

redescoperiri 
umane fun-

cu introspec-

funcție de predominanța u- 
neia sau alteia. Predomină 
modalitatea eseistică, soli- 
locviul cerebralizat care 
ascund o filozofie, caută 
„un mod de a gîndi și sim
ți ideal". Din această per
spectivă un plus de cunoaș
tere înseamnă un plus de 
certitudine, dar se naște în
trebarea : cît ne putem a- 
suma din această cunoaște
re, cît ne este folositoare, 
„confortabilă", cum spune 
poetul, și are oare aceasta 
granițe sau cel puțin sem
ne care să-ți arate pină unde 
să mergi, in, ce loc să nu 
te oprești sau „sfătuitorii" 
lui Ulise au pierit în aceas
tă relativitate și indepen
denta individual-umană pli
nă de mari șanse înăbușită 
in propriile ei posibilități ? 
Noutatea dezbaterii este 

t, indiscutabilă ca și termenii 
ei morali și filozofici. Am 
putea avea însă unele reți-' 
neri cauzate de tentația e- 
puizării substanței epice, a 
vocației narative sub atrac
ția plină de promisiuni a 
dezbaterii transcrise eseis
tic. Această modalitate în
greunează lectura, îi es
tompează sensurile sau, al
teori. le face prea eviden
te, simple enunțuri.

în afară de orice discuție 
însă, cu „Șansa", Al. Si- 
mion își continuă călătoria 
in universul omului con
temporan.

Emil VASIEESCU

poeziei plaiurilor natale. 
Peisajul românesc în febri
lă transformare, peisajul 
moral al unei societăți în 
continuă expansiune au 
atras deopotrivă condeiele 
scriitorilor, ca și uneltele 
plasticienilor. Poeții ver
bului — fie că scriu în 
limba română sau se folo
sesc de cuvinte maghiare 
sau germane — au toți 
deopotrivă conștiința plină 
de răspundere a misiunii 
lor ca purtători de cuvînt 
ai poporului. Iubirea de 
patrie pe care o exprimă 
închide în ea atașamentul 
la valorile trecutului, ela- 
nul în promovarea valori
lor prezentului. Un senti
ment complex, diferențiat, 
implicînd cunoașterea rea
lului. proiecția simbolică și 
mitică, animă această poe
zie. Temele mari ale tre
cutului cunosc în poezia 
patriotică a prezentului 
moduri noi. inedite de tra
tare. Unirea în cuget, in 
simțire ca și în faptă a în-

tregului popor își găsește 
imagini noi în această poe
zie. Independența de stat a 
României, al cărei centenar 
a fost sărbătorit în anul 
trecut, a fost evocată cu 
însuflețire de numeroși 
poeți. Liricii noștri privesc 
însă înainte de toate spre 
patria zilelor noastre ca și 
spre aceea a zilelor ce vor 
veni.

Cînd citești un florilegiu 
de poezie patriotică româ
nească sau atunci cînd ci
tești Lauda zilelor noastre, 
antologie de versuri patrio
tice ale poeților maghiari 
din România, sau Cuvîntul 
ca o mină deschisă — cu
legere de poezii patriotice 
ale poeților germani din 
țara noastră, îți dai seama 
că testamentul literar al 
lui Văcărescu este urmat 
și împlinit de poeții timpu
lui nostru, mereu străduln- 
du-se 
să fie 
înalte 
tuia.

și- adesea izbutind 
la nivelul celor mai 
exigente ale aces-
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întoarcerea de la Sofia IN CURÎND

a tovarășului Manea Mănescu
Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală i 

tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului. care a condus delegația ro
mână ce a participat, la invitația

• Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea centenarului 
eliberării Bulgariei de sub dominația 
otomană. ,

Din delegație au făcut parte tova
rășii Leonte Răutu, ■ membru al Co
mitetului Politic Executiv al' C,C. al 
P.C.R., președintele părții române în

Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică si tehnico-știin- 
tifică, general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului Politic 
Superior al armatei, Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Teleor- 
man al P.C.R., președintele Consiliu
lui
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia.

(Agerpres)

popular județean. Constantin

Vizita delegației de activiști
ai Partidului Comunist Bulgar

La invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar, condusă de tovarășul 
Asen Veselinov, 
Secției economice 
C.C. al P.C.B., a 
pentru schimb de 
noastră.

Cu acest prilej, _____ _ . ......
întâlniri si.. discuții la C.C. al P.C.R.. 
Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R.. Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Finanțelor, la Direc
ția Centrală de Statistică și a vizitat 
obiective industriale și agricole, pre-

adjunct al șefului 
și planificare a 

efectuat o vizită 
experiență în tara

delegația a avut

cum si social-culturale din București 
și județele Dîmbovița și Prahova.

La. încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a participat Cornel Iuga, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. A fost de față 
Mii-cio Ranghelov, consilier al Amba
sadei R. P. Bulgaria la București.

Primul număr al săptămînalului
„ACTUALITATEA
Editată în limbile franceză și en

gleză, noua revistă își propune să 
răspundă marelui interes manifes
tat de opinia publică internațională 
fată de dinamica realității româ
nești, față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

Paginile revistei vor fi consacra
te manifestărilor oficiale centrale, 
orientărilor fundamentale ale poli
ticii partidului și statului nostru,

ROMÂNEASCĂ"
actualității politice românești, vie
ții economico-sociale și cultural- 
științifice din patria noastră, ini
țiativelor și contribuțiilor României 
la opera de pace și colaborare în
tre popoare.

Revista, bogat Ilustrată, cuprin
zînd comentarii, reportaje, infor
mații, se adresează persoanelor 
străine care se află In România, 
precum și cititorilor de peste 
hotare.

Contribuția creatorilor 
din industria ușoară 

la realizarea 
unei noi calități

ZIUA NAȚIONALĂ A GUINEEI ECUATORIALE

Primul număr in limbi străine al săptămînalului 
de politică externă „LUMEA"w

A apărut primul număr în limbi 
străine al săptămînalului de politi
că. externă „Lumea". Prin noile 
sale ediții, tipărite în engleză, 
franceză, rusă, germană, spaniolă, 
„Lumea" își propune să răspundă 
direct interesului manifestat în 
străinătate față de România și po
litica ei externă, 
prestigiul și 
de care se 
inițiativele 
Ceaușescu.

Scopul ’revistei este de a infor
ma, cu obiectivitate și promptitu
dine, asupra actualității politice ro
mânești, de a face mai bine cu
noscută poziția României în pro
blemele vieții internaționale, direc
țiile fundamentale ale politicii sale 
externe. Dezvoltarea și adîncirea

să oglindească 
audienta internațională 
bucură activitatea și 

președintelui Nicolae

continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
extinderea multilaterală a legături
lor cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, diversificarea 
și lărgirea raporturilor cu toate ță
rile lumii își vor găsi, în paginile ' 
revistei, o amplă reflectare.

Oferind persoanelor străine care 
se află în țara noastră și cititorilor 
de peste hotare posibilitatea unei 
cunoașteri aprofundate a politicii 
externe a României socialiste, re
vista „Lumea" va înfățișa modali
tățile prin care tara noastră con
tribuie activ la statornicirea unui 
climat internațiorial de natul-ă să 
promoveze 
de pace și 
umanități.

La Ministerul Industriei Ușoare 
s-a desfășurat, vineri și sîmbătă, o 
consfătuire pe tară cu tema : „Crea
ția. factor determinant în realizarea 
unei noi calități", care a reunit 
aproape 400 de creatori, cercetători, 
ingineri din centralele industriale si 
întreprinderile din această ramură a 
economiei naționale. în acest con
text. ministrul industriei ușoare, to
varășa Lina Ciobanu, a arătat prin
tre altele că. în acțiunea de realizare 
a sarcinilor ce revin industriei ușoare 
— înnoirea a 70 la sută din sorti
mente. creșterea în acest an cu 15 la 
sută a exporturilor fată de 1977, ob
ținerea, pînă în 1980. a unei produc
ții suplimentare în valoare de 25 mi
liarde lei — creatorii, cercetătorii, 
cadrele tehnice sînt chemate să-și 
intensifice si mai mult eforturile, să 
folosească întreaga lor energie și ca
pacitate creatoare pentru a da viată 
cerinței exprese a secretarului gene
ral al partidului de transformare a 
cantității într-o nouă calitate, de a 
crea bunuri la nivelul exigentelor pe 
plan mondial. în încheierea dezbate
rilor a fost stabilit un amplu pro
gram de măsuri. (Agerpres)

t
împlinirea idealurilor 
colaborare ale întregii

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

Problemele activității sportive în dezbaterea
»■

FOTBAL: Azi, în divizia A

9,45
10,00
11,45
12,30
13,00
13,05
15,55
16,10

CU
• •

Excelenței Sale
MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG

Președintele pe viață al Republicii Guineea Ecuatorială
MALABO

Cea de-a X-a aniversare a proclamării independenței Republicii Gui
neea Ecuatorială îmi oferă deosebita plăcere să vă transmit, în numele 
poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și noi pro
grese poporului țării dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
colaborare dintre poporul român și poporul Guineei Ecuatoriale se vor dez
volta în interesul țărilor și popoarelor noastre, al triumfului cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în zilele de 3 și 4 martie a.c., în 
Capitală a avut loc o ședință de 
lucru comună a factorilor cu răs
punderi și atribuții în mișcarea 
sportivă. A fost discutat și analizat 
modul în care este transpus în viață 
„Programul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980“, ' '
din inițiativa tovarășului _____
Ceaușescu și aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat reprezentanți — 
la nivel central și de la județe —ai 
C.N.E.F.S., Ministerului Educației și 
învățămîntului, U.G.S.R., U.T.C. și 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor.

elaborat 
Nicolae

Analizînd rezultatele activității 
sportive de masă și de performanță, 
participanta au relevat experiența 
pozitivă și au dezbătut în spirit cri
tic rieajunsurile înregistrate pînă în 
prezent, astfel incit în 
poată asigura îndeplinirea 
și la timp a Programului 
conducerea partidului. în
dru, au fost stabilite căile și 
loacele pentru intensificarea activi
tății sportive, pentru îmbunătățirea 
în continuare a colaborării, mai ales 
pe plan local, dintre toți factorii 
care au atribuții în mișcarea spor
tivă de masă și de performanță.

viitor să 
întocmai 

aprobat de 
acest ca- 

mij-

LA STADIONUL STEAUA

Un derbi al campionatului de rugbi 
Steaua-Farul

Astăzi sînt programate 
etapei a XlX-a în divizia 
cepția formației F. C. Argeș (20 p), 
celelalte echipe clasate in zona pri
melor șapte locuri — A.S.A. (24 p), 
Politehnica Timișoara (22 p), Steaua 
(20 p). Sportul studențesc (19 p),
U.T.A. (19 p), S. ,C. Bacău (19) — 
vor juca pe terenurile adversarelor. 
Deci, prin meciul F. C. Argeș — 

- F. C. Corvlnul, piteșteriii au nu nu
mai posibilitatea de a recîștiga 
stima susținătorilor, ci și pe aceea 
de a-și îmbunătăți poziția în cla
samentul general. La Oradea, va 
avea loc partida F. C. Bihor — 
A.S.A., partidă dificilă pentru ac
tualul lider al diviziei A ; la Petro
șani, Jiul — Steaua, alt meci foarte 
interesant al acestei etape, datorită 
jucătorilor valoroși care activează în 
ambele echipe. F. C. Constanța — 

' ' . Universitatea
Politehnica Timișoara 

doua a acestui meci va fi 
în direct), C. S, Tîrgoviștc , 
și F. C. Olimpia — S. C.

Sportul studențesc, 
Craiova — Poliței) 
(partea a 
televizată
— U.T.A.

reîncepeCampionatul național 
abia duminica viitoare, 
de rugbi din București 
asiste încă de astăzi la un meci ofi
cial. și încă de. proporțiile- unui . 
derbi : Steaua — Farul. Este . vorba 
de o partidă restantă, reprogramată 
pentru azi dimineață, de la ora 10,30, 
pe stadionul Steaua.

Echipa campioană va alinia urmăr

va
dar amatorii 

au prilejul să
toarea formație : Durbac-R. Ionescu, 
Enact)e, Zafiescu, Fuicu-Alexandru, 
Suciu-Murariu, M. Ionescu, Achim- 
Postolache, Pintea'-Cioarec, Mun- 
teanu, Corrieliu.

Farul : Dinu-Ianusevici, Holban, C. 
Vasile, Motrescu-Bucos, Olteanu- 
Podaru, Constantin, Borșaru-Malan- 
cu, Mușat-Ionită, Grigore, Băicioiu.

Meciul va fi arbitrat de T. Witting.

6 MARTIE 1945
(Urmare din pag. I)

Eforturile partidului 
tru făurirea unității 
clasei muncitoare s-au 
cu o politică de largi ____
tă să antreneze în lupta revoluționa
ră toate forțele care într-un fel sau 
altul erau interesate în dezvoltarea 
țării pe calea progresului. în acest 
sens, de majoră importanță s-a do
vedit realizarea alianței muncito- 
rești-țărănești în cursul bătăliei pen
tru înfăptuirea reformei agrare. Ală
turi de muncitori și țărani, au fost 
atrase forte înaintate ale intelectua
lității. masele largi ale tineretului, ale 
femeilor, funcționărimea, micii me
seriași și comercianți.

Consecvența cu care P.C.R. a mi
litat pentru.deplina egalitate in drep
turi a tuturor cetățenilor tării, fără 
deosebire de naționalitate, a deter
minat continua întărire a unității și 
frăției, eu vechi tradiții, dintre oame
nii muncii români și cei apartinind 
naționalităților conlocuitoare, antre
narea activă a tuturor oamenilor 
muncii în bătăliile împotriva forțelor 
reacțiunii.

Politica de coalizare practicată de 
P.C.R., elastică și nuanțată, a asigu
rat cuprinderea în angrenajul for- . 
țelor populare și a unor grupări dis
locate din. frontul social-politic al 
burgheziei (P.N.Ț. — Anton 
drescu, P.N.L. — Gheorghe 
cu etc.), contribuind astfel 
rea și neutralizarea forțelor 
reacționare.

Practic, nici o forjă politică, nici 
o clasă și nici o categoric socială, 
însuflețită de sentimente patriotice, 
progresiste, năzuind cu adevărat la 
înnoirea democratică a tării nu a 
rămas în afara sistemului de alianțe 
închegat în jurul partidului comu
nist ; și tocmai această coaliție poli
tică larg cuprinzătoare, care a asigu
rat înmănuncherea într-un unic front 
a covîrșitoarei majorități a poporu
lui, a constituit factorul care a deter
minat succesul luptei.

comunist pen- 
de acțiune a 
împletit strîns 
alianțe, meni-

Alexan- 
Tătărăs- 
la izola- 

politice

® „FATA NEVĂZUTĂ 
A WESTERNULUI". Cu 
mai bine de . 100 de ani în 
urmă, însărcinatul cu proble
mele indienilor de pe lîngă gu
vernul american, un anume 
Parker, recomanda să nu se ia 
în considerare stabilirea unei 
rezervații pentru tribul Washo, 
motivînd că aceștia sînt „leneși, 
nechibzuiți și murdari". Pe 
acea vreme, membrii acestui 
trib de piei roșii erau în nu
măr de 500'; astăzi, ca unnare 
a aplicării uinor măsuri în spi
ritul recomandărilor „umanis
te" ale lui Parker, nu mai 
există nici unul. Tragedia dis
pariției lor treptate este zugră
vită în mod magistral de tînă- 
rul antropolog american Tho
mas Sanchez, în romanul „Rab

meciurile 
A. Cu ex-

Bacău completează programul 
partide ale celor șapte echipe 
tuate în prezent pe locuri fruntașe.

în celelalte jocuri, ale diviziei A : 
Dinamo — Politehnica Iași și F. C. 
Petrolul F.C.M. Reșița.

Toate partidele se vor desfășura 
de la ora 16.

Astăzi începe și returul campiona
telor din cele trei
B. Din a XVIII-a
meciurile pe care 
echipele situate pe . ...
cele trei clasamente : Relonul Săvi- 
nești — Gloria Buzău (24 p), F.C.M. 
Galați (22 p) — C.S.M. Suceava (20 
p), Nitramonia Făgăraș — I.C.I.M. 
Brașov (22 p), în seria I ; Chimia 
Rm. Vîlcea (21 p) — Muscelul Cim- 
pulung. Progresul București (20 p) — 
Dinamo Slatina (21 p), Chimia 
Măgurele (21 p) - - - -
în seria a Il-a ; F. C. Baia 
p) — Gloria Bistrița, Aurul
C. F.R. Cluj-Napoca 
siialea Cluj-Napoca 
mica Tirnăveni, în

de 
si-

17,00

17,50

PROGRAMUL 1
Sportul pentru toți
Tot înainte I
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : „Comoa
ra din insulă". Episodul 2
Pentru căminul dumneavoastră 
Viața satului
Bucuriile muzicii
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Instantanee...
Film serial : „Linia maritimă One- 
din“. Episodul 28
Fotbal : Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara. (Repriza a 
2-a)
Festival pionieresc. Ediția de iar
nă, încadrată în competiția națio
nală sportivă „Daciada"
1001 de seri

Cu o suprafață de 
21 050 kmp și o popu
lație de aproximativ 
310 000 locuitori, răs- 
pînditi în două terito
rii — unul continental 
și altul insular. Re
publica Guineea Ecua
torială este unul din 
cele mai mici state 
ale Africii. .

Descoperite de por
tughezi în a doua ju
mătate a secolului al 
XV-lea, insulele Fer
nando Poo și Annobon 
au fost apoi 
Spaniei, 
mătatea 
XIX-lea, ocupă și te
ritoriul continental din 
dreptul insulelor, de
venit apoi Guineea E- 
cuatorială. Ca urmare

cedate 
care, la ju- 
secolului al

a îndelungatei lupte 
pentru dezvoltare de 
sine stătătoare, la 12 
octombrie 1968 Gui
neea Ecuatorială își 
proclamă ■ indepen
dența.

Tară cu o economie 
slab dezvoltată. Gui
neea Ecuatorială dis
pune de un bogat fond 
forestier, mai ales în 
teritoriul continental 
Mbini. în timp ce re
sursele naturale ale 
subsolului sînt puțin 
cunoscute. Industria 
este reprezentată de 
cîteva fabrici de pre
lucrare a bunurilor 

Pășind 
dezvol- 

stătă- 
acestei

a 
consum, 
drumul 
de sine

de 
pe 
tării 
toare, poporul

tari își concentrează e- 
forturile pentru lichi
darea grelei moșteniri 
coloniale, pentru pro
gres 
cial.

în 
sale 
dezvoltare a relațiilor 
cu tinerele state care 
și-au dobîndit neatir- 
narea. România a sta
bilit în anul ,1972 re
lații diplomatice cu 
Guineea Ecuatorială, 
dezvoltarea colaboră
rii între cele două 
țări răspunzînd intere
sului reciproc, .aspira
țiilor largi de edifica
re a unei moi ordini 
economice și politice 
mondiale.

economic și so-

spiritul politicii 
consecvente de

„LE MONDEN

serii ale diviziei 
etapă spicuim 
le vor susține 

primele locuri in

Tr.
Rapid București, 

- ' Mare (26 
Brad — 
Univer- 
— Chi- 
a III-a.

(25 p), 
(23 p) 

seria

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Sîmbătă, în Capitală, cu prile

jul unui concurs de natație desfășu
rat . în bazin acoperit (50 m) Irinel 
Pănulescu a stabilit un nou record-, 
national' "de senioare în proba de-'400"" 
m mixt cu timpul de 5’04’27/10 (v.r.

, . era
este 
din

Pregătire pentru ambele 
Căi. Caracteristic pentru activitatea 
partidului în acea perioadă, de ascu
țite înfruntări sociale, a fost și fap
tul că el s-a pregătit pentru toate 
formele și mijloacele de luptă — 
pașnice și nepașnice — astfel incit 
să le poată utiliza cu eficientă în 
funcție de necesități. în acest sens, 
partidul s-a preocupat de atragerea, 
alături de forțele democratice, a cor
pului ofițeresc precum .și a masei 
soldaților. Concomitent, partidul a 
acordat o neslăbită atenție înarmării 
maselor : formațiunile patriotice; de 
luptă, organizate încă în perioada 
premergătoare insurecției din augusl 
19.44, au ajuns să cuprindă, în ajunul 
lui 6 martie 1945, circa 70 000 de 
membri; toate acestea au contribuit 
la anihilarea împotrivirii forțelor 
reacționare față de instaurarea gu
vernului democratic.
fin anii care au urmat istoricului • 

act de la 6 martie 1945, întărirea 
continuă a pozițiilor clasei muncitoa-. 
re și ale aliaților săi a creat posibi
litatea cuceririi întregii puteri poli
tice iii stat, înlăturării monarhiei și 
proclamării republicii, trecerii la 
edificarea societății socialiste. \ 
fAu trecut de la 6 martie 1Sî5 trei
zeci și trei de ani- — în fapt, trei
zeci și trei de trepte pe care poporul 
nostru le-a urcat pe calea progresu
lui social, a bunăstării și prosperită
ții. în acest interval istoric scurt tara 
noastră a străbătut mai multe etape 
de dezvoltare, socialismul a triumfat 
pe deplin pe pămîntul României, 
societatea noastră pășind într-o eta
pă superioară, aceea a făuririi socia
lismului multilateral dezvoltat.

Și este neîndoielnic că, asa cum 
fiecare dintre obiectivele propuse ip 
anii aceștia â fost îndeplinit, tot ast
fel, prin elanul și voința oamenilor 
muncii, programele adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului; de 
Conferința Națională vor fi transpuse 
integral în viață, spre binele și feri
cirea poporului, spre gloria si măre
ția patriei socialiste.

de 5T0”9/10). Irinel Pănulescu 
in vîrstă de 13 ani și face parte 
clubul sportiv Petrolul Ploiești. 
La Borșa (Maramureș) s-a dis

putat sîmbătă concursul international 
de sărituri cu schiurile de la tram
bulină pentru „Cupa Federației". 
Victoria a fost repurtată de C. Bu- 
zoiu (Dinamo Brașov), cu 204,40 
puncte (săriturile sale au măsurat 
88,5 și, respectiv, 90 m).
• La bazinul acoperit din parcul

sportiv „23 August" au continuat 
sîmbătă. campionatele naționale de 
sărituri. în proba de trambulină 
(3 m) victoria a revenit sportivului 
Vasile Nedelcu (Progresul), cu 669,32 
puncte. La platformă feminin (10 m) 
pe primul loc s-a clasat Georgiana 
Săcăleanu (Progresul) — 478,22
puncte.

* în cadrul „Cupei balcanice" la 
fotbal, echipa albaneză Skanderbeg 
a învins pe teren propriu cu scorul 
de '2—0 (1-0) formația greacă Aris 
Salonic.

• Un purtător de cuvint al forurilor 
sportive din Mozambic a declarat că 
este posibil ca tară sa să participe, 
pentru., prima. .oară „' la ,, întrecerile 

"Jocui'flof 'OIimj5icerae varȘ7'Se'"pre-'' 
conizează ca Ia Olimpiada de la 
Moscova — 1980 sportivii din Mo
zambic să fie prezenți la concursuri
le de natație și. atletism, precum și 
la preliminariile turneului de fotbal.

© în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Ho
llywood (Florida). jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—3. 6—3 
pe Van Winitsky (S.U.A.), în timp 
ce suedezul Bjorn Borg a fost învins 
surprinzător cu 
nărui tenismân 
likson.

© După cinci_____ ... _________
ternațional de șah de la Bugojno (Iu
goslavia) conduce marele maestru 
Boris Spasski, cu 3,5 puncte, urmat 
de Tal, Liubojevici, Timman, Hort 
— 3 puncte, Karpov. Miles și-Ivkov 
cu 2,5 puncte și cite o partidă în
treruptă fiecare. Larsen și Htibner — 
2,5 puncte. în runda a 5-a. Timman 
a cî.știgat la campionul mondial Kar
pov, Liubojevici l-a învins pe Byrne, 
Spasski a obținut victoria la Bukici, 
iar Vukici a pierdut^la Hbrt.

6-2, 6—4 de către tî- 
american Tom Gui

runde, în turneul in-

18.50
19,00 Telejurnal
19,20 File de Istorie : „Lumina marilor 

idei"
19.40 Antena vă aparține
20.40 Film artistic : „Antoniu și Cleopa

tra". Premieră TV
22.50 Telejurnal a Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ

Luni 6 martie
PROGRAMUL 1

16,00 Telex. Emisiune în limba ma
ghiară
Tribuna TV 
1001 de seri 
Telejurnal 
Panoramic :

19,00
19.20
19,30
19,50
20,25 Roman foileton : „Familia 

sser“. Episodul 3
21.20 Reportaj de scriitor. ,,La Buzău, 

unde limba română începe cu 
«fratre»“ — de Corneliu Leu 
Cuplete și refrene vesele din ope
rete
Cadran mondial
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului.

Palli-

21,35

22,00
22,20

16.30
17,05 Bucureștlul necunoscut
17.30 Pentru căminul dumneavoastră
18t05 Drumuri europene : Periplu, jiel- 

vetic
18.30 In alb și negru : Istețul Boome

rang (II)
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii : „Cuore".
20,35 Actualitatea bucureșteană
20,55 Telex
21,00 Seară de balet : Romeo și Julieta

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 martie. In țară : Vreme relativ 
caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de burniță și ploaie. Vînt slab 
pînă la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, pînă Ia 40—50 km pe oră 
în sud-vestul țării și la munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar cele maxi
me între 2 și 12 grade, local mai ridi
cate. Seara și dimineața, ceață locală, 
în București : Vreme relativ caldă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Tempo
rar burniță și ploaie slabă. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperatura în scă
dere ușoară. Dimineața și seara ceață, 
mai ales la începutul intervalului.

Sateliți împotriva lăcustelor

bit Boss" (Stăpînul iepurilor). 
Ti,țiul este simbolic : Ultimul 
supraviețuitor al mîndrilor in
dieni de odinioară sfîrșește ca 
paznic însărcinat să împiedice 
ca iepurii să pătrundă pe ogoa
rele albilor. Romanul, care dez
văluie ceea ce presa americană 
denumește „fața nevăzută a 
westernului", se bucură de un 
mare succes, urmînd a fi trans
pus pentru marele și micul 
ecran, sub forma unui serial.

® BALANȚĂ-GIGANT. 
O firmă britanică a realizat o 
balanță de precizie de 32 tone. 
Balanța va fi instalată sub 
planșeul unui tunel aerodina
mic, unde vor fi testate auto
mobile ’ și camioane ușoare (în 
mărime naturală) pentru a se 
determina forțele și momentele

• TIMIȘ. La secția de etno
grafie a Muzeului Banatului din 
Timișoara s-a deschis expoziția, 
„Piese tradiționale ale portului 
popular bănățean — oprege și 
găteala capului". „Moftangiii" se 
intitulează noua premieră a 
Teatrului Național din Timișoa
ra, spectacol care reunește, în 
regia actorului Miron Nețea, cî
teva din cele mai cunoscute 
momente și schițe ale lui I. L. 
Caragiale. A văzut lumina tipa
rului revista școlară „Vîrste de 
lumină", scrisă de elevii Liceu
lui de filologie-istorie din Timi
șoara. (Cezar Ioana). • TUL- 
CEA. în satul Beștepe, vatră a 
cetății romane Salsovia, Muzeul 
Deltei Dunării din Tulcea a or
ganizat simpozionul „2050 de 
ani- de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent al 
lui Burebista". După simpozion, 
formațiile artistice de amatori 
din localitate au prezentat spec
tacolul literar-muzical-coregra- 
fic „Partid, deschizător de zări". 
(E. Mihăilescu), • BRAȘOV. în 
scopul perfecționării activității 
cultural-artistice desfășurate de 
formațiile de amatori în cea de 
a doua ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României", la 
casa municipală de cultură din

aerodinamice produse în cursul 
deplasării lor cu diverse viteze. 
Aceste forțe vor fi măsurate de 
șase brațe de pîrghie montate 
pe structuri mobile speciale, 
suspendate de osatura fixă a 
balanței. Semnalele electrice 
provenite de la sistemul de 
pîrghii sînt afișate sub formă 
numerică pe un panou de lec
tură și pot fi introduse într-un 
sistem electronic de prelucrare 
a datelor.

® PLANETOID. La Ob
servatorul din Crimeea a fost 
descoperit în Constelația Cum
penei un nou planetoid. Corpul 
ceresc, cu un diametru de a- 
proximativ 10 km, se deplasea
ză pe o orbită eliptică în jurul 
Soarelui între Marte și Jupiter 
și strălucește ca o stea de ma

Brașov a avut loc o consfătuire 
metodică, la care au luat parte 
instructorii formațiilor de ama
tori de toate genurile. Au fost 
prezentate spectacole model, la 
care și-au adus contribuția u- 
nele din cele mai bune forma
ții artistice de amatori. (Nico
lae Mocanu), ® IAȘI. „Năzuin
ța de unitate națională în Re-

„Zîmbete pe portativ". (Gh. 
Cîrsteâ). • NEAMȚ. „Artele — 
fereastră deschisă spre om". Sub 
acest generic, timp de șapte 
zile, în organizarea ziarului 
„Munca" și a Casei de cultură 
a sindicatelor din Piatra Neamț, 
s-au desfășurat în întreprin
deri dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane, gale de filme, ex-

................

volutia de la 1848“ a fost tema 
revistei vorbite susținute de un 
colectiv de la biblioteca jude
țeană „Gheorghe Asachi" ’ 
la casa de cultură a municipiu
lui. O stagiune de concerte ca
merale, organizată de cadrele 
didactice și studenții conserva
torului „George Enescu" are 
drept cadru biblioteca jude
țeană „Gheorghe Asachi". (Ma- 
nole Corcaci). ® ARGEȘ. în 
sala „Arta" din Cîmpulung Mus
cel s-a vernisat expoziția 
pictură în ulei a artistului 
mator Nicolae Pătru de la 
treprinderea mecanică ARO 
localitate.
Pitești a oferit publicului, în 
premieră,

Teatrul de stat

Iași

■ de 
a- 

în- 
din 
din

comedia muzicală

poziții, concerte, spectacole și 
recitaluri ale unor formații ar
tistice de amatori și profesio
niste. (Ion Manea). • BUZĂU. 
S-a deschis salonul de primă
vară al cenaclului U.A.P. inti
tulat : „Buzăul industrial". Ex
poziția deschisă în holul Casei 
de cultură a sindicatelor reu
nește lucrări de grafică. Con
structorii barajului hidrotehnic 
de la Siriu, ca și locuitorii co
munei au participat la un dia
log cu poetul Ion Gheorghe și 
prozatorul Tudor Băran. Benone 
Sinulescu a susținut apoi un 
recital de cîntec popular. în 
cadrul fazei de masă a Festiva
lului național „Cîntarea Romă-

gi

rimea 16. Noul corp ceresc a 
fost înregistrat în catalogul mi
eilor planete al Centrului in
ternațional pentru cercetarea 
planetelor din Cincinnati 
(S.U.A.) sub numărul 1 956, cu 
numele de Artek.

• LEAGĂN ELEC
TRONIC. în Franța a fost 
conceput un leagăn electronic 
căre urmează să fie introdus în 
curînd pe piață. Pentru a-i 
scuti pe părinți să se scoale în 
timpul nopții, cînd sugarul în
cepe să plîngă acest leagăn, 
asemănător la înfățișare cu cele 
folosite pe vremea bunicii, este

dotat cu un minicalculator. A- 
paratul este în așa fel reglat 
Incit să declanșeze funcționarea 
unui dispozitiv de balansare a 
leagănului, la numai o secundă 
după ce copilul a scos un țipăt. 
„Urechea" ordinatorului e su
ficient de selectivă pentru a 
nu reacționa la alte zgomote 
ambiante. Legănatul durează 
trei minute, timp suficient — 
se pare — pentru potolirea și 
adormirea copilului.

• RECORDURI A- 
LARMANTE. Consumul de 
heroină în Suedia a crescut 
intr-un mod îngrijorător și el

• O primejdie care amenință uriașe teritorii afro-asiatice 
cuprinzînd o zecime din populația mondială • Vegetația 
devorată într-o zi de un roi de lăcuste ar fi suficientă pentru 
hrana unui milion de oameni ® Dintr-un nou unghi de vedere, 

același imperativ : dezvoltarea unor relații de pace
/ 

preventivă eficace. Tocmai aceste in
tervenții preventiye au fost cele care 
au stăvilit în ultimii 15 ani mai multe 
invazii mari de lăcuste, stîrpind roiu
rile care se formaseră în 1967—1968 
în Somalia, în 1971—1972 pe litoralul 
Mării Roșii și în 1975 în deșertul 
Sind, din subcontinentul indo-pakis- 
tanez.

Invaziile de lăcuste 
de-a lungul mileniilor devastări atit 
de cumplite îneît ele au frapat pu
ternic imaginația populară. în Ve
chiul Testament aceste insecte erau 
considerate drept o pedeapsă supra
naturală. Pînă în anii 1920—1925 
încă nu se știa de unde proveneau 
lăcustele. ' Ele ' Apăreau ' ițe undeva ; 
din deșert, unde anterior nu fuse
seră totuși niciodată reperate. Ime
diat după primul război mondial, 
entomologul Boris Uvarov descoperă 
cheia misterului : insectele aparțin 
speciei „Schistocera gregaria", care, 
sub influența unor condiții ecologice 
favorabile, poate trece de la o fază 
solitară la una gregară (adunarea 
în grupuri mari), ceea ce implică 
modificări importante de aspect și 
mai ales de comportament. în timp 
ce lăcustele solitare nu se depla
sează practic decît noaptea și nu se 
grupează, cele gregare își caută 
semenii și grupează roiuri de larve, 
care pot acoperi mai multe hectare 
sau chiar kilometri pătrați, trans- 
formîndu-se apoi în .veritabili nori 
alcătuiți din miliarde de adulți, care 
nu zboară decît în timpul zilei și se 
hrănesc seara. Lăcustele gregare se 
dezvoltă în regiunile călduroase sau 
relativ calde

întinderea și gravitatea ravagiilor 
potențiale explică și amploarea me
todelor de luptă aplicate de 15 ani 
încoace. Zonele cunoscute ca fiind 
favorabile „gregarizării" lăcustelor 
sînt sistematic' prospectate pe cale 
aeriană. Cînd se constată constitui
rea roiurilor de lăcuste, se trece Ia 
pulverizarea unor mici doze de in
secticide — fatale lăcustelor, dar 
neprezentînd ■ nici o primejdie 
reală pentru animalele domestice.

Lupta împotriva lăcustelor va be
neficia în curînd de o nouă metodă 
pusă la punct de un grup al F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură), in urma 
unui studiu care a durat doi ani. Cu 
ajutorul unui satelit, s-a putut eva
lua volumul precipitațiilor dintr-o 
regiune dată ; pornindu-se de la in
dicațiile asupra 
s-au localizat : 
mai mare 
mejdia gregarizării lăcustelor. în cu
rînd, se prevede aplicarea acestei 
metode : un centru instalat la Tehe
ran va supraveghea o zonă cuprin
zînd Iranul, India, Pakistanul, Afga
nistanul și o parte a Peninsulei Ara
bice. Planuri similare se au în vede
re și în Africa. Astfel, se va pune la 
punct o metodă dinamică de evalua
re, aproape la zi. a situației, ceea ce 
va oferi o armă pe măsura număru
lui și voracității miliardelor de lă
custe.

Dar pentru ca toate aceste măsuri 
preconizate să prindă viață, să acțio
neze eficient este nevoie de un lu
cru esențial : ca în zonele amenințate 
să domnească pacea, astfel incit oa
menii să se poată concentra asupra 
combaterii acestui flagel, in general 
pentru a-și îmbunătăți viata, și nu 
pentru a se ucide unii pe alții.

încă din octombrie 1977, specia
liștii manifestă îngrijorare : pe con
tinentul african, ca și în Peninsula 
Arabică, ploi abundente și repetate 
au favorizat apariția condițiilor ne
cesare proliferării în proporții fără 
precedent a lăcustelor.

După seceta anilor ’70, care a de
cimat oameni și animale, ravagiile 
lăcustelor _s-ar putea extinde de la 
Atlantic pînă în Afganistan și India, 
din Africa de nord pînă în Tanzania 
și Oman.

Este periclitată o suprafață de 28 
de milioane de kmp pe care locuiesc 
aproape 400 de milioane de oameni 
(adică o zecime din populația mon
dială). Trebuie știut că un nor de 
lăcuste năpădind o suprafață de 10 
kmp ’ devorează intr-o singură seară 
4 000 tone de vegetație (frunze, iarbă, 
cereale, scoarță de copac, lăstari ti
neri). Această cantitate ar fi sufi
cientă pentru a hrăni timp de o zi 
un milion de oameni, sau 40 000 de 
elefanți, sau 100 000 de cămile.

A doua zi dimineața, datorită căl
durii soarelui, lăcustele își reiau 
zborul ; ele sînt purtate de vînt, care, 
în funcție de viteza pe care o atinge, 
le transportă pînă seara la mai mu”, 
de zeci sau sute de km. Pe urmă, 
operațiunea devastatoare reîncepe. 
Densitatea lăcustelor poate atinge 
ușor 200 de insecte pe metrul pătrat, 
deci 200 milioane pe kmp 1 Dacă un 
stol acoperă 10 kmp înseamnă că 
vegetația de pe acea suprafață este 
devorată 
nesățioase, 
circa două 
care zi o 
■de scoarță 
tatea propriului corp... Amenințarea 
este cu atit mai mare cu cit situația 
actuală din Eritreea și din nordul 
Somaliei nu permite nici suprave
gherea regulată și nici o intervenție

de 2 miliarde de insecte 
Fiecare din ele cînțărește 
grame și mănâncă în fie- 
cantitate de verdeață sau 
de copac egală cu greu-

niei", cenaclul din Buzău al 
U.A.P. a deschis expoziții de 
pictură și grafică în mai multe 
comune din județ, printre care 
Bisoca, Calvini, Racoviteni, Rîm- 
nicelu, Cilibia, Costești, C.A. 
Rosetti și Padina. La vernisajul 
expozițiilor respective, artiștii 
plastici au purtat un viu dialog 
cu publicul prezent despre reali
tățile de astăzi ale satului ro
mânesc și preocupările creatori
lor din cenaclul buzoian. (Mihai 
Bâzu). © DOLJ. „Filiașul nou" 
și „Coordonate băileștene" — 
sînt titlurile foilor volantș edi
tate recent de consiliile de edu
cație politică și cultură socia
listă din cele două orașe doljene. 
(Nicolae Băbălău). ® BAC AU. 
„Ecotehnica ’78". Sub acest ge
neric a fost inaugurată la Ba
cău o amplă acțiune de propa
gandă tehnico-economică, orga
nizată de comisia județeană 
pentru creație științifică și teh
nică de masă, integrată în Fes
tivalul național „Cîntarea Ro
mâniei". Noua ediție a „Eco- 
tehnicii" a debutat cu un sim
pozion pe tema „Eficiența con
ducerii colective în activita
tea unităților economice". (Gh. 
Baltă).

afectează din ce în ce mai mult 
persoanele foarte tinere, arată 
cotidianul suedez „Svenska 
Dagbladet". Numai în cursul a- 
nului trecut s-au înregistrat 45 
de victime. Ziarul adaugă că 
cei oe consumă astfel de dro
guri au de cele mai multe ori 
vîrsta de 15 sau 16 ani, tineri 
care, părăsind școala, nu au 
găsit un loc de muncă. Un fe
nomen. nou în Suedia îl repre
zintă faptul că aria consumu
lui de heroină nu se limitează 
numai la regiunea Stockholm, 
ci are tendința să se extindă 
în întreaga țară. Potrivit eva
luărilor ziarului suedez, în 
Suedia există în prezent 15 000 
de toxicomani, dintre care 6 000 
la Stockholm.

• „LEAC" ÎMPOTRI
VA EMOȚIEI LA EXA
MEN? Un student canadian' 
în vârstă de 20 de ani a găsit, 
se pare, o metodă originală de 
a lupta împotriva emoției și 
febrei dinaintea examenelor. 
Cu mîinile și picioarele legate 
de o - greutate de 10 kg., el a 
plonjat într-o copcă tăiată în 
gheața lacului Dow, de lingă 
Ottawa. După 36 de secunde, tâ
nărul, aidoma unui magician, a 
reușit să se dezlege și să iasă 
teafăr Ia suprafață.'' Spectatori
lor uimiți Eric Sloan le-a de
clarat cu modestie că „secretul" 
reușitei constă într-o condiție 
fizică perfectă și cîteva 
„trucuri", după care s-a pre
zentat liniștit la examen. Zia

au provocat

repartiției ploilor, 
zonele cu umiditate 

acolo unde există pri

rul canadian care anunță știrea 
nu precizează însă în ce mă
sură acest leac a servit reușitei 
la examen.

• ÎN ANTARCTICA, 
ACUM 230 MILIOANE 
DE ANI. Un mare număr de 
fosile de animale care au trăit 
în urmă cu 230 milioane de ani 
au fost descoperite de curînd 
în Antarctica de o expediție a- 
mericano-australiană. Unele din 
aceste fosile de vertebrate și-au 
păstrat întreg scheletul intact, 
inclusiv ' craniile. Osemintele 
descoperite aparțin unor verte
brate patrupede din clasa am- 
fibiilor șl reptilelor. Mai multe 
din aceste fosile sînt ale unor 
specii reperate pentru prima 
dată în Antarctica.
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Mima tehnicilor spațiale io folos! 
tuturor natiunilor-o necesitate imperioasă
Propuneri ale României în cadrul lucrărilor O.N.U. consacrate 

folosirii pașnice a spațiului extraatmosferic
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — La Nerv York s-au încheiat 

lucrările subcomitetului tehnico-științific al Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic.

Participind activ la dezbateri, dele
gația română a propus ca Secretaria
tul O.N.U. să elaboreze pentru sesiu
nea următoare un studiu asupra 
necesității furnizării de asistentă teh
nică țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru ca acestea să poată fi ajutate 
efectiv în eforturile lor de aplicare a 
tehnicilor spațiale și. în acest scop, 
să se lărgească Programul O.N.U. 
pentru aplicațiile tehnicilor spațiale, 
inclusiv crearea unei „agenții spa
țiale" în sistemul O.N.U.

în raportul subcomitetului către 
comitetul plenar sînt cuprinse și alte 
propuneri făcute de delegația româ
nă. cum sînt : dreptul statelor de a 
avea acces necondiționat și nediscri- 
minatoriu la toate datele de telede- 
tecție care privesc teritoriile lor ; 
completarea studiului privind carac- » 
teristicile si posibilitățile senzorilor 
pentru studiul resurselor terestre — 
prezentat de Secretariatul O.N.U. la 
o propunere anterioară făcută de 
delegația română — cu noi aspecte

care să definească parametrii tehnici 
ai tuturor sistemelor de teledetecție 
în funcție de diversele aplicații ; 
dezbaterea mai aprofundată a pro
blemelor legate de extinderea și 
crearea condițiilor de utilizare a teh
nicilor de teledetecție de către toate 
statele : acordarea de asistentă țeh- 
nică mai substanțială din partea or
ganismelor specializate ale O.N.U.

Un loc important in raportul sub
comitetului il ocupă recomandările 
privind obiectivele „Conferinței 
O.N.U. pentru utilizarea pașnică a 
spațiului extraatmosferic". care ar 
urma să aibă loc in perioada 1981— 
1982.

La propunerea unor țări, printre 
care si România, s-a convenit să se 
solicite comitetului plenar ca. la se
siunea, următoare, subcomitetul să 
dezbată cu prioritate problemele le
gate de teledetecția Pămîntului prin 
sateliți, programul O.N.U. pentru a- 
plicațiile tehnicilor spațiale si siste
mele de transport în spațiu.

1N SPRIJINUL CREȘTERII ROLULUI O.N.U.
Comitetul special pentru Carta 

O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției și-a încheiat dezbaterile referi
toare la organizarea lucrărilor sale. 
A fost acceptată propunerea țărilor 
in curs de dezvoltare, sprijinită de 
țara noastră, privind constituirea 
unui grup de lucru deschis participă
rii tuturor statelor membre reprezen
tate în comitet.

Grupul de lucru va examina, pe

baza unor proceduri democratice, 
propunerile statelor privind modali
tățile practice de sporire a eficienței 
activității O.N.U., de întărire a rolu
lui său în soluționarea problemelor 
majore ale vieții internaționale.

în prima ședință a grupului de 
lucru, delegația Mexicului a subliniat 
necesitatea creșterii contribuției 
O.N.U. la reglementarea pașnică a 
diferendelor.

ITALIA

Acord de principiu în vederea formării 
noului guvern

ROMA 4 (Agerpres). — Un acord 
de principiu în vederea formării unui 
guvern democrat-creștin prezidat de 
Giulio Andreotti a fost realizat sîm
bătă, la Roma, de către conducătorii 
celor șase partide care vor constitui 
majoritatea parlamentară — Partidul 
Democrat Creștin, Partidul Comunist, 
Partidul Socialist, Partidul Socialist 
Democratic, Partidul Republican și 
Partidul Liberal, informează agenția 
France Presse. Anunțul oficial pri
vind soluționarea crizei guvernamen
tale. adaugă agenția, nu va fi făcut 
decît după o nouă reuniune a celor 
șase secretari generali ai partidelor 
„arcului constituțional" cu premierul 
Giulio Andreotti, programată pen
tru miercuri.-

Referindu-se la rezultatele reuni
unii de sîmbătă seara a premierului 
desemnat cu conducătorii celor șase 
partide, observatorii politici din Ro
ma relevă că, în cazul în care nu vor 
interveni dificultăți neprevăzute. Ita

lia va avea, peste cîteva zile, un nou 
guvern.

„Am făcut un important pas îna
inte", a declarat presei premierul de
semnat, Giulio Andreotti, adăugind 
că speră ca săptămîna viitoare să 
poată fi luată decizia finală.

Șeful grupului parlamentar comu
nist, Allesandro Natta, a declarat, la 
rindul său, că reuniunea de sîmbătă 
nu a fost concludentă, dar ea a fost 
„utilă și pozitivă". După. cum preci
zează agenția' Reuter, Natta a relevat 
că reuniunea „a pus bazele unui 
acord între partide în vederea solu
ționării problemelor economice și so
ciale ale Italiei".

Agenția Associated Press sublinia
ză, în acest context, faptul că Parti
dul Comunist „va avea un cuvint de 
spus în elaborarea politicii guverna
mentale, fără a deține însă vreun 
portofoliu în cabinet". Programul nou
lui guvern va fi pus la punct de că
tre cele șase partide, care vor supra
veghea și înfăptuirea lui.

FRANȚA ÎN PREAJMA ALEGERILOR LEGISLATIVE
• Interviul radiodifuzat al primului secretar al Partidului Socialist 

© Rezultatele ultimului sondaj de opinie
PARIS 4 (Agerpres). — într-un in

terviu radiodifuzat, Franțois Mitter
rand, prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez, a declarat că, în 
cazul în care stînga va obține victo
ria în alegerile generale, nu il va 
considera pe președintele Valâry 
Giscard d’Estaing ca pe un „inamic" 
— transmite agenția France Presse. 
Valery Giscard d’Estaing, a spus el, 
va continua să fie președintele Fran
ței, deoarece a fost ales pentru o 
perioadă de șapte ani, pînă în 1981, 
el va trebui însă să facă apel pentru 
funcția de premier la o persoană re
prezentativă a noii majorități, iar 
guvernul va trebui să aplice progra
mul stîngii. în context, liderul socia
list a adăugat că „stînga și președin
tele vor rămîne împreună, dornici să 
mențină cadrul național comun". 
„Dar, a spus el, vor exista două po
litici pentru Franța — a sa și a noas
tră — și ele nu pot fi confundate".

★
Potrivit rezultatelor unui sondaj 

de opinie, publicat de cotidianul „Le 
Matin" (socialist), stînga franceză ar

putea obține la alegerile legislative 
un procent de 52 la sută din voturi, 
în timp ce actualei majorități gqver- 
namentale i-ar reveni 45 la sută. Son
dajul a fost realizat între 27 februa
rie și 1 martie de institutul specia
lizat „Louis Harris-France", fiind 
chestionate 1 000 de persoane.

★
Ziarul „L’Humanite" informează 

că bilanțul primelor două luni ale 
anului' în curs in ce privește crește
rea numărului membrilor Partidului 
Comunist Francez este deosebit de 
pozitiv, deoarece evidențiază accele
rarea acestui proces. In perioada 1 
ianuafie-27 februarie â.c. au fost pre
zentate 56 000 de cereri de adeziune, 
cifră reprezentînd o creștere de 50 
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului' trecut.

„Aceste adeziuni — subliniază 
„L’Humanite" — sînt pe măsura acti
vității considerabile a partidului, a 
imensului ecou pe care îl are poli
tica sa în perspectiva apropiatelor 
alegeri".

In perspectiva sesiunii speciale din primăvară a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării se intensifică acțiunile opiniei publice în sprijinul 
adoptării unor măsuri imediate și eficace de încetare a cursei înarmărilor, de 
realizare a marelui țel al unei lumi a păcii și înțelegerii, din care războaiele 
să fie excluse pentru totdeauna. în fotografie : o demonstrație a partizanilor 
păcii britanici, l’articipanții poartă pancarte pe care scrie : „Să transformăm 

destinderea intr-un proces ireversibil".

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL „SALIUT-6“ - 
,,SOIUZ-27“ — „SOIUZ-28"

A fost depășit recordul de zbor cosmic
MOSCOVA 4 (Ager

pres). — Zborul comple
xului orbital de cerce
tări științifice „Saliut-6“ 
— „Soiuz-27" — „Soitlz- 
28“ continuă, programul 
de activitate fiind înde
plinit cu succes de cei 
patru membri ai echipa
jului. Sîmbătă, ziua de 
lucru a cosmonauților 
sovietici Iuri Romanen
ko, Gheorghi Greciko, 
Aleksei Gubarev și . a

cosmonautului cehoslo
vac Vladimir Remek a 
început la ora 10,00, ora 
Moscovei. După micul 
dejun și controlul siste
melor complexului orbi
tal, echipajul a început 
realizarea programului 
zilei, care a cuprins cer
cetări medicale si biolo
gice, o experiență teh
nologică cu instalația 
„Splav", filmări, precum

și reportaje televizate.
Cosmonauta se simt 

bine, iar sistemele de 
bord ale complexului 
funcționează normal.

In noaptea de vineri 
spre sîmbătă, cosmonau
ta Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko au de
pășit recordul de zbor 
cosmic de 84 de zile, 
realizat de un echipaj 
american la bordul sta
ției „Skylab“.

■ ■■■■■■■■■■ ■ ■

agențiile de presă
secre-
Ceho- 
Praga 
Corni-

întrevederi cehoslovace 
iugoslave. Gustav Husak, 
tar general al C.C. al P.-C. din 
slovacia, l-a primit sîmbătă la 
pe Stane Dolanț, secretar al
tetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I. Convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej s-a referit la promo
varea colaborării reciproce, situația 
internațională, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională. Stane 
Dolanț a avut, totodată, convorbiri 
cu Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit sîmbătă pe 
Edmond Dell, ministrul comerțului 
din Marea Britanie. Au fost exami
nate probleme ale extinderii coope
rării economice dintre Bulgaria și 
Marea Britanie.

Reuniunea forurilor su
perioare ale R.D.P. Laos. La 
Vientiane a avut loc ședința comună 
anuală ,a Consiliului Popular Suprem 
și a Guvernului R. D. P. Laos — re
latează agenția China Nouă. în ca
drul ședinței, primul ministru Kay- 
sone Phomvihane a prezentat un ra
port asupra situației țării în anul 1977, 
definind orientarea Si sarcinile de 
dezvoltare pe perioada 1978—1980. 
precum și sarcinile principale ale pla
nului de stat pentru anul 1978.

Declarație a S.W.R.P.O. 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a dat publi
cității. la Lusaka, o declarație în care 
sg subliniază că va continua lupta 
pînă la eliberarea deplină a patriei, 
întrucit toate încercările de obținere 
a independentei Namibiei suferă e- 
șec după. eșec. Declarația respinge e- 
nergic afirmațiile tendențioase ale 
regimului din , U.S.A, precum că 
luptătorii pentru libertate și inde
pendență neagă calea pașnică de so
luționare a problemei Namibiei.

Convorbiri iugoslavo-spa- 
nlolO Secretarul federal pentru 
afacerile' externe al Iugoslaviei, Mi- 
loș Minici, și Marcelino Oreja, minis
trul de-externe al Spaniei, au proce
dat la analizarea diferitelor aspecte 
ale cooperării dintre cele două țări 
și au avut un schimb de vederi asu
pra situației, internaționale — se ara
tă in comunicatul comun publicat la 
încheierea vizitei ministrului spaniol 
de. externe la Belgrad. Ei au semnat 
vineri un acord cu privire la coope
rarea în domeniile cultural, educațio
nal și tehnico-științilic.

Situația din Nicaragua. 
Dictatorul Anastasio Somoza a de
clarat în fata miniștrilor, săi că își va 
menține puterea chiar și printr-un 
război civil. Adepți ai r.egimului au 
fost înaț'mațLpențru aînfrunta, ală
turi de unități ale armatei, opoziția 
in continuă creștere. Locuitori ai. 
cartierului Sân Sebastian din orașul

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Recenta demisie a vicepremierului 
însărcinat cu problemele economice, 
Enrique Fuentes Quintana, și rema
nierea ministerială care i-a urmat 
marchează, momente noi în evoluțiile 
de pe eșichierul politic al Spaniei. 
Prin înlocuirea demnitarului demi
sionat cu vicepremierul pentru pro
blemele politice, Fernando Ăbril 
Martorrel, și numirea a patru noi ti
tulari de portofolii, toți membrii ca
binetului aparțin acum Uniunii Cen
trului Democratic (partidul premieru
lui Adolfo Suares, alcătuit prin unifi
carea a 12 formațiuni coalizate la ale
gerile din iunie). Sau, după cum scrie 
presa spaniolă, de la formula guver
namentală de centru-stînga s-a trecut 
la una de centru fără nici o nuanțare, 
de „centru-centru". De cîteva săp- 
tămîni, Quintana fusese puternic 
criticat în rîndul U.C.D., reproșîn- 
du-i-se o orientare „prea de stingă", 
faptul că, prin măsurile elaborate, ar 
nemulțumi baza electorală a parti
dului de guvernămînt, respectiv pa
tronatul și cercurile latifundiare. Sta
rea de spirit în U.C.D. era stimulată, 

• între altele, de principala asociație a 
patronilor care, în cursul unei întru
niri la Madrid, criticase politica eco
nomică a guvernului, amenințînd cu 
o „grevă a investițiilor".

Analizînd noua formulă guverna
mentală, care include ca titular aî 
Ministerului Industriei pe un vicepre
ședinte al celei mai importante orga
nizații patronale — Confederația con
ducătorilor de întreprinderi — in 
timp ce fostul ministru al muncii, 
considerat ca „liberal", a fost înde
părtat, cotidianul independent de 
stingă „El Pais" vede în remaniere 
..o confirmare a impresiei că în 
U.C.D. au repurtat o victorie sectoa
rele conservatoare".

Comunicatul oficial pe marginea 
remanierii a ținut să sublinieze că 
aceasta nu va . implica modificări in 
politica economică a guvernului, dar 
sublinierea nu a fost socotită sufi
cientă ’ de către opoziția parlamen

tară, care a aprobat o moțiune cerînd 
ca noul guvern să aducă precizări 
asupra schimbării ministeriale inter
venite, să-și explice programul și să 
accepte eventuala actualizare a Pac
tului de la Moncloa (este vorba de 
acordurile semnate în octombrie tre
cut între guvern și opoziția parla
mentară, prevăzînd, în esență, redre
sarea economică în timp de doi ani. 
un echilibru intre prețuri' și salarii.

are — o greutate specifică din 
cele mai mari. Industria a pășit 
în noul an folosind doar 80 la sută 
din capacități, investițiile au scăzut în 
1977 cu 15 la sută, iar unele sectoare 
importante, ca siderurgia, construc
țiile navale și industria textilă au 
înregistrat scăderi de 30-35 la sută. 
După devalorizarea pesetei s-a ob
servat o îmbunătățire a balanței de 
plăți, datorită sporirii exporturilor și

CAIRO

SPANIA

Debutul unei noi 
formule guvernamentale
combaterea șomajului, ca și reforme 
politice pe linia democratizării).

în acest sens, Marcelino Camacho, 
secretarul general al Comisiilor Mun
citorești — sindicat majoritar, apropiat 
de Partidul Comunist din Spania — 
a apreciat că schimbarea guverna
mentală „poate să afecteze aplicarea 
Pactului de la Moncloa", adăugind că 
„dacă guvernul va continua să igno
reze revendicările sindicale, Comisiile 
Muncitorești vor lansa o vastă acți
une, în colaborare cu alte sindicate". 
La fel, într-un articol intitulat „Ofen
sivă antimuncitorească", ziarul 
„Mundo Obrero" denunță tentativele 
de „a goli acordurile de la Moncloa 
de conținutul lor social" și de a face 
ca „austeritatea convenită să fie su
portată numai de oamenii muncii".

Desigur, în ansamblul problemelor 
ce confruntă societatea spaniolă re
cesiunea economică a avut — și

veniturilor realizate de pe urma 
turismului, cărora li s-au adăugat 
economiile emigranților spanioli și 
intrările de capital străin sub formă 
de credite. Dar dacă rezervele de de
vize au crescut cu aproape 1 miliard 
de dolari, datoria externă a . tării con
tinuă să se mențină la un nivel ri
dicat (peste 12 miliarde dolari), iar 
efectele devalorizării pesetei sînt tot 
mai mult anulate de măsurile pro- 
tecționiste ale partenerilor comer
ciali din Europa occidentală, ca și de 
ritmul inflației din tară (30 la sută), 
în același timp, după datele oficiale, 
numărul șomerilor depășește un mi
lion — aproape 8 la sută din forța 
de muncă, din care o treime tineri. 
Creșterea șomajului, mai ales în sec
toarele construcțiilor, metalurgiei și 
agriculturii, ca și ritmul inflației. în
răutățesc climatul social, așa cum o 
atestă grevele și manifestațiile din 
Asturia, Țara Bascilor și Madrid.

PEKIN 4 (Agerpres). — La Pekin 
s-a reunit, vineri. într-o nouă ședință 
plenară, cel de-al V-lea Comitet Na
țional al Consiliului Consultativ Po
litic Popular al R. P. Chineze 
(C.C.P.P.C.), care se află în prima sa 
sesiune. Cu acest prilej, participanții 
au audiat raportul prezentat' de Uei 
Kuo-cin, vicepreședinte al Comitetu
lui Național, „Cu privire la 
rea Statutului C.C.P.P.C.".

în raport — transmite 
China Nouă — se arată că 
revizuit al C.C.P.P.C. este 
cu linia celui de-al XI-lea 
al P.C. Chinez și cu principiile fun
damentale ale Constituției R. P. Chi
neze. în ce privește caracterul și ror 
Iul C.C.P.P.C., vorbitorul a spus că

revizui-
agenția 

Statutul 
conform 
Congres

acesta este o organizație a Frontului 
Unit Revoluționar și esteț condusă de 
P.C. Chinez. Statutul stabilește sarci
nile C.C.P.P.C. în noua perioadă de 
dezvoltare a Chinei : întărirea unită
ții poporului chinez de toate națio
nalitățile. dezvoltarea Frontului Unit 
Revoluționar. întărirea legăturilor cu 
toate categoriile 
dele democratice 
nczl rezidenți în 
acestea cu scopul 
energiile poporului chinez în direcția 
edificării unei Chine cu o puternică 
industrie și agricultură, cu o știință 
și tehnică moderne, a îndeplinirii sar
cinilor trasate de Congresul al XI-lea 
al P.C. Chinez.

sociale, cu parti- 
patriotice, cu chi- 

exterior — toate 
de a canaliza, toate

roman

Un important succes al poporului sirian

încheierea construcției marelui baraj 
de pe fluviul Eufrat

spe- 
de-a

DAMASC. — (De la trimisul 
cial Agerpres). în preajma celei 
15-a aniversări a Zilei revoluției — 
sărbătoare care marchează prelua
rea, la 8 martie 1963, a puterii in 
Siria de către forțele populare con
duse de Partidul Baas Arab Socia
list — s-au încheiat lucrările de con
strucție a marelui baraj de pe flu
viul Eufrat,

însemnătatea barajului este ilustra
tă atît de caracteristicile sale teh
nice, cît și de avantajele pe carele 
aduce dezypltairii economiei și însăși 
vieții sociale a Siriei. Construit în 
nordul țării, barajul de pe Eufrat are 
o lungime de 500 m, o înălțime de 
60 metri și o lărgime de 512 metri 

19 metri la coronament.la bază și

Barajul zăgăzuiește apele lacului de 
acumulare ce poartă, numele pre
ședintelui tării — Ăl-Assad. Supra
fața lacului este de 630 kilometri 
pătrați și, se întinde pe o lungime 
de 80 kilometri. Cantitatea de apă 
care poate fi acumulată este de1 11.9 
miliarde metri cubi. Centrala hidro
electrică ce constituie o parte a ba
rajului va cuprinde 8 generatoare de 
100 MW fiecare.

în apropierea barajului a fost ri
dicat un oraș modern — „Al Saura" 
(„Revoluția"), avind 50 000 locuitori.

Barajul de pe Eufrat va permite 
irigarea a 610 000 hectare de teren, 
șantierele de irigații din valea flu
viului fiind obiective 
tuiesc in cooperare cu

CAIRO 4 (Agerpres). — Husni Mu
barak, vicepreședintele Republicii A- 
rabe Egipt, l-a primit pe Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, care s-a aflat în 
Egipt, cu prilejul celei de-a X-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-egiptene de cooperare 
economică și tehnică.

în cursul întrevederii au fost expri
mate satisfacția pentru evoluția me
reu ascendentă a ansamblului rela
țiilor româno-egiptene, precum și 
dorința comună de a se realiza noi 
obiective economice de interes reci
proc în lumina înțelegerilor conve-. 
nite de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat.

La. întrevedere a participat. Petru 
Burlacu, ambasadorul României în 
Egipt.

ce se infăp- 
Romănia.

CONVORBIRI
4 (Agerpres). — Regele 
Iordaniei l-a primit sîm-

AMMAN 
Hussein al 
bălă pe ambasadorul intinerant a- 
merican Alfred Atherton, care se află 
la Amman. în cursul convorbirilor, 
suveranul hașemit a arătât că Iorda
nia nu va participa la actualele ne
gocieri din Orientul Mijlociu atit timp 
cit Israelul nu va accepta cererile- 
cheie ale țărilor arabe. „Iordania con
sideră — a arătat el — că o pace 
justă nu poate fi realizată fără re
tragerea totală israeliană din terito-

LA AMMAN
riile arabe ocupate și _ 
tru drepturile naționale palestiniene, 
inclusiv dreptul lâ autodeterminare".

garanții pen-

BEIRUT 4 (Agerpres). — Un nu
măr de militanți ai unor organizații 
din cadrul O.E.P. aflați în stare de 
detenție în Iordania au fost eliberați 
săptămîna aceasta — a anunțat vi
neri un comunicat publicat de Fron
tul Popular pentru Eliberarea Pales
tinei.

Vizita în R. P. Ungară 
a unei delegații 

a Ministerului Educației 
și învățămintului

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — O 
delegație a Ministerului Educației și 
învățămintului din Republica Socia
listă România. condusă de Suzfna 
Gâdea, a efectuat o vizită în R. <P. 
Ungară la invitația ministrului,' in- 
vățămintului din această țară. Karoly 
Polirlszky.

Ministrul român al educației și în* 
vățămîntului. Suzana Gâdea, a fost 
primită de Gyorgy Aczel, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare. în! cadrul 
convorbirii desfășurate cu acest pri
lej s-a procedat .la un schimb de 

•experiență privind activitatea în do
meniul învățămintului din cele două 
țări. Au fost examinate, totodată, sta
diul și posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării în sfera învățămintului 
între România și Ungaria.

Delegația română a vizitat mai 
multe unități de învățămint. știință 
și cultură atit din Budapesta, cit și 
din alte orașe.

transmit
Masaya rezistă, de mai bine de cinci 
zile, presiunii gărzilor dictatoriale. 
Guvernul a trimis împotriva forțelor 
rezistenței, din Masaya aviație și de
tașamente de blindate. Agențiile de 
presă informează că forțele de re
presiune . ale regimului 
pe Camilo Ortega, 
Frontului Sandinist de 
țională.

Mari inundații în Portu
galia. Președintele Portugaliei, 
Ramalho Eanes, a vizitat, sîmbătă, 
zona văii rîului Tejo afectată de cele 
mai puternice inundații din ultimii 
40 de ani. Elicoptere ale forțelor ar
mate au continuat să participe la 
operațiunile de salvare a locuitorilor 
unor sate și orășele izolate.

l-au asasinat 
comandantul 

Eliberare Na-

cum a infor-Asasinat. DuPă
mat agenția etiopiana de știri E.N.A.. 
Tefera Jiffar, membru al Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei, a fost asasinat în provincia 
Tigre, de elemente reacționare.

In perioada 5—12 martie, la 
Paris se va desfășura cel de-al 
15-lea Salon internațional al a- 
griculturii — cea mai amplă ma
nifestare europeană de acest 
gen. In cadrul salonului vor fi 
prezentate animale de rasă, o 
importantă expoziție de avicul- 

• tură și o expoziție canină, Unele 
standuri vor expune materiale 
pentru creșterea animalelor, 
prelucrarea produselor agroali- 
mentare. Agenția France Presse 
informează că, paralel, se va 
desfășura cel de-al 49-lea Salon 
internațional de mașini agricole 
(la care vor expune aproape 
1 900 firme) și cel de-al 10-lea 
Salon internațional de echipa
mente mecanice pentru grădină
rit și întreținerea spațiilor verzi.

Cinstirea memoriei 
lui Ciu En-lai la Pekin

PEKIN 4 (Agerpres). — I>a Pekin au 
avut loc o serie de acțiuni consacrate 
marcării celei de-a 80-a aniversări a 
zilei de naștere a fostului premier 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, născut 

^la 5 martie 1898. Astfel, în incinta 
Muzeului de istoria Chinei a fost 
organizată o mare expoziție, care 
cuprinde peste 1 000 de exponate — 
obiecte care au aparținut fostului 
premier, fotografii, decupaje din pre
să etc. în capitala R.P. Chineze a 
apărut, de asemenea, un album cu 
peste 300 de fotografii, care oferă 
imagini reprezentative din întreaga 
viață și activitatea revoluționară a 
lui Ciu En-lai consacrate cauzei pro
letariatului chinez.

După cum informează agenția Chi
nă Nouă, presa centrală din R. P. 
Chineză a publicat, in ultimele zile, 
numeroase articole, fotografii, lucrări 
literare care evocă viața și activita
tea fostului premier Ciu En-lai.

Dezvoltarea cooperării 
economice 

româno-irakiene
BAGDAD 4 (Agerpres). — Delega

ția economică română condusă de ad
junctul ministrului economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
Gheorghe Lazăr, care se află " in 
Irak la invitația ministrului comer
țului din această țară, a purtat con
vorbiri cu oficialitățile irakiene în 
vederea extinderii schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
bilaterale.

Șeful delegației române a fost pri
mit de Hassan Aii, membru al con
ducerii regionale a Partidului Socia
list Arab Baas și al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, ministrul 
irakian al comerțului, cu care a dis
cutat asupra posibilităților de crește
re și diversificare a exporturilor ro- 
riiânești în Irak și a acțiunilor de 
cooperare industrială.

★
La Bagdad s-a deschis o expoziție 

de produse ale industriilor construc
toare de mașini, materiale de 
strucții și produse chimice; la 
participă firme de specialitate 
mai multe țări. Din România 
prezentă întreprinderea 
din cadrul Ministerului 
Forestiere 
strucții.

Exprimînd neliniștea față de feno
menele amintite, secretarul general 
al P.C. din Spania, Santiago Carrillo, 
sublinia că împrejurările dificile re
clamă cu atît mai mult conlucrarea 
tuturor forțelor democratice. „Dacă nu 
se vor găsi soluții negociate, dacă nu 
se ajunge la un consens al forțelor 
politice care au semnat acordurile 
de la Moncloa — sublinia S. Carrillo 
— lumea muncii se va vedea obligată 
să. folosească instrumentele clasice 
pentru a-și apăra interesele". .

Paralel cu preocupările forurilor 
oficiale și ale partidelor democratice 
de a găsi soluții problemelor presan
te de ordin economic și social, in 
parlament avansează dezbaterile pri
vind elaborarea noii Constituții, al 
cărei proiect a fost aprobat de acum 
în a treia lectură de către Congresul 
deputaților (Camera inferioară), ur- 
mînd ca în curînd să fie supus apro
bării în plenul „Cortes"-urilor. Pro
iectul stabilește, între altele, forma 
statului spaniol (monarhie parlamen
tară), afirmă laicitatea statului, fap
tul că suveranitatea rezidă în popor, 
și fixează vîrsta majoratului la 18 
ani, în loc de 21, cum eră pînă acum. 
Sînt reglementate desemnarea șefu
lui guvernului, atribuțiile parlamen
tului, raporturile sale cu puterea 
executivă etc.

Pe fundalul general al evoluției de
mocratice, în desfășurarea activității 
pe scena politică spaniolă începe să 
se simtă acum din ce în ce mai mult 
atmosfera specifică etapelor preelec
torale, întrucît la orizont se profilează 
alegerile municipale, considerate de 
observatori drept un important test 
pentru tînăra democrație, hispanică. 
Pregătirile în vederea acestui eveni
ment au demarat sub semnul spe
ranțelor tn consolidarea rezultatelor 
de la alegerile parlamentare, cînd 
forțele favorabile înnoirilor democra
tice au întrunit majoritatea covîr- 
șitoare a voturilor.

V. OROS

Frontul Patriotic
Zimbabwe respinge

N. CORBU

noua manevră
a rasiștilor

...Noroc că pe vremea romanilor, care aveau cel mai imperial 
Imperiu al antichității, nu prea existau rafinării de petrol. Alt
fel am mai fi moștenit un aforism : „Dacă vrei să stingi uh incendiu, 
trimite bidoane de benzină".

Ar crește rolul și importanța pompierilor, ca și beneficiile la 
extinctoare.

MAPUTO 4 (Agerpres). — Frontul 
Patriotic Zimbabwe condamnă acor
dul semnat vineri la Salisbury între 
șeful regimului rasist minoritar. Ian 
Smith, și trei conducători ai unor or
ganizații ale populației africane, rele
vă o declarație dată publicității sîm
bătă la Maputo, la încheierea con
vorbirilor copreședinților Frontului, 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe. 
„Acordul este complet inechitabil și 
lasă atit puterea politică, cît și cea 
militară în mîinile unei minorități, 
reținând și consolidând regimul lui 
Smith împreună cu structurile sale 
viciate politice și militare", subli
niază declarația. Totodată, se a- 
rată că acordul „constituie o dis
criminare flagrantă între negri și 
albi în ce privește alocarea man
datelor parlamentare, acordînd unei 
populații care reprezintă doar 3 
la sută din totalul locuitorilor ță
rii pește 28 la sută din mandatele 
parlamentare, pe baze rasiale". Fron
tul Patriotic Zimbabwe, subliniază 
declarația, „este ferm angajat în 
crearea unei societăți democratice 
nerasiale și respinge orice aranja
ment care intenționează, explicit sau 
implicit, să promoveze dominația 
rasială. Frontul este ferm angajat, 
totodată, la îndepărtarea regimului 
Smith'și la desființarea forțelor, sale 
barbare militare și paramilitare". 
Documentul insistă asupra faptului 
că „singurul for de negociere pe 
care Frontul îl recunoaște este cel 
care cuprinde Marea Britanie în ca
litate de putere colonială și Frontul 
Patriotic Zimbabwe, exponent au
tentic al maselor Zimbabwe".

con- 
care 
din 

este 
„Vitrocim", 
Economiei 

și Materialelor de Con-

Reactoare și extinctoare
Popoarelor nu le-au plâcut niciodată războaiele. Nu numai as

tăzi, cînd riscurile cunosc exacerbări paroxistice, cl nici odinioară. 
Probabil de aceea s-a și născut, în cel mai imperial imperiu al an
tichității, amăgitorul aforism : „Si vis pacem, para bellum" — „dacă 
vrei, pace, pregătește-te de război".

în numele păcii se făceau pregătiri de război... șl aveau ca dez- 
nodămînt războaie. Inexorabil: gura țevilor de tun nu-i destinată 
cuiburilor de rîndunele.

...în zilele noastre, butoiul de pulbere s-a cam desprins din pe
ninsula noastră și s-a rostogolit în jos. A plutit pe valurile albastre 
ale Mediteranei și, după ce a pătruns pe canalul tăiat de Lesseps, 
s-a împotmolit în nisipul deșertului.

Dezamorsarea lui a devenit o preocupare primordială, mai ales 
că nu-i singurul pe continent. Se întreprind eforturi, demersuri, ini
țiative, sînt — și merită să fie — încurajate dialogurile directe, să
nătoasele dialoguri directe...

...în acest context s-a anunțat intenția unei vînzări masive de 
avioane. Ultramodernizate — în stare să -bombardeze și să vîneze, 
să intercepteze, să tragă cu tunuri și cu mitraliere și cu rachete, 
pe rînd, sau cu toate deodată — într-un cuvînt capabile să facă
ravagii ultraperfecționate. Lotul va fi împărțit, oarecum, frățește, în
tre taberele care caută astăzi un alt drum, drumul păcii: unora o 
parte, altora — restul. Fleacul de încasări, cîteva sute de milioane 
de dolari, ar rămîne în al treilea vîrf al triunghiului.

Dar aspectul financiar este secundar — în sfera comerțului cu 
arme rezultatele sînt imprevizibile: cine vinde mult poate, pînă la 
urmă, să nu cîștige nimic. Sau chiar să piardă mult, cum a mai 
arătat experiența...

Important este aspectul politic. Probabil se consideră că norii 
neguroșl se vor sparge și cerul se va însenina strălucitor, cînd va fi 
brăzdat de roiul noilor supersonice. Sau poate că, cine știe, calele 
bombardierelor au fost modificate, spre a fi încărcate cu ouă de 
porumbel, iar rachetele de sub aripi — înlocuite cu crenguțe de 
măslin.

Ori poate se apreciază că dialogul și negocierile se vor desfă
șura mai destins și mai liniștit în mugetul noilor escadrile și că 
masa tratativelor nu va trepida sub vibrațiile super-reactoarelor ultra
perfecționate.

Sau, cine știe, poate că așa se pregătește mai bine pacea ?
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