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j AVENÎT, DIN PLIN,
...și cheamă pe timp, la semănat, 

toate forțele satelor I
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® TEMPERATURA SOLULUI A AJUNS LA 6-7 GRADE
• DESPRIMĂVĂRAREA TÎRZIE IMPUNE RITM ACCELERAT, 
® TREBUIE COMBĂTUTĂ AȘTEPTAREA „TIMPULUI IDEAL”.

Pe platforma amenajării

Ded să producem cit mai economic,
hidroenergetice Retezat

Au fost deviate

ceea ce este util societății
apele Rîului Mare

,Sd punem la baza dezvoltării noastre, ca indicatori 
de bază, producția netă, valoarea adăugată - adică ceea 
ce se produce nou în societate. Numai pe această bază 
putem asigura atît mijloacele de acumulare, de dezvoltare, 
cît și mijloacele

w

pentru creșterea bunăstării generale"
NICOLAE CEAUȘESCU

în ansamblul preocupărilor parti
dului și statului nostru pentru îm
bunătățirea continuă a conducerii și 
planificării economiei naționale, pen
tru desfășurarea activității produc
tive pe baze științifice, moderne, un 
loc deosebit de important îl 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar. a sistemului de in
dicatori ai planului economic. Refe- 
rindu-se la acest imperativ, to
varășul Nicolae Ceausescu a subli
niat cerința de a se renunța cît mai 
curînd la noțiunea de producție glo
bală, ca indicator folosit în planifi
care și în calcularea retribuției, și de 
a se trece la producția netă ca in
dicator principal al planului econo
mic, pe baza căruia să se plătească 
și retribuția oamenilor muncii.

în aceasta se reflectă preocuparea 
conducerii partidului ca sistepiul de 
indicatori să tină seama în perma
nență de cerințele progresului rapid 
al forțelor de producție, ale accen
tuării laturilor calitative, do eficien
tă, ale activității economico, ale dez
voltării economiei naționale — sarci
nă fundamentală trasată de Confe
rința Națională a partidului. Impor
tanta noului indicator rezidă în fap
tul că orientează eforturile și preocu
pările colectivelor de întreprinderi 
spre realizarea a ceea ce este esen
țial în activitatea fiecărei unități : 
reducerea cheltuielilor materiale si 
realizarea Integrală și ritmică a pla
nului la producția fizică, la fiecare

ocupă

sortiment. Nu de puține ori. pentru 
realizarea cu orice preț și chiar de
pășirea producției globale se recurgea 
la fel de fel de artificii contabile, 
umflîndu-se producția neterminată, 
circulația nejustificată a unor piese 
și semifabricate de la o întreprin
dere la alta ; sau. in unele cazuri, se 
dă prioritate absolută sortimentelor 
de valoare mare. în detrimentul alto
ra de valoare mai mică, dar strict 
necesare economiei naționale. Mai 
mult, indicatorul producției globale 
ducea pe alocuri la tendința dc a se 
consuma inutil materiale costisitoare 
pentru produse de tehnicitate scăzută, 
în scopul de a se obține o producție 
globală cît mai mare. Evident, ase
menea practici dăunează dezvoltării 
noastre generale.

Introducerea producției nete ca in
dicator de bază al planului economic 
are menirea de a înlătura asemenea 
tendințe și practici, de a determina 
o îmbunătățire radicală a activității 
economice, sporirea prin efortul pro
priu al fiecărui colectiv de întreprin
dere a eficientei economice. Expe
rimentarea acestui indicator într-un . 
șir de întreprinderi a pus in evidentă 
avantaje certe. Ca indicator de efi
ciență. producția netă orientează 
activitatea colectivelor de unltăti e- 
conomice spre creșterea valorii nou 
create, a venitului national — cerință 
fundamentală pentru a se asigura 
atît mijloacele de acumulare, de 
dezvoltare economico-socială a tării.

cit șl resursele pentru ridicarea 
bunăstării generale a întregului po
por. întrucît mărimea producției 
nete este influențată nemijlocit de 
reducerea cheltuielilor materiale. în
deplinirea planului la acest indica
tor angajează mai hotărît fiecare 
colectiv de întreprindere în ampla 
acțiune de micșorare continuă a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie, pre
cum și în folosirea intensivă a capa
cităților de producție. Practica atestă, 
totodată, că producția netă determi
nă colectivele unităților economice 
să acționeze cu perseverentă pentru 
realizarea de produse noi. cu însu
șiri tehnice și calitative superioare.

în 
rului 
sebit 
bază
și autoconducerii muncitorești, stimu
larea mai puternică și creșterea răs
punderii colectivelor de oameni ai 
muncii în mai buna gospodărire a 
întreprinderilor. în creșterea eficien
tei economice. Totodată, pe baza 
măsurilor preconizate de partid 
pentru legarea mai strlnsă a veni
turilor oamenilor muncii de produc
ția netă, acest indicator va spori 
cointeresarea colectivelor do între
prinderi în creșterea beneficiilor, in 
primul rînd prin reducerea cheltuie
lilor materiale. Cointeresare atît di-

esentă, introducerea indicatO- 
productie netă are un rol deo- 
de important în așezarea pe o 
mal temeinică a autogestionării

Eforturile depuse de con
structorii de pe șantierul Com
plexului hidroenergetic Riul 
Mare-Retezat au fost încununa
te, in aceste zile, de un succes 
deosebit — terminarea lucrări
lor de la galeria de deviere a 
cursului apelor Rîului Mare, 
etapă importantă in construirea 
barajului din punctul _Gura 
Apei. Tăind in inima Munților 
Retezat un tunel de peste 700 
metri, constructorii au realizat 
tm important și complex volum 
de lucrări, excavînd .peste 15 000 
mc de stincă șl turnînd mai 
mult de 10 000 mc beton. Astfel, 
în cursul zilei de ieri a avut 
loc operația de deviere a 
apelor Riului Mare spre noua 
albie făurită de om — ceea ce 
a creat condiții optime pentru 
desfășurarea pe un front larg 
a lucrărilor în. ampriza baraju
lui, care va fi cel mai înalt de 
pe râurile interioare ale țării.

însuflețiți de izbînda obținu
tă, constructorii au adresat 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI. TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o te
legramă în care se spune, prin
tre altele : Conștienți de ma
rea importanța a dezvoltării 
resurselor patriei noastre, con
structorii de pe acest- mare 
șantier, în frunte cu comuniștii, 
sînt ferm hotărîți să-și spo
rească eforturile, să muncească 
cu dăruire și abnegație, pentru 
a se putea asigura punerea la 
termen în funcțiune a hidro
centralei Retezat, mărind, in 
acest fel. potențialul energetic 
aj României socialiste cu încă 
aproape 350 MW.

Am intrat în a doua jumătate a lunii martie, 
a venit, din plin, primăvara, dar lucrările agri
cole sînt abia la început. în mod normal, la 
această dată trebuia însămînțată cea mai mare 
parte din suprafața destinată a se cultiva cu 
sfeclă de zahăr, leguminoase furajere, unele le
gume etc. Temperatura medie din sol, la adîn- 
cimea de 10 cm, a ajuns la 6—7 grade, iar în 
unele locuri este chiar mai ridicată. Există, așa
dar, condiții optime atît pentru executarea lu
crărilor de pregătire a terenului, cit și pentru 
semănat și, de aceea, trebuie folosită din plin 
fiecare oră, fiecare zi.

Din datele centralizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 
16 martie, au fost însămînțate 17 500 hectare și

s-a pregătit terenul pe 55 000 hectare. Evident, 
sînt suprafețe foarte mici — întîrzierea neputînd 
fi pusă numai pe seanța condițiilor climatice. în 
unele secții de mecanizare ale S.M.A. și ferme 
I.A.S. nu au fost scoase utilaje în cîmp. Se con
stată amînări în ce privește procurarea semințe
lor și neajunsuri în asigurarea carburanților și 
lubrifianților. însă principala cauză o constituie 
inerția cadrelor de conducere din multe unități 
agricole, care așteaptă un „timp itjeal" pentru 
executarea lucrărilor agricole de primăvară. 
Întrucît asemenea neajunsuri continuă să se ma
nifeste, organizațiile de partid au datoria să le 
combată cu toată hotărîrea, să ia măsuri ener
gice în vederea întăririi ordinii și disciplinei.

Care sînt prioritățile acestor zile ?
© INTENSIFICAREA INSĂMÎNȚĂRILOR la culturile din prima epocă. Desigur, trebuie 

acordată prioritate sfeclei de zahăr, care răsare și se dezvoltă normal dacă în sol există 
suficientă umezeală, iar temperatura depășește 5—6 grade. Orice zi duce la pierderea apei 
din sol, ceea ce îngreuiază răsărirea uniformă a plantelor. De asemenea, trebuie inten
sificat semănatul, celorlalte culturi din prima epocă.

© ACȚIUNI URGENTE ÎN LEGUMICULTURA. Pentru obținerea unor producții timpurii 
de legume trebuie încheiate repararea solariilor și acoperirea lor cu folii de polietilenă, ceea 
ce va permite plantarea mai devreme a răsadurilor. De asemenea, în grădini trebuie grăbite 
insămînțarea cepei, verdețurilor și plantarea răsadurilor mai rezistente la temperaturi scăzute.

' O ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATĂ A ARĂTURILOR. Mai sînt de arat 250 000 hectare, o 
suprafață mult mai mică decît în anul precedent (1 200 000 hectare). Pămîntul fiind, tot
odată, mai zvîntat decît în alți ani, se poate ara mai ușor, rezultînd și lucrări de calitate mai 
bună. încheierea arăturilor presupune, în primul rînd, folosirea cu randament sporit a 
fiecărui tractor, muncindu-se din zori și pînă seara tîrziu.

La cooperativa agricolă

-CRONICA SAIWÎI®

O Imagine des întîlnitâ în aceste zile pe ogoarele județului Buzău: pregătirea terenului pentru semănat. 
Nicolești, această lucrare se face cu cea mai mare atenție

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ani întîlnit în comuna Variaș din județul Timiș un 
fapt de viață frumos și inedit : toate cele cinci unități 
agricole (întreprinderea agricolă de stat, S.M.A.-ul și 
cele trei cooperative agricole de producție) fuseseră 
distinse, de-a lungul anilor, pentru recolte mari de 
griu și porumb și pentru productivitate înaltă in do
meniul zootehniei, cu titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Mai mult chiar : pentru rezultatele în muncă 
obținute in continuare, toate cele cinci unități fuseseră 
distinse •— flecare — și cu a doua steluță de aur.

Acum o lună, o echipă a televiziunii a pornit 
să realizeze un reportaj consacrat oamenilor muncii 
români, germani, maghiari și sîrbi din această co- 
T.jună care, înfrățiți intr-un efort meritoriu, au 
reușit — cu comuniștii in frunte — să-și înscrie
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riumele in hronicul de onoare al țării. Discutînd 
cu oamenii Variașului, afli destul dă repede care 
este cheia succesului lor : organizarea, disciplina și, 
ia primul rînd, respectul pentru muncă de care dă 
dovadă fiecare om, indiferent de virstă, indiferent de 
naționalitate sau de locul ocupat in angrenajul activi
tății : de la pionier la primar, de la zootehnist la 
agronom, de la mecanizator la medic, de la economist 
la activistul de partid. Interesant de menționat* că 
însăși localitatea Variaș este de două ori decorată cu 
Ordinul Muncii pentru locurile fruntașe ocupate in 
întrecerea națională de bună gospodărire a comunelor, 
iar școala a fost distinsă cu ordinul Meritul cultural 
clasa I. l

în cazul documentarului consacrat celor zece steluțe 
de aur din Variaș s-a petrecut un fapt care a demon
strat (pentru a cita oară ?) că realitatea o ia de foarte 
multe ori înaintea celor ce se străduiesc s-o surprindă 
in cuvinte și imagini ; chiar în ziua in care emisiunea 
urma să vadă lumina micului ecran, * chiar în ziua 
aceea se transmitea la telejurnal că întreprinderii 
agricole de stat din Variaș i s-a decernat a treia ste
luță de aur de „Erou al Muncii Socialiste". Așadar, mă 
simt obligat să dau o corectură la titlul reportajului 
-filmat care a luat drumul eterului : la Variaș nufilmat care a luat drumul eterului: la Variaș 
există acum doar zece steluțe, ci unsprezece.

L Alexandru STARK
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CARTEA DE POEZIE A ȚĂRII
ÎN PAGINA A 1V-A

Pe oameni îi cucerești și cu• A*

ZILE OBIȘNUITE DIN ACTIVITATEA UNUI PRIMAR DE
Abia 

mar la 
Brăila. 
1973, că s-a si prezen
tat la „județeană", ce

lle schimbat : 
sînt tînăr. am 
ani, întelege- 
m-am născut

fusese ales pri- 
Ciocile. județul 
în decembrie

rînd să 
„Ști ti.
27 de 
ti-mă. 
acolo, am fost ales să 
răspund 
cinci mii de 
multi mă știu de cînd 
eram de-o șchioapă, 
am prieteni de scoală, 
am un regiment 
rude, pentru ei sînt 
Culită... Cînd am 
ajung eu pentru 
„tovarășul primar 
cqlae Toma ?“ I 
răspuns : „Te duci îna
poi si te înhami la 
treabă. Autoritatea nu 
tine seama de ani. Se 
cîstigă. De altfel, fii si
gur că o să te ajutăm 
si noi. n-o să te simți 
singur, chiar dacă sîn- 
țeti cea mai îndepărta
tă comună de centrul 
Brăilei...".

Era o iarnă cumpli
tă. S-a-ntors acasă cu 
dinții clănțănind. Si 
tocmai atunci (tichie 
de mărgăritar !) i-a 
bătut la ușă'o verișoa- 
ră de-a socrului. Scoa
te verisoara o pungă 
de bomboane pentru 
•Liliana (Nicoleta. cea
laltă fetită a lui. nu 
venise încă pe lume) 
si-ncepe cu „nepoate 
în sus. nepoate în jos", 
cu „tare bine ne pare 
că ai ajuns mare", și

de aproape 
suflete.

la urmă a spus si pen
tru ce venise : „vizitiu 
ca fiu-meu nu mai gă
sești tu la dispensar...".

— Și cum v-ați des
curcat mai departe, to
varășe Toma ?

Stăm de vorbă fată 
în fată, la birou (o 
piesă care a slujit pe 
toti primarii obștii, 
pare-se că tocmai de

buni primari de comu
nă. așa că...

— Lecția o știam de 
la bătrînu-meu. care a 
fost aici delegat de sat 
pe vremea întovărăși
rilor. Am luat-o pe 
mătușica așa. pe de
parte : „Bre. zi-mi si 
mie cum de-ti "vin eu 
nepot ?“ Bătrîna s-a 
apucat să-mi explice

goală, ca alții, si-mi tot 
arăta un miel scos din- 
tr-o desagă. De la el 
n-am mai apucat să 
aflu ce dorește, că 
l-am si făcut să închi
dă ușa pe dinafară. De 
atunci n-a mai îndrăz
nit nimeni să mi se în
fățișeze cu „atentii".

Drumul lui Nicolae 
Toma de la ..Culită" la

Indestructibila unitatemima
COMUNA

frățească a tuturor 
fiilor patriei

pe la 1864. cînd domni
torul Cuza a statuat 
comuna ca formă de 
administrație in Prin
cipatele Unite), e a- 
proape miezul nopții, 
pe afară se zbenguie 

1 un vînt cum
Bărăganul știe 
coacă in poale < 
măvară. dar 
pasă, teracota-i 
să. mă bîntuie 
revanșei, peste 
mărul mă plimbase pe 
toti coclaurii. iar a- 
cum. deși îl vedeam 
bine că pică de somn. 
nu-1 slăbeam cu între
bările. La urma urmei, 
imi fusese recomandat 
ca fiind printre cei mai

numai 
să ti-1 

de pri- 
nu-mi 

l încin- 
gîndul 
zi pri-

ceea ce știam foarte 
bine, dar mă făceam 
că nu pricep, ca s-o a- 
duc la vorba mea. „Păi 
bine, mătușă, dacă știi 
Si zici că-ti sînt nepot, 
de ce-mi dorești răul ? 
Că dacă eu îl iau vi
zitiu pe fiul matale, or 
să mă schimbe si n-o 
să mai fiu mare, cum 
ziseși că sînt...". Bătri- 
na a bombănit ceva 
si-a plecat supărată. 
Ce-o fi zis pe la nea
muri nu știu, dar bă
nuiesc. fiindcă după 
numai citeva zile vine 
la mine un cioban, 
care mi-a spus că-i 
trimis de socru-meu si 
că n-a venit cu mina

adunat

apelativul de „tovarășe 
primar" n-a fost deloc 
ușor. Ne spunea unul 
dintre deputății comu
nei : „Si-a
prietenii, foștii colegi 
de scoală, si i-a rugat : 
„Măi. dacă prietenia 
noastră nu-i vorbă 
goală, dati-mi o mină 
de ajutor. Fiți voi in 
frunte si o să vedeți 
cum schimbăm noi lu
crurile". Si le-am 
schimbat. Primea scri
sori cu duiumul, nu 
știa ce să mai facă cu 
ele. Cineva care semna 
cînd „un cetățean care 
vrea binele", cînd „un 
grup de cetățeni", țin
tea cu tot dinadinsul

să discrediteze condu
cerile celor două coo
perative agricole din 
comună. Se făcuseră 
verificări peste verifi
cări. se pierdea timp, 
reclamatiile nu se 
confirmau, dar ploua 
in continuare cu ano
nime. Primarul, care e 
si secretar al comitetu
lui de partid, a între
bat la „județeană" 1 pe 
cel care-i promisese a- 
jutorul ce să facă. „Eu 
în locul tău — i s-a 
răspuns — as citi ano
nimele în adunarea 
generală si să hotăras
că ei, comuniștii, ce a- 
veti de făcut". A pro
cedat întocmai. La 
sfîrsitul „lecturii" a 
întrebat: „Cine știe 
ceva despre ce se scrie 
aici să se ridice si să 
confirme. Adevărul tre
buie spus pe fată...". 
Nu s-a ridicat nimeni, 
dar nici anonime n-au 
mai fost. Dună ședin
ța aceea, nimeni nu i 
s-a mai adresat altfel 
decît cu „tovarășe pri
mar"...

— Vezi. îmi zicea 
primarul, pe oameni 
nu-i cucerești decît cu 
inima, prin cinste ab
solută si prin exemplu 
personal.

Prin felul lui de a fi.
Mircea BUNEA

(Continuare 
în pag. a II-a)

Fără îndoială, cel mai important 
eveniment al săptămînii trecute l-au 
constituit plenarele consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană. în cadru] cărora 
au fost constituite. în noua lor com
ponentă. consiliile respective (ai că
ror membri au fost desemnați de 
plenarele județene ale consiliilor) și 
au fost alese birourile consiliilor.

Mărturie grăitoare a democratis
mului societății noastre socialiste care 
asigură participarea activă a tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate. la conducerea statului, a 
treburilor obștești — cele două ple
nare au reflectat pregnant, prin larga 
participare la lucrările lor a oame
nilor muncii apartinind celor mai di
ferite categorii sociale, ca și prin în
treaga lor desfășurare, una din rea
litățile fundamentale ale României 
socialiste : unitatea si frăția oameni
lor muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, coeziu
nea întregului popor în jurul încer
catei avangarde revoluționare — 
Partidul Comunist Român.

La temelia acestei unități
nezdruncinat se află — asa cum a 
reieșit cu pregnantă si din lucrările 
plenarelor — modul strălucit în care 
Partidul Comunist Român a asigurat 
rezolvarea problemei naționale, fap
tul că. odată cu deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor tării, 
fără deosebire de naționalitate, a fost 
creată si se consolidează continuu 
baza materială a acestei egalități prin

■ dezvoltarea armonioasă a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al 
tării ; s-au creat condiții optime pen- . 
tru dezvoltarea învătămîntului si cul
turii în limbile naționalităților conlo
cuitoare. pentru deplina 
vieții lor spirituale, ca

de

grantă a patrimoniului spiritual co
mun al României socialiste.

Politica partidului în problema na
țională. caracterizată prin înaltă prin
cipialitate si spirit creator, prin con
secventă neabătută în promovarea 
principiilor umanismului socialist, 
si-a găsit o nouă si puternică afir
mare în cuvîntarea rostită în în
cheierea lucrărilor plenarei comune 
de tovarășul Nicolae Ceausescu — 
document de o importantă princi
pială și practică majoră. Este da
toria organizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă si obștești de a 
desprinde fără întîrziere din cuvîn
tarea secretarului general al parti
dului concluzii practice privind in
tensificarea activității politico-edu
cative pentru cultivarea dragostei și 
devotamentului fată de patrie si 
partid, fată de cuceririle revoluțio
nare : creșterea combativității împo
triva manifestărilor retrograde, na
ționaliste de orice fel : sporirea apor
tului tuturor 
socialiste 
problemelor 
continuu și

Conștiința 
muncii și-a 
dentă în fermitatea cu care au fost 
respinse si în cadrul plenarelor ten
tativele unor cercuri ultrareactionare. 
neofasciste, revizioniste de amestec în 
treburile interne ale României, în
cercările acestora de a folosi arma 
otrăvită a șovinismului spre a dez
bina și învrăjbi pe oamenii muncii 
de diferite nationalităti — a disloca 
populații cu rădăcini seculare în 
acest pămînt a lovi astfel în intere- 

intregului popor. în opera de 
construcție socialistă. Insesi faptele 
vieții de zi cu zi, fapte ale muncii 
înfrățite, dovedesc că oamenii mun
cii din patria noastră — români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți — nu cunosc tel mai înalt decit 
înflorirea patriei comune — România 
socialistă, pe pămîntul căreia s-au 
născut, se simt ..acasă", și al cărei

sele

afirmare a 
carte inte-

cetățenilor 
la solutionarea 

sociale, la _______
accelerat al societății, 
patriotică a oamenilor 
găsit o expresie condu-

României 
tuturor 

progresul

Tudor OIARU 
Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a V-a)

MILIOANE DE BRAȚE ÎNFRUMUSEȚEAZĂ CHIPUL ORAȘELOR ȘI SATELOR
întrecerea pentru buna gospodărire și înfrumusețare a 

localităților țării a devenit și mai cuprinzătoare odată cu 
primele zile însorite, care anunță că primăvara a sosit. Se 
repară și se curăță străzile, trotuarele, se plantează pomi fruc
tiferi și ornamentali, casele se primenesc îmbrăcîAd haina albă 
de var, răsadurile de flori sînt pregătite să-și deschidă petalele 
în parcuri și pe alei.

Astăzi, duminică, și în zilele ce vor urma este de așteptat 
ca cetățenii, în frunte cu primarii și deputății, să participe, cu 
mic, cu mare, la acțiunile de gospodărire a străzilor și cartie
relor în care locuiesc, să adauge la zestrea edilitară noi reali
zări, așa cum au hotărît în perioada alegerilor de la sfîrșitul 
anului trecut.
Imagini ale gospodarilor din cartierul Colentina, bulevardul „Lacul Tei" 

și de Ia întreprinderea de mecanică fină — București
Foto : E. DICHISEANU

<
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i „Sculpturile 
[ mării" II
!

I
i

Printre numeroasele însușiri 
ale mării există și una mai pu
țin cunoscută : aceea de „sculp
tor". Un sculptor original, care 
nu se repetă niciodată. Forța 
creatoare a mării rezidă in miș
cările din adincuri, care freacă 
de nisip calcarele, cochiliile și 
alte materiale aduse de Dunăre, 
le dă forme ciudate, fantastice. 
Unele seamănă cu cine știe ce 
personaje fabuloase, altele con
stituie poate cele mai teribile 
creații abstracte. Adeseori, in 
urma furtunilor, marea își eta
lează „creațiile" in adevărate 
expoziții pe plajă. Un pasionat 
admirator al acestei „opere" este 
asistentul medical Ilie Popescu 
din Agigea, care și-a alcătuit o 
adevărată colecție cu piese din... 
sculpturile mării.

I

i
I 
I
I I

1
I i

I

I 
i

I

Unitatea „Ceas" nr. 1 a coope
rativei „Deservirea" din Craio
va. Responsabilul unității îl în
treabă pe cetățeanul din fața sa, 
venit cu un ceas la reparat :

— Nu cumva ați tăiat lemne 
cu ceasul la mină ?

— Ați ghicit.
După mai puțin de un minut, 

meșterul îi înapoiază omului 
ceasul, dar omul întreabă mirat :•

— Păi, nu-1 opriți ca să-l re
parați ?

— Nu mai e nevoie. Ceasul 
merg’e. Poftiți.

— Formidabil. Cît mă costă 7
— Ce să vă coste 7 Nimic. Dar 

vă sfătuiesc ca altă dată să nu 
mai spargeți lemne cu ceașul la 
mînă.

Aflăm de la cititorul nostru. 
A. Săndulescu, martor ocular la 
scena de mai sus, că munca și 
solicitudinea meșterilor de Ia 
unitatea. „Ceas" nr. 1 merg ca... 
ceasul I

I

I
I

I În evidenta
! dv. I
I
6

!
I

O acțiune întreprinsă de cadre 
de miliție din Capitală privind 
modul de ținere „la zi" a evi
denței locatarilor din unele blo
curi ,de locuințe, cămine de ne- 
famillști, dormitoare si hoteluri 
s-a soldat cu sancționarea contra
vențională a unor persoane gă
site cu buletine de identitate ex
pirate sau deteriorate, precum si 
a celor neinregistrate in cărțile 
de imobil. In aceeași zi. pentru 
neindeplinirea obligațiilor pe 
care le-au avut, au fost schim
bați 58 de responsabili ai cărți
lor de imobil. De asemenea, la 
nu mai puțin de 233 de persoane 
li s-a refuzat viza de ședere in 
Capitală, ședere pe care n-au 
putut s-o justifice in nici un 
fel. Ba,. unii au invocat motive 
care stirnesc hazul. O fetișcană 
a motivat că venise prin Capi
tală să găsească un bărbat fru
mos cu care să se mărite, iar un 
vlăjgan înalt de 1,90 și de 100 
de kg greutate zicea că ar vrea 
să lucreze încasator la tramvai, 
că pină s-o generaliza autotaxa- 
rea... Toți cei 233 au fost trimiși 
în localitățile de unde veniseră.

I

1

I
!

i

Fugitivo"... 
de la

l

I
i
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Slobozia
— Alo ? Miliția orașului Slo

bozia ? La telefon este un cetă
țean care vă vorbește de la un 
telefon public. Aflindu-mă in 
restaurant să servesc masa, am 
observat un șofer care a lăsat 
mașina la parcare și a băut aiit 
de mult, incit...

intre timp, șoferul cu pricina 
(Ion Mehedințu) a pornit pe trei 
cărări spre autobasculanta 
31-IL-1332, s-a urcat la volan și 
a pornit la drum. Imediat a so
sit și o patrulă a miliției, care a 
pornit după el. Zadarnice au 
fost toate semnalele de oprire 
făcute de patrulă. I.M. gonea ca 
un bolid, punind in pericol cir
culația. La o intersecție, i-a apă
rut in față un tractor cu remor
că. a izbit remorca, ă rupt o- 
blonul basculantei, dar de oprit 
tot nu s-a oprit decit în clipa 
in care i s-a terminat benzina. 
Și s-a terminat benzina exact in 
fața spitalului din Slobozia, 
unde I.M. a și fost dus imediat 
să i se constate „fierbințeala" 
singelui.

Bere cu
cinema

Gospodarul Sava Carpea din 
Iacobeni-Suceava avea musafiri. 
Rude și vecini. A cumpărat de 
la bufet cîteva sticle cu bere. 
Cînd să toarne în pahare, din- 
tr-una din sticle a căzut un moto
tol de hîrtie. Spre surprinderea 
maistrului miner Teodor Turan 
și a celorlalți musafiri, gazda a 
desfăcut mototolul de hirtie și 
a dat înăuntru de 2 bilete de 
intrare la cinema, pe care ni le-a 
trimis pe adresa rubricii noastre. 
Numerele lor: 3 722 909 și 
3 722 911, de cite,4 lei bucata. 
Fiind, de fapt, jumătăți de bi
lete, înseamnă că ele au fost-fo
losite. Nu știm cum o fi fost vi
zionarea filmului, dar. la vederea 
lor. gazda și musafirii au ră
mas... ca la cinema. Să sperăm 

Fabrica 
dezlega

de bere din Suceava 
misterul.

Rubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''

realizată de

!

I
i

i

I
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!
I
I
i

I
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Precizăm de la bun început că 
adunarea generală a organizației 
de bază nr. 21 din secția de montaj 
radioreceptoare a întreprinderii „E- 
lectronica" — a fost, în general, 
ceea ce se poate numi o adunare 
bună, interesantă, caracterizată prin 
dezbateri vii, asupra cărora și-a pus 
pecetea, cum e și firesc, o dare de 
seamă substanțială, în care s-a gă
sit oglindită cu fidelitate activitatea 
comuniștilor, cu plusurile și minu
surile ei, cu sarcinile ce le au de 
îndeplinit Reflecțiile ivite 
cursul adunării le grupăm 
teme principale:

pe par- 
în . trei

I. „ȘTACHETA SI ȘTA
FETA".
vinte. ci 
esențiale 
laitmotiv, 
mă, cît șl în cuvîntul unor parti- 
cipanți la dezbateri. O idee pe 
care a exprimat-o sugestiv în adu
nare comunistul Sandu Ștefan : „Cu 
cît e mai înaltă ștacheta exigențe
lor calitative ce se pun în fața sec
ției noastre — și ea este, trebuie 
s-o recunoaștem, mereu mai înaltă, 
o bună parte a produselor realizate 
de noi mergînd la export pe piețe 
extrem de pretențioase — cu 'atît mai 
mare, mai cuprinzătoare trebuie să 
fie grija și preocuparea noast.ră 
pentru ridicarea calificării și crește
rea spiritului de răspundere ale fie
cărui membru al colectivului, cu 
deosebire ale tinerilor, ștafeta noastră 
de mîine".

Firește, membrii organizației nu 
s-au mulțumit numai cu consemna
rea realizărilor meritorii obținute pe 
acest tărîm — și poate cea mai e- 
locventă probă o reprezintă faptul 
că, în cursul anului trecut, n-au e- 
xistat reclamații nici pe piața in
ternă, nici pe cea externă, la adresa 
produselor secției — ci au dezbă
tut, cu responsabilitate și exigență 
comunistă, căile și mijloacele speci
fice activității politico-educative de 
partid în vederea ridicării gradu
lui de calificare profesională. Din 
cuvîntul unor comuniști ca Ioana 
Neamțu, Dumitru Stavăr și alții s-au 
desprins un șir de idei semnificati
ve, din care reținem: stabilirea de 
sarcini precise fiecărui maistru și

deNu e un joc 
formularea unei 

care a revenit, ca 
atît în darea de

Și cu
(Urmare din pag. î)
de a gindi, de a munci. 
Nicolae Toma si-a cu
cerit consătenii.

...A spus oamenilor 
să-și facă solarii. „Nu 
se poate, că-i apa rea", 
în 1975 a construit sin
gur primul solar din 
istoria comunei. în 197C 
exemplul i l-au urmat 
deputății, iar în ’77 era 
cit pe ce să nu le poa
tă asigura tuturor do
ritorilor răsadurile ne
cesare (ceea ce nu e 
cazul în această pri
măvară). Oricum, ideea 
cu apa a retinut-o. A 
ieșit primul la săpat 
de șanțuri, au tras zece 
kilometri de conductă 

acum apă „la 
A propus oa- 
să 
vaci pentru 

cu 
tradiție" — i

si există 
robinet", 
meni lor 
porci și 
contracte 
„N-avem 
s-a răspuns. Unde nu-i 
tradiție, trebuie ambi
ție — a ripostat Nico
lae Toma. Și ambiția a 
izbîndit.

...A propus oamenilor 
să folosească fiecare 
palmă de teren, să se
mene oină si șanțurile 
de pe marginea stră
zilor. A semănat pri
mul sântul din fata ca
sei sale.

Izlazul 
poveste, 
tiile din 
tea pe suprafețe întin
se. Comuna a ,fost ne
voită să scoată din cir
cuitul agricol peste 200 
de hectare. Primarul a 
chemat oamenii la 
treabă. Acum, supra
fețele acelea au fost 
reînsămintate cu lucer
na si ierburi perene, 
au revenit la destina
ția inițială.

Cu lucrările „tra-

crească
statul.

îsi are și el o 
După inunda- 
1970. apa băl-

cu-
Idei 
un 

sea-

inima

comun discuțiilor
f

tehnician membru de partid privind 
ținerea unor expuneri periodice des
tinate punerii la curent a tinerilor 
cu cele mai noi cunoștințe de ra
diofonie și electronică, sarcini de a 
căror îndeplinire urmează să rapor
teze in următoarea adunare genera
lă ; inaugurarea unei rubrici spe
ciale la gazeta de perete a secției, 
intitulată „Colțul pasionalilor", în 
care să fie împărtășite noutățile me
seriei șt, totodată, să fie evidențiați 
cei ce le aduc In circuitul produc
ției ; referiri directe, uneori chiar 
personalizate, cu privire la preocu
pările pentru ridicarea calificării in 
cadrul lecțiilor șl seminariilor de la 
invătămintul de partid si U.T.C. 
Intr-un cuvînt, transformarea grijii 
pentru ridicarea calificării într-un 
autentic etalon al responsabilității 
comuniste.

de istorie a partidului și la Muzeul 
de istorie a Republicii Socialiste 
România, în cadrul acțiunilor de e- 
ducație patriotică a membrilor co
lectivului" (Petre Fediuc); îmbogă
țirea punctului de documentare cu 
materiale sugestive — reviste, cărți, 
diapozitive -etc. — menite să contri
buie la lărgirea orizontului de cu
noștințe, la stimularea pasiunii pen
tru creația tehnico-științifică în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României" (Magda Tendel).

£

In județul Alba noi
Rețeaua unităților comer

ciale din județul Alba se 
află în continuă dezvoltare și 
modernizare. In acest sens, 
una din preocupările constan
te ale direcției comerciale 
județene o reprezintă deschi
derea de noi unități cu pro
fil divers, care să satisfacă 
solicitările cumpărătorilor. 
Nu demult în centrul muni
cipiului Alba Iulia a fost 
inaugurat complexul de ma
gazine „Gemina", care cu
prinde unități de confecții, 
încălțăminte, tricotaje, un 
magazin alimentar cu auto
servire, bar de zl. Tot la 
Alba ' " 
toul 
date

Iulia, In cartierul Pla- 
romanilor, 

în folosință In
au fost 
acest an

unități comerciale
un magazin de cadouri, un 
magazin alimentar și o be
rărie. In orașul Ocna Mureș 
s-a deschis un magazin de 
articole electrice și unul cu 
articole pentru copii. La Cu- 
gir, in complexul comercial 
din noul cartier de locuințe 
al orașului, s-a dat în folo
sință un magazin care cu
prinde o rotiserle și o uni
tate Gospodina. In centrul 
muncitoresc minier „Almașul 
Mare" din zona Munților 
Apuseni a fost inaugurat un 
magazin mixt cu o suprafață 
de 150 mp. (Ștefan Dinică)

In fotografia alăturată : 
Complexul comercial „Tîrna- 
vele" din Blaj.

II. PROIECTUL DE HO- 
TĂRÎRE NU ESTE „BĂTUT ÎN 
CUIE"... „Gradul de participare a 
comuniștilor la dezbateri se măsoa
ră și prin modul concret cum îm
bogățesc proiectul de hotărîre, care 
nu trebuie să fie considerat «bătut 
în cuie», ci doar ca o propunere su
pusă discuției" — sp-unea, pe bună 
dreptate, la începutul dezbaterilor, 
tovarășa Maria Mereanu, secretara 
comitetului de partid al fabricii de 
montai radioreceptoare și televizoare 
Pipera,

Așa s-a și întâmplat în cursul 
dunării : proiectul a fost privit 
participant ca osatura unui plan 
activitate, osatură ce urma să
pete substanța vie a ideilor și ini
țiativelor născute din confruntarea 
de opinii pe care o presupune orice 
autentică dezbatere. Dintre propune
rile concretizate în măsuri înscrise, 
cu responsabilități și termene 
cise, în proiectul de hotărîre 
prindem cîteva, menționînd 
autorii lor: „organizarea unor 
nicursuri» de îmbunătățire a
gătirii profesionale de care să răs
pundă — in calitatea sa de membru 
al biroului' organizației de bază — 
responsabilul grupei sindicale" (Ni
colae Jugănaru); „stabilirea unui 
program precis de vizite comune ale 
comuniștilor și uteciștilor la Muzeul

a-
de 
de 

ca-

pre- 
des- 

și pe
«mi-
pre-

III. ÎN CĂUTAREA UNEI... 
AUTOCRITICI PIERDUTE. 
Ascultînd darea de seamă, am remar
cat ascuțitul spirit critic cu care au 
fost analizate lipsurile și neajunsurile 
unor membri ai organizației, atât în 
producție, cît și in munca obșteas
că : n-au fost scutiți de critică nici 
unii membri ai biroului. Era normal 
ca tovarășii vizați să ia poziție, să 
dea unele 
jamentele 
rile însă 
o singură
Nicolae Andrei, care a răspuns criti
cii ce i s-a făcut — anume că nu 
și-a dus la bun sfîrșit răspunderea 
încredințată în cadrul biroului de a 
îndruma organizația U.T.C. — prin- 
tr-o analiză serioasă a proprii
lor lipsuri șl printr-o afirmare fer
mă a hotărîrii de a nu mai da prilej 
unei asemenea critici. Dacă membrii 
biroului ar fi dat mai hotărit „to
nul" în această privință, n-ar fi ră
mas insensibili la cri ti cile din darea 
de seamă nici alți tovarăși, cărora li 
s-au reproșat atitudini de indisci
plină ori neglijențe pe plan profe
sional.

E drept, absența autocriticii a fost 
aspru criticată de prezidiul adună
rii. Dar poate că și în această pri
vință adunarea ar fi avut de cîștâgat 
dacă prezidiul s-ar fi manifestat ca 
un factor mai activ, stimulând direct 
participarea la dezbateri a celor vi
zați critic de darea de seamă. La 
drept vorbind, și o asemenea stimu
lare face parte dintre modalitățile 
de educare și șlefuire a simțului de 
răspundere cu care spiritul autocritic 
trebuie contopit într-o fuziune in
destructibilă.

explicații, să-și ia anga- 
cuvenite. Dar așteptă- 
nu s-au împlinit. Cu 
excepție : a tovarășului

IAȘI um să prevenim /

Servicii pentru turiști
La Iași au sosit primii vizi

tatori din țară și de peste ho
tare. In acest an, O.J.T. pune 
la dispoziția turiștilor o largă 
gamă de servicii. Tovarășul Du
mitru Marinescu, director ad
junct al acestei unități, ne-a in
format, în primul rînd, despre 
dezvoltarea și modernizarea uni
tăților de cazare care totalizează 
circa 1 200 locuri in hotelurile 
Unirea, Traian și Continental, 
precum și peste 100 locuri în că
suțele aflate în campingurile de 
la Bucium și Ciric. In mod deo
sebit șe pregătește și stațiunea 
Strunga-Băi pentru a primi 
oaspeți la tratament șl odihnă.

Se pregătesc și unitățile de 
alimentație publică prin mărirea 
numărului de locuri în restau
rantele și grădinile complexului 

. Unirea-Traian, ca și cele de la 
hanul „Trei sarmale" de la mo
telul Bucium, de la terasa Ci
ric, prin înnoirea mobilierului, 
prin stabilirea unor rețete de 
mîncăruri specifice bucătăriei 
moldovenești.

O.J.T. a organizat în munici
piul Iași cite un punct turistic 
in cartierele Alexandru cel Bun, 
Tătărași și Socola-Nicolina, pre
cum și in orașul Pașcani, de la 
care cetățenii pot procura bi
lete de odihnă și tratament, se 
pot înscrie peritru excursii și 
drumeții în țară și în străinătate 
etc. La Pașcani se află în con
strucție un hotel modern. (Ma- 
nole Corcaci).

cum să tratăm
HIPERTENSIUNEA

In prezent, specialiștii din lumea Întreagă consideră că hiperten
siunea — cu complicațiile ei: accidentele cardiovasculare, mai' ales 
atacul cerebral, modificările cardiace și renale, atacul cardiac ș.a. — 
reprezintă principala cauză de deces în cele mal multe țări. Motiv 
pentru care, în acest an, Organizația Mondială a Sănătății a dedicat 
acestei probleme eforturile specialiștilor din lumea întreagă, „Ziua 
Mondială a Sănătății" avînd loc sub genericul prevenirii și com
baterii hipertensiunii. In legătură cu frecvența, prevenirea și trata
mentul acestei boli, am avut o convorbire cu dr. IOAN ORHA — 
șeful clinicii de cardiologie preventivă de Ia Spitalul Fundeni și di
rectorul centrului colaborativ 
vasculare.

O.M.S. pentru studiul bolilor cardio-

diționale"
orobleme. Nu intîm- 
plător. in 1975. in con
diții de neirigarc. 
C.A.P. Ciocile a obți
nui 6 436 kg boabe' de 
porumb la hectar, fapt 
pentru care i-a fost 
conferit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", 
în 1977, cu toata seceta 
excesivă, au obtinut. in 
medie, la hectar. 5 320 
kg de porumb, 3 700 
kg grîu. 32 000 kg1 sfe
clă... (Seceta va. fi în
vinsă in curînd : siste
mul de irigații Ialomi- 
ta-Călmătui bate 
usa comunei). Si tot 
neîntîmplător ni 
pare si faptul că. pen
tru ca să poată fi ob
ținute asemenea recol
te. primarul Nicolae 
Toma s-a înscris la 
cursurile Facultății de 
agricultură din Bucu
rești. Astăzi, primarul- 
student este în anul IV 
și îsi elaborează lucra
rea de licență .

Din multitudinea de 
preocupări ale prima
rului la ordinea zilei, 
am spicuit cîteva : sta
bilizarea cadrelor me
dicale cu studii supe
rioare. drept pentru 
care trebuie finisată 
urgent casa specialis
tului : construirea unei 
crese noi : repararea 
capitală a căminului 
cultural ; restructura
rea. pe generații, a e- 
phipei de dansuri : a- 
ducerea „la zi" a punc
tului de informare po- 
litico-ideologică...

Odată cu zorile. Ni
colae Toma’ si-a înce
put o nouă zi de mun
că. Aud cum îl salută 
oamenii : „Buna dimi
neața. tovarășe pri
mar !“.

Victor BÎRLĂDEANU

Din noile construcții ale Reșițel

la
se

T“1 v w A 1 • ■ wFura îngăduință
cu cine

n-o merită
— Am greșit... îmi pare' rău de ce-am 

făcut, dar numai din cauza băuturii...
Vorbe care nu sună deloc inedit Intr-o 

sală de tribunal. Cuvinte de căință tardivă 
și ades invocata scuză a... alcoolului. Le-a 
rostit în fața instanței și Constantin Mus
tăreață, din București, in vîrstă de 35 de 
ani. Acum — spășit, mielușel. „Atunci" 
însă, in restaurant („Ceahlăul"), era cu to
tul alt om. Adică beat și pus pe harță. Iar 
cînd ospătarul a refuzat să-l mai ser
vească...

— Hoțule, tîlharule, să mă refuzi tu pe 
mine, ai ?!...

Și pentru a fi și mai „convingător", Mus
tăreață a trecut la dezlănțuirea unui scan
dal de proporții. Soldat, in cele din urmă, 
cu lovirea și ultragierea unui lucrător de 
miliție. Pentru faptele lui. pentru încălca
rea legii, Constantin Mustăreață a fost con
damnat la 3 ani închisoare.

Dar — așa cum remarca magistratul Ni- 
colap Lăzărescu, președintele Judecătoriei 
sectorului 4 din București — în privința lui 
C.M. a fost sancționată nu numai o faptă 
penală, ci și viața parazitară, traiul în 
afara normelor societății noastre. Fiindcă, 
deși calificat, C.M. nu catadicsea să lu
creze nicăieri, dovedindu-se nereceptiv la 
toate încercările colectivității de a-1 face

în jurul mesei 
află 25 de gospodine. 
Sint invitatele colecti
vului întreprinderii de 
nanificație din Tîrgo- 
viște la testarea unor 
noi produse de patise
rie : cornuri cu brin- 
ză dulce și mărar, sa- 
leuri. aperitivul „Cos
min". plăcinta cu 
brinză „Bueegi", cite- 
va sorturi de prăjituri 
de casă. Reprezentan
tele gospodinelor le 
apreciază, vin cu su
gestii de îmbunătățire 
a acestora.

In final, 
au 
cind . 
vînzare 7 
pusă in 
brie nu a primit 
răspuns... nici 
astăzi.

Pentru 
dus nou 
întîi. să 
Ceea ce 
Numai 
rea durează luni de 
zile, plăcinta sau cor- 
nulețul fiind nevoi
te să parcurgă. însoți
te de un dosar, o în
treagă filieră. Mai în
tîi. se face preomolo- 
garea 
Reprezentanți ai

rectiei comerciale ju- 
■ detene. ai inspectora

tului de stat pentru 
controlul calității pro
duselor. ai organelor 
sanitare si de preturi 
testează (gustă) pro
dusul (poftă bună I) 
il analizează și cer-

nou aluatul, coaptă 
plăcinta, dar... nu pen
tru consumatori. O 
altă comisie, cea. de 
omologare. formată 
din alți specialiști, aș
teaptă s-o deguste 
(poftă bună I), s-o a- 
nalizeze și să se în

Plăcintele în voiaj

pus 
se

invitatele 
întrebarea : 

vor pune in 
întrebarea 

luna noiem- 
însă 
pină

că orice 
trebuie.

fie omologat, 
este normal, 

că omologa-

pro-
mai

pe plan local.
di-

de omologare
cetează dosarul ca- 
re-1 însoțește. In caz 
de aviz favorabil, se 
plămădește și se coa
ce o nouă „șarjă" de 
plăcinte care, prin- 
tr-un delegat al între
prinderii. ajunge la o 
altă preomologare. de 
data aceasta la Bucu
rești. Ia Centrala de 
morărit și panificație. 
Dacă si aici plăcinta, 
să zicem, primește 

dele- 
se îh- 
acasă

zicem, 
aviz favorabil, 
gatul fabricii 
toarce degrabă ____
pentru a anunța că 
trebuie frămîntat din

să trăiască in rînd cu oamenii. Cui înțelege, 
fie și măcar în ceasul al unsprezecelea, să 
regăsească drumul drept in viață, societa
tea noastră ii oferă toate șansele. In ce-i 
privește insă pe ceilalți, ea este în drept 
să-i tragă la răspundere cu toată severita
tea. Aviz pentru alde Mustăreață !...

„Abonament" 
la „Acapulco"

în dosarul nr. 141/1978, al Judecătoriei 
Constanța, corpul delict nu se află, cum 
se întimplă de obicei, închis într-un plic 
ori într-un pachet care se păstrează la 
dispoziția instanței undeva, intr-un dulap 
de la arhivă. Nu se păstrează pentru că... 
n-ar încăpea. Corpul delict în dosarul 
nr. 141 este un autoturism „Mercedes" 
sport, decapotabil, de culoare roșu și negru, 
cu două locuri. Cum și de ce a ajuns 
mașina corp delict în dosar ?

...Totul a început într-o seară de august, 
cînd Radu s-a dus la barul „Acapulco" de 
pe litoral. Adăugăm că pe Radu îl cheamă 
Ungureanu și era, la acea dată, gestionar 
la un magazin cu vînzare în valută, tot 

• de pe litoral, ceea ce, aparent, n-avea, 
desigur, nici o legătură cu faptul că s-a 
dus într-o seară la bar. Dar el s-a dus 
și în seara următoare. Șl în cealaltă. Și 
în celelalte. S-a tot dus așa, seară de seară, 
mai bine de o lună și jumătate. Iar de la 
o vreme, nu s-a mai dus cu mîna goală :

sau nu 
plăcintă, 
cum s-a 
saleurile

trebe. ca bucureșteni, 
dacă tîrgovistenilor o 
să le placă 
respectiva
Alteori, așa 
intimplat cu
„Cosmin". omologarea 
a mai fost aminată cu 
o săptămînă, pe motiv 
că sint 
comisia 
cam ce 
ele în ____
garanție. între 
comisia din București 
a găsit că denumirea 
de „Cosmin" nu e po
trivită (în întreprinde
rea tîrgovișteană exis

proaspete si 
vrea să știe 
gust vor avea 
ultima zi de ' 

timp,

tă obiceiul ca produ
sele noi să poarte nu
mele copiilor creatori
lor lor), că mai bine 
ar fi să le zică......mi-
nisaleuri". De atunci 
si pină acum s-au plă
mădit vreo 7—8 „șar
je" de plăcinte, s-au 
completat nenumărate 
hîrtii pentru docu
mentația de rigoare 
— două funcționare se 
ocupă anume de aces
te dosare. Dar pe pia
ță încă n-au apărut...

în 1977 au fost în
ființate. în fiecare ju
deț. consilii ale repre
zentanților consumato
rilor. care sint chema
te să-și spună părerea 
în legătură cu tot ceea 
ce se produce și se 
oferă. prin comerț, 
publicului local. Exis
tă. așadar, foruri lo
cale care au — cre
dem — toată compe
tenta și responsabili
tatea necesare pentru 
a aviza o... 
cu brînză sau 
dișpan. Chiar 
felul acesta, 
sfîrșit voiajul 
telor pe la 
comisii. .

plăcintă 
un pan- 
dacă, in 
ar lua 
plăcin- 
diferite

Rodica ȘERBAN

— îngrijorător este faptul că hi
pertensiunea afectează oameni la o 
vîrstă din ce în ce mai tinără, în 
general în plină viață și activitate 
productivă. De aceea, măsurile de 
prevenire a hipertensiunii trebuie 
aplicate, în special, în rîndul popu
lației tinere și active.

— Se spune că hipertensiunea este 
boala care apare pe tăcute...

— Voi explica de ce. în stadiul în 
care tratamentul ar putea avea cel 
mai bun efect preventiv, hiperten
siunea 
dente, 
nu își 
peleze 
stadiu . _ ____ .....________
nu este însoțită neapărat de simpto
me. De pildă, insuficiența renală 
sau cea cardiacă, ambele cauzate de 
hipertensiune, adesea nu sînt desco
perite decît prin examene de labo
rator, pacientul nefiind în măsură 
să aprecieze sau 
semnele lor. Sub 
mm Hg, pacien
tul nu face nici 
o legătură între 
tensiunea lui cres
cută și durerile 
de cap, de exem
plu, și chiar dea
supra acestui ni
vel, asocierea este destul de rară 
pentru a-1 determina pe pacient să 
se adreseze'medicului. Ca atare, unul 
dintre elementele de bază îl con
stituie controlul periodic de sănătate 
efectuat cel puțin o dată Pe an.

La ora actuală, hipertensiunea re
prezintă un triplu paradox al medi- 
cinei și societății contemporane. 
Astfel, deși constituie una dintre 
cele mai răspindite boli in zilele 
noastre (indiferent de structura so- 
cio-economică a țărilor, aceasta a- 
fectează pînă la 15—20 Ia sută din 
totalitatea populației, la grupele de 
vîrstă între 40 și 65 ani procentul 
fiind sensibil mai ridicat), hiperten
siunea este una dintre bolile cel mai 
puțin cunoscute atît de către paci
ent, cît și de către medicină. De a- 
semenea, deși cauzele și mecanis
mele de apariție și evoluție a bolii 
nu sînt pe deplin cunoscute și stă- 
pînite, medicina dispune, totuși, de 
medicamente extrem de eficiente, 
în sfîrșit, există și al treilea para
dox : în ciuda faptului că dispunem 
de posibilități de diagnosticare și de 
tratament, hipertensiunea arterială 
este una dintre bolile cel mai puțin 
tratate. Datele arată că numai apro
ximativ un sfert din 
pertensivilor știu că 
dintre 'aceștia, doar 
tratament, iar dintre

, mează sau care, mai corect 
încep un tratament, numai un 
îl efectuează corect, pe o 
lungă, așa cum este necesar.

— tntre ce limite o tensiune ar
terială 
mală 7

— în 
Variază 
de constituția organismului, de ocu
pație, de situațiile la care este ex
pus individul (efort, căldură, încor
dare psihică ș.a.), de tulburări afec
tive, medicație, consum de cafea, ți
gări, alcool. Trebuie însă să se în

nu prezintă simptome evi- 
clare, și, de aceea, pacientul 
dă seama că ar trebui să a- 
la un cardiolog. In primul ei 
de evoluție, hipertensiunea

O
să interpreteze 
tensiune de 130

totalitatea hi- 
sînt bolnavi ; 

un sfert 
cei care

fac 
Ur- 

spus, 
sfert

durată

poate fi considerată nor-

general, tensiunea arterială 
în funcție de vîrstă, de sex,

ba o șampanie „Cordon Rouge", ba un 
parfum, ba un cartuș de „Kent"...

Se va fi înțeles printre rînduri, de bună 
seamă, că motivul „abonării" la „Acapulco" 
a junelui Radu nu putea fi altul decît unul 
sentimental. Și ce de oftaturi se auzeau, 
seară de seară, pină la orchestră... Cei de 
prin partea locului aflaseră mai de mult 
și cine stîrnise amorul : ochii cei lunecoși 
ai Tatianei, balerina și steaua localului...

Și azi așa, mîine așa — ea ochi lunecoși, 
el inimă galantă 
cel generos ca 
ruiască Tatianei

Ce a urmat 7 
urmeze : o zi a 
lui Radu. Și, vedeți dumneavoastră, cum 
toate generoasele lui „donații" aveau le
gături deloc întîmplătoare cu gestiunea...

ce s-a gîndit Radu 
un maharajah ? Să-i dă- 
o mașină. Una „asortată". 
Ceea ce era Inevitabil să 
inventarului in gestiunea

Grandoarea 
și decăderea 
nuntii cu dar

EA> ȘI EL IN FAȚA INSTANȚEI :
• L-am 

rie 1976 și 
căsătorim...

cunoscut pe pirit in luna ianua- 
la puțin timp am hotărit să ne 

Piritul a
nuntă cu dar, pentru a
o sumă de bani in plus, adică darurile in 
bani date de invitați..
restituirea sumei de 10 '

insistat să facem 
realiza in acest fel

... Ca urmare, cer
500 lei pe care i-am

scos de la C.E.C. și am achitat diverse 
cheltuieli pentru nuntă și 1 500 lei dați 
nașilor ca să dea dar mai mare la masă...

• Reclamanta nu are dreptate și nu a 
făcut nici dovada pretențiilor sale. Susți
nem că trebuie să se rețină în acest sens 
declarația martorului D. I. care, fiind nașul 
pîrîților, a confirmat că la nuntă s-au re
alizat 24 500 lei din care lui i s-au restituit 
1 500 lei, adică suma pe care o dăduse el 
ca dar de nuntă pentru a impulsiona pe 
ceilalți nuntași.

• Piritul nu are dreptate — la nuntă 
au ieșit 27 000 de lei și mai intii trebuie 
să mi se dea mie cei 10 500 lei și pe urmă 
să impărțim pe din două ce-a rămas. Și 
cer expertiză pentru evaluarea bunurilor 
rămase în domiciliul conjugal.
• Raport de expertiză prețuitoare asu

pra următoarelor bunuri : 2 galerii — 90 
lei ; 4 perdele — 50 lei ; 2 perdele bum
bac — 30 lei ; serviciu de masă porțelan 
indigen cu dungă roșie și aurie — 300 lei ; 
una oală de 4 1 folosită — 12 lei ; 2 cratițe 
folosite — 16 lei ; 2 găleți emailate — 30 
lei ; 6 linguri și 4 furculițe a 1 leu bucata 
— 10 lei. Total — 538 lei. “ 
pertiză — 250 lei.
• Verdictul Instanței : 

pentru suma de 538 Iei. 
din indiviziune pentru suma menționată.

Atît. Ce s-a întîmpiat cu sentimentele, 
cu afecțiunea și armonia visatei fericiri 
conjugale nu știm. Dosarul „tace". în 
această privință nu s-a cerut „ieșirea din 
indiviziune".

Pentru că ea, indiviziunea sentimentală, 
fusese de fapt inexistentă...

Onorariu de ex-

admis acțiunea 
Dispune ieșirea

teleagă că nu există o tensiune ar
terială fixă, că ea se schimbă de la 
un moment Ia altul și că nu sînt de 
vină nici aparatele de tensiune și 
nici cei care o măsoară atunci cînd 
o valoare cunoscută nu este confir
mată de o alta. Pe de altă parte, 
nu există limite sau cifre absolute 
care să separe tensiunea arterială 
normală de cea crescută. Se admite, 
în principiu, că pentru adultul de 
vîrstă mijlocie, între 30 și 60 de ani, 
o tensiune arterială cu valori maxi
me (sistolice) pină la 140—150 mm 
Hg (respectiv, 14—15 cm de mercur) 
și 85—90 mm Hg pentru tensiunea 
minimă (diastolică) reprezintă limi- ' 
te care pot fi considerate normale. 
Cu cît tensiunea arterială crește 
peste aceste limite (încă o dată sub
liniem, acestea sint limite general 
valabile), cu atît certitudinea exis
tenței unei hipertensiuni 
lă — se 
să știm că, 
tării în vîrstă, datorită unui grad de

ca boa- 
,mărește. Este bine 

pe măsura înain-
scleroză a pereți- 
lor vasculat’i>ten- VIA I A'; siunea arterială,

>, ’ - * L-L1 mai ales cea sis-tolică> crește _ 
l Al» A.! ?i aceasta. ca un răspuns fiziologic 

de adaptare, ast
fel îneît o tensiune de 170 mm cu 90 
mm Hg la o persoană de 65—70 ani 
nu reprezintă o hipertensiune-boălă, 
ci o reacție de adaptare și, în con
secință, nu necesită tratament. Bi
neînțeles, dacă examinările comple
mentare medicale nu descoperă le
ziuni. de tip hipertensiv. Un bol
nav la care s-a confirmat o hi
pertensiune . arterială-boală (pen
tru că nu toate creșterile de ten
siune arterială reprezintă neapă
rat o boală hipertensivă, uneori fi
ind vorba doar de reacții, hiperten
sive, care pot să apară în mod nor
mal cu ocazia unor solicitări deose
bite) trebuie să urmeze cu strictețe 
tratamentul ani de zile, chiar dacă, 
sub acțiunea medicamentelor, tensi
unea arterială devine normală. Un 
tratament medicamentos nu se în
trerupe, nu se modifică sau 
înlocuiește cu un altul „care 
rezultate bune" la un prieten, 
cunoscut, deoarece diversele 
de hipertensiune și diferitele ei eta
pe de evoluție necesită scheme de 
tratament individualizate de către 
medic.

Studii statistice demonstrează că 
hipertensivii care urmează un tra
tament corect sînt mai puțin expuși 
la complicații grave cerebralei <41 
renale și la un infarct de mioct^ 
Totodată, trebuie ca pacientul 
ducă o viată obișnuită. normală, 
fără excese, să își supravegheze ali
mentația. să evite grăsimile si mai 
ales sarea ori excesul de lichide, să 
nu fumeze, să nu consume alcool, să 
evite ingrășarea. Munca riguros or
donată. alimentația rațională, igiena 
dietetică, desfășurarea în timpul li
ber a unor activități fizice sînt cî
teva din căile prin care putem pre
veni.. în bună măsură, apariția hi
pertensiunii și a complicațiilor ei.

nu se 
a dat 
la un 
forme

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Din caietul 
grefierului

„Motivele pentru care cer desfacerea 
căsătoriei sint următoarele : pirita nu are 
caracter, deși are casă și mașină ; din prima 
zi a căsătoriei noastre legitime au apărut 
serioase contradicții și nepotriviri de : con
stituție, temperament, caracter și persona
litate, de sociabilitate ; are bioritm zdrun
cinat, cu insomnii sau somn prelungit, pre
dominant nocturnă, iar eu diurn...".

★
„Onorată instanță, nu trebuie să ne mire 

că inculpatul, după o noapte petrecută la 
o nuntă, a reluat a doua zi cheful, și nici 
nu trebuie să ne pară un lucru extraordi
nar, ținlnd seama de faptul că nunțile 
românești, așa cum ne arată tradiția, ți
neau și cite trei zile in șir...

★
— Ocupația 7
— N-am...
— Ai mai fost condamnat ?
— Da... de două ori...
— Ai lucrat vreodată undeva ?
*— Știți, n-am prea avut timp...

(Consemnări cu prilejul dezbaterii 
unor procese la Judecătoria sectoru
lui 3 din Capitală — comunicate de 

judecâtoarea Doina Moțiu)

Dinu POPESCU
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Acum este timpul semănatului sfeclei de zahăr
In acest an vor fi cultivate cu sfeclă de zahăr 255 000 ha, urmînd să 

se obțină b producție totală de rădăcini de 8,4 milioane tone, ceea ce în
seamnă o recoltă medie de 33 tone la hectar. Producția de zahăr propriu- 
zisă ce trebuie realizată la hectar este de 5 000 kg pe terenuri neirigate 
și de 10 000 kg în condiții de irigare. în unele zone ale țării a și fost 
declanșată însămințarea sfeclei de zahăr. De ce elemente trebuie să se 
țină seama în mod deosebit la semănat și ce recomandă specialiștii în 
acest sens ? Pe această temă am avut o convorbire cu tovarășul dr. ing. 

general al Centralei de producție șiGHEORGHE RIZESCU, directorul 
industrializare a sfeclei de zahăr.

— De la început vreau să spun că 
pentru acest an s-au făcut intense 
pregătiri pentru cultura sfeclei de 
zahăr. Ținind seama de experiența 
unităților fruntașe, de rezultatele cer
cetării științifice și trăgînd învăță
minte din neajunsurile care s-au 
manifestat anul trecut, a fost elabo
rată o tehnologie nouă.

— Fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, semănatul este mai întîr- 
ziat. Se justifică reținerea mani
festată în unele zone ale tării de a 
începe această lucrare ?

— Categoric, nu 1 Este de cea mai 
mare importantă ca in toate unită
țile agricole să înceapă semănatul. 
Elementul de bază de care trebuie să 
se tină seama este ca temperatura 
solului pe adîncimea de semănat să 
fie de 4—5 grade. Or. în această pri
vință există acum condiții in aproape ’ 
toate zonele. în sprijinul urgentări) 
semănatului as arăta că orice zi de 
întîrziere fată de perioada optimă 
duce la scăderea producției si a indi
cilor de calitate a acesteia. Rezulta
tele cercetării științifice dovedesc că 
întîrzierea semănatului cu 7 zile față 
de momentul optim echivalează cu o 
pierdere de recoltă de 2 000 kg ră
dăcini la hectar, iar cu 14 zile — de 
6 000 kg.

Aș adăuga, la toate acestea, că ob
ținerea unor recolte mari este con
diționată nemijlocit de pregătirea 
exemplară a patului germinativ. Ce
rința de bază este ca solul să fie 
afinat numai pe adîncimea de semă
nat — maximum 5—6 cm. în acest 
scop se interzice categoric folosirea 
grapei cu discuri, pregătirea terenu
lui urmînd să se facă numai cu aju
torul combinatoarelor. De asemenea, 
terenurile destinate sfeclei trebuie să 
fie fertilizate cu dozele recomandate

de îngrășăminte chimice, iar înainte 
de semănat să se facă încorporarea 
ei-bicidelor specifice acestei culturi.

tregii cantităti de sămîntă mono- 
germă.

— Nu-i cam tîrziu să vorbim de 
asigurarea seminței cînd semănatul a 
început 1 Punem această întrebare 
întrucît. după cum ni s-a semnalat, 
cooperativele agricole cultivatoare de 
sfeclă de zahăr din iudetul Ilfov nu 
au primit decît 80 la sută din nece
sarul de sămîntă. Mai sînt și alte 
județe în această situație. Ce anume 
cauze au determinat întîrzierea ?

— într-adevăr. si cooperativele 
agricole din județele Ialomița. Dolj.

Orice zi câștigată înseamnă 
spor de recoltă
Trebuie accelerată livrarea 
semințelor de calitate 
La insămînțări - asigurarea 
densității maxime

— Ce probleme urgente trebuie să 
fie soluționate acum ?

— Prima problemă este ca toate 
unitățile agricole să-și asigure să- 
mintă de cea mai bună calitate. Lo
turile pentru care nu există certitu
dinea că întrunesc indicii de- calitate 
stabiliți trebuie să fie înlocuite, de
oarece dispunem de cantităti sufi
ciente de sămîntă de foarte bună ca
litate. în acest scop, vom lua măsuri 
ca stația de condiționare și prelu
crare, a seminței de sfeclă de zahăr 
de la Ghimbav — Brașov să urgen
teze conditionarea si expedierea în

Tulcea. Brăila, Constanta. Buzău si 
Teleorman, trebuie să primească să- 
minta monogermă de sfeclă de za
hăr. cu care se va însămînta anul 
acesta circa 16 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi. întîrzierea 
livrării se datoreste faptului că unele 
loturi din această sămîntă nu au fost 
acceptate din cauza germinației scă
zute. ceea ce a impus condiționarea 
lor. Acum au fost definitivate canti
tățile de sămîntă monogermă ce tre
buie asigurate fiecărei cooperative 
agricole din județele amintite si în 
două, cel mult trei zile, semințele 
vor ajunge în toate unitățile agricole.

.— Din programul sfeclei de zahăr 
am retinut că în acest an se pune 
un accent deosebit ne latura calita
tivă a producției, spre a se realiza 
cantităti mai mari de zahăr brut la 
hectar.

— Această problemă ne preocupă 
îndeoproape. Nerespectarea unor ele
mente din tehnologie este cauza dis
cordantei dintre creșterea producției 
de rădăcini si procentul de zahăr acu
mulat. Or. ceea ce interesează este 
nu obținerea cu orice preț a unei 
producții bogate de rădăcini, ci ca 
aceasta să aibă un conținut cît mai 
ridicat de zahăr. De aceea au fost 
luate măsuri ferme pentru fertiliza
rea echilibrată cu îngrășăminte chi
mice și organice. Este obligatoriu ca 
pe lîngă azot să se administreze in
tr-un raport optim și doze corespun
zătoare de fosfor și potasiu, elemente 
care ajută la acumularea ' zahărului 
în rădăcini.

La Consfătuirea de lucru consa
crată problemelor agriculturii s-a ac
centuat necesitatea realizării unor 
densități sporite la hectar, ca factor 
esențial pentru creșterea producției 
la plantele tehnice. în acest scop 
s-au stabilit măsuri precise. Pe tere
nurile neirigate trebuie să se asigure 
o densitate de 90—100 mii plante re- 
coltabile la hectar, iar pe terenurile 
irigate — de 100—110 mii plante. 
Pentru aceasta este nevoie ca semă
natul să se facă în cele mai bune 
condiții de calitate. în plus — si pe 
aceasta trebuie pus accentul — atit 
cooperatorii care execută răritul si 
prăsitul manual, cît si mecanizatorii 
care fac prașilele mecanice trebuie 
să fie special instruiti pentru a nu 
diminua cu nimic densitatea stabilită.

în încheiere, as vrea să arăt că 
măsurile luate în acest an. însoțite 
de întărirea răspunderii oamenilor 
din unitățile agricole pentru execu
tarea la timp și de calitate a tuturor 
lucrărilor, pentru respectarea strictă 
a tehnologiei stabilite, creează con
diții pentru realizarea producției de 
sfeclă de zahăr prevăzute.

Convorbire consemnatâ de 
Aurel PAPADIUC

buzău: Nu însuți pe mîine 
ce se poete insumințu ustuzi
Mecahizatorii și cooperatorii din 

județul Buzău știu bine că cine 
seamănă din timp obține recolte 
mari și, ca atare, în această peri
oadă nw trebuie pierdute nici o zi, 
nici o oră bune de lucru. Totuși, 
pină la 16 martie, în cooperativele 
agricole din acest jude’ț au fost în- 
sămînțate doar 400 ha, din cele 
34 000 ha prevăzute pe această lună. 
Puțin, mult prea puțin față de data 
la care am consemnat aceste cifre. 
„Lucrările sînt intîrziate din cauza 
evoluției vremii, ne-a spus tovară
șul Gh. Alexandrescu, director ad
junct al direcției agricole județene. 
Am luat însă măsuri pentru a ur
genta pregătirea terenului și însă- 
mînțarea culturilor din prima 
epocă, cu atît mai mult cu cît re
zervele de apă din sol sînt mici și 
fiecare zi de întîrziere are. conse
cințe asupra răsăririi plantelor și, 
bineînțeles, a producțiilor". împre
ună cu directorul adjunct al direc
ției agricole și Vasile Cipăianu, de
legatul Ministerului Agriculturii 
pentru această campanie în județul 
Buzău, am urmărit pe teren cum se 
îndeplinesc măsurile stabilite.

O primă constatare : în multe 
unități se muncește din plin. în 
cooperativele agricole Nicolești și 
Măcrina, la Balta Albă și Dăscă
lești, la Vîlcelele și Boldu, meca
nizatorii făceau arături pe ultimele 
suprafețe, pregăteau terenul, însă- 
mintau legume și cartofi. Nu insis
tăm asupra acestor aspecte întrucît 
ele fac parte din sfera preocupări
lor firești, obligatorii ale campaniei 
agricole de primăvară. Ne vom opri 
asupra cîtorva cazuri care dove
desc că specialiștii din unele uni
tăți nu au înțeles să acționeze co
respunzător cerințelor noi. calitativ 
superioare ale muncii în agricul
tură.

în consiliul intercooperatist Pu- 
iești nu s-a semănat nici un hectar 
cu plante furajere și sfeclă de za

hăr din cele peste 1 100 hectare 
prevăzute. De ce ?

— Timpul ne-a cam încurcat și 
de aceea însămințările au rămas în 
urmă — ne spunea tovarășul Iot) 
Marinescu, directorul S.M.A. Pu- 
iești.

— Astăzi, cel puțin, se , lucrează 
din plin la semănat 1

— Nu. Pămîntul este încă moale.
Verificăm această afirmație pe 

cîmp. Pe două parcele învecinate 
ale cooperativelor agricole Nicolești 
și Dăscălești mecanizatorii pregă
teau terenul. Praful din urma gra
pelor cu discuri dovedea că pămin- 
tul este zvîntat și că semănatul ar 
fi putut și ar fi trebuit să înceapă. 
La Dăscălești se încerca să se 
planteze cartofii. Se făceau numai 
încercări, nu pentru ' că pămîntul 
era moale, ci pentru că mașina de 
plantat nu era reglată și abia 
atunci se efectuau probele necesare. 
„De mîine începem semănatul sfe
clei de zahăr" — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Irinoiu, inginerul șef al 
cooperativei agricole Nicolești. „De 
ce de mîine și nu de azi ? — inter
vine directorul adjunct al direcției 
agricole. Pămîntul este tocmai bun 
pentru semănat". întrebarea a ră
mas fără răspuns deoarece pregăti
rile nu erau încheiate.

La consiliul intercooperatist Bal
ta Albă ni se spune că din cinci 
cooperative agricole una a început 
semănatul sfeclei de zahăr. La 
cea din Vîlcelele, pornim spre 
parcela unde, după cele spuse, 
se semăna sfecla de zahăr. Cînd 
ajungem aici, surpriză I în cîmp 
erau, intr-adevăr, patru semănători, 
dar nu lucra nici una. Și aceasta 
pentru simpltjl motiv că mecaniza
torii — lăsați fără nici un fel de 
'ajutor — abia atunci se chinuiau 
să monteze și să regleze semănă- 
torile. Ce au făcut oare pînă acum?

Foto-reportaj
Ion TEODOR

0 noutate... pentru

TEHNICIANUL — PE C1MP...

Imagini surprinse în aceste zile pe terenurile cooperativelor agricole 
din județul Buzău. La C.A.P. „11 Iunie" Săgeata, mecanizatorul Stelian 
Scirlet, sub directa îndrumare a tehnicienei Constanța Șerban, insămin-

DAR TRACTORUL, NU... ...IAR SEMĂNĂTOAREA STĂ

țcază ceapa (fotografia din stingă). Pe cimp. fără nici un fel de ajutor, 
tractoristul Ghiță Bălașa, de la C.A.P. Vîlcelele, incearcă să pună in 
stare de funcționare o semănătoare care acum trebuia să lucreze din

plin (fotografia din dreapta). în plină campanie agricolă, la secția 
de mecanizare Vîlcelele. abia se lucrează la... repararea tractoare
lor (fotografia din centru).

cine nu știa:

Tractoarele 
funcționează a 

alei... nu ca 
eaplicatii, 

telexuri ei note 
în unitățile agricole din jude

țul Ilfov au început pregătirea, 
terenului, semănatul culturilor 
timpurii și plantatul răsadurilor 
în grădinile de legume. Au și 
fost însămințate 2 500 ha cu ma
zăre de grădină, plante furajere 
și legume.

Dar chiar din primele zile de 
muncă în cîmp au apărut greu
tăți în executarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Despre 
ce este vorba ? Peste 500 de 
tractoare ale stațiunilor pentru 

însemnări 
din județul Ilfov

mecanizarea agriculturii Fră
țești. Frumușani. Stefănești. 
Grădiștea, Hagiești. Budești ș.a. 
nu pot fi folosite deoarece nu 
s-a asigurat uleiul pentru mo
toare și transmisii. Se apreciază 
că. în următoarele zile, dacă 
problema nu va fi rezolvată, 
numărul tractoarelor neutilizate 
va crește. Ing. Ion Necula, di
rectorul trustului județean de 
mecanizare a agriculturii, ne-a 
explicat cauzele acestei situații: 
„în pici una din bazele de apro
vizionare cu combustibil din ju
deț nu există aceste uleiuri. Din 
repartiția de 107 tone de ulei 
pentru transmisii am primit 
doar 53,1 tone, iar la uleiul pen
tru motoare — doar 113 tone, 
din 236 repartizate. Am intro
dus un regim drastic de econo
mii în toate secțiile de meca
nizare. Totuși acest «gol» in 
aprovizionare nu poate fi su
plinit".

De mai multe zile. între trus
tul județean. Centrala „PECQ" 
și Direcția generală de aprovi
zionare din Ministerul Agricul
turii are loc un adevărat „duel" 
de telexuri și note, din care 
deocamdată, trustul ilfovean s-a 
ales doar cu explicații.

Indiferent de ce natură sînt 
ele. acestea n-au însă darul sa 
urnească tractoarele din loc. Iar 
timpul trece și pagubele se a- 
cumulează. j.

Alexandru JJRAD
corespondentul. „Scîntell"
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„Avem astfel o imagine clară și exactă a spiritului

gospodăresc al colectivului și a cheltuielilor

> întreprinderea de tricotaje din 
\ Miercurea-Ciuc se numără printre 
, ’ unitățile in care s-au experimentat 

in Ultimii ani noi indicatori de plan, 
-'inabili să reflecte autentic și cu 
prăgnantă cantitatea, calitatea și efi
ciența întregii activități productive, 
între acești indicatori, un loc deosc- , 
bit de important îl ocupă producția 
netă, care — așa cum sublinia 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
adunarea generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de mașini 
grele București — trebuie să devină 
un indicator de bază al planului eco
nomic și de care trebuie strins 
gate creșterea tuturor veniturilor 
menilor muncii, participarea lor 
viitor, într-o măsură mai mare, 
beneficiile realizate de unitățile i 
nomice.

Ce rezultate am obținut ?
Am încheiat anul 1977 cu o 

depășire de peste 18 milioane lei 
la producția netă, ceea ce repre
zintă o creștere de circa 17 la 
sută față de realizările înregis
trate in primul an de experi
mentare. în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale cu 66 lei

la mia de lei producție marfă, 
intreprinderea a înregistrat o 
depășire de peste 5,6 milioane 
Ici a beneficiului planificat, su
perior cu 28,6 la sută celui reali
zat în anul 1976. Ca urmare, fată 
de 888 000 lei gratificase plani-

le-
oa-

in 
la 

eco-

0 Un experiment care pledea
ză pentru generalizarea expe
rienței pozitive ® Cresc valorile 
nou create, sporesc veniturile 
colectivului © 67 la sută — 

ponderea produselor noi

ficată, personalul nostru munci
tor va primi suplimentar, pentru 
activitatea desfășurată in anul 
trecut, încă aproape 800 000 lei.

Analizînd aceste rezultate, putem 
spune că avem astfel o imagine cla
ră și exactă a spiritului gospodăresc 
și a reducerii cheltuielilor materiale. 
Deosebit de important este faptul

/

că, în răstimpul experimentării pro
ducției nete, s-a dezvoltat simțitor 
gindirea economică a colectivului 
întreprinderii, s-a adîncit modul 
de abordare și soluționare a pro
blemelor producției. Ce am între
prins in acest sens ? Am început prin 
a explica oamenilor, în cadrul unor 
largi acțiuni de propagandă econo
mică, ce înseamnă producția netă, 
cum este influențată mărimea ei de 
reducerea cheltuielilor de producție, 
de ce trebuie să punem accentul pe 
economisirea materiilor prime și a 
materialelor, pe eliminarea cheltuie
lilor neeconomicoase, pe creșterea 
accentuată a productivității muncii 
ș.a. S-a demonstrat, în mod concret, 
colectivelor de lucrători din secții că, 

in condițiile întreprinderii noas
tre, diminuarea cu numai 2 la 
sută a consumului de materii 
prime echivalează cu 14 tone de 
fire economisite.

Concomitent cu desfășurarea aces
tor acțiuni, în atenția noastră s-a si
tuat și combaterea tendințelor de a 
produce sortimente de tricotaje mai 
ușor de realizat din punct de vedere 
cantitativ, cu însușiri calitative și 
valori scăzute. Ne mîndrim astăzi cu 
compartimentul de creație al între
prinderii, care a devenit unul dintre 
cele mai apreciate din cadrul 
tralei industriale de resort, 
oară, anul 
de modele 
troduse în 
seamnă că 
realizate au reușit să facă față exi
gentelor pieței interne și externe.

Pentru cel de-al treilea an al cin
cinalului preconizăm să realizăm

o producție netă cu 28 la sută 
mai mare față de rezultatele din 
anul trecut și o producție fizică 
cu 26,6 la sută mai marc, con
cretizată în 663 000 tricotaje. 
Prin reducerea cheltuielilor ma
teriale cu circa 22 milioane lei, 
producția netă va crește, față

cen-
Bună- 

trecut au fost create 621 
noi, din care au fost in- 
fabricație 415, ceea ce în- 
67 la sută din modele noi

de anul trecut, cu 35 milioane 
lei.

Cum vom proceda ? Pe baza 
programului de măsuri, dezbătut și 
îmbunătățit cu propuneri valoroa
se in cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii, vom acționa in 
continuare pentru diminuarea con
sumului de muncă vie pe seama 
creșterii productivității muncii, obți- 
nind o economie de peste 2 milioane 
lei, prin reorganizarea unor ateliere, 
ridicarea gradului de mecanizare a 
proceselor tehnologice, prin automati
zarea unor taașini de tricotat tip 
V.K.T.M., realizarea prin autoutilare a 
unor mașini de tricotat bentițe, folosi
rea mașinii „Textima", pentru aplica
rea broderiilor la produsele tricotate.

Tot in acest scop, vom acționa prin 
măsuri concrete pentru perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii, folosirea integrală a timpului de 
lucru, aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cu materii prime și 
materiale, reducerea personalului au
xiliar și de servire, acesta urmînd să 
fie bine calificat și trecut în activi
tăți nemijlocit productive. Totodată, 
în efortul pentru a transforma canti
tatea într-o calitate nouă, superioară, 
ne-am propus să creștem ponderea 
produselor de calitatea I cu 5 la sută 
față de anul trecut Cit privește 
cheltuielile la 1 000 lei producție-mar- 
fă, ele vor

întregul 
deosebită 
nizate de 
feritoare 
muncii la 
mecanismului 
nanciar. El este hotărît să valorifice 
și mai intens, cu simț de răspundere, 
marile rezerve de care dispunem, 
pentru a înregistra în acest an pro
grese și mai substanțiale în îmbună
tățirea 
ciare a 
tificăm 
tere a 
prevăzut, respectîndu-ne în acest fel 
angajamentul asumat de a realiza 
peste plan 35 000 tricotaje, precum și 
un export suplimentar de un milion 
lei valută, satisfăcînd, totodată, mai 
bine necesitățile pieței interne prin 
cantităti sporite de produse tricotate, 
de

fi reduse cu circa 49 de Iei. 
nostru colectiv a primit cu 
satisfacție măsurile preco- 
conducerea partidului re
ia participarea oamenilor 

beneficii, la perfecționarea 
nostru economic-fi-

activității economico-finan- 
unității. Ne străduim să fruc- 
noi căi și modalități de creș- 
producției nete, peste nivelul

calitate superioară.

Ing. Denes DEMETER 
directorul întreprinderii 
de tricotaje din Miercurea-Ciuc

„După vechiul indicator, ne amăgeam singuri: planul

Cum se pune problema 
nete în domeniu)

producției 
industrializării 

lemnului ? Sint maistru în atelierul 
de mobilă stil din cadrul Combina
tului de prelucrare a lemnului Su
ceava. Noi primim materia primă 
sub formă de semifabricate de la 
atelierul numărul 1 al fabricii de 
mobilă și executăm celelalte prelu
crări mecanice, plus finisajul si mon-- 
tajul, la care se adaugă o seamă de 
repere sculptate. Producția pe care 
o realizăm in mai multe tipuri de 
mobilier rustic este destinată in 
mare parte ăxportului și. în aceste 
condiții, avem o răspundere cu totul 
deosebită în asigurarea unei calități 
corespunzătoare exigentelor parte
nerilor externi, ca și fată de piața 
internă. în acest context.

reușim să 
unui metru cub de masă lem
noasă pină la 15 000—20 000 lei.

Revenind la problema producției 
nete, să. vedem în ce constă. în mod 
concret, contribuția noastră, a celor 
aproape 200 lucrători din atelier, la 
obținerea acestei valori finale. 
Ținind seama de drumul pe care îl 
parcurge materia primă din pădure 
și pină la noi. în sector, trecînd prin 
diferite etape de prelucrare, putem 
răspunde cu precizie la întrebare nu
mai dacă folosim în calcule indica- ' 
torul producției nete. Așa cum sub
linia secretarul general al partidului 
nostru 
narea 
de la 
Ie din 
buie să devină unul din indicatorii 
de bază ai activității noastre econo
mice. Și este întru totul firesc să fie 
așa. în condițiile în care Conferința 
Națională a partidului a pus în fata 
tuturor oamenilor muncii sarcina 
primordială de a transforma cantita
tea într-o calitate nouă, superioară.

Spre a susține necesitatea introdu
cerii producției nete ca indicator de

ridicăm valoarea

in cuvîntarea rostită la adu- 
generală a oamenilor muncii 
întreprinderea de mașini gre- 
București. producția netă tre-

PRODUCEM PENTRU NOI, PENTRU SOCIETATE
(Urmare din pag. I)
rectă. întrucît pe baza realizărilor ' 
la acest indicator urmează să se plă
tească și retribuția, cît și prin par
ticiparea într-o mai mare măsură, 
în viitor, a oamenilor muncii la be
neficiile realizate de întreprindere.

Trecerea la producția netă, ca indi
cator principal de plan și în calcu- • 
larea retribuției, va determina cu 
certitudine o schimbare în optica oa
menilor muncii cu privire la activi
tatea economică — și anume, de la 
concepția realizării producției globale

cu orice costuri la o gîndire econo
mică înaintată, la concepția 
zării producției 
tuieli materiale

în acest sens, 
revine

adunau restanțe44
bază al activității întreprinderilor, 
mă folosesc de un exemplu des
prins din experiența combinatului, 
din care se vede că indicatorul pro
ducției globale ascunde multe lip
suri și neîmpliniri. La recenta a- 
dunare generală a reprezentanților

Rezultate practice ale aplicării 
noului sistem de indicatori : 
• materia primă — superior 
valorificată ® diminuarea con
sumurilor materiale © stavilă 

„artificiilor de calcul"

bile. Pentru secția de mobilă, bună
oară. în vederea îndeplinirii planu
lui de producție în mod ritmic și la 
toate sortimentele, s-au stabilit o 
serie de măsuri tehnice și organiza
torice. multe dintre ele fiind in curs 
de finalizare, care privesc mai buna 
organizare a producției si a muncii, 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație. asimilarea unor produse noi. 
în care să fie încorporate mai multă 
muncă complexă, de înaltă califi
care si cantităti mai mici de mate
riale. Totodată, se va pune stavilă 
consumurilor exagerate țle materii 
prime și materiale, de energie, com
bustibil și apă industrială. Concret, 
avem în vedere, printre altele, me
canizarea unor operațiuni de muncă 
mai dificile, reproiectarea garnituri
lor de mobilă cu consum’ ridicat de 
masă lemnoasă, prin care

vom1 obține o economie de 200 
mc cherestea, care — prelucrată 
— va duce Ia creșterea supli
mentară a producției nete, vom 
diversifica producția de mobilă 
pe baza introducerii în fabrica
ție a 13 produse noi.

Introducerea indicatorului produc- 
ț.ie'i nete ne va permite, prin urma
re. să măsurăm cu exactitate efor
turile proprii de muncă și creație, va 
mobiliza întregul nostru colectiv în 
utilizarea mal eficientă a resurselor 
materiale. în ridicarea calitativă a 
întregii activități. Dar sînt convins 
că acest indicator va fi de un real 
folos și pentru munca organizațiilor 
de partid. în sensul orientării mai 
ferme a acțivitătii politico-educative 
spre dezvoltarea spiritului gospodă
resc al oamenilor muncii. întărirea 
ordinii și disciplinei în 
creșterea răspunderii fată 
mele majore ale secțiilor, 
prinderii. Sînt direcții de 
care eu, ca secretar al organizației 
de partid de la atelierul mobilă-stil. 
împreună cu biroul Organizației de 
bază, am reflectat îndeaproape. Am 
hotărît să folosim toate mijloacele 
activității politico-organizatorice care 
ne stau la îndemînă pentru ca fie
care dintre lucrătorii noștri să înțe
leagă cît mai bine că de activitatea 
fiecăruia, plină de inițiativă și răs
pundere la locurile de muncă, pen- ’ 
tru ridicarea calității muncii, pentru 
creșterea eficientei producției, de
pind. în ultimă instanță, realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor la producția netă, obținerea unor 
beneficii suplimentare în cel de-al 
treilea an al cincinalului.

oamenilor muncii se arăta că. pe an
samblul combinatului, planul produc
ției globale a fost îndeplinit anul 
trecut în proporție de 101,8 la sută, 
iar cel al productivității muncii — de 
100,8 la sută. Dacă am aprecia acti
vitatea după acești indicatori, s-ar 
părea că lucrurile au mers strună si 
că merităm felicitări. Dar analizm 
prin prisma realizării producției nete 
și a productivității ce ar corespunde 
gradului de îndeplinire a sarcinii la 
acest indicator, ajungem la conclu
zia că nu ne-am achitat sarcinile de 
plan la nici unul din cei doi indica
tori. Așa stînd lucrurile, s-a ridicat 
necesitatea 
temeinice a 
nerealizările 
combinat, ci .
sectoarelor. Ceea ce s-a si făcut în 
cadrul adunării generale, A rezul
tat astfel, pe de o parte, că nu a 
fost realizată producția fizică plani
ficată la unele sortimente. între care 
furnire înnobilate și mobilă, iar. pe 
de altă parte, că s-au înregistrat 
mari depășiri la cotele alocate de 
energie electrică și termică, precum 
și la combustibil, ceea ce a determi
nat creșterea cheltuielilor materia
le. Or. întrucît producția netă este 
dată de valoarea nou creată în uni
tatea respectivă — valoare ce se ob
ține scăzînd din producția globală 
cheltuielile materiale — se desprin
de că și din cauza depășirii costuri
lor. colectivul combinatului a obți
nut o producție netă mai mică decît 
s-a prevăzut anul trecut. Ne amă
geam singuri cu vechiul indicator al 
producției globale. Realizam planul 
valoric și aveam restanțe la nume
roase sortimente.

Atunci, ce-i de făcut, mai ales că 
sarcinile de producție din acest an’ 
sînt mai mari ? Producția netă nu 
mai permite, așa cum demonstrează 
practica, diferite artificii de calcul, 
ci obligă la realizări efective, palpa-

efectuării unei analize 
cauzelor care au dus la 
amintite nu numai pe 
și la nivelul secțiilor si

producție, 
de proble- 
ale între- 
actiune la

na afirmarea puternică a inițiativei ’ 
și răspunderii muncitorești in gos
podărirea resurselor materiale și a 
fondurilor financiare. Fiecare colec
tiv. fiecare om al muncii trebuie să 
înțeleagă cu toată claritatea că chel
tuind mai puțin si asigurînd socie
tății produsele realmente necesare 
îsi sporește contribuția proprie la 
creșterea venitului national — sin
gura sursă de dezvoltare a avuției 
generale, de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
popor.

reali- 
chel- 

reduse.
cu 

mai 
rol deosebit 

organizațiilor de partid si 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi : ele sînt chemate să ac
ționeze încă de pe acum, prin dife
ritele forme ale muncii politico-edu
cative, cît mai concrete și convingă
toare. pentru a explica semnificația 
economică a introducerii indicatoru
lui producție netă, pentru a determi-

fizice 
cît
un

Constantin CAL1STRU
maistru la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Suceava
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CARTEA DE POEZIE A ȚARII
Poezia patriotică

Firesc, elementar. , înnăscut am 
zice, sentimentul tării este, totoda
tă. unul dintre cele mai complexe 
si mai temeinice acte de conștiin
ță socială, conștiința insului de
terminat istoric. De aceea, probabil, 
exprimarea lui în forme artistice 
în genere. în poezie cu precădere. 
Se distinge mai totdeauna și cam 
pretutindeni printr-o mare va
rietate 'de mijloace.

Lirica noastră din ultimii ani stă 
sub semnul fluxului continuu al 
nobilei inspirații patriotice ; relația 
organică dintre poet și matricea sa. 
această entitate în spațiu și timp 
numită România socialistă, a ge
nerat unele creații remarcabile, 
distincte ca structură, conexe în e- 
sentă. celebrînd deopotrivă erois
mul milenar și faptul contempo
ran. farmecul naturii si dinamis
mul construcției. Cred că rostim 
un adevăr îndeobște cunoscut, a- 
tunci cînd afirmăm că toți cei vred
nici de adiata Văcărescului și-au 
înscris numele 
măcar pe o pagi
nă din cartea de 
poezie a țării de 
azi. Literatura so
cialistă, patrioti
că, se dezvoltă 
cu necesitate cu semnul pre
facerilor fundamentale înfăptuite 

, la noi într-un interval rela
tiv scurt — ceva mai mult de trei 
decenii — sub conducerea Partidu
lui Comunist Român. Acest proces 
revoluționar încununează lupta ma
rilor înaintași de-a lungul veacu
rilor, tinde spre deplina realizare 
a visurilor și aspirațiilor dintot- 
deauna ale maselor muncitoare. E- 
de la sine înțeles că tocmai su
fletul popular, activitatea neobosită 
a milioanelor de făuritori de lume 
nouă, mai bună și mai dreaptă 
pentru toti.’ constituie rațiunea de 
a fi a poeziei, resortul intim și o- 
biectul său principal.

Aprecierea caracterului patriotic 
al unei lucrări poetice implică, 
după opinia mea, o foarte exactă 
înțelegere a termenilor; formulă
rile restrictive, exclusiviste, unanim 
respinse în planul teoretic, dar 
care mai exercită pe ici. pe colo, 
o influentă deloc neglijabilă în 
practica filei tipărite, nu poate a- 
duce decît prejudicii. Pentru citi
torul atent, apare evident faptul că 
un sonet pătruns de duhul cîmpiei 
dunărene face să vibreze aceeași 
strună interioară ca și un poem 
despre Tudor, că diatriba ironică 
sau patetică împotriva spiritului 
parazitar, de pildă, nu emană o 
radiație mai puțin intensă, și nici 
în sens diferit, decît elogiul inspi
rat al muncii creatoare. Indiferent 
cum s-ar numi, patriotică, cetățe
nească. social-militantă (în fond, 
aceste generice, ca și altele posibi
le, vizează unul st același înțeles) 
— factorul ’ decisiv al judecății de 
valoare rămîne funcția estetică. în 
absența căreia publicul nu are ce 
aprecia, decît. eventual, onorabili
tatea intenției...

Personal, mă îndoiesc că ar exis
ta vreun om normal lipsit de afec
țiune pentru propria-i patrie, pen
tru poporul său ; oricit de auten
tică ar fi această simțire, ea nu 
poate genera, totuși — ..in conse
cință". expresie poetică. Faptul că 
astăzi, la noi. tot mai multi autori, 
consacrati sau în curs de formare, 
unii chiar la început de drum, dau 
glas sentimentului obștesc față de 
România socialistă, este, incontes
tabil. semnificativ și îmbucurător : 
prețuind cum se cuvine importanta 
fenomenului. subliniind cu tărie 
succesele, punctele de vîrf. avem 
în egală măsură obligația de a dez
vălui anumite aspecte criticabile, 
anumite rătăciri și confuzii, ine
rente. de altfel, oricărui proces viu, 
perfectibil. Pe lingă lucrările va
loroase. de certă inspirație patrioti
că. stîmind. cum e și natural, pu
ternice rezonante în inimile cititori
lor. se întilnesc destul de frecvent 
in cărți dar și în presa literară și 
cotidiană însăilări stingace. intr-un 
limbai cînd săltăreț, cînd greoi, 
obscur, presărat cu elemente din 
„recuzita" de rigoare : aluzii la glo
ria strămoșească, onomastică sau

Opinii de Dan DEȘLIU

MIȚELE POEZIEI POLITICE
înainte de-a fi poet, Ni- 

' kolaus Berwanger este re
porter, gazetar, eseist, isto
ric literar, prezență dina
mică intr-o mișcare spiri
tuală ce îl recunoaște ca pe 
unul dintre animatorii ei de 
seamă. El este un personaj 
al actualității culturale și 
textele sale în grai șvăbesc, 
schițe satirice, poezii, anec
dote sint menite a răspunde 
unui comandament și unor 
necesități bine definite. El 
are publicul său, ale cărui 
tradiții le cunoaște cum 
puțini le cunosc și pe care 
încearcă a le valorifica 
într-o literatură cu un pro
fil bine individualizat.' în
cercările lui Nikolaus Ber
wanger de a pune în lumină 
creația unor scriitori de 
limbă germană din Româ
nia, care și-au adus o con
tribuție importantă la întă
rirea prieteniei românilor și 
germanilor de pe pămîntul 
Banatului, dar și acelea de 
a valorifica folclorul șvă
besc alcătuiesc constante 
ale acțiunii sale literare. 
Scriitorul debutează tîrziu 
ca poet (volumul său de in
trare în poezie : „Eu fața 
in cui nu mi-o atîrn", în 
grai șvăbesc, apare cînd 
scriitorul are 41 de ani) 
stăpîn însă pe o formulă 
ce convine temperamentu
lui său dinamic. Poezia lui 
nu se izolează nici de ga
zetărie și nici de reportaj, 
ci, dimpotrivă, se împlineș
te prin ele ; ea devine pen
tru autor o formă suplimen
tară de confesiune și de 
mărturie. Dragostea pentru 
pămîntul natal, pentru va
lorile patriei socialiste, dis
prețul pentru trădare și tră
dători. pentru josnicia de- 

. zertării de la datoria față

de timpul său ii prilejuiesc 
autorului discursuri lirice 
lipsite de orice emfază. 
Textele, ț in haine de lucru, 
sînt de ’ multe ori songuri 
făcute pentru a fi .rostite 
în public, cu acompania
ment de chitare sau tobe ; 
regimul său adevărat mi se 
pare a fi acesta. Ele se a- 
dresează unui public foarte 
larg, fiind didactice în sen
sul nobil al cuvîntului. Li
teraturizarea e minimă, ar
senalul figurilor de stil a- 
proape absent. Refrenele 
trebuie să asigure partici
parea nemijlocită a celor
lalți. Dacă structura poe
ziilor nu este independentă 
de consacratul text folk, 
energia rostirii îl așază pe 
scriitor lîngă o seamă de 
autori ce, in ultimii ani, au 
creat tipare literare. Primul 
dintre, numele care, dacă 
nu tutelează poezia lui Ni
kolaus Berwanger, poet de 
formulă brechtiană, o în
soțește în înfăptuirile ei, 
este acela al lui Adrian 
Păunescu : și Nikolaus Ber
wanger cîntă un „Pămînt 
deocamdată", o lume cîtuși 
de puțin abstractă și deloc 
idilică. Rostindu-și fără re
ținere crezul de comunist 
angajat in transformarea 
lumii, el își rostește, im
plicit, dreptul său de a 
vorbi liber despre el și des
pre lumea sa de aici și 
acum.

Poezia e un limbaj co
mun, vrea să spună in a- 
ceastă carte poetul, un lim
baj al tuturor și pentru 
toți. în original (traducăto
rul a simplificat accentele 
dialectale și bine a făcut) 
există proverbe șvăbești, 
după cum există și momen
te satirice în stil popular,

I Ioan DONCA)de
Univers romanesc

(Desen

CER
La zări se culcă cerul pe pămînt, 
Adoarme cerul în fîntîni rotunde, 
Curg apele cu ceruri lăudînd, 
Albastru imn, cîmpiile fecunde.

Numai un colț de cer, nimic mai mult 
Ni-I vrem avere pentru om și țară. 
Un cort de cer sub care să ascult 
Ce se petrece-n mine și-n afară.

Ajuns la jumătatea unui veac, 
Ca Diogene prind înțelepciune 
Să știu vorbi și, mai ales, să fac 
privind spre pura cerului minune.

Un curcubeu se-arată, însă rar, 
Un fulger luminează-arare fața 
făcîndu-mi-o ca de vizionar 
și-nflăcărîndu-i, humei, suprafața

Nu vreau, nu vrem, alt colț de cer, nicicind 
Ci unul numai pentru om și țară,
Un cort de cer în care să ma-ncînt
De ce se cîntă-n mine și-n afară.

laf dacă țării adumbrive-ți zarea noastră 
Să-i puneți lacăt, — eu, semeț, cînd pier, 
duc cerul'tot ca pe-o umbrela-albastră 
Și vă las fără cer.

Al. ANDRITOIU

Detaliu din Columna Iul Traian Gărzi patriotice, august 1944
(Desen de Traian VASA!)

toponimie sugestivă în sine, excla
mații tinguitoare sau vinios-bom- 
bastice. tinzînd să suplinească pe
nuria de idei, mediocritatea mijloa
celor artistice ; din asemenea pro
duse artificioase, pseudo-poetice si. 
implicit, pseudo-patriotice. se alcă
tuiesc uneori, cu o regretabilă ușu
rință. grupaje, pagini, ba chiar pla
chete și volume, a căror pondere 
practică este, dacă nu de-a dreptul 
iluzorie, oricum, extrem de redusă. 
Tin să precizez, prevenind posibile 
interpretări pesimiste, că nu mă 
îngrijorează așa-zisul pericol al 
compromiterii temei ; lirica eroi
că, pentru a da un exemplu pe
remptoriu. rezistă, ca să spunem 
așa, continuă să atragă în cel mai 
înalt grad pe poeți, ca și pe iubi
torii de frumos. în pofida toren
tului de platitudini versificate ce 
se revarsă din timpuri străvechi 
asupra omenirii — pe această temă 
eternă

Sînt convins, de asemenea, că ar 
fi absurd să pre
tindem să se ri
dice la înălțimi 
amețitoare ștache
ta exigenței în 
special pentru 
poezia de inspi- 

de vreme ce,rație patriotică, 
precum bine se știe, marile reușite, 
în orice domeniu, presupun o lun
gă serie de încercări ratate, sau. 
mai exact, de realizări parțiale. 
Nemulțumitoare îmi pare, mai de
grabă. timiditatea intervenției cri
tice în materie ; insuficienta preo
cupare de a delimita argumentat 
și consecvent creația autentică de 
surogatul artizanal contribuie la 
proliferarea diletantismului, a gus
tului facil, a tendințelor-involun- 
tare. cel mai adesea — de a trans
forma una din liniile directoare ale 
artei contemporane într-o între
prindere lucrativă, industrioasă.

în repetate rinduri — putem spu
ne. în toate împrejurările adecvate 
— conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu personal, — a 
subliniat cu profunzime sarcinile 
de căpetenie ce revin literaturii 
noastre, insistînd asupra necesității 
de a crea opere pătrunse de un 
vibrant spirit patriotic, socialist, 
realizate la nivel artistic superior. 
Poeții din toate generațiile, cu 
structuri și modalități diverse, răs
pund cu entuziasm înaltului me
saj, care consumă cu mesajul pro
priei inimi, fiind ferm hotărîți să 
persevereze in acest sens, să dă
ruiască poporului, multelor mili
oane de cititori de azi și de mîine. 
opere durabile, noi. originale. în 
care să pulseze tot mai viu spiri
tul românesc, sentimentul patriei 
eterne.

desene cu linii tngroșate in 
manieră naivă. Tablourile 
din „Fața mea in cui nu 
mi-o atim" artă poetică 
limpede („Răspuns la o 
scrisoare anonimă") refuză 
imaginile galeș tradiționa
liste ale literaturii. în nu
mele adeziunii la valorile 
patriei, „Lumea noastră 
șvăbeascâ", cea de aici, îi 
prilejuiește autorului un 
monolog cuceritor prin 
limpezime, lipsă de osten
tație, francheță : „Eu fața 
in cui nu mi-o atirn I Eu 
am curajul / Să v-o dove
desc deplin / Și astfel nici 
n-aș răbda 7 Acolo spinzu- 
rat e uri creier 7 La uscat / 
în soare palid și stors / în
țelegeți voi 7 Sau asta-i 
prea mult 7 Pentru puțina 1 
Așa de voi numita / Minte 
șvăbeascâ / 7 Nu, nene / Nu 
m-a«n izolat / Pe cei de 
teapa dumitale 7 îi cunosc 
prea bine 7 ... / Hai să nu 
ne mai furăm căciula 7 1
Vorba multă 7 Sărăcia omu
lui". Umorul sănătos, a- 
pelativele vioaie, sponta
neitatea. derivată din lim
pezimea Ideii dau sens unui 
dialog în care poetul e în
zestrat cu un viguros bun 
simț popular.

Laureat al Festivalului 
„Cîntarea României", Ni
kolaus Berwanger reprezin
tă, in afirmarea spirituală 
a naționalității germane din 
România, un reper impor
tant. Recentul volum „Sin
gur cu mine" — editura 
„Facla" — in traducerea lui 
Anton Palfi, cu o caldă 
prefață de Anghel Dumbrâ- 
veanu, slujește o tradiție 
vie în literatura noastră de 
astăzi.

Cornel UNGUREANU

Lucrarea lui Voicu Buga- 
riu. Patria si cuvintul poe
tic. apărută recent la Al
batros. in colecția „Atitu
dini". îsi propune să dis
cute natura poeziei patrio
tice. in care include si poe
zia de opțiune politică si 
atitudine civică» plecind de 
la ideea că ea reprezintă în 
literatura noastră clasică si 
contemporană o realitate 
estetică.

Cum e si firesc, demersul 
teoretic începe prin a pole
miza cu limitele concepției 
sacralizante asupra înțele
gerii poeziei, considerată 
insuficientă si desuetă. 
Voicu Bugariu schițează o 
întreagă fenomenologie a 
atitudinii sacralizante (re
fuzul oricărei tentative de 
analiză rațională a poeziei, 
atribuirea rolului preponde
rent intuiției in actul re
ceptării. preeminenta unui 
aristocratism spiritual, exr 
presia unui extrem egocen
trism. tendința de a con
feri criticului de poezie „un 
statut misterios si incitant 
ce tinde să-l ajungă din 
urmă pe cel al poetului") 
pe care o definește, folo
sind expresia lui Northrop 
Frye, drept „o retorică a 
grandoarei personale". Ca
racterul inadecvat al atitu
dinii literaturizante in stu
diul poeziei patriotice de
rivă din imposibilitatea de 
a avea acces la acea 
„coerentă semnificativă" 
proprie unei opere, proiec
tate pe ecranul mai larg al 
unor structuri artistice din- 
tr-o epocă anumită. Invali
darea concepției sacrali
zante e dovedită prin ana
liza unor poezii apartinind 
epocilor diferite dar in 
care expresivitatea si elo- 
cinta colaborează. Așadar, 
in locul atitudinii sacrali
zante. Voicu Bugariu pro
pune analiză rațională. în
țelegere. lărgime de vederi, 
valorificare olurală a poe
ziei. Aceste precizări, spri
jinite oe texte teoretice dc 
autoritate si invocate pen
tru a infirma asa-zisa in

compatibilitate dintre lirism

Mă uit la tine, șubred vas de lut

Trei mii de ani ai încăput"
însemnări despre „Dacica” - o antologie 

de poezie română
Un florilegiu de poezie 

română, mit șl istorie na
țională în proiecție lirică — 
iată ce ne oferă „DACICA", 
antologie de poezie română 
de la Dosoftei pînă la cei 
mai tineri poeți ai zilelor 
noastre.

Poezia ne oferă un mod 
de a vedea istoria în a- 
dîncimea el. Două mii 
cincizeci de 'ani de la Înte
meierea primului stat dac. 
douăzeci de secole de isto
rie. cu tenebrele, și lumi
nile lor. alcătuiesc o fîntînă 
adîncă a timpului în care 
lirica pătrunde cu uneltele 
ei pentru a scoate la supra
față tîlcurl ascunse ale de
venirii istorice. Poezia co
boară — am putea spune — 
în subteranele ființei noas
tre naționale, descoperă ră
dăcinile 'acestei ființe în
fipte adînc în solul patriei, 
luminează rosturile exis
tentei noastre. în timp, sen
surile destinelor noastre is
torice.

Dacia este o temă pri
vilegiată a poeziei române 
din toate epocile sale. Ea 
este. înainte de toate, dubla 
mărturie a unei fidelități. 
Fidelitatea unui popor, de-a 
lungul veacurilor, la solul 
pe care s-a născut, a cres
cut. continuitatea necurma
tă a unei istorii de două 
ori milenare, și. pe de altă 
parte, legată de această 
continuitate, fidelitatea poe
ziei la ceea ce am putea 
numi constanta ei dacică. 
Atunci cînd citim versurile 
poeților noștri, de la Do
softei. prin Gheorghe A- 
sachi. Dimitrie Bolintineanu 
și Vasile Alecsandri. la Mi
hai Eminescu, de la George 
Coșbuc la Tudor Arghezi, 
de la Lucian Blaga. la Emil 
Botta. și de la acești cla
sici ai secolului XX. la cei 
mai tineri lirici ai acestui 
ultim pătrar al veacului, 
întrezărim ca o coloană cu- 
vîntâtoare, o columnă ne
terminată pe care de trei 
secole o înaltă poezia ro
mânească. columnă cu te
melii îndepărtate în alte 
multe secole de protoistorie 
a verbului românesc si pro- 
iectîndu-se în viitorul aces
tuia si al națiunii române.

Poezia leagă între ele 
veacurile toate. Este un 
spectacol fascinant acesta al 
desfășurării mitului dacic în 
toate avatarurile sale poe
tice. Istoria acestor avata
ruri este plină de semnifi
cație pentru deșteptarea, 
dezvoltarea unei conștiințe 
de sine a poporului nostru 
în spațiul culturii moderne. 
Conștiință a unei duble ră
dăcini etnice, in două mari 
neamuri ale Antichității. 
Conștiință a unei rezistente 
originare a Învinșilor daci, 
la fel de nobilă ca si vred
nicia învingătorilor romani. 
Cum spune Dosoftei : ..ro
manii „bătînd război cu 
dachii" au pecetluit, cu sîn- 
gele lor si marilor lor ad
versari. începuturile istoriei 
ale unei lupte, a unei rezis
tente bimilenare.

Dar istoria glorioasă a 
trecutului se înaltă la va
loare de simbol, ia conture 
de mit. Iar mitul dacic fe
cundează viziunea poeților. 
Motivelor sale inițiale — 
rezistentă, continuitate, per
manentă — li se adaugă al

tele noi. o. adevărată arbo
rescentă tematică vădind 
creșterea in timp a poeziei 
române. După clasicitatea 
senină a imaginii Daciei lui 
Gheorghe Asachi. legată de 
„grădina Europei", de Roma 
latinilor la care „un român 
a Daciei" vine „ca să sărute 
Țărna de pe-a lor mormin- 
turi si să-nvete a lor vir
tute", apar romanticele în
chipuiri. atît de generoase, 
ale unui Bolintineanu. în 
eposul căruia, „Geniul Da
ciei în noapte plînge".

Eminescu proiectează mi
tul unei Dacii ca tărim al

originalului, Îndeosebi In 
vastul poem al civilizații
lor. Memento mori. Tă- 
rîm paradiziac, în care eroii 
sînt nemuritori : „Asta-i 
raiul Daciei veche, — a zei
lor împărăție : / într-un loc 
e zi eternă — sara-n altu-n 
vecinicie. / Iar in altul zori 
eterne cu — aer răcoros de 
mai ; / Sufletele mari vi
teze ale-eroilor Daciei / 
După moarte vin in șiruri 
luminoase ce învie — I Vin 
prin poarta răsăririi care-i 
poarta de la rai". încleșta
rea străbunilor daci si ro
mani apare în poemul Iul 
Eminescu ca o luptă a ele
mentelor. a rațiunii, a ci
vilizației de piatră închi- 
puindu-i pe romani, cu sim
țirea profundă a firii repre
zentată prin daci. Luptă ti
tanică. adevărat conflict 
cosmic. „Lupta-i crudă, 
lungă, aspră. Lumin pare
zele dave, / Sori si lune re
pezite prlntr-a norilor dum- 
brave / Ard albastrele ar
mure ale zeilor romani. / 
Pașii lor amestec cerul — 
caii tropotă, iar bouri / Ca 
de tunete un secol umplu 
halele de nouri 7 Și se frîng 
crisnind in scuturi spadele 
— albe — a lui Vulcan. 7 îu

si discursul retoric, alcă
tuiesc premisele unei cerce
tări asupra poeziei patrio
tice românești.

Pentru a clarifica statu
tul poeziei patriotice. Voicu 
Bugariu studiază relația in- 
tfe poezie si circumstanță, 
între poezie si eveniment, 
între poezie si angajament, 
între angajament si pole
mică. într-un cuvînt. relația 
între poezie si împrejură
rile exterioare (obiective) și 
interioare (subiective) ale

zează. pe bună dreptate, că 
„includerea unor evenimen
te printre punctele de ple
care ale poeziei presupune 
aproape cu necesitate ex
primarea unor opțiuni ideo- 
logico-politice". adueînd. in 
acest sens, numeroase do
vezi. De un examen nuan
țat beneficiază poezia de 
angajament civic, alimen
tată de identitatea de inte
rese și aspirații dintre pa
trie. partid, popor, iposta
zele eroicului national și a

ale literaturii române are 
drept scop de a valida este
tic poezia patriotică, bogă
ția ei expresivă, elementul 
particularizator. Polemic, 
de cele mai multe ori. Voi
cu Bugariu reușește să im
pună adevărul că poezia nu 
este mare numai atunci 
cînd se întoarce asupra ei 
însăsi (condiția reflectantă 
a poeziei), ci si cînd inte
grează politicul și civicul.

Un capitol special este 
consacrat poeților contem

Patria 

și cuvintul poetic

apariției ei. Autorul între
prinde o excelentă cerce
tare retorică a variantelor 
și invariantelor poeziei pa
triotice. poate chiar cu un 
oarecare exces de teoreti
zare. Dar. nu o dată, poe
zia patriotică, propusă ca 
subiect de meditație critică, 
este analizată intr-un spi
rit penetrant, renuntîndu-se 
la clișeele publicistice si 
venind în completarea unor 
lucrări similare semnate de 
Aurel Martin (Pro patria) 
și Al. Hanță (Ideea de pa
trie în literatura română). 
Din rațiuni metodologice. 
Voicu Bugariu încadrează' 
poezia patriotică in diverse 
categorii, selectînd. cu un 
bun simt politic, ideologic 
si. nu în ultimul rînd. es
tetic. acele fragmente lite
rare capabile de a ilustra 
modalitățile propuse. 0 în
treagă strategie teoretică si 
practică este pusă la con
tribuție pentru a delimita 
genul proxim al poeziei 
patriotice. configurat, in 
mare măsură, de poezia 
evenimentială social-politi- 
câ. Voicu Bugariu preci

transformării lor In simbo
luri ale permanentei patriei, 
în ceea ce privește concep
tul de eroic (fundamentat 
pentru prima dată de Aurel 
Martin). Voicu Bugariu ob
servă evoluția pe care o 
înregistrează în literatura 
noastră contemporană prin 
apariția eroicului civilizator 
sub ipostaza unei colectivi
tăți — partid,ul — si a con
ducătorului iubit, sinteză a 
trăsăturilor naționale. Alte 
precizări asupra condiției 
poeziei patriotice privesc 
similitudinile de structură 
dintre poezia patriotică si 
poezia populară în ceea ce 
privește finalitatea comuni
cării. modul în care îsi în
fățișează eroii (procedeul 
mitizării), amprenta speci
fic natipnalâ. Cartea con
ține. de altfel, o serie de 
sugestii legate de studiul 
poeziei patriotice din care 
am retine invitația de a se 
proceda la o cercetare de 
tip comparatist între poe
zia patriotică românească 
si a altor popoare. Exame
nul analitic bazat1 ne texte 
apartinind diferitelor epoci

porani. caracterizați prin 
larga receptivitate fată de 
evenimentele istorice, poli
tice si sociale. Astfel la 
Mihai Beniuc. prin creația 
căruia „poezia patriotică si 
de opțiune politică susține 
si trece cu strălucire o 
probă de foc", criticul des
coperă liniile de forță uni
ficatoare în pendularea in
tre ipostaza individuală și 
aceea a colectivității. în 
poezia Magdei îsanos ob
servă. ca note definitorii, 
„un umanitarism generos, 
o capacitate de a intra în 
rezonantă cu aspirațiile ce
lor multi, un ton responsa
bil si. în același timp, va
ticinar..." Miron Radu Pa- 
raschivescu își asumă „ro
lul de purtător de cuvînt a! 
întregii umanități". Valoa
rea Iui Nicolae Labis „este 
dată de tensiunea dintre 
confesiune si tendința trans- 
individualizării". Eugen Je- 
beleanu este caracterizat 
prin înclinația „spre sesiza
rea primejdiilor care pin- 
desc umanitatea si spre 
condamnarea celor vino- 
vati". Poeziile lui Ion 
Brad celebrează istoria.

zădar, căci neînvinse șiruri 
lungi de bătălie / îsi zdro
besc armele-n scuturi pe a 
cerului cimpie : / Neînvinsi 
S-unii si alții — s-unii s-alti 
nemuritori".

O altă rezistentă tenace 
în fata scurgerii veacurilor, 
o altă elementaritate a unei 
vieți străvechi ce rămine in 
artă si prin artă, ne pre
zintă Arghezi in poezia sa 
Dacica. Acel „șubred vas 
de lut" a cărui apologie o 
intonează înfiorat poetul re
prezintă o altă ipostază, ar
tistică. a supraviețuirii, a 
nemuririi dace. Olarul care 
a făurit însă acel vas. este 
în același timp strămoșul 
nostru, străvechiul locuitor 
al acestor pămînturi si ar
tistul român care de secole 
continuă efortul său crea
tor. Veacurile au putut să 
se preschimbe în cenușă, 
vasul rămîne ca purtătorul 
unei perenități. „Mă uit la 
tine, șubred vas de lut / 
Trei mii de ani ai încăput / 
Veci de vecii, pe care le 
înfrunți. / S-au adunat în 
golul tău, mărunți / Si fie
care vîrstă din vecie, / Lă- 
sînd un fir de praf drept 
mărturie, / L-a pus tihnit 
in ciobul păstrător / Ciipa 
trăiește, veacurile mor".

Tot astfel. înfruntând 
veacurile, amintirea păstră
toare a poporului a men
ținut prezentă, vie. imagi
nea glorioasă a dacilor și a 
romanilor. Motivul „dacic" 
reprezintă chiar această 
prezentă vie. activă, în con
știința națională a unui te
zaur al trecutului. Poezia 
lui Blaga — în misterul 
poetic. Zamolxe — des
coperă o natură contempla
tivă dacică, o natură fertilă 
pe plan spiritual. Or. rar 
motiv poetic mai fertil de
cît acesta care i-a inspirat 
pe liricii noștri din toate 
timpurile. Și. îndeosebi, pe 
cei contemporani nouă. în- 
tr-adevăr. „simbolul marii 
Dacii" — cum îl numește 
Vasile Voiculescu — apare 
cu o frecventă semnificativ 
sporită în ultimele decenii. 
Era firesc ca o epocă de 
afirmare a spiritului crea
tor românesc să confere o 
fecunditate nouă unui vechi 
motiv poetic, să facă din- 
tr-însul o țemă esențială a 
liricii, prilejul nu numai al 
unei rememorări a trecutu
lui. ci si al unui examen de 
conștiință al prezentului si 
al unei viziuni prospective 
asupra viitorului. Căci pen
tru poeții zilelor noastre 
motivul dacic s-a îmbogățit 
cu experiența istorică și ar
tistică totodată a secolului 
nostru. Istoria devine o pa
rabolă In care ne recunoaș
tem. Cîte din. speranțele 
noastre, din intuițiile sau 
ideile noastre, din rezulta
tele., examenelor noastre de 
conștiință, din viziunile a- 
supra prezentului si viito
rului tării nu sînt proiec
tate prin aceste întoarceri 
parabolice în trecut ale li
ricii.

DACICA ! Prin acest cu- 
vînt de pe frontispiciul u- 
nei frumoase cărți nu este 
evocat doar un filon poetic 
urmărit de poeți, ci spațiul 
însuși spiritual al poporului 
român în proiecția sa lirică.

Nicolae BAJLOTĂ

locurile simbolice, după 
cum Traian Iancu dă ex
presie contopirii cu marile 
idealuri si sentimente ale 
poporului român. Lirica lui 
Dumitru Popescu, „virilă, 
avîntată. se ■■ distinge prin 
elanul afirmației umaniste". 
O polaritate structurală se 
observă și la Nicolae Dra
gos. poetul evoluînd „de la 
cîntarea neliniștilor indivi
duale spre celebrarea unor 
sentimente comune cu ace
lea ale marii colectivități a 
patriei". Grigore Hagiu s-ar 
distinge printr-un ton ele
giac. pe cînd Adrian Pâu- 
nescu. insuficient prizat, 
printr-un „lirism tumul
tuos" si Prin „formule ci- 
vic-polemice". Volumele lui 
Nichita Stănescu (Roșu 
vertical și Un pămînt nu
mit România) propun „o 
autentică fenomenologie li
rică a României de azi si 
de. ieri". loan Gheorghe are 
viziuni poetice „catalizate 
de istorie" iar conștiința 
poetică a lui Ion Alexan
dru ar fi străbătut un drum 
simbolic de la „tenebrele 
«infernului discutabil»" pînă 
la „lumina calmă ce învă
luie chipul Patriei". Anali
zele tind să reliefeze iden
titatea dintre viata creato
rului si opera sa. posibili
tățile literaturii militante 
de a contribui prin mij
loace specifice la perfectio
narea vieții politice si so
ciale. tentatia contopirii cu 
umanitatea, înnoirea forme
lor stilistice si eforturile 
depuse de scriitori pentru 
a particulariza poezia pa
triotică. refuzul întortoche- 
rilor prozodice, simplitatea 
versurilor de inspirație pa
triotică si opțiune politică, 
în totul, un excurs teore
tic si analitic de calitate, o 
invitație generoasă de a 
medita Ia condiția poezie 
patriotice, dar si de a privi 
cu mai mult spirit critic 
producția curentă în aurul 
căreia ne Intîmpină dese
ori sclipirile false, poleiala 
fără conținut.

George GIBESCU

CULTURAL
O CONSTANȚA. La Constan

ța, timp de o lună de zile, se 
desfășoară cea de-a 4-a ediție 
a Festivalului muzicii de operă 
și balet, în organizarea Teatru
lui liric din localitate. Actua'a 
ediție a acestei manifestări, in
tegrată acțiunilor din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", marchează jubileul 
celor 20 de ani ai scenei lirice 
constănțene. Vor fi prezentate 
cele mai de seamă succese ale 
teatrului. își vor da concursul 
invitați de la Opera română — 
Nicolae Herlea, Ludovic Spiess, 
Octav Enigărescu, Magdalena 
Popa, Ileana Iliescu și Ion Tu- 
gearu, precum și soliști vocali 
și dirijori din Grecia, Bulgaria, 
Ungaria și Polonia. (George Mi- 
hăescu) © HUNEDOARA. In 
Valea Jiului, tradiționala săp- 
tămînă cultural-artistică „Cînte- 
cul adîncului", înscrisă în cea 
de-a doua ediție a Festivalului 
national „Cîntarea României", a 
programat expuneri pe tema 
„Valea Jiului în cincinalul ’76— 
’80", în toate localitățile, ur
mate de vernisajul unor expo
ziții de artă plastică șl foto
grafii grupate sub genericul 
„Omagiu muncii de miner", la 
casele de cultură din Petroșani 
și Uricani, la cluburile din Vul
can. Lupeni, Petrila. Minerii de 
la Livezeni s-au întîlnit în sala 
de apel a întreprinderii cu mem
brii cenaclului literar „Panait 
Istrati" din Valea Jiului. Săp- 
tămina se încheie la casa de 
cultură din Petroșani, cu spec- 
tacolul-concurs de muzică ușoară 
și poezie minerească, la care 
participă concurenți din întreaga 
țară. (Sabin Ionescu) © IAȘI 
Intre 13—23 martie, la Hîrlău se 
desfășoară „Decada teatrului 
popular". Colectivul teatrului , 
popular din localitate prezintă, 
în fiecare zi, spectacolul cu _ 
piesa „Ochiul babei", prelucrare 
de George Vasilescu după Ion 
Creangă. Oaspeții — Teatrul de 
stat „Mihail Eminescu" din Bo
toșani, susțin două spectacole : 
„Florin și Floricica" de Vasile 
Alecsandri și „Dracul" de Mihail 
Sorbul. Holul bibliotecii jude
țene „Gheorghe Asachi" din Iași 
găzduiește expoziția de pictură 
a artistului amator Alexandru 
Iacoban. (Manole Corcaci) O TI
MIȘ. „Tehnică — economie — - 
organizare 1978“ se intitulează 
suita de expuneri, dezbateri.! 
consfătuiri, simpozioane, schim
buri de experiență, mese ro
tunde și consultații metodice, 
organizată, în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei", de consiliul județean al 
sindicatelor, comitetul județean 
U.T.C. și cabinetul județean de 
organizare economico-socială. în 
cadrul etapei pe țară a con
cursului „Brigada are cuvintul": 
— ediția 1978, la Casa tineretu-: 
lui din municipiul Timișoara a 
avut loc întrecerea brigăzilor 
artistice ale sindicatelor din 
unitățile comerțului de stat, co
operației de consum și de tu
rism din județele Arad, Caraș- 
Severin și Timiș, situate pe 
locuri fruntașe la faza anteri
oară. (Cezar Ioana) O NEAMȚ. 
în județul Neamț se desfășoară 
cea de-a opta ediție a „Zilelor 
culturii juridice". Timp de 10 
zile, în întreprinderi și insti
tuții, în școli, în toate localită
țile județului au Ioc dezba
teri, simpozioane, schimburi 
de experiență, concursuri, ac
tivități cu cartea etc., con
sacrate cunoașterii, respectă
rii și aplicării în viață a le
gislației noastre socialiste, a 
normelor Codului eticii și echi
tății socialiste. (Ion Manea) © 
SIBIU. Secția germană a teatru
lui de stat din Sibiu a prezen
tat premiera „Anecdote provin
ciale", de dramaturgul sovietic 
A. Vampilov. Regia : Christian 
Maurer ; scenografia : Erwin 
Kuttler. în cadrul „Decadei căr
ții' social-politice pentru tineret", 
la Sibiu și Copșa Mică au fost 
organizate dezbateri cu tema 
„Rolul cărții social-politice în 
educarea politico-ideologică a 
tineretului". (Nicolae Brujan). 
© PRAHOVA. Recent, Teatrui 
municipal Ploiești a prezentat în 
premieră lucrarea dramatică 
„Interviu" de Ecaterina Oproiu. 
După spectacol, actorii, ceilalți 
organizatori, au avut o întîlnire I 
de lucru cu redactorii ziaruliv- 
local „Flamura Prahovei", j.^ 
tema îmbunătățirii activității 
teatrale ploieștene în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Constantin Căpraru).

t V
Duminică 19 martie

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru totL
8.15 Tot înainte I
9,05. Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „Comoa

ra din insulă”. Episodul 4
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11.15 Finalele turneului Internațional de 

box „Centura de aur”.
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.30 Magazin sportiv.
17.30 Instantanee... de Aristide Buholu
17.50 Film serial : „Linia maritimă

Onedin”. Episodul 30
18.40 Micul ecran pentru cel mici. 
19,00 Telejurnal
19,20 Reportaj TV : „Coloana”. Schiță 

monografică a comunei Pechea
19.40 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Mehedinți
20.40 Film artistic : „Capriciile Măriei”.

Premieră TV. Coproducție franco- 
italiană

22,05 Telejurnal o Sport
PROGRAMUL 2

10.00 Concert educativ

Luni 20 martie
PROGRAMUL 1

16.00 Telex. Emisiune tn limba ma
ghiară

19,00 Cîntarea României
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20,25 Roman-foileton : „Familia Palli-

ser“. Episodul 5
21.15 Mai aveți o întrebare ?
21.45 Balade din trecut
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului 
17,00 întîlnire cu satira și umorul
17.40 Bucureștiul necunoscut
18,05 Drumuri europene
18.30 în alb șl negru : ,,Rusty, vulpoiul 

marinar”
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : „Cuore”
20.15 Călătorie în lumea operei
21.20 Șantierul — vatra romantismului 

revoluționar, Reportaj-anchetă
21.40 Telex
21.45 Actualitatea bucureșteană
22,05 Una este România. Melodii 

populare

I
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Vizita in țara noastră a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane,
Sîmbătă dimineața a sosit in Capi

tală tovarășul Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, care, la Invitația 
tovarășului Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, efectuează o vizită oficială 
de prietenie în tara noastră.

Oaspetele este însotit de tovarășii 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al

Simbătă au început convorbirile 
dintre tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane.

Cei doi șefi de guverne au exami
nat, cu acest prilej, evoluția relațiilor 
bilaterale și au apreciat dezvoltarea 
continuă pe care o înregistrează co
laborarea dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, tehnico-stiin- 
tific. cultural si în alte domenii de 
activitate, potrivit înțelegerilor con
venite cu prilejul intîlnirilor si con- 

birilor dintre tovarășul Nicolae 
ușescu si tovarășul Erich Ho- 

,cker.
In cursul convorbirilor, un loc 

deosebit l-a ocupat analiza relațiilor 
economice dintre România si R. D. 
Germană, relații care cunosc, an de 
an, o dezvoltare susținută. Au fost 
examinate măsurile necesare a fi 
întreprinse de ambele părți pentru 
finalizarea acțiunilor convenite la ni
vel înalt privind cooperarea si spe
cializarea în producția industrială, 
tehnologie si cercetare științifică, si
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BOX : Astăzi, 11 
pentru cei

Turneul „Centura de aur" își con
firmă reputația printre competițiile 
internaționale pe care le găzduiesc 
anual organizațiile noastre sportive, 
iar, din punctul de vedere al parti
cipării publicului, el deține fără în
doială un grad înalt de popularitate. 
Ediția a Vil-a, deși cu un număr 
ceva mai mic de gale decît în trecut, 
va înregistra probabil o cifră finală 
record, de aproximativ 50 000 de 
spectatori !

Alături de boxerii români, nume
roși pugiliști valoroși de peste hotare 
își dau concursul la reușita acestui 
de-acum tradițional turneu bucu- 
reștean, remareîndu-se consecventa 
participării seriei de campioni cuba
nezi și venezueleni. odată cu debu
turile unor tineri talentați din Alge
ria, Iran, U.R.S.S.. R. D. Germană și 
alte țări. în sfera de interes inter
național a „Centurii de aur" să no
tăm prezenta Ia turneul din capitala 
României a unor conducători ai Aso
ciației internaționale de box amator 
(A.I.B.A.) și ai celei europene 
(E.A.B.A.) — Karl Heinz Wehr și
Pedros Nazarbegian, ambii vicepre
ședinți ai A.I.B.A., Jan Hofrnan. pre
ședintele E.A.B.A., Emil Zecev. vice
președinte al E.A.B.A., precum și a 
unor conducători din federațiile na
ționale din diferite țări. Aceste per
sonalități. împreună cu tehnicieni 
din 14 țări, au participat ieri la pri
mul simpozion privind problemele 
boxului în rîndurile tineretului, ma
nifestare organizată din inițiativa fe
derației române și ale cărei lucrări 
vor fi continuate în iunie, la Dublin,

’ prilejul campionatelor europene 
/tineret.
^-intre cei care vor lupta astăzi, 

d de la ora 10. pe ringul de 
_ itul sporturilor și culturii pen- 

. "frumoasele centuri de aur. să-i

(Urmare din pag. I)
viitor va fi propriul lor viitor lu
minos.

Democrația socialistă 
1 

în acțiune
In cursul săptămînii încheiate _ au 

continuat conferințele deputatil°r 
consiliilor populare județene, pre- 
cedind Conferința pe tară a 
președinților consiliilor populare, 
ce se va desfășura între 29 și 31 
martie. Reflectind convingător pro
cesul de continuă adincire a demo
crației noastre socialiste, conferin
țele au prilejuit analizarea intr-o 
atmosferă de lucru, de exigentă și 
responsabilitate partinică, a aportu
lui consiliilor populare la înfăptuirea 
botăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidului.

Lărgirea considerabilă în ultimii 
ani a atribuțiilor consiliilor popu
lare, astfel incit să fie în măsură a 
rezolva eficient si operativ ansam
blul problemelor de pe teritoriul res
pectiv, in concordantă cu interesele 
generale ale statului, rolul lor ca pîr- 
ghii hotăritoare de atragere a mase
lor la soluționarea treburilor obștești 
și-au găsit reflectare în marea va
rietate a problematicii dezbătute — 
de la creșterea producției industriale 
și agricole, buna gospodărire si siste
matizarea localităților, realizarea în 
termen a investițiilor economice și 
construcției de locuințe, aproviziona
rea populației si extinderea rețelei 
de servicii, la activitatea politico- 
educativă. culturală si sanitară.

Se cuvine 'amintit că. paralel cu 
menționarea rezultatelor pozitive, a 
experienței înaintate, au fost exami
nate in spirit critic si autocritic nea
junsurile existente în munca consi
liilor populare, stabilindu-se’ măsuri 
concrete, operative, vizind utilizarea 
eficientă a cadrului organizatoric 
superior creat in ultimii ani spre a 
asigura valorificarea superioară a 
potențialului uman si material de 
care dispune fiecare zonă a tării, 
perfecționarea stilului si metodelor 
de muncă ale consiliilor populare.

Willi Stoph
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții R. D. Germane în Comisia gu
vernamentală mixtă de colaborare 
economică. Herbert Krolikowski. se
cretar de stat, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe. Rudi Heinze, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării. Gerhard Nitzsche, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior.

Pe aeroportul Otopenl. Împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Willi Stoph a fost 
salutat cu multă cordialitate de pri
mul ministru Manea Mănescu, de 
tovarășii Ion Pățan și Angelo Micu- 

începerea convorbirilor
lărgirea schimburilor comerciale. In 
acest context au fost relevate noi 
posibilități de extindere a acțiunilor 
de colaborare si cooperare în diverse 
sfere de activitate.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, stimă 
si înțelegere reciprocă, iau 'parte to
varășii Ion Pățan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale si controlului 
gospodăririi fondurilor fixe. Mihai 
Marinescu. prim-vicepresedinte al 
Consiliului organizării economico- 
sociale, președintele părții române în 
Comisia guvernamentală mixtă de 
colaborare economică, Gheorghe Pe- 
trșscu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor

★
In cursul după-amlezii, tovarășul 

Willi Stoph, împreună cu tovarășul 
Manea Mănescu au sosit în județul 
Argeș.

Cei doi, prim-miniștri au vizitat 
principatele secții de producție ale 
Combinatului petrochimic din Pi
tești. în timpul vizitei, tovarășul 
Willi Stoph a apreciat înaltul nivel 
tehnic al instalațiilor, precum și ca
litatea produselor, care oferă noi po
sibilități de extindere a cooperării

centuri de aur 
mai buni...
menționăm în primul rînd. fiindcă o 
merită cu prisosință, pe cei doi re
prezentanți ai boxului nostru la ca
tegoria ușoară, Simion Cuțov și Carol 
Hajnal. Primul, năvalnic, curajos și 
fără cruțare de sine și de adversar, 
cei de-al doilea, tehnic, prudent și 
șiret ca o vulpe, au întrecut în drum 
spre finală doi boxeri dintre cei mai 
buni din lume — cubanezul Aldama 
și venezueleanul Paisan, ambii, a- 
proape fără îndoială, viitori protago
niști ai campionatelor mondiale de 
la Belgrad. Dintre ceilalți finaliști 
români, să observăm că Ibraim Fa- 
redin va avea un meci dificil împo
triva cubanezului Sollet, de aseme
nea, Ion Miron, împotriva tînărului 
algerian cu apțitudini deosebite M. 
Fergane și Ion Vladimir contra cu
banezului Echaide. Despre dificultă
țile meciului, cu Teofilo Stevenson, 
pentru tînărul Ion Cernat. nici nu 
mai vorbim.

Ca o premieră la turneul bucu- 
reștean — în finala categoriei muscă, 
doi venezueleni de înaltă clasă teh
nică. renumitul Alfredo Perez și mai 
tînărul Rafael Orono I Un meci inte
resant va avea loc și la categoria 
semigrea, unde tînărul boxer sovie
tic Ianciauskas va lupta contra cuba
nezului Sixto Soria, candidatul nr. 1 
la centura de campion al lumii la 
această categorie.

Să sperăm că și celelalte partide 
finale se vor ridica la nivelul de ca
litate al turneului bucureștean, să 
sperăm că arbitrii de ring și juriile 
vor contribui prin corectitudine per
fectă la cucerirea mult rîvnitelor 
centuri de aur de către pugiiiștii cei 
mai buni, așa cum cer principiile 
sănătoase pe care se întemeiază în
trecerea sportivă din tara noastră.

Valeriu MIRONESCU

Marea întrecere 
în pragul încheierii 
primului trimestru

Apropiate încheiere a primului tri
mestru al celui de-al treilea an al 
cincinalului, hotăritor pentru îndepli
nirea cu succes a hotărârilor Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale, a determinat intensificarea 
întrecerii socialiste. Știri venite din 
toate colturile tării anunță realizări 
demne de laudă ale marii majorități 
a colectivelor de muncă la principa
lii indicatori ai planului ; cu toate 
acestea se înregistrează încă unele 
rămîneri în urmă, care pot /fi și 
trebuie recuperate pină la sfirșitul 
trimestrului.

In spiritul cerințelor formulate de 
Conferința Națională, de recente șe
dință a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. este imperios necesar ca 
fiecare colectiv de oameni ai mun
cii să-si concentreze eforturile spre 
ridicarea calitativă a întregii activi
tăți economice, îndeplinirea planului 
la fiecare sortiment, spre creșterea 
producției nete. în concordantă cu 
interesele majore ale economiei na
ționale, punîndu-se capăt preocupă
rilor pentru realizări valorice glo
bale.

în acest context, organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
sînt chemate să acționeze și 
mai stăruitor pentru ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al tutu
ror produselor : creșterea productivi
tății muncii, finalizarea la termenele 
planificate a investițiilor — condiție 
esențială pentru îndeplinirea preve
derilor cincinalului ; realizarea exem
plară a producției pentru export ; 
reducerea mai accentuată a cheltuie
lilor materiale de producție : econo
misirea pe toate căile -a energiei 
electrice si combustibilului, știut 
fi'.nd că de modul în care sînt reali
zate sarcinile în domeniul dezvoltă
rii economiei naționale depinde în 
măsură hotăritoare înfăptuirea an
samblului măsurilor prevăzute în 
Programul partidului de creștere mai 

lescu, viceprim-miniștri ai guvernu
lui, Mihai Marinescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului organizării 
economico-sociale, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare econonjică, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agerpres)

de Mașini, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion St. Ion. secretarul Consiliu
lui de Miniștri.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții R.D. Germane în Comisia gu
vernamentală mixtă de colaborare 
economică. Herbert Krolikowski, se
cretar de stat, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe. Rudi 
Heinze, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Gerhard 
Nitzsche. adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum si ambasa
dorul R.D. Germane la București.

Tratativele dintre cele două părți 
continuă pe grupe de lucru.

★
dintre cele două țări în acest dome
niu. El a adresat calde felicitări co
lectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri pentru realizările deosebite 
obținute în producție.

Tovarășul Constantin Matei, mem
bru supleant al.C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, a oferit uh dineu in 
onoarea tovarășului Willi Stoph.

PREGĂTIRILE LOTULUI NAȚIONAL

DE FOTBAL

Muncă îndirjită, spirit de echipă
Ieri dimineața, am asistat la un an

trenament cu durata de două ore al 
lotului național de fotbal. Sub con
ducerea lui Ștefan Covaci. 17 jucă
tori în treninguri albastre îndepli
neau un program prelimjnar... .de,.. 
exerciții fizice, în ritm viu și intr-o 
ordine aproape militărească.

Partea specifică s-a desfășurat în 
continuare pe grupuri. întreaga su
prafață acoperită de iarbă crudă su
portând circulația iute a mingilor 
pestrițe. între Dobrin și Lucescu 
aleargă înverșunat, să pună stăpmire 
pe balon. Dudu Georgescu — o sar
cină de altfel foarte dificilă. Dincolo, 
spre una dintre porti. un triunghi 
format din Ștefan Covaci, adjunctul 
său, Cernăianu, și craioveanul Bălăci 
îl supun la o mișcare intensă pe Ră- 
ducanu Necula — un bombardament 
din toate pozițiile, care nu se mai 
sfîrșește.

Cînd a sosit vremea unui scurt joc 
tactic la două porti. Ștefănescu și cu 
Vigu se retrag la marginea terenului. 
Accidente ușoare îl determină pe 
doctorul Dumitru Tomescu să le re
comande alt tip de efort. Lingă tușa 
laterală, cei doi apărători trec la re
petarea citorva exerciții pină cind 
sudoarea curge șiroaie pe fete.

La încheierea partidei, schimbăm 
cîteva cuvinte cu jucătorii ; Lucescu, 
Dobrin, Răducanu par să fi pregătit 
răspunsuri comune, aceeași idee se

H B @ @ @ H
accentuată a nivelului de trai al poporului.

în același timp, date fiind condițiile 
climatice favorabile, se impune inten
sificarea ritmului lucrărilor agricole 
de primăvară, condiție a obținerii 
unei recolte bogate în acest an.

Înaltă răspundere 
pentru destinele păcii
Intensa activitate internațională, 

desfășurată si în acest răstimp 

de partidul și statul nostru, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a reflectat cu putere spiritul înaltei 
responsabilități fată de destinele po
poarelor, ale cauzei păcii și progre
sului omenirii. în importanta cuvân
tare rostită la plenara comună a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, se
cretarul general al partidului a ară
tat că evenimentele de pe arena in
ternațională confirmă valabilitatea 
orientărilor si concluziilor partidului 
nostru în domeniul politicii externe, 
în mod deosebit justețea aprecierilor 
despre ascuțirea contradicțiilor pe 
plan internațional, despre lupta pen
tru sfere de influentă și zone de do
minație care creează mari pericole 
pentru independenta popoarelor, 
pentru pacea și colaborarea interna
țională — subliniind că aceste apre
cieri nu numai că nu au fost dez
mințite de evenimente, dar. din pă
cate. realitățile sînt chiar mai grave 
decit au fost înfățișate la Conferința 
Națională.

In această ordine de idei au fost 
evocate rezultatele nesatisfăcătoare 
ale reuniunii de la Belgrad, care de
monstrează valabilitatea aprecierii

Cronica
In cadrul unei ceremonii, cafe a 

avut loc la Institutul internațional de 
tehnologie și economie apicolă din 
București, ambasadorul Italiei în 
țara noastră, Ernesto Mario Bolasco, 
a înmînat președintelui Apimondiei, 
prof. V. Harnaj, „Ordinul pentru 
merit al Republicii Italiene în grad 
de mare ofițer'1, conferit de președin
tele Italiei, Giovanni Leone, pentru 
activitatea desfășurată în calitate de 
președinte al Federației Internațio
nale a Asociațiilor de apicultură 
„Apimondia" și aportul său la dez
voltarea relațiilor de colaborare din
tre Italia și România în domeniul 
apiculturii.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și reprezentanți ai Centrului 
de informare al O.N.U. la București 
și Centrului european al UNESCO 
pentru învățămîntul superior.

★
în zilele de 17 și 18 martie a avut 

loc. la Craiova, o consfătuire, orga-

CUM SE ACORDA CIȘTIGURILE
LA DEPUNERILE PE OBLIGAȚIUNI C.E.C.

Printre numeroasele drepturi și 
avantaje pe care le oferă Casa de 
Economii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor la C.E.C. (păstra
rea secretului privind numele 
depunătorilor și asupra ope
rațiilor efectuate, restituiri la 
cerere, dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună asupra 
depunerilor ș.a.) se numără și po
sibilitatea sporirii sumelor depuse 
prin cîștiguri în bani sau în obiec
te, acordate prin trageri la sorți.

La depunerile pe obligațiuni 
C.E.C., Casa de Economii șl Con
semnațiuni acordă depunătorilor, 
din dobînda anuală de 4 la sută, 
ciștiguri în bani. Cîștigurile acor
date au valori cuprinse între 50 000 
de lei și 800 de lei și sînt atribuite 
în fiecare lună, prin trageri la sorți. 
Fiecare tragere la sorți a cîștiguri- 
lor la obligațiunile C.E.C. se face 
în ordinea descrescîndă a valorii 
cîștigurilor, pe bază de serie sau 
terminație de serie și de număr cu
rent al obligațiunilor. Pentru efec
tuarea tragerii la sorți se folosesc 
urne și bile numerotate astfel incit 
să se poată forma numărul de serie

regăsește în spusele fiecăruia — vor 
să arate că vor munci cu toată ener
gia alături de colegii lor pentru su
darea echipei, pentru creșterea pu
terii sale de luptă.

■ După antrenament, citdmcnncluzii 
din partea antrenorului Ștefan Co
vaci, vicepreședinte al F.R.F. : „Do
resc să știe numeroșii susținători că 
jucătorii selecționați, fără excepție, 
s-au prezentat Ia iot cu sentimentul 
răspunderii fată de reprezentarea 
peste hotare a fotbalului nostru. Spi
ritul colegial, spiritul de echipă ca
racterizează ambianta, în pofida fap
tului că vîrsta sau reputația fotba
listică diferă. în pofida faptului că 
cei 17 jucători vin de la nouă cluburi 
divizionare. îmi face plăcere să sub
liniez o asemenea stare de spirit, 
care ușurează considerabil pregăti
rea echipei naționale.

Meciul din „Cupa Balcanică" cu 
echipa Turciei va fi punctul de ple
care pentru alcătuirea unei formații 
reprezentative pe care o doresc va
loroasă, puternică și mai eficientă 
decit in trecut. Intenționez să reali
zez, încă din meciul de la Istanbul, 
o formație tactică deosebită, bazată 
pe tehnica superioară a majorități’ 
jucătorilor selecționați, o formație în 
stare să joace un fotbal spectaculos 
și rezultativ".

V. M.

potrivit căreia cursul spre destindere 
este încă fragil, nu a devenit irever
sibil ; există încă forte care încearcă 
să, frîneze dezvoltarea Iui, creînd noi 
amenințări la adresa securității ge
nerale.

în aceste condiții, devin mai ac
tuale și mai stringente ca oricînd 
vigilenta si mobilizarea popoarelor, 
acțiunea unită a tuturor forțelor po
litice și sociale înaintate, unitatea si 
combativitatea lor in lupte pentru 
menținerea și întărirea păcii.

Tocmai în aceste direcții sînt în
dreptate, cu tenacitate și perseve

rență, eforturile partidului și statu
lui nostru, așa cum o arată și nu
meroase fapte din cursul acestei 
sâptămîni. Noua intîlni.re și convor
birile purtate de secretarul general 
al P.C.R. cu secretarul general al 
P.C. din Spania, tovarășul Santiago 
Carrillo, au dat expresie dorinței co
mune a celor două partide de a ac
ționa pentru adâncirea tradiționale
lor legături de prietenie și solidari
tate dintre ele, pentru extinderea 
colaborării multilaterale dintre cele 
două state și popoare, subliniindu-se 
importanta esențială, în actualele 
împrejurări, a întăririi solidarității 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, pe baza respectării rigu
roase a dreptului fiecăruia de a-și 
stabili de sine stătător lima politică, 
fără nici un amestec din afară.

Manifestările româno-bulgare, care 
au avut loc in această săptămînă in 
tara noastră, cu prilejul aniversării 
centenarului eliberării Bulgariei de 
sub dominația otomană, au ilustrat 
profunzimea și vitalitatea prieteniei 
dintre cele două popoare vecine, 
preocuparea constantă a României 
pentru adînoirea colaborării și soli
darității cu toate țările socialiste — 

zilei
nizată de Consiliul ziariștilor cu 
tema „Contribuția presei la înfăptui
rea programului de irigații 1 iniția
tive și acțiuni de presă in lumina 
sarcinilor desprinse din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru consacrată 
problemelor agriculturii, ținută la 
C.C. al P.C.R. în luna februarie a.c.“.

Au participat ziariști de la „Scîn- 
teia", „România liberă", „Elore", 
„Agricultura socialistă", Radiotelevi- 
ziune, de la unele ziare județene, re
prezentanți ai Facultății de ziaristică, 
reprezentanți ai Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, spe
cialiști in amenajarea și exploatarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

Cu acest prilej, tovarășul Petre 
Preoteasa, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., a 
vorbit despre realizările și perspecti
vele dezvoltării agriculturii în județ.

In cadrul consfătuirii au fost pre
zentate referate urmate de dezbateri, 
privind modul în care presa abor
dează problematica irigațiilor.

(Agerpres)

și numărul curent ale oricărei obli
gațiuni din emisiunea existentă. în 
cazul în care o obligațiune extrasă 
individul, a mai ieșit cîștigătoare la 
o tragere la sorți anterioară sau la 
aceeași tragere la sorți, tot prin- 
tr-o extragere individuală, precum 
și dacă obligațiunea respectivă a 
mai ieșit cîștigătoare la o tragere 
la sorți anterioară printr-o extra- 
-gere pe bază de terminație, extrage
rea se repetă. Extragerea se repetă 
și în cazul tragerii la sorti pe bază 
de terminație dacă aceeași termi
nație a mai ieșit cîștigătoare la 
aceeași tragere la sorți.

După fiecare tragere la sorți. 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
face cunoscut rezultatul tragerii 
respective prin Lista oficială a cîș
tigurilor. Acestea se publică în 
presa centrală și se tipăresc de 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
puțind fi consultate de către depu
nători la orice unitate C.E.C.

Tragerile la sorți lunare ale obli
gațiunilor C.E.C. sînt publice, toți 
cei interesați putînd să participe la 
lucrările de efectuare a acestora.

în cîteva rînduri
• Turneul final al campionatului 

național masculin de volei a conti
nuat ieri în sala sporturilor din Con
stanța. Rezultate : Steaua — Ex
plorări Baia Mare 3—0 ; Dina
mo—Tractorul Brașov 3—0.

® în runda a 11-a de ieri a Tur
neului internațional de șah al Româ
niei s-au încheiat remiză următoa
rele partide: Biriescu — Ungureanu. 
Adamski — Ghindă, Ftaenik — Vais- 
man, Marianovici — Lukacs, Stoica — 
Bellon și Ciocîltea — Pîdevski. Al
buri a întrerupt cu Șubă. în clasa
ment pe primul loc se află Alburi 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Ciocîltea 
(România) cu 7 puncte.
• Ieri la Bremen, în prima zi a 

concursului internațional de natatie, 
proba feminină de 100 m spate a fost 
ciștigată de Monique Bosga (Olanda), 
cu timpul de l’04”73/100. Pe locul doi 
s-a clasat recordmana României Car
men Bunaciu — l’04”83/100 (nou re
cord național).

© La Duisburg (R. F.’Germania) 
au continuat campionatele europene 
de tenis de masă. în proba de sim
plu masculin Simion Crișan (Româ
nia) l-a învins cu 21—19, 22—20, 
21—14 pe spaniolul Pales. In turul 
doi al probei de dublu masculin pe
rechea română Gheorghe, Doboși a 
eliminat cu 21—17, 17—21,. 21—15,
21—15 pe suedezii Groenlund, Bengts
son. în aceeași fază, vest-germanii 
Leiss și Stellwag au cîștigat cu 
21—1'2, 21—18, 21—10 meciul cu Cri
șan și Boehm (România).

© Sîmbătă, în ultima zi a „Turneului 
celor 5 națiuni" la rugbi s-au desfă
șurat două meciuri încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Cardiff : Țara 
Galilor — Franța 16—7 (13—7); Lon
dra : Anglia’ — Irlanda 15—9 (6—0).

Turneul a fost cîștigat de echipa 
Țării Galilor, urmată în clasament 
de Franța și Anglia.

i @ B B SI
obiectiv central al politicii noastre 
externe. în același context se înscrie 
Si vizita președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, care a 
început ieri. în ambianta de caldă 
prietenie specifică relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre.

Preocuparea pe care o manifestă 
constant tara noastră, ca o altă coor
donată majoră a politicii sale externe, 
pentru intărirea prieteniei și colabo
rării cu statele în curs de dezvoltare 
si. în acest context, cu țările arabe, 
si-a găsit o nouă expresie în vizita 
în Siria a primului ministru al gu-

vernului român, tovarășul Manea 
Mănescu. vizită ale cărei rezultate 
pozitive sînt relevate în comentariul 
distinct, ce se publică alăturat.

Pentru o soluționare 
justă și trainică 

a conflictului 
din Orientul Mijlociu

In tara noastră, ca și în rîndurile 
opiniei publice mondiale, au trezit o 
profundă îngrijorare evenimentele 
tragice din Orientul Mijlociu, o- 
pcratiunile militare de amploare de
clanșate si desfășurate in continuare 
de forțele armate israeliene în su
dul Libanului, care s-au soldat cu 
numeroase victime omenești și pa
gube materiale. După cum s-a ară
tat in declarația Agenției române de 
presă — Agerpres, guvernul și po
porul român își exprimă totala deza-

Se dezvoltă rodnic
colaborarea multilaterală 

româno-siriană
Relațiile traditionale. de trainică 

prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre România și Siria au cunoscut, 
îndeosebi în ultimii ani, un curs me
reu ascendent. Coordonatele acestei 
evoluții îmbucurătoare au fost defi
nite. așa cum se știe, cu prilejul în- 
tîlnirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Hafez AI- 
Assad, la București și Damasc, care 
au pus bazele unei cooperări stabile 
și de amplă perspectivă, pe plan 
economic, tehnico-știintific. cultural 
— o importantă deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-siriene 
avînd totodată legăturile strînse de 
prietenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist.

în acest cadru fertil se înscrie si 
vizite întreprinsă în Siria de primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu. 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, Abdel Rahman Khleifawi. 
Schimbul de mesaje prietenești din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
președintele Hafez Al-Assad. pe care 
l-a prilejuit primirea de către șeful 
statului sirian a primului ministru al 
guvernului român, a dat expresie 
pregnantă prețuirii comune acordate 
evoluției conlucrării prietenești ro- 
mâno-si.riene în diverse domenii de 
activitate. Pentru poporul român 
constituie un motiv de satisfacție de 
a consemna aprecierile de înaltă 
stimă și prietenie exprimate cu 
această ocazie de președintele Hafez 
Al-Assad la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, considerația deo
sebită față de raporturile statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre. Și se cuvine subliniat că ast
fel de sentimente și aprecieri sînt 
împărtășite deopotrivă în țara noas
tră, așa cum s-a reliefat elocvent cu 
ocazia vizitelor întreprinse de șeful 
statului sirian în România.

După cum se știe, una dintre orien
tările fundamentale ale politicii ex
terne a partidului si statului nostru, 
reafirmată de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., o constituie extinderea rela
țiilor de prietenie cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. cu țările în curs de dezvol
tare. în rîndul cărora un loc impor
tant îl ocupă țările arabe. In lumina 
acestei orientări programatice, rela
țiile de colaborare cu Siria s-au ex
tins an de an. Pentru a exemplifica 
amploarea conlucrării româno-sirie
ne este elocvent faptul, că sub 
impulsul acordurilor și înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, în decursul 
ultimilor ani relațiile economice au 
cunoscut o puternică dezvoltare, res
pectiv o creștere de aproape 30 de 
ori. un loc important revenind în 
acest sens cooperării în producție. 
Astfel, pe teritoriul Siriei se înaltă, 
prin eforturi comune, rafinăria de la 
Banias, fabrica de triplusuperfosfati 
de la- Homs, fabrica de ciment de la 
Sheikh-Said, au fost deschise vaste 
șantiere de irigații pe malul fluviu
lui Eufrat, sînt în fază de proiect alte 
obiective — toate la un loc conturînd 
tabloul unei rodnice conlucrări si 
evidențiind largile posibilități exis
tente pentru ridicarea pe o treaptă si 
mai înaltă a cooperării economice 
româno-siriene.

De altfel. în cursul convorbirilor 
dintre cei doi șefi de guvern si al 
vizitelor de lucru efectuate, preocu
parea pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări s-a concretizat

v r e ro © a
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 martie. în țară : Vremea va de
veni în general frumoasă, dar va fi 
răcoroasă noaptea și dimineața, îndeo
sebi în regiunile din nordul țării. Cerul 
va fi variabil, la începutul Intervalului 
vor mai cădea ploi locale de scurtă du
rată, iar izolat în nordul țării se va 
semnala și zăpadă și ninsoare. Apoi 
ploile vor deveni izolate. Vînt slab

I

probare față de această acțiune a- 
gresivă, care constituie o încălcare 
gravă a legalității și dreptului inter
național, a inviolabilității teritoriului 
unui stat independent vecin. Pronun- 
tindu-se împotriva oricăror acțiuni 
teroriste, incompatibile cu metodele 
luptei de eliberare naționala. Româ
nia consideră că producerea unor ase
menea acte nu poate justifica nici
decum represaliile militare, acțiunile 
agresive, ocuparea de noi teritorii a- 
rabe — care nu pot decît să ducă la 
escaladarea conflictului, la ridicarea 
de noi obstacole în calea reglementă
rii situației, la intensificarea încordă
rii internaționale. Tocmai de aceea 
guvernul israelian — care. în pofida 
condamnărilor de către opinia publică 
mondială si-a continuat si își conti
nuă acțiunea agresivă — este 
chemat să dea dovadă de rațiu
ne politică, să pună capăt opera
țiunilor militare, să retragă neîntîr- 
ziat trupele israeliene de pe terito
riul Libanului. în același timp, a de
venit mai necesar ca oricînd să . se 
sporească eforturile tuturor statelor 
în vederea unei reglementări politice 
juste și durabile a conflictului. 
Aceasta presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, înfăptuirea 
aspirațiilor naționale legitime ale po
porului palestinian — inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
la constituirea unui stat propriu și 
independent — asigurarea integrității 
și securității tuturor statelor din re
giune. O importanță deosebită ar 
avea în acest sens reluarea Confe
rinței de Ia Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
O.E.P. — un rol de mare însemnă
tate revenind, de asemenea, în acest 
sens. Organizației Națiunilor Unite.

Forțele democratice 
în ascensiune

Tend im țel o nocive, periculoase din 
viața internațională înt.împină, așa 
cum arată realitățile, o puternică 
reacție de împotrivire din partea 
forțelor înaintate ale lumii de azi. 

prin noi înțelegeri cu privire la acce
lerarea realizării proiectelor în curs, 
la inițierea de noi acțiuni de colabo
rare și cooperare. Acestui tel îi co
respunde protocolul semnat în cursul 
vizitei privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice, a schimburilor 
comerciale dintre România si Siria, 
precum si celelalte documente în
cheiate cu privire la cooperarea in
dustrială. în extracția și prelucrarea 
țițeiului, geologia minieră, chimie, 
în agricultură, dezvoltarea relațiilor 
culturale, precum și în domeniul în- 
vătămîntului, radi oțele viziunii si tu
rismului.

Convorbirile româno-siriene de la 
Damasc au evidențiat totodată con
vergenta punctelor de vedere ale ce
lor două tari intr-o serie de proble
me majore ale actualității internațio
nale.

Un loc important în cadrul schim
bului de păreri .l-a ocupat situația 
din Orientul Mijlociu, unde, după 
cum se știe. în ultima vreme s-a în
registrat o agravare a tensiunii, ceea 
ce creează noi obstacole în calea 
realizării unei reglementări juste si 
durabile. Primul ministru al guver
nului român a reafirmat cu acest 
prilej considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. poziția consec
ventă a partidului și statului nostru 
cu privire la necesitatea soluționării 
pe cale politică a situației din Orien
tul Mijlociu. Aceasta reclamă în mod 
imperios retragerea trupelor israelie
ne din teritoriile arabe ocupate, re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian. inclusiv la 
formarea unui stat propriu indepen
dent. asigurarea suveranității si inde
pendentei tuturor statelor din re
giune. In cadrul primirii șefului gu
vernului român, președintele Hafez 
Al-Assad a apreciat în mod deo
sebit interesul președintelui Nicolae 
Ceaușescu fată de situația din Orien
tul Mijlociu, poziția sa justă si con
secventă în această problemă.

Abordarea unor probleme de În
semnătate majoră ale actualității, 
cum ar fi instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, bazată pe rela
ții echilibrate și echitabile între ță
rile dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, necesitatea lichidării de
finitive a vestigiilor colonialismului 
și rasismului de pe pămîntul Africii, 
imperativul adoptării unor măsuri 
hotărîte care să ducă la eliberarea 
popoarelor de povara înarmărilor, 
un rol deosebit în acest sens reve
nind apropiatei sesiuni a O.N.U. 
consacrată dezarmării —• a pus în 
evidentă convergenta sau similitudi
nea punctelor de vedere ale celor 
două țări în probleme atît de impor
tante ale vieții internaționale. Dialo
gul de la Damasc a reliefat. în acest 
cadru, ca o concluzie esențială, nece
sitatea întăririi conlucrării pe plan 
internațional a uriitătii de acțiune și 
a solidarității tuturor forțelor înain
tate ale contemporaneității pentru so
lutionarea acestor probleme potrivit 
intereselor și aspirațiilor fundamen
tale ale tuturor popoarelor.

Opinia publică din tara noastră 
salută cu satisfacție rezultatele fruc
tuoase cu care s-a încheiat vizita pri
mului ministru al guvernului român 
in Siria, exprimîndu-si convingerea, 
că aceasta se înscrie ca un nou și 
important moment în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie si cooperare ro
mâno-siriene.

Nicolae N. LUPU

pînă la moderat cu intensificări in zona 
de munte, unde va viscoli zăpada. In 
jumătatea de nord a țării local se vor 
produce brumă și îngheț la sol. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus a și plus 4 grade, izolat mai 
coborite în prima noapte, iar cele 
maxime între 5 și 15 grade, local mai 
ridicate în a doua parte a intervalului, 
în București : Vreme în curs de ame
liorare, cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalu
lui, cînd condițiile vor fi favorabile 
averselor de ploaie. Vînt slab pină la 
moderat. Temperatura va continua să 
scadă la începutul Intervalului, apoi în 
creștere.

în țările capitaliste, aceste forțe își 
sporesc influența, prin eforturile pe 
care le depun pentru găsirea unor 
soluții trainice problemelor comple
xe de ordin economic și social-po
litic. generate de criza economică 
și implicațiile ei politico-sociale. Pe 
acest plan este semnificativ că în I- 
talia s-a constituit și a obținut în
vestitura noul cabinet, a cărui carac
teristică esențială este aceea că se ba
zează pe o majoritate parlamentară, 
din care, pentru prima oară din 1947, 
l'ace parte Partidul Comunist Ita
lian, recunoscîndu-se astfel că fără 
comuniști nu este de conceput solu
ționarea problemelor stringente ale 
Italiei,

Pentru situația din Frânta, si ea 
confruntată de multiple și • serioase 
probleme economice și sociale, pre
zintă o importantă deosebită actua
lele alegeri parlamentare. Prin acor
dul politic, care a intervenit — în 
aceste din urmă zile — între 
partidele comunist, socialist si miș
carea radicalilor de stingă, s-au creat 
premise pentru obținerea unor re
zultate favorabile la cel de-al doilea 
scrutin, care are loc azi. Desigur, 
„majoritatea guvernamentală", păs
trează și ea șansele de a cîstiga ale
gerile — pronosticuri ferme, asa cum 
se relevă și in corespondenta noastră 
specială din Paris, fiind greu de for
mulat.

★

Evoluția evenimentelor aduce săp
tămână de săptămînă noi confirmări 
ale aprecierilor si orientărilor Con
gresului al XI-lea. mobilizează pe 
oamenii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, să-și 
înzecească forțele pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului cu convingerea fer
mă că ea corespunde in cel mai înalt 
grad intereselor fundamentale ale 
întregii națiuni, dezideratelor de 
pace, libertate și independență, de 
bunăstare și progres ale tuturor po
poarelor.
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ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Cereri pentru retragerea neîntîrziată 
a forțelor armate israeliene 

de pe teritoriul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a început, vineri seara, dezbaterile 
în legătură cu invazia trupelor israe
liene în sudul Libanului. La pro
punerea Kuweitului, reprezentantul 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei a fost invitat să participe la 
dezbateri, pe toată durata acestora. 
Moțiunea kuweitiană a fost adoptată 
cu zece voturi pentru, unul împotrivă 
(S.U.A.) și 4 abțineri (Marea Brita- 
nie. Canada, Franța și R.F.G.).

în intervenția sa, reprezentantul 
Libanului, Ghassam Tueni, a cerut 
consiliului să întreprindă acțiuni în 
vederea încetării imediate a ostilită
ților în sudul teritoriului libanez și a 
evacuării forțelor israeliene. „Cerem, 
a spus el. să ni se permită să trăim 
.in pace și ca suveranitatea noastră 
să fie restabilită asupra întregului 
teritoriu national". O.N.U. — a adău
gat Ghassam Tueni — trebuie să fie 
fidelă spiritului și literei Cartei și să 
nu permită Israelului să fie în ace
lași timp parte implicată, juriu și ju
decător.

Reprezentantul israelian. Chaim 
Herzog, a declarat că atacarea de 
către Israel a regiunilor din sudul 
Libanului ar avea ca scop protejarea 
populației evreiești de „valul de te
rorism" și nu acela de a acapara 
teritorii.

Delegatul sirian, Taher Al Hus- 
samy, a cerut Consiliului de Secu
ritate să dispună evacuarea imediată 
și necondiționată a teritoriului liba

nez de către forțele israeliene. „Con
siliul — a adăugat el — nu trebuie 
să permită Israelului să impună con
diții in vederea retragem sale".

Reprezentantul Iordaniei. Hazem 
Nuseibeh, a cerut, la rîndul său. Con
siliului de Securitate să pună capăi 
„agresiunii terestre, navale și aerie
ne" a Israelului și să as’gure retra
gerea forțelor israeliene din sudul 
Libanului.

După ce a arătat că scopul agre
siunii comise de Israel este acela de 
a „ocupa și anexa teritoriul din su
dul Libanului", reprezentantul Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Zehdi Labib Terzi, a cerul Consiliu
lui de Securitate să ordone evacua
rea imediată a forțelor israeliene.

Dezbaterile în legătură cu agre
siunea lsraeliană în Liban au fost 
reluate sîmbătă după-amiază. Mi
siunea Statelor Unite pe lingă 
O.N.U. a depus In consiliu un pro
iect de rezoluție făcînd apel la re
tragerea forțelor armate israeliene 
din Liban și la instituirea și trimi
terea in sudul Libanului a unui con
tingent de trupe ale O.N.U. cu sar
cina de a menține pacea în zonă.

Agențiile internaționale de presă 
anunță, de asemenea, că urmează 
să fie înaintat un proiect de rezo
luție al țărilor arabe care cere Con
siliului de Securitate să condamne 
agresiunea Israelului în Liban și să 
reclame retragerea imediată a trupe
lor acestui stat. Dezbaterile continuă.

EVENIMENTELE DIN ORIENTUL MIJLOCIU
© Continuă operațiunile militare ale forțelor israeliene în sudul 
Libanului 0 Zeci de mii de refugiați într-o singură zi ® Puternice 

manifestații de protest în Cisiordania și Gaza
BEIRUT 18 (Agerpres). — Forțele 

militare israeliene au continuat vi
neri noaptea și în cursul zilei de sîm
bătă operațiunile împotriva pozițiilor 
palestiniene din sudul Libanului. Co
municate militare palestiniene trans
mise de agențiile internaționale de 
presă informează că trupele israelie
ne au lansat un atac masiv cu blin
date și aviație asupra pozițiilor de
ținute de unitățile palestiniene, ,<#n 
zonele centrale și de vest ale tea
trelor de operațiuni din sudul Liba
nului. O brigadă israeliană, sprijini
tă de tancuri, înainta spre orașul- 
port Tyr, iar alte unități israeliene 
desfășurau atacuri împotriva orașului 
Mansoura, situat la 9 kilometri nord 
de frontiera cu Israelul. Totodată, 
artileria grea israeliană a reluat, în 
primele ore ale dimineții de sîmbătă. 
bombardarea orașelor Nabatiyeh și 
Taybeh, situate la aproximativ 20 ki
lometri de frontieră.

Agenția France Presse a anunțat 
că sîmbătă trupe Israeliene au ocu
pat localitatea Tebnine, situată la 12 
km nord de frontiera cu Israelul, 
unde se află o importantă tabără pa
lestiniană. De asemenea, aviația 
israeliană a bombardat diferite loca
lități din sud-vestul Libanului.

Forțele palestiniene au ripostat 
bombardînd cu rachete, in noaptea 
de vineri, concentrările de trupe is
raeliene pe întreaga linie a frontului, 
a anunțat sîmbătă un purtător de 
cuvînt palestinian, reluat de agenția 
France Presse. Se precizează, tot
odată, că unitățile palestiniene de 
comando și-au continuat operațiunile 
de hărțuire în spatele liniilor ina
mice și au bombardat localități de 
pe teritoriul israelian.

Date furnizate de agențiile de pre
să relevă că în rîndul populației con
tinuă să se înregistreze numeroase 
victime și pagube materiale impor
tante. în cursul zilei de vineri, 50 000 
refugiați s-au îndreptat spre locali
tățile de la nordul teatrelor de ope- - 
rațiuni, precum și spre capitala liba
neză Beirut. Guvernul libanez a a- 
dresat un apel, țărilor lumii în spri
jinul celor aproximativ 150 000 de 
refugiați, relevă agenția Reuter.

Șeful Statului Major israelian, ge
neralul Mordechai Gur. a declarat in- 
tr-un interviu radiodifuzat că dacă 
rezistența fedainilor nu cedează ar-

mata lsraeliană va 'continua să avan
seze și mai mult spre nord.

Invadarea sudului Libanului de că
tre trupe israeliene continuă să fie 
condamnată energic. La Beirut a 
avut loc o ședință a Comitetului 
Executiv al Organizației, pentru Eli
berarea Palestinei, prezidată de 
Yasser Arafat, care a adoptat o de
clarație, chemînd opinia publică in
ternațională să condamne agresiunea 
israeliană și să ceară retragerea tru
pelor invadatoare din sudul Libanu-- 
lui.

Sîmbătă dimineața, în numeroase 
localități din Cisiordania și Gaza, te
ritorii aflate sub ocupație israeliană, 
au avut loc manifestații de protest 
împotriva intervenției israeliene în 
sudul Libanului. Agenția France 
Presse menționează că manifestațiile 
au fost deosebit de violente la Ra
mallah, El-Bireh, Kalandia, Jeriho 
și Khalkhoul. La Ierusalim, poliția a 
împrăștiat o coloană ■ de studenți 
care încercau să se deplaseze spre 
centrul orașului, mai mulți manifes
tau ți fiind arestați.

Președintele Hafez Al-Assad al Si
riei, în cuvîntarea rostită sîmbătă la 
mitingul prilejuit de încheierea lu
crărilor la barajul de pe Eufrat, a 
condamnat cu tărie invadarea sudu
lui Libanului de către forțele israe
liene. „Atacurile Israelului asupra 
sudului Libanului — a spus el — vor 
întări și mai mult hotărîrea noastră 
de a sta ferm alături de mișcarea pa
lestiniană de rezistență și de poporul 
libanez". Șeful statului sirian a cali
ficat ca inacceptabile pretențiile Is
raelului de a stabili o centură de 
„securitate" în folosul său propriu, 
utilizînd teritoriul unei alte țări.

într-un mesaj radiodifuzat, regele 
Hussein al Iordaniei a lansat un apel 
în vederea convocării unei reuniuni 
arabe la nivel înalt pentru „exami
narea situației rezultînd după ocupa
rea de către Israel a sudului Liba
nului și pentru a se ajunge la un 
acord asupra unei acțiuni comune".

Un apel similar a fost lansat și de 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad. El a precizat, în 
cursul unei conferințe de presă, ți
nută simbătă după-amiază, la Cairo, 
că a adresat deja invitații in acest 
sens.

La Roma și în alte orașe continuă demonstrațiile de protest 
ale populației împotriva teroriștilor

ROMA 18 (Agerpres). — La Roma 
și în alte orașe ale Italiei au conti
nuat, sîmbătă, operațiunile poliție- 

■ nești, în care sînt angajate mari e- 
fective ale forțelor de ordine, în ve
derea descoperirii răpitorilor lui 
Aldo Moro. în cadrul unei reuniuni 
între primul ministru, Giulio Andre
otti, și cei cinci secretari generali ai 
partidelor actualei majorități pro
gramatice. s-a hotărît. după cum pre
cizează un comunicat dat publici
tății. „să se adopte de urgentă noi 
măsuri, a căror natură să fie men
ținută secretă" din rațiuni de secu
ritate.

Atît în noaptea de vineri spre sîm
bătă. cit și în cursul zilei de sîmbătă. 
politia a operat numeroase perche
ziții, arestări, a anchetat mai multe 
persoane suspecte de a avea legături 
cu răpitorii.

La redacția ziarului „II Messagero" 
din Roma s-a primit o fotografie 
care îl înfățișează pe Aldo Moro in 
captivitate, însoțită de un scurt 
mesaj din partea organizației tero
riste „Brigăzile roșii", în care se a- 
firmă doar că Aldo Moro s-ar afla 
într-un loc „sigur" și că „va fi ju
decat".

în cursul zilei de sîmbătă, atît la 
Roma, cît și în alte orașe ale Italiei 
au continuat demonstrațiile popu
lației în semn de indignare și protest 

-fată de răpirea lui Aldo Moro 
asasinarea membrilor escortei lui.

Sîmbătă după-amiază au avut 
funeraliile celor cinci membri ai 
cortei lui Aldo Moro, asasinați 
de către răpitori. La ceremonie
asistat personalități ale vieții politice 
italiene.',mii de

loc 
es- 
joi 
au

*
persoane.

DEZVOLTAREA COOPERĂRII 
ECONOMICE ROMÂNO-INDIENE

DELHI 18 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Copiisiei mixte guver
namentale româno-indiene de coope
rare economică, tehnică și științifică. 
Delegația română a fost condusă de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, iar delegația indiană de 
H. N. Bahuguna. ministrul petrolului, 
chimiei și îngrășămintelor chimice.

Cele două delegații au evidențiat 
faptul că schimburile comerciale au 
evoluat satisfăcător, urmînd să înre

gistreze șl în acest an o importantă 
creștere. A fost subliniată, de aseme
nea. buna cooperare existentă între 
România și India in realizarea unor 
obiective industriale.

Protocolul sesiunii semnat de con
ducătorii celor două delegații preve
de dezvoltarea în continuare a co
laborării și cooperării in domeniile 
industriilor constructoare de mașini, 
metalurgiei. petrolului, chimiei și 
petrochimiei, precum și în alte sec
toare.

R. P. Chineză

Conferință națională in problemele științei
PEKIN 18 (Agerpres). — La Pe

kin. în prezenta tovarășului Hua 
Kuo-fen. președintele . C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a altor conducători 
de partid si de stat, si-a început 
sîmbătă lucrările Conferința națio
nală în problemele stiintei.

La conferință participă aproxima
tiv 6 000 delegați, reprezentând toate

provinciile, municipalitățile si regiu
nile autonome, secții din cadrul C.C. 
al P.C. Chinez, guvernul, armata, in
dustria apărării, oameni de știință, 
tehnicieni, inovatori, cercetători.

Den Siao-pin. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a rostit o amplă cuvîntare — relatea
ză agenția China Nouă.

R. P. Polonă

Preocupări și obiective in politica agricolă
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc plenara C.C. al 
P.M.U.P., consacrată realizării pro
gramului de dezvoltare a agriculturii 
și îmbunătățire a aprovizionării popu
lației cu alimente.

La Încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., care a arătat 
că. în cei trei ani de cînd s-a trecut 
la realizarea programului complex 
de dezvoltare a agriculturii și îmbu
nătățire a aprovizionării populației 
cu alimente, s-a obținut un progres 
considerabil. Vorbitorul a arătat că 
politica agricolă a partidului va fi 
continuată și că atenția trebuie con
centrată asupra creșterii eficientei 
agriculturii în ansamblu.

Vorbitorul a arătat că statul va 
continua să lupte pentru asigurarea 
rentabilității producției agricole și

creșterea treptată a veniturilor la 
sate, una din direcțiile principale ale 
activității fiind extinderea speciali
zării șl cooperării în satul polonez.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
s-a referit, de asemenea, la impor
tanța gospodăriilor agricole de stat, 
la eforturile statului polonez pentru 
asigurarea producției mașinilor agri
cole și tractoarelor necesare agricul
turii. După ce a relevat faptul că in 
viitorii șapte ani se vor construi 220 
întreprinderi pentru prelucrarea pro
duselor agricole, vorbitorul a subli
niat că și in viitorul cincinal statul 
va face investiții importante în agri
cultură și in industria alimentară.

In încheiere, plenara a adoptat o 
hotărîre privind realizarea consec
ventă șl continuă a programului de 
dezvoltare a agriculturii și îmbună
tățire a aprovizionării populației cu 
alimente.

agențiile de presă
In cadrul manifestărilor' pri

lejuite de cea de-a 60-a aniver
sare a formării statului național 
unitar român, la Universitatea 
muncii „Paul Pastur" din Char
leroi, important centru indus
trial al Belgiei, a avut loc ce
remonia infiintării secției „Car
tea românească" la biblioteca a- 
cestui prestigios institut superior 
de învățămint consacrat educării 
tineretului muncitoresc.

Cele 12 volume ale operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
oferite cu acest prilej, împreu
nă cu lucrări de Istorie, socio
logie, economie, literatură, au 
fost prezentate tn cadrul unei 
expoziții organizate in sala de 
festivități a Universității.

La Clubul Internațional din 
Berlin a fost organizată o sea
ră culturală românească, in ca
drul căreia au fost prezentate 
diapozitive infățișind monu
mente de artă șl cultură, portul 
popular și peisajele din tara 
noastră. Manifestarea a inclus 
tin program de muzică româ
nească. Au participat numeroși 
tineri, elevi, muncitori, studenți.

Convorbiri sudanezo—iu- 
țJOSldVS. A£lat *n vizitâ oficială 
la Khartum, ca trimis special al pre
ședintelui Iosip Broz Tito, vicepre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral, secretar federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Miloș Minici, 
a fost primit 
nului, Gaafar 
iri. Ministrul 
un mesaj din 
Tito.

finul internațional de 
luptă împotriva apartheidu
lui va debuta oficial la Paris la se
diul Organizației Națiunilor Unite

de președintele Suda- 
Mohammed El Nime- 
tugoslav l-a Inminat 
partea președintelui

pentru Educație. Știință șl Cultură 
(UNESCO). în ziua de 21 martie — 
s-a anuntat în capitala franceză. In 
dimineața zilei respective, directorul 
general al UNESCO va inaugura 
lucrările unei mese rotunde. în ca
drul căreia vor avea loc discuții cu 
privire la natura apartheidului și 
modalitățile de combatere a acestui 
sistem de discriminare rasială.

Raportul unei misiuni a 
O.N.U. La sediul O.N.U. a fost dat 
publicității raportul Întocmit de mi
siunea specială a Națiunilor Unite 
privind asistenta internațională pen
tru reconstrucția Vietnamului. Misiu
nea a vizitat Vietnamul in perioada 
21 noiembrie — 6 decembrie 1977. 
„Amploarea distrugerilor suferite de 
Vietnam in timpul unui război care 
a durat din 1939 pînă in 1975 rămîne 
preocupantă, iar un ajutor interna
țional este indispensabil pentru a 
sprijini progresul acestei reconstruc
ții in anii următori și pentru a se 
relansa dezvoltarea tării" — se afir
mă in acest raport.

Forum împotriva bombei 
cu neutroni. La 18 martle-,a 
Amsterdam, s-a deschis un forum 
International împotriva bombei cu 
neutroni, la care participă reprezen
tanți ai opiniei publice din 30 de țări. 
Forumul a fost organizat din iniția
tiva partizanilor păcii și destinderii 
din Olanda pentru elaborarea unor 
noi măsuri de luptă împotriva in
tențiilor S.U.A. de a începe produc
ția bombelor cu neutroni. Din tara 
noastră participă o delegație condu
să de Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și po
litice.

Bilanț acuzator. Ministe- 
rul Apărării al Republicii Populare 
Mozambic a dat publicității un do
cument în care se arată că în Inter
valul martie 1977—martie 1978 auto
ritățile rasiste de la Salisbury au să- 
virșit 349 acte de agresiune împotri
va Mozambicului. In cursul acestor 
atacuri au fost distruse școli, spitale, 
unități din rețeaua comercială, peste 
500 locuințe, sedii administrative, un

AZI, CEI DE-AL DOILEAI0R DE WIN
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Electoratul francez ge prezintă 
azi din nou tn fata urnelor țfentru 
a definitiva configurația viitoarei 
Adunări Naționale. După cum s-a 
mai relatat, in primul tur de scru
tin au fost aleși doar 68 deputați, 
restul de 423 de locuri in parlament 
aflindu-se în balotaj. In urma eli
minărilor din primul tur (candida
te care n-au Întrunit cel puțin 12.5 
la sută din voturi nu mai participă 
la turul al doilea), precum si a re
tragerilor în favoarea candidatilor 
mai bine plasați efectuate în ulti
mele zile. în faza finală a compe
tiției electorale au rămas 839 can
didați : 425' ai
Partidului Socia
list, 224 ■ ai Adu
nării pentru Re
publică, 180 ai 
Uniunii pentru 
Democrația Fran
ceză, 147 ai Partidului Comu
nist. 20 ai Mișcării Radicalilor de 
Stingă. 18 ai „giscardienilor" și 5 
independenți.

Potrivit acordului politic Încheiat 
după primul tur de scrutin de par
tidele semnatare ale Programului 
comun din 1972 — Partidul Comu
nist. Partidul Socialist șl Mișcarea 
Radicalilor de Stingă — Uniunea 
Stîngii prezintă la al doilea tur 
cîte un singur candidat. Partidele 
actualei majorități — Adunarea 
pentru Republică si Uniunea pen
tru Democrația Franceză — au a- 
juns, de asemenea, la o serie de 
Înțelegeri în scopul favorizării can
didatului cel mai bine plasat. Ca 
urmare, in 409 din cele 423 de cir
cumscripții. confruntarea va avea 
loc direct între candidații stîngii și 
cel ai ..majorității".

Campania electorală pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin s-a în
cheiat vineri seara prin mitinguri 
de masă, dezbateri, precum și prin 
declarațiile unor lideri politici 
transmise la posturile de radio și 
televiziune. Cu acest prilej, parti
dele de stingă, marile centrale sin
dicale. inclusiv unele formațiuni 
politice de stînga care n-au sem
nat Programul comun, numeroase 
organizații profesionale au chemat 
oamenii muncii francezi să-și dea 
votul candidatilor Uniunii Stîngii. 
In acest sens, organul central de

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

presă al Partidului Comunist Fran
cez, „l’HUMANITE", arăta că „vic
toria posibilă a stîngii va deveni 
realitate dacă toți cei care vor real
mente să contribuie Ia reînnoirea 
Franței. în această primăvară a lui 
1978, se vor decide, în respectul 
personalității fiecăruia, să se uneas
că pentru a cîștiga". Adresîndu-se 
electoratului vineri seara lai postu
rile de radio, secretarul general al 
P.C.F.. Georges Marchais. arăta că 
..francezilor li sa oferă azi o sansă, 
deoarece, în primul scrutin. 15 mi
lioane dintre ei au spus NU actua
lei majorități. Tlcbuie deci profitat 

de această șan
să fără nici o e- 
zitare".

In același timp, 
primul secretar 
al Partidului So
cialist Francez, 

Francois Mitterrand, declara că 
„fiecare elector socialist trebuie să 
înțeleagă că este în interesul său 
să voteze candidatul stîngii. Dacă 
disciplina va fi respectată, stînga 
va cîstig'a".

La rîndul său. exprimlndu-șl În
crederea în victoria ..majorității", 
primul ministru Raymond Barre, 
care a acordat vineri seara un in
terviu televizat, a chemat electo
ratul să participe masiv la al doi
lea tur de scrutin, deoarece — re
leva premierul francez — lui îi 
aparține alegerea finală. La rîndul 
său. Jacques Chirac, președintele 
Adunării pentru Republică, s-a 
declarat optimist, apreciind că „ale
gătorii vor opta in favoarea conti
nuității", respectiv pentru actuala 
majoritate.

In ziarele apărute sîmbătă la Pa
ris. observatorii consideră că scru
tinul de azi va ocaziona o luptă 
foarte strînsă. în numeroase cir
cumscripții rezultatul depinzînd de 
cîteva sute sau poate chiar cîteva 
zeci de voturi. Tocmai de. aceea, 
ziarul „Figaro" consideră cl ...șan
sele opoziției, ca și cele ale majo
rității sînt relativ egale".

Se apreciază că primele rezultate 
ale votului vor fi cunoscute încă 
înainte de miezul nopții de dumi
nică spre luni.

Gh. CERCE1ESCU

transmit’
mare număr de vehicule, depozite de 
alimente, înregistrîndu-se însemnate 
daune materiale.

Situația din Ogaden. Pos’ 
tul de radio Addis Abeba, reluat de 
agenția U.P.I., a anunțat că frontul 
răsăritean etiopian din provincia 
Ogaden este „practic eliberat", în 
urma capturării joi dimineața a loca
lității strategice Gode.

Ravagii provocate de ci
clon în India. Potrivit unui bi_ 
lanț provizoriu, ciclonul care s-a 
abătut vineri asupra unor cartiere 
din nordul orașului Delhi a' provocat 
moartea a peste 30 de persoane și 
rănirea a 800. dintre care o sută sînt 
în stare gravă. Primul ministru al 
Indiei. Morarii Desai, a dat instruc
țiuni autorităților municipale din 
Delhi să apeleze la sprijinul unită
ților militare In acțiunile de ajuto
rare a populației.

încheierea vizitei 
lui Todor Jivkov in Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). — S-a în
cheiat vizita oficială în Japonia a lui 
Todor Jivkov. președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria. El a 
avut convorbiri ' cu primul ministru 
Takeo Fukuda. în cadrul cărora s-a 
convenit să se creeze o comisie eco
nomică mixtă la nivel guvernamental 
în vederea dezvoltării relațiilor co
merciale și economice bilaterale. Au 
fost semnate acorduri de colaborare 
tehnico-stiintifică si. de cooperare in 
domeniul agriculturii și silviculturii.

Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei relevă dezvol
tarea bunelor relații dintre cele două 
țări și condițiile dezvoltării lor pe 
mal departe. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale 
de interes comun, subliniindu-se ne
cesitatea încetării cursei înarmărilor 
și a adoptării unor măsuri imediate 
de dezarmare.

sfera 
stră- 
chiar

© SPRE POL, CU SA-,
NIA. Palul Nord este în pri
măvara aceasta ținta unei ade
vărate ofensive din pairtea ex
ploratorilor niponi. Cunoscutul 
călător prin ținuturi nordice, 
japonezul Naomi Uemura, a 
pornit din nordul Canadei In
tr-o nouă expediție cu sănii 
trase de clini — expediție care 
nu pare lipsită de peripeții (un 
urs polar i-a devorat proviziile, 
fiind nevoie ca temerarul ex
plorator să fie reeprovizionat 
cu ajutorul elicopterelor pentru 
a-și putea continua drumul). 
Scopul expediției este colecta
rea de probe de zăpadă, gheață 
și aer pentru Institutul de cer
cetări polare din Tokio. De 
asemenea, Uemura caută să 
găsească un răspuns la între
barea dacă în regiunile nordice 
ale Groenlandei au existat 
vreodată așezări omenești.

© LABORATOR 1N- 
TR-O VALIZĂ. întreprinde
rea „Medikor" din R.P. Ungară 
a realizat un laborator com
plex de diagnosticare, capabil 
să răspundă unor cerințe din 
cele mai diverse. Acest labora
tor (de tipul KTD) asigură, 
printre-, altele : măsurarea pul
sului cu ajutorul u.nui sensito- 
metru special ; ■ determinarea 
timpului de reacție la stimu
lent acustici și luminoși ; mă
surarea semiautomată a ten
siunii sistolice și diastolice ; 
stabilirea limitei auzului cu un 
audiometru prevăzut cu ecrap- 
etc. Instalația permite, de a»„ 
menea, stabilirea a trei pasg 
metri respiratorii : volumul 
aer inspirat într-o secundă, g p 
teza aerului la expirație și la 
pacitatea vitală. Ușor de mon
tat. întreaga instalație încape 
într-o valiză de mină.

© „AVENTURA" CAR
TOFULUI. La Bruxelles sa 
bucură de o mare afluență de 
vizitatori un muzeu unic in 
lume — cel al cartofului. Des
chis din inițiativa unui tinăr 
institutor britanic, Thomas Hu
ghes, în urmă cu trei ani. mu
zeul reconstituie „aventura" 
cartofului de la descoperiirea 
miraculoasei plante cu tuberculi 
in munții Anzi și aducerea | ei 
in Europa, în anul 1530. în 
tolba u.nui călugăr-soldat, piuă 
in zilele noastre. Proprietarul 
muzeului desfășoară intense 
cercetări pentru a îmbogăți 
muzeul cu noi exponate, refe
ritoare la cultura și... modul; de 
preparare a cartofului.

® UN VETERAN 
AL CINEMATOGRAFIEI 
FRANCEZE. Pentru prima 
oară studiourile da film din 
Franța au realizat, împreună 
cu studiourile de televiziune 
TF-1, u.n film de lung metraj 
„Nu plinge", care și-a avut cu 
cîteva zile în urmă premiera' 
simultană pe marele și pe mi
cul ecran. Vedeta acestei „pre
miere absolute" ? Nu un june 
prim sau o actriță '„en vogue", 
ci un veteran în virată de 86 
de ani, cunoscutul actor Char
les Vanei. Este un caz excep
țional de longevitate artistică, 
cariera lui Vanei î.ntinzindu-se 
pe o perioadă de nu mai puțin 
de 70 de ani. El a debutat ca 
„producător de zgomote" într-o 
sală de cinema, meserie spe
cifică epocii filmului mut, care 
consta în . imitarea a diferitor 
zgomote, potrivit desfășurării 
a&țiunii, pentru a crea „atmos
feră" ; scurtă vreme după aceea 
a trecut la turnarea de filme. 
Contemporan cu vestita Sarah 
feemhardt. dar si cu... Brigitte 
Bardot. Vanei este considerat, 
pe bună dreptate, ca un veri
tabil fenomen artistic.

Bolivia a rupt relațiile 
diplomatice cu Chile
LA PAZ 18 (Agerpres). — Guver

nul bolivian a hotărît ruperea rela
țiilor diplomatice cu Chile — s-a 
anunțat oficial la La Paz. Hotărîrea a 
fost motivată de faptul că „Chile a 
revenit asupra angajamentelor pri
vind continuarea dialogului pe tema 
accesului Boliviei la mare" — preci
zează agențiile de presă, citind o 
declarație a ministrului bolivian de 
externe, Oscar Adriazola.

&
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Petrolierul liberian „Amoco Cadiz", avind o încărcătură de 230 000 tone, 
a eșuat in apropiere de țărmurile vestice ale Franței, rupîndu-se în două: 
o parte a vasului, lung de 334 metri, s-a scufundat. Ca urmare a scurgerii 
țițeiului, în zona înconjurătoare s-a format o „maree neagră" ce se în
tindea vineri seara pe un front de aproape 20 kilometri. Specialiștii apre
ciază că din interiorul navei se vor scurge in total in apele mării circa 
80 000 tone de petrol. Pe de altă parte, s-a anunțat că se va încerca 
pomparea cantității de petrol din compartimentele rămase neavariate 
— evaluată la circa 150 000 de tone — in rezervoarele unor petroliere y 
de mic tonaj.

Sentința In procesul 
intentat fostului premier 

al Pakistanului
ISLAMABAD 18 (Agerpres). — 

Agențiile Reuter. U.P.I.■ și France 
Presse informează că înalta Curte 
din Lahore a condamnat sîmbătă la 
moarte pe fostul prim-ministru pa
kistanez. Zulfikar Aii Bhutto. împo
triva căruia a fost formulată acuza
ția de a fi pus la cale în 1974 asa
sinarea unuia dintre adversarii săi 
politici din acea perioadă, în urma 
căreia a căzut victimă tatăl acestuia.

Alte patru persoane, intre care 
fostul șef al secțiunii „operaționale" 
a Forțelor Federale de Securitate, au 
fost, de asemenea, condamnate la 
moarte.

Verdictul a fost pronunțat după un 
proces desfășurat; timp de cinci luni, 
cu ușile închise. Fostul premier a 
cerut in cursul dezbaterilor să fie 
deferit altor judecători, considerînd. 
după cum informează agenția France 
Presse. că tribunalul., nu dă dovadă 
de imparțialitate în cazul său.

Intrucît cererea i-a fost respinsă, 
Bhutto a renunțat, în luna decem
brie. la orice apărare. Agenția adau
gă că această sentință deosebit de 
severă a provocat emoție la Isla
mabad.

împotriva sentinței — potrivit le
gislației pakistaneze — condamnatul 
poate face apel. în decurs de o săp- 
tămînă. la Curtea Supremă si la pre
ședintele tării.
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Cui prodest?
„Cui prodest ?" — cui folosește ? Un termen străvechi din 

crirninalisticii și anchetelor judiciare. Pentru câ și crima este 
veche _ de la Cain și Abel încoace, iar savanții au descoperit 
și la mumii multimilenare urme de otravă sau plăgi de stilet.

Excluzînd patologicul, crimele nu au fost sâvîrșite niciodată fără 
motiv ori scop. Iar întrebarea — „cui folosește?" —- permitea restrin- 
gerea ariei de investigație, reliefa Interesele, contura profilul autori
lor. Sau Inspiratorilor din umbră, cînd se acționa prin interpuși.

De aceea formula „cui prodest ?" 6-a și păstrat pînă în zilele 
noastre.

...în zilele noastre, cînd crima s-a transformat într-o Instituție In
ternațională sau Industrie modernă, cu toate dotările revoluției teh- 
nico-știlnțifice. Cînd reședința cancelarului celui mal puternic stat 
din Europa occidentală trebuie acoperită cti plăci blindate pentru 
protecție împotriva rachetelor. Cînd magistrați din cei mai înalți ai 
aceleiași țări sînt asasinați în țplind zi, cînd unul din principalii in
dustriași este găsit ciuruit de gloanțe într-un portbagaj de mașină, 
iar unul biet ostaș, elvețian, rătăcit de patrula sa și ajuns martor 
involuntar al răpirii, I se leagă de trup batoane de dinamită care-l 
sfîrtecă...

. .Este răpit un pașnic funcționar financiar francez ; era în vacanță 
în Filiplne și fotografia imagini exotice pe un pod ’—de pe care a fost 
azvîrlit, cu o sincronizare perfectă, într-o vedetă rapidă care trecea 
dedesubt, o vedetă atît de rapidă incit nici elicopterele n-au mai 
putut 6 0 ajungă. Sînt răpiți tineri aflațl într-o excursie sahariană: 
dispar de parcă l-a înghițit nisipul — și cuvintele s-ar putea să nu 
fie doar o figură de stil. în timp ce în Țara lalelelor și a morilor de 
vînt se capturează o școală, cu copii cu tot, sau o prefectură, ori se 
răpește un tren întreg și sînt împușcați pasageri.

Se expediază plicuri explozive, se aruncă în aer avioane, se lan
sează grenade în cinematografe, autobuze sau magazine, se otră
vesc fructe, se plasează bombe — și se așteaptă ou îngrijorare mo
mentul cînd aceste bombe vor deveni atomice.

„Cui prodest ?" — cui folosește că în Italia este răpit un fost prlm- 
minlstru, personalitate politică de talie internațională ? Răpit exact 
atunci cînd începuse procesul unor teroriști, autointitulîndu-se cu 
cinism „revoluționari" —zîmbitorl în cuștile de oțel din tribunalul păzit 
de trăgători de elită de pe acoperișurile vecine — proces care risca 
să le dezvăluie legăturile cu neofasciștii ? I Răpit exact atunci cînd, 
după decenii, comuniștii reintraseră în majoritatea parlamentară?!

...Pe malul opus al mării albastre, un oaspete cutezător a adus 
cu el un suflu cald și a plantat, la umbra înghețată și amenință- . 
toare a țevilor de tun, o ramură de măslin. O ramură de speranță 
și de 6enin. Mulți 6-au bucurat — dar nu toți. Și pentru dezrădăci
narea ei, pentru ca cerul să rămînă înnegurat și apele tulburi s-au 
pus în acțiune toate vînturile și furtunile, toate vijeliile și vitregiile. 
Apoi s-a trecut la mitralieră șl pistol. A curs’ sîngele unul om de 
litere pe Insula Afroditei, apoi pe aeroporturi sau autostrăzi.

Se știa că violența generează violență — sau chiar supra-vlo- 
lență — Iar calculul probabilităților a funcționat, din nefericire, 
corect. Pe cer se adună, din nou, neguri, apele s-au tulburat din nou. 
Să sperăm că vremelnic.

Pe vremuri, Ipocrit și laș, Pliat din Pont a cerut apă șl s-a spă
lat pe mîlnl înaintea crimei Istorice.

Astăzi sînt mîini care se freacă de bucurie.
Care mîini ?

„Cui prodest...'.
N. CORBU
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® O ÎNTREPRINDE
RE SEMIMILENARĂ. 
noscută pentru bogatele ’ 'z?o 
tradiții în materie de fabr 
a obiectelor din sticlă. C..k 
slovacia posedă cea mai veci' p 
fabrică cu acest profil de p& 
continent. In localitatea Chribs- 
ka, în Cehia de nord, funcțio
nează și astăzi o fabrică de 
sticlă, înființată în anul 1414. 
în momentul de față. în stră
vechea întreprindere moderni
zată se produce o gamă variată 
de apreciate obiecte dim cristal, 
adevărate capodopere ale maeș
trilor sticlari, care au moștenit 
o artă seculară, dueîndu-o mai 
departe pe culmile perfecțiunii.

® DEPOLUAREA SI 
CONFORTUL PERSO
NAL. După cum reiese din
anchetele sociologice întreprin
se în R.F. Germania, interesul 
locuitorilor pentru problemele 
mediului înconjurător a crescut 
sensibil, comparativ cu anii 
trecuți. între altele, 75 la sută 
din cei chestionați s-au decla
rat dispuși să aducă sacrificii 
în ce privește confortul perso
nal pentru protecția mediului. 
82 la sută consideră mai indicat 
să se revină. în locul ambalaje
lor din material plastic, mai 
practice, dar care constituie o 
sursă de poluare a mediului, la 
clasicele sticle și borcane recu
perabile.

© O NOUĂ SIMFO
NIE DE GRIEG. La biblio
teca din Bergen (Norvegia) a 
fost descoperită partitura unei 
simfonii, compusă în tinerețe 
de celebrul compozitor Grieg. 
Aceasta este însoțită pe prima 
pagină de o notă scrisă de în
suși compozitorul. în care se 
declară nemulțumit față de 
noua sa operă. Specialiștii o 
consideră interesantă, deoarece 
aduce lămuriri suplimentare 
asupra perioadei de tinerețe a 
compozitorului.
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