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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prin telegrame adresate C. C. al P. C. R-, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la adunările generale 
ale oamenilor muncii din combinatele miniere Valea Jiului 
și Oltenia se angajează să acționeze cu toate forțele 
pentru realizarea exemplară a planului și a angajamentelor 
pe acest an, pentru sporirea continuă a producției de cărbune
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Pe marea scenă a Festivalului
național „Cîntarea României"

VIAȚA Șl MUNCA 
OMULUI NOU

în toată complexitatea 
și frumusețea lor

Aceasta este condiția primordială pentru în
deplinirea misiunii de a revoluționa profund 
procesul de educație socialistă multilaterală 

a întregului popor
în cadrul Festivalului national 

„Cîntarea României" au început să se 
desfășoare manifestările fazei jude
țene, respectiv municipale și orășe
nești. O privire retrospectivă asupra 
desfășurării de pînă acum a celei 
de-a doua ediții a festivalului pune 
în lumină deosebita valoare a iniția
tivei secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea și desfășurarea, 
la scara întregii țări, a acestei mari 
mișcări de muncă, educație și crea
ție : au apărut și s-au cristalizat noi 
și viabile activități în toate domeniile 
vieții noastre spirituale, în cîmpul 
muncii politico-ideologice.

S-a acționat maj hotărît pentru tra
ducerea in viață a indicațiilor secreta
rului general al partidului ca în festi
val să se acorde o atenție sporită 
educației ideologice a maselor, dezba
terii largi a problemelor complexe 
ale vieții contemporane, ale dezvoltă
rii științei și cunoașterii umane.

Un loc distinct în cadrul amplului 
program al festivalului îl au, cum 
este șl firesc, manifestările cultural- 
artistice. Și în această primă etapă a 
celei de-a doua ediții, artiștii, crea
torii din toate domeniile au realizat 
lucrări noi. valoroase. A crescut nu
mărul creatorilor populari — munci
tori, țărani, tineri și vîrstnici. în case 
de cultură în cluburi, în căminele 
culturale. în teatre si in alte lăcașuri 
de cultură s-au creat condiții mai 
bune ca oamenii muncii să aibă po
sibilitatea de a asculta poezie bună, 
de a citi o carte bună, de a viziona 
un spectacol bun. în această ediție 
a festivalului își desfășoară activi
tatea peste 140 000 de formații cu un 
număr de peste trei milioane de ar
tiști amatori. O evaluare globală ara
tă că patruzeci de milioane de spec
tatori au urmărit cele peste două 
sute de mii de spectacole si mani
festări organizate în cadrul festiva
lului. Desigur, cifrele nu spun totul, 
nu exprimă suficient diversitatea 
efortului depus, mal ales cînd este 
vorba despre manifestări artistice, 
totuși, dau o idee asupra uriașei as-

piratii spre artă șî cultură și. mai 
presus de orice, ne pun în fată obli
gația de a urmări îndeaproape con
secințele fiecărei acțiuni, de a preci
za de fiecare dată scopul căruia îi 
consacrăm eforturile noastre. Ar tre
bui consemnată, de asemenea, și ac
centuarea interferenței dintre arta 
profesionistă și cea amatoare, pre
zenta mai activă a instituțiilor pro
fesioniste în mijlocul oamenilor, ca și 
participarea mai substanțială a crea
torilor la îndrumarea talentelor năs
cute din rîndurile oamenilor muncii.

Nu e bine să se uite însă nici un mo
ment că evaluarea muncii trebuie să 
se efectueze și în acest donjieniu 
nu atit prin compararea efortu
rilor depuse într-o perioadă față 
de altă perioadă, ci prin măsu
rarea a ceea ce s-a întreprins și s-a 
obținut în raport cu exigentele gene
rale ale societății, cu sarcinile puse 
de conducerea partidului, de secreta
rul general in fata întregii munci 
educative, tinîrid cont de cerințele 
obiective mult mai mari, pe plan spi
ritual. ale oamenilor muncii. în con
cordantă cu evoluția rapidă a în
tregii societăți. în toate comparti
mentele ei. Pe de altă parte, chiar 
ranortîndu-ne la potențialul de care 
dispunem în activitatea politico-ideo- 
logică ăi cuHural-artistică. trebuie să 
recunoaștem, că sîntem încă sub posi
bilități. O recentă plenară a Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste a 
analizat, de altfel. în spirit critic, exi
gent. munca din acest domeniu, ară- 
tînd deficientele care se manifestă și 
direcțiile în care trebuie acționat.

Pe primul loc în întreaga activita
te cultural-artistică trebuie să stea 
mult mai pregnant preocuparea de a 
spori ritmul și calitatea răspunsului 
Ia comanda socială a epocii noastre 
în toate domeniile creației, atît’pro
fesioniste. cît și amatoare. Se discută 
mult pe această temă, s-au realizat 
unele lucrări notabile, sînt vizibile 
eforturile ce se depun, dar rezultatele 
sînt încă departe de a satisface o ne-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Combinatul de produse sodice Ocna Mureș

întruniți in adunarea generală, oa
menii muncii din unitățile Combina
tului minier Valea Jiului au analizat 
cu înaltă răspundere și exigentă mo
dul cum au acționat organele de con
ducere colectivă pentru realizarea 
planului pe amil 1978 si au aprobat 
măsurile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pe cel de-al patru
lea an al cincinalului.

în numele celor 25 000 mineri, al 
întregului personal muncitor al com
binatului. participanta la adunare au 
trimis o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Ne exprimăm și cu acest prilej în
treaga adeziune fată de politica in
ternă și externă a partidului. împreu
nă cu adinca noastră recunoștință 
fată de Comitetul Central al partidu
lui. fată de dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
miner de onoare al Văii Jiului, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
făuritorul României socialiste multi
lateral 'dezvoltat?, militant neobosit 
pentru cauza socialismului si păcii în 
lume, pentru grija deosebită pe care 
<o acordați dezvoltării si modernizării 
industriei carbonifere. îmbunătățirii 
permanente a condițiilor de muncă și 
de viată ale minerilor.

Minerii din Valea Jiului, Anina șl 
Țebea, avînd în fată strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și de 
viată. însuflețiți de indicațiile deose
bit de valoroase și de îndemnurile 
înflăcărate pe care le-ati dat cu pri
lejul vizitelor de lucru făcute în Va
lea Jiului, de amplul program de mă
suri elaborat din inițiativa dumnea
voastră în vederea îmbunătățirii ac
tivității economice, politice si sociale 
in acest bazin carbonifer, asemenea 
întregului nostru popor, sînt hotărîti 
să facă totul pentru transpunerea în 
viată a politicii interne și internațio
nale a partidului și statului nostru, 
să întimpine cu noi și importante 
succese în sporirea producției de căr
bune cea de-a 50-a aniversare a glo
rioaselor lupte revoluționare din au
gust 1929 ale minerilor din Lupeni, 
împlinirea a 35 de ani de la elibe
rarea patriei și marele eveniment din

viata partidului șl poporului nostru 
— Congresul al XII-lea al partidului.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii a aprobat angajamentul com
binatului de a depăși planul la pro
ducția netă cu 12 milioane lei și pro
ducția marfă cu 12,5 milioane lei. Ne 
angajăm să depunem întreaga pri
cepere și energie pentru a extrage 
suplimentar, în acest an. 40 000 tone 
cărbune și a livra peste plan 30 000 
tone cărbune net. recuperind astfel 
o parte însemnată a restantelor din 
anii trecuti și asigurînd astfel. în 
măsură tot mai mare, nevoile de căr
bune ale tării. Totodată, ne angajăm 
să reducem cheltuielile de producție 
la 1 000 lei producția marfă cu 4.4 lei 
și consumurile cu 2 milioane kWh 
energie electrică, 40 tone combustibil 
conventional, 68 tone metal.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că minerii, ingi
nerii. tehnicienii, toti oamenii mun
cii din unitățile combinatului. în 
frunte cu comuniștii, nu vor precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin pe 
baza hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. pentru îndeplinirea integrală a 
angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Ne angajăm ferm în fața 
conducerii partidului, a dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, să muncim, să consacrăm în
treaga noastră putere de muncă pen
tru a transpune în viată prețioasele 
indicații ne care ni le-ati dat în ve
derea creșterii producției de cărbu
ne. sporind contribuția puternicului 
detașament al minerilor la ridicarea 
patriei noastre socialiste ne noi trep
te ale progresului și civilizației.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la Combinatul minier Ol
tenia a dat expresie hotărîrii celor ce 
muncesc în bazinele carbonifere ale 
Gorjului de a acționa cu înaltă res
ponsabilitate comunistă, muncitoreas
că și fierbinte patriotism revoluțio
nar. pentru a asigura economiei na
ționale cărbunele necesar.

în încheierea dezbaterilor, partici- 
pantii la adunare au adresat o tele
gramă Comitetului Central al parti-

dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : Folosim și acest 
prilej pentru a mulțumi. încă o dată, 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru statornica 
grijă pe care ne-o purtati și care 
s-a concretizat. în ultimii ani. într-o 
dotare tehnică de mare randament, 
în condiții de viată si de muncă me
reu mal bune. Sîntem ferm hotărîti 
să facem tot ceea ce depinde de noi 
pentru impulsionarea extracției de 
cărbune, pentru a asigura in întrea
ga noastră activitate trecerea la o 
calitate nouă, superioară.

Analizînd cu exigentă activitatea 
depusă, cunoscind obiectivele majo
re ale mineritului in cel de-al pa
trulea an al actualului cincinal — an 
marcat de evenimente de importan
tă istorică în viata partidului și po
porului nostru. Congresul al XII-lea 
ăl partidului și cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei — ne ap- 
gajăm să muncim mai cu spor, să 
folosim mai bine utilajele și mași
nile din dotare în scopul sporirii pro
ductivității muncii și creșterii ran
damentelor utilajelor. în asa fel ca. 
începînd din luna mai. să înregis
trăm cel puțin 75 mii tone cărbune 
zilnic și să depunem eforturi susți
nute pentru îndeplinirea pină la sfîr- 
șitul anului a planului.

în Întreaga noastră activitate vom 
aplica cu fermitate prețioasele indi
cații ne care ni le-ati dat cu prilejul 
vizitelor de lucru la Rovinari si Mo- 
tru. vom mobiliza toate forțele ma
teriale șl umane de care dispunem în 
vederea creșterii accentuate a pro
ducției de cărbune din bazinul carbo
nifer al Olteniei, pentru a asigura 
nevoile de cărbune ale economiei.

Făcîndu-ne mesagerii tuturor oame
nilor muncii din Oltenia carboniferă, 
ne exprimăm întreaga adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie cu toate țările 
socialiste, cu toate statele lumii — 
politică orientată spre întărirea păcii, 
prieteniei, colaborării și înțelegerii 
între popoare.

în proiectorul atenției - una din cauzele care

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE EA NIVELUL PLANULUI
Cînd la neonorarea contractelor se „plătește cu aceeași monedă"

Să înțelegi exact importanța rea
lizării integrale a planului producției 
fizice la întreprinderea „Indepcn- 
denta“-Sibiu este suficient să afli că 
peste 56 la sută din utilajele execu
tate aici sint prototipuri si unicate 
destinate noilor obiective economice 
și modernizării celor existente in 
metalurgie, chimie, industria con
structoare de mașini și alte ramuri 
ale economiei naționale. Fiecare pro
dus are. deci, o destinație precisă, 
condiționează punerea în funcțiune 
la termen a unor noi capacități de 
producție, la care se adaugă obliga
tivitatea onorării în cele mai bune 
condiții a contractelor 
partenerii externi.

Iată însă că bilanțul 
a fost necorespunzător, 
înregistrat restante care 
3 111 tone utilaje tehnologice. Apro- 
fundînd analiza, situația se prezintă 
astfel : din cele 21 de sortimente 
programate, plrfhul s-a realizat la 
cinci sortimente, iar la 16 au fost 
consemnate restanțe. în ce privește 
activitatea din acest an, planul pro
ducției fizice prevede o creștere de 
37,5 la suță fată de realizările de 
anul trecut. în plus trebuie recu
perate și restantele amintite.

La recenta adunare generală a oa
menilor muncii s-a făcut o analiză 
amănunțită, la obiect, critică si auto
critică. a cauzelor care au condus la 
nerealizarea planului producției fi
zice pe anul trecut. Cu această oca
zie au fost evidențiate, printre altele, o 
serie de neajunsuri referitoare la pro
gramarea și urmărirea producției.

„Procesul de fabricație a devenit tot 
mai complex, ca și utilajele penarele 
executăm, iar dacă activitatea dintr-o 
secție sau dintr-un sector al între
prinderii nu se desfășoară cu preci
zia unui ceasornic se dereglează in-

du-se multe prototipuri și unicate, 
-în zorul problemelor-pe care le avem 
zilnic de rezolvat, producția era 
repartizată pe secții cam la întfm- 
plare, precizează tovarășul Liviu 
Paștiu, secretarul comitetului de

Despre relațiile dintre întreprinderea 
„lndependența“-Sibiu și unitățile colaboratoare

încheiate cu

anului trecut 
Concret, s-au 

totalizează

tregul mecanism al cooperării și 
realizării producției, ne spunea tova
rășul Grigore Chiriac, șeful atelie
rului uzinaj ușor. în această pri
vință. am intîmpinat și mai intîm- 
pinăm incă destule greutăți. De fie
care dată cînd turnătoria sau forja, 
de pildă, nu realizează producția 
programată într-o zi. consecințele se 
resimt imediat în sectoarele prelu
crătoare. iar apoi noi îi încurcăm pe 
cei de la montaj".

Făeînd unVcalcul rezultă că. in 
medie, în prima decadă a fiecărei 
luni din anul trecut s-a realizat 11,8 
Ia sută din nivelul producției fizice, 
în decada a doua — 17,9 la sută, iar 
în decada a treia — 70,3 la sută. 
La începutul acestui an. comi
tetul de partid din întreprindere a 
hotărît să inițieze o acțiune amplă 
pentru reorganizarea producției și a 
muncii, astfel incit să fie eliminate 
neajunsurile acumulate treptat într-o 
perioadă mai îndelungată. Despre ce 
este vorba ?

— în unitatea noastră, executîn-

partid pe întreprindere. Așa s-a 
ajuns în situația să fabricăm ca
zane de inducție, pentru a da un 
exemplu, și la cazangerie și pe noua 

Din această cauză, la 
pe care ni le provoacă 
de materii prime și ma- 
adăugau unele neajunsuri 
aprovizionarea tehnico- 

folosirea forței de muncă

platformă, 
greutățile 
furnizorii 
teriale se 
interne în 
materială, 
și a utilajelor. De aceea, începînd 
din acest an, am concentrat execu
tarea produselor similare pe secții

șl chiar pe echipe de muncitori. Tot
odată,- am solicitat muncitorilor; 
specialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii să caute — și au fost găsite — 
soluții noi pentru mărirea capacită
ții de prelucrare.

în ansamblul eforturilor făcute 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
desfășurare a procesului de produc
ție este de remarcat operativitatea 
cu care unele din măsurile pre
conizate au fost aplicate în prac
tică. Astfel, cazangeria a fost pro
filată pe producția de utilaje desti
nate chimiei, conducte pentru hidro
centrale, cazane de diferite tipuri ; 
cuptoarele de inducție și cuptoarele 
de tratament au fost 
bricație la secția de 
lurgic de pe noua 
secția mecanică 2 se

lansate în fa- 
utilaj meta- 
platformă ; la 

realizează în
Ion TEODOR 
Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a III-a)

0 CERCETARE SOCIOLOGICĂ Șl CÎTEVA CONCLUZII PRACTICE PRIVIND

Pregătirea la cel mai înalt nivel 
a forței de muncă«

A venit un tînăr în uzină. In cît timp va ajunge muncitor de bază?
Ce calități și ce defecte are? Ce greutăți întîmpină? Cum poate fi ajutat?
La aceste întrebări a dat răspuns și a sugerat măsuri imediate ancheta sociologică: 
„Adaptarea tinerilor la munca industrială; integrarea socioprofesională“ întreprinsă 

la uzinele „1 Mai“ din Ploiești.
La cunoscuta uzină ploieșteană „1 Mai“ sînt încadrați continuu noi oa

meni ai muncii. Nouăzeci la sută din ei sînt tineri. Unii stăpinesc deja o 
meserie. Alții se află la prima literă a alfabetului muncii in industrie. Și sint 
primiți cu brațele deschise, cum se spune. Pentru că această citadelă indus
trială — ca atitea mari ori mai mici unități industriale ale țării — se dez
voltă continuu, are nevoie de muncitori calificați, oferă ea însăși condiții ex
celente pentru calificare in multiple profesii. Totul e să vii cu gindul sta
torniciei, cu ambiția de a corespunde exigențelor întronate aici.

Așadar. sute șl sute de tineri fac 
anual, aici, pasul peste pragul uzi
nei. O întrebare : ce se întîmplă după 
primul pas ? întrebare nu numai de 
interes... uzinal, ci de interes gene
ral și sociologic în Special. O demon
strează. intre altele, preocuparea stă
ruitoare a comitetului de partid al 
uzinei de a așeza, pe axul riguros al 
vieții de producție din secții. în
treaga activitate de cercetare a socio
logului si psihologului de aici. Fac 
dovada numeroasele studii întreprin
se pentru descifrarea unor fenomene 
care, la o privire în treacăt, par fără 
nici o legătură cu procesul tehnolo
gic. dar pînă la urmă se vădesc a fi 
de nedespărțit. Argumente în această 
direcție a oferit din plin o recentă 
Investigație a sociologului uzinei. 
Valerian Rădulescu. intitulată : „A- 
daptarea tinerilor la munca indus
trială ; integrarea socioprofesională". 
După cum observăm, o secvență din

marea șl importanta preocupare a 
pregătirii tortei de muncă, din per
manenta temă a integrării omului 
într-o colectivitate.

Cîteva observații anterioare au ară
tat limpede că aici este necesară o 
asemenea investigație. De pildă : 
unii din tinerii abia veniti în uzină, 
deși primeau sprijin, cîteva zile 
nu-și aflau locul, păreau derutați. La 
alții, starea asta de timiditate si 
derută se prelungea mai mult de

cîteva zile. Nu lipseau nici comporta
mentele la antipod: tineri cu 
ieșiri ireverențioase la adresa șe
fului de echipă, a maistrului. Cum 
pot fi cunoscute aceste comporta
mente. în dezarmonie cu viata com
plexă de muncă a colectivului ? Cum 
pot fi atenuate cauzele care le gene
rează ? Un prim pas s-a făcut prin 
testarea psiho-socioprofesională, în 
condiții de laborator, a unui număr 
important de tineri. Concluziile la 
care s-a ajuns prezintă un interes 
aparte. Noi vom stărui doar asupra 
uneia singure. Este vorba despre ce 
au arătat testările privind volumul 
cunoștințelor a 319 tineri, abja pășiți 
in uzină și investigati. 84 la sută din 
aceștia erau băieți. 16 la sută fete, 
cu totii, în jurul vîrstel de 18 ani. 
Așadar, ce a arătat testul amintit ?

Numărul 
subiecților 
investigati

Nivel superior 
de cunoștințe

Nivel mediu 
de cunoștințe

Nivel inferior 
de cunoștințe

319 25% 50% 25%

se poate vedea din statistica înfăți
șată, reprezintă un procent ridicat. 
De aici, cerința logică : concentrarea 
spre acești tineri a acțiunilor educa
tive, de lărgire a cunoștințelor gene
rale si. în egală măsură, pentru a 
determina însușirea accelerată a cu
noștințelor profesionale. Este ceea ce 
a si făcut comitetul de partid al 
uzinei. îndrumînd activitatea organi
zațiilor de partid din ateliere 
secții, a comitetelor de sindicat 
U.T.C. în această direcție.

Tot testarea pe eșantionul de la
borator a mai arătat un lucru foarte 
clar : toti tinerii investigati sînt apti 
de munca în întreprindere, sînt 
dornici să învețe o meserie. Ei leagă, 
îndeobște, această dorință de aspira
ția mai generală ..de a-si face un 
rost in viată". Un rost conceput, din 
start, sănătos, pe munca demnă, 
cinstită.

Așadar, cercetarea Întreprinsă a re
liefat cu deosebire, două idei : a) 
colectivitatea studiată este aptă pen
tru adaptarea la munca industrială 
în echipă, secție. întreprindere ; b) 
această colectivitate are un anumit

Realitatea imediată a uzinei a 
arătat că : cele mai frecvente difi
cultăți de adaptare ia munca indus

trială se observă in mod deosebit la 
tinerii cu 
diocru de

un nivel inferior ori me- 
cunostinte care, dună cum

Hie TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

Tn secția de rectificare a întreprin
derii de rulmenți Birlad

Foto : S. Cristian

2000 DE PATRIE

însemnări de Dan TĂRCHILĂ

rea strinsă tuturor

in 
pen- 

cu

(Continuare 
în pag. a IV-a)

DE ANI

lași: „Pasajul Voevozilor din Piața tineretului

Pentru orice scriitor 
sau creator de bunuri spi
rituale, cercetarea și me- 
ditarea permanentă asu
pra destinului istoric al 
patriei sint vitale. Ope
rele de care avem nevoie 
năzuiesc să cuprindă in 
ele ceea ce este esențial 
pentru dezvoltarea po
porului, ceea ce defineș
te adine și trainic pe oa
menii patriei, moștenito
rii unui trecut zbuciu
mat, făuritorii unui vii
tor luminos. Istoria oa
menilor, in sensul cu
prinzător al cuvintului, 
incluzînd și prezentul, 
este marele izvor al artei 
dintotdeauna.

Oricare poveste a vie
ții unei națiuni are o te
melie a ei care ascunde 
o taină ce explică și jus
tifică drumul pe care 
apucă un popor sau al
tul. Taina istoriei româ
nești este unirea. Și dacă 
furtunile istoriei nu ne-au 
ocolit, iar lăcomia unor 
imperii a tras granițe 
false intre noi, nimic nu 
ne-a clintit nici sufletul 
și nici limba. Am trăit 
secole de-a rîndul des- 
părțiți, dar vorbind ace
eași limbă in fiecare zi și 
fiindu-ne dor unii de al
ții, fiindcă niciodată 
n-am

fiindcă
încetat să știm și

să simțim că sîntem frați, 
oriunde am trăi pe pă
mântul românesc, această 
incontestabilă moștenire a 
românilor. Avem două mi
lenii de patrie și nici o 
putere din lume nu le-ar 
putea șterge din con
știința noastră. De la pri
mul stat unitar dac pină 
la statul unitar de as-

vederea muncii și luptei 
pentru un ideal măreț, 
idealul socialismului și co
munismului. Am făcut 
prin lupta poporului să 
dispară nu numai falsele, 
artificialele hotare din- 
lăuntrul unicei noastre 
patrii, dar și hotarele 
dintre oameni. Adevărata 
unire nu se putea face cu

tăzi, am luptat din răs
puteri să ne stringem din 
nou laolaltă. Marile eve
nimente ale acestor două 
mii de ani de patrie sint 
legate de idealul unirii și 
al libertății. Acest ideal 
s-a plămădit încet și te
meinic, secol după secol, 
și a trebuit să vină 23 Au
gust pentru ca, uniți in 
jurul comuniștilor, luptă
torii neinfricați pentru 
dreptatea celor mulți, să 
facem marele pas spre 
adunarea tuturor oameni
lor pămintului românesc 
intr-o singură forță civi
lizatoare. Pentru că uni
rea, in concepția noastră 
românească, înseamnă u- 
nitate, cimentarea senti
mentelor umane, impleti-

a

persistența orinduirii 
vechi sociale, care îm
părțea pe oameni în cla
se exploatatoare și ex
ploatate și învrăjbea o 
limbă asupra alteia. Ade
vărata unitate s-a înfăp
tuit acum, in anii istoriei 
socialiste, cind ne simțim 
mai uniți ca niciodată 
pentru că toți avem ace
lași ideal: fericirea Româ
niei și înălțarea ei pe 
treptele superioare ale ci
vilizației umane. Tot ceea 
ce am înfăptuit de mai 
bine de trei decenii prin 
entuziasmul revoluției u- 
nei lumi noi n-ar fi fost 
cu putință fără unirea 
noastră de la un capăt la 
altul al țării sub același 
steag al partidului și sub 
același crez al socialis

mului, fără pornirea 
același pas hotărit 
tru a ciștiga bătălia 
timpul in marea compe
tiție a lumii moderne in 
care ciștigăm, an după 
an, cite o victorie de aur.

Istoria noastră de două 
ori milenară este singu
rul și cel mai vechi tes
tament în care trebuie să 
credem. Ea începe la fa
cerea lumii românești și 
ne vorbește, capitol după 

' capitol, despre idealul 
unirii. Noi, contempora
nii, am început un capitol 
nou. L-am putea inti
tula : idealul înfăptuit. 
Astăzi a dispărut ura ex
ploatării oamenilor de 
către oameni. Astăzi nu 
mai muncim pentru stă- 
pini, fiindcă nu mai avem 
stăpini. Astăzi» datoria 
față de patrie a prins ră
dăcini adinei in conști
ința fiecăruia. Nu facem 
un pas pe pămintul țării 
fără să nu călcăm pe a- 
mintirea unei jertfe fă
cute în numele unirii, 
libertății și independen
ței. Avem un trecut 
bogat, avem un prezent 
și mai bogat. Pentru 
cine ridicăm țara intru 
civilizație și frumos, dacă

*
*
*

**
*
*
*
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Pacienții Sanatoriului de orto
pedie de la Eforie Sud nu pot 
merge la teatru. „Nu-i nimic — 
au zis artiștii Teatrului liric 
din Constanța — mergem noi la 
ei".

Zilele trecute, ei au prezentat 
chiar in 
spectacol 
din arii, 
manțe și 
tatorii — ne-a spus 
teatrului, Costică Ghinea 
fost de o receptivitate și 
dură stimulatoare pentru 
artist". „Iar interpreta 
adăugat dr. Emil Crișan, 
torul sanatoriului — s-au 
cut pe ei inșiși. Le mulțumim 
din suflet pentru zimbetul senin 
dăruit atitor oameni aflați vre
melnic in suferință".

incinta sanatoriului un 
de două ore compus 
duete, canțonete, ro- 
cuplete satirice. „Spec- 

directorul
— au 
o cal

orice
— a 
direc- 
intre-
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Colecție 
cu... lecție

Costume naționale, fote și 
cofițe pirogravate și tipare 
caș, vase de ceramică și
obiecte de artă populară vrîn- 
ceană au îmbogățit patrimoniul 
Muzeului de istorie și etnogra
fie din Focșani. Noua colecție. 
care numără sute de piese, a 
fost donată muzeului de către 
profesoara Madelena Dlmitriu, 
aflată la vlrsta pensionării. La 
constituirea colecției au contri
buit și foștii săi elevi, in inimile 
cărora le-a sădit dragostea pen
tru frumos.

I
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Tănase cel 
„luminat"

Nici că se afla in toată comn 
na Berești- Bistrița. județul Ba 
cău. om mai „luminat' 
Tănase. tși 
becuri mari 
prin ogradă, 
nii ii ziceau 
el. clonțos.

I
I
I
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I
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ca Ion 
instalase Tănase 

peste tot : în casă, 
prin grajd. Oame- 
că face risipă, dar 

le răspundea! 
„Fac ce poftesc. Eu plătesc".

Numai că Tănase făcea ce 
poftea, dar de plătit nu plătea, 
tși crease un sistem oriainal, 
potrivit căruia curentul consu
mat să nu fie inregistrat. La un 
control inopinat s-a constatat o 
pagubă adusă statului de 14 540 
lei. Tănase a făcut ochii mari, 
dar n-a rămas de... lemn 
nașe. Nu se lăuda el că face 
poftește și,„ plătește f Vite 
plătește !

Ta
ce 
cd
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Chiriași cu 
subchiriași

Goana după un ciștig ușor, 
nemuncit, ii face pe unii să-și 
piardă simțul măsurii, al ome
niei. Vna din soluțiile la care 
recurg este aceea a închirierii 
sau a subinchirierii unor spații 
de locuit la prețuri nepermis de 
mari. Așa a procedat, printre 
alții, loan Birsășteanu din Bra
șov (strada Lungă nr. 192). 
Dumnealui este chiriaș al statu
lui, intr-un apartament al sta
tului, cu două camere. Dar a 
subinchiriat una din cele două 
camere familiei loan Stoian la 
suma de... 600 lei. in timp ce el 
plătește statului, pentru între
gul apartament, o chirie sub... 
100 de lei. Încă un caz și mai și: 
Nicolae Dobrică (strada Opere
tei nr. 35) a închiriat o cameră 
familiei M. Nechifor. căreia i-a 
pretins nici mat mult, nici mai 
puțin decit 4 800 lei pe șase 
luni. Deci, 800 de lei pe lună, 
lată o temă de meditație pentru 
autorități.

I
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Treninguri 
cu... nasturi

I
I
I
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Si la întreprinderea „Metalo- 
globus" din București există a- 
matori de sport. S-ar putea ca 
ei să aibă, in curind, o surpriză: 
să li se dea să poarte treninguri 
încheiate cu... nasturi. Trenin
gurile cu pricina le vor fi tri
mise de întreprinderea de tri
cotaje „8 Martie" din Piatra 
Neamț, care stă de luni de zile 
in stoc cu cîteva mii de bucăți 
ce nu pot fi încheiate din lipsa 
fermoarelor. Care fermoare tre
buie să le primească de la „Me- 
țaloglobus" Dar care „Metalo- 
globus" se face că n-aude, n-a 
vede, de vreme ce delegații în
treprinderii pietrene au bătut 
mereu drumul pină la „Metalo- 
globus“,-dar degeaba. Probabil 
că norma de kilometri pe metru 
de fermoar este și mai mare. Jn 
această eventualitate, ar fi mat 
convenabil să se treacă la în
cheierea treningului cu... nas
turi. Dar mai întii să le cerem 
și sportivilor de la „Metaloglo- 
bus" părerea.
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Invitație 
la prudență

Și acum, după atiția ani de la 
terminarea ultimului război 
mondial, ni se semnalează des
coperirea cu totul intimplătoare 
a cite unui proiectil neexplodat. 
In asemenea cazuri — așa cum 
am mai scris la rubrica noastră 
— trebuie anunțate imediat au
toritățile. Nu așa cum a proce
dat. de exemplu, un mecaniza
tor din județul Mureș, care s-a 
apucat să demonteze 
unei bombe. Ca să nu 
blm de săteanul din 
care n-a găsit altceva 
de făcut decit să folosească 
proiectilul scos de sub brazdă, 
drept greutate la cumpăna de 
la... fintină. Din fericire pentru 
ei. nu s-au petrecut accidente. 
Dar mai multă prudență este 
absolut necesară.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'

focosul 
mai vor- 
Răstolița. 
mai bun
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Se știe că în sfera unor servicii 
pentru populație persistă un șir de 
fenomene negative, legate atît de 
calitatea și promptitudinea, prestări
lor, cit și de atitudinea lucră
torilor fată de cetățeni. Iată de 
ce începem aceste însemnări — de 
fapt, citeva concluzii ale unei inves
tigații de mai multe zile în servicii 
si unități de servire a publicului, 
subordonate Consiliului popular al 
sectorului ■ 5 din Capitală — readu- 
cînd în atentie o subliniere făcută 
de secretarul general a) partidului : 
„Cei care lucrează in sectoarele 
serviciilor pentru populație — spunea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
trebuie să înțeleagă faptul că ei sint 
la dispoziția cetățenilor, a cumpără
torilor. îndeplinind în societate un 
rol important in cadrul diviziunii 
muncii. Ei trebuie să-și exercite 
acest rol cu competentă, cu cinste 
Si corectitudine... Aceste cerințe se 
pun si celor care lucrează în dome
niul întreținerii locuințelor, al repa
rării și întreținerii bunurilor de 
lungă durată, in fata tuturor celor 
care, intr-un fel sau altul, sint che
mați să participe Ia asigurarea bunei 
serviri a oamenilor muncii".

Judecind acțiunile- Întreprinse de 
Comitetul de partid al sectorului 5 
în lumina acestor indicații, se poate 
aprecia că se face simțită preocupa
rea pentru incetătenirea. in riridul 
celor care lucrează direct cu publi
cul — îndeosebi în servicii' ca starea 
civilă, spațiul locativ, arhitectură și 
sistematizare etc. — a unei atitu
dini deferente sl. mal ales, res
ponsabile în solutionarea proble
melor ridicate de cetățeni. Se Îm
pletesc aici măsuri prin care se 
asigură zilnic accesul la cite unul 
din cadrele de conducere ale comi
tetului de partid și consiliului popu
lar al sectorului, afișarea formulare- 
lor-tip necesare la diferite servicii, 
cu altele, care vizează ridicarea ni
velului politico-ideologic si profe
sional al întregului aparat. Ilustra
tive sînt sl dezbaterile din organiza
ția de bază a lucrătorilor consiliului

popular — în majoritatea lor adunări 
generale deschise. In cadrul aces
tora sint criticate atitudinile de 
comoditate și superficialitate ale 
unor lucrători, datorită cărora — de 
exemplu — unele anchete sociale în
treprinse de autoritatea tutelară se 
repetă cje cite două-trei ori. intîrziind 
neiustificat solutionarea unor cazuri, 
sau termenele legale de rezolvare a 
unor cereri sint depășite.

Solicitudine reală, nu 
mimată"! ResPectarea termene

lor legale de rezolvare a cererilor, 
scrisorilor si sesizărilor este însă

hotărîrilor de partid si a legilor sta
tului — vom aminti doar că in mate
rialele prezentate nu a fost făcută nici 
măcar o singură referire concretă >a 
membrii colectivului.

O altă latură a problemei se cuvine, 
de asemenea, adusă in discuție: aceea, 
am putea spune, a solicitudinii ..mi
mate" in raporturile cu cetățenii.

...Tovarășul Ion Alexe. tehnician la 
I.C.R.A.L.. a primit de dbi ani sar
cina de a se ocupa de scrisori si 
sesizări. Și-a întocmit un registru de 
evidentă, și-a liniat și înscris cu 
grijă cele nouă rubrici prevăzute. 
Rubrica ..termen de rezolvare" are

privită, uneori — așa cum faptele o 
dovedesc — printr-o optică formală, 
deformantă, care se manifestă adesea 
și prin tendința de acoperire cu hîrtll... 
corect întocmite, dar care nu rezolvă 
nimic.

...Iată-ne. bunăoară. în organizația 
de bază a I.C.R.A.L, — subordonată 
direct comitetului de partid al secto
rului — organizație dintr-o între
prindere eăreia i s-au adresat în 
scris sau verbal, anul trecut, peste 
1 000 de cetățeni. Din capul locului 
consemnăm un fapt regretabil: singu
rul capitol la care sarcinile de plan 
ale I.C.R.A.L. pe 1978 nu au fost în
deplinite este tocmai cel al prestări
lor pentru populație. De asemenea, 
aflăm că. în ciuda constatării 
unor deficiențe grave, perpetuate 
pe șantierele de reparații ale imobi
lelor de locuit (lucrări tărăgănate cu 
lunile, chiar părăsite, de proastă ca
litate), biroul organizației de bază a 
consacrat acestei teme — într-un 
an Întreg! — o... singură adunare 
generală. Cit despre alte două 
dezbateri — privitoare la necesi
tatea cultivării conștiinței înain
tate și la controlul înfăptuirii

două subrubrici : ..programat" și 
..rezolvat". Constatăm insă că la 
rubrica ..rezolvat" nu se scrie nicio
dată nimic 1 Ce înseamnă atunci ..re
zolvat" ? „Că. in termen legal, omul 
a primit un răspuns" — ni se explică. 
In fapt, răspunsul reprezintă, uneori, 
o formulare de tipul ..lucrările nece
sare sint în evidenta noâstră si ur
mează a se executa la o dată ce vă 
va fi comunicată ulterior". Tova
rășul in cauză este membru de 
partid; organizația nu l-a întrebat 
însă niciodată. în acești doi ani. cum 
se muncește cu scrisorile la I.C.R.A.L. 
Și nici el. In calitate de comunist, 
nu și-a pus vreodată problema că 
în acest domeniu se muncește formal, 
că unicul obiectiv ce trebuie urmă
rit este cel al soluționării oină la 
capăt a unor cerințe îndreptățite, 
ceea ce ar dovedi o solicitudine 
reală, și nu doar acela al unei con
semnări in registru.

Serviciile — componentă 
esențială a vieții oameni
lor. „Slntem conștienți de faptul că, 
deseori, rezolvarea problemelor acute

ale unor oameni se împiedică in hîrtll. 
în modul delăsător de a munci sau in 
comportarea lipsită de solicitudine a 
unor lucrători din serviciile și 
sectoarele care vin în contact cu 
publicul — ne-a spus tovarășul Ste- 
lian Anghel. secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 5. împotriva 
acestor manifestări luptăm și vom 
lupta mai stăruitor". Nu avem nici 
un fel de motive să punem la în
doială aceste afirmații. Considerăm 
însă că ele îsi vor eăsi o materia
lizare mai eficientă atunci cînd 
membrii secretariatului, ai comitetu
lui executiv al consiliului popular se 
vor informa asupra unor realități nu 
doar pe calea — recomandabilă si 
ea. neîndoielnic — a audientelor sau 
invitînd la sediu pe cei ce con
duc serviciile și unitățile de ser
vire. ci deplasîndu-se mai mult 
ei înșiși în locurile de contact cu 
publicul: clnd controlul de partid, e- 
xercitat personal de aceste cadre, se 
va apleca cu mai multă rigoare si 
exigentă asupra muncii de partid 
din astfel de unități.

Realitatea este — sl fenomenele 
semnalate o confirmă că. punînd 
în mod firesc accentul ne munca po- 
litico-organizatorică din unitățile pro
ductive. unele organe de partid 
mai „scapă" din cîmpul vizual uni
tățile de servire a publicului : iar în 
lipsa unui control de partid temeinic, 
își fac loc practicile incorecte, 
neglijenta, impolitețea. Iată de ce, 
fără a diminua cu nimic îndrumarea 
șl controlul sectoarelor direct produc
tive, organele de partid sint chemate 
să se ocupe mai îndeaproape de 
acest sector vital pe care-1 reprezintă 
unitățile ce lucrează cu publicul, ca
litatea înaltă a serviciilor, prompti
tudinea acestora răsfrfngîndu-se în 
mod pozitiv asupra vieții și muncii 
cetățenilor.

Maria BABOIAN

Excursii Ia Predeal și Poiana Brașov
întreprinderea de tu

rism, hoteluri și res
taurante București și 
Oficiul județean de tu
rism Brașov organi
zează excursii la Pre
deal sau Poiana Bra
șov. După un sejur de

patru zile petrecut în 
una din localitățile a- 
mintite, participantii 
la aceste excursii au 
în program o depla
sare la Budapesta.

Informații șl înscri

eri la toate filialele de 
turism din București, 
str. Mendeleev nr. 14, 
bd. Republicii nr. 68, 
bd. 1848 nr. 4, bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și ca
lea Griviței nr. 140.

Vitaminele și creșterea 
rezistentei organismului

IN GROPILE DE PE STRĂZI SĂ ÎNGROPĂM
NEGLIJENȚA. NU MILIOANE DE LEI!

Iarna aceasta a deteriorat o mare 
parte din străzile Capitalei, ca de 
altfel și numeroase șosele din în
treaga țară. Iar acolo unde drumurile 
nu au fost bine întreținute, natura 
n-a făcut altceva decit să „îngroașe" 
urmările unor neglijențe.

Problema pe care vrem s-o punem 
în fața organismelor competente ale 
municipalității nu este aceea de a 
retușa, de a astupa sau de a netezi 
fiecare denivelare apărută pe străzi, 
lucru care nu este atît de simplu. 
Dorim să aducem în atentie. cu toată 
seriozitatea, faptul că existenta unor 
gropi și denivelări mari și destul de 
dese pe unele artere constituie un 
grav pericol pentru siguranța circu
lației, fiind generatoare de accidente, 
în același timp, ele provoacă mari

Dacă mașina î.T.B.-ului întirzie, sau 
uneori nu vine deloc, s-ar putea ca 
și gropile străzilor să fie de . vină, 
de pe șoseaua Fundeni, și nu nu

mai aici

pagube materiale pe care nimeni nu 
le ia în calcul, dar care există și sînt 
mult mai mari decit costul întreți
nerii curente si menținerii în bună
stare a străzilor. Este vorba, pur și 
simplu, de GROPI, așa cum pot fi 
văzute In fotografiile alăturate, dar 
și mai bine cu ochiul liber.

Iată ce se întîmplă, bunăoară, pe 
strada 7 Noiembrie, care-a fost in
dicată ca rută ocolitoare din cauza 
lucrărilor de modernizare a unei por
țiuni din șoseaua Colentina. Repa
rată în mod necorespunzător în anul 
trecut și neîntreținută cum trebuie, 
strada 7 Noiembrie s-a degradat în 
foarte scurt timp. Circuli cu autobu
zul și ai impresia că ești Intr-o barcă 
pe valuri. Gropile și denivelările se 
țin lanț. La două guri de canal lip
sesc capacele. Ce s-ar tntîmpla dacă 
ar nimeri o mașină cu roata Intr-una 
din ele, nu-i greu de prevăzut. Noap
tea sau pe timo de ceată, riscul e și 
mai mare. Zi de zi, pe această stradă 
se împotmolesc și se deteriorează nu
meroase autovehicule. (De două zile 
s-a Indicat altă rută ocolitoa
re). între podul de pe șoseaua 
Fundeni și șoseaua Pantelimon dru
mul este o înșiruire de gropi, 
unele atît de întinse și adinei, 
îneît nu puține autovehicule își strică 
suspensia, direcția, roțile. Un șofer de 
pe o autodubă ne spunea : „Strada 
asta parcă-i șvaițer. Sarcinile de 
serviciu mă obligă să merg zilnic pe 
aici de citeva ori. Ieri mi s-a rupt 
un arc, săptămina trecută mi-a ples
nit un cauciuc, azi trebuie să fiu 
remorcat"...

Dar șoseaua Fundeni nu e singu
ra în această stare. La fel sint cele 
din zona Barajul Dunării—Macaralei, 
calea. Grivitei. strada Clăbucet. bd. 
Armata Ponorului, bd. Păcii, șos. 
Crîngași, prelungirea Valea Casca
delor. șos. Mihai Bravu (intre strada 
Dristor și Laborator), calea Dudești, 
str. Vlad Județul, str. D. Onciul, 
șos. Olteniței, str. Toporași. inter
secțiile șoselei Industriilor cu str. 
Marin Nicolae, Pantelimon. str. 
Cîmpul cu Narcise etc.

Săptămina trecută, cînd dru

murile Capitalei erau șl mal de
teriorate, numai pagubele aduse 
I.T.B., prin defectarea autovehicu
lelor sale au fost cu 300 000 lei mal 
mari decit cele din săptămînile
așa-zis obișnuite. Ca să nu mai
vorbim de autovehiculele transpor
tului greu, comercial, tehnologic,
utilitar, precum Și de autoturisme, 
victime sigure ale gropi lor-capca
nă. De asemenea, trebuie avut 
în vedere că drumurile proaste 
uzează mai mult și motoarele, am- 
breiajele și cutiile de viteză, că se 
consumă mai multi carburanți. Dacă 
cineva ar face un calcul comnlet. s-ar 
vedea că, din cauza drumurilor, 
pagubele se ridică. în fiecare lună, 
la multe milioane de lei.

Cînd vor fi reparate străzile 
amintite, ca și altele aflate în ace
eași suferință 7

întrebarea am adresat-o tovară
șului ihg. Ion Ienureanu. directorul 
Domeniului public din Capitală, 
care ne-a declarat :

— Toate forțele umane și mate
riale de care dispunem la ora ac
tuală au fost mobilizate exclusiv 
la repararea drumurilor. Au priori
tate cele ne care circulă mijloacele 
de transport in cgmun și cele cu tra
fic greu. Munca este neîntreruptă, 
în trei schimburi, pe baza unui 
program care se analizează săntă- 
mînal, pentru a-l adapta cerințelor, 
în fiecare zi dispunem de circa 250 
tone de asfalt turnat, de la stația 
Panduri, care este dirijat spre locu
rile unde se fac reparațiile. în 
ultima decadă a lunii februarie. Îm
preună cu Institutul de cercetări în 
transporturi experimentăm utiliza
rea unor mixturi asfaltice reci, 
stocabile. care să poată fi folosite in 
orice condiții. Trebuie să spunem că, 
spre deosebire de 1978, cînd in fe
bruarie stația de asfalt era încă în 
reparație și s-a ajuns Ia deteriorări 
și mai mari, pe multe străzi, a căror 
înlăturare a durat pină în luna 
mai, anul acesta s-a lucrat mult mai 
bine si. în linii mari, repararea stră
zilor va fi terminată oină la sfîrșitul 
primei decade a lunii martie.

Noaptea, dacă reușești să scapi de 
prima gură de canal, ai toate șansele 
să nimerești a doua. Atenție! Evi
tați str. 7 Noiembrie. De vineri s-a 
luat măsura ca pe aici să circule 
numai vehiculele autorizate... să se 

strice?

I-am promis tovarășului director 
al domeniului public că vom re
veni la data stabilită pentru a vedea 
cum vor arăta atunci străzile. Nu 
vrem să dăm sfaturi serviciului de 
specialitate al municipalității, dar ne 
întrebăm dacă pină vor fi făcute 
reparații definitive, care, desigur, 
vor dura incă mult timp, nu s-ar 
impune astuparea provizorie a gro
pilor, pentru a evita deteriorarea 
mașinilor și noi accidente produse 
din cauza acestor gropi.

Al. PLAIEȘU
Foto : E. Dichiseanu

Spre sfîrșitul iernii sau începutul 
primăverii organismul începe să 
resimtă lipsa unor vitamine și săruri 
minerale din alimentație. Există pă
rerea că în acest anotimp alimenta
ția nu poate conține toate vitami
nele necesare. împărtășiți această 
opinie ? întrebarea o adresăm to
varășei dr. Mioara MINCU, direc
toarea policlinicii „Dr. I. Cantacu- 
zino" din Capitală.

— Intr-adevăr, conținutul în vita
mine variază In raport cu anotimpul, 
iar tn cursul toamnei și iernii pro
dusele alimentare sint mai sărace 
în vitamine. De aceea și problema 
echilibrării lor îmbracă alte aspecte 
iarna decit vara. Dacă sînt mai pu
ține — și acesta este adevărul — tre
buie să știm in special noi femeile 
care avem răspunderea sănătății 
familiei, șă le procurăm și să diver
sificăm meniurile in așa fel incit 
variațiile sezoniere să nu se resimtă 
în starea de sănătate. Lucru per
fect posibil pentru 
că și în sezonul 
rece avem la dis
poziție legumele 
și fructele nece
sare pentru aco
perirea cerințelor 
de vitamine ale
organismului. Mă voi opri numai la 
cîteva.

Cartoful, leguma cu cea mai mare 
valoare nutritivă, este bogat în vi
tamina C, complexul B etc., sfecla 
roșie pe lingă potasiu, calciu și fos
for conține vitaminele C. Bt. Bj, țe- 
lina vitaminele A, B. C, PP ; ceapa 
este bogată tn zaharuri, vitaminele 
C, B și substanțe fitencide cu acțiune 
antibiotică (întîlrțife și în usturoi), 
Varza murată și în genere mură
turile sînt cele mar bogate surse de 
vitamină C ț conopida conține vita
minele C, A, Bt, K. Ciupercile au 
o valoare nutritivă egală cu a cărnii 
și au în plus, fată de aceasta, vita
minele Bi. B>. C. A și D în cantitate 
mai mare. Merele, perele, lămîile, 
portocalele se remarcă prin conți
nutul ridicat în vitaminele C, Bi, A. 
ș.a.

— Se înțelege, intervine și 
priceperea de a alege. Ce cri
terii trebuie să stea la baza pre
ferințelor noastre 7

— în alegerea alimentelor tre
buie să ținem seama zilnic că, după 
lapte și derivatele acestuia. legu
mele și fructele sînt alimentele cu 
valoarea nutritivă cea mai impor
tantă. E adevărat, aportul, caloric al 
fructelor și legumelor este mai re
dus comparativ cu alte alimente, dar 
prin marea lor bogăție de vitamine 
și săruri minerale ele sînt indispen
sabile pentru desfășurarea proce
selor fiziologice in organism. De 
aceea este bine de reținut : la fie
care prînz să fie incluse in meniu 
salată și fructe. Conservele de 
fructe sînt aproape echivalente cu 
cele proaspete.

— In ce măsură lipsa vita
minelor diminuează rezistența 
organismului, capacitatea lui de 
apărare ?

— S-a constatat că anumite viroze 
respiratorii sau gripale apar mai 
frecvent la copiii rahitici (boală 
datorată lipsei vitaminei D. denu
mită și antirahitică). Cercetătorii au 
vrut să se convingă că hipovitami- 
noza D este cauza scăderii rezisten
tei organismului fată de virusul gri
pal. Experiențele au arătat că or
ganismele menținute la o „dietă"

săracă In vitamina D s-au îmbolnăvit 
într-un procent semnificativ mai 
mare, bolile fiind cu atît mai grave 
cu cit alimentele aveau mai puține 
vitamine. Observații similare s-au 
înregistrat și in lipsa vitaminei C. 
Sau, alt exemplu. La începutul seco
lului nostru nu se cunoștea că vita
minele se găsesc în cantitate mai 
mare In învelișul cerealelor și ce rol 
joacă ele în organism. în rîndul 
oamenilor a căror hrană se baza 
exclusiv pe orez decorticat. lipsit 
de vitamine (în special Bi), au apă
rut frecvent cazuri de paralizie. Dar 
progresele biomedicale înregistrate 
și în acest domeniu oferă suficiente 
mijloace pentru prevenirea hlpo- 
vitaminozelor și a consecințelor lor.

— Legumele, fructele pot juca 
rolul de aliment-medicament ?

— Da, Numeroase cercetări arată 
că in lipsa unei vitamine sau unui 

complex de vita
mine apar dife
rite boli (avita
minoza A favo
rizează boli de 
piele, hipovitami- 
nozele B. tulbu
rări ale sistemu

lui nervos : iritabflltate. scăde
rea atenției, a capacității de e- 
fort etc.). Din practica mea me
dicală. pot spune că. in mort nor
mal, intr-o alimentație echilibrată 
intră suficiente vitamine fără a fi 
nevoie de un supliment sub formă 
de comprimate. Introducerea unui 
aliment bogat in vitamine poate 
restabili echilibrul întregului meca
nism metabolic prin intărirea verigii 
mai slabe. De pildă, drojdia de bere 
— foarte bogată în vitaminele com
plexului B — este un aliment-medi
cament pentru cei cU carență de vi
tamină B. Salata verde, care nu 
conține o celuloză prea dură, acțio- 
nlnd, ca un sedativ, este foarte in
dicată pentru masa de seară. Pen
tru combaterea balonărllor, de care 
suferă multe persoane, se reco
mandă ca ultima masă a zilei să fie 
o salată de crudități (morcovi, te- 
lină, ridiche neagră, măr ras etc.), 
fără pîine și fără alte alimente.

— Și modul de preparare In
fluențează valoarea nutritivă a 
alimentelor. Cum pot fi păstrate 
integral vitaminele și sărurile 
minerale 1

— Dau cîteva sfaturi în spe
cial tinerelor care nu au experiență. 
De pildă, curățatul legumelor și 
fructelor : coaja o vom îndepărta in 
strat foarte subțire, deoarece vitami
nele C, P sau A, ca și cele din com
plexul B, se găsesc mai ales în par
tea exterioară a legumelor si fruc
telor (de retinut : cartofii fierți in 
coajă își păstrează mult mai bine 
vitaminele). Este foarte indicată fo
losirea cratiței cu aburi, sub pre
siune, pentru a păstra valoarea nu
tritivă a alimentelor și pentru a le 
face mai ușor digerabile. Pentru su
ferinzii digestivi, merele coapte re
prezintă un desert ideal.

Pină la apariția legumelor și ver
dețurilor de primăvară, în unitățile 
„Plafar" găsim numeroase surse de 
vitamine : urzici (foarte bune pen
tru combaterea anemiilor), cătină, 
măceșe, siropuri din frunze și co
nuri de brad etc. cu care se pot face 
cure de vitaminizare, tonice, reco
mandate în special copiilor și tine
retului pentru refacerea după efort.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Suporterul
de pe ultima suta 

de metri

scrisorica de susținere. „Binevoitor" — un 
vecin de la etajul IX. Vinovatul — lacrimă! 
Victima — ce poate fi mai rău. Pină și de 
fracturarea propriei mîlni ar fi vinovată ! 
Bineînțeles, scrisorica n-a avut nici un 
efect. Dar s-a voit să aibă. Moral, minciuna 
s-a consumat. Riscul a planat. Ceva trebuie 
întreprins în contra acestor minciuni, care 
păstrează distanta de siguranță pentru 
autorii lor, dar de împroșcat, împroașcă.

în desfășurarea unui proces intervin tel 
de fel de persoane. Unii cu adevărul și de 
partea lui, alții — din păcate — cu minciuni 
și de partea minciunii. Scopul, și al unora 
și al altora, e să facă adevărul (respectiv 
neadevărul) să plutească deasupra. Bine
înțeles că. pină Ia urmă, nu iese la supia- 
tață decit adevărul. Ca să fie și mai sigur 
acest triumf, martorul rostește un jurămint, 
pe care dacă-1 încalcă, e sancționat.

Pină aici lucrurile sînt limpezi. Iată însă 
că, uneori, apare în procese un nou tip de 
„suporteri" : mincinoșii prudenți. Ei nu se 
înfățișează ca martori, nu depun jurămint. 
Acționează de la distantă, prin scrisori și 
referințe extrajudiciare. Au. nu au efect 
susținerile lor. sînt. nu sînt luate în seamă, 
ei, solidarizîndu-se cu strimbătatea. în
cearcă. Dacă se prinde, bine, dacă nu — 
lasă cel puțin ..o impresie".

La recursul sentinței nr. 345/1978 date în 
dosarul Judecătoriei sectorului 3, a apărut 
o asemenea mărturie de la distanță. Pină 
la ivirea ei. se materializase următoarea si
tuație de fapt : Radu G., tată a doi copii, 
obișnuia să vină acasă beat si să-și maltra
teze soția. Numeroase certificate, procese- 
verbale. constatări judecătorești’ evidenția
ză. fără tăgadă, o comportare brutală, 
antisocială. însuși vinovatul a recunoscut 
că vine beat, vecinii de palier și de la 
etajul inferior au declarat că sînt îngroziți 
ce se petrece în acea familie ; dar. pe 
ultima sută de metri, iată că apare și

La „Tic-tac"; 
în ceasul al 12-lea
Faptul că șeful de restaurant Duca

Nicolae a fost schimbat în 7 ani de la 7 
unități, comparativ cu faptul că alimentația 
publică din Deva este reprezentativă, con
duce logic spre următoarele două posibili
tăți : sau alimentația publică merge bine 
tocmai pentru că D. N. a sfințit atltea 
locuri (localuri), sau nu și-a găsit locul 
(localul), pentru că el și civilizatul comerț 
devean nu se asortau. în realitate, valabilă 
este a treia ipoteză : cu toate că a lucrat 
exclusiv in sectorul alimentar. D. N. nu a 
luat seama la proverbul cu brînza bună...

Ce-și imagina D. N. 7 Că dacă este res
ponsabil capabil își poate permite să 
adoarmă beat în timpul programului, să 
insulte clienții și să dispună de personal 
după bunul plac. Sub acest din urmă aspect, 
abuzul începea de la încadrarea in muncă. 
Noua venită era chemată în birou, măsurată 
cu ochi de expert și i se spunea : „De mult 
aștept un om de Încredere. Dacă ai să fii 
de âcord cu mine, totul o să meargă bine". 
Pină să se dumirească solicitanta cum este

cu încrederea, 1 se și cerea primul acord. 
Acord pentru o plimbare cu mașina. In caz 
de refuz, era trecută să fiarbă oase pentru 
clinele „patronului". Pedeapsă provizorie, 
represiunea propriu-zisă abia urmînd : in
vective grele strigate în public, mult peste 
ce poate suporta urechea, pină ce ori res
ponsabilul, ori subalterna își făcea 
bagajele. După cum afla sau nu afla con
ducerea întreprinderii comerciale. Dar. cel 
puțin o dată pe an. conducerea afla și îi 
schimba lui D. N. cuibul.

Ultima oară a fost transferat la „Tic-tac". 
Denumire cit se poate de sugestivă. Ea 
trebuia să-i amintească lui D. N.. de cite 
ori trecea pragul unității, că a sosit ceasul 
al 12-lea și că dacă nu se potolește. îi va 
bate gongul. Dar, vai ! El a interpretat 
simbolul altfel. Ticăitul de pe firmă ii făcea 
inima să-l bubuie, iar dacă îi bubuia inima, 
li bubuia și el pe clignti. Și pe colege. 
Pină ce-a duduit desfacerea contractului 
de muncă. Contestată în justiție, procesul 
s-a încheiat, pentru năbădăiosul șei, eu un 
previzibil eșec.

Proces.,, 
în jurul cozii

încă de la data de 24 mai 1976, încă din 
interogatoriul pe care-1 lua atunci, prin in
termediul instanței. lui Neagu Vasile. 
reclamantul Pișcu Andrei scormonise 
conștiința pîrîtului cu aceste necruțătoare 
întrebări : „Recunoașteți că aveți un cîine 
pe eare-1 țineți tot timpul dezlegat 7 Recu
noașteți că aveți cotețul cîinelui lîngă 
geamul încăperii nr. 7?“.

Din confruntarea răspunsurilor-și corobo
rarea lor cu alte probe, s-a putut stabili că 
cerberul sălășluia. de fapt. în șură, nu-i 
mușca pe cei din curte, dar avea obiceiul 
Imposibil să se plimbe pe sub fereastra 
camerei nr. 7 și să se dea la vizitatori.

Cineva a deschis mai bine ochii recla
mantului (ori el și-a completat cultura 
juridică, autodidact), cert e că. în noiembrie 
1977, a revenit ir» fata justiției, afirmînd 
acest răspicat punct de vedere :

— Solicit ca Neagu V. să-și țină cîinele 
legat in dreptul său de proprietate 1

PîrituJ mai încerca o șansă :
— Sînteti de acord să fie dezlegat măcar 

între orele 21.00 și 7.00 7
— Nu sint de acord 1
— Ia gindiți-vă : pină acum doi ani nu 

aveați și dumneavoastră un cățel 7
— Am avut cîine, în urmă cu zece ani, 

dar cînd II țineam dezlegat îl legau pîrîtii.
Starea de beligerantă avînd rădăcini atît 

de vechi în timp, devenea limpede că 
disputa nu mai e o dispută de fapte, ci de 
principii. Nu se mai punea problema nu
mai dacă zăvodul să fie priponit ori ba, 
ci de a se recunoaște cine are și cine nu 
are competenta asupra cotețului. Cum zicala 
spune că unde-s doi juriști sint trei păreri, 
opiniile contradictorii nu s-au lăsat aștep
tate. Pe de o parte s-a zis : „reclamantul 
nefiind proprietar tabular asupra imobilu
lui. nu este îndreptățit să ceară legarea 
cîinelui. deoarece acest lucru este de atri
butul coproprietarilor". Intr-o exprimare la 
fel de aleasă, sugerind o la fel de temeinică 
stănînire a materiei, ș-a relevat că. totuși, 
reclamantul „fiind proprietar extratabular 
asupra unei cote părți indivize din imobil, 
lăsarea cîinelui dezlegat i-ar ocaziona pre
judicii".

în această dezbatere aprinsă, numai 
dulăul nu avea nici o părere. Și rău făcea

pentru că. din cauza lui. instanța a fost 
nevoită să facă o descindere la fata locului.

După încă un proces și incă un recurs, 
în problema cotețului s-a făcut oarecare 
liniște. Dar cîinele, după cum se zvonește 
prin Zărnești, e cuprins de apatie. Se învă
țase cu evacuările, cu poștașul care aducea 
citații, cu executorii etc. Așa. acum, 
căscînd și scărpinîndu-se fără rost printre 
pale și bulumaci, suferă de un tot mai 
accentuat complex de ignorare.

Din caietul 
grefierului

„Pirita s-a certat cu tatăl ei că acesta 
li provoacă degradarea oalelor de gătit 
fierbîndu-le pe sobă".

(Martora Eufrosina M. în dosarul 
Judecătoriei Brașov, nr. 3749/78).

„Arătîndu-i-se fotografiile calului corp 
delict, martorul precizează că nu șe asea
mănă cu calul cumpărat de la inculpat 
deoarece are talie mare și nu este oarbă. 
La miliție, martorul a declarai că iapa corp 
deliet era necorespunzătoare, pentru că 
mergea doar -la trav-, spărgindu-i sticlele 
din căruță, iar in instanță invocă faptul că 
iapa -nu trage la greu-, ceea ce este cu 
totul altceva".

(E vorba de oscilațiile martorului 
loan Novacovici, in pricina nr. 800/ 
1978, de la Judecătoria Lugoj).

Sergiu ANDON
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CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL SCORNICESTI-OLT
___________________________________________________________ __ _________ «

pornește hotărît la drum, dezvoltând bogata experiență acumulată pentru realizarea obiectivului esențial:

PRODUCȚII MAXIME IN TOATE SECTOARELE,
TOȚI LA NIVELUL FRUNTAȘILOR!

Consiliu! unic agroindustrial de stat și cooperatist Scornicești-Olt 
cuprinde cooperativele agricole Scornicești, Mărgineni, Mogoșești și Ne- 
greni, ferma Constantinești aparținînd de I.A.S. Scornicești, asociația eco
nomică vitipomicolă și asociația complexă de creștere a animalelor — 
asociații la care participă toate cele patru cooperative agricole, liceul agro
industrial și cooperația de consum.

Trecerea la noul cadru organizatoric găsește consiliul unic agroin
dustrial din Scornicești pregătit să valorifice din plin o bogată experiență 
acumulată în ultimii doi ani în conducerea și organizarea unitară a activității 
unităților care au făcut parte din fostul consiliu intercooperatist. încă din 
anul 1976, în raza fostului consiliu intercooperatist a început aplicarea unui 

program de măsuri privind concentrarea, profilarea și specializarea pro
ducției, creșterea producției vegetale, animale, prelucrarea produselor 
agricole și sporirea eficienței economice. Practica, înseși realitățile muncii și 
vieții satelor au dovedit că hotărîtoare pentru sporirea producțiilor și a 
puterii economice a unităților sînt unirea eforturilor pentru executarea unor 
ample lucrări de îmbunătățiri funciare, realizarea in comun a unor obiec
tive productive, întrajutorarea cu mijloace mecanice și forță de muncă. încă 
de la început, obiectivul prioritar l-a constituit apropierea și apoi egalizarea 
nivelului de dezvoltare a tuturor unităților din consiliu. în timp ce coopera
tiva agricolă Scornicești ajunsese la un înalt nivel de dezvoltare, celelalte 
trei cooperative din consiliu erau mult rămase în urmă, două dintre ele — 
Negreni și Mogoșești — avînd programe de redresare economică. Genera

lizarea experienței cooperativei din Scornicești, sprijinul acordat de aceasta 
a determinat ca și în celelalte unități să se obțină rezultate economice bune, 
în numai doi ani, cele două cooperative și-au achitat integral datoriile bă
nești către stat, iar C.A.P. Mărgineni a trecut în rîndul unităților fruntașe. 
Edificator este faptul că anul trecut, pe întreg consiliul, producția medie la 
hectar a fost de aproape 7 000 kg de porumb boabe, 5 000 kg grîu, iar de 
la fiecare vacă s-au obținut 3 600 litri de lapte. Evident, aceste rezultate 
constituie o primă etapă în creșterea producției pe întreg consiliul.

Publicăm în pagina de față principalele direcții de acțiune, forme de 
organizare și desfășurare a activității — unele folosite cu rezultate foarte 
bune, altele inițiate recent — spre a fi studiate și de celelalte organisme 
nou create, în vederea generalizării lor potrivit condițiilor specifice.

BINE ORGANIZAT, 
SECTORUL MECANIC

IȘI REVITALIZEAZĂ FORȚA

Cînd se „îngrașă" cîmpul, cresc recoltele Bateriile etajate ale „uzinei" de produs ouă

Sectorul unic mecanic cuprinde în principal 140 de 
tractoare. 44 de combine C-12. 78 de grape cu discuri, 
31 de semănători pentru culturi păioase si 43 de se
mănători pentru plante prăsitoare. In fiecare secție a 
stațiunii de mecanizare au fost constituite formații 
specializate de mecanizatori ce servesc toate unitățile 
agricole din consiliu : 4 de împrăștiat amendamente, 
5 de transport și împrăștiat îngrășăminte organice, 5 
pentru administrarea îngrășămintelor chimice. 5 pen
tru erbicidarea culturilor, precum si formații pe an
samblul consiliuluj specializate pe efectuarea trata
mentelor fitosanitare. executarea unor lucrări de îm
bunătățiri funciare si pentru întreținerea pășunilor. 
Trecerea utilajelor ce aparțineau fermei I.A.S. în 
subordinea sectorului unic mecanic va asigura folo
sirea lor mai bună, sarcină de care răspunde si șeful 
fermei I.A.S. El are datoria să întocmească planul de 
muncă pentru fiecare utilai în parte, să asigure con
diții tehnice, materiale si front de lucru ca acestea să 
fie folosite din plin.

PODZOLUL
IN COMPETIȚIE 

CV CERNOZIOMUL
Esențială pentru creșterea producției vegetale. în 

condițiile pedoclimatice ale consiliului Scornicești. este 
ridicarea potențialului productiv al pămîntului. Supra
fața agricolă a consiliului — 14 600 hectare, din care 
12 600 teren arabil, este formată din soluri podzo- 
lice si smolnite. cuprinse în categoria a patra de fer
tilitate. Pornindu-se de la experiența cooperativei 
agricole Scornicești s-a Întocmit un program ca pe 
Întreaga suprafață să se aplice un complex de lucrări 
agroameliorative pentru ridicarea potențialului pro
ductiv al podzolului Ia nivelul cernoziomului. Se pre
văd :
• Aplicarea de amendamente pentru corectarea aci

dității solului, lucrarea repetîndu-se la 5—6 ani, pe 
aceeași suprafață.

• Afînarea adîncă o solului — o dată la 3—4 ani.
• Administrarea unor mari cantități de îngrășăminte 

organice, astfel Incit aceeași suprafață să fie fertili
zată o dată la 4—5 ani.
• în acest an se va aplica proiectul de organizare a 

teritoriului pe 6 000 ha.
• înființarea unui lot experimental permanent, care 

să funcționeze ca centru unic de cercetare, unde se 
vor aplica tehnologiile de cultură si metodele de lu
crare a pămîntului cele mai moderne, se vor verifica 
soiurile si hibrizii ce dau cele mai bune rezultate în 
condițiile locale.

ZOOTEHNIA 
IN PLIN PROCES 

DE CONCENTRARE 
ȘI SPECIALIZARE

Un obiectiv fundamental al programului stabilit pe 
consiliu îl constituie concentrarea si specializarea pro
ducției zootehnice. Forma de bază o constituie aso
cierea celor patru cooperative agricole și a fermei 
I.A S. pentru realizarea unor complexe moderne de 
creștere a animalelor, ceea ce va asigura dezvoltarea 
echilibrată și armonioasă a fiecărei unită(i agricole din 
consiliu. Din planul pe acest an am reținut cîteva 
obiective mai importante.
• La C.A.P. Negreni : pînă la sfîrșitul lunii august 

se va termina construcția si se va popula complexul 
de creștere si îngrăsare a porcilor (50 000 capete).
• La C.A.P. Mogoșești : s-a încheiat construcția și 

se va popula. în următoarele zile, complexul de creș
tere Si îngrăsare a tineretului taurin (3 750 capete). 
Tot aici începe construcția îngrăsătoriei de berbecuți 
(12 000 capete).
• La C.A.P. Mărgineni : este în construcție prima 

din cele două ferme de vaci pentru lapte (de cîte 680 
capete).
• La C.A.P. Scornicești : modernizarea sectorului 

avicol prin introducerea de baterii etajate, ceea ce 
asigură creșterea efectivelor de păsări de 3—4 ori pe 
aceleași spatii construite.

SATUL DE AZI
PUNE TEMELIA VIITORULUI 

ORAȘ AGROINDUSTRIAL
O sursă Importantă de sporire a veniturilor unită

ților din consiliu o reprezintă activitățile cu caracter 
neagricol, care permit utilizarea deplină, pe tot par
cursul anului, a forței de muncă. La C.A.P. Scornicești, 
ca și la celelalte cooperative din consiliu s-au pus ba
zele unor activități industriale și se acționează pentru 
lărgirea lor. Ca urmare, acest sector, pe ansamblul con
siliului. va aduce venituri de peste 80 milioane 
lei pe an.

Specific fazelor superioare de organizare a consi
liului unic agroindustrial este trecerea la prelucrarea 
sau semiindustrializarea unor produse și materii agri
cole. La Scornicești există un puternic nucleu de pre
lucrare a unor produse agricole, ce va fi extins pe 
viitor. Ceea ce se cuvine subliniat este că, prin extin
derea activităților industriale și a celor de prelucrare 
a produselor agricole, în consiliul Scornicești activi
tatea din agricultură se desfășoară neîntrerupt, forța 
de muncă fiind ocupată pe tot parcursul anului. Do
vadă, pe întregul consiliu s-au asigurat deja condiții 
ca 1 800 de cooperatori să desfășoare o activitate per
manentă, pe tot parcursul anului, iar ceilalți vor putea 
efectua cel puțin 250 de rtorme de categoria I.

Perimetrul actual al terenurilor agricole, vetrele satelor, principalele unitâțl șl obiective economice ale consiliului unic agroindustrial de stat 
șl cooperatist Scornicești: 1. Consiliul popular al comunei Scornicești; 2. C.A.P. Scornicești; 3. Ferma zootehnicâ a cooperativei agricole Scor
nicești ; 4. Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii ; 5. Abator; 6 Complexul de sere; 7. Ferma de creștere a puilor de carne ; 8. Ferma
de creștere a găinilor ouâtoare ; 9. Complexul pentru creșterea porcilor; 10. C.A.P. Negreni; 11. C.A.P. Mărgineni; 12. Complexul de creștere a 
vacilor pentru lapte; 13. Complexul industrial și de construcții; 14. C.A.P. Mogoșești; 15. Complexul de creștere și ingrășare a tineretului taurin ; 
16. Ferma I.A.S. Scornicești; 17. Lotul experimental permanent; 18. Pășuni model ale întreprinderii de întreținere și exploatare a pajiștilor

CONSILIUL UNIC 
AGROINDUSTRIAL 
SCORNICEȘTI

SE INVESTEȘTE MULT, 
SE CONSTRUIEȘTE 

CU FORȚE PROPRII
Unitățile din consiliu] unic agroindustrial Scornicești 

vor realiza. în perioada 1979—1980. un volum de in
vestiții de 190 milioane lei. Cea mai mare parte — 
peste 100 milioane lei — trebuie să se realizeze în 
acest an. în acest mare volum de investiții, unitățile 
agricole participă cu peste 82 la sută din valoarea lu
crărilor. și numai 18 la sută sînt credite pe termen, 
lung. Este o dovadă a faptului că în consiliul agro
industrial Scornicești s-a înțeles temeinic necesitatea 
ca o parte cîț mai mare din valoarea nou creată să 
fie alocată dezvoltării, în ritm înalt, a fiecărei unități. 
Adunarea generală a hotărît ea fiecare -cooperativă 
agricolă, în raport cu posibilitățile de care dispune, să 
repartizeze între 40 si 60 la sută din producția netă 
fondului de acumulare.

Dat fiind volumul mare de investiții pentru noi 
obiective, sau extinderea si modernizarea unor sec
toare de producție. în cadrul consiliului unic agro
industrial a fost constituită o formație de constructori 
care execută cu forțe proprii un mare volum de lu
crări. Cei peste 90 membri ai formației participă și la 
realizarea unor obiective complexe ce se construiesc 
de către unităti de stat specializate. în plus, contribuie 
la construirea de locuințe proprietate a membrilor 
cooperatori.

SPECIALIȘTII - 
OAMENI DE ACȚIUNE

Consiliul dispune de un puternic grup de specialiști 
format din inginerul-șef, medicul veterinar-șef, eco- 
nomistul-șef. Lor li se adaugă si tehnicienii care se 
ocupă de executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
întreținerea pajiștilor, contractarea produselor agri
cole. aplicarea tratamentelor fitosanitare. administra
rea îngrășămintelor chimice. Potrivit hotărîrii adunării 
generale a consiliului unic agroindustrial, fiecare spe
cialist sau tehnician din acest grup nu va controla sau 
Inspecta activitatea, ci va răspunde precis de fiecare 
sector de activitate, de înfăptuirea acțiunilor stabilite 
si de îndeplinirea prevederilor cuprinse în planul de 
producție.

Echipa de construcții la lucru : înalță, la Mărgineni, 
ferma de creștere a vacilor pentru lapte

Iarna, după ce cooperatorii au strîns totul din cîmp 
devin... muncitori industriali

MAI PUȚINE ȘEDINȚE, 
MAI MULTA MUNCA 

PE TEREN...
La Plenara C.C. al P.C.R. din 1 februarie, tovarășul 

Vasile Bărbulescu a ridicat problema ședințelor ce 
macină timpul specialiștilor, al altor-cadre de condu
cere din unitățile productive. Ce se face pentru in
staurarea unui spirit de muncă practic, eficient și 
operativ ? „în trecut, au existat unele paralelisme — 
ne spunea tovarășul Vasile Bărbulescu. președintele 
biroului executiv al consiliului. Rezultatele unei zile 
de lucru se analizau în consiliul de conducere al coo
perativei. la comitetul de partid pe cooperativă, la 
consiliul popular, la comitetul comunal de partid, la 
consiliul intercooperatist si la diferite organe de la 
județ. în asemenea situație, specialiștii nu aveau timp 
să acționeze practic, pe cîmp. de fapt locul unde tre
buie să fie prezenti pentru a îndruma si organiza 
activitatea. Noi am redus ședințele la strictul necesar, 
în cadrul consiliului agroindustrial, toate aceste pro
bleme vor fi analizate in biroul executiv, care va 
stabili totodată măsurile ce urmează să fie aplicate".

GATA PENTRU CAMPANIA 
DE PRIMĂVARA!

In chemarea la întrecere, pentru depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1979. adresată către toate consiliile 
unice agroindustriale din țară, oamenii muncii — me
canizatori. cooperatori si specialiști — din consiliul 
agroindustrial Scornicești s-au angajat să obțină. în 
medie la hectar ne întregul consiliu, mai mult cu 
500 kg grîu. 800 kg porumb boabe și 220 kg floarea 
soarelui decît producțiile planificate. Pe această bază, 
la fondul de stat vor fi livrate peste prevederi impor
tante cantităti de produse agricole. în bună parte, pre
gătirile pentru lucrările agricole de primăvară sînt 
încheiate.
• Toate tractoarele si utilajele agricole au fost re

parate si sînt gata să intre in brazdă.
• Unitățile agricole din consiliu și-au procurat în 

totalitate cantitățile de semințe. în structura de soiuri 
si hibrizi prevăzută în planul de cultură.
• Pe întreaga suprafață cu grîu s-au administrat 

suplimentar îngrășăminte azotoase.
• în plantațiile de vii si pomi au fost efectuate 

tratamentele fitosanitare.
Analizînd stadiul executorii si a celorlalte lucrări, 

adunarea generală a hotărît intensificarea acțiunilor 
de fertilizare cu îngrășăminte organice ne 1 200 ha. de 
scarificare a celor 3 000 ha și de administrare a amen
damentelor calcaroase pe 2 500 ha. Pentru încheierea 
acestor, acțiuni oină la începerea Muncilor în cîmp, 
sectorul unic mecanic a întocmit grafice de lucru ce 
cuprind tortele necesare, termenele de execuție și 
cine răspunde pentru fiecare obiectiv.

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ
Foto : Mihal Alexe

(Urmare din pag. I)
general utilajele pentru export, 
industria minieră și refractară. Iar 
dovada imediată a eficientei măsu
rilor luate o reprezintă îndeplinirea 
și chiar depășirea planului produc
ției fizice pe luna ianuarie la a- 
proape toate sortimentele : utilaje 
metalurgice — 100,7 la sută, utilaje 
hidromecanice — 100.4 la sută,
unelte pneumatice — 135,5 la sută, 
piese turnate din oțel — 114,7 la sută, 
forje — 193,6 la sută. Singurele sor
timente la care nu s-a realizat pla
nul pe luna ianuarie sînt utilajele 
chimice (deoarece nu s-au primit la 
timp unele oțeluri inoxidabile din 
import) și piesele turnate neferoase.

Muncitorii și specialiștii de la 

„Independența" au înțeles, deci, să 
dea dovadă de autoexigență, să 
caute, in primul rind, in propria 
unitate soluții pentru sporirea pro
ducției fizice. După cum se observă 
Insă, nu s-a recuperat nimic din res
tanțele pe anul trecut Și aceasta 
deoarece principalul obstacol în 
desfășurarea producției l-a consti
tuit și continuă să-l reprezinte a- 
provizionarea necorespunzătoare cu 
materii prime și materiale. „Toate 
comenzile restante de anul trecut 
și pentru care avem asigurată baza 
materială sînt în lucru, ne spune 
tovarășul Niță Moldovan, șeful sec
ției mecanică 2. Facem tot ce este 
posibil pentru recuperarea restan
țelor. Dar cînd ne lipsesc o serie 
de profile, tabla, oțelul, piesele tur

nate nu putem acționa în nici un 
feL Aprovizionarea defectuoasă cu 
materiale dereglează și procesul de 
cooperare cu celelalte secții din 
întreprindere".

Realizarea producției fizice
Evident, minusurile în aprovizio

narea tehnico-materială au drept 
consecință directă nerealizarea pro
ducției fizice la întreprinderea „In
dependenta". Consecințele merg însă 
și mai departe, deoarece furnizorii 
sînt la rîndul lor și beneficiari ai 

utilajelor realizate aici. Este încă 
unul din argumentele care pledează 
pentru respectarea strictă a obliga
țiilor contractuale. Iată un singur 
exemplu. Conducerea întreprinderii 

de mașini electrice București a soli
citat în repetate rînduri unității 
sibiene să livreze neîntîrziat utila
jele contractate, rămase restante de 
anul trecut. In aceste cereri a omis 
să menționeze un singur lucru și 
anume că ea însăși are o restanță de 

116 motoare șl din această cauză nu 
s-au putut executa peste 230 tone 
de utilaje In valoare de 12 milioane 
lei.

Ținind seama de situația creată, 

deschidem cunoscuta rubrică a 
ziarului nostru — „Dispeceratul pu
blic al cooperării întreprinderilor 
pentru realizarea producției fizice" 
într-o formulă inedită. Pe de o 
parte, întreprinderea „Independenta" 
are restanțe față de unele uni

tăți din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Să amintim cîteva dintre ele : 
„Inox“-Tîrgoviște, „Progresul“-Brăila. 
„1 Mai“-Ploiești. I.M.G.B.. I.P.A. 
Slatina, combinatele de utilaj greu 
din Cluj-Napoca și Iași, întreprin
derea de țevi „Republica" ș.a. Pe 
de altă parte, o serie de furnizori 
din subordinea celor două ministere 
au restanțe față de întreprinderea 
„Independența".

• Combinatul siderurgic Galați 
are de livrat în acest trimestru 243 
tone table din restanța de anul tre
cut.
• întreprinderea „Republica“-Bucu- 

rești este restantă cu 51 tone țevi.
• întreprinderea de panouri și ta

blouri electrice din Alexandria are 
o restanță de 121 tablouri de co
mandă pentru utilajele metalurgice.

• întreprinderea de produse re
fractare „Unirea“-Tirgu Jiu nu a 
livrat 140 tone cărămizi refrac
tare. De altfel, unitățile din ca
drul Ministerului Industriei Metalur
gice au o restanță totală de 514 tone 
cărămizi refractare.

Ca atare, invităm conducerile 
celor două ministere să intervină 
fără întîrziere cu măsuri concrete și 
să stabilească termene precise pen
tru lichidarea tuturor restanțelor. 
Este modalitatea de lucru cea mai 
firească, prin • care se poate acționa 
atît in interesul fiecărei unități în 
parte, cit și al economiei naționale 
în ansamblu.
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Se împlinesc zilele acestea trei decenii de la istorica plenară O 
C.C. al partidului din 3—5 martie 1949, care a jalonat direcțiile 
transformărilor revoluționare, socialiste ale satului și agriculturii 
noastre. Declanșînd un proces cu semnificații profunde in viața 
întregului popor, transformarea satului a constituit pentru scriitori 
și artiști spațiu firesc de adeziune și sprijin, prilej de afirmare 
creatoare. Printre creatorii a căror prezență s-a manifestat continuu 
in acest teritoriu fierbinte supus înnoirilor se află și marele scriitor 
și cetățean al țării. George Călinescu. Publicăm, in pagina de față, 
una dintre poeziile sale închinate noii lumi a satului, care 
născuse sub ochii săi.

G. CĂLINESCU

se

Agricultură
Adeseori mi-am spus :

Pe nici o poartă-a vieții nu-mi văd numele pus ! 
De-aș fi avut putere,

Desigur pe sub mare mergeam spre Centro Terrae, 
Și-n mai puțin de-o lună

Soseam într-o cvadrigă pe somnolenta lună. 
Acum, descins din vis,

în obște cu țăranii pornesc la cîmp deschis, 
Pe-a soarelui căldură

Ca Flaccus și Virgil m-ocup de-agricultură.
Cu apa aurie,

Fîntînile curg după o strictă geometrie 
în gloria campestră,

Fiind, spre indemn la munci, o veșnică orchestră, 
Punînd la jug tractorul

In loc de boi molatici, ar într-un ceas ogorul, 
Strigindu-i hăis, cea.

Ecoul îmi răspunde voios dintr-o vîlcea. 
Nainte de amiază

Verdeața încolțită începe să se vază, 
Și cînd lumina scade

Tulpinele se-apleacă de-atîtea flori și roade, 
Apoi din fluier plîng,

Și caprele bărboase în jurul meu se string, 
Cu nara udă vine

împiedicată vaca de ugerele pline. 
Păstorii cu opinci

Aduc turma de oi în cîntec de tilinci, 
Atunci pe toți îi chem

Și le recit în prag din ultimul poem.
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Făuritorii istorieiSpiru CHINTILĂ .1
2000 DE ANI DE PATRIE

(Urmare din pag. I)
nu pentru noi și urmașii noștri ? 
Pentru cine efortul ti eroismul coti
dian, dacă nu pentru o patrie unită 
așa cum o avem astăzi ? Tot ceea ce 
construim de-a lungul și de-a latul 
țării, edificiile civilizației noastre : 
orașele noi și cele renăscute, marile 
industrii, impunătoarele hidrocentra
le ne unesc prin aceeași muncă a tu
turor și prin aceeași bucurie a lucru
lui temeinic făcut. Tot ceea ce clă
dim in conștiința noastră, cetățile 
inexpugnabile ale sufletului: dragos
tea de patrie, datoria fată de prezent, 
frumusețea de a visa ne unesc de 
asemenea in același ideal neclintit al 
unei Românii demne și libere intre 
țările demne și libere ale lumii.

Am sărbătorit anul trecut unirea

Transilvaniei din 1918 : se cuvine in 
același timp să cinstim amintirea ju
rământului de înfrățire rostit înaintea 
poporului de Stefan cel Mare și Vlad 
Țepeș in 1476 in balconul Curții dom
nești din București, marele avertis
ment aruncat istoriei la Alba lulia 
de către Mihai Viteazul ca domn al 
tuturor românilor, strigătul de revol
tă al lui Horea, chemarea la luptă a 
lui Avram lancu. Unirea din 1859 a 
Moldovei și Tării Românești, precum 
și victoriosul 23 August 1944, piatra 
de hotar a unei noi istorii romanești, 
istoria contemporană. Iată mari acte, 
mari momente ale unității noastre 
inspiratoare de pagini emoționante, 
demne de oglinda marilor fresce ar
tistice, de pana celor mai avintați ar
tiști. de făuritorii marilor simfonii și 
epopei ale socialismului.

DUMINICĂ, 25 FEBRUARIE

PROGRAMUL l

8,30 Gimnastica la domiciliu
8,40 Tot înainte I Din sumar : • Agen- , 

dă pionierească • invitatul emi
siunii : actrita Carmen Stănescu 
prezentă printre pionierii Scolii 
generale nr. 179 București

9,25 Șoimii patriei. Noi, cel de mîine
9,35 Film serial pentru copil : „Insula 

misterioasă". Coproducție anglo- 
franceză. Episodul 1

10.00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii. Concert Liszt
12.30 De strajă patriei
13.00 Teiex
13.05 Album duminical
16.45 Film serial : „Viața lui Paganini". 

Episodul 2
17.45 Finala „Cupei României- la hand

bal masculin ,,Dinamo București — 
Steaua". Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor șl culturii. 
In pauză : 1001 de seri

19.00 Telejurnal
19,20 Metamorfoze dobrogene. Reportaj 

de Comellu Leu
19.35 Cu mască... fără mască. Emisiune 

de varietăți
90.40 Film artistic : „Un ctntec pe 

Broadway" — Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane. 
In distribuție : Barbra Streisand, 
James Caan, Omar Sharif. Roddy 
McDowall, Carole Wells, Ben 
Vereen, Larry Gates. Regia : Her
bert Ross

22.40 Telejurnal

PROGRAMUL >

10.00 Concert educativ ‘
11-45 Teleșcoală
12.30 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,90 Desene animate
19.35 Telerama—sport
20,05 Bijuterii muzicale
30.35 Albina românească. Documentar 

artistic realizat de Gh. Verman și 
Florin Comea. Producție a Stu
dioului de film TV

30,55 Clubul tineretului (reluare)
21.45 închiderea programului

LUNI, 28 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Emisiune in limba maghiară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Panoramic
20.30 Roman-foileton : Poldark. Pro

ducție a studiourilor engleze. Epi
sodul 1

21.25 Mai aveți o întrebare T
21,55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

17,00 Flhcăra vie a științei — Ștefan 
Gheorghiu

17.30 Bucuroși de oaspeți. Selecțluni din 
spectacolul desfășurat la clubul 
IREMOAS din Capitală

19.30 în alb și negru : Crlstoballto — 
documentar artistic. Producție Walt 
Disney

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : Slndbad 

marinarul (reluare)
20,23 Opera în concert. „Orestia" (H) — 

de Aurel Stroe (actul I)
21.15 Telex
21.20 Un fapt văzut de aproape — 

reportaj
21,40 Film serial : Mînuitoril de bani, 

Reluarea episodului 5
22.25 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Coana Chirița — 10. Oa
meni și șoareci — 15, Generoasa 
fundație — 20. (sala Atelier) : 
Elegie — 10,30, Fanteziile lui Faria- 
tiev — 15.30; 19,30.
• Opera Română : Coppelia — 11, 
Conacul cu stafii — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10,30, Lăsați-mă să cînt 
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra* (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 10.30, (sala Gră
dina Icoanei) : Alibi — 10.30, A- 
necdote provinciale — 19.30.
< Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10.30, Efectul razelor
gamma asupra anemonelor — 15, 
Rețeta fericirii — 19.30 .
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 10.30; 19.30.
a Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 10, Fa
milia Tot — 15, Mița tn sac —
19.30, (sala Studio) : Carambol —
10.30, Ultima cursă — 15,30, Cinci 
romane de amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Ciu
lești) : Cocoșelul neascultător — 
15, Comedie fără titlu — 19.30, 
(sala Majestic) • O familie îndo
liată — 10. Goana — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu-

Biblioteca filialei din Clu|-Napoca a Academiei Republicii Socialiste România

STUDII CRITICE DEDICATE UNOR IMPORTANT! SCRIITORI ROMÂNI
Patru studii cuprinzătoa

re. fiecare în parte de di
mensiunea unei micromo
nografii. alcătuiesc sumarul 
noului volum al istoricului 
literar Al. Piru : I. Eliade 
Rădulescu. Costache Ne- 
gruzzi. Liviu Rebreanu și 
George Călinescu reprezin
tă repere esențiale ale 
creației românești, piloni 
durabili pe care s-a inăltat 
de-a lungul istoriei cultura 
noastră modernă si con
temporană.

Metoda cercetării este 
clasică si deplin adapta
tă cuprinderii unor per
sonalități complexe., deo
potrivă creatori si oa
meni ai cetătii cu preo
cupări dintre cele mai di
verse. în acest sens se 
acordă un spațiu aproape 
egal biografiei si creației, 
dar nu se ocolește nici 
ecoul operelor in conștiința 
epocii sau a posterității, 
contribuția specifică la Îm
bogățirea culturii româ
nești însoțite fiecare de 
substanțiale bibliografii ale 
operelor si de principalele 
lucrări de interpretare cri
tică. studiile de fată au ca
litatea incontestabilă de a 
fi o călăuză sigură spre cu
noașterea aprofundată a 
vieții și operei acestor 
personalități de primă im
portanță în constituirea 
culturii noastre.

în cercetarea Iul Ion 
Eliade Rădulescu. repar- 
tizînd egal spațiul între 
viață și operă. Al. Piru 
reușește să recompună din 
multiplele fatete ale scrii
torului imaginea lui unică,

„considerat in epocă cel 
mai mare poet român in 
viată", cel ce a prefigurat 
„punctul de plecare al poe
ților munteni, de la Ma- 
cedonski pină la Arghezi". 
Traducător asiduu, unic în 
epocă nu atît prin numărul 
mare de traduceri, cit prin 
ideile asupra rostului aces
tora. teoretizate in „început

operei mai cu seamă prin 
transcrierea citatului sem
nificativ. De cea mai bună 
calitate analitică ne apar 
paginile dedicate „scrisori
lor" lui Negruzzi, unde scri
itorul este văzut „tempera
ment echilibrat, clasic, mai 
mult moralist decit poet, fin 
ironist", care „percepe na
tura exterioară aproape nu

„PERMANENTE
ROMÂNEȘTI11
de bibliotecă universală", 
lingvist șl filozof niciodată 
îndeaiuns pus în valoare, 
poet, prozator, dramaturg si 
critic, om de intensă parti
cipare politică, ideolog, nu 
întotdeauna inspirat, dar 
nu lipsit de originalitate, 
organizator iscusit. Eliade 
ni se relevă ca personali
tatea cea mai importantă a 
renașterii românești de la 
începutul veacului trecut.

Lui Costache Negruzzi 1 
se rezervă cel mai mare 
spațiu în volum. Ca pretu
tindeni în exegezele sale, 
autorul înregistrează amă
nunțit datele biografiei, to
talitatea scrierilor, influen
tele dovedite sau presupuse, 
se întreprinde o analiză a

mai notional, prin interme
diul reminiscențelor livrești". 
Apropierile de o anumită 
tipologie creatoare ni se par 
îndreptățite. Astfel. „Scri
soarea XII" „este o hristoi- 
tie mai mult hilară decit 
etică, desfășurată în casca
dă. fără continuitate logică 
si fără intenții curat peda
gogice, trezind jovialitatea 
printr-un gnomlsm pur. An
ton Pann în „Povestea vor
bei" si Ion Creangă în opera 
sa vor duce mai departe 
această bufonerie în stil pa
remiologic de esență clasi
că. rabelaisiană. cu rădă
cini în cărțile populare pa
renetice de tipul „Archirie 
și Anadan". dar si în 
folclor".

Trecînd peste studiul de
dicat lui Rebreanu. exegeză 
folositoare oricui dorește să 
se orienteze în complexita
tea unei opere de referință, 
unde am fi așteptat o inte
grare firească a unor lu
crări necunoscute pină de 
curînd, să ne oprim la 
ultimul studiu dedicat lui 
G. Călinescu. Elev si emul 
al autorului „Istoriei litera
turii de la origini pină In 
prezent". Al. Piru si-a făcut 
o datorie permanentă de a 
cultiva si. cînd a fost cazul, 
de a apăra spiritul călines- 
cian. Lucrarea de fată este 
o succintă rememorare a 
existentei si operei călines- 
ciene in datele lor funda
mentale. Obiectiv si lucid, 
autorul caută permanent să 
desprindă contribuția origi
nală a lui Călinescu in do
meniul criticii si al istoriei 
literare. în proză si publi
cistică. în dramaturgie si 
estetică. Descoperind „vir
tuți geniale", cultură en
ciclopedică. o devoțiune fată 
de munca intelectuală dusă 
pină la sacrificiu, intuiție 
critică neegalată, autorul 
studiului vede in G. Căli- 
nescu un „scriitor manifes
tat exceptional in toate ge
nurile si speciile literare".

Obiective, dar deplin com
prehensive. asimilind o bo
gată bibliografie de specia
litate, însă personale în 
opinii, studiile de față BÎnt 
autentice contribuții la mai 
adînca cunoaștere a unor 
permanente ale spirituali
tății românești,

Emil VASILESCU

niș — ii, Cîntați cu mine un cîn
tec (recital de cîntece populare 
evreiești) — 18,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) x 
Spectacol muzical-distractiv „Măr- 
țișoare... mărțișoare" — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — ii; 19,30, (sala 
Victoria) : Omul care aduce rîsul 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Scene 
din viața unui bădăran — 10. Si
ciliana — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe 
fără bătrînețe — 16; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Cine 
se teme de crocodil ? — 10,30. Nota 
zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 » Petrică 
și lupul — 10; 12, Pescarul și no
rocul — 17.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ* — 10: 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri •— 15, Cine 
aiurează nu oftează — 19,30.

cinema
• Intre oglinzi paralele : SCALA 
— 9.30; 11,30; 13.30; 13,45: 18; 20, 
GLORIA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 10.30; 12,30;
14,30; 16.30; 18,30; 20,30, FEROVIAR
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30 MELODIA — 8,45; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfîrșitul „împăratului* din tai
ga : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• 80 de husari : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• A fost odată în clasa I : TIM
PURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Șeriful din Tennessee : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Explozie în Marea Egee : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
13,30; 17.45: 20.
• Condurul și trandafirul — 8;
12, Dueliștii — 15.30; 17,45; 20 :
DOINA.
• Lanțul amintirilor ; CAPITOL
— 8,30; 11; 14,30;. 17,30; 20,15.
• Aurul lui Mackenna : VOLGA
— 9; 11,30: 15; 17,30; 20.
• Vreau să vă văd : BUCEGI — 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.15.
» Poliția este învinsă x EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20,15, AURORA — 9; 10,45; 12.30; 
14,15; 16,15; 18.15; 20,15, FLAMURA
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Vlad Țepeș : LIRA — 9; 12;
15,30; 19, COTROCENI — 9,30; 12.30; 
15.30; 19.
• Condurul și trandafirul (ambe
le serii) — 9,45, Notorius — 18,30,

Omul din Lamancha — 20.30 : CI
NEMATECA.
• Prefectul de fier : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Excursie ciudată s POPULAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
• Detectiv particular x BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15;
17,45; 20.
• Drumuri In cumpănă ; DRU
MUL SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Animalul : DACIA — 9; 10,45; 
12.30; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
• Front în spatele frontului s 
GIULEȘTI — 9; 12; 15.30; 19.
• Acel blestemat tren blindat : 
FERENTARI — 10; 11,30; 13,15; 15; 
17.30; 20.
• Totul pentru fotbal : PACEA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
• Insule în derivă : VIITORUL
— 9: 11; 13,15: 15,30; 17.45; 20.
• Valsul absolvenților : FLACĂ
RA — 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună î MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
• Conspirația tăcerii : ARTA -* 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20,15.
• Matinee pentru copii x GLORIA 
9. BUCEGI — 9. FLACĂRA — 9, 
PROGRESUL — 9; 11; 13,30.

fiw‘ albe sau pete
O muncitoare texti- 

llstă din Ploiești ne-a 
semnalat următoarele: 
„Uneori fragmentul pe 
care ii citești din ro
man sau din nuvelă 
este atît de palpitant, 
incit parcurgi rinduri- 
le tipărite din carte ne 
nerăsuflate. Dar iată, 
ești întrerupt din lec
tură : aoar foi albe, 
două. trei. ' zece. Une
ori lipsește în întregi
me fasciculul. Și a- 
tunci te întrebi de ce 
editorul. tipograful, 
chiar si librarul nu se 
gindesc la cititor. De 
ce-si fac treaba de 
mintuială ?“.

într-adevăr. în libră
riile ploiestene — si nu 
numai aici — s-au În
mulțit cărțile care vin 
cu defecte de execuție 
tipografică, cu erate 
etc. La „Casa cârtii" 
din Ploiești ni s-au 
arătat numeroase ase
menea exemplare. 
Iată, de pildă, un vo
lum : „Sfintul din 
Montparnas" de Peter 
Neagqe căruia îi lip

seau foile de la pagina 
81 pină la 65 ; cartea 
„Am intilnit animale cu 
obiceiuri curioase" de 
Eugen A. Pora avea 
multe foi albe. Ambele 
sint tipărite de către 
întreprinderea poli
grafică din Cluj-Napo- 
ca. Dar ni s-au pre
zentat exemplare re
but și de Ia întreprin
derea poligrafică „Ol
tenia" — Craiova 
(„Dialog despre lege" 
de Sanda Ghimpu, 
„Bulgăre de foc" de 
Emanoil Manollu) și 
de la Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii" 
(„Carte de bucate" 
de Didi Balmez. „Co
piii căpitanului Grant" 
de Jules Verne). Di
rectoarea centrului de 
librării Ploiești. Ele
na Nitu. arăta că în 
anul 1978. peste 1000 
de exemplare rebut au 
fost înaDOiate la între
prinderea de difuzare 
a cărții București. Și, 
din păcate, se observă 
o creștere a număru
lui lor in acest an.

negre?
„La acest necaz se a- 
daugă altul, spunea 
directoarea. Exem
plarele buhe — în lo
cul celor rebutate. res
pinse — se întorc la 
noi toarte tirziu. după 
3—4 luni de zile, fapt 
care ne creează neca
zuri cu cumpărătorii. 
Asa s-a intimnlat cu 
romanul prozatoarei 
Ioana Postelnicu „Roa
ta gîndului. roata 
pămintului". sau cu 
lucrarea „Conferința 
de pace de la Paris din 
1946“ de Șt. Lache Și 
Gh. Tutui. în locul ce
lor 30 de exemplare 
Înapoiate ca necores- 
ounzătoare ne-au so
sit altele bune după 
anroape o jumătate de 
an • Menționez că de 
la întreprinderea poli
grafică din Sibiu nu 
ne-a sosit niciodată 
nici un exemplar de 
carte-rebut". Este un 
exemplu ce merită să 
fie urmat de toate în
treprinderile similare.

Constantin 
CAPRARU

Scoateți premierele din culise!

Ia admirabila montare 
a „Generoasei fun
dații" la „Național".

Dramaturgia univer
sală „stă" destul de 
bine dacă examinăm 
afișul stagiunii bucu- 
restene. Din păcate, nu 
avem cum fi tot atit 
de generoși și avintați 
in sfaturi cînd e vor
ba de noi spectacole 
cu noi piese româ
nești — mai ales de 
actualitate.

Să recapițulăm! 
tripticul „Aventură în 
banal" — Mazilu, Bă- 
ieșu. Solomon, la sala 
Atelier și „Lăpușnea- 
nu“ de Virgil Stoenes- 
cu — ambele montări 
la „Național" ; „Dra
goste periculoasă" de 
Th. Mănescu, apoi „Ro
chia" de R. Vulpescu 
și „Autograful" de 
Paul Everac (acest 
din urmă ..coupe" la 
Studioul Teatrului 
„Giulești") ; „Rouă pș 
trotuare" de Dan Tăr- 
chilă la • „Nottara" 
(Studio) ; „Scene din 
viața unui bădăran" de 
D. Solomon la Teatrul 
„Vasilescu" ; „Cine se 
teme de Romeo și Ju- 
lieta" de H. Eliad și 
B. Friedmann la T.E.S. 
Cam atît (nu luăm în

discutie piesele pentru 
copii).

Puțin ! dacă ne re
ferim la număr. Și mai 
puțin — dacă ne gîn- 
dim la substanța unor 
texte. Ia calitatea u- 
nor spectacole, la au
dienta. din start, mai 
restrinsă — atîta vre
me cit este vorba de 
montări în studiouri. 
Foarte puțin — dacă 
ne gîndim că pină 
azi, după mai bine 
de 5 (cinci) luni de 
la deschiderea fes
tivă și plină de pro
misiuni și angajamen
te a stagiunii, nici 
un autor român n-a 
avut fericirea unei 
premiere la Teatrul de 
Comedie și la ..Bulan
dra". iar Teatrul Mica 
făcut un gest frumos 
pentru poezia româ
nească (ca și ..Vasiles
cu" de altfel), dar, deo
camdată, nu și unul Ia 
fel țle concludent pen
tru dramaturgia româ
nească.

Lucrurile sint cu 
atît mai nefirești cu 
cit știm că teatrele 
și-au înscris în reper
toriu și lucrează — dar 
de ce atît de încet ? — 
la noi piese de Marin 
Sorescu („Național"), 
Paul Everac („Giu-

lești"). Teodor Ma
zilu („Nottara"). Paul 
Anghel („Bulandra"), 
Ecaterina Oproiu (mu
sical după „Nu sint 
turnul Eiffel"). Fl. N. 
Năstase și D. Bobîrcă 
(„Mic"), că Teatrul de 
Comedie s-a angajat 
să joace mai multe 
piese ale genului scri
se de scriitori români, 
și a și instituit un con
curs in acest sens.

De ce s-au lăsat la 
urmă tocmai piesele 
cele mai semnificative 
pentru specificul poli
ticii noastre reperto
riale ?

Dragostea — sinceră
— fată de dramaturgia 
românească se cere 
probată prin fapte. Și 
pină la o analiză de 
alt ordin a „faptelor"
— promptitudinea in
tră și ea în această ca
tegorie. Mai sint. prac
tic. trei luni si jumă
tate pină la încheierea 
actualului sezon tea
tral. Este cazul să fie 
scoase premierele ro
mânești din sălile de 
studiu și de repetiții, 
să fie aduse In fata 
spectatorilor care le 
așteaptă cu interes.

Natalia STANCU

Dar se observă, pe 
alocuri, și abordarea 
unor basme care au 
drept „eroi" personaje 
cu totul străine de 
basmul propriu-zis.

De pildă, nu de 
mult, am participat la 
o seară de basm si 
mi-a fost dat să văd 
prezentîndu-se drept 
„basm" întîmplărl din 
viata unui bandit nu
mit Duhan. din Mă- 
lușteni (Vaslui), care, 
fiindu-i urîtă munca, 
a luat drumul codru
lui, ieșind la drumul 
mare și jefuind tot 
ce-i ieșea în cale (în
tre altele, povestin- 
du-se cum a bătut cuie

în talpa unei babe...). 
Altă dată, tot la o sea
ră de basm, am văzut 
prezentindu-se drept 
„basm" întimplări din 
viata lui Terente... 
Alteori am văzut 
prezentîndu-se drept 
basme povești cu stri
goi. cu fel de fel de 
„suflete de pe cealaltă 
lume", cu diferite „mi
nunății" ale lui Dum
nezeu și Sfintul Pe
tru...

Evident, aceste su
rogate ale genului, 
produse de autori în 
necunoștlntă de cauză 
și prezentate de orga
nizatori de spectacole 
care sint tot în necu-

noștință de cauză, nu 
pot fi numite basme, 
ci pseudobasme.

în fața acestei situa
ții cred că se impu
ne o mai riguroasă 
cercetare atunci cînd 
se propune prezenta
rea unui basm, ca nu 
cumva să se ajungă sâ 
fie așezați în rindul 
eroilor din basmele 
noastre populare inși 
pitorești. excentrici, 
diverși indivizi certați 
cu legea, cu morala — 
de teapa celor amin
tiți mai sus.

Theodor 
A. L1F1C1U 
Bîrtad

Vreți să vedeți un 
nou. impresionant 
Shakespeare ? îl iu
biți pe Goldoni ? Du- 
ceți-vă la Teatrul 
„Bulandra".

Simțiți nevoia unui 
Moliăre sau a unui

vodevil ? Opriti-vă la 
„Nottara".

Vă interesează Pi
randello ? Sau vreți să 
știți cam care e cota 
și temperatura umoru
lui britanic azi ? Cum

părați bilete — din 
timp — la Teatrul Mic.

Vreți să înțelegeți de 
ce spaniolul Antonio 
Buero Vallejo este 
unul din marii drama
turgi de azi ? Mergeți

în ultima vreme se 
observă o lăudabilă 
cultivare a basmului 
în căminele culturale, 
tn diversele șpectaco-

Basme ?
le de la sate si mai 
ales in serile de cla
că. numite si seri de 
basm, cînd gospodine
le se adună în gru-

puri mal mari, la lu
cru. in nopțile de iar
nă In special, și-și pe
trec timpul cîntind si 
spunlnd diverse basme.

Un apel
Celor 10 000 de citi

tori stabili ai biblio
tecii județene Buzău, 
număr dublu fată de 
cel înregistrat in anul 
1974, li se adaugă me
reu alții, vădind inte
resul crescind al tine
rilor și virstnicilor 
pentru universul căr
ții.

Avînd trainice legă
turi cu publicul, bi
blioteca buzoiană s-a 
integrat in amplul șu
voi de acțiuni desfă
șurate sub flamurile 
Festivalului „Cîntarea 
României", cu nume
roase manifestări cul
turale de o largă au
diență. Posibilitățile ac
tuale de desfășurare a 
acțiunilor nu sint insă 
— sub raportul spa

rămas fără ecou...
țiului — cele mai 
prielnice, mai ales 
ținînd cont de spo
rirea numărului de 
participants deoarece 
edificiul bibliotecii 
este supraîncărcat cu 
fondul de carte in fie
care încăpere. Soluții 
de Îmbunătățire a si
tuației există.' La de
misolul clădirii, bună
oară. o cameră de 
peste 50 mp șl un alt 
spațiu de peste 80 mp 
au o întrebuințare cel 
puțin bizară: cu mai 
multi ani în urmă. în
treprinderea comercia
lă cu ridicata pentiu 
mărfuri alimentare a 
Intrat tn stăpinirea 
respectivelor încăperi, 
în care însă zac bu
toaie goale șl navete

cu sticla de apă mi
nerală. Demersurile 
organismelor culturale 
pe lingă citata între
prindere comercială 
privind retrocedarea 
spatiilor In cauză au 
rămas fără ecou. Cu 
citeva simple amena
jări, încăperile de la 
demisolul bibliotecii 
pot deveni de largă 
utilitate. Cit Ie vor mai 
ține zăvorite întreprin
derea comercială nu 
știm deocamdată. Nă
dăjduim însă că cei tn 
drept vor analiza cu 
simt de răspundere si
tuația. actionind nein- 
tirziat pentru curma
rea acestei anomalii.

Miha! BĂZU

cesitate viu resimțită de toate catego
riile de oameni ai muncii din socie
tatea noastră : nevoia de a se regăsi, 
în formele specifice artei, in toată 
complexitatea vieții și muncii lor de 
azi. Activitatea eroică a constructo
rilor socialismului oferă suficiente 
surse de inspirație, inepuizabile 
teme, subiecte, mentalități, atitudini, 
conflicte ce pot să fertilizeze creația, 
să dea un nou dinamism și o nouă 
strălucire întregii mișcări artistice, 
in orice domeniu. Sint. totuși, puține 
asemenea lucrări, opere percutante, 
cu efect prelung în mintea și sufletul 
cititorului sau privitorului, efect 
bazat pe conținutul lor profund ac
tual. pe studiul adine al fenomenelor 
vieții și pe o modalitate de expresie 
pregnantă, pasionantă, accesibilă. Pe 
lingă aceasta, se poate ușor constata, 
în unele cazuri, și un fel de refugiu 
în zone omologate, pe căi bătătorite 
scutite de prea mari dificultăți, pe 
drumuri desțelenite de alții, unde 
gîndirea și imaginația creatoare pot 
înainta și fără o prea mare încordare: 
există și o abordare a temelor is
torice fzvorîtă din comoditate fată de 
dificultățile prezentului, ale fenome
nelor nelntilnite niciodată in tre
cut. Ne-am putea întreba dacă nu 
numai calitatea, dar chiar și numărul 
pieselor de inspirație actuală este 
suficient, dacă teatrele, instituțiile 
de spectacole depun suficiente efor
turi și căutări in această direcție — 
prioritară în cadrul Festivalului na
tional „Cîntarea României" — și 
dacă. în general, repertoriile au cu
noscut marile înnoiri pe care le 
așteaptă masele de spectatori. Răs
punsul. în pofida unor realiz” 
incontestabile, n-ar putea fl totuș» 
mulțumitor. Nu s-ar putea oare nu
măra pe degetele unei singure mîini 
chiar și premierele cu piese noi, ac
tuale, valoroase din stagiunea bucu- 
reșteană ? $1 asemenea întrebări și le 
pot pune nu numai teatrele ori dra
maturgii. dar și alte categorii de 
creatori, tn creația cinematografică, 
bunăoară, dacă ar fi să ne luăm 
doar după titluri, am putea spune 
că se stă bine. Dacă vedem însă ce ca
litate au incă multe filme, cit de con
vingătoare sint mllloacele artistice 
prin care ne transmit mesajul lor. 
vom găsi destule motive să nu fim 
mulțumiți doar cu titlurile, oricit de 
bogate ar fi ele si oricîte beneficii 
ar aduce. Principalul beneficiu in 
cultură. în artă îl reprezintă dura
bilitatea educației, iar eficienta nu 
se măsoară doar la casa cinemato
grafului, ci mai ales în casa omului, 
la locul său de muncă, în comporta
re, în atitudinea lui. Societatea noas
tră proclamă deschis credința in mi
siunea educativă a artei și depune 
toate eforturile pentru asigurarea 
condițiilor de apariție a unor astfel 
de opere, cu cit mai convingătoare 
și mai utile azi, cu atît mai durabile 
șl mîine, în viitor.

In mișcarea artistică de amatori — 
care, in general, cunoaște și ea suc
cese deosebite — s-a conturat de la 
o vreme o excesivă cantonare in 
folclor, în cîntece și dansuri. Este 
prea vizibilă o supralicitare a ma
nifestărilor de acest gen spre a nu 
atrage atenția că astfel se micdbrează 
aria acțiunilor cu directă priză la' 
prezentul socialist, la problematica 
vastă și complexă a omului de azi. 
în condițiile de azi. Desigur, te
zaurul culturii noastre populare este 
un rezervor veșnic de spiritualitate, 
de frumusețe artistică și morală ne
pieritoare. de înțelepciune si de în
vățătură pentru fiecare generație. 
Dar organizatorii trebuie să e a 
da vieții culturale, mai ales Ia -.e, 
dar nu numai acolo, o înfățișare 
păsunistă. folclorizantă. cum rezultă 
adeseori din tabloul manifestărilor 
dintr-un loc sau altul. Din destule 
programe propuse se desprinde toc
mai acest lucru: multe județe se 
străduiesc să organizeze exclusiv o 
avalanșă de festivaluri ale cîntecu- 
lui. dansului, portului, teatrului să
tesc. ale doinelor și trișcarilor. ma
nifestări intitulate diferit, dar în e- 
sență aceleași: „In cîmpia soarelui". 
„Jlule, pe malul tău". „Izvoare fer
mecate", „Floare de pe Bărăgan". 
„Spicele de aur", „Mai bogat să 
creștem rodul". „Sărbătoarea liliacu
lui" și multe altele din care se de
gajă o puternică tentă patriarhală, 
dar negiijîndu-se realitățile noi ce 
caracterizează fiecare județ unde 
s-au ridicat noi categorii sociale, 
profesionale, cu specificul si nevoile 
lor. Deși a dispărut de mult din 
realitate, satul „arhaic" este ex
cesiv prezent — in dauna marilor 
schimbări ce s-au produs in anii 
socialismului — înfățișat unilateral 
unor oameni cu alte nevoi spiritua
le. trăind în alte condiții si avind 
preocupări cu totul noi. Tn locuri 
unde altădată „nu se intîmpla ni
mic". o nouă lume, cu cerințe, ap
titudini și obiceiuri noi își cere 
dreptul Ia o nouă viată spirituală. 
Activitatea artistică și culturală tre
buie să reflecte cerințele acestei noi 
lumi, preocupările de azi ale acestor 
oameni care au schimbat sapa pe 
strung ori au intrat direct în marele 
detașament muncitoresc de la orașe 
și sate. A răspunde printr-un pro
gram diversificat potrivit cerințelor 
reale ale oamenilor Înseamnă a or
ganiza o activitate multilaterală în
tr-un cadru adecvat, unde fiecare 
să poată găsi ceea ce-1 interesează 
sau să învețe ceea ce-1 atrage.

Este știut în ce spirit a fost 
conceput Festivalul national ..Cînta
rea României": ca o vastă acțiune 
polltico-educativă, un cadru larg de 
afirmare a spiritului creator al oa
menilor muncii, al întregului nostru 
popor. In fiecare localitate, aceasta 
reclamă din partea tuturor activiști
lor. a tuturor educatorilor, profeso
rilor, animatorilor vieții culturale un 
efort permanent de atragere si a- 
propiere a oamenilor in vederea asi
gurării climatului de căldură sufle
tească. de comunicare spirituală în 
care fiecare să se manifeste ne- 
stinjenit în nevoia de a-si cla
rifica propriile ginduri si preocu
pări. Căci festivalul urmărește în
tărirea legăturilor dintre oameni, 
unirea strînsă a tuturor, crearea unui 
inalt spirit de solidaritate si întraju
torare tovărășească, cu adevărat co
munistă. Iată de ce. paralel cu di
versificarea activității trebuie inten
sificate preocuparea de a-i asigura 
un conținut nou. militant, inspirat 
din viata contemporană, grija de a 
nu reduce manifestările la un șir 
de serbări diferite in formă, dar ase
mănătoare in conținut, valorificarea 
uriașului tezaur de inițiative, pro
puneri ale oamenilor muncii, prin 
legături directe, zi de zi. cu toți cei 
care muncesc în fabrici, pe șantiere, 
în sate, prin cunoașterea lor te
meinică. Așa vom face ca. într-ade- 
văr. festivalul să determine acea 
revoluționare a educației întregului 
nostru popor, proces în cadrul 
căruia lmnletirea muncii cu creația, 
a activității politice cu cea artistică 
vor duce, treptat, la făurirea valori
lor morale si spirituale ale civiliza
ției socialiste și comuniste. Ia apli
carea tot mai consecventă. în viată, 
a normelor proprii societății noastre.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilele dumnea
voastră urări transmise cu prilejui celei de-a cincea aniversări a indepen
dentei Grenadei.

LEO DE GALE
Guvernatorul general al Grenadei

A apărut 
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„Talentul toarnă untdelemn în lampa performanței, 
însă munca o aprinde"

„Finala Cupei cupelor a permis să se vadă la lucru o excelentă 
echipă română, care a oferit publicului un spectacol sărbătoresc... Nu 
s-a văzut încă o echipă ca Dinamo, care să domine atit de categoric 
o finală a unei competiții europene" (ziarul „Sports Dernier", din 
Belgia).

cesar și efectuat anual de un volei
balist de performanță : peste 1100 
de ore,

— O asemenea muncă grea nu cere 
și nu determină niște sacrificii din 
partea jucătorilor ?

— Cum de nu. Angajîndu-te pe 
drumul performanței ești conștient, 
ori trebuie să fii dacă nu ești de la 
început, că satisfacțiile pe care le 
aștepți nu vor veni decît dacă ești 
dispus la sacrificii pe mai multe pla
nuri. Un singur lucru nu putem sa
crifica — profesia. Cit eram student 
(la Facultatea de limbă și literatură 
română din București) n-am benefi
ciat nici de perioada de 1—2 săptă
mîni de concediu, nici de o oră liberă 
pe zi, numai pentru mine. Am fost 
și înțeles, am fost și ajutat la facul
tate — in sensul corect al cuvîntu-

Alteței Sale Șeic JABER AL-AHMED AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

Aniversarea Zilei naționale a Statului Kuweit îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa sincere felicitări și calde urări de multă sănătate și fericire 
personală, de progres continuu poporului kuweitian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între țările noastre 
se vor aprofunda și amplifica în continuare, spre binele ambelor popoare, 
al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se înfăptuiește cu succes programul 
„Transformarea naturii"

— Cornelia Oros, toți cei care 
v-am felicitat cu căldură ți bucurie 
in aceste zile, întreaga noastră lume 
sportivă cunosc prea bine excelentele 
rezultate ale echipei Dinamo Bucu
rești in ediția din acest an a Cupei 
cupelor, pe care ați ți cîștigat-o stră
lucit. Ceea ce nu știe lumea este cum 
se explică spectaculoasa revenire de 
formă a dinamoviștilor — pe cit de 
neașteptată, pe atit de reconfortantă. 
Ca unul dintre principalii artizani ai 
acestei victorii, și căpitan al echipei, 
puteți oferi unele explicații și amă
nunte de larg interes ?

— în primul rînd, m-aș refer! la 
atmosfera de lucru nouă și sănătoasă 
creată în timpul din urmă în voleiul 
nostru, la vîntul proaspăt care bate 
fn această disciplină după măsurile 
lu ,4 ca urmare a eșecului nostru la 
Mondialele din Italia. în con
dițiile acestui climat, propice 
muncii. liniștite și performan
țelor de înaltă valoare, a fost 
pos ibil ca în general echipele 
românești de volei să reușeas
că un bilanț îmbunătățit în 
competițiile continentale. Cind
spun aceasta mă refer și la colegii de 
la Steaua sau Baia Mare' șî chiar la 
voleibalistele din Iași. în particular, 
echipa noastră, Dinamo, iși datorează 
forma actuală mai multor factori : 
colaborarea armonioasă și fructuoasă 
a cuplului de antrenori Eremia- 
Schreiber; acoperirea celor două 
„goluri" lăsate în formație de retra
gerea lui Udișteanu și Schreiber prin 
creșterea valorică a lui Enescu și Gîr- 
leanu ; efortul sporit la antrena
mente.

— Și, aș adăuga, reintegrarea nor
mală in activitatea competițională 
— după acea întrerupere provocată 
de hepatită — a conducătorului de joc 
numit Comeliu Oros. Disecind puțin 
lucrurile, vorbeați de efort sporit la 
antrenamente. Ce înseamnă practic 7

— Vă mulțumesc, în numele tutu
ror voleibaliștilor și sportivilor, că-mi 
dați posibilitatea să răspund public 
la o asemenea întrebare. Este o do
rință unanimă a noastră de a face 
ca spectatorul — care ne aplaudă sau 
ne apostrofează, în funcție de o fază 
sau alta — să știe despre munca și 
viața noastră și altceva decît ce se 
vede cu ochiul liber din tribună. De 
pildă, cit și cum ne antrenăm. Pen
tru a face față marii performanțe, de 
nivel mondial, sîntem nevoiți să lu
crăm la parametrii mondiali. Adică : 
luni un antrenament, marți două, 
miercuri unul, joi două, vineri două, 
sîmbătă unul, duminică —• meci. Cind 
facem unul singur, durează două ore 
și jumătate ; cind ne antrenăm de 
două ori pe zi, durata este de două 
plus două ore. Adunați numărul de 
ore dintr-o săptămînă, înmulțiți re-, 
zultatul cu 50 de săptămîni de lucru 
ale anului (pentru că nu-mi amin
tesc de cînd n-am mai avut concediu 
de odihnă mai mare de două săptă- 
mini, ba de multe ori a fost mai mic) 
și veți afla volumul de pregătire ne

Alteței Sale Șeic SAAD ABDALLAH AL-SABAH
Prinț Moștenitor și Președinte al Consiliului de Miniștri 

al Statului Kuweit
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Kuweit, îmi este plăcut 

să vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și guvernul kuweitian prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Azi : Corneliu OROS

lui — și am absolvit. Ea fel ca și 
ceilalți colegi de echipă — care fie 
că posedă diplomă universitară, fie 
că și-au însușit o meserie de bază. 
Ești însă nevoit să sacrifici toate 
celelalte, uneori chiar sănătatea. Spun 
astfel fiindcă spectatorii n-au cum 
să știe, de pildă, că Dumănoiu a ză
cut o săptămînă la pat din pricina 
unei viroze respiratorii, dar n-a răb
dat și a mers să joace la Cracovia, 
unde a fost cel mal bun de pe teren, 
după care s-a întors la București și 
a mai zăcut o săptămînă, după care 
a jucat și returul cu echipa poloneză.

— Si ce nu mai știm noi, cei din 
tribună 7

— Că nu e deloc ușor, continuind 
cu exemplele, să pleci într-un an 7 
luni adunate — prin pregătiri, can-' 
tonamente și deplasări — iar cind 
te întorci acasă fetița ori băiețelul 
să-ți zică „nene" !

— Si nici, cum zicea Tutovan cu 
năduf odată, să-ți petreci viața }n 
teniși, incălțind un pantof de stradă 
,dgar la revelion. Sigur că in situa
ție) sportivilor de performanță este 
nevoia și de o înțelegere din partea 
familiei.

— Dacă n-ar fi, nu ne-ar mai fi 
gîndul la joc. Iar cînd nu e. apar 
conflictele, apar divorțurile, care 
încețoșează privirile jucătorului și-i 
înmoaie mușchii pentru lungi peri
oade în care lumea se miră ce-o fi 
cu „X" de nu este în formă. Este 
și acesta un sacrificiu. Ca și cel — 
cu care poate trebuia să încep — al 
vieții strict personale. Mulți spor
tivi știu unde să ajungă, dar nu 
ajung din pricină că singuri iși aștern 
spini pe cărare. Mai ales unii foarte 
tineri, amețiți de primele succese și 
de talent, nu-și propun nicidecum o

cumpătare, nu-și refuză nimic, și 
fac greutăți echipelor, și se ratează 
înainte de consacrare. Nu zic, mai 
bem și noi o bere, un pahar de vin. 
Dar trebuie să știi cînd și, mai ales, 
cit. îmi pare rău că trebuie să dau 
exemplul meu, ‘dar n-am altul in 
jur : am fumat zece an| de zile, dar 
în momentul cînd mi-am dat seama 
că am o oarecare dificultate res
piratorie la efortul maxim, am re
nunțat definitiv la țigară. Și insufi
ciența de care vorbeam a dispărut.

— Cu alte cuvinte, activitatea de 
performanță împinge la austeritate.

— Pentru noi, viața plină, cu 
plăcerile ei din toate punctele de 
vedere, nu poate începe decît după 
retragerea din sport. Pînă atunci, 
regimul de viață auster este obli
gatoriu. .

— Ca șă nu mai vorbim că ma
rele sportiv, vedeta (în sensul bun 
al cuvintului) este luat drept model 
și are și în acest sens unele obli
gații.

— Nu ne propunem noi să fim 
luațl drept model în viata 
sportivă și în viata cea de 
toate zilele. Dar dacă, vrînd- 
nevrînd. lumea ne constituie 
in astfel de modele, atunci 
trebuie să simțim pe umeri și 
datoria de a ne comporta mo
del pentru ca mai tinerii

noștri colegi de sport, pentru ca 
tinerii eare ne urmăresc din tribună 
ori ne întîlnesc pe stradă să aibă ce 
aprecia și preiua de la noi. Avem 
și această responsabilitate socială — 
de care, zic eu. nu voleibaliștii sînt 
aceia care uită.

— Ce-ațl dori să vă mai întreb,
Comeliu Oros 7

— Despre viitor. Abia am intrat 
în al 29-lea an al vieții, și-mi mai 
doresc multe succese sportive. Câș
tigarea „Cupei cupelor" a fost numai 
unul dintre obiectivele noastre, ale 
dinamoviștilor. Celelalte două se 
numesc cîștigarea campionatului și 
calificarea naționalei pentru tur
neul olimpic. Sînt realizabile amîn- 
două. După opinia mea, Steaua și Di
namo pot oferi Iotului național 
linii omogene, de mare eficacitate 
și regularitate. încă unul, doi jucă
tori de Ia alte formații și, în toamnă, 
la Europenele din Franța, n-avem 
voie să nu prindem noi singurul loc 
pentru Olimpiadă care se pune în 
joc (U.R.S.S., Polonia, Cehoslova
cia, Bulgaria fiind deja calificate).

— Care credeți că ar fi concluzia 
convorbirii noastre 7

— Pentru iubitorii sportului — că 
sportivul nu este numai cel văzut 
din tribună, drept pentru care să nu 
ne grăbim cu etichetările. Pentru 
noi, sportivii, că astăzi nu mai poți 
conta in arenele lumii dacă nu mun
cești. Talent au toți. Dintre toți 
talentații insă, învinge cel care e mai 
bine pregătit. Parafrazînd un cele
bru adagiu, am putea conchide că 
dacă talentul toarnă untdelemn in 
lampa performanței, munca este 
aceea care o aprinde !

Gheorghe M1TRO1

Cu numai cîteva zile 
înaintea datei de 25 
februarie, cind se îm
plinesc 18 ani de la 
proclamarea indepen
dentei Kuweitului, po
porul acestui tînăr stat 
arab din zona Golfu
lui a fost martorul u- 
nui important eveni
ment al vieții sale eco
nomice : în prezența 
șefului statului, șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al- 
Sabah, la Shualba — 
localitate situată la 45 
km sud de capitală — 
a avut loc inaugurarea 
unei moderne uzine de 
lichefiere a oazelor 
naturale, care este cea 
mai mare întreprinde
re de acest gen din 
Orientul Mijlociu. 
Noua uzină. ridicată 
Intr-un răstimp destul 
de scurt, are o capa
citate anuală de 3.5 
milioane tone metrice. 
Ea reprezintă axul 
central al unui proiect 
tn valoare de 2 miliar
de de dolari ce are în 
vedere utilizarea în- 
treoii cantități de gaze 
a Kuweitului și trans
formarea lor in gaze li

chefiate destinate ex
portului și utilizării ca 
materie primă în in
dustria petrochimică 
locală.

Inaugurarea acestei 
uzine constituie o nouă 
și elocventă dovadă a 
preocupării statului 
kuweitian de a utiliza 
marile venituri reali
zate de pe urma co
mercializării petrolului 
(principala bogăție a 
țării) pentru dezvolta
rea și diversificarea e- 
conomiei naționale: 
preocupare evidentă 
mai ales în zona Shu- 
aiba-Ahmadi. care s-a 
transformat în anii ce 
au trecut de la pro
clamarea independen
ței Intr-o vastă și 
modernă platformă in
dustrială. Aici, în ime
diata apropiere a unor 
imense zăcăminte de 
„aur negru", se găsesc 
trei rafinării, uzine de 
îngrășăminte chimice 
care utilizează gazele 
naturale, cea mai mare 
uzină de desalinizare 
a apei de mare din 
lume, fabrici de mate
riale de construcții și

de produse alimentare.
Aceste realizări re

marcabile înregistrate 
pe calea dezvoltării e- 
conomlce și sociale sini 
urmărite cu interes > și 
simpatie de poporul 
romăn, în spiritul 
prieteniei sincere pe 
care o nutrește față 
de popoarele arabe. 
Așa cum se știe. în
tre Republica Socia
listă România și Ku
weit s-au statornicit 
bune relații de cola
borare. bazate pe în
credere șt stimă reci
procă. Un moment de 
cea mai mare însem
nătate tn cronica ra
porturilor romăno-ku- 
weltiene l-a constituit 
vizita întreprinsă in 
Kuweit In anul 1976 
de președintele Nicolae 
Ceausescu. dialogul 
fructuos la nivel 
înalt desfășurat cu a- 
cest prilej deschizînd 
largi perspective coo
perării bilaterale. în 
interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.
Nicolae N. LIJPU

Tragerea extraordinară LOTO a mărțișorului
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport anunță că la 2 martie 
1979 va avea loc tradiționala 
tragere extraordinară Loto a 
mărțișorului, la car.e participan- 
ții pot obține autoturisme „Da
cia 1300“ sau .,Skoda 120 L“, ex
cursii în U.R.S.S. — Finlanda, 
R.P. Bulgaria — Grecia sau R.P. 
Polonă, importante cîștiguri în 
numerar de valori fixe și varia
bile ; In total se atribuie cîști
guri pe 28 de categorii. Tragerea 
constă din 12 extrageri a cite 10 
numere, în patru faze, după for
mula tragerii extraordinare a 
Revelionului, care s-a bucurat 
de un deosebit succes. Cîștigurile

fazei a IlI-a se acordă din fon
dul special al sistemului Loto. 
Costul biletelor este de 5, 15 sau 
25 lei varianta simplă. Cu 25 lei 
(varianta simplă) se participă la 
toate extragerile, cu 15 lei la pri
mele șapte extrageri, iar cu 5 lei 
numai la primele două extra
geri. Cele mai mari șanse le au 
variantele combinate și combi
națiile „cap de pod", pe care se 
pot realiza suite de cîștiguri.

Biletele pot fi procurate numai 
pînă joi 1 martie a.c.

Agențiile Loto-Pronosport o- 
feră informații suplimentare, 
prospecte ale a-ertei trageri ex
traordinare și bilete gata com
pletate.

(Urinare din pag. I)

vremea
Timpul probabil pentru Uleie de 26, 

27 și 23 februarie, tn țară : Vremea va 
ti relativ rece. Cerul variabil, va pre
zenta înnorărl mai accentuate tn Clm- 
pia Dunării, Dobrogea și Moldova, unde 
vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de ninsoare. In rest, ninsori

Izolate. Vîntul va prezenta Intensificări 
de scurtă durată din sectorul nord- 
estlc. Temperaturile minime vor ti cu
prinse intre minus 10 și zero grade, 
local mai cobortte tn estul Transilva
niei șl nordul Moldovei, iar cele maxi
me Intre minus 5 11 plus 5 grade. Ceată 
locală. Izolat polei tn sudul țării, tn 
București : Vreme relativ rece. Cerul 
va ti temporar noros. Va ninge. Vîntul 
va sufla cu Intensificări de scurtă du
rată din nord-est. Temperatura ușor 
variabilă.

Ca și în celelalte domenii ale eco
nomiei naționale, și în agricultura 
R.P.D. Coreene, prin măsurile luate 
de către conducerea de partid și de 
stat, traduse în viață prin hărnicia 
oamenilor muncii, au fost realizate 
rezultate remarcabile.

Un moment de deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea agriculturii 
R.P.D. Coreene l-a constituit publi
carea „Tezelor cu privire la proble
mele economiei rurale socialiste", 
elaborate de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al P.M.C., 
eveniment de la care se împlinesc, 
în aceste zile, 15 ani.

Enunțînd principiile fundamentale 
ale vastului program de moderniza
re a agriculturii R.P.D. Coreene, Te
zele au stabilit ca obiective Înfăptui
rea celor trei revoluții — tehnică, 
ideologică și culturală — la sate ; 
consolidarea conducerii țărănimii de 
către clasa muncitoare, acordarea de 
sprijin de către industrie agricultu
rii : apropierea conducerii și ges
tiunii economice rurale de nive
lul avansat al 
gestiunii , din în
treprinderile in
dustriale ; conso
lidarea legăturilor 
între proprietatea 
întregului popor șl proprietatea coo
peratistă și apropierea proprietății 
cooperatiste de proprietatea între
gului popor. Totodată, se stabi
leau sarcinile principale și mijloa
cele necesare pentru îndeplinirea lor.

Transpunerea în viață a programu
lui complex, trasat prin acest docu
ment, a deschis' o eră nouă în agri
cultura R.P.D. Coreene, cea a indus
trializării și modernizării ei, realizin- 
du-se creșteri apreciabile ale produc
ției si transformări social-culturale 
în lumea satelor.

Pentru o agricultură cum este cea 
a R.P.D. Coreene. în care cultura 
orezului are o mare importanță — 
orezul fiind unul dintre alimentele 
tradiționale ale populației — iniție
rea unor ample lucrări de irigații și 
îmbunătățiri funciare era o proble
mă cardinală, cu atit mai mult cu cît 
doar 20 la sută din suprafața tării 
este teren agricol, restul reprezen- 
tîndu-1 zonele deluroase și muntoase. 
„Transformarea naturii" — cum a fost 
supranumit programul desfășurat în 
acest domeniu — este astăzi un fapt 
împlinit. Un adevărat păienjeniș de 
canale, unde apa curge din belșug 
brăzdează zonele arabile. Statisticile 
spun că lungimea totală a canalelor 
de irigații depășește 40 000 de km, 
echivalînd cu înconjurul globului 
terestru. Pentru a preveni eventuala 
influență negativă a frigului, o aten
ție deosebită a fost acordată utilizării 
apelor subterane. Odată cu activi
tatea de captare a apelor și dirija
rea lor potrivit nevoilor culturilor. în 
numeroase zone a fost modificat relie
ful. Oaspeți fiind ai cooperativei 
agricole din Migok, din provincia 
Huanghe. ne-am putut da seama de 
acest lucru fntr-o după-amiază de 
vară, cînd am gustat dulceața mere
lor și piersicilor cultivate pe terasele 
amenajate pe panta unui deal — 
Mila, era numele său — cu pămînt 
roditor, adus din vale de oameni. 
Pe deal livada, iar pe întinsele văi, 
oglinzile albastre ale orezărlilor — 
peste 40 000 de hectare. Este o cifră 
semnificativă dacă se tine seama de 
faptul, pe care ni-1 reaminteau gaz
dele, că în 1945 In întreaga parte de 
nord a Coreei suprafețele irigate nu 
depășeau 100 000 de hectare — ore- 
zăriile cooperativei sînt alimentate cu 
apă adusă pe canalele de irigații din-

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

tr-un lac de acumulare. Găhug, ame
najat în numai trei ani (înainte de 
Eliberare, o societate japoneză apre
ciase că pentru amenajarea lacului 
ar fi fost nevoie de 10 ani I).

Amplele lucrări de irigații și îm
bunătățiri funciare au fost însoțite 
de măsuri în vederea electrificării, 
mecanizării și chimizării agriculturii. 
In acest sens, au fost construite o 
serie de fabrici și uzine, de mașini 
agricole și autovehicule, cum ar fi 
cele de la Seung sau Keumseung.

Astăzi, țara dispune de un mare nu
măr de tractoare și alte mașini agri
cole. Datele pe care ni le-au pus 
la dispoziție colegii noștri de la 
„Nodom Sinmun". organul Parti
dului Muncii din Coreea. Șînt 
mai mult decît semnificative . In
dustria produce o mare cantitate 
de îngrășăminte chimice. Cantita
tea folosită la hectar variază în 
funcție de cultură : 1.3 tone pentru 
orezării, 1,2 tone pentru zonele cul
tivate cu porumb. Din 1970 pînă in 
1977. cantitatea de erbicide a crescut 

de 2,4 ori. Rezul
tatul ? Fiecare 
sătean este astăzi 
îrr măsură să cul
tive o suprafață

, de teren incom
parabil mai mare decît înainte : peste 
10 hectare.

Ca urmare a înfăptuirii programe
lor inițiate, a muncii dinamice des
fășurate de oamenii ogoarelor, pe 
frontul recoltelor sînt obținute an de 
an recolte tot mai mari. Răsfoim fi
lele carnetului de reporter în care 
ne-am notat cele comunicate eu fi
rească mîndrie de gazde. în provin
cia Hamkyeng de sud, situată In nor
dul Coreei, unde climatul este defa
vorabil agriculturii, în 1978 a fost în
registrată o creștere medie a produc
ției de mai mult de 1 200 kg de 
porumb la hectar și de peste 870 de 
kg orez față de 1977. îndeosebi, secto
rul Hetcheun a cunoscut, anul trecut, 
rezultate foarte bune : o creștere me
die de 1,8 tone de porumb la hectar, 
ceea ce a dus la obținerea unei recol
te de 11 tone porumb la hectar. Pro
ducția cerealieră a tării în 1977 (8,5 
milioane de tone) a fost de 4,5 ori su
perioară celei din 1945. Și — au ți
nut să sublinieze gazdele — se con
sideră că există toate premisele ca 
sarcina producerii a 10 milioane de 
tone de cereale să fie îndeplinite în 
următorii ani. în ce privește produc
ția legumicolă, aceasta a crescut de 
1,6 ori în perioada 1970—1976, iar cea 
de fructe — de 2,2 ori.

Sînt cifre care evidențiază remar
cabilul progres Înregistrat, justețea 
orientărilor formulate de Partidul 
Muncii din Coreea, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen,, abnegația po
porului coreean prieten in îndeplini
rea sarcinilor trasate. Orice vizitator 
se poate convinge că satele coreene 
de astăzi sînt așezări socialiste care 
se bucură de binefacerile civilizației 
moderne : locuințe confortabile, cre- 
șe, școli, case de cultură, spitale, di
ferite servicii, care toate împreună 
tind să ducă, treptat, la dispariția 
deosebirilor esențiale dintre sat și 
oraș. Sînt rezultate care constituie 
chezășia propășirii viitoare a satelor 
R.P.D. Coreene, a unor noi împliniri, 
pe măsura aspirațiilor acestui popor 
demn, stăpin pe destinul său. de 
â-și făuri liber o viață fericită.

Valentin PAUNESCU

volum de instrucție (pentru îmbogă
țirea căruia, am văzut — și vom 
vedea în continuare — s-au inițiat 
acțiuni educative si pe linie profe
sională conjugate). De cine depinde 
ca pasul următor în adaptare al 
proaspătului venit în uzină să fie 
făcut cu dreptul ? Datele obținute de 
sociologul Valerian Rădulescu. care 
a stăruit pe îndelete în această di
recție. au trezit atentia factorilor de 
decizie din uzină. Cînd spunem „au 
trezit atenție", nu ne referim doar la 
„meditația filozofică" asupra realită
ților supuse analizei, ci ne gîndim, 
Îndeosebi, la inițierea promptă a 
acelor măsuri corective care se im
puneau în chip firesc.

într-o anchetă de ziar nu-i posibil 
să fie consemnate toate datele obți
nute de cercetător și acțiunile între
prinse de factorii îndrituit! cu această 
răspundere. Din suma acestora selec
tăm doar cîteva.

Problema repartiției la un Ioc de 
muncă in uzină. Dintr-un număr 
de 495 tineri investigați. 78 la sută 
au arătat că mașinile la care lu
crează sînt pe potriva lor. Un lucru 
bun. Da. asa este. Iată însă că 8 la 
sută din subiecți consideră că mași
nile date în primire slnt doar accep
tabile ; 14 la sută declară că mașinile 
la care au fost repartizați au un 
gabarit prea mare pentru statura lor. 
Deci : și criteriile ce stau la baza re
partizării noilor veniti la locurile de 
muncă trebuie reconsiderate, perfec
ționate. Șefii de echipă, maiștrii, șefii 
de secție au fost îndrumați să ia 
măsuri de corecție, pentru a facilita 
procesul de adaptare a fiecărui tînăr 
la exigentele muncii industriale în 
care debutează.

Problema dotării cu scule si dula
puri de scule. Așa. „în general", se 
știa că în această direcție sînt des
tule neajunsuri. Doar aproape în

PREGĂTIREA EA CEL MAI ÎNALT NIVEL A FOIlTI'l DE MUNCĂ
flecare adunare de producție sau de 
sindicat se făcea auzită cerința în
zestrării noilor veniti cu scule si 
dulapuri de scule absolut necesare. 
Dar. uitarea se așternea repede peste 
problema ridicată pentru că „treaba 
asta e de cînd uzina si asa va fi 
mereu" — se justificau nu o dată 
oamenii in răspunderea cărora cădea 
această treabă. Cercetarea acestui 
neajuns, pe un eșantion de 495 de 
tineri, a dat dimensiunea concretă a 
situației. Iat-o concentrată în numai 
două du nete :
• 58 la sută din tinerii investigați 

nu primiseră in dotare dulapuri 
de scule -nici la 30 de zile după primul pas in uzină ;

• 64 la sută din ei nu aveau scu
lele trebuincioase unei activități 
normale de producție.

Statistica, alcătuită riguros, a avut 
darul să stirnească nu numai nedu
meriri ei. mal ales. întrebări. Comi
tetul de partid, biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii au alcă
tuit colective de analiză oe fiecare 
secție și. prima constatare a fost una 
de natură... etică : unii muncitori 
dețineau cite două dulapuri de 
scule, alții nici unul. A doua consta
tare : s-au aflat destule dulapuri în
cuiate. fără stăpin (unii „stăpîni" nu 
mai sînt de mult in uzină). A treia 
constatare : cu toată redistribuirea 
dulapurilor. în spirit echitabil, aces
tea tot nu au ajuns pentru fiecare. De 
aici, cerința : să se facă noi dulapuri 
pentru cei care nu au. Ceea ce se și 
întîmplă in momentul de față. Cît pri
vește Înzestrarea cu scule a noilor ve- 
niți, acum, cuvîntul de ordine în sec
ții și ateliere este următorul : sculăria 
asigură cu prioritate solicitările aces
tora. Iată cum, o stare de lucruri cu

care se obișnuiseră toti. odată cobo- 
rîtă din sfera „cunoașterii în gene
ral" pe terenul „realităților particu
lare" ale muncii din ateliere si secții 
a putut fi îndreptată sau, în orice 
caz, e pe cale de a fi soluționată 
corespunzător.

Problema repartizării lucrărilor. 
I. Din punct de vedere cantitativ :

Nu o dată, în secții și ateliere s-au 
purtat dezbateri aprinse ne tema 
așezării tuturor relațiilor de muncă, 
de viată pe temeliile eticii și echității 
socialiste. Multe neajunsuri în acest 
domeniu au fost înlăturate. Altele, 
un fel de nedorite cutume, așteaptă 
să fie „plivite" cu . fermitate. între 
acestea, si starea de lucruri privi
toare la repartizarea lucrărilor noilor 
veniti. Dar să vedem la ce conclu
zie a aiuns amintita cercetare socio
logică. Răspunsurile date de cei 495 
tineri investigați. in prima lor lună 
de producție, pot fi grupate astfel :

a) 2 la sută arată că primesc de 
lucru (cantitativ) peste ceea ce pot 
ei realiza :

b) 5 la sută spun că primesc exact 
cît pot realiza ;

c) 75 Ia sută apreciază că sint în 
măsură să execute mai mult decît li 
se încredințează ;

d) 22 la sută declară că primesc 
foarte puțin față de cit sînt in stare 
să realizeze.

II. Din punct de vedere calitativ :
a) 22 la sută sînt mulțumiți de 

gradul de dificultate tehnică al lucră
rilor încredințate .spre execuție ;

b) 78 la sută sînt de părere că li 
se dau lucrări de categorii inferioare 
pregătirii lor profesionale și deci 
mai slab plătite.

Repetăm : tabloul de mai sus este 
rezultatul investigației în cea mai

fierbinte etapă a proaspătului pășit 
in uzină — prima lui lună de muncă. 
Timp in care abia s-a dezmeticit 
după impactul cu o nouă colectivi
tate. cu o nouă mașină, timp în care 
ș-a preocupat să-și rezolve o sumă 
întreagă de cerințe. Cu toate acestea.

procentele răspunsurilor la ancheta 
sociologică invită la reflecție, si. în
deosebi. la acțiuni concrete. Cu atit 
mai mult devin necesare aceste ac
țiuni cind vom lua in calcul rezul
tanta generată de situația de mai sus. 
Această rezultantă are in vedere :

Numărul Procentul de îndeplinire a normelor
subiecților ----------------------------------------------------------------- ---------
investigați 100% între 81 si 100% Pînă la 80%

495 32% 45% 23%

în fata acestei situații, mai mult 
decît relevante, comitetul de partid 
al uzinei, biroul executiv al consiliu
lui oamenilor muncii au acționat cu 
promptitudine. Din rîndul celor mai 
buni muncitori și reglorl. cu vechi 
state de serviciu in ateliere, au fost 
selecționați 20 de instructori a căror 
principală îndatorire este aceea de 
a-i ajuta pe noii muncitori să-si în
deplinească și depășească norma de 
lucru. între acești instructori notăm 
numele unor muncitori cu recunos
cute calități profesionale cum sînt : 
Alexandru Glonț. Ion Paraschiv. Va- 
sile Preda, Aurei Harvatescu, Ion 
Ionescu, Ion Lucian, Nicolae Neagu, 
Ștefan Săndulescu. Deja, la ora cind 
apar aceste rînduri. 167 de tineri au 
fost sprijiniți să treacă din rubrica 
„sub normă" în rubricile : „normă 
Îndeplinită" sau „peste normă". Alți 
143 muncitori primesc în prezent 
ajutorul instructorilor amintiți. Acest 
transfer de experiență, această ac
țiune de întrajutorare, așezată sub 
genericul umanismului, se bucură de 
o organizare riguroasă, cu răspunderi 
precise. Noii muncitori simt astfel

că nu sînt lăsati de izbeliște, să se 
descurce fiecare cum poate, pe cont 
propriu. Simt umărul tovărășesc 
alături șl. muncind cot la cot cu 
oamenii ce au în urmă o bogată ex
periență de uzină, prind lesne rădă
cini in atelierele și secțiile în care 
lucrează.

S-a făcut însă apel și la alte mij
loace care să statornicească un climat 
de solicitudine si întrajutorare tovă
rășească fată de muncitorii noi și. 
in egală măsură, să dezvolte la aceș

tia răspunderea pentru lucrul Încre
dințat. pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin uzinei. La o întrebare de 
chestionar, de pildă, dacă știe fiecare 
ce se pierde printr-o absentă nemo
tivată. intr-o lună, cei mai multi au 
răspuns „pierd 50 de lei din leafă". 
Replica a determinat activități edu
cative multiple, pe linie de partid, de 
sindicat, de U.T.C. S-a căutat să se 
explice că. da. personal, cel care în
calcă o dată disciplina muncii, pierde 
în jur de „50 de lei la leafă", dar 
întreprinderea pierde infinit mai 
mult dacă se are in vedere că. in 
1978. de Pildă, productivitatea muncii 
în industrie, pe un om. a fost de 
peste 290 000 Iei.

Și astfel, cu răbdare si persuasiune, 
luînd in considerare datele realității 
așa cum sînt ele și nu confundindu-le 
cu felul cum am dori să fie, se țes. 
trainic, firele de legătură dintre cel 
care ieri a bătut la poarta uzinei si 
colectivul acesteia. După primul pas. 
urmează pași, decisivi, de adaptare 
și integrare in exigentele eșalonului 
muncitoresc. Drum așezat sub semnul 
unei munci tenace de educație, la 
capătul căruia se află ciștigătorul 
concret : incă un om format pentru 
marele detașament < muncitoresc al 
țării.

Așa cum o demonstrează experiența colectivului de la „1 Mai" — Plo
iești, ca și cele similare din alte întreprinderi, procesul de asigurare a 
unor cadre calificate la un nivel superior se cere tot mai temeinic așezat 
pe baze științifice, cil ajutorul unor studii sociologice care să permită 
factorilor de conducere din unitățile productive, de la fiecare loc de 
muncă, să inițieze acțiuni fundamentate, in perspectivă. Tn cadrul pro
cesului de integrare, „zestrea" inițială — școlarizarea pe diferite trepte — 
trebuie completată, îmbogățită prin acțiunea conjugată a numeroși alji 
factori (ambiantă, omul potrivit la locul potrivit etc.) care condiționează 
adaptarea noilor promoții de tineri muncitori la cerințele profesionale și 
moral-pollllce ale colectivității. Cu atit mai mult in condițiile de- astăzi, 
cind ridicarea gradului de pregătire, integrarea optimă constituie o sursă 
de prim ordin a sporirii eficientei economice și. totodată, de formare ar
monioasă a personalității umane.

• STATISTICI DRA
MATICE. Potrivit unei sta
tistici a UNICEF, dată publici
tății cu prilejul „Anului inter
național al copilului", din cei 
1 500 milioane de copii care 
trăiesc astăzi in lume 1 200 mi
lioane revin țărilor lumii a treia, 
în fiecare an. în aceste țări se 
nasc 80 milioane de copii. 
Unul din cinci moare insă de 
foame înainte de a împlini 
virsta de un an și In anumite 
țări africane unul din doi 
moare înainte de virsta de cinci 
ani. Anual, pier cinci milioane 
de copii din tarile lumii a treia, 
datorită faptului că nu sînt 
vaccinați împotriva a sase ma
ladii fată de care există totuși 
vaccinuri eficace : difteria, tușea 
convulsivă, tetanosul. poliomie

lita. tuberculoza șl rujeola. Tot 
potrivit UNICEF, campania de 
vaccinare necesară ar costa 5,4 
milioane de dolari, adică echi
valentul sumei cheltuite în lume 
pentru armament timp da nu
mai 3 minute (anual, suma res
pectivă se ridică, după cum se 
știe, la 400 miliarde de dolari).

• PROBLEMA ENER
GIEI Șl DESPĂDURIRILE, 
într-o Interesantă lucrare „Răz
boiul energiei a început", spe
cialistul francez Lionel Taccoen 
aduce în dezbaterea problemei 
atit de acute a energiei un as
pect asupra căruia plnă acum 
s-a insistat mai puțin. Pe lingă 
marile cantități de energie chel
tuite in scopuri industriale, el 
se referă la energia consumată 
pentru gătirea alimentelor. Po

trivit datelor furnizate de Tac
coen. în țările in curs de dez
voltare care nu posedă resurse 
de hidrocarburi se consumă a- 
nual. pentru pregătirea alimen
telor o tonă de lemn pe locuitor. 
Creșterea demografică in țările 
In curs de dezvoltare creează pe
ricolul despăduririi unor vaste 
zone. Așa. de pildă. Thailanda, 
care in 1900 avea 8 milioane de 
locuitori, eonsumind în conse
cință 8 milioane tone lemn pe 
an pentru scopurile amintite, 
și-a multiplicat, între țimp, 
populația de mai mult de cinci 
ori. eonsumind. in 1978. 43 mi
lioane tone de material lem
nos. Situația a devenit deosebit 
de gravă în anumite zone, cum 
ar fi Sahelul, unde nu mai e- 
xistă, practie. niei un copac pe 
o rază de 50—70 km în iurul 
principalelor așezări ; de ase-

DE PRETUTINDENI
menea, tn Haiti, dacă se va con
tinua cu actualul ritm al des- 

' pădurlrilor. peste două decenii 
nu va mai exista un singur co
pac. Lansind un semnal de a- 
larmă, autorul cere să se la 
măsuri drastice împotriva ac
tualelor tendințe de despădu
rire. inclusiv nrintr-o repartiza
re mai echitabilă a surselor de 
energie ale lumii.

©TELEFON CU 
ECRAN DE AFIȘAJ A 
PREȚULUI CONVORBI
RILOR. Ultima noutate in

materie de telecomunicații : un 
aparat telefonic prevăzut cu un 
minlecran, pe care apare, in 
cifre luminoase, costul convor
birilor interurbane. între altele, 
telefonul cu ecran permite în
lăturarea oricăror neînțelegeri 
ulterioare in ce privește calcu
lul sumei respective și. totodată, 
servește ca un semnal de alar
mă in cazul în care costul con
vorbirii întrece limita prevăzu
tă eventual de eel care efectuea
ză convorbirea. Un amănunt in 
plus : costul convorbirii rămine 
afișat pe ecran timn de cinci 
minute ; în cazul cînd în cu
prinsul acestei perioade se efec
tuează încă una sau mai multe 
noi convorbiri, prețul se depo
zitează. prin apăsarea unei cla
pe. în memoria unui minicalcu
lator. la șfirsit. ne ecran apă-

rlnd costul total al convorbiri
lor efectuate.

• CEL MAI BUN FILM 
DIN ISTORIA CINEMA
TOGRAFIEI FRANCEZE, 
în urma unui sondai în rînduri- 
le criticilor de specialitate, ca 
si ale publicului larg- filmul 
„Copiii paradisului", turnat de 
regizorul Marcel Carne, in pe
rioada 1943—1945. a fost apreciat 
ca fiind cea mai importantă o- 
peră a cinematografiei franceze, 
într-un fel, regizorul amintit 
reprezintă un caz unic în isto
ria celei de-a 7-a arte. în de
cursul unei perioade de 15 ani, 
apreciati ca fiind „virsta de

aur" a cinematografiei franceze 
(1930—1945). practic, toate fil
mele pe care le-a turnat, intre 
care „Quai des Brumes" (1938). 
„Le Jour se ]eve“ (1939), „Hotel 
du Nord" (1938) ș| „Les Visl- 
teurs du soir" (1942). s-au în
scris in analele cinematografiei 
mondiale cu litere de aur. fiind 
considerate capodopere inegala
bile. în vlrstă astăzi de 73 de 
ani. regizorul a acordat un in
terviu săotămînalului „Paris 
Match". în care s-a ridicat îm
potriva tendințelor care se ma
nifestă astăzi în cinematografia 
occidentală de a se pune accen
tul pe latura violenței si erotis
mului. ceea ce nu face decît să 
denatureze conținutul și scopu
rile celei de-a 7-a arte.

Adunare la 
C.A. P. Gîrliciu
La cooperativa agricolă de produc

ție din comuna Gîrliciu, județul Con
stanta, a avut loc sîmbătă o adunare 
organizată cu prilejul Împlinirii a 15 
ani .de la apariția „Tezelor tovarășu
lui Kim Ir Sen cu privire la proble
mele economiei rurale socialiste, în 
R.P.D. Coreeană".

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
un mare număr de țărani coopera
tori.

Au luat parte, de asemenea, membri 
ai ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

în cadrul adunării au vorbit Gheor
ghe Mircică. secretar adjunct al co
mitetului comunal de partid, și Sin 
In Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

Ei au subliniat importanta lucrării 
tovarășului Kim Ir Sen privind trans
formarea și, modernizarea agricultu
rii in R.P.D. Coreeană, creșterea con
tribuției acestei ramuri de bază a 
economiei naționale la progresul mul
tilateral al tării, la edificarea noii 
orinduiri. în continuare, vorbitorii 
s-au referit la succesele deosebite ob
ținute de cele două țări în creșterea 
producției industriale și agricole. în
florirea științei. învățămîntului și 
culturii, în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Evocînd bunele relații existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. vorbitorii au relevat rolul deter
minant al Intîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen în extinderea și întă
rirea prieteniei, solidarității și co
laborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul re
ciproc, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

Au fost subliniate eforturile și ac
țiunile concrete întreprinse de R.P.D. 
Coreeană pentru reunificarea pașni
că a țării, precum și sprijinul activ 
pe care România socialistă îl acordă 
înfăptuirii dezideratului suprem de 
unitate națională al poporului co
reean.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi filmul documentar despre 
vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au efectuat-o în 
R.P.D. Coreeană. în mai 1978.

în încheierea adunării, artiști ama
tori din comună au prezentat un 
spectacol.

(Agerpres)
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încheierea lucrărilor Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare româno-elene 

Semnarea unor documente privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a cooperării științifice

ATENA 24 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-au încheiat la Atena lucrările se
siunii a Vl-a a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Elenă. In cadrul lucrărilor se
siunii, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, cele două părți au subli
niat importanța dialogului la nivel 
înalt din 1975 și 1976 și influența po
zitivă pe care au avut-o hotăririle 
adoptate cu aceste prilejuri pentru 
dezvoltarea cooperării economice, în
deosebi în domeniile construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, petrolier, 
aj transporturilor, energiei electrice, 
precum și pe plan cultural.

In timpul lucrărilor sesiunii au fost 
negociate șl semnate noi contracte 
comerciale, menite să contribuie mai 
departe la dezvoltarea schimburilor 
comerciale. De asemenea, cele două 
delegații au stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea în continuare a cooperă
rii științifice și tehnologice pentru 
anii 1979—1980, într-o serie de dome
nii noi ca energia, oceanografia, seis
mologia, fizica aplicată.

La încheierea sesiunii comisiei 
mixte, președinții celor două părți 
în comisia mixtă. Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, si 
Gheorghios Panayotopoulos, ministrul 
comerțului, au semnat protocolul se
siunii. Au fost semnate, de aseme
nea, Protocolul privind schimburile 
comerciale româno-elene pe anul 
1979, Protocolul sesiunii a Vl-a a sub
comisiei româno-elene de cooperare 
științifică și tehnologică și Protoco
lul privind colaborarea în domeniul 
energiei electrice.

La semnare au luat parte ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în Grecia. Ion Brad, și ambasadorul 
Republicii Elene în România, D. Pa- 
padakis.

★
în aceeași zi, tovarășul Cornel 

Burtică a avut întrevederi cu M. 
Evert, ministru] elen al industriei și 
energiei, și cu conducerea Camerei de 
Comerț din Pireu.A

In spiritul unei politici de bună vecinătate 
și colaborare în Balcani

• Declarația ministrului de externe al Turciei • Comentariul 
unui ziar din Atena

ANKARA 24 (Agerpres). — Făcînd - 
un bilanț al inițiativelor politicii ex
terne a actualului guvern turc, mi
nistrul de externe. Gunduz Okcun. a 
declarat în cadrul dezbaterilor parla
mentare că Turcia a acționat pentru 
întărirea relațiilor cu țările balcan ?e 
și a desfășurat o politică de exi. i- 
dere a cooperării internaționale, a- 
plicînd-o în mod activ la nivel regio
nal. Subliniind că guvernul turc nu 
a folosit relațiile bune cu o tară în 
detrimentul altei țări, ministru] turc 
a declarat că guvernul său a întărit 
legăturile Turciei cu țările socialiste, 
fără să deterioreze raporturile cu cele 
occidentale.

Pe de altă parte, șeful diplomației 
turce a subliniat că timp de un an 
tara sa a persistat în inițiativa de a 
îmbunătăți relațiile cu Grecia si a 
exprimat speranța că noi eforturi se 
vor face in această direcție.

ATENA 24 (Agerpres). — într-un 
editorial consacrat seminarului Co
misiei naționale elene pentru co
laborare si destindere în Balcani, ale 
Cărui lucrări s-au desfășurat recent 
la Atena, cotidianul grec „Kathime- 
rini", scrie : „Astăzi este mai ne
cesară ca oricînd stabilizarea si
tuației in această regiune. în vederea 
transformării Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării. Colaborarea în 
Balcani nu numai că este necesară, 
dar constituie si o aspirație a tuturor 
popoarelor balcanice. în această di
recție s-au făcut deja pași impor
tant!. Credem că a sosit timpul cînd 
putem realiza o colaborare politică, 
economică, tehnică și culturală mai 
largă si mai intensă, in interesul tu
turor popoarelor și țărilor balcanice".

ITALIA

Consultările premierului 
desemnat in vederea 

formării noului guvern
ROMA 24 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Ugo la Malfa, 
președintele Partidului Republican 
Italian, a început consultările poli
tice avînd ca scop formarea unui 
nou guvern. în acest cadru, el a 
avut, succesiv, convorbiri cu o dele
gație a Partidului Democrat-Creștin 
și o delegație a Partidului Comunist 
Italian. Arătînd, la încheierea acestor 
întrevederi, că reprezentanții celor 
două partide au manifestat înțelege
re față de misiunea sa, liderul parti
dului republican a relevat, totodată, 
că a dorit să facă o evaluare mai 
precisă a pozițiilor comuniștilor și 
democrat-creștinilor, pentru a vedea 
dacă este posibil „să se facă un pas 
înainte".

Sîmbătă, premierul desemnat a 
avut, de asemenea, consultări cu de
legații ale altor partide : socialist și 
socialist-democratic. Ugo la Malfa a 
declarat că intenționează să reconsti
tuie un guvern de solidaritate demo
cratică alcătuit din reprezentanți ai 
celor cinci partide care au susținut 
în parlament precedentul guvern mo- 
nocolor democrat-creștin. „Sper să 
găsesc o ieșire în următoarea rundă 
de consultări, dar nu sînt sigur", a 
spus el.

La sfîrșitul consultărilor pe care 
le-a avut cu noul premier desem
nat al Italiei. Ugo la Malfa. secretarul 
general al P.C.I., Enrico Berlinguer, 
a declarat că partidul său este gata 
să participe la negocieri susceptibile 
să ducă la stabilirea de baze sigure și 
solide pe plan programatic și politic 
pentru 'Solidaritatea dintre partidele 
democratice. Propunerile noastre în 
acest sens sînt deja cunoscute, a spus 
Berlinguer. adăugind că ideile ți 
orientările ce i-au fost prezentate de 
noul premier desemnat sînt demne 
de luat în seamă.

După convorbirea cu premierul 
desemnat. secretarul general al 
partidului socialist, Bettino Craii, a 
spus : „Analiza noastră oină în acest 
moment nu prezintă elemente sau 
obstacole de netrecut".

La rîndul său. secretarul general al 
partidului socialist-democratic, Pie
tro Longo, a declarat că sprijină 
eforturile lui Ugo la Malfa, dar a 
adăugat : „Dincolo de vorbe, marile 
partide deja discută cînd să organi
zeze alegerile". ,

agențiile de presă transmit:

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist din Irlanda

LONDRA 24 (Agerpres). — La Bel
fast s-au deschis lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist din Irlanda, a cărui temă cen
trală o constituie lupta antiimperia- 
listă. La dezbateri, care vor dura trei

zile, iau parte 130 delegați, precum 
și reprezentanți ai unor partide fră
țești din țări socialiste și capitaliste.

Raportul a fost prezentat de secre
tarul general al partidului. Michael' 
O’Riordan.

ORIENTUL MIJLOCIU
Negocierile de la Camp David : „Un schimb serios de opinii 

în toate problemele" t
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Potrivit unei declarații oficiale date 
publicității la Washington de un pur
tător de cuvînt american, negocierile 
purtate la Camp David, la nivel mi
nisterial, de Egipt. Israel și S.U.A. în 
vederea realizării unei soluționări în 
Orientul Mijlociu prilejuiesc ..un 
schimb serios de opinii în toate pro
blemele". Purtătorul de cuvînt a 
menționat că negociatorii americani, 
conduși de secretarul de stat. Cyrus 
Vance, au avut mai multe convorbiri 
separate cu delegația israeliană, con
dusă de ministrul de externe, Moshe 
Dayan, și cea egipteană, condusă de

primul ministru Mustafa Khalil, care 
îndeplinește și funcția de ministru 
de externe. El a adăugat că, în ulti
mele zile, ritmul discuțiilor s-a inten
sificat.

într-o declarație publicată sîm
bătă. delegațiile americană, israeliană 
și egipteană, participante la negocie
rile de la Camp David, afirmă că ră- 
mîn hotărîte să ajungă la o soluție 
„cît de curînd cu putință". In decla
rație se subliniază că^ discuțiile con
tinuă să fie prietenești și serioase, 
însă nu menționează nici un progres 
concret.

IRAN

Referendum national la 21 martie
TEHERAN 24 (Agerpres). — La Te

heran s-a anuntat oficial că referen
dumul național în problema viitoarei 
forme de guvernămînt a tării va avea 
loc la 21 martie, dată la care începe 
noul an iranian. Referendumul va fi 
urmat de organizarea alegerilor pen
tru Adunarea Constituantă, iar după

elaborarea noii constituții vor avea 
loc alegeri parlamentare.

In cadrul eforturilor de normaliza
re a situației din tară, sîmbătă au 
fost reluate, după două luni de între
rupere. zborurile companiei naționale 
de transporturi aeriene pe rutele in
ternaționale.

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL O U.A.

Eliberarea continentului și solidaritatea africană — 

probleme prioritare ale organizației
NAIROBI 24 (Agerpres). — Luînd 

cuvtntul în cadrul lucrărilor celei 
de-a 32-a sesiuni a Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), care se desfă-

Congresul Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

Reuniunea Comitetului 
științific consultativ al 
A.I.E.A. (Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică), organism 
a cărui nouă componentă a fost apro
bată la recenta sesiune a Consiliului 
guvernatorilor A.I.E.A.. și-a încheiat 
lucrările la Viena. Comitetul reuneș
te oameni de știință din 15 țări mem
bre ale agenției. Din țara noastră, ca 
membru al Comitetului științific con
sultativ a fost ales prof. Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

Sosire. Ministrul finanțelor al 
S.U.A., Michael Blumenthal, a sosit 
simbătă la Beijing — anunță agenția 
China Nouă. Ministrul american va 
avea convorbiri cu ministrul firianțe- 
lor al R.P. Chineze. Zhang Jingfu. șl 
va avea schimburi de vederi cu con
ducători chinezi și cu oficialități din 
domeniul economiei si comerțului în 
legătură cu extinderea relațiilor eco
nomice și comerciale dintre cele două 
țări. De asemenea. în calitate de tri

mis special al președintelui Jimmy 
Carter, ministrul american va parti
cipa la inaugurarea Ambasadei S.U.A. 
în China, la 1 martie.

Ansamblul folcloric „Seme- 
nicul“ din Reșița, participant la 
Festivalul international de fol
clor de la Agrigento, a între
prins un turneu in diferite orașe 
italiene. Spectacolele susținute 
la Roma, Florența, Veneția, A- 
vellino. Val d’Ăosta și in alte 
localități s-au bucurat de un 
deosebit succes Spectatorii au 
manifestat o entuziastă apreciere 
pentru dansurile și cintecele 
populare românești, pentru vir
tuozitatea interpretativă a mem
brilor ansamblului.

Primire Ia Beijing. Hua
Guofeng, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, l-a primit sîmbătă 
pe Roy Jenkins, președintele Comi
siei Pieței comune, aflat în vizită la 
Beijing.

La Geneva se desfâșoară lu* 
crările comisiilor consiliului de ad
ministrație al Organizației Interna
ționale a Mtlncii (O.I.M.). în comi
sia pentru organizațiile internaționa
le, ale cărei lucrări se desfășoară sub 
președinția reprezentantului român, 
Valeriu Tudor, s-au dezbătut, prin
tre altele, problemele legate de con
tribuția O.I.M. la pregătirile în ve
derea celui de-al treilea deceniu pen
tru dezvoltare si a sesiunii specia
le a Adunării Generale a O.N.U. din 
1980 consacrată noii ordini economi
ce internaționale. La propunerea de
legației române, comisia a decis să 
analizeze măsurile care decurg pen
tru activitatea O.I.M. din documen
tele adoptate de cea de-a patra reu
niune ministerială a „Grupului ce
lor 77". care s-a încheiat recent la 
Arusha.

Guvernul olandez a adop- 
tat un proiect de lege aprobînd Tra
tatul de la Strasbourg, care stipulează 
imprescriptibilitatea crimelor împor 
triva umanității și a crimelor de

război. Proiectul va fi remis Consi
liului de Stat pentru a fi aprobat, a 
declarat primul ministru, Andreas 
Van Agt, care a prezidat lucrările 
cabinetului.

întrevedere la Maputo. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, care 
întreprinde o vizită oficială în Repu
blica Populară Mozambic. a avut o 
întrevedere cu Oliver Tambo. pre
ședintele Congresului National Afri
can (A.N.C.) din Republica Sud-Afri- 
cană.

In Thailanda s-a anuntat anu_ 
larea interdicțiilor impuse din octom
brie 1976 întrunirilor politice. Această 
hotărîre a fost adoptată în cadrul 
pregătirilor în vederea alegerilor 
parlamentare programate pentru luna 
aprilie a.c. Principalele partide poli
tice ale Thailandei au făcut cunoscut 
că isi vor relua activitatea.

Festivalul internațional 
al filmelor de scurt-metraj 
s-a deschis vineri în orașul finlan
dez Tampere. Participă realizatori din 
19 țări, precum și organisme specia
lizate ale O.N.U.

i

șoară la Nairobi, Edem Kodjo, secre
tarul general al O.U.A., a subliniat 
că eliberarea totală a continentului 
și solidaritatea africană constituie 
problemele prioritare ale organizației.

El a spus, trecînd în revistă efor
turile O.U.A în domeniul eliberării, 
că agresiunile lansate de regimul ra
sist de la Salisbury împotriva state
lor aflate în prima linie de con
fruntare nu fac decît să întărească 
fermitatea țărilor membre împotriva 
regimului rasist. în ce privește Na
mibia, Kodjo a relevat necesitatea 
ca țările africane să împiedice 
R.S.A. în încercarea de a perpetua 
și legaliza o „reglementare internă" 
de genul celei care a eșuat în Rho
desia. Referindu-se la situația din 
R.S.A., secretarul general al O.U.A. 
a spus că se prevede o intensificare 
a luptei în această țară.

★
RABAT 24 (Agerpres). — într-o de

clarație difuzată la încheierea lucră
rilor desfășurate timp de trei zile la 
Rabat, cea de-a treia Conferință 
a Uniunii Parlamentelor Africane 
(U.P.A.) a lansat un apel statelor 
africane în conflict să respecte cu 
strictețe principiul inviolabilității 
frontierelor și să înceteze recurgerea 
la forța militară.

într-o altă rezoluție. U.P.A. a con
damnat intervenția mercenarilor în 
conflictele interafricarie și a cerut 
evacuarea trupelor străine de pe con
tinent. Documentul invită toate sta
tele membre să interzică folosirea 
teritoriilor lor drept bază pentru orice 
acțiune străină vizînd să amenințe 
securitatea și integritatea altor state 
africane.

Mesajul de salut
RABAT 24 (Agerpres). — La Ca

sablanca au continuat dezbaterile ce
lui de-al II-lea Congres al Partidu
lui Progresului și Socialismului din 
Maroc pe marginea problemelor ex
puse în raportul prezentat de secre
tarul general al partidului. Aii Yata.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R.. participanților la 
congres, conducerii și tuturor mem
brilor P.P.S., poporului marocan 
prieten le-a fost adresat un cordial 
și prietenesc salut, un mesaj de so
lidaritate militantă, de către tova
rășul Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Partidul nostru, oamenii muncii 
din Republica Socialistă România, a 
arătat vorbitorul, privesc cu multă 
simpatie si viu interes rolul Parti
dului Progresului și Socialismului în 
viata politică a Marocului, activita
tea sa, alături de alte forțe politice 
naționale, patriotice și democratice, 
consacrată consolidării independen
ței naționale și democrației, valori
ficării resurselor naționale, umane 
și materiale, în folosul dezvoltării 
Marocului pe calea progresului și 
prosperității, a colaborării pașnice cu 
alte națiuni.

Evocînd evoluția ascendentă a re
lațiilor îndelungate, devenite tradi
ționale, de prietenie, solidaritate și 
colaborare tovărășească între P.C.R. 
și P.P.S., mesajul evidențiază că a- 
ceste raporturi se întemeiază pe res
pectarea fermă a normelor de relații 
dintre partidele comuniste și munci
torești, pe încredere și stimă recipro
că. In această evoluție fericită a le
găturilor noastre, un rol decisiv l-au 
avut întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Aii 
Yata.

La rîndul său. cooperarea priete
nească. pe multiple planuri, dintre 
România și Maroc, dintre popoarele 
român și marocan, întemeiată pe e- 
galitate deplină în drepturi, respec
tarea independentei naționale, nea
mestec în treburile Interne si avan
taj reciproc, s-a întărit și diversificat. 
Rolul fundamental în aprofundarea 
si extinderea raporturilor româno- 
marocane revine șefilor celor două 
state, președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hassan al II-lea.

Vorbitorul a informat apoi pe parti
cipant! despre bogata si intensa acti-

al C.C. al P.C.R.
vitate pe care o desfășoară poporul 
român pentru traducerea în viată a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
adoptat de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R.

România socialistă — a arătat el în 
continuare — depune o intensă acti
vitate internațională, slujind cu con
secventă si fermitate idealurile de li
bertate. independentă si progres so
cial ale tuturor popoarelor, promo
vează o politică nouă în lume, de co
laborare eficientă si pașnică, de des
tindere - si securitate între toate na
țiunile. România se pronunță și ac
ționează. de asemenea, pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru edifi
carea noii ordini economice interna
ționale. bazată pe egalitate și echi
tate. care să deschidă calea unui 
progres mai rapid al statelor rămase 
în urmă, să asigure economiei mon
diale o dezvoltare armonioasă, favo
rabilă tuturor națiunilor. In acest 
cadru. România promovează o poli
tică de colaborare largă cu statele în 
curs de dezvoltare, cu cele africane 
în special.

Totodată. România socialistă ac
ționează cu perseverentă pentru re
zolvarea pe cale politică a diferen
delor. a stărilor de încordare si con
flictelor dintre state, militînd activ 
în vederea frînării tendinței de ac
centuare a unor conflicte din Africa, 
pornind de la necesitatea soluționării 
prin tratative, de către țările africane 
însele, a problemelor litigioase, fără 
nici un amestec din afară.

Ea se pronunță, de asemenea, pen
tru o rezolvare politică 3? ’glă. 
justă si durabilă a conflictulu. vdin 
Orientul Mijlociu, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 
1967. la soluționarea problemelor po
porului palestinian, prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv constituirea unui stat 
palestinian independent — la asigu
rarea independentei, suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor state
lor din regiune.

Subliniind hotărîrea Partidului Co
munist Român de a acționa și în vii
tor pentru întărirea si dezvoltarea ne 
mai departe a legăturilor tradiționale 
dintre P.C.R. și P.P.S.. dintre po
poarele român și marocan, vorbitorul 
a adresat, in încheiere, lucrărilor 
Congresului al II-lea al Partidului 
Progresului și Socialismului din Ma
roc cele mai calde urări de succes.

Întrevederi ale reprezentantului P.C.R.
RABAT 24 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Emil Drăgănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al < P.C.R.. care participă la 
lucrările Congresului Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc, 
a fost primită de tovarășul Aii Yata, 
secretarul general al partidului.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, au fost transmise un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitatea par
tidului si în desfășurarea lucrărilor 
congresului.

Tovarășul AU Yata a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru me
sajul primit și profunda gratitudine 
pentru înalta contribuție la dezvolta
rea raporturilor dintre cele două 
partide, țări și popoare adresînd. la 
rîndul său, cele mai sincere urări de 
sănătate, fericire și noi succese în 
opera istorică de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României. în activitatea 
internațională dedicată cauzei gene
rale a socialismului, păcii, progresu
lui social, libertății și independenței 
popoarelor.

Dîndu-se o înaltă apreciere legătu
rilor frățești de prietenie și solidari
tate dintre P.C.R. și P.P.S.. in care-și 
găsesc o vie ilustrare principiile ega

lității depline și respectului reciproc 
între partide, a fost reafirmată convin
gerea că bunele relații dintre ele vor 
cunoaște o continuă dezvoltare. în 
interesul colaborării șl prieteniei 
dintre poporul român și poporul ma
rocan, al întăririi solidarității tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste. 
al cauzei păcii și securității în în
treaga lume.

★
Conducătorul delegației P.C.R. a 

fost primit, de asemenea, de primul 
secretar al Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, Abderra- 
him Bouabid.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
a fost transmis primului secretar al 
U.S.F.P. un salut prietenesc, îm
preună cu urări de succese în ac
tivitatea partidului.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
Abderrahim Bouabid a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expresia sentimentelor 
sale de admirație și stimă deose
bite, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes în în
treaga sa activitate consacrată dez
voltării României socialiste, cauzei 
păcii și colaborării internaționale, 
exprimîndu-și, totodată, încrederea 
că relațiile de cooperare și prietenie 
dintre cele două partide vor cunoaște 
o continuă dezvoltare.

Pacea este, fără îndoială, aspirația 
cea mai fierbinte a tuturor popoare
lor. a întregii omeniri. Realizarea 
unei păci durabile pe întreg globul a 
devenit astăzi o necesitate imperioa
să a însăși dezvoltării civilizației u- 
mane. Nu există popor care să nu 
dorească profund statornicirea unor 
condiții de liniște și pace pe planeta 
noastră. Din păcâte, această dorință 
nu se materializează lesne, fără ob
stacole. Evoluțiile pe plan mondial în 
aceste prime luni ale anului confirmă 
întru totul aprecierile secretarului 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care arăta că 
anul 1979 a început nu prea bine, că 
s-au ivit probleme care pun în pe
ricol politica de destindere, de pace 
si securitate — viata internațională 
evidențiind. Intr-adevăr, acumularea 
de nori la orizontul politic, persis
tența unor focare vechi de încordare 
și conflicte sau apariția altora noi.

în aceste condiții, se reliefează și 
mai limpede datoria fundamentală a 
tuturor statelor, indiferent de orîndui- 
re. dimensiuni sau grad de dezvol
tare. de a-si aduce contribuția la 
salvgardarea Si consolidarea Dacii. Ia 
înseninarea climatului international, 
la dezvoltarea colaborării si înțele
gerii. Edificarea păcii mondiale este 
o operă grandioasă, o cerință istorică, 
și tocmai datorită însemnătății ei 
vitale înfăptuirea unei asemenea 
opere reclamă în modul cel mal 
stringent aportul fiecărui stat in 
parte, contribuția activă a tuturor la 
realizarea acestui măreț obiectiv. Pla
neta noastră este casa comună a 
tuturor popoarelor și, ca atare, este 
de datoria tuturor să îi apere liniștea 
și pacea. Nici un popor, nici un stat 
nu este șl nu poate fi interesat în răz
boaie. toate au datoria sacră de a nu 
precupeți nici un efort pentru evita
rea și stingerea conflictelor astfel ca 
acestea să nu evolueze pe un făgaș 
imprevizibil, pentru apărarea dezvoltă
rii pașnice, a destinderii și securității.

Pacea este una și indivizibilă și> 
firește, orice confruntare armată, in 
orice parte a globului s-ar produce, a- 
fectează climatul politic general — in
tr-o lume ca a noastră, care este o 
lume a interdependențelor, acumula
rea de material inflamabil într-o 
zonă sau alta creînd grave riscuri. 
Tot astfel este indivizibilă și destin
derea, ea nu se poate limita doar ia 
relațiile reciproce dintre citeva state, 
nu se poate circumscrie doar la anu
mite zone ; este evident că destinde
rea câ proces - general este afectată 
dacă progresele într-o anumită paria 
a lumii sînt contracarate de feno »- 
ne negative în altă parte. Tocrr.al 
de aceea, stingerea de către păr
țile implicate a oricăror focare de

încordare și conflict se impune ca o 
cerință de prim ordin a păcii și des
tinderii. Fiecare stat are datoria nu 
numai să nu contribuie prin nimic la 
intensificarea încordării, ci și să facă 
totul pentru a se pune capăt situa
țiilor de tensiune, pentru apărarea și 
consolidarea păcii. .

Partidul nostru, secretarul său ge
neral manifestînd un înalt spirit de 
răspundere față de interesele vitale 
ale poporului român, fată de desti
nele omenirii, au subliniat și subli
niază în permanentă acest comanda
ment primordial. „De pace are ne
voie întreaga omenire, toate popoa
rele care aspiră la făurirea unei vieți 
mal bune, de prosperitate si bună-

adeziunea fată de ele, să nu le fi în
scris în documente internaționale, bl 
sau multilaterale. Sînt principii în 
sprijinul cărora România socialistă 
a militat și militează cu neabătută 
consecventă, ele definind însuși ca
drul înțelegerii și colaborării între 
state. Subliniind însemnătatea car
dinală a acestor principii, tara noas
tră evidențiază neabătut că simpla 
lor recunoaștere nu poate fi sufici
entă. că se impune ca o necesitate 
absolută traducerea lor consecventă 
în viată, fără nici un fel de știrbiri. 
Numai prin respectarea lor strictă, 
ca un tot unitar, ca un ansamblu 
indivizibil, se pot clădi între state 
raporturi de încredere. înțelegere.

aduce nici un fel de rezolvări pro
blemelor deschise ; dimpotrivă, în 
condițiile cînd tehnica militară a 
creat arme cu o forță distructivă 
fără precedent, această cale nu poate 
aduce omenirii decît riscuri și daune 
uriașe.

Experiența, însăși dezvoltarea isto
rică atestă că tratativele dau rezul
tatele așteptate atunci tînd se ma
nifestă voința politică a părților im
plicate, cînd este promovat spiri
tul constructiv, evitîndu-se ast
fel popoarelor grele suferințe și sa
crificii. întreaga evoluție internațio
nală a demonstrat și demonstrează 
că ori de cîte ori se manifestă 
bunăvoință și răbdare, receptivitate.

Apărarea păcii, promovarea destinderii, 
cerințe vitale ale tuturor popoarelor

stare — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Tocmai de aceea, con
siderăm că datoria primordială a tu
turor statelor este de a acționa din 
răsputeri pentru destindere interna
țională, pentru rezolvarea tuturor 
conflictelor interstatale pe cale poli
tică, nu prin înfruntări militare, 
pentru dezarmare și stingerea tutu
ror focarelor de război".

Intr-adevăr, viața, experiența isto
rică atestă că pacea, coexistenta paș
nică constituie unica alternativă a 
unei conflagrații pustiitoare, singura 
cale a izbăvirii umanității de catas
trofa unui război. In numele înseși 
al civilizației umane nu există sarci
nă mai înaltă decît a face să preva
leze rațiunea, decît a promova cu 
consecventă coexistența pașnică a 
tuturor statelor, oricare ar fi natura 
orînduirii lor.

Așa cum demonstrează întreaga 
practică a relațiilor internaționa
le, coexistenta pașnică implică, in 
primul rind, respectarea neabătută, 
intre toate statele și fată de toate 
statele, a principiilor independentei 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, integrității teritoriale, 
neamestecului in treburile Interne, 
nerecurgerii la forță și Ia amenința
rea cu forța. Aceste principii au fost 
puse de acord intre toate statele, ele 
și-au găsit consacrare în Carta 
O.N.U. ; practic, se poate spune că nu 
există stat care să nu-și fi declarat

respect reciproc. Dacă in acti
vitatea lor pe arena mondială 
statele pornesc de la aceste prin
cipii și acționează conform ce
rințelor lor. atunci, in mod ne
îndoios, ele pot trăi in pace și 
bună înțelegere, pot dezvolta conlu
crarea, in conformitate cu interesele 
popoarelor respective, cu interesele 
cauzei generale a păcii și înțelegerii 
in întreaga lume.

Postulatele coexistenței pașnice 
impun tuturor popoarelor, tuturor 
statelor să facă totul pentru a pro
mova tratativele ca unică metodă 
posibilă și rațională de soluționare 
justă șl durabilă a diferendelor din
tre state. Nu poate exista nici o 
justificare pentru intervenția și ac
țiunile militare de orice fel în so
luționarea problemelor litigioase, 
indiferent de caracterul lor. Așa 
cum arată faptele, realitatea, nu 
există probleme litigioase. orlcît 
de complexe și complicate ar
fi ele. care să nu își poată 
găsi rezolvare pe calea negocie
rilor politice, singura care oferă
cadrul unei examinări construc
tive. liniștite și lucide a mo
tivelor de litigiu, a cristalizării 
unor reglementări reciproc accep
tabile — recurgerea la forța ar
melor. Ia confruntările militare 
neputind decit să complice si să 
agraveze și mai mult lucrurile. Răz
boaiele, înfruntările armate nu pot

stimă ei respect reciproc, ori de 
cîte ori părțile vin una în în- 
tîmpinarea celeilalte, atunci negocie
rile — chiar șl in cazurile cele mal 
spinoase — se soldează cu rezultate 
pozitive. Interesele generale ale păcii, 
interesele popoarelor cer, de aceea, 
să se facă totul pentru a se împie
dica agravarea litigiilor și situațiilor 
de conflict, pentru a se trece la tra
tative. contribuindu-se astfel la men
ținerea și apărarea cursului spre dez
voltare pașnică.

In apărarea acestui curs, o răs
pundere deosebită revine forțe
lor social-politice Înaintate. In pri
mul rind țărilor socialiste, parti
delor comuniste. Se știe că fău
ritorii socialismului științific au 
înscris la loc de frunte pe stea
gul comunismului cauza păcii. Pen
tru țările socialiste, pacea reprezintă 
o necesitate obiectivă. întrucît -edifi
carea noii orînduiri presupune o 
vastă operă constructivă, dezvol
tarea intensă a forțelor de produc
ție. realizarea unei înalte produc
tivități a muncii, superioare nivelului 
atins în capitalism, crearea unui grad 
ridicat de civilizație si bunăstare 
pentru întregul popor — toate acestea 
reclamînd. în mod Imperios, condiții 
de liniște, de pace. In același timp, 
una din principalele surse ale forței 
de atracție a ideilor socialismului pe 
plan mondial o constituie tocmai fap
tul că popoarele și-au pus speranța

In capacitatea socialismului de a edi
fica o lume a păcii, o lume fără 
arme și războaie, care să asigure 
progresul si înflorirea civilizației în
tregii omeniri. Firește, actionindu-se 
într-un asemenea sens, se va răs
punde așteptărilor popoarelor, se va 
contribui la sporirea autorității so
cialismului pe întreg globul, la creș
terea mobilizării popoarelor în lupta 
pentru întărirea păcii.

Tocmai în acest spirit a ac
ționat și acționează România so
cialistă prin întreaga sa politică ex
ternă. considerînd că nu există sar
cină mai arzătoare decit continuarea, 
consolidarea și adîncirea cursului 
spre destindere, colaborare, spre 
dezvoltarea pașnică a popoarelor. 
Sînt bine cunoscute atașamentul ne
clintit al tării noastre fată de cauza 
păcii. înalta consecventă, statornicia 
cu care România militează pentru a 
se stinge focarele de conflict, pen
tru a se pune capăt confruntărilor si 
stărilor de încordare. Prin glasul 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, partidul și 
statul nostru subliniază stăruitor, 
neobosit, necesitatea de a nu se 
cruța nici un efort pentru a se opri 
evoluțiile negative, pentru a se îm
piedica agravarea climatului inter
national și a face să prevaleze abor
dările constructive. în vederea unei 
rezolvări a divergentelor si proble
melor litigioase prin mijloace poli
tice. pe calea tratativelor, corespun
zător intereselor supreme ale pă
cii. Așezînd principiile coexistentei 
pașnice la baza întregii sale politici 
externe. România se pronunță și 
acționează în modul cel mai ferm 
pentru înscăunarea lor trainică în 
întreaga viată politică mondială, 
pentru generalizarea lor in raportu
rile dintre toate statele. Cu aceeași 
perseverentă subliniază tara noastră 
necesitatea încetării competiției înar
mărilor. pornind de la adevărul de 
netăgăduit că o securitate autentică 
poate fi realizată numai pe linia 
măsurilor reale si hotărîte de de
zarmare, și in primul rind de dezar
mare nucleară. Fără îndoială că toc
mai promovarea statornică a unui a- 
semenea curs a făcut ca România 
să se bucure de un înalt prestigiu 
international.

Este convingerea fermă a partidu
lui și statului nostru că prin ac
țiunea hotărîtă și convergența efortu
rilor tuturor statelor și popoarelor 
se pot identifica soluții corespunză
toare problemelor vieții internațio
nale. se pot asigura promovarea des
tinderii. apărarea și consolidarea pă
cii.

Romulus CAPLESCU

De-ale modei...
Foarte vechi, multiseculare, au fost rivalitățile între cele două 

țărmuri ale Canalului Minecii.
Lui Richard-inimă-de-|eu a încetat să-i bată inima din cauza Iui 

Filip-August, Nelson a învins, dar a pierit la Trafalgar, despre Jeanne 
d’Arc — se știe, și ce să mai vorbim despre Richelieu și Buckingham 
ori despre Wellington, Napoleon și Waterloo. Totuși, moștenirile isto
riei nu sînt de netrecut — așa cum dovedește avionul „Concorde”.

Au mai rămas ceva subiecte de rivalitate — mai ales prin zona 
piețelor, particulare ori comune, sau pe terenurile de rugbi.

A apărut insă un domeniu nou de concurență — moda. Cum 
lansează o casă de creație o nouă „linie vestimentară", cum i se 
răspunde, de vizavi, cu alta.

Acum variațiunile au loc pe fondul așa-numitei „mode retro" 
sau moda interbelică. Adică perioada dintre cele două războaie 
mondiale (consecutivă unuia ori precedentă altuia — definiție la 
alegere).

...Dinspre Turnul din dantele de oțel de lingă Sena s-a lansat 
o linie originală: umerii hainelor sînt foarte concavi, ca o streașină, 
scobiți adine la mijloc șl țuguiați la extremități. Datorită acestei 
forme, revistele occidentale o numesc „moda pagodelor".

...Imediat, dinspre celălalt Turn, de piatră, de pe malurile Ta- 
misei a venit replica. Lingă Covent-Garden, magazinul PX — a nu 
se confunda cu MX, care este denumirea ultimului tip de rachete 
intercontinentale — prezintă noua modă intitulată „Stilul rece".

într-un decor evocînd un adăpost antiatomic, cu tuburi me
talice și ziduri albe luminate violent cu neon albăstrui, sînt prezen
tate modelele „stilului glacial": pantaloni de parașutist sau de trupe 
comando, bluze de tip militar, cu epoleți și guler ofițeresc. Predo
mină culorile kaki. în timp, ce la magazinele de pe Kensington „linia 
rece" e materializată în îmbrăcăminte de tip militar albastră sau 
neagră.

Serviciul este foarte modernizat, la „Piaza", pe Kings Road, totul 
este automatizat, nu există vînzători, ci un tablou de comandă. Doar 
să apeși niște butoane. Cum se apasă pe butoanele pentru rachete.

Moda nouă, „moda rece" se servește nu cu gheață, ci în
deosebi cu muzica lansată la expoziția „Noua obiectivitate". Șla
gărele de succes sînt „Do the Mussolini" („lmitați-l pe Mussolini") șl 
albumul „Muzica uzinei morții".

Desigur, au fost zâpezl mari prin diferite*pârți ale lumii, ziarele au 
relatat despre strâzi și șosele înecate sub nămeți, vehicule întroienite 
— incit au trebuit să intervină tancurile. Anul 1979 a început cu o 
iarnă grea.

S-ar putea ca „stilul rece" să fi fost determinat de 
nimente climatice. Sau de altele.

Dar ce e val, ca valul trece — moda este, prin 
efemeră. Să așteptăm — și să sperăm — deci, că după 
„linia rece" va urma aceea a dezghețului.

Este o modă care stă mai bine oamenilor. Indiferent 
talie, culoarea ochilor, părului — sau a ideologiei.

Este, s-ar putea spune, avantajoasă și avanta|antă pentru toți, va 
avea o piață de desfacere asigurată și foarte mare.

De forma unui glob.

aceste eve-

natura el, 
pagode și

de staturâ.

N. CORBU
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