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* MIHAI RUSU Stăpînii gliei

W nouă
Dragă mi-i țara și plaiul, 
Frumos mi-i portul și graiul, 
Mîndră-i țara la privit, 
Dulce-i limba la vorbit.
Foaie verde mărgărit 
Dragu-mi-i locul iubit 
Pe unde-am copilărit.
Căci Partidul, dulce frate 
S-a-ngrijit cu drag de toate. 
Viață liberă să fie 
în frumoasa Românie.
Patria mea, mîndră floare, 
Cu ciucuri la cingătoare, 
Stă cu fruntea către soare, 
Iar deasupra ei zîmbește 
Steaua de mare nădejde, 
Nădejde în viitor 
Dragului nostru popor.

Emilia IERCOȘAN 
țărancă, satul lercoșenl, 
județul Arad
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Privesc lanurile de grîu 
— imensități fragile, 
transparente, enigma

tice Încă, infruntind gerul, 
amintind primăvara, anun- 
tind prin verdele lor tre
murat că vor ieși biruitoare 
în primăvară ; că lupta cu 
iarna a fost grea, că mai 
au încă de luptat. Privesc 
aceste moderne complexe 
zootehnice cu tehnicieni si 
medici si îngrijitori ve
ghind printre superbe rase 
de animale, în grajduri me
canizate. confortabile. Pri
vesc aceste podgorii si 
plantații de pomi, în care 
oamenii lucrează — deși 
este februarie și este frig ! 
— de pe aleile drepte se 
înaltă fumul albastru al 
unor focuri primăvăratice. 
Doar soarele promite pri
măvara si aceste cirduri de 
miei timpurii — si soarele 
din oamenii aceștia care 
sfidînd gerul uscat mun
cesc. execută tăierile, cal
culează acum pe crengile 
pomilor si pe corzile viilor 
bogăția de struguri și 
fructe.

După tresărirea de o cli
pă la această întîlnire cu 
griul — primul gind mă 
duce la noua condiție a 
acestor lanuri, la noua con
diție creată recent agricul
turii. Este primul an in 
care nu vom mai vedea pe 
câmpiile si pe dealurile 
tării un lan de grîu mare, 
bogat, iar alături lanul mai 
modest, mai oropsit ; un 
lan de porumb crescut fa
bulos — și alături lanul 
modest, mai sărac ; sau 
aici podgoria strălucitoare, 
livada miraculoasă si ală
turi podgoria, livada mo
destă — ca si cum nu ar 
fi crescut în același pă- 
mînt si nu ar fi avut ace
leași condiții. Vom începe 
să vedem pretutindeni la

nuri. podgorii șl grădini 
la fel de frumoase si de 
bogate. Vor fi o egalitate, 
o uniformitate de frumu
seți si de bogăție. Crearea 
consiliilor unice agroindus
triale încheie definitiv epo
ca diferențierilor, a con
trastelor de tot felul in a- 
gricultura tării si în viata

întrebam ; dar vecinii nu 
sint tot ai agriculturii so
cialiste, moderne ? nu sint 
tot ai României, ai noștri ? 
Bucuria era injumătătită. 
Unul grozav de norocos — 

. si alături vecinul zbătîn- 
du-se încă in nepricepere, 
sau în delăsare, sau in ne- 
ajutorare. sau în toate cite

cercetare si experimentare 
la nivel mondial, uzine de 
îngrășăminte chimice ; ac
țiuni de îmbunătățiri fun
ciare cuprinzînd tara în
treagă. moderne complexe 
agrozootehnice ; mii de 
scoli profesionale, licee 
profesionale, institute pen
tru agricultură, stațiuni de

Primăvara revoluționară 
a agriculturii romanești
------------------------- de Traian COȘOVEI ------------------------------

țărănimii. La condiții egale 
— recolte egale si la înăl
țimea condițiilor create.

Exista de mult în aer, 
plutea în aer, si o aveam 
în gîndirea si în problemele 
noastre, găsirea unei soluții 
care să perfecționeze un 
sistem, să ridice întreaga 
agricultură la un nivel u- 
niform, capabil să depă
șească obiectivul stabilit : 
douăzeci milioane tone ce
reale. Plutea de mult în 
aer rezolvarea acestei pro
bleme : aici o cooperativă 
agricolă fruntașă, fericită, 
cu lanuri si producții 
strălucite si ridicînd din 
umeri privind lanurile sau 
cirezile cooperativei ve
cine : alea nu sînt ale 
noastre, sint ale vecinilor, 
sînt la vecini. Iar noi ne

puțin. Aici o podgorie de 
stat detinînd toate recordu
rile si alături podgoria coo
perativei agricole luptînd 
Si ea. perseverând si ea, 
dar răminînd numai pe ju
mătatea podgoriei de stat.

Crearea consiliilor unice 
agroindustriale este 
un act revoluționar, 

Științific — o treaptă su
perioară de organizare a 
agriculturii. Toți factorii 
uriași, competenti strîngin- 
du-și rândurile, uniți în 
muncă, avînd la dispoziție 
pentru agricultură institute 
Stiintifi.ce. sistemul energe
tic national, mari sisteme 
de irigații, platforme indus
triale. renumite uzine de 
mașini și utilaje competiti
ve în lume, stațiuni de

mașini, o largă Industrie 
agroalimentară ; o literatu
ră științifică bogată, revis
te de specialitate, rubrici 
de specialitate în toată 
presa, programe speciale 
la radio și la televiziune 
pentru agricultură. Pentru 
agricultură — pentru har
nica. pentru eroica noastră 
țărănime muncitoare. Har
nică si vitează de mii de 
ani pe pămîntul patriei 
noastre ; eroică pentru că 
si-a apărat cu sacrificiu 
totdeauna această patrie — 
si pentru că în acești ani 
ai construcției socialiste 
si-a dovedit încă o dată 
eroismul si dragostea de 
tară pe noile platforme 
pașnice ale construcției, 
ale industriei, ale stiintei, 
ale agriculturii socialiste.

De la această inițiativă

clarvăzătoare a partidului, 
care încununează și desă
vârșește opera de sociali
zare si- modernizare a agri
culturii, de la înălțimea 
marilor noastre înfăptuiri, 
gindul mă duce în urmă, 
la actul istoric al coopera
tivizării și de acolo, mai 
in urmă — la acea memo
rabilă Rezoluție a Plenarei 
Comitetului Central al 
partidului, din 3—5 martie 
1949 — și de la care se 
împlinesc acum treizeci de 
ani. Rezoluția din 3—5 
martie 1949. privitoare la 
transformarea socialistă a 
agriculturii în România — 
pagină științifică vizionară, 
revoluționară, de un uriaș 
realism, document, act is
toric de naștere a agricul
turii și a țărănimii socia
liste moderne, pe care 
l-am avut mereu pe masa 
noastră''de lucru, mereu la 
vedere, •'despre care am 
vorbit mereu. la care 
ne-am referit mereu în 
acești' treizeci de ani.

Am încercat un mic test : 
am întrebat intr-un loc si 
în altul — la întîmplare — 
mecanizatori, țărani în 
cimp, în podgorie în zoo
tehnie. ce știu, ce-si amin
tesc din această Rezoluție 
din 3—5 martie 1949 ? Erau 
oameni care la apariția 
Rezoluției abia 6e născuse
ră sau nici nu se născuse
ră si oameni care străbă
tuseră toti acești ani de la 
Rezoluția din 3—5 martie. 
„Aa ! — Rezoluția din 3—5 
martie ’49 ! Păi. de la ea 
am pornit ! A fost începu
tul !“ îmi dădeam seama 
că multi dintre acei care 
TRĂISERĂ Rezoluția erau 
acum bătrâni, dar multi 
erau în plină putere și 
multi erau tineri si toti
(Continuare in pag. a IlI-a)
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UN NOU BDIJIM DIN COLECȚIA DE TEXTE MESE DIN GIMM 
SnCIAL PDLITICA A TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU 

„Contribuția României 
la realizarea unui sistem trainic

de securitate și cooperare 
in Europa"

Peste plan,
60 milioane kWh 
energie electrică

Energeticienii de la Iernut, Fîntî- 
nele și Tîmăveni din județul Mureș, 
care realizează aproape 15 la sută 
din întreaga producție de energie 
electrică a tării, au rotunjit la 50 
milioane kWh producția de energie 
electrică furnizată sistemului ener
getic national, peste prevederile pri
melor două luni ale anului. Paralel, 
prin gospodărirea și folosirea rațio
nală a combustibilului, ei au înscris 
în contul economiilor pe acest an 650 
tone combustibil conventional.

Noi apartamente 
date în folosință

în primele două luni ale anului, 
845 de familii de oameni ai muncii 
din Timișoara, Lugoj și alte locali
tăți din județul Timiș s-au mutat 
în tot atitea apartamente noi. Din 
fondurile unor intreprinderi au fost 
construite și date in folosință alte 
zeci de apartamente. Pină la sfîrși- 
tul anului. în județul Timiș urmea
ză a fi construite peste 10 000 de 
apartamente, reprezentind cel mai 
mare volum de locuințe prevăzut a 
fi realizat în cursul unul an. (Cezar 
Ioana).

CREATORUL DE ARTĂ — 
UN MUNCITOR INTELECTUAL

I

Noul volum cuprinzînd texte alese 
din gîndirea social-politică a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, apă
rut în Editura politică, vine să lumi
neze o importantă latură a vastei 
opere teoretice a secretarului gene
ral al partidului nostru, operă pusă 
în slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a înfăptuirii 
aspirațiilor de pace și progres ale 
tuturor popoarelor. Este vorba de 
activitatea sa neobosită dedicată 
cauzei securității și colaborării în 
Europa.

înfăptuirea securității europene 
constituie, așa cum se știe, o preocu
pare centrală a politicii externe a 
României socialiste. în elabora
rea și promovarea acestei pozi
ții, rolul hotărâtor revine* se
cretarului general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, militant neobo
sit pentru triumful ideilor 
păcii și colaborării pe con
tinent. Este larg apreciată 
și recunoscută azi pe plan 
european și mondial contri
buția tovarășului Nicolae 
Ceausescu la cristalizarea 
conceptului de securitate 
europeană. Pornind de la 
învățămintele istoriei, de 
la analiza aprofundată a 
realităților de pe continent, 
secretarul general al parti
dului nostru a argumentat 
cu deosebită forță de con
vingere ideea că securita
tea europeană presupune 
asumarea de către toate 
statele a unui sistem de an
gajamente. adoptarea unor 
măsuri concrete de natură 
să ducă la excluderea for
ței și a amenințării cu folo
sirea forței, să ofere tuturor 
statelor garanții depline că 
se află la adăpost de orice 
act de agresiune, să asigure 
dezvoltarea pașnică, nestin
gherită a fiecărei națiuni, 
în conformitate cu propria 
sa voință, cu propriile in
terese.

într-o abordare unitară 
și coerentă, extrasele cu
prinse in volum evi
dențiază diversele aspecte 
ale problematicii europene, 
structurate in opt secțiuni : 
concepția României despre 
edificarea unui sistem trai
nic de securitate și coope
rare în Europa ; securitatea 
europeană — cauza si ope
ra tuturor statelor conti
nentului. activitatea Romă- 

•niai . pentru normalizarea 
și dezvoltarea raporturilor 
dintre state, pentru promovarea des
tinderii și înțelegerii in Europa; pentru 
un cadru democratic de dezbatere și 
acțiune al tuturor statelor participan
te; elemente componente ale procesu
lui de înfăptuire a securității euro
pene ; realizarea dezangajării mili
tare și a dezarmării în Europa — 
condiție indispensabilă a securității 
fiecărui stat, a înfăptuirii securității 
pe continentul european ; transfor
marea Balcanilor într-o zonă a înțe
legerii și colaborării pașnice ; secu
ritatea europeană și situația din re
giunea Mării Mediterane ; rolul ho
tărâtor al opiniei publice, al forțelor 
politice responsabile, al popoarelor 
în determinarea unui curs nou în 
relațiile dintre state în Europa.

Cu numeroase prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a evidențiat, așa 
cum arată bogatele extrase din cu
vântări cuprinse în volum, rezulta
tele pozitive ale Conferinței de la 
Helsinki, care a reprezentat un mo
ment de importantă istorică în via
ta continentului. în cuvîntarea rostită 
la Conferința general-europeană de 
la Helsinki, la 1 august 1975. secre
tarul general al partidului nostru a- 
răta că „istoria va judeca nu numai 
documentele ce Ie vom semna și de
clarațiile făcute, ci și felul în care 
fiecare stat, fiecare guvern și con
ducător de stat sau guvern va acțio
na pentru realizarea acestor docu
mente. pentru ca speranțele contem
poranilor noștri să fie împlinite, pen
tru ca acțiunile guvernelor noastre 
să răspundă năzuințelor de bunăsta
re. libertate și pace aie tuturor na
țiunilor". Prezentînd lucrurile în mod 
deschis si principial, proprju stilu
lui de gîndire și acțiune al secreta
rului general al partidului nostru, 
extrasele cuprinse în volum relevă 
faptul că încheierea Conferinței de la 
Helsinki nu poate fi și nu trebuie 
considerată ca un punct final, ci doar 
ca începutul unui proces, a cărui dez
voltare nu se face de la sine, ci im
pune eforturi hotărîte. acțiuni con
crete. practice din partea tuturor sta
telor. în acest sens'. România socia
listă. prin glasul cel mai autorizat

al președintelui ei. s-a pronunțat șl 
se pronunță consecvent pentru tradu
cerea neabătută in viată a prevede
rilor și angajamentelor înscrise în 
Actul final de la Helsinki, pentru 
extinderea colaborării economice, 
tehnico-știintifice. culturale, pentru 
adoptarea de măsuri practice pen
tru a se trece la dezangajare mili
tară și dezarmare în Europa, fără de 
care nu poate fi vorba de o secu
ritate reală pe continent.

Pornind de la complexitatea pro
blemelor din Europa și avînd în ve
dere rezultatele nesatisfăcătoare ale 
reuniunii de la Belgrad, extrasele cu
prinse în volum relevă cu putere 
necesitatea de a se asigura, de pe 
acum, o bună pregătire a viitoarei 
reuniuni general-europene. de la Ma
drid. din 1980. astfel incit aceasta 
să marcheze un moment nou în e-

contribuția României 
la realizarea
unui sistem trainic 
de securitate și 
cooperare hi Europa
EDITURA POLffiCÂ

forturile pentru înfăptuirea secu
rității pe continent.

într-o concepție armonioasă, care 
pornește de la abordarea cu clarvi
ziune și realism a ansamblului pro
blemelor securității și cooperării in 
Europa, extrasele din cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu dau 
imaginea amplă a direcțiilor și mo
dalităților de acțiune pentru înfăp
tuirea acestui deziderat.

Cu deosebită claritate este subli
niată (în selecția de texte necesitatea 
respectării stricte, ca un tot uni
tar, a „decalogului de princi
pii" înscrise în Actul final de la 
Helsinki — condiție sine qua non a 
instaurării securității, a dezvoltării 
largi a colaborării intereuropene, a 
afirmării destinderii pe continent. în 
același timp, cu numeroase prilejuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat necesitatea obiectivă a ampli
ficării colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale între sta
tele europene, ca o componentă 
esențială a procesului de înfăptuire 
a securității pe continent. în acest 
scop, se afirmă cu tărie necesitatea 
eliminării oricăror îngrădiri și bariere 
artificiale care stau în calea promo
vării unei colaborări largi între toate 
statele continentului, a unei conlu
crări care să țină seama de proble
mele și interesele specifice ale țări
lor în curs de dezvoltare din Europa. 
Pentru înfăptuirea unor asemenea 
obiective, România a preconizat și 
sprijină organizarea de reuniuni ge
neral-europene consacrate cooperării 
economice, schimbului de tehnologie 
și informării reciproce asupra rezul
tatelor cercetării științifice și tehnice, 
în domeniul transporturilor, ener
giei, protecției mediului înconju
rător. De asemenea, este reliefa
tă importanta schimburilor cultu- 
ral-artistice și a contactelor uma
ne în promovarea încrederii și 
a înțelegerii reciproce între popoare, 
în acest cadru, partidul nostru a 
afirmat cu putere că rezolvarea pro
blemelor umanitare este legată în 
primul rând de asigurarea de condiții 
egale șl demne de muncă și de viață

pentru masele largi de oameni al 
muncii, că problemele de ordin uma
nitar trebuie rezolvate cu toată grija 
și răspunderea, in spiritul adevăra
tului umanism.

Intr-un amplu capitol este prezen
tată concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la prioritatea 
măsurilor de dezangajare militară și 
dezarmare — ca temelie a unei 
reale securități pe continent. Rele- 
vind faptul că în Europa sînt con
centrate cele mai puternice forțe ar
mate și armamente, inclusiv nucle
are. extrasele selectate în volum pun 
în evidență ca un imperativ arzător 
necesitatea unor acțiuni concrete în 
vederea diminuării pericolelor de 
confruntare, a creării condițiilor pen
tru trecerea la dezarmare.

în vederea realizării acestui obiec
tiv, România a propus un ansamblu 

de măsuri coerent si cu
prinzător. între care retra
gerea trupelor de la grani
țele dintre state pe o anu
mită distantă de la fron
tiere. renunțarea la mane
vre și demonstrații mili
tare de mare amploare. în
deosebi in apropierea gra
nițelor altor țări, lichidarea 
bazelor militare si retrage
rea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state, redu
cerea bugetelor si efective
lor militare ale tuturor sta
telor participante la Confe
rința general-europeană. 
desființarea concomitentă a 
celor două, blocuri militare 
existente ‘ pe continent, 
crearea de zone ale păcii, 
lipsite de arma nucleară.

Ca țară situată în Pe
ninsula Balcanică. România 
desfășoară o activitate sus
ținută în scopul asigurării 
unui climat de înțelegere si 
colaborare între țările din 
această regiune. Extrasele 
din opera secretarului ge
neral al partidului relevă 
concepția sa constructivă 
despre dezvoltarea înțele
gerii, colaborării și păcii în 
Balcani ca parte integrantă 
a procesului de edificare a 

1 securității in Europa. în 
acest cadru. în volum sînt 
reafirmate propunerile ro
mânești privind realizarea 
unei înțelegeri intre statele 
balcanice care să ducă la 
excluderea armelor nu
cleare din această zonă, ca 
și exprimarea clară a voin
ței tării noastre de a parti- 

. K cipa la noi forme și ac
țiuni de cooperare interbal- 
canică. în același context, 

avînd in vedere legătura strînsă care 
există intre securitatea si cooperarea 
în Europa si in Mediterana. în volum 
își găsește reflectare poziția consec
ventă a României in favoarea rezol
vării pe cale pașnică, prin tratative, 
a problemelor din zona Mediteranei. 

în cuprinsul volumului ocupă un 
loc important extrasele din lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu relie- 
find rolul hotărâtor pe care îl au po
poarele continentului in înfăptuirea 
dezideratului securității europene. 
Subliniind răspunderea care revine 
parlamentelor, organizațiilor de ma
să și obștești, secretarul general al 
partidului a chemat în mod repetat 
la unirea eforturilor celor mai largi 
cercuri democratice și progresiste 
pentru promovarea cauzei securității 
și colaborării pe continent. Este ex
primată cu claritate convingerea 
partidului nostru că realizarea unei 
securități trainice nu poate fi decît 
rodul participării active a popoare
lor, care pot și trebuie să determine 
guvernele să acționeze în vederea a- 
plicării în viată a prevederilor Ac
tului final de Ia Helsinki, pentru fă
urirea unei Europe a păcii și cola
borării. în acest sens, la sesiunea 
solemnă comună a C-C. al P.C.R., 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale dedicată sărbătoririi îm
plinirii a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu declara : 
„Avem convingerea că stă în puterea 
popoarelor, a forțelor progresiste ca, 
acționind unite, să împiedice un nou 
război mondial, să asigure o pace 
trainică atît în Europa, cît șl în în
treaga lume".

în acest spirit, din întregul volum 
se desprinde hotărârea fermă a parti
dului și statului nostru de a face to
tul pentru a contribui la afirmarea 
idealurilor de pace și securitate ale 
tuturor popoarelor continentului.

Ion DIACONU

A început campania de însămînțări
Pentru recolte mari,

Artistul este un muncitor inte
lectual care trudește zile și nopți, 
săptămini si luni de-a rindul. pină 
să ajungă la acea perfecțiune capa
bilă să ne dea impresia de spon
tan. firesc, de ceva natural, născut 
ușor, nechinuit in chinuitoare stră
danii. de ceva autentic pentru viata 
Si autenticitatea însăși. Sub apa
renta totalei spontaneități a lucru
lui făcut fără efort se ascunde o 
trudă pentru multi invizibilă, o 
trudă de miner, de salahor si se 
varsă tot atâta» sfintă sudoare cit 
se varsă pe trupul unui otelar în 
fața unui cuptor. Numai din ase
menea trudă nobilă ies marile și 
nepieritoarele realizări artistice. 
Fiindcă, să fim bine înțeleși, de 
ele este vorba si nu de simple ex
perimente și veleități. Cine știe, 
cine are mereu in minte chinul, 
da. da. chinul prin care trece un 
sculptor, cioplind fierul si piatra, 
un scriitor, refăcînd de zeci de ori 
un text, un regizor punînd în scenă 
un ,.Danton" de Camil Petrescu, un 
artist sau o balerină, de pildă, pină 
să ajungă să realizeze o creație, să 
interpreteze magistral un rol ?

Aceasta pentru că în operele mari

nu se vede, nu se simte procesul 
de elaborare. Unii, de pildă, au im
presia că genialul muncitor intelec
tual care a fost G. Călinescu si-a 
scris opera cum ar fi fluierat un 
șlagăr. Dar nu exemplul lui as 
vrea să-1 evoc aici, ci al unei arte

însemnări de 
Ion DODU BĂLAN

care pare mult mai mult o joacă de 
copii. E vorba de balet.

Niciodată, pe nici un lac. pe nici 
o apă împodobită cu flori de nufăr 
si trestii gînditoare. n-am văzut o 
Igbădă mai autentică, mai firească 
și mai expresivă decît Magdalena1 
Popa în baletul, mi se pare intitu
lat chiar „Lebăda", de fapt un 
andante din Carnavalul animalelor 
al lui Camille Saint-Saens. Rolul, 
creația ei erau, neîndoios, rodul 
unei munci de o tenacitate puțin 
obișnuită.

A trecut vreme de atunci, dar mi 
se pare c-a fost aseară. Pline de 
farmec și de miraculoasă poezie.

unduirile corpului ei relevau, par
că. necunoscutul lumii nebuloase sl 
magice, tăiau în tărmurii invizibili 
ai aerului crîmpeie de stranie și 
tulburătoare poveste. Niciodată 
n-am văzut vreo pasăre bătînd ae
rul cu aripile cu mai multă gra
tie și măreție, cu mai multă sigu
ranță și stăpînire de sine. Aveam 
senzația fizică a unui triumf al fan
teziei si al forței creatoare a fiin
ței umane care de atitea ori s-a vi
sat pasăre ca să se depășească pe 
sine, să învingă forțele gravitației 
universale.

în mișcările ei. în zborurile ei de 
libelulă, vibra întreaga gamă a su
fletului omenesc : bucuria și du
rerea. înălțarea si căderea, frămin- 
tarea și limpezirea. Sub picioarele 
ei. podeaua părea un lac misterios 
pe care o lebădă eminesciană trece 
pe visul inserării să se înece în do
ruri și-n .dulcele, somn. întreaga 
ființă vorbea un limbaj universal, 
limpede și firesc, mărturisea un 
suflet frumos, dezvăluia imense bo
gății spirituale pe care arareori 
omul le bănuiește a sălășlui înșine.
(Continuare în pag. a IV-a)

acum se impune un ritm 
culturile din prima urgență

intens de lucru la

Odată cu încălzirea timpului, în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din sudul și sud-vestul tării 
au început insămîntările de primăvară. Primele su
prafețe au fost insămințate cu mazăre și diferite 
plante furajere în județele Timiș. Arad. Constanța, 
Ilfov etc. De asemenea, peste tot continuă fertilizarea 
semănăturilor de toamnă cu îngrășăminte chimice, se 
execută lucrările de sezon in grădinile de legume, în vii

și livezi. întrucît starea timpului se Îmbunătățește, este 
necesar să facem totul pentru declanșarea însămînțărilor 
de primăvară pe un front larg, pentru întreținerea în cele 
mai bune condiții a ogoarelor de toamnă și executarea 
neintirziată a tuturor celorlalte lucrări de sezon.

în pagina a IlI-a — relatări din județele Ilfov, 
Constanta și Arad privind insămințările de primă
vară.
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Curajul promovării.
Dar ce înseamnă CURAJ?
— Dacă v-aș întreba ce vă preocu

pă acum in chip deosebit, care este 
primul lucru la care v-ați gindi 1

— Cu un timp in urmă apărea în 
„Scinteia" o rubrică intitulată foarte 
expresiv : „Femeia nu «jumătatea 
bărbatului», ci jumătate din populația 
tării". Iar după statistici, chiar ceva 
mai mult de jumătate. Aici la noi. la 
„Romlux"-Tîrgoviște. balanța e si 
mai înclinată : 1 femeile reprezintă 
două treimi din totalul colectivu
lui. Cu toate acestea, ele sint 
încă departe de 
a ocupa, în. pro
porția corespun
zătoare, funcții de 
conducere și, in 
general, posturi 
cu o calificare mai înaltă și implicit 
o răspundere mai mare.

— Puteți fi ușor contrazisă. Prin 
propriul exemplu. Dumneavoastră. 
Elena Ciobanu, sinteți secretara co
mitetului de partid pe întreprindere 
și președinta consiliului oamenilor 
muncii.

— Si cu ce ar contrazice asta 
..balanța" inversată de care amin
team ? Trec peste faptul că e vorba 
de mine, dar credeți că ati ales bine 
exemplul ? (Un ușor licăr polemic se 
aprinde în ochii negri. îngusti ai 
femeii, luminindu-i fata adumbrită de 
o căciulită cu cozoroc. înspicată, ar
gintie). Doar dacă vreți ca prin el să 
se demonstreze promovarea unei 
femei. Adevărata problemă constă 
însă in promovarea femeii.

Se exclud, in acest caz. cele două 
aspecte atît de exact nuanțate de 
către interlocutoare ? Să-mi fi ales 
nepotrivit exemplul-argument ? Pen
tru aflarea răspunsului se cere deru
lat inapoi filmul unei existente.

Pe la începutul acestui deceniu, 
unui tînăr maistru de la ..Steaua 
electrică" din Fieni i se oferea o 
șansă de invidiat: să devină unul 

dintre oamenii de bază ai celei mai 
moderne uzine din branșă — ..Rom- 
lux". aflată pe atunci în construcție. 
„Auzi, tu — aduse el vestea acasă — 
o să mă trimită și la specializare, in 
străinătate". Dar sansa lui nu era si 
șansa ei. Pentru ea. pentru soție, 
toate cite le clădise si le orînduise 
pină la virsta de 35 de ani. cind 
orice om începe să se ..așeze", toate 
urmau să se desfacă. „Și eu ?“, a in- 
găimat amețită de surpriză. „Nu-ti 
face ' griji. Uzină mare, frumoasă.
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Convorbiri despre meseria de OM
mi-au promis de lucru si pentru 
tine". Să nu-si facă grill 1 Ce va 
face ea. o textilistă. intr-o fabrică 
de becuri? Ce va face Doinita, care 
va trebui să se mifte la altă scoală, 
în alt oraș ? Cum va fi cu casa ? 
Moment de răscruce in viata familiei. 
Cineva, unul din ei doi. urma, tre
buia să-l înțeleagă pe celălalt. Să se 
sacrifice. A făcut-o ea. Un gest cit o 
viață de om. Fiindcă Elena Ciobanu 
lua totul, pieptiș, de la capăt : o 
meserie nouă, un colectiv nou. un 
oraș nou. un nou cămin.

Cu ce a început ? Cu alfabetul me
seriei de bază — C.L.I. (confectioner 
lămpi incandescente) in secția sor
tare. unde se aleg, cu o rară meticu
lozitate. sirmulitele cit firul de păr 
ce abia se deslusesc intr-un bec. 
800 000—900 000 de asemenea firișoare 
pe lună — treabă căreia nu-i dau de 
capăt decît răbdarea si conștiinciozi
tatea femeii. Trăgea cu coada ochiu
lui la colegele din jur. ca vîrstă li 
puteau fi fiice, ferice de ele ce ușor 
se concentrau si cit de sprinten le 
alergau degetele 1 Citcodată. parcă ii 
venea să lase totul baltă — la ce bun 
să se chinuiască atîta. n-are ea o 

meserie ? Mai ales cind veneau si o 
așteptau la poartă fetele din brigada 
pe care o condusese atitia ani la 
„Textila" din Pucioasa ; ele încă nu 
se împăcaseră cu gindul că au 
pierdut-o si-o rugau fierbinte să se 
întoarcă. Simțea adesea gustul sărat 
al lacrimii, dar nimeni n-a văzut-o 
plîngîndu-se. Șl avea să-i fie si mat 
greu cind. după o întrerupere („să-și 
termine intii Doinita școala, să-sl 
termine intii soțul liceul si școala 
de maiștri — cine să le poarte lor 

de grijă ?“). s-a hotărit să-și conti
nue liceul. In același timp au trimis-o 
Ia o scoală de partid, unde invăta 
pină la nouă seara, iar de la acea oră 
pină spre miezul nopții isi pregătea 
examenele de clasa a zecea. Simbo
lic. o viată clădită din examen in 
examen. Ale dăruirii. Ale tenacității. 
Ale conștiinței. Si tot atîtea temeiuri 
morale înscrise in statutul promovă
rii.

Dar oricît de spectaculoasă poate 
părea traiectoria dintre anonimatul 
C.L.I. și răspunderea de președintă a 
consiliului oamenilor muncii, un 
asemenea destin nu e nici singular, 
nici extraordinar în contextul socie
tății noastre, ci repetă si în același 
timp prefigurează alte nenumărate 
traiectorii asemănătoare. Iată de ce, 
trecind peste modestia Elenei Cio
banu. nu despre promovarea unei 
femei stă mărturie destinul ei. Dim
potrivă. el deschide unghiul larg 
spre descifrarea resorturilor sociale 
si individuale ale afirmării femeii în 
viata colectivității.

— C'a femeie, cum vedeți promo
varea ?

— Ca să dau un răspuns cit mai 

obiectiv, as prefera să vorbesc nu 
în calitate de femeie, ci de secretar 
de partid. Și as începe cu ceea ce 
nu cred că este promovarea. Nu cred 
că este, cum își închipuie unii, un 
fel de campanie, la iuțeală, sub pre
siunea unor tabele si raportări către 
foruri. După cum nu este, cum «îsi 
închipuie alții (sau chiar aceiași), că 
promovarea se rezumă la un act ad
ministrativ. la o săltare în schemă. 
Dimpotrivă, asta implică o strategie 
cu bătaie lungă. Fiindcă. în realitate.

promovarea este 
un proces social 
de modelare a 
personalității, cu 
implicații dintre 
cele mai profun

de. adesea sinuos si contradictoriu, 
jalonat de izbinzi. dar și de eșecuri.

— vă glndili probabil la curajul 
promovării...

— E o poveste cu curajul ăsta ! 
Ati observat că vorbulita „curaj" se 
furișează de îndată ce se nune pro
blema promovării unei femei ? Parcă 
ar fi cine știe ce vitejie să-i oferi 
femeii ce i se cuvine, să-i dai ceea 
ce în fond ești obligat. să-i dai în 
virtutea drepturilor ei si a princi
piilor de echitate. Bineînțeles, dacă o 
merită, dacă corespunde. Și dacă da. 
atunci ce amestec are aici curajul ? 
Poate doar pentru a acoperi anumite 
„prudente" si prejudecăți.

— Și totuși se vorbește frecvent 
despre curajul promovării.

— Bine se face. Si ar trebui să se 
vorbească si mai mult.

— Nu înțeleg. Mai înainte spuneați 
că...

— Cu o precizare : curaj din par
tea cui ? Eu cred că, în materie de 
promovare, adevăratul curaj aparține 
femeii. Curajul de a-și infringe ti
miditatea. De a-și spulbera comple
xele — unele transmise din genera
ție în generație. Majoritatea fetelor

Și un zîmbet poate fi un argument... așa cum o sugereazâ stilul de muncâ al Elenei Ciobanu (dreapta) 
Foto : S. Cristian

Intrate in industrie sint nepoatele 
unor femei ce nu-și înălțau privirea 
de sub basma. Curajul, apoi, de a re
plica unor atitudini înapoiate, unor 
prejudecăți. Dar să nu pară că 
vorbesc abstract. Probabil știți ce 
este un reglor. E „tatăl" mașinilor și 
utilajelor din fabrică. Și. în felul său, 
e un conducător al procesului de pro
ducție. Mina dreaptă a maistrului. 
Treabă calificată, mai bine plătită. 
Dar pină intr-un timp n-aveam în 
uzina noastră nici o femeie-reglor. 
Am dezbătut mult problema asta in 
organizațiile ‘de partid, în consiliul 
oamenilor muncii. În principiu nu 
era nimeni împotrivă, dar în prac
tică I... Ba că in cutare loc munca 
de reglor ar fi prea bărbătească pen
tru fete, ba că în alt loc nu s-ar găsi 
candidate, ba că să nu ne „pripim". 
Dar iată că un meșter — chiar vă 
rog să-i publicați numele : Chiva — 
a rupt cercul vicios. A ridicat mîna 
într-o adunare și a spus : ..Iau eu 
cinci fete și scot din ele reglorite". 
Și chiar s-a ținut de cuvînt, 
cu toate că mulți l-au privit chiorîș. 
De ce nu le convenea ? Simplu : re- 
glorii urmau să lase locul fetelor — 
în secțiile mai ușoare și să preia tre
buri mai bărbătești, intr-adevăr pe 
măsura lor. Fetele ? Numai meșterul 
și cu mine știm cite lacrimi le-am 
șters... Merită scrisă o carte întreagă !

— Totdeauna merge așa de greu ?
— Ce vreți, lupta dintre nou și 

vechi. Vă spuneam eu că e un pro
ces, o strategie cu bătaie lungă. Mer
gem acum mai departe. Am prins 
curaj — curajul izvorăște din hărni
cia, priceperea și ambiția fetelor. Cu 
un timp în urmă, cind s-au făcut 
propuneri pentru școala de maiștri. 

pe listă nici o femeie. „Nici să nu 
vă gindiți — le-am înapoiat eu hîrtia 
— să nu scoatem, din atitea fete, 
măcar o maistoriță". După cum avem 
multe inginere foarte capabile, dar, 
deocamdată, nici o șefă de secție.

— Cineva ar putea înțelege că vreți 
să acaparați toate funcțiile de con
ducere...

— Cine ? Nu, problema se pune în 
alți termeni : adevărata promovare 
nu se rezumă exclusiv la un loc sau 
altul din schemă, ci se bizuie pe 
aportul substanțial mai mare, mai 
calificat, mai competent al femeii la 
conducerea politică și economică a 
întreprinderii. O femeie chemată să 
conducă nu atit in virtutea postului 
ocupat, cit a răspunderii asumate. 
Asta urmărim. Pentru asta luptăm.

— Știu despre dumneavoastră ci, 
în afara responsabilităților din între
prindere, sinteți membră a comitetu
lui județean de partid și membră a 
biroului municipal de partid. De 
asemenea, că acționați ca deputată 
județeană și vicepreședintă a comi
tetului județean al femeilor. Nu e 
prea mult pentru o pereche de 
umeri ? Cum le impăcați pe toate 7

— N-o să spun că e simplu, dar 
nici că e atît de greu precum pare 
la prima vedere. Și știți de ce ? Toc
mai fiindcă nu se pune problema de 
a le ..împăca". în practica vieții 
obștești, toate aceste mandate se 
completează și se susțin reciproc. 
Circumscripția mea electorală e la 
porțile întreprinderii. Un cartier nou 
și frumos de blocuri în care locuiesc 
și mulți oameni de la noi. Nu e fi
resc, ca secretar de partid, să mă 
interesez cum trăiesc, ce preocupări 
au în afara orelor de muncă ? Iar 

ca deputată nu e firesc să ajut la 
înfrumusețarea vieții cartierului ? Alt 
argument. Cu un timp in urmă am 
făcut parte dintr-o comisie care s-a 
ocupat de starea căminelor de nefa- 
miliști din tot județul. Asta în ca
litate de activistă „pe linie de femei1., 
cum se spune. Dar ceea ce am con
statat cu acest prilej ne-a folosit 
foarte mult și in propria casă — a- 
dică la mai buna organizare a că
minului întreprinderii care, de alt
fel, a ieșit pe locul I pe județ.

— Care este calitatea umană pe 
care puneți cel mai mult preț 7

— Implicarea activă și afectivă în 
toate problemele vieții. „Nimic din 
ce e omenesc"...

— Dați-mi un exemplu. Cind pu
teați să nu fi intervenit și totuși ați 
făcut-o.

— Mi-amintesc de o poveste mai 
delicată. Soția unui inginer, ambii 
lucrează la noi. mi s-a plins într-o 
zi că lucrurile în familia lor nu mai 
merg. Mi-a cerut ajutorul. Am stat 
atunci de vorbă și cu el. care a rămas 
însă categoric pe poziție : „Nu mă 
împac și n-aveți nici un drept să vă 
amestecați in viața mea personală" 
M-am gindit să renunț. Dar, pe de 
altă parte, ceva nu-mi dădea pace : 
„Bine, măi Ciobănițo, tu puteai să 
salvezi o căsnicie și ai rămas de pia
tră ?“. O fi „intangibilă" viața perso
nală a dumnealui, dar cu viața per
sonală a soției cum rămine ? Și am 
mers, cum se zice, și la întrebarea a 
doua, și la a noua, pînă s-a limpezit 
furtuna în paharul cu apă. Azi sînt 
amîndoi mulțumiți că au rămas îm
preună.

Victor VANTU

Se. zice că primul 
birfitor. regele aproa
pe încoronat al birfi- 
torilor. era scund, pu
țin aplecat spre dreap
ta si se ocupa cu co- 
seritul. Era coșar. 
Avea auzul bun. ochi 
ageri, dar cu puțină 
albeață la stingul si 
mai avea si o mică 
deviație de sept.

— Săracul ! Și ?
— Și, meseria il 

obliga să meargă din 
casă in casă. Si um
bli nd din casă in casă, 
vedea si auzea de 
toate.

— Si ce a auzit 7
— în sectorul lui 

cică trăia singuratic 
un surdo-mut. îi cu
răța si ăstuia coșurile. 
Cind ieșea de la el, 
vecinii il întrebau: 
„Ce mai face surdo
mutul. ce mai zice el. 
cum o duce?" Ei bine, 
atunci a devenit ne

muritor primul nostru 
birfitor. Le-a spus cu
rioșilor că surdo-mu- 
tul si-a cumpărat un 
armăsar nemaipome
nit de frumos si de 
roib. A băgat dracii 
in ei.

— Si ei ce au făcut? 
Vecinii, de ei întreb.

— Au început să 
dea tîrcoale casei, s-au 
uitat prin curte, chiar 
și in față și în afară 
de un biet tînăr pri
căjit. nealimentat, cum 
trebuie, n-au văzut 
nimic in casa surdo
mutului.

— Deci atunci s-a 
făcut pentru prima 
dată din tîntar ar
măsar.

— Desigur, birîito- 
rul dacă n-are imagi
nație. dacă nu este 
puțin absurd, iti moa
re de foame. A avut 
dreptate latinul cind

a zis : „Pină si birfea- 
la a ajuns o artă".

— Asa a zis latinul?
— Așa... Un birfitor 

calificat dacă vine pe 
la tine si te surprinde 
bătînd un cui in ne

dat șase sute de lei pe 
el si că tabloul ar va
lora sute de mii. dacă 
nu milioane.

— Cum ii vin lui 
idei d-astea ?

— Cică a văzut el

Ce știm și ce nuștim despre...
...BÎRFITORI

rete ca să agăti si tu 
un calendar oe anul 
curent, nu mai aș
teaptă să vadă ce 
agăti. aleargă in ve
cini si le spune c-a 
dat norocul peste 
tine, c-ai cumpărat de 
la nu știu cine un ta
blou uriaș de Rem
brandt. Un original, 
cu ramă cu tot C-ai

cum bateai puiul. Ce 
cui 1 Piron 1

— Ajunge si cuiul 
piron ?

— Ajunge, si încă de 
import. Și dacă birfi- 
torul nu te are la ini
mă. trimite si niște 
anonime in mai multe 
locuri.

Și la Institutul Pas
teur ! Mă rog...

— Și ?
— Si pune el oame

nii ne drumuri să 
facă cercetări ? Pune 1

— Și ce scrie el in 
anonimele alea care 
le trimite ?

— Fel de fel. Dacă 
străbunul lui a făcut 
din tintar armăsar, 
crezi că birfitorul nos
tru nu poate să facă 
din niște gindaci de 
bucătărie elefanți ? îți 
face, cum naiba să 
nu-ți facă. Ba-ti scoa
te vorbe că intențio
nat nu-i hrănești, ca 
să moară de foame. 
Nu-i lași să se ducă să 
moară in cimitirul lor. 
că le grăbești moartea 
ca să faci comerț clan
destin cu fildeș.

— Gîndacii de bucă
tărie au fildeș ?

— Nu au !
— Atunci de unde 

povestea cu fildeșul ?
— Păi dacă a făcut,

dacă a fost In stare 
să facă din tintar ar
măsar. nu poate să 
facă el din gindac 
elefant cu fildeș ? îtl 
scoate vorbe că la 
subsol ai ascuns un 
atelier în care fabrici 
articole de fildeș. 
D-aia zic eu că nu e 
bine să dai apă la 
moară birfi torului.

— Și ce trebuie să 
faci ca să nu dai apă 
la moară bîrfitorului ?

— Cum se aciuează 
un gindac in bucătă
ria ta. extermină-1, 
dă-i\fără milă cu in
secticid.

CE NU ȘTIM DES
PRE BÎRFITORI. Nu 
știm dacă au încercat 
vreodată să facă din 
armăsar tîntar si. 
dacă au încercat, ce 
rezultate au avut.

Nicuță TANASE

FIȘIER SOCI
Intr-o zi a văzut că unii ospătari 

i-au lăsat șă aștepte cam mult pe 
niște mineri care voiau și ei o bere. 
Intr-alfa zi a primit o reclamație 
cum că unor mineri, un ospătar a 
„uitat" să le mai dea restul. A mai 
primit și alte asemenea reclamații. 
Și-atunci, Ion Pirvulescu, directo
rul Întreprinderii comerciale mixte 
Lupeni. s-a dus la primarul orașului, 
Horia Toma.

— Știți și dumneavoastră că 
înainte de a fi trimis la școala de 
comerț, deci înainte de a fi direc
tor, zece ani am fost miner.

— Da, știu, și ce-i cu asta 7
— Știți și dumneavoastră că os

pătarii mei nu-i prea respectă pe 
mineri...

— Da, știu, am primit și eu re
clamații.

— Tocmai, ajutați-mă.
— Eu, cum să te ajut eu 7 Prin- 

de-i, pune-i in discuție, sancțio- 
nează-i și așa mai departe...

— Nu. Am o idee mai bună. Dar 
ajutați-mă, vorbiți dumneavoastră 
la mină...

A doua zi, toate localurile au fost

închise. Pe uși, un anunț : „Perso
nalul in vizită de documentare".

In ziua aceea, ospătarii nu și-au 
mai îmbrăcat halatele sau tunicile 
lor albe, ci. stind la rind la ves
tiarele minei, au îmbrăcat echipa
mentul de protecție pentru a co-

Ospătari... în 
documentare
bort în mină. Cițiva maișț ' mi
neri i-au luat, pe grupe, ‘ pri
mire și-au pornit cu ei.

I-au purtat, pe jos, prin lungile 
galerii ale minei (mina Lupeni are 
160 km de galerii). I-au pus să 
urce de-abușilea prin suitoare 
(foarte înguste galerii verticale 
pentru accesul intre un orizont al 
minei și altul), l-au dus in aba- 
tajele-cameră, unde mineritul nu

se poate practica decît după meto
dele clasice și i-au văzut acolo pe 
minerii cu trupuri atletice care 
ridicau armăturile, sfredeleau căr
bunele cu perforatorul pneumatic 
și-l incărcau in vagoneți cu lopata, 
mai avind și o inexplicabilă (pen- . 
tru oaspeți) bună dispoziție.

Gifîiau, dar au fost purtați mai 
departe, prin galerii de inaintare 
în steril, prin abataje in trepte răs
turnate, prin ateliere subterane de 
întreținere... Curgeau apele de pe 
ei...

Mergeau spre ieșire implettcin- 
du-se (in fond, străbătuseră un 
drum mai lung și mai greu decit 
cel pe care il face un miner in 
mod obișnuit). „Ați văzut că șeful 
nu glumea ?“, a zis unul. „In viața 
mea n-am să mai ciupesc de la 
oamenii ăștia o para !“, s-a jurat 
fierbinte un altul... ■'

La ieșire ii aștepta el, directorul. 1 
Le-a spus doar atit :

— Sper că' v-a plăcut și că ați » 
învățat cite ceva.

Mihai CARANF1L

ANCHETĂ SOCIALĂ
MOTO :

— Mai nou, cimentul se fabrică din vin 7
— Glumiți, tovarășe inspector.
— Ba nu glumesc deloc. Actele vorbesc.

(Din dialogul unui inspector bancar 
cu un director de fabrică)

ÎI întrebăm pe tovarășul 
Tiberiu Miclăuș. directorul 
întreprinderii de lianți (fa
brică de ciment) din Ho- 
ghiz-Brașov, ce părere are 
despre fostul contabil-șef, 
Roman Viorel :

— N-ar fi băiat rău. dar 
îl strică beția. Nu s-a găsit 
cine să-i dea „na. na I" la 
vreme. Cum o vorba : prea 
multe ouă i s-au curățat. 
De cînd am venit în între
prinderea asta, toate recla- 
mațiile il privesc pe el. nu
mai pe el.

Ne deplasăm la întreprin
derea similară din Chișcă- 
daga-Hunedoara și-l între
băm pe fostul contabil-șef 
de la Hoghiz, transferat 
aici, ce părere are despre 
directorul Miclăuș :

— îl stimez pentru îmbu
nătățirile aduse fabricii, dar 
e influențabil. S-a lăsat 
montat împotriva mea. care 
voiam să apăr legalitatea. 
Din cauza asta nici n-am 
mai putut rămine acolo.

Părerile fiind contradic
torii, căutăm argumente 
care să lumineze opțiunea. 
Dăm peste aprecierea anua
lă a lui R.V., semnată de 
un colectiv in frunte cu 
directorul care acum il cri
tică :

„Tov. Roman Viorel a 
aplicat pirghiile cele mai 
eficiente de stimulare a 
activității economice a în
treprinderii (...) luind mă
suri concrete în direcția... 
(...urmează șase rinduri 
dactilografiate de direcții 
în care, caracterizatul ar fi 
luat măsuri concrete), s-a 
preocupat pentru introdu
cerea noului în activitatea 
financiar-contabilă (...). se 
bucură de stimă și respect 
din partea colectivului do 

muncă". Nici un defect. 
Calificativ : foarte bine.

îl întrebăm pe directonil 
Miclăuș dacă mai există 
vreo perspectivă ca Roman 
să revină de la Chișcădaga 
la Hoghiz (unde, spunea 
aprecierea, se bucură de 
atita stimă și respect) :

— La combinatul din Ho
ghiz nu mai vine niciodată. 
Nu l-ar mai suporta lumea. 
Nici eu.

îl intrebăm pe Roman 
dacă ar voi să se mai în
toarcă la Hoghiz :

— Prefer aici, lingă un 
oraș mare...

Păreri și motive atît de 
diferite nu pot crea decît 
nedumerire. Un stufăriș 
întreg de vorbe în care 
privirea se pierde, nemai- 
știind care-i apa și unde-i 
uscatul. Căutind cursul 
cel drept al faptelor, ne 
întoarcem în timp, să re
constituim din crîmpeiele 
ei obiective biografia aces
tui om. Roman Viorel.

R.V. a apărut la Combi
natul de ciment din Ho
ghiz în februarie 1975. tot 
asa precum va pleca patru 
ani mai tirziu : părăsind 
un post de contabil-șef. în 
decembrie 1974 deținea 
acest post de răspundere Ia 
autobaza I.T.A. din Rupea, 
cu o retribuție de 3100 de 
lei, ca peste cinci săptămini 
să devină economist princi
pal la fabrica de ciment 
(practic in aceeași locali
tate, Rupea și Hoghizul 
sint unite), pierzînd 900 de 
lei la încadrare. Descura- 
jind orice predispoziție spre 
carierism, trebuie să recu
noaștem totuși că un ase
menea dezinteres material 
și o asemenea acceptare 
senină a involuției pe plan 

profesional nu putea să 
aibă ca motiv moral decit 
o foarte puternică dragoste 
față de ramura cimentului.

Iertată ' fie-ne circum
specția, dar am verificat 
această pasiune a contabi
lului Roman și am aflat 
alte motive ale dorului de 
ducă ce l-a apucat pe el la 
un momept dat. încununînd 
palmaresul unei vieți bo
eme. in luna decembrie ’74 
R.V. s-a deplasat cu mași
na unității la un chef 

w
a-ntiia pus Ia cale în mediu 
turistic ; la Întoarcere, il 
pindea un controlor de tra
fic de la organul ierarhic 
superior, intrigat că din au
tobază dispăruseră toate 
mașinile ; pentru „jignirea" 
că acel Inspector îndrăznea 
să controleze o mașină fo
losită de el, contabilul .șef 
a acționat cu cele mai puțin 
contabile metode ; l-a luat 
la bătaie.

— Citi dinți i-ați scos 
controlorului acela de tra
fic, Viorel Roman ?

— Doi. Dar nu i-am scos! 
Doar ham îndoit.

Amenințat de proces pen
tru desfigurare. încolțit de 
indignarea atît a colegilor, 
cit și a superiorilor. R.V. 
s-a... îmbolnăvit. Nu de ini
mă rea, ci de astenie, bătă
turi sau așa ceva. Boală 
diplomatică, time-out pină 
iese din Încurcătură. în 

continuare, găsește postul 
de la ciment, e invitat aco
lo eu brațele deschise, se 
face bine și se incadrează 
acolo.

întrerupem pentru o pre
cizare : nimeni nu contestă 
dreptul oricărui vinovat de 
a munci și de a se îndrep
ta prin muncă, nici oportu
nitatea. în anumite împre
jurări. a schimbării servi
ciului. mediului, climatului, 
anturajului. în scop educa
tiv. Cu o singură cerință 

FLAGRANT DELICT DE COCOLOȘIRE

însă : ca plecarea să nu fie 
o cale de cocoloșire. Un 
mod de a livra cu acte de 
transfer rebuturi umane. O 
șansă pentru lipsa de com
bativitate. pentru indiferen
tism. de a lăsa întunericul 
tăcerii să coboare peste 
abateri, pină ce alchimia 
aproximațiilor morale își 
produce efectul. Concret, 
vrem să spunem că simplul 
fapt al schimbării locului 
de muncă de către R.V. pu
tea să aibă o valoare edu
cativă. dacă ar fi fost înso
țită de o dezbatere a greșe
lilor comise, de o eviden
țiere principială, partinică, 
a gravelor sale lipsuri, de 
o materializare și o oglin
dire corespunzătoare a 
acestor carențe. Dar în 
discuția comuniștilor fap
tele lui Roman n-au fost 
puse, iar în documentele 

profesionale s-a consemnat, 
ca motiv al încetării vechii 
activități, o formulă biiguită ■ 
și contradictorie, din care 
nu se pricepe nimic con
cret. îl intrebăm pe secre
tarul de partid al autoba
zei, Vasile Șerban :

— L-ați pus pe Roman în 
discuția adunării generale ?

— Nu l-am putut prinde, 
deci nu l-am putut sanc
ționa, pentru că era în con
cediu medical.

N-am reaminti această 
veche mostră de indife
rentism dacă, în lumina 
evoluției ulterioare a lui 
R. V., cocoloșirea n-ar' fi 
generat recidivă. Cu toate 
că-i leagă aceeași uni
tate teritorial-administra- 
tivă, ce s-a întimplat 
la autobază a devenit to
tal ignorat la întreprin
derea de lianți. Dacă 
oamenii muncii șl factorii 
de resort nu și-au spus cu- 
vintul și au lăsat să pla
neze asupra faptei lui Ro
man giulgiul fermecat al 
certificatului medical, cu 
atit mai mult nu s-au sin
chisit noii lui colegi și su
periori să afle cit de cit 
ce s-a întîmplat, să-și for
meze măcar o idee despre 
firea lui Roman. în lipsă 
de alte opinii, triumfînd 
justificările cocoloșitului, 
destinul contabilului inde

zirabil la I.T.A. a devenit 
strălucitor la ciment, atît de 
rapid și atît de suspect, 
incit nu mai poate fi vorba 
de nici un efect moralizator 
al schimbării locului de 
muncă. ,

în numai o lună și 20 de 
zile el recăpăta vechea re
munerare, iar peste alte 
patru luni devenea conta
bil-șef al întreprinderii de 
lianți (mai întii de facto, 
apoi de drept), cu răspun

deri (deci exigențe) incom
parabil mai mari și cu o re
tribuție, de asemenea, muit 
mai bună. Fapt rar în pre
cedentele aplicării princi
piilor echitabile de repar
tiție, în numai o jumătate 
de an, prin patru manevre 
de cadre, Roman Viorel be
neficiază de o dublare a 
retribuției, mai exact de un 
spor de 2 450 de lei (la ni
velul anului 1975).

Nu-și putea spune decît 
„tot răul spre bine I", deci 
să conchidă „vivat răul !“ 
Iar răul fiind în el, s-a 
simțit încurajat să înflo
rească. Bilanțul moral al 
celor patru ani de activi
tate ai lui Roman Viorel la 
fabrica de ciment din Ho- 

* ghiz poate fi rezumat în 
următoarele trăsături : be
țiv. bătăuș, dezordonat, ne
sincer. șmecher. Adică : 
a continuat viața excesiv 

de petrecăreață în raza Ru
pea—Hoghiz ; n-a pregetat 
să-și lovească subalternii 
(beat fiind, pe un șofer l-a 
bătut pur și simplu că i se 
părea că nu-1 tratează cu 
destul respect ; altă dată a 
lovit o funcționară) ; cei 
patru ani de păstorie conta
bilă se soldează cu confuzii 
în raporturile cu beneficia
rii de ordinul milioanelor 
de lei ; revizia de fond de 
anul trecut a descoperit un 

mod de gospodărire a 
acestei fabrici (și așa ră
mase în urmă) jalonat de 
ciudățenii care de care mai 
păguboase.

Această revizie s-a înche
iat în luna iunie 1978. Ci
tăm doar două aspecte din 
constatările ei, pentru apre
cierea cărora nu-ți trebuie 
studii superioare de econo
mie. întreprinderea (care 
nu și-a atins parametrii pla
nificați) a plătit pentru cu
rățenia incintei un milion 
de lei, iar alte cîteva zeci 
de mii au fost cheltuite ca 
să se confecționeze mane- 
vranților de vagoane pal
toane și costume din stofe 
superioare, executate in 
atelierele cooperației pen
tru populație, pe corp, pe 
măsură, bucată cu bucată, 
mai ceva decît hainele de 
ginere. A luat conducerea 
întreprinderii sau a cen

tralei cimentului vreo mă
sură educativă, politică, 
economică, după asemenea 
constatări grave ? Au sesi
zat (nici nu se putea altfel) 
procuratura și au rămas 
în expectativă. O expecta
tivă favorizată și de totala 
lipsă de operativitate do
vedită in acest caz de or
ganele procuraturii și mi
liției.

Pe data de 8 august ’78 
se „fructifică" revizia de 
fond ; peste numai zece zile, 
deloc pătruns de situația 
critică in care apărea, Ro
man Viorel (în dublă cali
tate, de contabil-șef și de... 
naș) emite o notă de co
mandă către I.A.S. Odobești 
pentru a se livra întreprin
derii de liănti 935 litri de... 
vin. în contul producției de 
ciment ! Vinul a fost expe
diat, factura a apărut în 
bancă, de aici dialogul ab
surd, reprodus ca moto.

Cu această ultimă potlo
gărie, menținerea lui Ro
man în post de prim gospo
dar financiar-contabil la 
întreprinderea din Hoghiz 
devenea, și pentru cele 
mai tolerante persoane, 
o comedie. O reprezentantă 
a centralei a întocmit rapid 
un referat ; a anexat și co
pii de pe actele încrimi
nate ; firesc ar fi fost să 
fie sesizate organele de ur
mărire penală ; să spună 
ele cum se numește, în 
limbajul legii, un ase
menea fals I Referatul 
și anexele, încopciate în- 
tr-un dosar cu șină, au 
ajuns pe biroul directo
rului economic al centralei, 
Anton Cristache. Cu data 
de 11 septembrie, dînsul a 
pus următoarea rezoluție 
iritată : „Tov. contabil-șef. 
Analizați acest material cu 
toată atenția și apoi con
vorbire întrucît consider că 
este total incomplet". Ce 
reprezenta această apostilă: 

un semn de exigență ori un 
mod de cocoloșire ? Avea 
să răspundă viitorul. Pînă 
la verificarea noastră, acum 
șase zile, luni 26 februarie, 
în dosarul cu vinul nu se 
mai mișcase o virgulă, în 
schimb vinovatul primise 
din partea centralei reco
mandarea de a se transfera 
la o altă fabrică dig rețea, 
la Chișcădaga, pe un post 
numai cu puțin mai mic : 
șef birou financiar. Urma 
să-și arate din nou valen
țele descurcăreței sale firi 
și, probabil, să recupereze 
tot atît de rapid handicapul 
de remunerație. Cu alte 
cuvinte, covorul fermecat 
al transferului (in interesul 
serviciului ! — suna actul 
emis de centrală) urma să-1 
transporte din nou pe R. V. 
pe un teren nepoluat de re
gretabilele sale apucături 
și compromițătoarea sa re
putație. Atmosfera sumarei 
discutări a cazului în con
siliul oamenilor muncii a 
fost atît de dulce, incit, în 
loc de critici, R. V. a pri
mit... urări de succes. Doar 
vigilența noului director de 
la Chișcădaga a împiedicat 
încredințarea către un ase
menea om a pilnii și cuți
tului controlului preventiv.

L-am întrebat și pe se
cretarul organizației de 
partid de Ia întreprinderea 
din Hoghiz, ca și pe cel de 
lă autobază :

— Ați pus în discuția co
muniștilor abaterile lui Ro
man Viorel ?

— N-am putut să-l pu
nem pentru că și-a luat 
concediu medical.

Același răspuns, aceeași 
atitudine, același pretext. 
Ștafeta cocoloșirilor sub 
formă de transfer. Dar ce' 
se transfera oare ? Un om, 
un vinovat sau însăși răs
punderea față de adevăr și 
morală ?

Serqiu ANDON 
Nicolae MOCANU
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De ce intirzie punerea in funcțiune
a fabricilor de prefabricate ? <»)

La întrebarea „Scinteii44 răspund forurile vizate
în ziarul nostru de vineri, 2 martie, am publicat, sub titlul „De 

ce întîrzie punerea în funcțiune a fabricilor de prefabricate ?", o ana
liză asupra ritmului în care se desfășoară lucrările pe șantierele aces
tor obiective, relevînd, totodată, problemele care-și așteaptă o neîntîr- 
ziată soluționare pentru materializarea Integrală și la termen a acestor 
Investiții. Menționăm că potrivit „programului privind dezvoltarea și 
modernizarea producției de prefabricate din beton armat necesare 
construcțiilor de locuințe în perioada 1977—1980", se construiesc, în 
subordinea Ministerului Economiei Forestiere șl Materialelor de Construc
ții șl consiliilor populare județene, 76 DE ASEMENEA UNITĂȚI, DIN 
CARE MAJORITATEA COVIRȘITOARE _ 48 — AU STABILITE TERMENE 
DE PUNERE IN FUNCȚIUNE CHIAR ÎN ACEST AN. Din păcate, la 
o serie de obiective s-au acumulat rămînerl în urmă, în unele cazuri 
mergînd pînă la cîteva luni, în timp ce la altele termenele de punere 
în funcțiune planificate au expirat. ÎN LEGĂTURA CU ASPECTELE CRI
TICE SEMNALATE PE ACESTE ȘANTIERE, NE-AM ADRESAT FORURILOR 
DE RESORT VIZATE ÎN ANALIZA „SCINTEII". REAMINTIM FINALUL 
ANCHETEI NOASTRE:

asupra activității desfășurate pină 
acum și, mai ales, pentru că pune în 
evidență direcțiile de acțiune ce tre
buie urmate în continuare, cu mai 
multă stăruință, de toți factorii anga
jați în realizarea acestui amplu și mo
bilizator program. Unitățile ministeru
lui nostru sînt pregătite, sub aspectul 
asigurării forței de muncă si al uti
lajelor de construcții, să accelereze 
în perioada următoare ritmul lucră
rilor pe șantierele fabricilor de pre
fabricate mari. Trebuie să precizez 
că aceste obiective sînt considerate 
prioritare, iar activitatea desfășurată 
aici este urmărită decadal, luindu-se 
măsuri imediate, pentru rezolvarea 
oricărui neajuns semnalat. In scopul 
intensificării ritmului de execuție, pe 
șantiere s-au luat măsuri pentru 
preluarea șl montarea Imediată a 
utilajelor, in funcție de sosirea lor, 
astfel incit să

Slntem insă 
rile noastre 
promptitudine 
gate de asigurarea unor

tații și utilaje tehnologice. Despre 
ce este vorba ?
• La fabricile de la Miercurea Ciuc 

și Militari mai avem nevoie, pentr.u 
punerea lor în funcțiune, de asigura
rea restului de utilaje tehnologice, 
chiar pe fluxuri minime.

• La unitatea Bragadiru. deși au 
fost întimpinate.s pe parcursul exe
cuției lucrărilor, o serie de dificul
tăți mai ales în ceea ce privește asi
gurarea agregatelor pentru betoa
ne, apreciez că printr-o concentrare 
mai intensă a forțelor de care dis
punem, măsură la care am și tre
cut, respectarea termenului de înce
pere a producției nu ridică probleme.

Odată cu încălzirea solului, la întreprinderea agricolă de stat Belolugatele, |udețul Ilfov, a început însămințarea 
mazărll Foto : S. Cristiannu avem nici un «toc. 

condiționați In efortu- 
de «olutionare* cu 

a unor probleme le- 
documen-

• La unitățile Zalău ți Iași (dez
voltarea capacității existente), odată 
cu definitivarea tuturor problemelor 
de proiectare «1 utilaje tehnologice 
vom acționa, potrivit planurilor 
acțiune stabilite in acest scop, 
nivelul maxim al posibilităților 
care dispunem".

de 
la 
de a Început campania
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IATĂ RĂSPUNSURILE PRIMITE:
Centrala materialelor de construcții din București

„Cele 18 fabrici de prefabricate
vor intra in producție in acest an"

Referindu-se la măsurile întreprin
se pentru eliminarea neajunsurilor 
semnalate de ancheta „Scinteii". to
varășul Romul MARTA, director ge
neral al centralei, ne-a precizat :

„Trebuie să arăt că realizarea în 
cel mai scurt timp posibil a fabrici
lor de prefabricate constituie proble
ma nr. 1 pentru centrala noastră, de 
care depinde nemijlocit realizarea în 
actualul cincinal a celor 1 000 000 de 
apartamente. Deși s-au realizat mul
te din sarcinile care ne reveneau din 
programul de dezvoltare a capacită
ților de prefabricate, totuși șantierele 
se confruntă încă cu o serie de di
ficultăți. pentru înlăturarea cărora 
vom acționa cu toată fermitatea. 
Prin măsurile recent stabilite de 
centrală se urmărește în primul rind 
recuperarea restantelor și încadrarea 
în graficele de execuție elaborate, 
astfel îneît toate cele 18 noi capaci
tăți de producție planificate să intre 
în producție în acest an. Fabricile de 
la Miercurea Ciuc, Militari, Braga
diru vor începe să producă pînă la 
sfirșitul lunii mattie, la aceste obiec
tive majoritatea utilajelor tehnolo
gice fiind montate. Eforturi susținute

se depun si pentru recuperarea res
tantelor pe șantierele de la Alexan
dria și Tulcea.

Pentru accelerarea ritmului de lu
cru la celelalte obiective care vor in
tra în producție în semestrul I — Bu
zău, Craiova, Iași, Oradea — execuția 
unor lucrări de montaj a fost pre
luată în regie proprie. De asemenea, 
la ora actuală șantierele sînt aprovi
zionate cu întregul necesar de mate
riale de construcții. In plus, unitățile 
centralei execută cu prioritate pre
fabricatele unicat. De asemenea, pen
tru acoperirea volumului de utilaje 
tehnologice necesare acestor inves
tiții, în atelierele mecanice ale uni
tăților centralei se vor executa în 
acest an 5 000 tone utilaje. Probleme 
deosebite ridică însă livrarea la ter
men a utilajelor care se execută în 
întreprinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Iată de ce 
facem un apel către furnizorii noștri 
de utilaje să respecte termenele de 
livrare, astfel îneît să putem asigura, 
în acest an. începerea producției la 
toate cele 18 capacități de prefabri
cate mari". •

Ministerul Construcțiilor Industriale

„Constructorii sint pregătiți
să intensifice ritmul lucrărilor"

Ing. Radu BRIESE, director gene
ral adjunct in minister, ne-a infor
mat : „Consider analiza efectuată de

ziarul „Scînteia" oportună, în pri
mul rînd prin problemele ridicate, 
care conturează o imagine sintetică

(Urmare din pag. I)
vorbeau despre ea ca des
pre un monument, pe a că
rui coloană înaltă descifrau 
sculptate toate 
din agricultură 
ani. La drept 
ei nu greșeau, 
ce s-a realizat 
tură si în viata 
române se află cuprins ca 
într-un cod de legi — ca 
pădurea de Stejar într-o 
ghindă — în cuvintele a- 
cestui document de partid 
privind modernizarea agri
culturii în România.

realizările 
în acești 

vorbind — 
intrucît tot 
în agricul- 

tărănimii

așeza pe fruntea țărănimii 
române o ramură de drep
tate istorică si de liberta
te ; la nici trei ani după o 
năpraznică secetă care bîn- 
tuia incă o dată tara, abia 
ieșită din pîrjolul războiu
lui ', la nici un an de la ac
tul naționalizării; la un an 
si ceva de la abolirea mo
narhiei si proclamarea Re
publicii în România. La

pentru materiale de construcții

„Vom asigura neintirziat
proiectele și asistența tehnică 

de specialitate"

nos- 
con-

Din partea tovarășului Octavian 
GHEOCOV, director tehnic al 
I.C.P.M.C.. am primit următorul răs
puns : „Colectivul institutului 
tru are de realizat partea de
ceptie pentru capacitățile de produc
ție a panourilor mari prefabricate, 
care se construiesc în cadrul progra
mului prioritar pe ansamblul econo
miei. în luna noiembrie 1977 am 
predat tuturor consiliilor populare 
județene proiectul directiv pentru 
fabrici de prefabricate — capacitate 
65 mii mc/an (echivalent a 2 000 apar
tamente) care trebuia adaptat la 
condițiile specifice de amplasament 
ale acestor investiții, urmînd ca 
institutul nostru să realizeze adapta
rea la teren numai pentru cele 27 
obiective ale centralei materialelor 
de construcții. Deoarece doar 6 insti
tute județene de proiectare (Alba, 
Argeș. Bacău, Brăila. Iași, Timișoa
ra) s-au angajat să execute docu
mentațiile de adaptare. I.C.P.M.C. a 
trebuit să preia în cursul anului tre
cut și proiectarea altor citeva zeci 
de fabrici de panouri mari din sub
ordinea Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare. Din aceas
tă cauză, deși institutul nostru a de
pășit planul la activitatea de proiec
tare cu 18 la sută, nu am putut pre
da șantierelor întreaga documentație 
de execuție, asa cum s-a arătat și în 
ancheta ziarului „Scînteia". în plus, 
nu a fost posibil să acordăm integral 
asistenta tehnică solicitată și necesa-

ră investițiilor aflate în curs de exe
cuție. Organizația de partid, condu-' 
cerea institutului au analizat recent 
aceste neajunsuri și au stabilit o se
rie de măsuri care vizează concen
trarea specialiștilor pentru accelera
rea ritmului de livrare a proiectelor 
conform solicitărilor șantierelor. 
Astfel, pînă la sfîrșitul lunii martie 
vor fi terminate si detaliile de pro
iectare pentru fabricile de panouri 
mari de la Arad, Bucov, Zalău, ur- 
mind ca la 31 aprilie să expediem 
întreaga documentație pentru inves
tiția de la Drobeta-Turnu Severin. In 
privința documentațiilor pentru fabri
cile de panouri mari din subordinea 
consiliilor populare județene, acestea 
vor fi finalizate eșalonat pînă la 
sfîrșitul trimestrului III a.c., avîn- 
du-se în vedere livrarea cu priori
tate a părților de proiect necesare 
constructorilor conform stadiilor fi
zice de pe șantiere.

In perioada următoare vom pune 
un accent deosebit pe acordarea a- 
sistenței tehnice de specialitate și 
rezolvarea operativă, la fata locului, 
a solicitărilor constructorilor. Solici
tăm institutelor și centrelor de pro
iectare județene, care au contract 
cu I.C.P.M.C.. preluarea asistenței 
tehnice pe unele șantiere, pentru a 
putea acoperi in cursul acestui an 
întregul volum al acestei activități 
de maximă importantă pentru asi
gurarea unor ritmuri susținute de 
execuție a lucrărilor".

„Peste o săptămină șantierul
va prinde contur"

In legătură cu nota „Am căutat 
un șantier care... nici nu există" din 
cadrul anchetei „Scinteii", tovarășul 
Ion Zăvoianu, directorul Grupului 
de șantiere de construcții fores
tiere și industriale din Rm. Vîl- 
cea. ne-a informat că lucrările la Fa
brica de prefabricate de la Drobeta- 
Turnu Severin au început. Prin inter
venția promptă a Comitetului județean 
de partid Mehedinți s-a rezolvat pro
blema amplasamentului. Primele u-

tilaje de construcții — buldozere, ex
cavatoare. încărcător frontal — lu
crează deja la nivelări și fundații- în
tr-o săptămină. noul șantier va avea 
un contur precis. întreprinderile de 
prefabricate din Deva și Craiova vor 
livra prefabricatele unicat cu două 
luni în avans, iar balastiera de la 
Topolnita va asigura tînărul șantier 
cu agregate. Deci cursa pentru recu
perarea restantelor a început.

Iată, deci, citeva din răspunsurile primite la ancheta „Scinteii". 
Principala concluzie care se desprinde pe marginea lor este că RIT
MUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE POATE FI INTENSIFICAT, IAR 
CELELALTE PROBLEME AFLATE ÎN SUSPENSIE — SOLUȚIONATE 
CORESPUNZĂTOR ȘI OPERATIV. Esențial este ca, pretutindeni, 
factorii angajați în realizarea acestui amplu program să manifeste o 
ÎNALTA RĂSPUNDERE ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR CE LE 
REVIN.

Vom reveni, publicind într-unul din numerele viitoare ale ziarului 
nostru răspunsurile Comitetului pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum și conclu
ziile redacției.

Dan CONSTANTIN 
Cristian ANTONESCU

DE INSAMÎNȚARI
ILFOV. LA-S- BelclugateI«, din 

Consiliul unic agroindustrial Hagiești. 
este prima unitate agricolă din județul 
Ilfov care a început însămințarea 
culturilor de primăvară. Am surprins 
momentul declanșării acestei lucrări 
la ferma numărul 2, condusă de ing. 
Corneliu Vasile. Ing. Ion Nicolae, 
directorul întreprinderii, mai verifica 
o dată temperatura solului : „Plus 
două grade. Timpul e bun, putem 
semăna mazăre, lucernă. ovăz" 
precia el. în formație — două com- 
binatoare la pregătirea terenului și 
două semănători. Atenți la calitatea 
lucrărilor, mecanizatorii de pe se
mănători, Ion Mititelu și Valerică 
Preda, urmăresc întocmai indicații
le din ordinul de lucru. „Dacă 
timpul se va menține frumos, în pa
tru zile vom încheia semănatul" — 
ne-a spus tov. Tudor Tărîmboi, me
canic de întreținere.

Se remarcă aici o preocupare evi
dentă pentru realizarea și in acest 
an a unei producții record de mază
re. întreaga suprafață a fost fertili
zată din toamnă cu 200 kg de îngră
șăminte complexe la hectar, iar re
cent s-au administrat încă 70 kg de 
azot — substanță activă — la hectar.

La ferma numărul 4 Izlaz oprim 
lingă tractorul cu semănătoare con
dus de mecanizatorul Vasile Gută. 
Se fac încercări pentru însămînța- 
tul lucernei. Terenul este bine 
pregătit și nivelat cu tăvălugul 
inelar. Mergînd în urma semănătorii 
care înaintează după jaloane, tova
rășul Marin Tripon. secretarul comi
tetului de partid al I.A.S. și șeful 
atelierului mecanic, e mulțumit de 
modul cum funcționează mașinile si 
de calitatea lucrărilor. „La probe am 
mai găsit ici-colo cite o defecțiune, 
le-am înlăturat repede, iar acum 
semănătorile merg șnur". Aceeași 
grijă și aici pentru calitate. Terenul 
a fost fertilizat ’ din toamnă, după 
cartarea agrochimică,. cu 70 kg de 
superfosfat la hectar și, fazial, cu 
100 kg de azot.

Un ultim popas la sectorul meca
nic arată că mecanizatorii de aici 
s-au pregătit temeinic pentru întrea
ga campanie de primăvară. Toate 
mașinile care vor fi folosite la aceste 
lucrări sînt reparate : 32 de tractoa
re. 15 semănători SPC-6, 11 SUP-29, 
21 grape cu discuri, 3 combinatoare 
și altele. Inginerul Nicolae Tuțuianu, 
șeful sectorului mecanic, are. totuși, 
o observație pe care o supunem spre 
rezolvare organelor agricole județene: 
„Avem 15 tractoare cu motoarele re
parate din toamnă care nu pot intra 
în cîmp pentru că ne lipsește uleiul 
de transmisie. Avem nevoie de ur
gentă de 3 tone de ulei, pentru că 
trebuie să facem schimbul și la cele
lalte tractoare".

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

— a-

CONSTANȚA. Vremea bună 
din ultimele zile a permis declan
șarea imediată a însămîntării cul
turilor de prima epocă în uni
tățile agricole din județul Con
stanța. Se lucrează în cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole de 
stat din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale „23 August", Chirno- 
geni, Cumpăna, Valul Traian și Pan- 
telimon. în prima zi — 1 martie — 
mecanizatorii din cadrul Consiliului a- 
groindustrial „23 August", care lucrea-

de sabotori, de trădători; 
cind erau atîtea ruine și 
atîtea dureri si nu știai pe 
ce să pui mina mai întîi ; 
cînd aram cu doi cai slabi 
sau cu vacile sau cu un cal 
si o vacă, cu plugul cu o 
brazdă si semănăm griul, 
porumbul împrumutat de 
la stat si nu recoltam nici 
sămința împrumutată ; 
cînd mîncam mămăligă de

le. legînd prietenii cu ță
ranii. apropiindu-se. așa 
cum aveau să facă pînă la 
uriașa solidaritate si con
topire de ăstăzi. într-o 
uriașă forță constructoare 
a României moderne ; cînd 
îsi luau tălpășița moșierii, 
blestemind si profețind că 
degeaba dai pămînt țără
nimii, că țăranii nu știu 
să-l lupreze — nu au nici

vilizatiei care II vlăguiesc : 
el se hrănește cu ierburi st 
rădăcini. Agricultura, țără
nimea trebuie ferite de 
civilizație, de cultură...

A

In aceste împrejurări 
abia schițate — si pe 
care cititorul si le va 

completa singur — a apă
rut Rezoluția din 3—5 mar
tie 1949. Recunoașterea și

De la înălțimea reali
zărilor este ușor să 
vedem astăzi opera 

de transformare socialistă 
a agriculturii ca un monu
ment ridicat in mijlocul 
cimpjei române. în mijlo
cul veacului douăzeci, la o 
uriașă răscruce a istoriei 
României, a poporului nos
tru.

La cinci ani de la pre
luarea puterii si a destinu
lui patriei de către clasa 
muncitoare în frunte cu 
Partidul Comunist Ro
mân ; la cinci ani de la in
surecția armată, alungarea 
invadatorilor fasciști din 
tară și victoria 
fascismului ; 
după rănile 

. zastrul lăsat 
patru ani de 
formă agrară 
punea definitiv capăt feu
dalismului în România și

fasciști 
împotriva 

la cinci ani 
adinei si de- 
de război ; la 
la istorica re- 
din 1945, care

Primăvara revoluționară a agriculturii românești
3—5 martie 1949 — actul vi
zionar. științific, realist — 
actul de naștere al țărăni
mii socialiste, moderne si al 
agriculturii 
deme in 
semnalul 
revoluții 
sformării 
griculturii ______

în ce împrejurări. în ce 
condiții istorice, economi
ce. sociale, politice a răsu
nat Rezoluția din 3—5 mar
tie ! Nu curățisem încă 
ruinele războiului, nu re
zidisem încă modestele ve
tre industriale ; nu scăpa- 
sem încă de cioclii parti
delor reacționare, de mo
șieri. de capitaliști, de ex
ploatatori. de speculanți.

socialiste, mo- 
patria noastră ; 
unei strălucite 
pașnice a tran- 
tărănimii și a- 

noastre.

orz sau mălai de mătură și 
plăteam cu singe din sîn- 
gele întregii țări, din adîn- 
cul pămînttilui și pînă in 
stele, despăgubiri de răz
boi. datorii de război ; cînd 
abia se potolea bejania că
ruțelor pe toate drumurile 
tării. în căutare de lucru, 
în căutare de grăunte, cînd 
abia se potoliseră fanto
maticele trenuri ale foa
mei ; cînd abia se întor
ceau din pribegie. în satele 
lor. la părinții lor. copiii 
Moldovei ocrotiți prin alte 
regiuni ale tării ; cind tî- 
năra clasă muncitoare își 
petrecea duminicile. zile
le de odihnă muncind prin 
sate, ciocănind, reparind 
modeste Inventare agrico-

mijloace șl nici nu se pri
cep si sînt si leneși țăranii 
și pînă la urmă vor vinde 
pămintul și pămîntul se va 
întoarce tot la moșieri. Si 
agitau teoria că baza eco
nomică a României emina
mente agrară este mosieri- 
mea care a știut să tină în 
frîu țărănimea si să o con
ducă — iar partidul comu
nist desfiintînd mosierimea 
desființează însăși baza e- 
conomică. pîinea României. 
Ne mai amintim oare aces
te teorii, basme ? Cum. de 
exemplu. că antrenarea 
țărănimii în civilizație va 
ofili, va vesteji țărănimea. 
Țăranul trebuie lăsat in 
primitivitatea lui — el nu 
are nevoie de condițiile ci-

proclamarea țărănimii 
muncitoare — alături de 
clasa muncitoare — ca o 
forță uriașă a tării, ca for
ță de bază 
socialiste, a 
agriculturii 
Proclamarea 
fundamental 
României socialiste, mo
derne. a alianței dintre 
clasa muncitoare si țărăni
mea muncitoare. Proclama
rea ca tel si lege a apro
pierii dintre sat si oraș, a 
dispariției deosebirilor din
tre oraș si sat. ..Pămîntul 
este-al celor harnici. cei 
leneși plece 
Tot ce a urmat — a 
asa cum s-a fixat în 
moria întregii țări, „in

a construcției 
transformării 

in România, 
ca principiu 

în construcția 
socialiste, 
alianței

unde vor !...“ 
fost, 
me- 
baza

Rezolutief din 3—5 mar
tie"...

După treizeci de ani este 
firesc să ne întrebăm : am 
realizat cuprinsul, litera 
acestei clarvăzătoare Re
zoluții ? Mai avem încă de 
realizat — ea este inepui
zabilă ; ea crește mereu o- 
dată cu noi — este o operă 
deschisă spre viitor. Citito
rul poate măsura singur 
drumul parcurs. Strălucite
lor tradiții de hărnicie și 
de muncă, de iubire și în
frățire ale țărănimii româ
ne cu pămintul și natura 
patriei, partidul și clasa 
muncitoare le-au creat o 
uriașă bază industrială, 
Științifică și organizatorică, 
la nivelul celor mai mo
derne cuceriri ale științei 
agriculturii. De la înălți
mea realizărilor, opera de 
transformare socialistă a 
agriculturii, de moderniza
re a ei. ne apare ca opera 
unui mare arhitect vizio
nar. preocupat de armonia 
întregii, uriașei construcții 
a Patriei. în lumina reali
zărilor de astăzi, opera a 
cărei temelie a fost așeza
tă. cu trei decenii în urmă 
confirmă strălucit spiritul 
revoluționar, realist-știinti- 
fic și vizionar al partidului, 
fermitatea și consecventa 
partidului — și uriașa soli
daritate a țărănimii, a po
porului în jurul partidului 
— uriașa încredere a tării 
în partid.

ză la fermele Moșneni, ale I.P.I.L.F. 
Ovidiu. au însămînțat 40 hectare cu 
mazăre, iar cei din cadrul secției 
care servește cooperativa agricolă 
„23 August" au semănat primele su
prafețe cu sfeclă. Pe ogoarele coope
rativei agrioole Agigea l-am întilnit 
pe primul vicepreședinte al Consiliu
lui unic agroindustrial Cumpăna, in
ginerul Constantin Șerban, directorul 
S.M.A., controlînd calitatea însămîn- 
tărilor pe care le efectuează mecani
zatorii din secția condusă de Ștefan 

. Eremia. „în consiliul nostru au fost 
luate măsuri pentru a grăbi lucrările 
în actuala campanie — ne-a declarat 
vicepreședintele. în această primăva
ră. cooperativele 
consiliului nostru 
cutat 580 hectare 
la I.A.S. această
minată. 60 de tractoare au fost re
distribuite, astfel îneît am terminat 
ogoarele și am început imediat pre
gătirea patului germinativ în 
unitățile. Pînă în 
de hectare 
menținerea 
hectare s-a 
în ziua de 
primele 30 
cooperativele Cumpăna 
iar la 2 martie a Început semănatul 
și la Straja, Techirghiol. Pînă dumi
nică vom însămînta întreaga suprafa
ță de 228 hectare destinată a se cul
tiva cu borceag și sfeclă si va fi 
pregătit patul germinativ pe încă 
500 de hectare. De luni vom continua 
însămințarea celor 378 hectare cu 
lucernă și 350 hectare de sfeclă".

Din discuțiile purtate cu vicepre
ședintele consiliului agroindustrial 
a reieșit că lipsește sămînta pentru 
110 hectare lucernă care trebuie însă- 
mîntată la Cumpăna și Potîrnichea. 
De asemenea, la cooperativa agricolă 
Potîrnichea nu s-au primit 60 de 
tone de îngrășăminte cu azot, planifi
cate pentru primul trimestru. în 
curînd vor trebui începute probele 
la agregatele de pompare — deficitul 
de apă din sol este de 700—800 me
tri cubi la hectar — dar nu s-a pri
mit repartiție de lubrifianti.

Aceste apeluri si altele asemănă
toare apartinînd celorlalte consilii 
trebuie să-și găsească soluționarea 
urgentă din partea organelor agricole 
județene.

George M1HAJESCU 
corespondentul „Scinteii"

agricole din cadrul 
mai aveau de exe- 
de arături. Intrucît 
lucrare fusese ter-

toate 
prezent, pe 1 500 

s-au făcut lucrări pentru 
apei în sol, iar pe 150 de 
pregătit patul germinativ. 
1 martie s-au însămînțat 
de hectare cu borceag in 

și Agigea,

ARAD. Și pentru consiliile unica 
. agroindustriale din județul Arad unul 

din cele mai exigente examene din a- 
ceastă primăvară — campania de însă- 
mîntări — a început. Și se poate 
spune că a început în condiții bune 
atît din punct de vedere al stării 
timpului, cit mai ales al pregătirilor 
efectuate pentru asigurarea mijloa
celor mecanice — tractoare, discuri, 
semănători — precum și a necesaru
lui de semințe. în aceste zile a înce
put semănatul mazării. care va fi 
cultivată. în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județ, pe 
1175 hectare. Din această suprafață 
o mare parte — 425 hectare — se 
află comasată in fermele speciali
zate ale întreprinderii pentru produ
cerea și industrializarea legumelor 
și fructelor „Refacerea" Arad. La 
două din aceste ferme, la cele con
duse de inginerii Gheorghe Nedelco- 
vici și loan Pantelimon, ca de altfel 
și la celelalte 5 ferme ale întreprin
derii, după o atentă pregătire a tere
nului și după stabilirea de către spe
cialiști a momentului optim de însă- 
mînțat, formațiile de mecanizatori, 
între care am întîlnlt pe Traian 
Șandru, Gheorghe și Teodor Păsăilă, 
Vasile Leuciuc, Gheorghe Bocancea, 
Vasile Clitan și Ioan Pinter, au trecut 
la semănat. în felul acesta, pînă vi
neri seara, din cele 425 hectare plani
ficate au și fost însămînțate 100 hec
tare.

Semănatul mazării a fost declanșat 
si în consiliile unice agroindustriale 
Felnac, Aradul Nou. Sintana, Sîn- 
leani și Pecica. astfel îneît tot pînă 
vineri seara în județ au fost, semă
nate cu culturi din prima urgență 310 
hectare, din care 110 în unitățile 
agricole cooperatiste. Paralel cu se
mănatul, în toate aceste unități for
mații de tractoare acționează grupat 
la discuirea și erbicidarea terenului 
care urmează a fi însămînțat cu ma
zăre.

După cum am fost informați la di
recția agricolă județeană, în cursul 
zilei de 2 martie au fost luate mă
suri pentru a începe însămințarea 
altor culturi din prima urgentă — 
sfecla de zahăr, inul pentru ulei, le
gume și cartofi, care vor fi însămin- 
tate pe o suprafață totală de peste 
23 500 hectare.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scinteii"

• Un procedeu de creștere a durabilității sculelor așchietoare a 
fost propus de colectivul format din Lucia Cazacu, Aneta Vasiloiu, 
Aurel Albu și Dumitru Drăghici. Procedeul, spun cei care îl și aplică — 
producătorii de scule din Rîșnov și constructorii de autocamioane 
brașoveni — își validează, pe deplin, numele. între efectele imediate : 
economisirea oțelului rapid pentru scule. Și... posibilitatea rapidă de 
a calcula economia : un milion de lei anual. • Un grup de specialiști 
de la „Grivița roșie" — București a avut ideea realizării unei mașini 
de executat țevi cu aripioare, țevi încorporate în structura rafinăriilor 
de mare capacitate. Aripioarele, o știm cu toții, sînt ușoare, dar eco
nomiile dobîndite de grivițeni au greutate: peste 26 milioane lei în 
1978. • Acum, cind ne frâmintâ gindul de a folosi cit mai bine timpul 
mașinilor, solicitînd rațional timpul oamenilor, Vass Ladislau de la 
întreprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca ne reamintește de invenția 
sa : un dispozitiv de schimbare rapidă a sculelor la operația de fre
zat. Avantajele, „pe verificate" : reduce timpii auxiliari, mărește pre
cizia de prelucrare prin executarea mai multor operații din aceeași 
prindere. Cine încearcă ? • Despre fontele cu grafit nodular vorbim 
de multă vreme că ar fi bine să le producem în cantități cît mai 
mari. De ajutor pot fi insistentele căutări ale specialiștilor în nete
zirea drumului. Doi dintre ei, ing. Doru Ștefănescu și muncitorul Ion 
Cristea, au pus la punct procedeul de fabricare a unui prealiaj, bine
venit și... bine cotat: întreprinderea de prese turnate — Cîmpina, 
care aplică invenția, a economisit într-un singur on 11,4 milioane lei. 
• La Centrala industrială de utilaj tehnologic și rafinării am găsit 
următoarea situație comparativă: în 1977 au fost aplicate 21 de 
invenții, valoarea economiilor postcalculate cifrîndu-se la 21 milioane 
lei. în 1978 s-au aplicat 34 de invenții, economiile înregistrate fiind 
de 88 milioane lei. • La întreprinderea de autocamioane — Brașov 
se aplică o metodă de recuperare a aluminiului, ^letalul alb își reca
pătă strălucirea-i bine cunoscută prin adunarea migăloasă a grăunți
lor risipiți în zgură sau în resturile de la topirea aliajelor. Dacă în in
dustria republicană s-ar generaliza această metodă, spun cu convin
gere brașovenii, într-un an economia de aluminiu poate ajunge la 250 
tone. Ca să se înțeleagă și mai bine, a mai fost făcută o precizare : 
metalurgiștii din Slatina ar economisi 3 500 000 kilowați. Cine se ală
tură efortului posibil de a înlătura reflexele nedorite de pe fața alu
miniului ? • Milioane pe roți. Cei care fac roțile... cîștigătoare, mai 
exact anvelopele mecanizate, sînt muncitorii de la „Victoria" — Ho
rești. Ar fi trebuit, în acest scop, să aducă din străinătate dispozi
tivele de rigoare. Prin realizarea lor în țară s-d renunțat la import, 
recompensa fiind deloc neglijabilă: o economie valutară de 17,2 
milioane lei. • O invenție, semnată de ing. Mihai Tărășescu, simpli
fică problema fabricării matrițelor de forjare. în acest fel manopera 
la prelucrări mecanice se reduce cu 80 la sută. Aviz amatorilor I Adică, 
întreprinderilor cu sectoare calde dezvoltate, ca și celor din industria 
ușoară. • Colectivul condus de Ion Vintilâ este autorul mașinii de 
bobinat toroidal „MINITOR", folosită la realizarea miezurilor magne
tice. Acolo unde a apărut „MiNITOR" s-a simțit imediat și MAXI- 
RANDAMENTUL. • Inginerii Valeriu Pantea și Leontin Drugă au „pus 
pe picioare" procedeul și instalația de tratament termic în vid a 
pieselor de oțel. Principala calitate a noii tehnologii, bine cotată în 
lumea metalurgiei: golește pînă la... vid rubrica rezervată rebuturilor.

Rubrică realizată de Neaqu UDROIU
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Unei priviri prea rapid sau prea 

superficial aruncate, o culegere ca 
aceea publicată. în editura Junimea, 
de Maria si Constantin Teodorovici, 
din studiile si articolele lui George 
Călinescu despre Emineșcu. i-ar pu
tea părea cel puțin superfluă. în- 
tr-adevăr. după ce marele critic a 
consacrat operei poetului national 
studiul acela de dimensiuni monu
mentale (un volum despre viata lut 
Emineșcu și cinci volume despre 
operă), devenit clasic, s-ar fi putut 
crede că n-ar mai fi fost nevoie si 
de editarea studiilor si articolelor 
mici (dar in nici 
un caz minore) în 
care se operează 
investigații cu un 
cimp mai limitat, 
se cuprind scurte 
recenzii, comenta
rii, observații cum
va răzlețe, table
te, prefețe. Par
curgerea atentă și 
avizată a pagini
lor volumului te 
pune însă în fața 
unei lucrări cu 
o surprinzătoare 
coerentă dincolo de Înfățișarea apa
rent fragmentară ori intimplătoa- 
re a materiei. Este vorba mai întii 
de unitatea impresionantă a unei 
preocupări care ni se arată astăzi. în 
perspectiva atitor decenii, ca o nobi
lă constantă a gîndirii critice căli
nesciene. Primul studiu din volum, 
simple glosse. cu densități si luciri 
de smalțuri vechi în neconfundabila 
dictie critică a lui George Călinescu, 
datează din 1927. Cel din urmă, din 
anul 1964. an premergător mortii 
prestigiosului cercetător, prinde si 
exprimă. în severa concizie impusă 
de împrejurarea scrierii, fetele stră
lucit si tainic schimbătoare- ale poe
tului după momentul care-1 recep
tează.

între aceste două studii, despărțite 
prin aproape patruzeci de ani. se 
strînge un univers întreg pentru a 
cărui cuprindere cit mai exactă s-a 
pregătit neîncetat criticul, forjîndu-și 
armele : universul eminescian. Pa
siunea intelectuală a lui George Că
linescu pentru acest univers, atracția 
irezistibilă exercitată de 
vers asupra mintii lui 
mereu căutătoare trăiesc 
de netăgăduit în fiecare 
înalte tensiuni in procesul

reiterat al tot mai strinsei circum
scrieri valorificatoare. De aceea, din 
1927 si pină in 1964. volumul ne în
fățișează. intr-un anumit fel. jurna
lul de atelier al unei statornice, 
copleșitoare preocupări călinesciene : 
Emineșcu. Lucrurile s-ar explica mai 
simnlu dacă diagrama cronologiei 
inregistrind precumpănitorul interes 
al criticului ar fi durat doar pînă 
prin anii 1932 ori 1936 cind prindea, 
respectiv, să apară si să sflrsească 
epopeea critică închinată vieții si 
operei ..eroului" national.

Atunci, firește, ar fi fost mai lesne

atingindu-se cu miini impure si 
ignorante de obiectul sacru al cerce
tării. atunci glasul lui de tunet se 
ridică și scurte, dar fulgerătoare po
lemici izbucnesc împotriva asa-zișilor 
eminescologi. neînstare să iudeee fe
nomenul de care se apropie. Aruncă 
o privire știutoare, pricepută, si asu
pra instrumentelor celor mai noi de 
lucru, asupra edițiilor care apăreau 
în acel răstimp ; urmărește traduce
rile în limbi străine ale operei emi
nesciene. bucurindu-se de răspindirea 
in lume a creației poetului ; mențio
nează aspirația înaltă a romanticului

LOCUL LUI G. CĂLINESCU
ÎN EXEGEZA EMINESCIANĂ

însemnări de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA
de ce noul cartograf al 
eminesciene a avut nevoie

acest uni- 
neliniștite. 
cu o forță 
pagină la 
necontenit

Singur printre poeți. Ma
rin Sorescu face o figură 
aparte printre dramaturgi 
si una de-a dreptul origi
nală printre autorii de tea
tru istoric. Am putea defini 
această originalitate prin- 
tr-un șir de paradoxuri. 
Marin Sorescu fructifică in
formația istorică cu o li
bertate „de artist" care stir- 
neste la unii neliniști. Apa
rent „de imitație", teatrul 
său e unul de „construc
ție". Fantezia cea mai 
derutantă se dovedește la 
o decodificare mai atentă, 
după primul șoc „de con
tact". subordonată unei 
gindiri profunde, nu o dată 
riguroase. atotcuprinză
toare.

Marin Sorescu releva în 
trecut acele esențe care 
și-au trimis puterile pină la 
noi, iar in prezent perma
nente spirituale cristalizate 
cu ani in urmă. Se caută 
in momentul istoric va
lori ale duratei și in 
durată semnificații ale cli
pei prezente. Folosind 
in mare măsură strălucirea 
unor efecte luate din arse
nalul comediei, lăsindu-se 
parcă furat de jocuri de 
cuvinte, glumind aparent cu 
lucruri „sfinte" — Marin 
Sorescu scrie de fapt tra
gedii de luminoasă si no
bilă esență. Tragedii in 
care substratul existential 
nu e absent, dar al că
ror plan principal rămi- 

I ne unul ce tine de as
pirațiile noastre ca popor, 
de setea noastră neostoită 
de libertate.

în „A treia teapă". Vlad 
apare. în primul 
în tensiunea unor 
cese de conștiință in mare 
măsură tipice, a opțiunilor 
lui morale, politice, nu lip
site de erori. El se află nu 
atit in centrul acțiunii, ci 
mai ales al meditației pe

rind 
pro-

teatre
• Teatru] Național București 
(sala mică) : însemnările unui 
necunoscut — 10, Autobiografie — 
15. Moartea ultimului golan —
19.30, (în sala Operei Române) : 
Gaițele — 10.30. Peripețiile bravu
lui soldat' Svejk — 19,30, (sala 
Atelier) : Elegie — 19.
• Teatrul de opereta : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30. Oklahoma
— 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10, Leonce și Lena — 
15. Undeva, o lumină — 19,30,
(sala Grădina Icoanei) : Tineri că
sătoriți caută cameră — 10.30, 
/Xlibî - 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 10,30. Țara lumii — 
Grup de dans modern CONTEMP’
— 15, Cititorul dc contor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care nr-a sunat la ușă — 10. O 
noapte furtunoasă — 15, Cinema
— 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ Oala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Mîța 
în sac — 15. Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Carambol —
10.30, Craii de curtea veche —
15.30, Jocul — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Giulești): 
Cocoșelul neascultător — 10; 15, 
Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : Serenadă 
tîrzie — 10, A cincea lebădă —
19.30,
• Teatrul evreiesc de stat : Cln- 
tați cu mine un cîntec (recital de 
cintece populare evreiești) — 11, 
Comoara — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19.30. (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 11. Omul care aduce rîsul
— 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 10. Fire de poet — 
19,30.
• Ansamblul artistic ,. Rapsodia 
română1* : Așa se cîntă pe la noi
— 16: 19,30.
• Teatrul ,.lon Creangă*4 : Trei 
grăsani — 10.30, Băiatul cu floarea
— 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10: 12. Pescarul și 
norocul — 17.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ“ — 10; 16; 19,30.

de înțeles 
geografiei 
de o urmărire, de o analiză minuți
oasă nu numai a spațiului creator 
pe care-1 investiga, ci si de proiecția 
acelui relief de supreme altitudini 
pe tot teritoriul culturii naționale. 
Atunci s-ar fi văzut de ce si cum 
se încheagă, din întrebare în între
bare. din comentar iri comentar. pro
blematica eminesciană asa de vie. de 
acută pentru exegetul aflat in mij
locul ei. Căci pe deasupra chestiuni
lor de documentare, de selecție 
bibliografică, de structurare a bio
grafiei. de manuscrise, de păstrare a 
dreptei europene in raportul dintre 
istorie si critică literară in evaluă
rile operei, chestiuni fundamentale 
readuse in discuție de exigentul 
eminescolog. plutește aerul încins al 
temperaturilor înalte menținute de 
rigoarea științifică a laboratorului 
călinescian. Cel care lucrează acolo 
simte că lucrează cu înverșunarea 
severă a inițiatului care știe, cane nu 
se joacă. Iar maxima probitate îl 
obligă să privească din cind în cînd 
si in afară pentru a vedea ce se pe
trece în cetatea de a cărei bună stare 
culturală este solidar .
Și dacă vede nechematii

răspunzător. 
Si mediocrii

român spre clasicitate ; stăruie asu
pra unor interpretări comparatiste 
pe cpre le conduce cu mină sigură, 
apropiind marea poezie europeană 
de cea a poetului nostru.

Dar. asa cum spuneam. Călinescu 
nu s-a oprit cu această paletă asa de 
diversificată a cercetării eminescolo- 
gice numai la anii aceia în care 
elabora monografia sa de excepție. 
Dovezile statornicei iubiri purtate 
uimitorului autor al Luceafărului 
sint date pină la sfirsitul vieții, 
lupta lui cu ..îngerul" neterminîn- 
du-se niciodată. Și as semnala in 
acest sens un singur exemplu : bucu
ria cu care, și în 1927 și in 1964, în
registra mărturii ale aventurii uni
versale începute de poetul român in 
aria italiană, nrin traducerile făcute, 
respectiv, de Ramiro Ortiz si de 
Mario Ruffini.

Iar pe măsură ce timpul trecea și 
Călinescu se apropia de lumea de, 
azi, Emineșcu cel mare devenea 
obi-eetul demonstrațiilor lui despre 
valorile superioare ale poeziei care 
exprimă un popor si-1 fac să ia con
știință de sine, să se regăsească, să 
se înalțe. De aceea, cercetarea emi- 
nescologică întreprinsă de Călinescu 
în anii puterii populare încerca mai

cu seamă definirea majoră a poetu
lui în sens de noct national. Tablete, 
prefețe, cuvintări. cu un caracter 
discursiv mult mai accentuat pentru 
Că acum criticul se adresa maselor 
ca un tribun al culturii, puneau în 
relief în special această relație pre
țioasă între un artist si neamul său, 
care hrănește durata si asigură uni
versalitatea.

Cu studiul acestei relații. G. Căli
nescu făcea să culmineze, vibrant, 
întregul său demers eminescologic 
pornit diritr-o strictă obligație profe
sională si transformat in demersul 

critic fundamen
tal al vieții sale. 
Căci ceea ce iz
butesc articolele 
si studiile strinse 
în Volumul de . 
fată este să dez
văluie. în succesi
unea lor prin de
cenii. unitatea in
tenționalității cri
tice. Neîncetat, 
ca un laitmotiv, 
apărea în aproa
pe fiecare din ele 
enunțarea rațiunii 

asupra lui Emi- 
l absenta studii- 

poet. Călinescu spu- 
Jire n-au scris un 
esi cel dinții pas 

aj activității critice este determina
rea contemporană a valorilor isto
rice". Sau intr-altă parte: „Orice 
critic era dator să definească intii 
si întii poezia eminesciană, pentru 
ca apoi să treacă, după acest exa
men. la alte studii mai actuale". Sau 
„definirea și progresul unei literaturi 
provine din studiul marilor scriitori".

Cum se vede, punctul de plecare 
al studiului eminescologic s-a situat 
înăuntrul unei concepții foarte inte
resante de- istorie si critică literară 
a lui George Călinescu. după care 
determinarea axiologică a unei lite
raturi naționale se face în funcție 
de punctul ei cel mai înalt. Si ma
rele critic a procedat asa in struc
turarea vastei sale viziuni de Istorie 
literară, pornind de la Emineșcu. 
Dar datoria s-a transformat intr-o 
iubire păstrată cu neclintită fideli
tate pină la moarte. Si viata lui 
George Călinescu rămine pentru noi, 
toti. exemplară in primul rind prin 
această slujire ferventă a valorii su
preme din

care l-a oprit i 
nescu. Deplorind 
lor despre . .
nea „Sint critici ca; 
cuvint despre el. de:

cultura românească.

care Marin Sorescu o pro
pune

„A 
ales 
Si-a 
cina 
tortei", 
grenele.

atenției.
treia teapă" e mai 
tragedia omului care 

asumat conștient sar
de „a da cep is- 

de
a

„dimineața, 
seara" a 
acea amară și sfîntă cu-

da cep 
a arde can- 
unui om care 
la prinz și 

avut parte de

trage tentatiei sau obliga- 
■ției de a repovesti (cel mai 
adesea in termenii săi spi
rituali, cu ironia sa amară) 
istoria. Ni se evocă nu o 
dată cu valoare explica
tivă și nu întotdeauna cu 
aceeași forță artistică — 
actele de asanare mo
rală, vocația sa justi
țiară, strădania sa de a for-

fanatismului lui Tenea, di- 
simulind trădarea. Sau sce
na aceea care te îngheață, 
a uciderii lui Papuc.

La Teatrul National din 
CIuj-Napoca. Mircea Marin, 
căruia ii revine si meritul 
alegerii și asumării regizo
rale a unei piese pe cit de 
substanțiale pe atit de com
plexe și dificile, și, să re

PROGRAMUL 1
Gimnastica la domiciliu
Tot înainte 1
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : Insula 
misterioasă — episodul 2
Viața satului
Pentru căminul dumneavoastră 
Bucuriile muzicii. Recital Sviatos
lav Richter

12.30 De strajă patriei 
13,00 ~ ’
13,05
15,15
16,00

10.00
11,30
11,45

Telex 
Album duminical 
Serbările zăpezii. 
Film serial : Viata Iul 
Episodul 3

17,00 Fotbal — prima etapă 
campionatului național 
București — F.C. Baia Mare (divizia 
A) — repriza a n-a 
Cutezători spre viitor. 
Telejurnal
30 de ani de agricultură socialis
tă. Documentar

20.35 Film artistic : „Milionul" — copro
ducție a studiourilor engleze 
franceze

22.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ.
11.45 Teleșcoală
19,00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Telerama-sport
20,10 Bijuterii muzicale 

Clubul tineretului

Paganini.

a returului 
: Dinamo

X7.50
19.00
19.20

20,40

LUNI, 5 MARTIE
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune tn limba maghiară

și

16.00
16.06 ____ __.......
18.50 Dobrogea tn chenar de aur
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal 
20,00 Panoramic
20.20 Melodii
20.30 Roman 

chil 2)
21,25 Orizont
21,55 Cadran
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
De la o glumă la alta 
Cenaclul „Armonia" 
Muzică populară
Documentar TV : Casa, memorials 
Udriște Năsturel (Herăști, jud. 
Ilfov)
In alb și negru : Benjamin (I) 
tool de seri

populare 
foileton : Pol dark. (Eplso-

tehnjco-științilic 
mondial

V;

17,00
17,30
18,00
18,10

18.30
19.30
19,30 Telejurnal

Opera In concert
Telex
Un fapt văzut de aproape
Film serial : Mînuitoril de bani 
(reluarea ultimului episod)

20.00
20.50
20,55
21,15

Depinde de sezon 
calitatea curei balneare?

Sîntem una dintre țările cele mai înzestrate cu factori naturali 
balneari și climaterici — România se situează printre primele locuri 
in lume in ce privește calitățile apelor minerale și nămolurilor terapeu
tice — și avem una din cele mai vechi tradiții balneare din Europa. 
Cu toate acestea, de la un sezon la altul si chiar de la o lună la alta, 
numărul celor veniti in stațiuni este foarte variabil. Cum vă explicați 
aceste salturi? întrebarea o adresăm tovarășei dr. Cornelia DEGE- 
RATU, directoarea Institutului de medicină fizică, balneodimatologie 
și recuperare medicală.

are o contribuție însem
nată. prin valorile expre
sive și simbolice ale deco
rului său, simplu, monu
mental. De asemenea, 
prin 
prin 
caută 
spectacol o meditație asu
pra raportului dintre is
torie etică, o viziune

simplu. 
De 

supunerea la idee, 
consecventa cu care 

să realizeze prin

de Marin SORESCU

la Teatrul Național din Cluj-Napoca

„A treia țeapă

minecătură a grijii față de 
tară. A unui om care, supus 
greșelii pe care o presu
pune acțiunea disperată în 
condiții limită, știe și poate 
să și-o recunoască si să se 
jertfească fără cruțare, in 
lumina unui ideal moral 
desăvirșit. Asistăm la sfir
situl unui om care iși im
pune să moară rîzînd. ca și 
înaintașii săi. care are tă
ria de a face din ultimele 
sale cuvinte un elogiu al 
pămîntului 
spațiu al 
orificiilor 
suri. „A 
tragedia acțiunii in istorie 
și al absolutului etic.

Marin Sorescu nu se sus-

tării sale, ca un 
luptei și sa- 
bogate în sen- 
treia teapă" e

t
ma o armată, de a revigora 
energia populară. Interesul 
merge insă dincolo de fac
tologic. Scenele pline „de 
tilc" din „A treia țeapă" 
invită la reflecție, la me
ditație despre arcanele pu
terii si fanatism, libertate 
etică si necesitate morală, 
despre dilemele si dramele 
prezentei in istorie. Iată în 
acest sens acea scenă in 
care Vlad, domnitorul, obli
gat să fie 
său. „să 
confruntă 
tudini: a 
tdrie si a 
rii într-un viitor sperat mai 
bun (originalul personaj 
Minică). Sau iată scena

cinema
• O simplă problemă de timp :
SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 18;
18.15; 20.30, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL 
- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15,

r

prezent in timpul 
facă istoria". se 
cu două alte ati- 
retragerii din is- 
situării. proiectă-

cunoaștem, inegale, 
pune drept cadru și 
motiv al actelor lui 
pericolul pe care-1 
zintă pentru țară cei cer
tați cu munca, „bicisnicii" 
din „cotloanele istoriei", 
precum și alianța tră
dătorilor cu dușmanul 
din afară. Regizorul a redus 
inspirat unele scene si a 
epurat replici — purificînd 
textul de orice notă de gra
tuitate.

Spectacolul, ca și alt.e 
montări ale lui Mircea 
Marin, impresionează prin 
forța plastică inspirată și 
monumentală a imaginilor 
scenice create, imagini la 
care scenograful Th. Ciupe

BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18: 20,15.
O Nea Mărin miliardar : PATRIA 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLOREASCA — 10.30: 12.30; 14,30; 
16.30; 18,30 : 20,30. AURORA — 
8,30; 10,30; 12.30; 14.30; 16,30; 18.30; 
20,15. MODERN — 9; 11; 13; 15;
17: 19: 21.
• Prefectul de fier : CINEMA 
STUDIO — 9.30; 11,30; 13.45: 16; 
18,15; 20,30. EXCELSIOR — 9; 11.15;

Vlad 
repre-

profund dramatică asupra 
sacrificiului uman pe care 
îl cere acțiunea in isto
rie. Dar tot ca și în 
alte montări, se simte fap
tul , că regizorul nu mai dă 
același randament in mun
ca-' cu actorii, in decu
pajul (care ar fi trebuit să 
fie fin. limpede, percutant, 
ideatic, portant către public) 
al fiecărei secvențe.

Există citeva scene 
morabile lucrate si 
acest aspect (dialogul
mânului și Turcului, apari
ția și teoriile lui Minică, 
finalul), dar multe 
îndeosebi acelea ce 
grupuri umane par 
ficient studiate si

me-
sub
Ro-

13.30; 15,45; 18; 20.15, GLORIA —
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Sfîrșitul „împăratului" din tai
ga : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 13; 20.15. BUZE.ȘTI — 9;
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Șeriful din Tennessee : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
26,15, MELODIA — 9; 11; 13,15;
1-5,30; 17,45: 20.
• între oglinzi paralele : CAPI
TOL — 9; 11,15;’ 13,30; 15,45; 18:

altele, 
includ 
insu- 

fixate

sub raportul mișcării și sint 
moi, greu inteligibile ca 
semnificație.

Stilul compozițiilor este e- 
vident destul de diferit.

Nu întotdeauna umorul. 
Ironia tragică a lui Sorescu, 
sensul adine al focurilor lui 
de artificii, miezul ascuns 
in coaja jocurilor de 
vinte sint 
vigoarea 
cesar peste 
menționa 
reușita in acest 
cui mucalit, dar insinuant, 
admirabil, al lui Dorel Vi- 
șan. umorul sec al interpre- 
tilor foarte buni ai celor doi 
tovarăși de suferință (Ion 
Marian și Paul Basarab), 
relieful și intensitatea mo
mentelor realizate de Maria 
Munteanu, Petre Băcioiu, 
simplitatea Marianei Po- 
povici și a lui Octavian 
Lăluț.

* Urmărim in rolul lui Vlad 
pe Anton Tauf, actor ta
lentat, căruia nu-i putem 
nega și aici momente foarte 
bune de ironie și sarcasm, 
de vigoare și autorita
te, de zbor și frîngere. de 
suferință și noblețe. Tauf 
nu are totuși pe toată în
tinderea partiturii sale re
lieful. tinuta necesare, nu 
are nici atitudinea si nici 
tonul potrivit și mai 
variația de ton și 
tanta peste rampă —

• jocul său simțindu-se 
suficiența îndrumării 
zorale.

Cu toate aceste „...____
țiuni, plecăm de la repre
zentația clujeană 
tia că am asistat la o îm
prejurare artistică impor
tantă. la un moment de 
înaltă trăire tragică și înaltă 
elevație spirituală, susținut 
de colectivul Teatrului Na
țional cu dăruire exem
plară.

transmise 
și aplombul 

rampă, 
tocmai

cu- 
cu 

ne- 
Am

pentru 
sens jo-

ales 
por- 
și în 

in- 
regi-

imperfec-
cu senza-

Natalia STANCU

20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15.
• 80 de husari : CENTRAL — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Poliția este învinsă : GRIVIȚA
- 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
TOMJS — 9; 11.15: 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
• Din nou... Disney •— 9.15; 10.30; 
11,45; 12,15; 14,30; 15.45, A fost odată 
in clasa I — 18; 20 : DOINA.
• Lanțul amintirilor : DACIA —

— Foarte multe categorii de bol
navi pot beneficia de tratament bal
near in extrasezon. întelegind prin 
aceasta toate lunile anului in afara 
celor de vară. Așteptind lunile calde 
ale anului, pacientul iși agravează 
boala in loc Să o amelioreze prompt 
ori chiar să o prevină. în cei 50 de 
ani de existentă a institutului nostru 
s-a acumulat, aici, o bogat^ activitate 
științifică și experiență clinică. Stu
dii întreprinse in special in ultimele 
două decenii pe diferite categorii de 
vîrstă. de boli etc. demonstrează că 
tratamentul unor boli reumatismale 
cronice, boli ale căilor urinare, hepa- 
tobiliare sau metabolice se bazează 
în special pe cura balneară, pe cul
tură fizică și mișcare, regim igieno- 
dietetic. viață igienică. Acest întreg 
complex terapeutic este perfect apli
cabil in orice sezon.

Pentru preîntimpinarea recidivelor 
unor boli care a- 
par în sezonul 
rece, se recoman
dă o cură balnea
ră chiar în lunile 
acestea. Mulți pa- 
cienți care se
simt mai bine după o primă cură 
nu țin seama de indicația medicului 
de a reveni in stațiune după citeva 
luni. Aminind tratamentul. boala 
(renală, hepatică, reumatică etc.) va 
fi cu siguranță mult mai severă cind 
reapare și adesea mai greu — dacă 
nu chiar imposibil — de tratat. Tra
tamentul balnear sub indicație me
dicală trebuie repetat ani de-a rin- 
dul.

— în ce măsură se deosebește ca
litatea curei de tratament ori de 
odihnă in diferitele luni ale anului?

— Majoritatea populației preferă 
să meargă în concediu de odihnă sau 
să se trateze la Herculane. la Băile 
Felix, pe litoral, la Căciulata, Căli- 
mănești. Slănic Moldova ori in alte 
stațiuni, in lunile de vară. Consider 
că aceasta este o chestiune de sim
plă și comodă obișnuință, deoarece 
în practica noastră medicală există 
o confirmare certă : bolile pot fi pre
venite sau tratate cu rezultate foarte 
bune în oricare lună a anului. Avem 
numeroși pacienti care au avut la 
inceput rețineri sau rezerve, dar după 
ce au urmat o cură în lunile de iar
nă. de primăvară ori de toamnă s-au 
convins că le-a fost de cel mai mare 
folos. Desigur, și medicii ar trebui 
să explice mai clar aceste lucruri 
pacienților. Pentru multe categorii 
de oameni sănătoși ori bolnavi este

Indicată, medical, cura tn afara se
zonului cald. Spun aceasta deoarece, 
începînd de Ia o anumită virstă. or
ganismul suportă mai greu solicita
rea pe care o reprezintă pentru ana- 
ratul cardiovascular climatul lunilor 
de vară. De asemenea, persoanelor 
cu reumatism, dar si cu tulburări en
docrine ca hiperfunctia tiroidiană, 
exces de foliculină. tulburări de cli- 
macteriu ori stări nevrotice le este 
contraindicat climatul sezonului cald 
al litoralului, chiar dacă apa mării și 
nămolul le-ar fi de folos. Se consta
tă insă că toti acești bolnavi se pot 
reface mult mai bine mergind la cură 
în celelalte luni ale anului.

— Ce alți factori pledează pentru 
efectuarea curelor balneare in toate 
sezoanele ?

— Tratamentele efectuate în sta
țiuni. în bazele de tratament, nu se 
deosebesc ca eficientă în diferitele 

luni ale anului, 
indiferent de se
zon. datorită do
tărilor si amena
jărilor făcute în 
ultimele trei de
cenii. Lucrări

speciale de prospectare hidrogeo- 
logică și de forare și marea va
rietate de instalații balneo-tehnic» 
din stațiunile noastre asigură factorii 
naturali terapeutici și evită degra
dările compoziției naturale a ape
lor terapeutice. Controalele efectuate 
sistematic confirmă că tratamentele 
balneare sint la fel de eficiente in tot 
timpul anuluj. în toate bazele sint 
asigurate microclimatul și condițiile 
corespunzătoare efectuării unei cure 
oricit de complexă ar fi. De la un an 
la altul, stațiunile noastre sint tot mai 
bine amenajate, incit în majoritatea 
bazelor de tratament pot fi utilizați 
aproape toți factorii naturali specifici, 
în bazinele de inot din stațiunile Fe
lix. Herculane, in cele de pe litoral 
(Mangalia. Eforie Nord, Neptun) oa
menii muncii veniti la tratament și 
la odihnă pot beneficia de hidrotera- 
pie și kinetoterapie in apele radio
active. și în apa de mare, in bazine 
cu apă încălzită, in băi cu apă săra
tă. concentrată, ori la bazele de pe 
litoral in apă adusă din lacul Techir- 
ghiol prin conducte speciale. Trata
mentele prescrise de medicii balneo- 
logi din stațiuni prin metodologii 
fundamentate științific de specia
liști din institutul nostru în ul
timii 10—15 ani permit recuperarea 
multor categorii de suferinzi.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Creatorul de arta
(Urmare din pag. I)

Cit i-a trebuit artistei — și ati
tor altora cu ea — pină să ajungă 
la o asemenea expresie artistică pe 
care o realizează nu prin cuvinte, 
nu prin culori, piatră ori marmură, 
ci cu propria ei ființă.

Ce nobilă și anevoioasă trudă, 
sfîntă ca a mamii de. la secere, se 
ascunde sub rolurile de neuitat in
terpretate de Irina Răchiteanu-Și- 
rianu, Dina si Tanti Cocea. Carmen 
Stânescu. Silvia Popovici. Adela 
Mărculescu. Leopoldina Bălănuță, 
Gilda Marinescu. Liliana Tomescu, 
Margareta Pogonat. Silvia Celan. 
Ileana Ploscarie. Mariana Mihut — 
pentru a pomeni acum, in preajma 
Zilei femeii, numai nume de ar
tiste.

Munca artistică păstrează în ea 
sensul prim, etimologic, al terme
nului. acela de trudă chinuitoare.

Munca artistului nu a fost si nu 
poate fi o jucărie, o distracție, o 
relaxare in ore de răgaz. Ea se în
făptuiește cu sudoarea, cu sîngele 
și viata creatorului autentic. Ea e 
o jertfă măreață, conștientă, plină 
de dăruire în coloana infinită a spi
ritualității noastre naționale. Pen
tru ca opera — orice lucrare ma
terială sau spirituală ieșită din 
mina si mintea omului — să du
reze. este necesară o dăruire totală, 
luminată de flacăra unui crez ge
neros și umanist. Cu o muncă 
ușoară ori superficială, cu veleități 
și intrigi, cu idei si simțiri de două 
parale nu se poate realiza o cultură 
mare, capabilă să circule în lumea

largă. Creația e muncă grea, plină 
de răspundere. Citi artiști nu si-au 
încheiat definitiv viata pe scenă, ca 
pe un rol celebru intr-o piesă cu 
viata si cu moartea ! Fruntea lu
minată a cîtor scriitori n-a apus 
pentru totdeauna pe coala albă de 
hîrtie ?! Citi n-au căzut la datorie, 
ca soldatii in tranșee sau țăranul 
pe brazdă ! Ce tulburătoare pilde 
de jertfă si dăruire ne oferă bio
grafiile marilor noștri creatori : 
„Ce-au izvorît eterni luceferi / Din 
noaptea tristei (lor) vieți..." St. O. 
Iosif si-1 imagina, pe drept cuvint, 
pe istoricul „semeț si dirz“. pe 
Gheorghe Sincai — de la a cărui 
naștere s-au împlinit 225 de ani — 
și-l imagina, zic. strîngind în Cro
nica lui. cu eforturi supraomenești, 
„întreg trecutul națiunii sale", gest 
pentru care „mișeii l-au prigonit, 
l-au scos din pîine". „Ca Dante — 
continuă Iosif — ne-nteles. pribeag 
prin sate. / îl văd apoi, purtînd 
trudit de cale. / Gigantica sa operă 
în spate. / întreg trecutul națiunii 
sale : / Un alt infern, mai crunt și 
Plin de jale".

Rod al unei trude si dăruiri 
exemplare. Cronica lui Sincai. ase
meni altor monumentale lucrări ale 
culturii noastre naționale, atestă, 
simbolic și. cu prisosință, ipostaza 
de muncitori, de truditori asupra 
cuvintului și a mărturiilor istorice 
de modelatori de conștiințe, a ma
rilor noștri creatori, care muncind 
cu abnegație au durat si durează 
edificiul măreț si trainic al cultu
rii noastre naționale.

8.30: 11; 14,30; 17,30: 20.15, ARTA 
- 8.30; 11; 14,30; 17,30; 20,15.
• Trei băieți și o fată — 9,45;
11,45, Străinii din tren — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
• Totul pentru fotbal : BUCEGI
-9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.15, 
FERENTARI — 9: 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15, VIITORUL — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45: 20.
• Detectiv particular : LIRA — 
9; 11,15; 13.30; 15,30; 18; 20. MIO

RIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30; 17.45; 
20.
• Valsul absolvenților : DRUMUL 
SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 
20.
• Vlad Țepeș : GIULEȘTI — 9;
12; 15,30; 19, COSMOS — 9; 12;>
15,30; 19.
• Explozie în Marea Egee : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Orașul-fantomă : PACEA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.

• Drumuri în cumpănă : VOLGA
— 9; 1L15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,15.
• Vreau să vă văd : POPULAR
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Din nou împreună ; MUNCA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Front în spatele frontului : 
FLACARA — 10,30; 13,15; 16; 19.
• Excursie ciudată : PROGRESUL
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Toamna bobocilor — 9; 11,15;
13,30, Omul fără identitate — 15,45; 
18; 20 : TIMPURI NOI.

Paznicii care 
pazeau... să nu 

vina miliția
Miercurea trecută au fost aduși la Tri

bunalul din Deva doi paznici sub escortă. 
Fuseseră condamnați de Judecătoria Petro
șani pentru mai multe fapte de furt și acum 
veneau la instanța de recurs să ceară cle
mență. Nu aveau a se plinge de nimic in 
legătură cu desfășurarea procesului, cereau 
doar atit, iertare.

Oricărui vinovat i se rezervă această ul
timă șansă, să revendice indurarea, dar re
cursul de miercurea trecută de la Tribu
nalul din Deva părea mai îndrăzneț decit 
altele. Un paznic care fură constituie un 
paradox. Un paznic care fură păzit de un 
alt paznic constituie, dacă se poate spune 
așa, două paradoxuri. Iar dacă mobilul 
spargerilor comise de perechea de paznici 
hoți a fost ca ei să-și procure băutură pen
tru orele de program, să se facă criță și 
să doarmă buștean în ceasurile plătite să 
stea de veghe, paradoxurile abia mai pot 
fi numărate.

Multe anomalii (mai complicate decit 
anomalia în sine a unei fapte penale) pre
sară activitatea infracțională a celor doi 
furi. Astfel, intr-o noapte, alt paznic, unul 
cinstit, a descoperit in hala descuiată un 
salam mușcat și-o pungă cu boia de ardei

risipită pe jos. Erau urmele colegului său 
Budriș Liviu. Venind spre serviciu, B. L. 
s-a îmbătat in asemenea grad, incit a ador
mit în hală (neobservat de personalul ei 1) ; 
trezindu-se in puterea nopții flămind, a 
bîjbiit să găsească ceva de mîncare, a văr
sat cumpărăturile (boiaua), ca după servirea 
cinei nocturne la raionul de mezeluri să se 
prezinte mahmur și pudrat cu ingrediente 
Ia postul său de pază.

în furturile de băutură, rolul principal 
l-a avut Iriza Nicolae. El a fost primul că
ruia i-a trecut prin gînd ca în loc să 
se-mbete cu drojdie sau cu „Turț" înainte 
de intrarea în post (irosindu-șl ore din 
timpul liber !), mai bine s-o dea pe Cherry 
vine și Metaxa chiar in timpul programu
lui. Avind nevoie de om care să-1 înlocu
iască la paza exterioară a „obiectivului" 
(cafe-bar „Paringul") cit timp el opera pe 
dinăuntru, nu i-a fost deloc greu să-l 
aleagă in persoana lui Budriș, care prin 
mirosul „naturel" al respirației sale iși trăda 
de la o poștă și gusturile. Cumulul de pre
ocupări al acestui original cuplu rezultă 
și din modul unic în care ei se invitau să 
mai tragă o dușcă din rafinatele băuturi : 
prin țignal. Cind șefii pazei auzeau dinspre 
partea de oraș incredințată lui Budriș și 
Iriza semnalele din fluier care sfîșiau noap
tea se intorceau liniștiți pe cealaltă ureche ; 
nici nu visau că cei doi se cheamă să mai 
desfacă o sticlă.

îndrăznețul recurs le-a fost respins. De 
ce îndrăzneț ? Pentru că sentința nu numai 
că era meritată, dar, la o adică, inculpații 
trebuiau să spună „mersi" că nu le-a 
imputat nimeni retribuția pentru orele in 
care au păzit... să nu vină miliția.

Imprevizibil 
mistuie focul 

mîniei
Mirela a plecat la plimbare cu sora ei. 

Pe lingă poartă, pe la colțul străzii. La 
plecare, Mirela arăta ca toate fetițele de 
4 ani. o păpușă. La întoarcere, mutrișoara 
ei nostimă devenise o mască diformă, in- 
singerată. Dar cine a stat atunci să con
temple cum arăta ! Mai exacte sint con
semnările ulterioare, ale medicilor legiști.

Prima constatare : fetița a suferit un 
traumatism care necesită circa 25 de zile 
de îngrijiri medicale, dacă nu vor surveni 
complicații tardive.

Peste două luni : leziunile traumatismu
lui cranio-facial prezintă sechele anato
mice (deviații de sept, înfundarea piramidei 
nazale), care ar putea fi remediate prin 
tratament chirurgical după vîrsta de 17 ani !

A treia constatare : starea, actuală a co
pilului constituie un prejudiciu estetici, fără 
însă a ne putea pronunța asupra caracteru
lui său definitiv. Nu se exclude și posibili
tatea existenței unui grad de infirmitate 
psihică, aceasta insă nu poate fi probată 
obiectiv decit după vîrsta de 8—10 ani.

Ultima constatare : privind capacitatea de 
muncă, apreciată pentru viitor, nu ne pu
tem pronunța decit in momentul în care su
biectul va avea o virstă de cel puțin 16 ani.

Pină la 16 ani mai este. Deocamdată, su
biectul n-a implinit decit cinci ani. Ea abia 
începe să urce și să coboare treptele cu
noașterii. Abia descoperă lumea, abia in- 
vată să se spele pe dinți și să se pieptene 
singură, abia iși descoperă fețișoara- in 
oglindă. Pină la eventuala reușită a even
tualei operații de după vîrsta de 17 ani 
oglinda ii va reaminti că fețișoara ei e cu 
totul altfel. Tot ca de păpușă, dar ca de 
păpușă turtită. Indiferent de clarificarea 
prognozelor psihice, ea se va interesa să 
afle cărei întimplări datorează concavitatea 
nefirească a chipului ei, tiparul cărei fapte 
îl poartă. Și, probabil, spunindu-i-se ade
vărul, nu-i va veni să creadă.

în timp ce Mirela și surioara ei se plim
bau cuminți pe trotuar, un nene de pe un 
camion mare s-a luat la harță cu un nene 
de pe refugiul stației de tramvai. Șoferul 
a coborit cu un levier 'și l-a pocnit cu el 
pe partenerul de gilceavă, întoreîndu-se, 
răcorit, în cabină. Văzînd că mașina por
nește, trecătorul ultragiat a apucat un bo
lovan și l-a aruncat cu toată puterea spre 
parbriz. Ins cu reflexe teribile, șoferul a 
văzut primejdia și a frinat, lăsind proiectilul 
să-i treacă razant prin fața geamului ochit. 
Pe traiectorie s-a aflat în continuare mar
torul Aurel C. Dar și martorul Aurel C. a 
văzut primejdia și s-a ferit. Bolovanul arun
cat cu furie a ajuns pe trotuar izbind-o 
în plin pe micuța Mirela.

Asta nu Va putea crede Mirela. Că doi 
oameni care nu se cunoșteau s-au luat la 
harță dintr-o nimica toată și au coborit atit 
de repede treptele urii incit unul a apucat

levierul de fier, altul a aruncat cu bolova
nul. și unul și celălalt fără să se gîndească, 
măcar o clipă, ■ cit de imprevizibil mistuie 
focul mîniei.

Din caietul 
grefierului

„Din oile reclamantului a fost mincat un 
miel de către lup. întrucât au fost mincate 
de lup și urechile, nu a mai avut vreun 
semn".

(Din mărturia lui Gheorghe T. în do
sarul Judecătoriei Brașov nr. 951/1978)

„în noaptea de 21 noiembrie 1978, orele 
1,45, plimbindu-mă pe stradă, am trecut 
pe lingă o fată, căreia i-am adresat citeva 
cuvinte : «Ești tare grăbită, nu-i așa ? /» 
Reacția ei a fost de a cere sprijin unor 
muncitoare de la salubritate care se aflau 
în fața noastră. Vita dintre ele mi s-a 
adresat in felul următor: «Ce vrei mă, 
vrei...». M-am trezit profund indignat, am 
incercat o apostrofare, dar [...]. Principiul 
meu de viață e non-violența, cred, că mă 
ințelegeți cit de șocat am fost in acest 
răstimp".

(Din plîngerea lui C.' S. aflată ieri, 
sîmbătă 3 martie, pe rolul Judecătoriei 
sectorului 4)

Sergiu ANDON
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^FAPTUL 
;DIVERS!
■ Vînător

O V V Vrara arma
I Cu arma in mină vînează * 

oricine, de unde si atitea povești

Ivinătorești. Gheorghe Stoica, I 
tehnician la ocolul silvic Căluți, I 
județul Bacău, este un mare

Ivinător și fără armă. Folosind I 
un sistem de țarcuri-capcană, I 
conceput și realizat de el, teh- 1 
nicianul din Căiuți a ademenit .

Iși prins o adevărată turmă de | 
mistreți, intre care și o scroafă I

. cu șapte grăsuni,, expediindu-i

Ipe toți spre județul Dîmbovița. I 
pentru popularea pădurilor. | 
Pină una, alta, braconierii din 
partea locului sint sfătuiți să-și ■

| pună pușca (și pofta) in cui. |

I s’a , Iîntâmplat 
într-un tren

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru Mesajul de felicitare și bunele urări adresate cu 
ocazia Zilei Republicii noastre. Folosesc acest prilej pentru a vă transmite 
urările mele cele mai bune, pentru sănătatea și fericirea personală Excelenței 
Voastre și pentru prosperitatea poporului României.

MORARJI DESAI
Prim-ministru al Republicii India

Congresul Partidului Socialist Portughez Aniversarea Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a primit 
sîmbătă delegația Comitetului Radio
difuziunii centrale coreene condusă 
de Kim Si Hak, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre

ședintele Comitetului Radiodifuziunii 
centrale coreene.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
fost prezenti Valeriu Pop. director 
general al Radiotele viziunii române, 
precum și Sin In Ha. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Cronica

I Imediat după oprirea trenului 
in stația Măneciu, un călător a 
strigat după ajutor.

— Fraților, veniți că am găsit 
un copil. Anunțați Salvarea. Re
pede. că abia mai răsuflă.

Transportat de urgență la spi
tal, copilul a fost salvat.

| Au început investigațiile pen
tru descoperirea celei care-i dă- 

Iduse viață (că numai mamă nu 
poate fi numită). Mai intii s-a 
stabilit că țîncul fusese adus pe 
lume in tren, intre stațiile Plo- 

Ipeni și comuna Izvoarele. Si tot 
așa, mergîndu-se cu cercetările 
„din aproape in aproape", cum 

Ise zice, s-a ajuns la... Maria 
Luca, in vîrstă de 29 de ani, care 
va răspunde acum in fața legii.

I „Să rîdă
| lumea de ei, 
• nu de mine!"
• Cititorul nostru Gheorghe Ni- 
Icolae Petraru din comuna Frin-, 

cești, județul Vilcea, s-a dus la 
cooperativă să-și cumpere o pe
reche de pantofi. Și-a ales niște 

I pantofi pe gustul lui, de culoare 
maron, i-a plătit cu 145 lei, s-a 
dus acasă și i-a incălțat. „După 

I numai citeva ore de mers prin 
comună — ne scrie el — un con
sătean mă oprește și-mi zice : 
„De ce te-ai bălțat așa. frate- 

Imeu ?". Mă uitai la pantofi și 
nu-mi venea să-mi cred ochilor. 
Unul rămăsese maron. așa cum 

Iera la început, dar celălalt se 
făcuse roșu ca focul. Mai exact, 
ca......Flacăra", numele între
prinderii bucureștene care i-a 

I fabricat. Stau și mă intreb : 
dinșii cu ce fel de pantofi se 
incalță cind nu-i incalță ni- 

Imeni ? Și-apoi, să rida lumea de 
ei, nu de mine !

Intr-adevăr, de ei să ridă 
lumea...

1 Din nou
I despre...
| „bomboane

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația economică din Repu
blica Democrată Populară Yemen, 
condusă de Ahmed Ubaid Fadhli, 
ministrul comerțului și aprovizionă
rii. care a făcut o vizită in tara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Constantin Nită. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale, de alte 
persoane oficiale.

★
Sîmbătă dimineața, la sediul Comi

siei naționale române pentru UNESCO, 
a avut Ioc festivitatea înmînării di
plomelor Organizației Națiunilor Uni
te pentru Educație. Știință și Cultură 
instituțiilor de învătămînt din tara 
noastră cuprinse în sistemul școlilor 
asociate la Programul UNESCO, pen
tru educarea tineretului in spiritul 
păcii și înțelegerii internaționale.

zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Marocului, ambasadorul acestei țări 
la București. Boubker Boumahdi, a 
vorbit, sîmbătă. Ta posturile noastre 
de radio și televiziune.

★
După ce a apărut în fața publicu

lui din Arad și Timișoara, Orchestra 
simfonică a Filarmonicii din Viena 
— Wiener Symphonlker, a susținut 
sîmbătă seara un concert de gală în 
sala Palatului Republicii Socialiste 
România.

La concert au asistat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, muzi
cieni. alti oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Erau prezenți Franz W’underbal- 
dinger, ambasadorul Austriei la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 martie. In tară : vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale 
în jumătatea de nord a tării sub

formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
iar in celelalte regiuni vor predo
mina ploile. Vint slab pină la mode
rat. în București: vreme schimbă
toare. cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața, 
ceată.

Mesajul de salut
LISABONA 3 (Agerpres) — La Li

sabona au continuat simbătă lucră
rile celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Socialist Portughez, con
sacrat examinării situației politice 
din Portugalia și perspectivelor po
litice ale P.S.P. in cadrul dezvoltării 
democratice a țării.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților la congres 
le-a fost adresat un mesaj de salut 
de către tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Partidul Comunist Român — se 
arată in mesaj — exprimă satisfac
ția sa pentru relațiile de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit intre 
cele două partide și la a căror dez
voltare o contribuție însemnată au 
adus-o întîlnirile și convorbirile din
tre secretarii generali ai partidelor 
noastre, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mario' Soares. în ultimii ani, aces
te relații au continuat să se extindă 
și să se diversifice pe baza stimei 
și respectului reciproc, a egalității în 
drepturi, a respectării independenței 
fiecărui partid, a dreptului de a-și 
elabora și înfăptui propria linie po
litică, tactica și strategia, în confor
mitate cu condițiile și realitățile con
crete în care acționează. Ele au con
tribuit la evoluția ascendentă a ra
porturilor dintre România și Portu
galia pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte do
menii.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor — continuă mesajul — urmă
resc cu viu interes activitatea Parti
dului Socialist Portughez, care, ală
turi de celelalte forțe progresiste, 
democratice și patriotice, luptă pen
tru consolidarea și lărgirea libertăți
lor democratice, pentru dezvoltarea 
economică și socială a Portugaliei, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
bunăstare și progres social ale po
porului portughez prieten.

Heferindu-se apoi la aspecte ale 
vieții internaționale actuale, mesajul 
subliniază că Partidul Comunist 
Român militează pentru unirea tu
turor forțelor muncitorești, democra
tice. antiimperialiste în lupta pentru 
apărarea independentei si suverani
tății popoarelor, pentru destindere 
și colaborare între popoare, pentru 
cauza păcii și securității in Europa 
si in întreaga lume.

al CC. al P.C.A.
în spiritul unei înalte răspunderi 

fată de opera de edificare a noii so
cietăți in România, fată de destinele 
păcii pe planeta noastră, ne pronun
țăm cu fermitate pentru înfăptuirea 
dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare. Partidul Comunist 
Român. România socialistă se pro
nunță in modul cel mai hotărît pen
tru stingerea și lichidarea grabnică 
a unor stări de încordare si ciocniri 
militare, existente in diferite părți 
ale lumii, care nun in pericol pacea 
si securitatea popoarelor, conside
red că orice litigiu poate si trebuie 
să fie soluționat numai pe cale paș
nică. prin tratative politice, nrin dis
cuții între părțile direct implicate.

România socialistă acționează in 
mod ferm pentru înfăptuirea in viată 
a securității si colaborării in Europa, 
pentru punerea în aplicare in mod 
consecvent si integral a prevederilor 
documentelor adoptate la Helsinki. 
Considerăm că trebuie să se facă 
totul centru a asigura trecerea necon
diționată la măsuri de dezangajare 
militară, de dezarmare si pentru fău
rirea unei Europe a statelor libere și 
independente. în acest scop, tara 
noastră se pronunță pentru o temei
nică pregătire a reuniunii de la 
Madrid din 1980. astfel incit aceasta 
să adopte noi măsuri si hotăriri con
crete pentru continuarea si adîncirea 
întregului proces de edificare a secu
rității ne continent.

în zilele noastre capătă o impor
tantă deosebită colaborarea ne bază 
de egalitate si respect reciproc intre 
partidele comuniste si partidele so
cialiste si social-democrate. alte 
forte muncitorești si progresiste, 
mișcările de eliberare națională, por
nind de la necesitatea unirii efortu
rilor maselor populare, pe nlan na
tional si international. în lupta pen
tru transformări înnoitoare în viața 
societății. pentru democratizarea 
vieții internaționale.

Urînd. în încheiere, succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui. în activitatea viitoare a parti
dului. mesajul exprimă convingerea 
că relațiile de prietenie si colaborare 
dintre P.C.R. si P.S.P., dintre Româ
nia si Portugalia vor continua să se 
dezvolte si să se aprofundeze în 
viitor, in interesul popoarelor român 
si portughez, al cauzei păcii, inde
pendentei' naționale si progresului.

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — Delegația Partidului Comu
nist Român. condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. prezentă la Ciudad de Mexi
co cu prilejul sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea Partidului Revolu
ționar Institutional din Mexic, partid 
de guvernămînt. a inminat președin
telui Comitetului Executiv National 
al P.R.I., Gustavo Carvajal Moreno, 
mesajul adresat de C.C. al P.C.R. 
conducerii P.R.I. cu ocazia acestui ju
bileu.

Sărbătorirea semicentenarului creă
rii Partidului Revoluționar Institu
tional din Mexic — se arată in me
saj — ne oferă prilejul deosebit de 
plăcut de a vă adresa, din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a întregului nos
tru partid, cordiale felicitări si cele 
mai bune urări. împreună cu expre
sia sentimentelor noastre de stimă si 
prietenie.

Subliniem cu satisfacție evoluția 
ascendentă a legăturilor de prietenie 
si conlucrare existente între Partidul 
Comunist Român si Partidul Revo
luționar Institutional, intre cele două 
țări și popoare, bazate pe stimă. în
credere si respect reciproc, la a că
ror dezvoltare si întărire au contri
buit. în mod hotărîtor. întîlnirile si 
convorbirile la nivel înalt.

Aniversarea acestui important eve
niment din istoria Partidului Revo
luționar Institutional are loc in con
dițiile accelerării procesului de pre
faceri revoluționare, naționale si so
ciale. la scara întregii comunități in
ternaționale.

Tendințelor de reîmpărțire a zone
lor de influentă, de întărire a domi
nației in diferite părți ale lumii, le 
este opusă intensificarea lupte'i po
poarelor. inclusiv a celor din Ame
rica Latină, pentru consolidarea și 
apărarea independentei lor politice 
și economice, pentru dreptul de a 
dispune suveran de bogățiile națio
nale. de a le valorifica în folosul 
propriu, pentru instaurarea unor re
lații noi. de egalitate si respect re
ciproc intre state, pentru solutionarea

prin tratative sl în interesul fiecărei 
națiuni, a tuturor problemelor ma
jore care preocupă omenirea.

Viața internațională actuală este 
confruntată cu o serie de probleme 
generate si de menținerea împărțirii 
lumii in țări bogate si țări sărace, ca 
rezultat nemijlocit al vechii politici 
de dominație, al inegalităților ce per
sistă in raporturile economice inter
naționale. Lichidarea acestor stări d3 
lucruri și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale constituie o 
cerință obiectivă a stabilități) vieții 
internaționale, a asigurării unui pro
gres mai rapid al țărilor rămase în 
urmă, a consolidării cursului destin
derii si păcii in lumea contemporană.

în spiritul unei înalte răspunderi 
fată de opera de edificare a noii so
cietăți în România, fată de destinele 
păcii pe planeta noastră, ne pronun
țăm cu fermitate pentru înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pornind de la influ
enta directă a înarmărilor asupra 
dezvoltării economico-sociale con
temporane. a condițiilor de viată ale 
maselor populare, ca și de la perico
lele pe care le creează permanent 
pentru colaborarea pașnică si securi
tatea popoarelor.'

România socialistă se pronunță în 
modul cel mai hotărit pențni stin
gerea sl lichidarea grabnică a unor 
stări de încordare si ciocniri militare, 
existente în diferite părți ale lumii, 
care pun în pericol pacea si securi
tatea popoarelor, conslderind că orice 
litigiu poate si trebuie să fie solu
ționat numai pe cale pașnică, prin 
tratative politice, nrin discuții între 
părțile direct implicate.

în încheierea mesajului se expri
mă convingerea că raporturile dintre 
P.C.R. si P.R.I. se vor adinei in con
tinuare. contribuind astfel la ampli
ficarea si diversificarea colaborării 
pe plan politic, economic, tehnico- 
stiintific. cultural si în alte domenii 
dintre România si Mexic, la intensi
ficarea conlucrării lor pe arena mon
dială. pentru a afirma in viată politi
ca de destindere, securitate si' pace, 
in interesul aspirațiilor popoarelor 
celor două țări, al cauzei păcii si 
cooperării între națiuni.

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

„Ca să pot ajunge pe podiumul olimpic 

trebuie să mai alerg 7000 de kilometri"
Anul 1979 a început excelent și deosebit de încurajator pentru 

Natalia Mărășescu. Asemenea kenyanului Henry Rono cu cîtva timp 
în urmă, ea a izbutit, in numai 40 de zile, trei recorduri mondiale și 
un titlu european de sală. Ultima performanță — la „Prater Sporthalle". 
pe 1 500 m — a fost considerată de președintele Federației internațio
nale de atletism drept cel mai bun dintre rezultatele obținute de 
laureații recentelor „Europene" — (ziarele).

( DIN ACTUALITATEA POLITICĂ )
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agricole"
— Ia alune că e bune ! Ia 

bomboanele agricole ! Care mai 
vrei, care mai iei ? Dai doi lei, 
dar face trei...

După ce am scris in rubrică 
despre astfel de vinzători ambu
lanți de semințe, care se aciua
seră la porțile Combinatului si
derurgic Galați, au fost luate 
măsuri imediate și respectivii 
și-au luat tălpășița. Dar tot ei 
s-au pripășit prin alte cartiere 
ale Galațiului. De curind, fru
moasa sală a sporturilor din lo
calitate a fost și ea infestată de 
„bomboane agricole" și de... ră
mășițele acestora care poluează 
locul. Oare nu se găsește nimeni 
să-i pună la treabă pe acești 
vintură... semințe ? Fie chiar și 
la actuala campanie de insămin- 
țări. Galațiul avînd mare nevoie 
de forță de muncă.

Plăcuța cu 
număr fals

La intrarea în Cluj-Napoca, 
dinspre Oradea. Dialog între un 
agent de circulație și proprieta
rul unui autoturism, pe nume 
Buki luliu,

— Actele la control, vă rog !
Agentul de circulație constată 

că numărul de înmatriculare de 
pe mașină nu corespunde cu cel 
din acte. Pe plăcuța de la mași
nă scria 02—SB—122.

— Np există in nici o eviden
ță sun asemenea număr care să 
înceapă cu un zero înainte.

— Aveți dreptate. Am cum
părat mașina de la un cetățean 
din Sibiu, iar vechiul număr de 
circulație a fost radiat din evi
dențele miliției, tn mod normal, 
trebuia să pun o altă tăbliță cu 
numărul provizoriu, dar m-am 
gindit că dacă, pină una, alta, 
adaug un zero, n-o să fie bai.

Dar a fost. >

De la un 
resou...»

Colegii și colegele de muncă 
îi spuneau Pușa. Tot așa o s-o 
numim și noi pe fosta contabilă. 
Spunem „fostă", pentru că...

Pentru că, intr-o seară, venind 
acasă, pe strada Prieteniei din 
Botoșani, a pus un reșou în 
priză, apoi l-a așezat pe un 
scaun, scaunul l-a pus mai a- 
proape de pat, unde s-a culcat. 
Peste noapte, de la reșoul încăl
zit prea tare au luat foc obiec- 
‘ele din jur, apoi așternutul pa

lul, apoi toată casa... Au sărit 
inii, au venit în grabă și 
'■pierii. Focul a fost stins, dar 
zia n-a mai putut fi salvată.
etre POPA.
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de trei ori distanta Craiova — Mos
cova. Poate că n-ar fi mult, dar de 
vreun an. de cînd am început să mă 
pregătesc după o metodă personală 
a soțului și antrenorului meu. Nicolae 
Mărășescu — metodă care inseamnă 
o altă abordare a mijloacelor de 
antrenament decît cea obișnuită — 
intensitatea eforturilor crește simțitor 
de greu de la o etapă la alta.

— După cite știu insă nu vă feriți 
de greu.

— Nu mă feresc, dar ca orice 
sportiv de performantă resimt sacri
ficiul. in comparație cu colegii de 
generație. Fiindcă nu-i vorba numai

NORVEGIA : Petrolul din Marea Nordului 
și conjunctura economică

corespondenții „Scînteii"

— Cum a fost cursa de la Viena, 
Natalia Mărășescu ?

— Mult mai dificilă decît preve
deau calculele hîrtiei. încă din start, 
sovieticele Zaițeva și Gușkova s-au 
plasat in fața mea. una in dreapta 
și alta in stingă, pentru a impune 
ele ritmul. Pe la 600 m am încercat 
să-mi fac loc și să trec eu la con
ducere, dar am ratat, ca și pe la 700 
m. Sala fiind mică, distanțe drepte 
puține și turnante multe, mi-era greu 
să le depășesc. Am reușit, totuși, 
după 850 de metri printr-un prelun
git sprint puternic. Odată instalată 
la conducere. nu m-am mai lăsat 
prinsă din urmă nici chiar la 
finis unde — învățind din pă
țania de la Europenele pra- 
gheze — am accelerat conside
rabil. acum fiind și mai bine 
pregătită pentru această ultimă 
sută de metri care mi-a „mîn- 
cat“ atitea alte medalii de aur.

— Bănuind că cititorii sint dornici 
să știe cit mai multe despre dum
neavoastră, vă întreb, pentru ei, de 
unde sînteți, de loc ?

— M-am născut la 3 noiembrie 
1952. în comuna Căpreni din Gorj. 
Dar cind aveam 14 ani am devenit 
craioveancă, in Bănie absolvind li
ceul, apoi Facultatea de științe eco
nomice și tot aici locuind in prezent.

— S-a scris mult despre suhiedenia 
de kilometri pe care-i alergați zilnic 
la antrenamente. Cîți sint,. de fapt ?

— în medie, 20. Dar sint zile în 
care adun 15, iar altele în care ajung 
Ia 30. Depinde de programul perioa
dei respective. Program care cuprin
de, în perioada pregătitoare — cum 
e acum la Băile Felix, unde plec 
peste citeva ore — 3 antrenamente 
pe zi, în total 5 ore, iar cîteodată 4 
antrenamente pe zi — în total 6 ore. 
Socotind astfel, înseamnă că de prin 
1969, de cind fac atletism de perfor
manță, am alergat pină astăzi peste 
40 000 de kilometri.

— Distanță aproximativ egală cu 
ecuatorul, ceea ce înseamnă că pen
tru un alergător drumul cel mai 
scurt către gloria sportivă e... în ju
rul pământului.

— Pe mine, la drept vorbind, mă 
interesează mai mult citi kilometri 
mai am pînă la podiumul olimpic. 
Am socotit. Ca să ajung acolo trebuie 
să mai alerg 7 000 de kilometri, adică

Azi: Natalia MĂRĂȘESCU

de efortul groaznic de la antrena
mente. E vorba de multe altele. Eu 
nu pot minca orice, trebuie să mă 
rezum la vegetale și fructe, să evit 
mincărurile cu sosuri și condimente 
după care-ți lasă gura apă ; aflată în 
străinătate, cînd am o clipă liberă 
prefer să mă odihnesc pentru antre
nament sau concurs, deși poate aș 
țînji să colind pe marile bulevarde, 
să merg la un muzeu, la un teatru. 
Una e sportul de plăcere — alta e 
sportul de performantă, azi. Puțini 
oameni înțeleg asta, și ne judecă pe 
toți după fotbaliști. în ceea ce-i pri
vește pe unii dintre aceștia — am 
spus-o și la o ședință la Craiova — 
i-aș pune să facă 6 ore pe zi de an
trenament intens, și atunci seara nu 
le-ar mai arde de beții, iar duminica 
ar alerga pe teren ca sportivii, nu 
ca bătrînii amatori de „miuțe“.

— Satisfacțiile sportive insă le 
trăiți la cea mai înaltă tensiune ?

— Absolut. în 1975, la Katowice, 
cînd tribunele cîntau în cor pentru 
primul meu titlu european de sală, 
îmi dăduseră lacrimile. în decembrie 
trecut, la Auckland, în Noua Zeelan- 
dă. cind 20 000 de spectatori m-au 
rechemat „la rampă" să fac turul de

Azi, ia fotbal, prima etapă a returului
Campionatul categoriei A la fot

bal se reia astăzi cu jocurile pri
mei etape a returului. Programul 
întilnirilor : A.S.A. Tg. Mureș — 
Sportul studențesc : Jiul Petroșani — 
S.C. Bacău ; Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara ; Corvinul Hu

nedoara — Politehnica Iași ; F.C. 
Argeș Pitești — Chimia Hm. Vilcea ; 
F.C. Bihor — U.T. Arad ; C.S. Tir- 
goviște — Gloria Buzău : Olimpia 
Satu Mare — Steaua ; Dinamo Bucu
rești — F.C. Baia Mare (stadion Di
namo). Jocurile Încep la ora 16.

onoare, m-a podidit plînsul. Cu o zi 
înainte anunțasem in presă că voi 
incerca să dobor recordul mondial pe 
o milă, dar in ziua aceea începuse 
să bată un vint de te oprea in loc : 
ei, acei spectatori, simțind că lupta 
cu metrii e foarte grea., scandau 
mereu „Run I, Run 1“ — aleargă, 
aleargă. Am alergat și am doborit 
recordul mondial 1

— Aveți și momente triste ?
— De pildă, recent, la Viena, cînd 

din partea federației internaționale 
ni s-au inminat listele cu cei mai 
buni 10 juniori și junioare din lume 
in cele 34 de probe atletice. Printre 
ei n-am citit decît 3 nume Je români. 
Altă dată erau 10. 15, chiar 20.

— Ce credeți că i-ar mai trebui 
atletismului nostru ca să progreseze?

— Condiții materiale sint. Rău este 
că elevii, in școli, și juniorii, in 
cluburi, nu fac suficiente antrena
mente. Se lucrează incă după con

cepția veche că sportul este o 
activitate de plăcere. O fi. dar 
nu pentru performantă. în 
Noua Zeelandă. prin parcurile 
unde mă antrenam intilneam 
sute de copii, maturi și virst- 
nicj care alergau și ei intru 
sănătatea lor: ajunsesem de ne

cunoșteam si ne salutam. Așa ar tre
bui să vedem și la noi. ca să aibă 
de unde țîșni mai multe mari talen
te. N-aș vrea să intru în amănunte, 
dar eu înțeleg că acesta este rolul 
..Daciadei". să scoată poporul la sport 
și să propulseze valori.

— Ne-am propus ca, în aceste con
vorbiri cu campionii muncii din 
arenă, ultimele două întrebări să fie 
mereu aceleași. Prima : Ce-ati dori 
să vă mai întreb, Natalia Mărășescu?

— Care ar fi cele mai arzătoare 
trei dorințe ale mele. Și aș răspun
de : 1. Medalia olimpică de aur ; 2. 
Să văd din nou tribunele noastre 
pline ca altădată la intrecerile „spor
tului sporturilor" : 3. După Olimpiadă 
să devin mamă.

— Si care credeți că ar fi concluzia 
convorbirii noastre ?

— Că. pină una-alta, să muncesc 
și să trăiesc numai eu gîndul la îm
plinirea visului de aur. Se știe care 
e. Atunci, la Olimpiadă, in cursă mă 
voi bizui numai pe forțele mele. Pină 
atunci însă simt nevoia să fiu aju
tată. Cum ? Prin folosirea unei apa
raturi științifice de investigație la 
antrenamente, prin participarea nu
mai la acele concursuri care slujesc 
efectiv pregătirii și verificării formei 
mele sportive, prin efectuarea pregă
tirilor din iarna viitoare nu pe 
zăpadă si ger. ci într-un loc mai cald, 
unde în timpul alergării să nu-mi 
pun problema menținerii echilibrului, 
ci pe cea, esențială, a intensității și 
calității.

— .Așa cum și pină acum ați fost 
ajutată, veți fi, desigur, și de acum 
înainte. Doar eu toții ne punem 
atitea nădejdi în evoluția viitoare a 
atletei Natalia Mărășescu !

Gheorghe MITROI <

Țară cu o dezvoltată industrie 
prelucrătoare și cu o agricultură 
avansată, Norvegia a suferit în mai 
mică măsură consecințele crizei eco
nomice, care afectează, în forme și 
proporții diferite, ansamblul țărilor 
occidentale. Situația șomajului nu 
a luat proporții ca în alte state ca
pitaliste (oscilind intre 1 și 2 la sută 
din forța de muncă) ; în schimb, o 
sursă de îngrijorare rămîne inflația, 
cu un ritm anual de creștere de 
circa 10—12 Ia sută ; o oarecare stag
nare s-a înregistrat in activitatea 
industriei navale, a cărei pondere 
în formarea produsului național 
brut a scăzut de la 7 la sută la 4 la 
sută. în timp ce o parte a flotei co
merciale rămîne ancorată in porturi, 
în așteptarea comenzilor.

în aceste împrejurări, au fost a- 
doptate o serie de măsuri menite 
să contribuie, in condițiile specifice 
ale țării, la remedierea situației 
economice și înviorarea conjuncturii. 
Astfel, de pildă, incă în septembrie 
trecut, cabinetul norvegian a hotărit 
să procedeze la înghețarea generală 
a salariilor și prețurilor pînă în 
luna ianuarie 1980.

Mari speranțe se pun în exploa
tarea zăcămintelor de petrol și gaz 
din Marea Nordului. Descoperirea 
unor imense resurse naturale in a- 
ceastă zonă nu a rezolvat, firește, 
problemele aflate la ordinea zilei. 
Situate la mari adincimi, departe 
de coastă și pe fundul unei mări 
bîntuite de vinturi și furtuni, ex
tracția petrolului și gazului cerea 
enorme investiții și o tehnologie 
modernă, condiții pe care Norvegia 
nu le întrunea în faza inițială. Gu
vernul norvegian a decis să înceapă 
exploatarea zăcămintelor petrolifere 
prin concesiuni acordate societăți
lor străine : in același timp, in țară 
a devenit predominantă opinia că 
lipsa de experiență în acest dome
niu nu trebuie suplinită prin perpe
tuarea activității exclusive a com
paniilor multinaționale. în acest 
context, guvernul a elaborat mă
suri de intensificare a supravegherii

activității societăților străine ; tot
odată, s-a hotărit asocierea mai 
strînsă a firmelor de stat norve
giene la operațiunile de valorificare 
a zăcămintelor, ținind seama și de 
făptui că, potrivit unei legi adoptate 
în 1963, statul este proprietarul pla
toului continental. Ca o completare 
și concretizare a acestor preocupări, 
în 1972. după trei ani de la descope
rirea primelor rezerve ' petrolifere 
rentabile din punct de vedere eco
nomic, a fost constituită societatea 
de stat „Norske Stats Oljeselskap 
A.S." („Statoil"), prin intermediul 
căreia autoritățile din Oslo dirijează 
exploatarea cimpurilor petț-olifere 
din Marea Nordului. „Statoil" dis
pune de un capital de 2,73 miliarde 
coroane și aparține în întregime sta
tului. printr-o hotărire adoptată în 
unanimitate de parlamentul norve
gian. Din ianuarie 1978 funcțio
nează în cadrul guvernului și un re
sort special creat, Ministerul Petro
lului și Energiei.

Anul 1978 a marcat intrarea de
finitivă a Norvegiei în rînduj țărilor 
producătoare de petrol. Producția a 
atins 30.6 milioane tone echivalent 
petrol, față de 15,9 milioane tone în 
1977, cu alte cuvinte aproape o du
blare a extracției. Companiile străine 
„sugerează" să fie accelerat ritmul 
exploatării și explorării acestor bo
gății, spre a se ajunge la o produc
ție de 120—135 milioane tone in sec
torul norvegian al platoului conti
nental. Nu aceasta este însă și opi
nia autorităților, care se pronunță 
pentru o exploatare mai rațională.

Se intensifică participarea socie
tății „Statoil" la exploatarea petro
lului și gazului din Marea Nordu
lui. De pe acum această societate 
participă la 43 de așa-numite „blocuri 
de captare" in Marea Nordului, 
care însumează o suprafață de 
11 600 kilometri pătrați : în urmă
toarele luni, sectorul de activitate 
al societății urmează a include alte 
15 blocuri, Cu o participare de cel 
puțin 50 la sută. Cercetările efec
tuate de „Statoil" la sud de paralela

62 au evaluat rezervele Norvegiei 
din această regiune la aproximativ 
650 milioane tone petrol și 630 mi
liarde metri cubi gaz. Paralel au 
fost descoperite zăcăminte deose
bit de bogate și in zona situată 
la nord de portul Bergen. în apro
piere de cel mai mare din aceste ză
căminte, „Statfjord", se construiește 
un mare complex de extracție.

Pe linia acelorași preocupări de 
consolidare a economiei țării se 
înscrie și decizia guvernului de a 
retrage moneda națională, coroana 
norvegiană, din așa-numitul ..șarpe 
monetar" vest-european, însoțită de 
refuzul de a participa la „zona de 
stabilitate monetară" proiectată de 
țările Pieței comune. Un mare nu
măr de deputați au apreciat că 
participarea la acest sistem monetar 
ar putea avea efecte negative asu
pra economiei Norvegiei, plasind-o 
intr-o situație de dependență față 
de statele mai dezvoltate din C.E.E.

Asemenea preocupări se Îmbină 
cu orientările de lărgire și diversi
ficare a relațiilor economice și poli
tice — inclusiv cu țările socialiste, 
ceea ce reprezintă, fără îndoială, o 
contribuție la întărirea încrederii 
și colaborării intre state, la con
solidarea procesului de destindere 
pe continent, în spiritul Actului 
final de la Helsinki, al cerințelor 
instituirii unui climat de conlucrare 
pașnică în Europa și in lume.

P. STANCESCU

Tragerea extraordinară Pronoexpres
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 7 
martie 1979 o atractivă tragere 
extraordinară Pronoexpres, la 
care participantii pot obține : 
autoturisme ..Dacia 1 300“ sau 
,.Skoda 120 L“, excursii în R.D. 
Germană — Danemarca, R.P. 
Bulgaria — Grecia sau R.S. 
Cehoslovacă, precum și impor
tante ciștiguri in bani de valori 
fixe si variabile. în total se 
atribuie ciștiguri pe 20 de ca
tegorii. în cadrul a 13 extrageri 
organizate pe patru faze. Parti
ciparea se face pe variante de

6 lei (cu drept de ciștiguri la 
primele patru extrageri). 15 lei 
(la primele opt extrageri) si 25 
lei (la toate extragerile). Cele 
mai mari șanse de reușită le 
au variantele combinate si com
binațiile „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 
la sută, pe care se pot realiza 
suite de ciștiguri.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor — marți 6 martie 1979.

Agențiile Loto-Pronosport o- 
feră prospectul tragerii, precum 
Si bilete gata completate.

A apărut• 

„ERA SOCIALISTA" 
nr. 5/1979

Revista publică articolele : „Un 
cadru nou. unitar și dinamizator al 
întregii activități din agricultură" ; 
„Mutații profunde în viata țărănimii 
române" ; „Economisirea resurselor 
materiale și progresul social" ; „Va
lori umaniste ale educației materia- 
list-știintifice". în paginile urmă
toare este inserată dezbaterea cu 
terna „Respectarea independentei și 
suveranității naționale, cerință fun
damentală a Vieții internaționale" 
(II).

în continuare sint publicate artico
lele : „Materialitatea proceselor in
telectuale — inteligenta artificială" : 
„Rolul contractelor economice în 
dezvoltarea activității întreprinderi
lor. a întregii economii naționale" ; 
„Artă si civilizație" ; „Cerințe ale 
procesului de democratizare a rela
țiilor internaționale" ; „Conținutul 
de idei al comediei cinematografice": 
„Pacea este indivizibilă" ; „Impli
cații economice ale cursei înarmări
lor" : „Caracterul unitar șl avansat 
al culturii geto-dacilor".

• „RESPIRAȚIE ARTI
FICIALĂ" PENTRU 
LACURI. Cirea 3 000 de laeuri 
și heleștee din R. D. Germană 
se „sufocă" literalmente din 
cauza insuficientei oxigenului 
din apă. scrie publicația „Wo- 
chenpost". Reducerea sub limita 
admisă a oxigenului se poate 
solda cu moartea faunei acvati
ce. singurele supraviețuitoare 
fiind unele bacterii si alge. 
Pentru a revitaliza aceste im
portante rezervoare faunistice 
vor fi utilizate agregate specia
le de oxigenare a apelor stătă
toare. Industria R. D. Germane 
a început producția unor ase
menea agregate, simple si efi
ciente. Ele sint formate din- 
tr-un tub lung si o pompă. A- 
șezat în poziție verticală, tubul

se scufundă in lac. iar pompa 
trimite prin el aoa din adincuri 
la suprafață. în contact eu ae
rul. aceasta se oxigenează si 
astfel, primenită, revine pe fun
dul lacului. Alei, gazul oxige
nează depunerile poluate, con
tribuind la revitalizarea orga
nismelor care acționează ca niș
te „sanitari acvatici", distrugind 
substanțele dăunătoare.

• BUNĂ DISPOZIȚIE 
LA COMANDĂ. Construc
torii de aparate medicale sovie
tici au conceput un tip de apa
rat destinat să asigure, după o 
ședință de numai 10 minute, o 
completă relaxare celor care 
trec prin momente de puterni
că tensiune psiho-nervoasă. De 
proporții reduse, aparatul este

prevăzut cu un ecran pe care 
apare o pată luminoasă, ce-si 
reduce dimensiunea, configura
ția si culoarea, in același ritm 
cu care .se reduc luminozitatea 
ecranului și intensitatea sune
tului (ce imită zgomotul valu
rilor). „Sincronizate" la început 
cu respirația accelerată a su
biectului. sunetul, imaginea si 
luminozitatea ecranului se re
duc lent, imperceptibil. După 10 
minute, mișcările respiratorii 
ale subiectului se reduc de la 
20 la numai 4 pe minut, tensiu
nea nervoasă dispare, uneori 
intervenind chiar somnul recon
fortant. Aparatul, experimentat 
atit pe colerici cît si ne sanguini, 
a avut la ambele grupe, tempe
ramental diferite, un efect cal
mant. liniștitor.

DE PRETUIINDENI
• UN SHERLOCK 

HOLMES iN LUMEA A- 
NIMALELOR PREISTO
RICE. Din Africa parvin cu 
regularitate știri despre exis
tenta unor animale amfibii ne
cunoscute. care intrigă deopo
trivă pe zoologi, ca și publicul 
larg. Pentru a da de urmele a- 
cestei enigme, zoologul Bernard 
Heuvelmans a întreprins o lun
gă anchetă, concretizată într-un 
amplu volum intitulat „Ultimii 
dragoni ai Africii", care pune 
bazele a ceea ce autorul numeș
te criptozoologia. sau stiinta

care se ocupă cu studiul anima
lelor misterioase. Potrivit lui 
Heuvelmans. in Zair. Angola și 
Africa Centrală au persistat 
multă vreme si mai există poa
te si astăzi feline preistorice, cu 
colți lungi, aoartinînd speciei 
„machairodos". în Camerun, 
Gabon. Congo si din nou Africa 
Centrală, relatări persistente 
vorbesc despre existenta unor 
mari reptile, asemănătoare di
nozaurilor. în Gabon, un tînâr 
cercetător, citat de Heuvelmans, 
a adunat dovezi in legătură cu 
existenta unui monstru numit 
de africani N’ymala. care adu
ce. prin înfățișarea sa. cu un 
brontozaur. Autorul acestei ine
dite lucrări consideră ea una 
din sarcinile importante ale zo
ologilor descoperirea acestor 
misterioase creaturi, care ar 
putea furniza date prețioase în

legătură cu evoluția vieții pe 
Terra.

• STUDIOUL DE TE
LEVIZIUNE ÎN DIALOG 
CU TELESPECTATORII, 
în orașul Columbus din S.U.A. 
funcționează o rețea de trans
misie a programelor TV prin 
cablu, cu ajutorul căreia tele
spectatorii pot răspunde la în
trebările ce li se pun de către 
realizatorii emisiunilor. Prin a- 
cest cablu, la care sint conecta
te 26 000 de televizoare din oraș, 
se transmit, la alegere. 30 de 
programe. Televizoarele respec
tive sint prevăzute cu un ta
blou de comandă dotat cu 5 bu
toane. Apăsind pe un buton.

spectatorul are posibilitatea să 
răspundă la întrebările ce apar 
ne ecran în legătură cu progra
mul vizionat. Realizatorii pro
gramului propun cinci variante 
de răspunsuri din care specta
torul trebuie să aleagă unul. A- 
cesta din urmă este recepționat 
și prelucrat de un ordinator, 
astfel că realizatorul emisiunii 
constată pe loc citi telespecta
tori au aleș un răspuns sau al
tul. Sistemul asigură un dialog 
permanent între centrul TV și 
beneficiarii programelor, permi- 
tînd ultimilor să facă aprecieri 
asupra emisiunii urmărite (în 
cazul dezavuării, ea poate fi 
schimbată „din mers"), sau să 
asiste la cursuri ȚV si să-și ve
rifice in permanentă cunoștin
țele acumulate.
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
asupra situației din Rhodesia

Țările africane cer condamnarea actelor de agresiune 
ale regimului de la Salisbury

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate ți-a început 
vineri dezbaterile asupra situației în 
Rhodesia și, în special, asupra atacu
rilor forțelor armate ale regimului 
de la Salisbury împotriva țărilor din 
„prima linie" (Angola, Botswana, Mo- 
zambic, Tanzania șl Zambia). In 
numele acestor state, reprezentantul 
Botswanei, Mogolori Modisi. a cerut 
Consiliului de Securitate să adopte 
o rezoluție care să condamne actele 
de agresiune ale regimului lui Ian 
Smith împotriva teritoriilor africane 
vecine ; să proclame farsa electorală 
din Rhodesia de Sud, prevăzută pen
tru 2 aprilie a.c., ca nulă și neaveni
tă ; să facă apel către toate statele

Să înceteze fără întîrzîere acțiunile 
agresive ale rasiștilor rhodesieni 

împotriva Angolei /
In încercarea disperată de a stă

vili mișcarea de eliberare națională 
și de a amina accesul la indepen
dență al poporului Zimbabwe, cercu
rile rasiste de la Salisbury au de
clanșat zilele trecute noi acțiuni 
agresive împotriva taberelor de 
refugiați din țările vecine, dintre 
care cea dezlănțuită împotriva te
ritoriului angolez a fost de o violen
ță și o sălbăticie rar întîlnite. Po
trivit ultimelor știri, numărul victi
melor omenești se ridică la citeva 
sute, iar al răniților depășește 1 000, 
inclusiv numeroși elevi și femei.

Acest nou act agresiv, care sfi
dează cele mai elementare norme 
ale dreptului internațional, provoa
că o profundă indignare în rîndu- 
rile opiniei publice din țara noastră, 
ca și din întreaga lume. Protestele 
stirnite pe toate meridianele și-au 
găsit oglindirea și in dezbaterile 
Consiliului de Securitate, întrunit 
din inițiativa țărilor africane pen
tru a examina situația creată ca 
urmare a bombardamentelor efec
tuate asupra teritoriului Angolei. 
Deși dezbaterile acestui for nu s-au 
încheiat încă, urmind a fi reluate 
în cursul zilei de luni, ele au re
levat, din nou, faptul că politica 
agresivă a rasiștilor de la Salisbury, 
încercările lor de a îneca în singe 
lupta poporului Zimbabwe și de a 
atenta la suveranitatea statelor ve
cine sint înfierate cu toată vigoarea 
de toți cei cărora le este scumpă 
cauza independenței și libertății 
popoarelor.

Se confirmă, încă o dată, că atacu
rile criminale împotriva țărilor a- 
fricane independente „din prima 
linie" s-au transformat Intr-o prac
tică curentă a rasiștilor, care simt 
tot mai mult că le fuge pămintul 
de sub picioare. Anul 1978 și prime
le luni ale anului curent au fost

Comunicat mexicano-francez
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a fost 
dat publicității comunicatul comun 
mexicano-francez. la încheierea con
vorbirilor oficiale dintre președinții 
Jose Lopez Portillo și Valery Giscard 
d’Estaing. Documentul consemnează 
hotărîrea celor două țări de a-și a- 
duce contribuția la accelerarea nego

„Respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinul, fără nici un amestec din afară, a devenit 
un imperativ fundamental al vieții politice contemporane, 
de realizarea căruia depinde însuși mersul înainte al 
societății omenești, evitarea unor noi conflagrații mondiale, 
instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga dezvoltare contemporană 

a puș pregnant în evidență impor
tanta hotărîtoare pentru ansamblul 
vieții internaționale a principiilor noi 
de relații între state — principiile 
independenței și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne, integrității 
teritoriale, avantajului reciproc — 
toate alcătuind împreună, așa cum se 
știe, un tot unitar, absolut indisolu
bil șl indestructibil. în același timp, 
se poate spune că esența tuturor a- 
cestor principii, suprema lor încunu
nare si rezultanta lor fundamentală 
constă In respectarea dreptului po
poarelor de a fi stăpine pe propria 
■oartă, pe bogățiile lor, de a-și orga
niza viata potrivit voinței și intere
selor lor. fără nici un amestec din 
afară. în fond, acest drept înglobează 
și sintetizează toate celelalte drepturi 
ale națiunilor, căci — așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„nu poate fi vorba de nici un drept 
cind nu există dreptul fundamental 
de a fi stăpîn la tine acasă, de a fi 
stăpîn pe destinele tale".

Dreptul de a dispune de propria 
•oartă. dreptul la autodeterminare în
truchipează una din aspirațiile fun
damentale ale popoarelor, un obiec
tiv primordial al luptei pe care au 
dus-o de-a lungul întregii istorii a 
omenirii. în numele acestui drept, 
popoarele au făcut sacrificii din cele 
mai grele, au dat jertfe de sînge pen
tru a scutura jugul oricăror opresiuni, 
pentru a se bucura de libertate. Forța 
irezistibilă a acestei aspirații s-a ma
nifestat din plin în marea încleștarea 
popoarelor împotriva fascismului care 
urmărea să transforme omenirea in
tr-o temniță, s-a manifestat cu pu
tere prin întreaga amploare pe care 
o cunoaște lupta pe plan mondial 
Împotriva imperialismului. Ca ex
presie a dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, s-a destrămat, 
sub loviturile mișcării de eliberare 
națională, sistemul colonial, au apă
rut zeci și zeci de state noi, care 
s-au angajat pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale de sine stătătoare, 
Se poate astfel spune, cu deplin te
mei, că, în pofida încercărilor impe
rialismului de a perpetua vechea poli
tică de dominație și asuprire, de a 
împiedica dezvoltarea liberă a națiu
nilor, de a le spolia resursele și a le 
știrbi atributele suverane, niciodată 
nu s-a afirmat cu o asemenea 
vigoare ca în prezent voința po
poarelor de a fi deplin stăpine. pe 
destinele lor, pe bogățiile lor naționa
le. Dreptul care dă expresie acestei 
voințe reprezintă o idee-forță care 
exercită o înrîurire hotărîtoare asupra 
Întregii dezvoltări contemporane. 

de a se abține să trimită observatori 
la aceste alegeri și de a recunoaște 
rezultatele lor ; să facă apel către 
toate statele pentru a acorda asis
tență mișcării de eliberare Zimbabwe, 
respectiv Frontului Patriotic ; să ia 
măsuri vizînd asigurarea că toate 
rezoluțiile Consiliului de Securitate 
asupra Rhodesiei, în special cele re
feritoare la sancțiunile internaționale 
obligatorii, vor fi respectate de către 
statele membre.

Luînd cuvîntul în fața Consiliului, 
reprezentantul Frontului Patriotic 
Zimbabwe, Callistus Dingiswayo 
Ndlovu, a acuzat o serie de state 
occidentale că furnizează arme și 
mercenari regimului rasist rhodesian.

marcate de un șir neîntrerupt de 
Incursiuni samavolnice asemănătoa
re. Soldate, de fiecare dată, cu nu
meroase victime omenești și mari 
distrugeri materiale, aceste raiduri 
teroriste demască regimul ■ de la 
Salisbury ca un dușman inveterat 
al libertății și suveranității po
poarelor africane, ca un serios 
factor de primejduire a păcii in 
Africa și în întreaga lume.

Este limpede însă că asemenea 
acte sălbatice nu vor putea să stă
vilească lupta poporului Zimbabwe, 
să prelungească existența regimului 
rasist. O confirmă succesele tot mai 
importante obținute de Frontul Pa
triotic Zimbabwe — conducătorul 
luptei armate de eliberare — care 
controlează în prezent circa 85 la 
sută din teritoriul țării.

România socialistă, poporul romăn, 
care au sprijinit din primul moment 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Africa australă pentru libertate și 
neatimare, condamnă cu cea mai 
mare energie noile acte agresive 
ale rasiștilor rhodesieni împotriva 
Angolei, ca și a altor state africane. 
Alături de forțele democratice și 
progresiste din întreaga lume, po
porul român cere, cu cea mai mare 
fermitate, să se pună capăt neîn- 
tirziat oricăror atacuri împotriva 
Angolei, să fie respectate suverani
tatea și integritatea teritorială a 
acestui stat, a celorlalte țări afri
cane vecine. In spiritul politicii sale 
de solidaritate militantă cu tinerele 
state independente, țara noastră va 
acorda și in viitor întregul sprijin 
luptei drepte a popoarelor din 
Africa australă pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului si rasis
mului, pentru triumful cauzei li
bertății in această parte a lumii.

Nicolae N. 1UPU

cierilor vizînd instituirea unei noi or
dini economice internaționale.

De asemenea, au fost semnate o 
serie de acorduri economice, comer
ciale și financiare bilaterale. între 
altele. Franța va acorda Mexicului un 
credit în valoare de un miliard de 
franci pentru realizarea unor pro
iecte industriale, in perioada 1979— 
1982.

Respectarea dreptului popoarelor 
de a-și decide singure soarta este o 
cerință primordială a programului 
eoonomico-soclal al fiecărui popor, 
reprezintă cadrul necesar al Înfloririi 
națiunii — categorie ca constituie și 
astăzi o imensă forță de progres.

Un imperativ primordial al salvgardării păcii

RESPECTAREA DREPTULUI FIECĂRUI POPOR 
DE A-SI HOTAR! SINGUR SOARTA

Traducerea sa in practică În
seamnă recunoașterea dreptului fie
cărui stat de a stabili in deplină 
libertate modul de organizare a so
cietății, căile dezvoltării politice, eco
nomice, sociale și culturale, în con
cordanță cu interesele proprii, cu 
condițiile specifice, cu tradițiile isto
rice si particularitățile țării respec
tive. Problema transformărilor socia
le este o problemă strict internă a 
fiecărui popor, a fiecărei țări — ceea 
ce exclude cu desăvîrșire atît expor
tul de revoluție sau de contrarevolu
ție, cit și intervențiile din afară, in
diferent sub ce considerente, pentru 
a impune schimbări ale regimului, 
ale organelor legal constituite, ale 
structurilor și formelor de conducere 
existente, ale orientărilor politice 
generale dintr-o țară sau alta. în a- 
ceastă privință, partidul nostru por
nește de la concepția marxistă că 
schimbările revoluționare sînt rezul
tatul condițiilor obiective și, totoda
tă, rodul luptei forțelor social-poli- 
tice înaintate din fiecare țară, al creș
terii gradului de organizare și con
știință a maselor populare, al înțe
legerii mai aprofundate a legităților 
Istorice. Lupta de eliberare națională 
și socială implică, firește, solidarita
tea forțelor revoluționare, progresis
te ; dar opțiunile asupra căilor de 
dezvoltare rămîn, desigur, de com
petența strictă a forțelor interne, a 
poporului respectiv.

Respectarea dreptului popoarelor la 
dezvoltare de sine stătătoare este 
Însuși miezul independentei și suve-

„Reglementarea pașnică a diferendelor 
și prevenirea conflictelor - obiectiv esențial 

al comunității internaționale**
Propuneri prezentate de România la reuniunea Comitetului 
special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației 

mondiale
GENEVA 3 (Agerpres)., — La Ge

neva își desfășoară lucrările Comi
tetul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației mon
diale — organism creat în 1975, la ini
țiativa României, împreună cu alte 
țări — însărcinat să examineze nu
meroasele propuneri formulate de 
statele lumii pentru îmbunătățirea 
activității O.N.U. și asigurarea unei 
prezențe mai active a acesteia în 
rezolvarea politică a problemelor in
ternaționale.

Prima parte a lucrărilor a fost 
consacrată examinării propunerilor 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre state. între acestea 
figurează și cele prezentate de 
România în legătură cu pregătirea 
și adoptarea unui instrument inter
național în cadrul O.N.U., prin care 
toate statele să se angajeze să solu
ționeze diferendele de orice natură 
exclusiv prin mijloace pașnice, pre
cum și în legătură cu crearea unei 
comisii a Adunării Generale însăr
cinată să îndeplinească funcții de 
mediere, bune oficii și conciliere.

Prezentînd pe larg conținutul aces
tei propuneri, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că „reglementarea 
pașnică a diferendelor și prevenirea 
conflictelor între state apar ca un 
obiectiv esențial al comunității in
ternaționale, în urmărirea căruia Or

agențiile de presă transmit:
DELHI 3 (Agerpres). — La 

Hyderabad, capitala statului 
Andhra Pradesh, a avut loc fes
tivitatea de constituire a Aso
ciației de prietenie India-Româ-

țării noastre, 
personalitatea 
Republicii 
tovarășul 

„arhitectul

nia din acest stat.
In cuvîntul său, președintele 

asociației, T. G. V. Naidu, a re
levat succesele deosebite obți
nute de România in domeniul 
dezvoltării economice și sociale, 
precum și orientările de politică 
externă ale 
evidențiat 
ședintelui 
România, 
Ceaușescu, 
moderne, sub a cărui 
România a devenit un exemplu 
și sursă de inspirație in lume". 
La rîndul său, Madan Mohan, 
ministrul sănătății din guvernul 
statului Andhra Pradesh, a evo
cat trecutul glorios de luptă al 
poporului român, caracterul con
structiv al politicii externe româ
nești, inspirată și condusă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
față de care „poporul indian nu
trește o mare admirație".

El a 
pre- 

Socialiste 
Nicolae 

României 
conducere

Cooperarea economica 
iugoslavo-albaneză. prezidiul 
Provinciei Socialiste Autonome Iu
goslave Kosovo, situată la gra
nița cu R.P.S. Albania, a ana

ranității naționale. Autodetermi
narea consacră dreptul fiecărui 
popor de a fi deplin stăpîn pe 
avuțiile sale, de a-și dezvolta eco
nomia națională corespunzător inte
reselor sale fundamentale de bună
stare șl progres. Resursele fiecărei 

țări sînt bunuri ale poporului respec
tiv, el este singurul lor stăpîn si. ca 
atare, el și numai el este în drept să 
decidă cum să le folosească.

Prin toate aceste atribute, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta corespunzător voinței și as
pirațiilor sale fundamentale are o 
însemnătate decisivă pentru întreaga 
evoluție a relațiilor internaționale, 
poate fi considerat pe drept cuvînt ca 
piatra unghiulară a raporturilor noi, 
democratice, între națiuni și state.

Experiența istorică invederează 
că înfăptuirea consecventă în prac
tică a acestui drept, respectarea 
lui strictă de către toate statele în 
raporturile lor cu oricare stat consti
tuie condiția păcii, însăși baza poli
ticii de coexistență pașnică. în pre
zent, cind lumea este împărțită în 
state de o mare diversitate, deosebite 
în ce privește.. orînduirea, mărimea, 
gradul de dezvoltare, problema care 
se pune este ca aceste state să 
coexiste și să colaboreze, respectîn- 
du-se voința politică a fiecăruia, sis
temul social-politic și forma de or
ganizare pe care o are. Realizarea 
acestei cerințe prezintă o importanță 
hotărîtoare deoarece coexistența paș
nică reprezintă singura alternativă a 
unui război. Atunci cînd dreptul la 
dezvoltare de sine stătătoare este 
respectat cu strictețe se creează 
teren propice promovării unor re
lații de conlucrare și cooperare rod
nică. de încredere și înțelegere reci
procă. iar cauza destinderii si păcii 

ganizația Națiunilor Unite este, po
trivit Cartei, chemată să joace un 
rol de prim ordin, cu sprijinul tutu
ror statelor. Guvernul român este 
profund convins că, în prezent, tre
buie să se facă totul pentru atenua
rea tensiunilor internaționale și pen
tru a ajunge la soluționarea nego
ciată a tuturor diferendelor".

Referindu-se la sarcinile Comisiei 
permanente a cărei constituire a fost 
propusă de România, reprezentantul 
țării noastre a subliniat deplina lor 
compatibilitate cu prevederile Cartei 
O.N.U., precizînd că „una din 
rațiunile de a fi ale acestei comisii 
ar fi aceea de a pregăti rezolvarea 
diferendelor potrivit principiilor bu
nei vecinătăți și ale coexistenței 
pașnice, de a prezenta propuneri în 
acest sens Adunării Generale sau 
Consiliului de Securitate". O astfel 
de comisie ar putea juca, de aseme
nea, un rol foarte util în prevenirea 
apariției stărilor de tensiune și în 
împiedicarea agravării și degenerării 
acestora în conflicte armate. Vorbi
torul a evidențiat cu satisfacție că 
propuneri similare cu cele românești 
sau foarte apropiate au fost prezen
tate și de alte state, exprimîndu-și, 
totodată, speranța că ele vor fi reți
nute printre recomandările pe care 
Comitetul special este însărcinat să 
le prezinte Adunării Generale.

lizat stadiul cooperării economi
ce cu zona de frontieră a țării 
vecine. Această cooperare, a apreciat 
prezidiul, trebuie să fie dezvoltată în 
interesul ambelor părți, al relațiilor 
de bună vecinătate. Avînd în vedere 
apropierea geografică, posibilitățile și 
necesitățile, colaborarea respectivă se 
situează încă sub nivelul condițiilor 
existente. Prezidiul a trasat organe
lor competente sarcina de a organiza 
în condiții mai bune colaborarea între 
provincia Kosovo și Albania — in
formează agenția Taniug.

Intrarea în vigoare a acordului de încetare 
a focului între R. D. P. Yemen și R. A. Yemen

ADEN 3 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Democrate Populare 
Yemen. Abdel Fattah Ismail, a adre
sat vineri noaptea forțelor armate 
ale tării sale ordinul de a se „con
forma strict" acordului de încetare 
a focului între cele două state ye- 
menite, care a intrat în vigoare sim- 
bătă la ora 8. ora locală (5 G.M.T.). 
relatează agenția irakiană de presă 
— INA. „Respectarea încetării focu
lui de către forțele noastre armate, 
se precizează în ordin, corespunde 
dorinței națiunii și onorează angaja
mentele noastre".

are numai de cîștigat. Șl dimpotrivă, 
nesocotirea sau încălcarea acestui 
drept fundamental creează, invaria
bil. surse de animozitate si fricțiuni, 
de încordare și conflicte, cu întregul 
cortegiu de consecințe negative asu
pra popoarelor implicate, ca și asu
pra climatului politic general. Este 
semnificativ că dreptul popoarelor de 
a fi deplin stăpine pe destinele lor 
si-a dobîndit o largă recunoaștere 
internațională, găăjndu-si astăzi consa
crarea în Carta O.N.U. și în nu
meroase alte documente ale O.N.U., 
în Actul final de la Helsinki și în 
alte documente.

Viața demonstrează însă că nu este 
suficient numai ca acest drept să fie 
proclamat și recunoscut ; important, 
esențial este ca el să fie transpus 
în viață în mod consecvent, apă
rat și respectat cu scrupulozitate de 
către toate țările și față de toate 

țările, pînă la capăt și In toate do
meniile.

Din păcate, evoluția evenimentelor 
arată că pe arena internațională con
tinuă să aibă loc nesocotiri sau în
călcări ale acestui drept, sub forme 
din cele mai diferite — de la acte 
de ingerințe, imixtiuni pe diferite 
căi în treburile interne ale altor 
state, presiuni politice sau econo
mice și chiar intervenții militare.

Recunoașterea dreptului tuturor po
poarelor de a-și decide singure soarta 
exclude, desigur, orice tentativă de 
a li se impune din afară cum să-și 
soluționeze propriile probleme ; sub 
nici o formă și nici un motiv nu 
poate fi admisibil să se dicteze sau 
să se prescrie popoarelor ce politică 
internă sau ce poziții internaționale 
să adopte, ce linie de conduită și de 
comportare să urmeze, pe care căi de 
evoluție să pășească, ce fel de civi
lizație să edifice. — nimeni în afară 
de însuși poporul în cauză nu poate 
stabili ce modalități pot fi ori nU 
considerate corespunzătoare sau ac
ceptabile.

în același timp, respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe propria soartă nu poate fi con
cepută ca o cerință cu caracter 
conjunctural, valabilă în anumite 
condițiuni sau perioade istorice și 
care ar putea fi nesocotită în altele. 
Dimpotrivă, cerința esențială este ca 
acest drept să-și găsească materiali
zare integrală șl respectare consec-

Președintele Venezuelei
I

l-a primit 
pe ambasadorul României 
CARACAS 3 (Agerpres). — Pre

ședintele ales al Venezuelei, dr. Luis 
Herrera Campins, l-a primit pe am
basadorul României la Caracas, Pe- 
trache Dănilă.

Cu acest prilej, dr. Luis Herrera 
Campins a rugat să se transmită pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, mulțumiri pentru călduro
sul mesaj de felicitare ce i-a fost 
adresat cu ocazia victoriei obținute 
în alegeri. împreună cu urările pen
tru întărirea prieteniei și Colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

în cursul convorbirii care a urmat 
au fost trecute în revistă aspecte 
actuale ale bunelor relații statornicite 
între cele două țări, evidentiindu-se 
posibilitățile existente pentru dezvol
tarea lor în continuare. în acest con
text. președintele ales al Venezuelei 
și-a exprimat încrederea că legătu
rile prietenești dintre România si 
Venezuela vor cunoaște în timpul 
mandatului său o intensificare și 
amplificare în toate domeniile de 
activitate, în interesul ambelor po
poare.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 3 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
Bulgar consacrată problemelor per
fecționării organizării socialiste a 
muncii si conducerii planificate a a- 
griculturii. C.C. al P.C.B.. informea
ză agenția B.T.A., a aprobat „preve
derile fundamentale cu privire la 
crearea Uniunii agrar-industriale în 
Bulgaria".

Papa loan Paul al II-lea 
va efectua o vizită în R. P. 
Polonă între 2 ?i 10 lunle 1979> Ia 
invitația Conferinței Episcopatului 
Polonez, informează agenția PAP. 
Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, Henryk Jablonski — 
adaugă agenția citată — a exprimat, 
în numele Consiliului de Stat, satis
facția fată de invitația adresată pa
pei de a vizita Polonia.

SANAA 3 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Yemen. AII 
Abdallah Saleh, a cerut în noaptea 
de vineri spre sîmbătă trupelor tării 
sale „să se conformeze acordului de 
încetare a focului hotărît de comun 
acord cu Comitetul arab mixt", rela
tează agenția INA. „Pentru a împie
dica vărsarea de sînge yemenit și a 
răspunde favorabil eforturilor nobile 
depuse de frații noștri din Siria. Irak 
și Iordania, vă ordon respectarea în
cetării focului", se precizează în or
dinul prezidențial.

ventă, deplină și pînă la capăt, in 
orice cadru și în orice împrejurări.

Tocmai pornind de la faptul că orice 
asemenea încălcări nu pot decît să 
genereze focare de încordare și ten
siune. conflicte cu consecințe impre
vizibile — interesele salvgardării 
păcii, interesele întregii omeniri 
cer în mod imperios ca dreptul po
poarelor de a-și decide singure soarta 
să fie cu scrupulozitate respectat, să 
fie apărat împotriva oricăror încălcări, 
să fie consecvent transpus în practică, 
să devină lege fundamentală a vieții 
internaționale.

Dreptul de a fi stăpin pe propria 
soartă, de a stabili independent mo
dul de organizare a propriei vieți nu 
se poate, firește, realiza de la sine ; 
el implică în mod necesar o luptă con
tinuă. perseverentă, energică. Aceas
ta este una din sarcinile de onoare 
ale forțelor social-politice înaintate, 
ale partidelor comuniste, ale țărilor 
socialiste — a căror misiune istorică, 
eliberarea omului de orice exploa
tare a fost dintotdeauna indisolubil 
legată de idealul abolirii asupririi pe 
plan mondial, al înfăptuirii aspirații
lor tuturor națiunilor la dezvoltare 
de sine stătătoare.

Așa cum este cunoscut, România, 
pronunțindu-se cu toată fermitatea și 
militînd activ pentru instaurarea prin
cipiilor noi, democratice, de relații 
internaționale, acordă cea mai mare 
însemnătate dreptului popoarelor de 
a fi deplin stăpine pe soarta lor, s-a 
afirmat ca o vajnică si nedesmințită 
militantă pentru înfăptuirea si res
pectarea acestui drept. în documen
tele partidului nostru. în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
ceptul autodeterminării popoare
lor este amplu fundamentat, impli- 
cind. în mod organic, lichidarea ori
căror manifestări ale politicii de 
dominație, dictat și imixtiune in 
treburile altor popoare, abblirea de
finitivă a forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, 
coexistenta pașnică și colaborarea, pe 
baze egale. între toate statele lumii, 
în directă legătură cu acest postulat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază permanent adevărul istoric 
fundamental că „nici un popor, in
diferent dc mărime sau orinduire so
cială, nu poate fi cu adevărat liber 
dacă nu respectă independența, drep
tul la bunăstare si fericire ale celor
lalte țări și popoare".

în concordantă cu această poziție 
principială. România socialistă nu 
numai că și-a făcut din respectarea 
acestu'i drept un principiu cardinal al 
politicii sale externe, dar acționează 
neabătut pentru înrădăcinarea lui 
trainică în viata internațională, l-a 
înscris în Declarațiile comune sem
nate cu zeci de state, face totul pen
tru ca să fie apărat si promovat.

Este convingerea fermă a partidu
lui și statului nostru că afirmarea 
tot mai largă a acestui drept consti
tuie condiția esențială a dezvoltării 
popoarelor pe calea progresului, ga
ranția salvgardării si întăririi păcii, 
temelia trainică a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte, a justiției, 
prosperității și colaborării.

Ion FINTINARU

REZULTATEIE DEFINITIVE AIE ALEGERILOR DIN SPANIA
MADRID 3 (Agerprea). — Potrivit 

unul comunicat al Ministerului de 
Interne spaniol, conform rezultatelor 
definitive ale alegerilor legislative 
desfășurate la 1 martie a.c„ viitorul 
parlament va avea următoarea confi
gurație :

în Congresul Deputaților (camera 
inferioară), Uniunea Centrului De
mocratic va deține 167 de mandate, 
fiind urmată în ordine de Partidul 
Socialist Muncitoresc, cu 121 de 
locuri. Partidul Comunist cu 23 de

Un succes remarcabil 
al forțelor democratice, 
al comuniștilor spanioli

Opinia publică din tara noastră a 
primit cu viu interes si satisfacție 
știrile de la Madrid despre succesul 
înregistrat de forțele democra
tice din Spania în alegerile parla
mentare desfășurate la mijlo
cul acestei săptămîni. Rezultatele 
definitive ale votului consacră 
preponderenta covîrsitoare a parti
delor care se pronunță pentru con
solidarea procesului democratic 
initiat în urmă cu trei ani. Astfel, 
Uniunea Centrului Democratic, 
condusă de primul ministru Adolfo 
Suarez — care a obtinut numărul 
cel mai mare de voturi — deține, 
împreună cu Partidul Socialist 
Muncitoresc. Partidul Comunist și 
alte grupări de stînga si de centru, 
peste 80 la sută din mandate, con- 
solidîndu-sl pozițiile în noile 
Cortesuri (parlamentul spaniol).

Cu deosebită bucurie, comuniștii, 
întregul nostru popor salută suc
cesul înregistrat in alegeri de 
Partidul Comunist din Spania, față 
de care ne simțim legați prin sen
timente de caldă prietenie și soli
daritate, printr-o trainică colabo
rare. Așa cum s-a anunțat, în urma 
plusului substanțial de voturi pri
mite, comuniștii și-au sporit repre
zentarea parlamentară de la 20 la 23 
de mandate — ceea ce este cu atit 
mai semnificativ, cu cît nu se poate 
face abstracție că în cei trei ani 
nu au putut fi înlăturate urmările 
propagandei reacționare, anticomu
niste din perioada de peste patru 
decenii a franchismului. De aseme
nea, este necesar de avut în vedere 
și factorul politic reprezentat de 
influenta clerului catolic. Ținînd 
seama de aceste condiții, faptul că 
aproape două milioane de spanioli 
și-au dat votul Partidului Comunist 
din Spania confirmă în mod eloc
vent prestigiul și autoritatea sa în 
rîndul maselor, afirmarea sa ca o 
forță da bază a vieții politice spa
niole.

Puterea de atracție a programului 
P.C.S. își găsește izvorul în faptul 
că orientările stabilite sînt rodul 
analizei proprii, aprofundate a rea
lităților concrete, al aplicării crea
toare a teoriei revoluționare la

Ședința comună a Comitetului Permanent
9 9

al Adunării Populare Supreme și Guvernului R.D.P. Laos
VIENTIANE 3 (Agerpres). — La 

Vientiane a avut loc ședința comună 
a Comitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme și Guvernului 
R.D.P. Laos, consacrată problemelor 
situației politice interne a tării. în 
cadrul dezbaterilor a fost subliniat 
faptul că. în perioada care a trecut 
de la proclamarea republicii, la 2 de
cembrie 1975, poporul laoțian a ob
ținut succese în construirea bazelor 
societății socialiste. Au fost naționa
lizate băncile particulare, s-a unifi
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Mingea de ping-pong
Sosesc mereu știri despre capriciile vremii — ale vremii de neguri: 

înzăpezirl, furtuni, inundații. Ploi diluviene — In zone ale continen 
tului sud-amerlcan a plouat neîntrerupt vreo 50 de zile.

Dar plouâ nu numai cu apă de ploaie. în diferite zone ale lumii 
plouă mai ales cu bombe, cu obuze, cu rachete, cu gloanțe. Plouă 
cu oțel prin pustiuri de nisip sau podișuri stîncoase, în |ungle tropi
cale sau unduiri muntoase în miez de continente, strimtorl sau 
peninsule.

....Șl în toiul ploii de bombe, în ml|locul averselor de oțel, printre 
stropii grei de plumb —• sare zglobie șl sprințară, ca un grăunte de 
fată zburdalnică, o mică sferă de celuloid. O minge de ping-pong.

Albă, de culoarea ghioceilor care străpung ghețurile. Sau a porum
belului lui Picasso.

Năzdrăvană minge. De regulă, sare peste un fileu înalt de-o 
palmă. Dar s-a arătat în stare să sară peste oceane întinse ca și 
peste prăpăstii. Prăpăstii adîncl, de ură sau neîncredere.

Este foarte fragilă, dar ceea ce nu au fost uneori în stare ghiu
lele de oțel, a reușit mica sferă de celuloid. Care poate perfora cor
tine de metal sau din esențe lemnoase tari, poate dărîma ziduri 
groase și reci. De piatră sau gheață.

Este adevărat, și cu mingea de ping-pong se trag bombe, dar ele 
nu împrăștie nici un fel de stoluri de schije, nu scrijelesc nici măcar 
luciul mesei. Țăcănitul ei este vesel, nu are nimic comun cu țăcănitul 
funebru al mitralierelor.

Mica minge își ia zborul din rachete, dar acestea nu au focoase 
nucleare, nici ordinatoare, nu-s făcute din aliaje de titaniu, sînt niște 
simple palete de lemn înveșmîntate in gumă sau burete.

Sfera de acțiune a sferei de celuloid este... dreptunghiulară : o 
masă de culoare verde — culoarea simbolică nu numai a meselor 
pentru jocuri de noroc, ci și a meselor pentru tratative, convorbiri, 
discuții, negocieri.

Poate de aceea mica sferă s-a cam deprins cu diplomația...

între atîtea vești negre sau sîngeril, despre atitea ploi de bombe, 
o știre a sărit, sprintenă și albă : o știre care spune că la sfîrșitul 
lunii februarie au avut loc primele convorbiri și tratative între repre
zentanții federațiilor de ping-pong din Coreea de Nord și de Sud, 
pentru formarea unei singure echipe naționale, o dchipă unificată.

Mica sferă știe să sară peste prăpăstii adînci, să străpungă mete
reze crîncene, să deschidă drumuri spre celelalte mese verzi. Poate 
că tocmai de aceea fuge, dintr-o parte în cealaltă — ca să cheme 
la asemenea mese ?

Poate că, de aceea, mingea de celuloid nu este goală pe dinăun
tru, ci, dimpotrivă, plină cu înțelepciune ?

Poate că, de fapt, ea dă o pildă, un exemplu, un mare exemplu 
ghiulelor celor mari, de oțel ?

Și poate că, în realitate, cea mai puternică și mai robustă, capa
bilă să învingă este tocmai mica sferă de celuloid.

Albă, ca ghioceii sau ca porumbelul lui Picasso.

reprezentanți. Coaliția Democratică, 
reprezentînd dreapta moderată — 9 
deputațl, Uniunea Națională (extre
ma dreaptă) cu un singur mandat. 
Un număr de 25 de locuri revine u- 
nor formațiuni politice regionale, din 
Tara Bascilor, Catalonia și Andalusia. 
Alte grupări de orientare diversă 
dețin 4 locuri.

Cele 208 mandate în Senat sînt re
partizate în majoritate Uniunii Cen
trului Democratic și Partidului So
cialist Muncitoresc — 120 șl. respec
tiv. 65 de locuri fiecare.

particularitățile specifice spaniole, 
la condițiile istorice, naționale și 
sociale ale tării.

Este știut că în perioada care a ur
mat legalizării sale, identifieîndu-se 
cu aspirațiile si interesele funda
mentale ale poporului, Partidul Co
munist din Spania s-a afirmat 
ca o forță constructivă, a acțio
nat neabătut pentru o largă co
laborare cu toate forțele pro
gresiste, democratice, avînd un 
rol important în dezvoltarea pro
ceselor pozitive din țară. în toată 
această perioadă, P.C.S. a mi
litat pentru o politică de consens 
national a forțelor progresiste, pen
tru o strînsă conlucrare între gu
vern și partidele reprezentate în 
parlament. în scopul continuării 
transformărilor democratice. Se 
poate aprecia că întreaga desfășu
rare a evenimentelor a pus cu pu- •> 
tere în evidentă atît spiritul de 
înaltă responsabilitate fată de des
tinele tării, cît și capacitatea P.C.S. 
de a da răspunsuri constructive 
problemelor dezvoltării econo- 
mico-socialey de a indica soluții ra
tionale. viabile, corespunzător in
tereselor maselor largi populare. în 
același spirit. în prima sa declara
ție după alegeri, secretarul general 
al partidului, tovarășul Santiago 
Carrillo, a adresat chemarea de a 
se forma un guvern de largă con
centrare democratică, din care să 
facă parte și reprezentanți ai P.C.S., 
subliniind din nou dorința comu
niștilor spanioli de a acționa în di
recția unei cooperări mai ample a 
ansamblului forțelor democratice.

Fără îndoială că rezultatele actua
lului scrutin se vor înscrie ca o 
nouă treaptă în desfășurarea pro
cesului de transformări democratice 
din Spania. în dezvoltarea acestui 
proces un rol deosebit de impor
tant re vițe în continuare comuniș
tilor spanioli, celorlalte forte de 
stînga. a căror acțiune unită, con
vergentă este de natură să consti
tuie chezășia lărgirii și consolidării 
cuceririlor democratice. în confor
mitate cu aspirațiile de libertate, 
progres și bunăstare ale întregului 
popor spaniol,

D. ȚINU

cat sistemul monetar si s-a instituit 
o politică unitară a preturilor. Popu
lația a fost asigurată cu alimente și 
cu locuri de muncă, s-a stabilizat 
viata economică a regiunilor care au 
avut de suferit în mod deosebit de 
pe urma războiului. -Din cele 1600 
de cooperative existente în tară fac 
în prezent parte 16 la sută din fa
miliile de țărani, iar în unele pro
vincii cooperativizarea agriculturii a 
fost, în ansamblu, încheiată.
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