
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă di

mineața, pe Aba Gefen, ambasado
rul Israelului la București, la ce
rerea acestuia.
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Israelului
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRILE ECHIPELOR DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII
ziarului „Kathimerini“ din Atena

OPINIA PUBLICA
Elicoptere 

la fertilizarea
ogoarelor

in sprijinul bunei serviri a populației
Tn întreaga tară se desfășoară con

sfătuirile echipelor de control al oa
menilor muncii din comune, orașe si 
municipii. La aceste consfătuiri, in 
afară de responsabilii echipelor de 
control al oamenilor muncii si mem
bri ai acestora, participă reprezen
tanți ai consiliilor locale ale Frontu
lui Unității Socialiste, ai organiza
țiilor componente 
le acestora, ca- 

'sre de conducere 
din sectoarele, su
puse controlului, 
activiști obștești, 
cetățeni. Consfă
tuirile reprezintă 
un moment de 
mare importantă 
în viata noastră 
socială, avind în 
vedere rolul 
care îl au 
nil muncii 
xerci tarea 
trolului în 
tate, în perfecționarea activității u- 
nitătilor economico-sociale de larg in
teres public. în cadrul consfătuirilor 
se dezbat probleme privind contribu
ția crescindă a controlului oamenilor 
muncii la aplicarea și respectarea în
tocmai a hotăririlor de partid și a le
gilor tării, la formarea unei puternice 
opinii de masă împotriva neajunsuri
lor. la promovarea cu consecvență in 
toate sectoarele de activitate a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, la 
educarea personalului muncitor din 
unitățile supuse controlului în spiri
tul unei comportări demne, civiliza
te. plină de solicitudine fată de ce
rințele si interesele populației.

Consfătuirile comunale, orășenești 
si municipale au fost precedate de 
alegerea în organizațiile sindicale, de 
tineret și femei din întreprinderi și 
instituții. în celelalte organizații ob
șteștii în adunările cetățenești din 
cartiere si de la sate — practic, in 
toate organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste — a 
membrilor noilor echipe de control al 
oamenilor muncii. Alegerile noilor 
echipe au constituit un bun prilej de 
cunoaștere si generalizare a expe
rienței dobindite' ’ - * " 
miile de echipe 
deosebi a rezultatelor 
baza orientărilor de 
importantă trasate

Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, la prima con
sfătuire pe tară. — orientări care, 
prin însemnătatea lor. au conferit 
controlului oamenilor muncii un rol 
de prim ordin in participarea mase
lor la conducerea treburilor de stat 
Si obștești. Această experiență ur
mează să constituie punctul de ple

muncii au acționat în anul trecut la 
un nivel superior, caracterizat atit 
printr-o intensificare a controalelor, 
cit si printr-o mai bună cuprindere a 
sectoarelor.

în 1978 echipele de control al oa
menilor muncii au efectuat sute de 
mii, de controale și au făcut, ca're
zultat al acestora.

pe 
oame- 
în e- 

con- 
socie-

„Activitatea de control, la care iau parte 
zeci și zeci de mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, constituie o expresie a participării tot mai 
active a oamenilor muncii la conducerea socie
tății, la exercitarea în stat a puterii întregului 
popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

care pentru exercitarea în continuare 
la un nivel superior a controlului oa
menilor muncii. In acest sens, trebuie 
subliniat faptul că. în funcție de pro
filul si complexitatea celor aproape 
140 000 de unități cuprinse în sfera 
controlului — din comerț, alimentație 
publică, cantine, cămine muncitorești, 
hoteluri, cooperația meșteșugărească 
si de consum, depozite, transport in 
comun, unități sanitare si de ocrotire 
a copilului, cluburi, cinematografe, 
baze de tratament și odihnă 
stațiunile balneoclimatice etc. 
cadrul acestora își vor 
activitatea de control 
50 000 de echipe. Ele au 
nenta lor circa 180 000 de 
muncii români, maghiari, 
de alte naționalități, aleși 
celor mai buni muncitori, 
specialiști din diferite domenii 
activitate. In lumina indicațiilor date 
de conducerea partidului a crescut în 
mod. considerabil ponderea femeilor 
în activitatea de exercitare a con
trolului.

După cum s-a. apreciat la o analiză 
efectuată în urmă cu citva timp de 
comisia centrală de organizare si în
drumare a controlului oamenilor 
muncii a Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste. în ma
joritatea orașelor si comunelor tării 
echipele de control al oamenilor

din 
în 

desfășura 
aproape 

în compo- 
oameni .ai 

germani și 
din rindul 
pensionari, 

de

peste 250 000 de 
propuneri pentru 
berfecționarea ac
tivității sectoare
lor supuse contro
lului. Aceste pro
puneri au vizat 
repartizarea mai 
judicioasă a fon
dului de marfă si 
a rețelei comer
ciale în teritoriu, 
stabilirea progra
melor de funcțio
nare a unităților 
corespunzător ce
rințelor justifica
te ale populației, 

respectarea normelor igienico-sani- 
tare. mai buna servire a populației.

Este o realitate faptul că. in pre
zent. controlul oamenilor muncii con
stituie un puternic instrument al 
democrației noastre socialiste prin 
care cetățenii participă la îmbunătă
țirea activității tuturor sectoarelor 
care se află in sluiba intereselor lor. 
Perfecționările aduse legii Drin care 
organismele specializate de control au 
datoria de a colabora cu controlul 
oamenilor muncii, de a analiza mo
dul in care sint receptate propunerile

Pe deasupra ogoarelor țării 
aerul este brăzdat tot mai des 
de asemenea... mașini agricole, 
în fotografie: în campania agri
colă de primăvară abia declan
șată, la I.A.S. Urziceni fertili
zarea se face cu ajutorul 
elicopterelor special echipate 
pentru împrăștierea îngrășămin
telor. Piloții Gheorghe Cristea 
și Anton Oloru- fac, de dimi
neața pînă noaptea, o muncă 
de veritabili „tractoriști aerieni".

Foto: M. Caranfil
(Continuare în pag. a II-a)

IN MAREA BĂTĂLIE DE INTERES
■

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
Comunist Român, președintele Republicii 

Socialiste România, a primit la 14 martie 
directorul cotidianului grec „Kathimerini", 
rul interviu :

general al Partidului
pe Demetrios Papanaiotou, 
câruia i-a acordat urmâto-

Nu scriem azi trecutul. El ne scrie 
In pietre de cetăți, de-o veșnicie.

Nu-i de cuvinte țara. Doar idei 
Cristalizează miezul și ritmurile ei

O auziți ? Ce limpede ! Ce vastă 
E țara însăși, conștiința noastră.

Dac-o privești în ochi, e chiar oglindă 
A timpului ce nu știe să mintă.

Cu-o frunză de ne-atinge cineva 
Pădurea de milenii ar suna.

Nici viitorul nu-i un firav vis 
Cînd cu sudori și sînge l-am decis.

de 
în-
pe

pînă acum 
cetățenești.

obținute 
excepțională 

de tovarășul

9

în
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la
20

pregătit, 
lucrării, 

creșterea 
necesitat 
care de

>■

! Pădurea de milenii

Se îndoiește bietul scrib de noi ? 
Nu ne-a citit pe frunte destinul de eroi ?

ION BRAD

Anul 1978 a fost un an rodnic pentru 
cercetarea arheologică. Săpăturile efectua
te pe numeroase șantiere au dat la iveală
NOI COMORI DIN NESFlRȘITA 
ARHIVĂ DE SUB VATRA ȚĂRII

NATIONAL PENTRU RECOLTE DOGATE

Fiecure lucrare agricolă - executată 
la timpul optim și de bună culitate !

Fiecare zi, fiecare oră-folosite 
din plin, cu randament maxim!

Fiecare lucrător al agriculturii- 
pe timp din zori și pînă seara!

în pagina a lll-a: relatări despre desfășu
rarea însămînțării culturilor din prima epocă 

în județul Ilfov

ÎNTREBARE : Cum apreciatt 
evoluția relațiilor bilaterale ro
mâno-elene, îndeosebi în perioa
da care a trecut de la vizita 
dumneavoastră in Grecia, in 
1976 ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez 
cu multă satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor româno-elene. De alt
fel. colaborarea româno-elenă are 

.vechi tradiții. Ea s-a dezvoltat atit 
în condițiile luptei de eliberare na
țională, cît și în perioada dezvoltării 
națiunilor și statelor noastre. In ul
timii ani. această colaborare a căpă
tat o amploare deosebită.

Vizita pe care am efeetuat-o în 
1976 în Grecia a constituit un mo
ment important în evoluția relațiilor 
româno-elene. Ea a dat un puternic 
imbold colaborării economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
țările noastre, precum și conlucrării 

-României și Greciei pe plan inter
național. în această ordine de idei 
aș menționa faptul că. fată de anul 
1975, schimburile economice româno- 
elene au crescut de peste două ori. 
Am realizat o serie de acțiuni de 
cooperare ce au așezat pe baze noi 
raporturile . bilaterale dintre . țările 
noastre.

In același timp. România și Grecia 
au conlucrat activ atit pentru întă
rirea colaborării in Balcani și în Eu
ropa, precum și pentru realizarea 
unei politici de destindere și pace pe 
plan internațional.

ÎNTREBARE : In perspectiva 
apropiatei vizite in România a 
primului ministru al Republicii 
Elene. Constantin Karamanlis, 
care sint domeniile cele mai 
propice pentru dezvoltarea in 
continuare a cooperării reciproc 
avantajoase și a schimburilor 
dintre România și Grecia ?

RĂSPUNS : Aștept cu mult interes 
noua vizită in România a primului 
ministru al . Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis. Ținînd seama de 
evoluția ascendentă a relațiilor ro
mâno-elene. am convingerea că vizita 
primului ministru ■ Karamanlis va 
marca - un nou moment în dezvolta
rea colaborării reciproc avantajoase 
dintre România Și Grecia. Desigur, 
pe prim plan vor sta problemele co- 

- laborărit bilaterale. Avem țn vedere 
ca, pe lingă intensificarea schimbu
rilor economice, să realizăm o accen
tuare a cooperării in producție. în 
domeniul energetic și al mecanicii, 
precum și în dezvoltarea cooperării 
în terțe țări.

In același timp, vizita va permite 
să facem și un schimb de păreri asu
pra problemelor internaționale, cu 
atit mai mult cu cît în viața mon
dială s-au produs profunde schim
bări, ceea ce necesită o intensificare 
a colaborării țărilor noastre, pentru a

la accentuarea promovăriicontribui
în relațiile internaționale a princi
piilor de egalitate, respect al inde
pendenței și suveranității naționale 
și neamestec în treburile interne.

ÎNTREBARE : România și 
Grecia sint două țări care au 
susținut și susțin cu consecven
ță ideea colaborării balcanice. 
Ce considerați că ar trebui făcut 
pentru a promova in viitor coo
perarea bi și multilaterală intre 
țările din această regiune ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
și Grecia se pronunță, au acționat și 
acționează pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării în Balcani. De alt
fel, doresc să remarc cu satisfacție 
că in ultimii ani s-au realizat unii 
pași în direcția dezvoltării relațiilor 
între țările din Balcani, deși, desigur
— cum este cunoscut — mai există 
încă probleme ce trebuie soluționate 
pentru a se putea accentua politica 
de destindere și colaborare in zona 
noastră. în această privință consider 
necesar să se acționeze cu mai multă 
insistență pentru soluționarea proble
melor dintre diferite state din Bal
cani pe calea tratativelor, inclusiv a 
problemelor dintre Grecia și Turcia
— pentru extinderea colaborării bi
laterale și multilaterale între țările 
din Balcani, atît în domeniul econo
mic. cit și în domeniul științific și 
cultural. De asemenea, este necesar 
să fie intensificată conlucrarea în ca
drul unor organisme existente, care 
au anumite tradiții și și-au dovedit 
utilitatea în întărirea bunelor relații 
dintre popoarele noastre. Avem în 
vedere realizarea în Balcani a unor 
raporturi bazate pe principiile egali
tății și respectului reciproc. Nu con
cepem crearea vreunui nou bloc, sub 
orice formă, în zona noastră, ci, 
dimpotrivă, dezvoltarea unor relații 
care să excludă politica de bloc, să 
așeze colaborarea pe principii de ega
litate și respect al independenței, să 
excludă folosirea sub orice formă a 
forței și a amenințării cu forța, orice 
intervenție din afară în treburile 
statelor din Balcani. O asemenea co
laborare bilaterală și multilaterală 
trebuie să asigure condiții pentru 
dezvoltarea independentă a fiecărei 
națiuni, pentru progresul și bunăsta
rea fiecărui popor, fiind totodată o 
contribuție activă la cauza păcii și 
destinderii generale.

ÎNTREBARE : Cum apreclafi 
in prezent situația internaționa
lă prin prisma ultimelor eveni
mente și, îndeosebi, a celor din 
Kampuchia, Vietnam și Iran ?

RĂSPUNS : Așa cum am menționat 
mai înainte. în viata internațională 
asistăm la profunde schimbări revo
luționare in raportul de forte, la 
adîncirea preocupării popoarelor, si 
îndeosebi a popoarelor mici si mii-

locii. de a pune capăt politicii impe
rialiste și colonialiste de amestec in 
treburile altor state, de a promova o 
politică nouă, de egalitate între toate 
statele, de respect al dreptului fiecă
rei națiuni de a fi pe deplin stăpînă 
pe bogățiile naționale, pe destinele 
sale.

In ce privește evenimentele 
Asia de sud-est. fără 
ele au determinat o 
agravare a situației din 
cu profunde implicații 
tica de destindere, 
independentă a popoarelor. De aceea. 
România s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată fermitatea pentru în
cetarea oricăror acțiuni militare, pen
tru retragerea trupelor de pe terito
riul altor state, pentru respectarea 
integrității teritoriale, a independen
tei si suveranității fiecărei țări, pen
tru solutionarea problemelor numai 
și numai Pe calea tratativelor.

In ce privește situația din Iran, 
desigur, aceasta este expresia unor 
schimbări interne, determinate de 
lupta maselor populare pentru pro
gres social, pentru independentă si o 
viată mai bună. Ele se înscriu in 
procesul general revoluționar ce are 
loc în lume. Tot mai multe popoare 
doresc să pună capăt vechilor stări 
de lucruri, să se înscrie în procesul 
transformărilor revoluționare care au 
loc în întreaga lume, să-și asigure 
drepturi democratice și condiții de 
participare directă 
oriilor destine.

Ținînd seama de 
internațională, ne 
pentru ca toate problemele litigioase 
dintre state să fie soluționate numai 
și numai pe calea tratativelor, pu- 
nîndu-se cu desăvîrsire capăt politicii 
de forță și de amenințare cu forța, 
ingerințelor în treburile altor state. 
Considerăm că numai o asemenea 
cale corespunde atît intereselor fie
cărui popor, cit si cauzei generale a 
destinderii, colaborării si păcii în 
lume.

ÎNTREBARE : Avind in ve
dere conflictul din Marea Egee 
și problema cipriotă, care sint 
repercusiunile acestor evoluții 
asupra păcii și securității în re
giunea Balcanilor și a Mării Me- 
diterane ?

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat. România este preocupată de 
existenta unor probleme litigioase 
între țările din Balcani si se pro
nunță ferm pentru solutionarea po
litică a acestora. In acest sens, con
siderăm că existenta unor neinteler 
geri și. mai cu seamă, problema 
cipriotă au repercusiuni negative 
asupra procesului de securitate si 
pace în Balcani. în Mediterană. în 
general în Europa. Tocmai de aceea 
ne pronunțăm ferm pentru a se face 
totul in direcția soluționării pe calea 
tratativelor a problemelor dintre Gre
cia și Turcia, precum si pentru solu
tionarea problemei cipriote pe calea 
tratativelor, astfel Incit să se asigure

din 
îndoială că 

foarte mare 
această zonă, 
pentru poli- 

de dezvoltare

la făurirea pro-

actuala situație 
pronunțăm ferm

(Continuare în pag. a V-a)

LA HUNEDOARA

A intrat în funcțiune 
al doilea cuptor 

al noii oțelării electrice
Ieri a început să producă al doilea 

cuptor de 100 de tone al noii oțelă- 
rii electrice de la Combinatul siderur
gic Hunedoara. Constructorii si mon- 
torii de la întreprinderea de construc
ții siderurgice din Hunedoara au exe
cutat lucrări de cea mai bună 
calitate. In noul cuptor, proiectat 
de specialiști români si construit în 
cea mai mare parte cu utilaie si in
stalații românești, durata de elabo
rare a șarjelor se reduce cu circa 50 
la sută fată de vechile cuptoare elec
trice. Se realizează astfel o producție 
mai mare de otel, cu consumuri spe
cifice mai mici de electrozi si ener
gie electrică. (Sabin Cerbul.

Pe șantierul hidrocentralei Porțile de Fier II
o primă mare izbîndă a constructorilor

Un dig lung de 410 metri a închis
brațul sting al Dunării

zile și tot atîtea 
Atîta a durat bă- 
pentru închiderea 

Dunării., 
in spa- 

înăltat
10 me-

energic în aceste zile . si 
nopți de muncă eroică a 
fost si inginerul Pavel 
Mîsaroș. directorul șan
tierului Porțile de Fier II.

coloană Ion Dută. a bul
dozeristului Ion Mogosa- 
nu. a șoferilor Lupu Au
rel, Munteanu Ilie. Ste- 
lescu Ion, Nistodorescu

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl A PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI, MANEA MANESCU

Astăzi soseste în tara noastră 
primul ministru al Republicii Elene, 

Constantin Karamanlis
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu. 
primul ministru al Republicii Elene, Constantin Karamanlis, sosește astăzi 
intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

Constantin Karamanlis s-a născut 
Ia 8 martie 1907, la Proti, în apropie
re de Serres, în nordul Greciei. A 
studiat dreptul la Universitatea din 
Atena și a început să practice avoca
tura, în 1932, la Serres. In 1935 se 
consacră carierei politice, fiind ales 
deputat din par-

cesară pentru formarea unui nou gu
vern. Ulterior, exprimîndu-și deza
cordul cu evoluțiile din partidul său, 
demisionează de la conducerea aces
tuia și în decembrie 1963 părăsește 
țara.

Prestigioasă personalitate politică 
a Greciei, la 24 iu

Opt 
nopți, 
talia 
brațului sting al 
Apele acumulate 
tele digului s-au 
văzînd cu ochii :
tri, 12 metri, 14 metri. Vi
teza de curgere a ajuns 
la 10 metri pe secundă. 
15 metri pe secundă, la 
metri pe secundă.

Ca de fiecare dată 
asemenea confruntări din
tre om și natură, totul a 
fost temeinic 
Complexitatea 
determinată de 
vitezei apelor, a 
zeci de soluții, 
care mai ingenioase.

întreaga operație de în
chidere a brațului sting 
al Dunării s-a desfășurat 
sub supravegherea ingi
nerului Gheorghe Sălă- 
geanu, directorul Trustu
lui de construcții hidro
energetice București. La 
fel de neobosit, la fel de

Opt zile șl nopți de luptă cu apele 
Un record: 5 500 mc materiale 
puse în operă în 24 de ore 
Avansuri substanțiale la lucrările 
de la baraj

Cu aceeași generozitate și 
competentă profesională 
s-au dăruit inginerii Ion 
Neagoe și Gheorghe De- 
geratu. subinginerii Ion 
Coricovac si' Constantin 
Dumitrescu. Multe s-ar 
putea spune despre ener
gia neobosită a șefului de

Constantin, Gașpar Gheor- 
ghe. Cornea Traian. „Au 
fost oameni — ne spunea 
Petre Mike, secretarul co
mitetului de partid de pe 
șantier — care au mun
cit fără întrerupere cite 
20 și cîte 30 de ore fără 
o clipă de răgaz. Așa s-a

reușit să se atingă cel 
mai înalt ritm de înain
tare a digului : cîte 5 500 
mc materiale transportate 
și puse în operă în 24 de 
ore".

Simbătă. 17 martie, o- 
perația de închidere a 
brațului drept al Dunării 
a fost terminată. Inteli
genta creatoare a oame
nilor si forța mașinilor 
s-au materializat într-un 
dig lung de 410 m. care 
incorporează peste 300 000 
mc blocuri din beton, pia
tră brută și balast : lu
crarea s-a realizat cu 
mult în avans fată de 
graficele de execuție. S-au 
creat astfel condiții ca si 
lucrările la Viitorul 
raj. ce 
ceastă 
lui. să 
vreme.

ba
se va inălta în a- 
portiune a fluviu- 
înceapă mai de-

Vlrqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

țea Partidului 
Populist. A fost 
reales în parla
ment în anii 193.6, 
1946. 1950 și 1952. 
Prima funcție gu
vernamentală i 
se încredințează 
în 1946. cind este 
numit ministru al 
muncii și apoi 
ministru al lu
crărilor publice, 
în perioada ur
mătoare a deți
nut. succesiv, di
ferite portofolii 
guvernamentale — 
transporturi, pre
vederi sociale, lu
crări publice, co
municații. apăra
rea națională.

Devenind prim- 
ministru in 1955, 
rămîne în aceas
tă funcție — cu 
unele întreruperi 
— pînă în 1963. 
La cîteva luni
după ce i s-a încredințat primul 
mandat de premier, pune bazele unui 
nou partid politic — Uniunea Națio
nală Radicală — care întrunește ade
ziunea majorității alegătorilor.

Ca premier, în februarie 1959 sem
nează, la Londra, Acordul cu privire 
la independenta Ciprului, iar în apri
lie 1959 a initiat programul economic 
pe cinci ani, conceput ca bază a dez
voltării economice și sociale a Greciei.

La alegerile din noiembrie 1963, 
Uniunea Națională Radicală nu mai 
obține majoritatea parlamentară ne-

lie 1974. după în
lăturarea regimu
lui militar. Con
stantin Karaman
lis este rechemat 
în tară pentru a 
forma un nou gu
vern. cu sarcina 
de a pregăti ale
gerile generale. In 
vederea 
alegeri, 
partidul 
Democrație", 
obține majoritatea 
locurilor in parla
ment. în noiem
brie 1974. in frun
tea guvernului vi
ne Constantin Ka
ramanlis. La ale
gerile de la 20 no
iembrie 1977. par
tidul său obține 
din nou majorita
tea parlamentară 
și formează guver
nul pe care Kara
manlis îl conduce 
și în prezent. 

Vizita în România a primului mi
nistru al Republicii Elene are loc 
într-un moment în care raporturile 
de prietenie și conlucrare româno- 
elene cunosc o permanentă dezvolta
re în diferite domenii, în folosul 
ambelor popoare. Nu o dată, de-a lun
gul vremurilor, popoarele român și 
grec s-au sprijinit și întrajutorat in 
lupta împotriva dominației străine, 
pentru idealurile libertății, neatîrnă-
(Continuare in pag. a V-a)

acestor 
creează 
„Noua 

care
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iFAP fUlI 
DIVERS

I ...Și i-a adus I 
I si flori!»

IMutîndu-se cu domiciliul la I 
Ploiești, pensionarul Ion Neacșu | 
și-a vindut casa proprietate per-

I sonată pe care o avea in Bucu- ■ 
rești. Cei 60 000 lei primiți pe I 
casă, împreună eu actele și cu ■ 
ochelarii, i-a pus intr-o geantă,

Is-a dus la gară, s-a suit in tren I 
și a pornit la drum, tn tren, | 
ca-n tren : oamenii intră repede

Iin vorbă, discută de una, de alta. ■ 
și timpul trece parcă mai. re
pede. Repede a sosit el și in gara ’ 
Ploiești, unde a coborit tot repe- . 
de, dar și-a uitat geanta in tren. I

I Cind și-a dat seama, era prea I 
tirziu. A ajuns acasă disperat.

IDar iată că, seara tirziu. o I; 
tinără (care i-a spus doar că o I 
cheamă Silvia Sabău și lucrează

Iin Cimpina) a bătut la ușă și i-a . 
dat geanta cu toți banii, actele. I 
ochelarii... Ba, in plus, i-a adus • 
și citeva flori, pentru că văzuse

Iin buletin că omul împlinise I 
chiar in ziua aceea 67 de ani... |

Și în activitatea politico-educativă, ca și în producție
există o „lege" a eficienței:

DE LA IDEE LA MATERIALIZARE - PE 0 CALE CIT MAI SCURTA

I N-au fumat I
I
I
I
I
I
I
I

.1

Reproducem textual dintr-o 
scrisoare sosită ieri la redacție; 
„Mă numesc Andrei Petroca din 
satul Moeriș, județul Caraș-Sc- 
verin. Sint un simplu țăran 
cooperator, pasionat cititor al 
„Scînteii". Intr-o bună zi, 
mi-a venit o idee : să cercetez 
și să văd cine și de ce trăiește 
mai mult la noi in sat. Ce ere 
deți că am aflat ? Am aflat ci 
absolut nici unul din cei mal bă- 
trini oameni ai satului care sint 
acum in viață nu a fumat nici
odată, ajungind la virsta de 90 
de ani (B. Constantin), 89 de 
ani (Gheorghe Gragoescu), cita 

87 de ani (V. Sain și I. Staicu) etc. 
In timp ce colegii lor de gene
rație mari fumători sint acum 
oale și ulcele, cei sus-ziși se 
simt cu toții in putere, buni de 
muncă și de voie bună !". Care 
va să zică, alături de muncă șt 
viața cumpătată, nefumatul «... 
sănătate curată.

I
I
I
I
I
I
I
I

Plăcintă cu...I
I greutate

I

I
I
I
l
I
I

Sint multe proverbe șl zicători 
despre plăcinte. In plăcinte, de 
Anul nou, se pun și răvașe. 
Foile de plăcintă cumpărate de 
I. Procescu au o etichetă, p“ 
care se află prețul — 7,SO lei, 
înscrisul „N.I. 22-A-71" și em
blema producătorului: întreprin
derea de martirii și panificație 
Bacău. Pină aici, nimic deosebii. 
Pe aceeași etichetă insă, sub 
denumirea „Foi de plăcintă su
perioară", scrie negru pe alb • 
„500 kg“. Deci, I. Procescu, citi
torul nostru, care a cumpărat 
două pachete cu foi de plăcintă 
superioară, a dus intr-o mină nu 
mai puțin de 1 000 kg !!! Deci, 
o tonă! Deci, o regretabilă eroa
re de corectură si tipărituri. 
Deci...

I
I
I
I
I
i
I

I Cum, eu să
I muncesc ?
I
I
I
I
I
I
I
I

Maria Dumitrache dtn Tg. Jiu 
are 28 de ani si e sănătoasă tun. 
dar de muncit nu vrea să mun
cească. In ultima vreme iși fă
cuse o „ocupație" din vinzarea. 
la preț de speculă, a semințelor 
„Ia semințe de bostan t 
Dai un ban, nu uiți un an". Nu 
mai ea „uita" ori de cite ori era 
amendată de autorități și sfătui 
tă să se apuce de o muncă 
cinstită. Dar ți-ai găsit ! Azi o 
vedeai la poarta stadionului, a 
doua zi o găseai in fața unei 
săli de cinematograf sau la un 
colț de stradă. Parazitism in 
toată regula. După cum ne in
formează C. Banța, președintele 
Judecătoriei Tg. Jiu, ea a fost 
condamnată la 6 luni, cu execu
tarea pedepsei prin muncă. Dar 
nevrind, in ruptul capului, să se 
prezinte la locul de muncă ho- 
tărit, execută acum pedeapsa 
in închisoare.

I
I
I
I
I
I
I

Fără permis
La ieșirea din satul Piatra, 

fudețul Bistrița-Năsăud, Toader 
Toderici, aflat la volanul auto
turismului l-BN-3770, a fost in
vitat să tragă pe dreapta. Soli- 
citindu-i-se actele la control, 
T. T. face fețe-fețe. Are și de 
ce : nu are permis de conducere. 
Ba, mai mult: mașina era a fiu
lui său, Gheorghe Toderici, din 
Rebrișoara. Acesta, adică fiul lui 
T. T„ a fost întrebat :

— De ce l-ați lăsat să urce la 
volan fără permis 7

— Păi cum mi-aș fi... permis 
eu să-l refuz pe taică-meu 7

In cazul de față era mai bina 
să fi fost un fecior neascultător.

I
I
Una zicea, 
alta făcea

I
I
I
I
I
I

— N-am să mai fac cite zile-ol 
avea — zicea, pe la începutul 
anului, Ștefan Seucan. gestionar 
la crama cooperației de consum 
din Satu Mare, cind a fost sanc
ționat pentru introducerea in 
unitate de mărfuri fără forme 
legale In scopul valorificării lor. 
Cei din echipa de control l-au 
crezut pe cuvint, dar gestionarul 
nu s-a ținut de... cuvint. La 
scurt timp, a inceput din nou să 
introducă in unitate mărfuri pe 
care le valorifica pe 
priu. Acum să vedem 
legea.

cont pro- 
ce-o zice

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii1

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

Dacă ar fi să caracterizăm activi
tatea din ultima perioadă a organi
zației de partid din marea întreprin
dere bucureșteană de lemn și mobilă 
C.I.L. Pipera, am putea spune, fără 
a greși, că aici eforturile sînt con
centrate spre căutarea — si. firește, 
găsirea — unor noi și noi posibilități 
de sporire și îmbunătățire a produc
ției. Puncte de sprijin : realizarea, 
atît anul trecut, cit șl in primele 
două luni ale acestui an. a produc
ției fizice (la două sortimente, unde 
au fost unele greutăți, restantele vor 
fi recuperate pînă la sîîrsitul trimes
trului) și a producției nete ; crește
rea, peste plan, a productivității 
muncii.

SPRE CE SE ORIENTEAZĂ MUN
CA POLITICA 7 „O problemă care 
ne preocupă in mod deosebit — ne-a 
spus tovarășul Ion Găvruș. secreta
rul comitetului de partid — este a- 
ceea de a răspunde cît mai prompt 
și cit mai bine îndemnurilor secreta
rului general al partidului, adresate 
tuturor colectivelor din industrie la 
adunarea oamenilor muncii de la în
treprinderea „23 August" și sublinia
te cu deosebită tărie la Consfă
tuirea cu cadrele de conduce
re din economie, de a obține, cu do
tările actuale, o producție de citeva 
ori mai mare. Cuvintul de ordine al 
comuniștilor este, deci, a căuta, a 
pune în valoare tot ceea ce avem, 
dar mai ales experiența oamenilor 
noștri, utilajele moderne din dotare, 
condițiile materiale de care dispu
nem". •

într-o asemenea viziune, este de 
înțeles de ce tocmai acesta a fost 
punctul central al convorbirilor ini
țiate în sectoare de membrii comi
tetului , de partid, de maiștri si alti 
conducători al locurilor de muncă, al 
discuțiilor individuale purtate cu un 
mare număr de specialiști, ca Si al 
unor emisiuni speciale ale stației de 
radioamplificare. Și acțiunile conti
nuă. legîndu-se în mod firesc : pen
tru ultima plenară a comitetului 
de partid — avînd ca temă adoptarea

de noi măsuri pentru creșterea pro
ducției și a eficienței economice, apli
carea de noi tehnologii si materiale 
și modernizarea produselor, in lumina 
sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta consfătuire — 
colectivul de comuniști însărcinat cu 
pregătirea materialului a purtat dis
cuții în toate secțiile, cu cadre de 
conducere, cu muncitori și tehni
cieni, discuțiile continuînd și în mo
mentul de față cu scopul de a stimula 
gindirea și căutările creatoare, a co
lecta ideile noi care s-au și conturat, 
a formula ei Înșiși propuneri con

UN STUDIU $1 „SURPRIZELE" 
LUI. Discutăm chiar cu inginerul-șef: 
„Decît pe vorbite, mai bine pe vă
zute — ne spune. Veniți întîi să vizi
tați noua noastră secție de sculp
tură". Știind că realizarea mobilei 
sculptate — stil și semisțil — este o 
veche dorință a colectivului („avem 
ambiția să concurăm și pe acest 
tărîm pe cei mai «bătrâni» în spe
cialitate"), am intrat în secție cu o 
firească curiozitate. în hala nu prea 
mare, cei 15 sculptori — care vor fi 
în curind 50 — pregătesc modele
pentru expoziția pe baza căreia se

IDJ la C. I. L-Pipera

Primâvara in Cișmigiu

Produsele naturale, cele „rafinate

Uzarea mai deplină a capacităților 
constituie, de altfel, una din preocu
pările principale ale perioadei actua
le, fiind vizată antrenarea co
muniștilor, șl, prin ei, a tuturor 
membrilor colectivului la o rezolvare 
cit ma bună. De altfel, diferite 
aspecte ale problemei se află în mod 
constant pe agenda de lucru a comite
tului de partid, a organizațiilor de 
bază. Dar. mai ales, ele se regăsesc în 
programul de analiză tehnică și eco
nomică ce a fost elaborat. Acest pro
gram prevede, într-un răstimp de 
6—8 săptămîni, o minuțioasă cerce
tare a fiecăreia din cele opt fabrici 
ale combinatului, comuniștilor reve- 
nindu-le nu numai sarcina de a pro
pune ei înșiși un șir de soluții, dar 
și de a antrena, alături de specialiștii 
din colective, pe cei mai pricepuți, 
mai bine pregătiți oameni din secții 
la acțiunea de folosire superioară a 
spațiilor, utilajelor, a unor materiale 
indigene, la aplicarea de tehnologii 
moderne.

Poate că tocmai In acest moment 
de căutări pentru punerea în va
loare a tuturor resurselor și posibi
lităților este util ca organizația de 
partid să analizeze și modul cum se 
îndeplinește programul de ridicare a 
pregătirii profesionale, mai cu seamă 
policalificarea personalului — ca o 
rezervă hotărâtoare pentru sporirea 
productivității muncii. După cum 
credem nimerit să fie reluată tn a- 
tentie o cifră consemnată Ia ultima 
adunare a reprezentanților oamenilor 
muncii : existenta, in ciuda creșterii 
indicelui de utilizare a timpului de 
lucru, a unui număr de 116 000 ore- 
om nelucrate în cursul anului trecut 
datorită absentelor nemotivate si în
voirilor — timp In care s-ar fi putut 
produce nu mai puțin de 500 garnituri 
de dormitoare — cărora li se adaugă 
numeroase ore de staționare ă utila
jelor din cauza dificultăților in între
ținere.

Sint toate acestea rezerve bogate 
de creștere a producției, a căror pu
nere în valoare depinde, firește, de 
buna organizare a proceselor tehno
logice, dar și, în măsură importantă, 
de o intensă activitate politico-educa
tivă, desfășurată cu ajutorul în
tregului evantai de mijloace spe
cifice și într-un spirit mai ofen
siv, mai puțin îngăduitor față de 
cei ce nu înțeleg să pășească 
în pasul ordonat și disciplinat al co
lectivului. Iată un teren pe care 
căutările trebuie să se desfășoare și 
ele cu asiduitate și perseverență, In 
numele aceleiași înalte răspunderi și 
exigențe partinice, astfel Ca, de la 
idee la materializare, calea să fie cit 
mai scurtă și măsurile cît mai efi
ciente.

si echilibrul alimentațieis
De citeva decenii, în toată lumea 

au loc mutații în modul de alimen
tație, cu efecte în genere pozitive, 
dar și cu consecințe negative. Prin
tre factorii aduși în discuție foarte, 
des se află și consumarea excesivă .a 
alimentelor „rafinate". în legătură cu 
această temă, am solicitat citeva pre
cizări tovarășului conf. dr. Sebastian 
DUMITRACHE, de la Institutul de 
medicină și farmacie din București.

— In primul rînd, vă rugăm să 
ară tați în ce constă procesul de ra
finare și ce sînt produsele rafinate 7

— Rafinarea este procesul de pre
lucrare industrială prin care unii 
componenți ai alimentului natural 
sint concentrați, iar alții eliminați in 
scopul prelungirii conscrvabilității 
produsului sau pentru a-i adăuga ca
lități gustative superioare. Cel mai 
tipic exemplu de 
aliment rafinat 
este zahărul. Din 
sfecla de zahăr, 
care are o com
poziție complexă, 
ca oricare , produs 
vegetgl. industria 
component : zaharoza. Aceasta este 
concentrată în asa măsură incit in 
produsul final, in zahărul care ajun
ge Ia consumator, zaharoza se gă
sește în proporție de peste 99 de 
grame la suta de grame de zahăr, 
toti ceilalți componenți naturali ai 
sfeclei fiind îndepărtați. Alt exem
plu de rafinare este îndepărtarea din 
făina de grîu integrală a tăritelor. 
De fapt, prin acest proces se urmă
rește să rămînă numai miezul bobu
lui de grîu, care prin măcinare dă o 
făină albă, fină, considerată 
rioară".

Tot prin rafinare se obțin 
turtle vegetale comestibile, 
acestea, odată cu extragerea 
lucrarea uleiului, sint înlăturate 
substanțe ceroase, lecitine 
acizi), coloranți ș.a., care ar da ule-

vor încheia contractele pentru anul 
1980, Muncă de migală a unor artiști, 
care merită într-adevăr apreciere. 
Dar tilcul invitației în această sec
ție era altul : ne găseam, de fapt, 
intr-un spațiu de curind „recuperat".

Așa am aflat despre studiul efec
tuat recent de un colectiv de spe
cialiști din combinat, la indicația co
mitetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii, cu privire la mo
dul de utilizare a capacităților și 
spațiilor de producție și, mai precis, 
despre, „surprizele" acestuia: descope
rirea unor spații și utilaje nefolosite 
în secția mobilă — corp, in sectorul 
de finisaj al secției „7", ca și a unor 
spații de depozitare în secția de bi
nale. Măsurile au fost imediate : uti
lajele in cauză au fost redistribuite, 
este In curs de reorganizare fluxul 
tehnologic, creîndu-se locuri de mun
că pentru noi formații, și, totodată, 
posibilități de dezvoltare a unor ac
tivități de cooperare intre fabricile 
combinatului. Cît privește spațiul tn

crete in baza unor consultări cit mai 
largi.

Ca întotdeauna, și de data aceasta 
exemplul comuniștilor nu s-a lăsat 
așteptat: prin inițierea unor croiri 
duble șt chiar triple, formația de ta- 
pițerâ condusă de Constantin Pam- 
brică, alcătuită în majoritate din fe
mei, reușește să obțină Ia croirea 
stofelor de mobilă o producție luna
ră de peste patru milioane lei. Că 
este vorba de o performantă o do
vedește faptul că producția respectivă 
este mai mare cu 40 Ia sută față de re
zultatele anului trecut Interesant este 
că această adevărată „febră a căută
rilor" a cuprins toate eșaloanele. De 
pildă, aplicarea ideii inglnerului-șef 
Gheorghe Trocan — de a se centraliza 
croirea ambalajelor de cherestea la 
nivelul combinatului, în cadrul 
lierului de semifabricate — 
la folosirea mai rațională a 
material atît de prețios, la 
ordonarea mai bună a acestei 
ductil deosebit de importante tntr-o 
întreprindere de mobilă: și, mal cu surplus de la finisajul secției „7“ este
seamă, la eliberarea unor spații de tocmai... noua secție de sculptură,
producție. ȘI CĂUTĂRILE CONTINUA... Utî-

ate- 
duce 
unui 

co- 
pro-

In mijloacele de transport în comun

Autotaxarea - față în față cu necinstea
Pornind de la mai mul

te scrisori și sesizări tele
fonice primite la redacție 
din partea unor cititori 
din Capitală, care ne-au 
semnalat că unii cetățeni 
se urcă in tramvai, tro
leibuz sau autobuz ca in 
propria mașină și, lngro- 
șindu-și obrazul, nu-și 
onorează obligația legală, 
cetățenească de a achita 
taxele de călătorie, am ur
mărit pe unele linii ale 
I.T.B., însoțiți de contro
lori, modul cum se res
pectă de către călători a- 
ceastă îndatorire.

Se cunoaște că pe ma
joritatea traseelor I.T.B. 
s-a introdus o nouă 
formă de taxare, mult 
mai avantajoasă, bazată 
pe folosirea tichetelor și 
a abonamentelor lunare 
de călătorie. Pentru a fa
cilita procurarea acestor 
legitimații de călătorie au 
fost înființate 38 centre 
la care se eliberează abo
namente, iar vinzarea ti
chetelor se efectuează 
prin intermediul a 1 800 
unități comerciale (tutun
gerii, librării, magazine 
alimentare etc.), precum 
și prin centrele proprii 
ale I.T.B. în atenția con
ducerii întreprinderii se 
află preocuparea de a ex
tinde rețeaua unităților de 
vînzare a legitimațiilor de 
călătorie.

în aceste condiții, cu 
atît mai surprinzătoare 
apar cazurile, nu puține 
la număr. în care, odată 
urcați în tramvai, auto
buz sau troleibuz, unii 
„uită" că prima grijă 
a lor, prima Îndato
rire este să prezinte a- 
bonamentul, să compos
teze tichetul sau să plă
tească costul călătoriei, 
acolo unde nu s-a intro
dus încă autotaxarea. De 
pildă, in luna februarie 
a.c., organele de con
trol ale I.T.B. au depis
tat 21 560 de persoane 
care au călătorit frau

dulos. în luna martie, 
pe parcursul a numai 8 
zile au fost găsiți fără 
bilete sau legitimație de 
călătorie 5 819 călători, 
din care 3 758 au achitat 
amenda pe loc. Printre 
contravenient! sint oa
meni de cele mai diverse 
profesii, oameni care ar 
trjșbui ca si în. .tramvai 
o;i in autobuz să dea 
dovadă de aceeași corec
titudine și responsabili
tate civică ca și la locu
rile lor de muncă. Reținem 
citeva nume : Doina
Șerban din strada Ve
rigei nr. 2, sectorul 5, 
Gheorghe Burlac, sculer 
la unitatea cooperativei 
„Automecanica" din Șo
seaua Olteniței, Veronica 
Crăciun, medic-șef la Spi
talul clinic al municipiu
lui București, C. Tina, 
contabil-șef la întreprin
derea de articole de sti
clărie. Dumitru Simeon 
de la întreprinderea 
„Electronica" și alții.

Există, din păcate, și ca
zuri mult mai grave. Du
mitru Toma din comuna 
Minăstirea — Ilfov, găsit 
fără bilet, într-un auto
buz de pe traseul nr. 
105, a lovit controloarea, 
acesteia fiindu-i necesare 
21 zile de îngrijiri medi
cale ; o altă controloare 
a fost, pur și simplu, mo
lestată de Victor Jeleriu 
din București, strada 
Crizantemelor nr. 4, blo
cul 10, ap. 21, încadrat 
la întreprinderea de pre
fabricate din beton „Pro
gresul" ; călătorul Viorel 

■Moga, din strada Movi- 
leni nr. 15, sectorul 6. a 
bătut și el un controlor 
într-un autobuz de pe 
traseul 37. Lista ar putea 
continua.

Este adevărat că, în 
desfășurarea transportu
lui in comun In Capitală, 
se întîlnesc încă multe 
greutăți. Cetățenii nu sint 
întodeauna mulțumiți de 
prestațiile I.T.B., de fap-

tul că sînt nevoiți să aș
tepte, uneori prea mult, 
sosirea unui mijloc de 
transport. Dar trebuie să 
fim cu toții conștienți că 
înlăturarea neajunsurilor 
în acest domeniu, repa
rarea la timp a mijloa
celor de transport in co
mun depind și de modul 
în -care-. fiecare călător

tuturor călătorilor care-și 
achită conștiincios costul 
călătoriei. O colaborare 
mai bună între publicul 
călător și personalul 
I.T.B., un sprijin mai efi
cient din partea tuturor 
conducerilor de unități, a 
organizațiilor de pariid și 
sindicat din intreprinderi- 

... ----- -— -------- -ievși instituțiile de pe raza
contribuie, la. acea^» j&'k .-«MMtîei prin 
îndeplinirea celei., mai ttezurilor
elementare îndatoriri, a" - ------
ceea de a achita taxa de 
călătorie.

Oricîte controale s-ar e- 
fectua. oricîte amenzi s-ar 
aplica, aceste procedee nu 
pot de la sine întări spi
ritul de responsabilitate 
civică, nu pot face educa
ție cetățenească celor cer
tați cu normele de des
fășurare a unui transport 
de călători civilizat. Este 
necesar, de aceea, să se 
creeze o opinie de masă, 
să se manifeste o atitudi
ne combativă din partea

dezbate- 
______ femnalate 

de -I.T.B., ar putea con
tribui la înțelegerea de 
către toți călătorii a 
necesității de a respecta 
o obligație legală, cetățe
nească, N-ar fi lipsită de 
interes și eficiență crea
rea unor colective obștești 
de control, alcătuite din 
oameni ai muncii 
diverse întreprinderi 
instituții, care să 
formarea unui 
curent de opinie 
nească tn această

din 
Și 

ajute [a 
puternic 
cetățe- 

direcție.
Gheorqhe PÎRVAN

N. R. „Scinteia" își propune ca In viitor să ia 
parte ia un șir de acțiuni, organizate împreună cu 
I.T.B. șl alte foruri competente, în vederea depis
tării călătorilor frauduloși care încalcă această obli
gație legală, urmind să difuzeze larg numele celor 
identificați, pentru a fi cujioscuți de colectivele lor 
de muncă, de opinia publică.

Foto : D. Eugen

Maria BABOIAN

OMUL Șl VIAl 
RAȚIONALĂ

extrage numai un

si ule- 
Si la 
și pre-

Și 
(antino

Opinia publică in sprijinul bunei

serviri a
(Urmare din pag. I)

acestuia de către conducerile de 
unităti. au dus la creșterea eficientei 
controlului oamenilor muncii. Con
statările si propunerile mai impor
tante ale controlului oamenilor mun
cii au fost prezentate organelor de 
partid si de stat, consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, condu
cerilor centrale ale organizațiilor de 
masă și obștești, ministerelor de 
resort care, in spiritul legii, au ana
lizat periodic rezultatele acestor con
troale. ați stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea activității 
respectiv.

Faptul că operația 
echipelor ș-a încheiat

tn domeniul
de alegere a 
cu bune rezul

tate, în sensul că mandatul a fost 
încredințat celor mai buni, reprezintă 
o garanție că In acest an activitatea 
de control al oamenilor muncii va 
crește ca amploare si eficientă. Tre
buie înțeles însă că operația de ale
gere a reprezentat doar o primă 
etapă — e adevărat importantă — în 
creșterea rolului si eficientei contro
lului oamenilor muncii. La fel de 
important este ca, acum, consiliile lo
cale ale Frontului Unității Socialiste 
să asigure o instruire amănunțită a 
acestora pentru a le înarma atit cu 
principalele acte normative care stau 
la baza activității sectoarelor supuse 
controlului, cît si cu metodologia de 
verificare a aplicării lor in timpul 
acțiunilor pe care le întreprind. Cu 
cît această instruire va fi făcută mai 
temeinic, diferențiat, ne sectoare, cu 
atît controlul oamenilor muncii va 
avea posibilitatea să exercite mai 
competent si mai eficient atribuțiile 
acordate de lege. Este recomandabil, 
pe baza experienței acumulate pină 
acum, ca acțiunile de instruire să fie 
completate cu acțiuni de control ne 
teren, cu schimburi de experiență

de 10 ori fată 
grai al bobului, 
mai mare cind 
component! nutritivi care se 
condiționează in metabolism 
rul. de exemplu, extrem de 
zaharuri (glucide) este total 
vitamina Bi. Or, vitamina

populației
între echipele cu activitate mai în
delungată si cele nou constituite.

Un prilej cît se poate de binevenit 
pentru activizarea tuturor forțelor 
care contribuie la buna desfășurare a 
controlului oamenilor muncii îl con
stituie consfătuirile anuale ale echi
pelor de control al oamenilor muncii 
ce se desfășoară în prezent în co
mune. orașe si municipii. Pregătite 
de către consiliile locale ale Frontu
lui Unității Socialiste, ele trebuie 
să asigure acel schimb de expe
riență rodnic care să 
baza unor noi împliniri în activitatea 
echipelor de control al oamenilor 
muncii, care să concure la o mai 
bună gospodărire si folosire a mij
loacelor pe care le oferă societatea 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viată si de muncă ale 
poporului, la înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare a bunăstării 
celor ce muncesc.

O cerință 
este si aceea 
să treacă de 
controale, la 
pentru a cuprinde 
prevăzute în lege. Evident, asa cum 
a rezultat si din opiniile multor res
ponsabili de echipe publicate în 
ziarul nostru, sint necesare acțiuni 
mai sistematice, dirijate, de colabo
rare între echipele nou alese si orga
nismele de stat cu atributiuni in 
domeniul controlului. în special între 
echipele cetățenești si controlul mun
citoresc al activității economico- 
sociale. O colaborare care trebuie să 
se manifeste atit prin acțiuni de 
control tematice sau comune, cit si 
prin obligația pe care o au respec
tivele organisme de a verifica modul 
cum acționează conducerile unităților 
controlate pentru rezolvarea sesizări
lor făcute de echipe, de a le trage 
la răspundere in spiritul legii.

stea la

de primă însemnătate 
ca echipele constituite 
îndată la efectuarea de 
intensificarea acestora 

toate sectoarele

iului opalescență ori o tentă ne
agreată de consumator.

— In ce măsură influențează aces
te practici de rafinare calitatea unor 
produse alimentare, pen.iru a satis
face cerințele organismului 7

— Desigur, ele contribuie la ridi
carea calității produselor alimentare. 
Dar. în același timp, pot prezenta 
dezavantajul, din punct de vedere 
nutrițional, de a crea unele dezechi
libre intre componenți! produsului 
final obținut : unii dintre acești com
ponent! naturali devin foarte concen
trați, pe cind alții pot fi mult dimf- 
nuati sau chiar total îndepărtați. 
pildă, in zahăr și in făina aibă cresc 
procentele de glucide sau hidrocar
bonate si se reduc mult vitaminele, 
elementele minerale, proteinele și 
materialul celulozic denumit si fibră.

Astfel. zahărul 
este total lipsit 
de anumite vi
tamine. iar la făi
na albă Sărăcirea 
in vitamine poa
te ajunge pînă la 

de conținutul inte- 
Dezavantajul este și 
dezechilibrul vizează 

inter- 
zahâ-

bogat în 
lipsit de 

--------- — ___ ____ Bi este 
absolut necesară pentru buna utili
zare metabolică a zaharurilor, con
tribuind la „arderea" lor corectă in 
organism. Dacă omul consumă numai 
produse rafinate, organismul este 
lipsit de vitamine datorită dezechi
librelor alimentare pe care le deter
mină această alimentație unilaterală. 
O altă caracteristică a alimentelor 
rafinate este marea lor valoare calo
rică : prin concentrarea unor compo
nenți ai produselor naturale se mă
rește considerabil valoarea lor ener
getică.

Aceasta face ca în cantități relativ 
mici de alimente să fie incorporat 
un apreciabil surplus de calorii. 
Faptul că rafinarea sporește ca- 

. litățile gustative ale produselor îl 
..determină pe consumator să mănince 
mai mult din plăcere, decit din ne
cesitate (de exemplu, dulciurtie), 
ajungind astfel să depășească cu mult 
cerințele fiziologice alo organis
mului.

— Sînt evidente consecințele unei 
asemenea alimentații. Cum trebuie 
procedat pentru a preveni eventua
lele dezechilibre produse de consu
mul exagerat de produse rafinate ?

— în primul rind, este necesar să 
fim mai reținuți în ce privește con
sumul lor. fată de tentația pe care o 
reprezintă ele. în al doilea rind, se 
recomandă evitarea asocierii Trtal 
multor produse rafinate in meniul 
unei zile, unei săptămini. Se obișnu
iește. de pildă, ca la o masă să fie 
servite : la început o băutură alcooli
că tare, apoi supă cu paste făinoa
se, piine albă, pilaf de orez sau ma
caroane (toate avind ia bază produse 
decorticate) ca garnitură la carne, 
apoi prăjitură. La acest meniu, în care 
predomină produsele rafinate, este 
necesar să asociem alimente bogate 
în săruri și vitamine : salate, mu
rături, varză acră (sub formă de sa
lată crudă cu ulei), sfeclă, fcycte. 
Intr-o alimentație normală, pli
nea este una din principalele 
surse de vitamine, in special Bi 
și E. Plinea neagră este mai hră
nitoare decit cea albă, fiind mai 
bogată In vitaminele B1( B,, B» 
și PP, deși conține calorii mai puține 
(100 grame de piine neagră are 215 
calorii, cea albă 250). Dar cînd con
sumăm pîinea albă și produse de pa
nificație din făină albă îndepărtăm 
tocmai aceste vitamine. Introducerea 
în meniurile zilnice a unor produse 
naturale mai puțin prelucrate, cum 
sînt legumele, fructele, piinea neagră 
și intermediară etc., poate contribui 
în bună măsură la prevenirea acelor 
boli legate de consumul excesiv al 
unor alimente rafinate și la îmbună
tățirea stării de sănătate.

Convorbire consemnata da 
Elena MANTU

Un „maestru" 
al rocadelor

Sistemul de Înșelătorie ticluit de R. C, S. 
era diabolic de simplu, dar cu bătaie psiho
logică lungă. Dădea telefon la cite o insti
tuție. se prezenta „Nemeșiu. de la comisia 
de demolări", și cerea să discute cu respon
sabilul cu evidenta solicitanților de locu
ințe.

— Uitați despre ce e vorba, tovarășe...
— Cutărescu 1
— ...Cutărescu. Acum ne ocupăm de Calea 

Rahovei. Ii mutăm in apartamente pe cei 
demolați. Dar nu toți vor la bloc. Nu cum
va aveți persoane care stau la lemne, și 
vor la calorifer 7 Să facem rocade 7 Schim
buri în trei ?

Impresionați de âtîta solicitudine din par
tea „comisiei pentru demolări", interlocuto
rii ii dădeau repede numele și adresa celor 
care așteptau repartizări.

Peste citeva zile, alt telefon : „Anunțați 
că mîine dimineață, intre oreie și orele, ur
mătorii tovarăși să stea la domiciliu să-i 
aștepte pe inspectorii comisiei". Se prezenta 
tot R. C. S. sub numele de ing. Mircea Pre- 
doiu. Inspecta spațiul, asculta cu aer ab
sent explicațiile, cerceta in fugă bilete de 
ieșire din spital, acte de pensionare medica
lă și toate celelalte feluri de hîrtii cu care 
solicitanțil voiau să convingă „comisia" și 
propunea brusc :

— Ați fi de acord să vă mutați pe bule
vardul 1 Mai 7 Avem apartamente și-n piața 
Kogălniceanu, dar poate vă convine pe bu
levardul Titulescu !

— TovarășU... domnu inginer I Nu știm 
cum să vă...

Emoționați la culme de atita probitate 
profesională, angajindu-se că vor fi primii 
care achită fondul de rulment și cotele de 
întreținere, că vor săpa de trei ori pe zi 
spațiul verde din fața blocului in care vor 
primi apartament, potențialii locatari în
trebau ce trebuie să întreprindă ei.

— Nimic, decît să achitați cite 40 de lei 
de persoană.- pentru timbre fiscale necesare 
formalităților..

Aici era socoteala diabolică. Cine să-l re
clame. după, ce se trezeau escrocați, pentru 
40 de lei de persoană 7 Ba, mai mult. Cu 
citeva excepții, toți cei 26 de Înșelați au ro
tunjit din proprie Inițiativă taxele la 100, 
150. 200 sau chiar 300 de lei. A fost și un 
„accident": o solicitantă care i-ă’ oferit 
timbre fiscale, avea in casă, dar R. C. S. nu 
s-a fisticit ; a primit timbrele și le-a vîn- 
dut pe sălile tribunalului. In rest, metoda 
a mers la sigur.

In timpul procesului, inculpatul a susținut 
că n-a avut nici o preferință la alegerea 
Instituțiilor. Dar. ciudată coincidență, el n-a 
operat decit printre solicitant! din două ca
tegorii de. unităti : spitale și organizații co
merciale.

Prea tuna 
si fulgera...

„Mă plîng. reclam și chem tn judecată 
penală și personal la interogator pe incul
patul agresor, bătăuș, violent și bețivan no
toriu care este numitul P. D.

în ziua de marți. 11 aprilie 1978, ora 18,40 
după-amiază (deci după șase luni de acti
vitate). in urma unor procedee dăunătoare 
bunului, mers al activității gospodărești co
mise de locatarul P. D.. am fost rugat să 
convoc o adunare generală extraordinară 
a locatarilor și a comitetului, pentru a șe 
anula o hotărâre luată anterior (cea din 
15 XI 1977) cu privire la revenirea ampla
sării cazanelor de gunoi ale curții Înapoi la 
poartă — situație cu care eu ca președinte 
nu am putut fi de acord și nici admite- de
oarece unde-1 lege nu-i tocmeală.

Atît i-a trebuit inculpatului P.D., să audă 
opunerea mea ca președinte, tn plină șe
dință publică, tn fața tuturor celor adunați 
s-a năpustit asupra mea pe neașteptate ca 
un agresor violent lovindu-mă groaznic cu 
pumnii de m-a doborit la pămint umplîn- 
du-mă de singe și cu mari dureri la timpan 
și la ureche. A fost un act samavolnic, prin 
care el vrea să-și impună voința ca (vir
gulă) cazanele de gunoi să fie duse Înapoi 
la poartă".

Excesul de autoritarism și predispoziția 
spre.maximalizare ce străbat rândurile aces
tei „plîngeri. reclamați! $1 chemări In jude
cată penală și la Interogatoriu" vorbesc de la 
sine. In fata judecătorilor de la sectorul 7, 
nu s-au putut dovedi nici loviturile de la 
ureche, nici cele de la timpan, in general 
nimic altceva decit irascibilitatea recla
mantului priclnos. Am aflat că, ulterior, i s-a 
șl retras funcția de președinte al co
mitetului asociației de locatari atît de au
toritar conduse. Cu Învățătura de minte că 
și pentru cele mal mici responsabilități, și 
pentru cele mai neînsemnate probleme, bu
năvoința. tactul, conlucrarea, instrumenta
rul fin al convingerii sint indispensabile.

Lovitură de teatru 
într-un proces 

de divorț
După 25 de ani de căsnicie. Constantin N. 

a intentat divorț. „Deși am căutat toate me
todele posibile să le folosesc pentru păstra
rea căminului meu și am crezut că firea mea 
blîndă. blajină și cu purtări dintre cele mai 
frumoase o vor dezarma pe pirită, totul a 
fost zadarnic, ba chiar înțelegerea și îngă
duința mea au fost socotite drept slăbiciu
ne, neputință sau indulgență față de com
portările sale rar intîlnite și contrare legilor 
noastre și moralei".

In dezbateri, ca tn dezbateri, martori ai 
unuia și ai altuia, lumini și umbre după 
direcția din care băteau reflectoarele pro
belor. „Pirita practica misticistnul, mergînd 
la diferite ghicitori", declara fratele recla
mantului ; „pentru că soțul a venit mai tir
ziu acasă i-a dat in cap cu o fructieră, cau- 
zîndu-i vătămări" spunea sora reclamantu
lui. La rindu-i. pirita căuta să demonstreze 
că reproșurile de infidelitate aveau temei, 
dar că ea. totuși, dorește menținerea căsni
ciei. După 25 de ani. 4 luni și 8 zile de la 
Încheierea ei. căsătoria soților N. era des
făcută de judecătorie din vina amîndurora.

Instanța de recurs a primit insă o amplă 
adresă din partea locului de muncă al re
clamantului, al soțului așadar. O adevă
rată lovitură de teatru : „Colegul nostru 
N. Constantin a intentat acțiune de divorț 
fără a avea motive întemeiate și fără a fi

determinat de stări conflictuale sau relații 
insuportabile in familie, ci numai din ca
priciu și pentru a-și da frîu liber unor apu
cături imorale care la el s-au manifestat cu 
mai mulți ani in urmă. Acuzațiile aduse so
ției sale, ca avind manifestări religioase, că 
provoca certuri în familie și alte reclama- 
țil nu s-au confirmat. Dimpotrivă, a rezul
tat că aceasta este și. a fost o femeie gos
podină. harnică, deosebit de corectă. Soția 
lui poartă însă vina că... din prea mare dra
goste și afecțiune pentru soțul ei i-a tolerat 
acestuia timp îndelufigat abâțeri de la con
duită. a trecut ușor cu vederea peste rela
țiile imorale pe care acesta le întreținea cu 
diferite femei".

Luînd cunoștință de acest răspicat punct 
de vedere al obștii. Tribunalul municipiului 
București a admis recursul soției, a respins 
acțiunea și a menținut căsătoria.

Din caietul 
grefierului

— Tovarăși judecători, inculpatul nu e 
Braconier. Cerbul se zbătea rănit lntr-un 
șanț. Din milă l-a împușcat.

— De ce nu l-a predat filialei A.G.V.P.S. 7
— I-a fost teamă că n-o să fie crezut.
— 'De ce să nu fie crezut ?
— Onorată instanță, e vînător vechi 1

(Din procesul Iul P. Z.. judecă
toria Oradea)

Sergiu ANDON
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A VENIT, DIN PLIN, PRIMĂVARA... 
și cheamă la semănat toate forțele satelor

Zile frumoase, călduroase in toată tara. însămințările avansează. Pînâ 
ieri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, au primit sămința 
161 000 hectare — 17 la sută din suprafețele destinate culturilor din prima 
epocă. La principalele culturi, situația se prezintă astfel : plante furajere — 
67 la sută ; in pentru ulei — 32 la sută ; ovăz — 16 la sută ; cartofi timpurii 
și de vară — 23 la sută ; sfeclă de zahăr — 10 la sută.

Pe județe, situația la semănatul culturilor din prima epocă se pre
zintă astfel : Tulcea — 70 la sută, Ialomița — 63 la sută, Constanța — 53 
la sută, Caraș-Severin — 49 la sută, Illov — 40 la sută, Mehedinți și Olt — 
35 la sută, Brăila — 33 la sută, Teleorman 29 la sută. Buzău și Timiș — 
27 la sută etc.

în județul Ilfov au fost însămințate 14 500 hectare cu culturi din prima 
epocă, lucrările fiind mai avansate în unitățile care fac parte din consi
liile agroindustriale Condești, Frățești, Girbovi, Izvoarele, Vedea etc. în 
continuare, se depun eforturi stăruitoare, astfel incit Ilfovul, care a lansat 
chemarea la întrecere către toate organizațiile județene de partid, să obțină 
recolte mari la hectar pentru a-și îndeplini și depăși angajamentele 
asumate.

„Timpul optim“ 
nu admite nici un fel 

de abateri
Oricine privește ogorul cooperativei 

agricole din Cetatea va da. fără în
doială. mecanizatorilor calificativul 
„foarte bine". Aici fertilizarea, pregă
tirea terenului, erbicidarea și semă
natul se executau în flux continuu 
sub îndrumarea și supravegherea di
rectă a inginerului agronom Marinei 
Negrea și a tehnicianului Miron Bu- 
zatu de la Fabrica de zahăr Giurgiu. 
Este normal ca de la semănat să se 
lucreze cu cea mai mare atenție și 
răspundere, deoarece cooperatorii de 
aici s-au angajat ca pe cele 200 hec
tare să obțină cite 60 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. Este adevărat, 
terenul este amenajat pentru irigat, 
dar aceasta Hu-i de ajuns : lucrările 
trebuie executate cu cea mai mare 
grijă. Iar inginerului agronom nu-1 
scăpa nici cea mai neînsemnată 
abatere. La un moment dat, 
căzuse unul din jaloanele care indica 
tractoristului de pe agregatul de er- 
bicidare direcția de înaintare. Spe
cialistul l-a oprit la capătul tarlalei, 
a alergat cîteva sute de metri și a 
rejalonat terenul. A controlat apoi 
modul de funcționare a semănătorii 
pentru a se convinge dacă se asigură

Pe ogoarele județului Ilfov: unii cu zorul, alții cu... incetinitorul

' la insămințarea culturilor din prima epocă

densitatea și adîncimea de îngropare 
a seminței, a verificat dozele de er- 
bicide. La Cetatea se lucrează bine, 
rezultă o semănătură de toată fru
musețea. Dar inginerul agronom are 
un ,.of“ al lui — și anume, de ce se 
lucrează cu o singură semănătoare. 
„Mai pregătim o semănătoare cu 12 
rinduri" — ne-a spus Marin Cioba- 
nu. șeful secției S.M.A. Dar după 
aprecierile inginerului agronom, 
chiar cu două semănători lucrările 
nu se vor putea încheia decit în 10 
zile bune de lucru.

Așa cum se arată în cărțile de spe
cialitate, sfecla de zahăr se însămîn- 
țează imediat ce se poate intra pe 
teren, iar fiecare zi de intîrziere la 
executarea acestei lucrări, față de 
epoca optimă, atrage după sine pier
deri de 380—500 kg rădăcini la hec
tar, respectiv 80—110 kg zahăr. Oare 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unele unități agricole au uitat 
acest adevăr verificat de atitea ori 
în practică ? Ghioceii care arată cel 
mai bine că seva pămîntului s-a pus 

în mișcare spun că semănatul sfec
lei de zahăr nu poate intirzia. aver
tizează că orice zi intîrziere este pă
gubitoare. Pentru unii avertismentul 
pare inutil. între cooperativele agri
cole care fac parte din consiliul unic 
agroindustrial Izvoarele există mari 
diferențe în ce privește suprafețele 
însămințate cu sfeclă de zahăr. La 
C.A.P. Chiriacu, din 300 hectare au 
fost însămințate 120 hectare ; la 
C.A.P. Valea Bujorului, din 120 hec
tare — 55 hectare, iar la C.A.P. Cucu- 
ruzu această lucrare nu a început. 
„Vom porni de mîine" (sîmbătă 17) 
— ne asigură inginerul agronom Mi
hai Bote. De altfel și alte coopera
tive agricole din județul Ilfov sînt 

rămase în urmă la insămințarea cul
turilor din prima epocă.
Despre gospodărirea 

îngrășămintelor - 
între vorbe și fapte
Dacă-i dai pămîntului îngrășămin

te. el te răsplătește cu un spor cores
punzător de recoltă. Există o legă
tură directă între cantitățile de în
grășăminte folosite, modul lor de 
aplicare și nivelul recoltei. Cînd a 
lansat chemarea la întrecere, asu- 
mindu-și angajamente mobilizatoare, 
organizația județeană de partid Ilfov 
a avut in vedere și faptul că, în acest 
an, unitățile agricole au la dispoziție 
cantități mai mari de îngrășăminte 
chimice decit în trecut. De altfel, fer
tilizarea suplimentară a semănături
lor de toamnă s-a încheiat, iar griul, 
avind această hrană. pornește vi
guros în vegetație, tarlalele înverzesc 
văzind cu ochii. Mașinile de împrăș
tiat îngrășăminte brăzdează acum te

renurile care se însămînțează cu 
plante prășitoare. Pe traseul străbătut 
am intilnit buni gospodari, care fo
losesc cu chibzuință acest mijloc de 
sporire a recoltelor. Dar și cazuri 
flagrante de risipă. Ne rezumăm la 
cooperativa agricolă de producție din 
satul Remuș. în curte, dintr-un ca
mion se descărcau . saci cu în
grășăminte, din cele 50 de tone a- 
bia sosite, pe care cîțiva cooperatori îi 
rinduiau în stive. A fost de-aiuns să 
pătrundem în depozitul de îngrășă
minte ca impresia să se schimbe cu 
totul. Sub un șopron, o construcție 
bună, dar neizolată corespunzător, 
erau aruncate vraiște (..cum mi-a 
spus tovarășul inginer, asa le-am pus 

și eu" — ne-a explicat magazinerul 
Dumitru Ivan) peste 70 de tone de 
îngrășăminte complexe cu destinații 
diverse pentru diferite culturi, iar 
alături — 50 de tone de sulfat de 
amoniu. în mare măsură degradate. 
Nu se știe oare în această unitate că 
îngrășămintele chimice se produc cu 
consum mare de energie, prin efor
tul muncitorilor din uzine, că de 
aceea se si spune că nivelul recoltei 
depinde nu numai de agricultor, ci și 
de muncitori ? Nu trebuie admis ca 
acest efort al întregii țări să se iro
sească !

Cadrele de conducere - 
în mijlocul mecaniza
torilor, nu în ședințe

Dimineața, la prima oră, ne-am o- 
prit la S.M.A. Călugăreni. Din sec
ția alăturată porneau la cimp pri
mele tractoare. La sediu, prin sta
fia de emisie-receptie se primeau in
dicații referitoare la aprovizionarea 

cu combustibil, piese de schimb și 
multe, multe altele. Ceea ce era im
portant se nota intr-un registru. Spi
cuim din cele primite in cursul săp- 
tămînii : „Se interzice plecarea din 
unitățile agricole a cadrelor de con
ducere Si specialiștilor fără convoca
re expresă. Toate problemele unită
ților se vor transmite si rezolva prin 
consiliul agroindustrial". în ve
derea ședinței de „comandă pro
gram". S.M.A. Călugăreni a con
vocat pentru vineri, 16 martie, la 
ora 15. președinții de cooperative, 
inginerii-șefi si șefii secțiilor de me
canizare cu precizarea expresă că 
„nu se admite nici o lipsă sau înlo
cuire". Deci cu două ore mai devre
me decit ședința pe consiliul unic 
agroindustrial.., ca să . se pregătească 
temeinic, să raporteze si să primeas
că noi indicații. Citi oameni puși pe 
drumuri ! Aveam să ne convingem 
spre seară, cînd am ajuns în altă 
parte a județului, la S.M.A. Izvoare
le. Cei convocat! din cooperativele 
consiliului agroindustrial sosiseră cu 
autoturisme de teren, incit, pe lingă 
timpul pierdut, s-a consumat și ben
zină. Iar una din problemele discu
tate la „comanda program" era toc
mai reducerea consumului de com
bustibil.

în aceste zile, cînd se execută lu
crări atit de importante, cum este 
semănatul, principalele cadre cu 
munci de răspundere din unități tre
buie să se afle pe cimp. în mijlocul 
formațiilor de lucru, din zori și pînă 
seara. Nu mai este timp de ședințe ! 
Acestea sustrag cadrele de la sarcina 
lor principală : organizarea muncii 
în vederea accelerării însămîntărilor. 
De altfel, la orele cînd avea loc șe
dința de „comandă program", multi 
tractoriști se întorceau la sediile sec
țiilor S.M.A. De aici rezultă că prea 
devreme se încheie ziua de muncă în 
unele unități agricole din județul 
Ilfov.

Ioan HERTEG
Lucian CIUBOTARU

• Craiovenli au vocația cifrelor rotunde. Combinatul chimic a 
livrat recent tona de îngrășăminte chimice cu numărul 10 000 000. 
Se consemnează în acest fel, pe primele două luni din 1979, o pro
ducție suplimentară echivalentă celei realizate în întregul an 1966. 
• Specialiștii de la politehnica ieșeană au realizat un tip de motor 
linear, alimentat electric. Principalele avantaje : elimină angrenajele 
și, în consecință, are o funcționare silențioasă. Drept urmare, asupra 
lui și-au îndreptat atenția cîțiva beneficiari — specialiștii din trac
țiunea electrică șl producătorii de mașini textile — cărora le-a 
demonstrat fără zgomot, foloasele. • Valorificarea materialelor secun
dare se dovedește, a fi la „Textila"-Timișoara, un mijloc principal 
de economisire. Calculul făcut la nivelul întregului an evidențiază că 
întreprinderea economisește astfel 150 tone de bumbac. • Văzind și 
ei, ca și noi, că „timpul cald s-apropie", tulcenii iși pregătesc de zor 
uneltele pentru industrializarea peștelui. Gîndul lor, mărturisit: în 
1979 — o producție mai mare cu 5 500 tone față de realizările anului 
trecut. Ni se semnalează și două inițiative apărute în această pe
rioadă : maistrul Ion Sultan a propus și realizat un nou sistem de 
ventilație în halele de lucru, iar Nicolae Caravela este autorul unei 
noi mașini de divizat pește oceanic. • Constructorii Combinatului de 
utilaj greu Cluj-Napoca, cea mal importantă investiție a acestui 
cincinal din județ, ne fac atenți asupra angajamentului lor: pină 
la 31 martie, circa o treime din planul anual a fost realizat. Volumul 
lucrărilor efectuate pînă acum, superior prevederilor, constituie o 
garanție a succesului muncii lor din acest an. • Prima instalație 
electrodinamică românească pentru automatizarea circuitelor de cale 
ferată a intrat în funcțiune la Focșani: este una din numeroasele 
noutăți pe care le consemnează cincinalul în filele de cronică nouă 
ale Vrancei. • De curînd am scris despre o realizare de vîrf a con
structorilor de mașini-uneite : marele strung carusel de 16 metri, in 
1979 lucrătorii din acest important sector ne dau prilejul să întimpi- 
năm cu vorbe frumoase rezultatele muncii lor: ei au livrat supli
mentar 60 de strunguri de tipuri diferite, intre acestea amin
tim strungul carusel cu comandă numerică de conturare exe
cutat la Roman. • Muscelenii au promis pină la sfîrșitul anu
lui, peste plan, 20 000 tone ciment. Echinocțiul de primăvară îi. 
găsește într-o situație mai mult decît onorantă : pînă acum, ei au 
expediat șantierelor, peste prevederi, 12 000 tone. • O metodă nouă 
în construcții: pe șantierul viitorului centru de vinificație Teremia 
Mare, județul Timiș, se aplică cu succes consolidarea terenului prin 
coloane de balast. Economia de ciment, material lemnos și manoperă, 
obținută astfel, reprezintă aproape o cincime din valoarea totală a 
investițiilor prevăzute pentru întregul obiectiv. • Polideservirea la 
întreprinderea mecanică Orăștie: în secția reductoare de turație, cele 
11 mașini de danturat sînt deservite, pe schimb, doar de doi munci
tori. Performanța celor de la reductoare a mărit productivitatea la 
nivelul fabricii cu 9 la sută. • „Electroputere" își demonstrează 
puterea: anul acesta întreprinderea craioveană a livrat beneficiarilor 
suplimentar importante cantități de produse, între care: 148 motoare 
electrice și generatoare, 6 locomotive electrice și diesel-electrice.

N. UDROIU

Pe cimp, semănătorii harnici... Agronomul și ghioceii Îngrășăminte... beton

La cooperativa agricolâ din comuna Cetatea, județul Ilfov, mecanizatorii și cooperatorii fac din fiecare zi folosita 
intens un preludiu al bogăției recoltelor toamnei

Inginerul agronom Marinei Negrea de Io aceeași cooperativă se bucură 
de acest buchet de ghiocei, dar, gindindu-se la unica semănătoare pe care 
o are la dispoziție, iși spune: cu un singur ghiocel nu se face primăvară !

Mormanele de îngrășăminte chimice surprinse de obiectivul aparatului de 
totogratiat la C.A.P Remuș s-au degradat din pricina depozitării negli|ente 

in așa fel incit nu mai pot fi sparte decit cu tirnăcopul

Creații ale științei CONTRASTE
Bariera din drumul cartoanelor

și tehnicii românești
Tehnologii și produse cu performanțe superioare

Procedeu modern și instala
ție de sudare cu fascicul de 
electroni, realizate de specialiști 
de la Institutul de sudură și 
încercări de materiale din Ti
mișoara și de la Institutul central 
de fizică, promovează un nou pro- . 
cedeu de sudare prin topire, care a 
cunoscut în ultimii ani o extindere 
rapidă in tehnica modernă. Specia
liștii institutului timișorean au ela
borat. pentru aplicații pe scară in
dustrială, primele tehnologii. Topi
rea materialului se realizează prin 
bombardarea acestuia cu un fasci
cul de electroni accelerați la o vi
teză foarte mare (100 000 km/sec) și 
prin transformarea energiei cine
tice. la impact, în căldură. întrucît 
procesul fizic are loc. în vid. suda
rea poate fi aplicată pentru Îmbi
narea unei game largi de materia
le de bază.

Datorită concentrării puternice a 
energiei, pot fi sudate, intr-o sin
gură trecere, materiale cu grosimi 
pină la 100 mm. în plus, prin apli
carea sudării cu fascicul de elec
troni la realizarea unui subansam- 
blu (așa cum s-a procedat la suda
rea carcasei sincron pe pinionul vi
tezei a H-a de la autoturismul 
ARO-240), rezistenta mecanică a 
acestuia crește de 7 ori față de "ea 
corespunzătoare metodei obișnuite. 
După sudare, nu mai sint necesare 
nici tratamente termice, nici pre
lucrări mecanice. Ceea ce înseamnă 
productivitate înaltă, cheltuieli re
duse, calitate superioară. (Elena 
Mantu).

Xerograful „Moldoprint" și auxi
liarii lui sint realizări ale unui 
colectiv de cercetători de la Insti
tutul de chimie macromoleculară

Instalația de sudare cu fascicul de 
electroni

„Petru Poni" din Iași obținute în 
colaborare cu cadre didactice de la 
Institutul politehnic și specialiști ai 
Combinatului de fibre sintetice din 
localitate. Noul xerograf utilizează 
plăci acoperite cu polimeri foto- 
conductori produse pe baza unei 
soluții tehnice originale. înlocuin- 
du-se astfel plăcile cu seleniu pro
curate mulți ani din import. Prin 
caracteristicile lor. evidențiate și 
cu prilejul omologării, aparatul și 
auxiliarii ating performanțe supe
rioare, competitive cu cele ale pro
duselor similare străine și au chiar 
un avantaj față de acestea : durata 
de utilizare a plăcilor cu polimeri 
este mult mai mare, iar costul — 
cu 40—50 la sută mai redus. (Ma- 
nole Corcaci).

Acad. Cristofor Simionescu, șeful colectivului care a realizat aparatul 
„Moldoprint", analizează cu un grup de cercetători posibilitățile reali

zării unui xerograf cu tamburi și plăci cu polimeri fotoconductori

— Ce reprezintă anul 1979 pentru 
colectivul întreprinderii de materiale 
de construcții din Satu Mare ?

— Este, fără îndoială, cel mai greu 
an din cei 22 de ani de cînd există 
Întreprinderea. Anul acesta înseamnă 
pentru noi, practic, creșterea volu
mului producției cu peste 20 la sută. 
Sîntem conștienți că de punctualita
tea și calitatea muncii noastre de
pinde, în mare măsură, și realizarea 
planului construcțiilor de locuințe pe 
județ. Și nu numai în județul Satu 
Mare, ci și în alte județe.

— „Exportați" produse ale între
prinderii — de altfel voluminoase și 
greu de manipulat — și în alte ju
dețe vecine ?

— Aici e aici 1 
Din păcate, acest 
„export" de care 
vorbiți se face nu 
numai în județe 
apropiate — cum 
este județul Să
laj. care nu be
neficiază încă de 
o întreprindere 
proprie de pro
fil — ci și în alte 
județe îndepărta
te. cum sint Tul
cea. Dolj ș.a. Tri
mitem. de exem
plu. tocmai din 
Satu Mare. în 
aceste județe, 
grinzi pentru con
strucțiile agrozootehnice. Este un e- 
fort cu totul irațional. • care generea
ză. pină la urmă, pierderi. Prefabri
catele. încărcate în vagon, parcurg 
sute si sute de km. Și este vorba 
de mii și mii de tone. Manipulările 
care se fac cu încărcarea si descăr
carea repetată, ca si manevrele din 
timpul transportului fac ca multe din 
aceste prefabricate să fie deteriora
te. Primim reclamatii. cu toate că in 
ce ne privește nu avem nici o vină. 
Dovadă ? Aceleași prefabricate folo
site în județul nostru sînt apreciate, 
fiind de bună calitate.

— De ce credeți că apar asemenea 
practici antieconomice ?

— Datorită comodității, unei con
cepții total retrograde care mai 
există în rîndul unor funcționari cu 
drept de decizie. Eu nu cred că, la 
cea mai mică analiză economică, a- 
ceastă plimbare a grinzilor de care 
aminteam, de la Satu Mare prin 
toată țara, se justifică. Dar, deo
camdată, asta-i situația ! Cel puțin 
la această concluzie ne-au adus hîrti- 
ile, repartițiile, pe care nu le putem 
ignora.

— Considerați ca fiind cea mai 
bună soluție organizatorică actuala 
subordonare a „fabricilor de case" 
centralei materialelor de construcții ?

— în bună măsură am putea spune 
că și întreprinderea noastră este, de 
fapt, o fabrică de case, panourile 
pentru locuințe și construcții social- 
culturale avind cea mai importantă 
pondere in producția noastră. După 
cum se știe, infăptuirea programului 
de locuințe se află in sarcina directă 
a consiliilor populare. De ce atunci 
n-ar fi firesc, absolut logic, ca și fa
bricile de case să aibă această su

bordonare. în acest fel cred că s-ar 
asigura și o mai eficientă și ope
rativă coordonare a întregului pro
gram \de construcții de locuințe. în
ființarea unor puternice trusturi 
județene de construcții de locuințe 
care să aibă în subordine proiectarea 
(acum la Satu Mare există un cen
tru județean de proiectare, indepen
dent, care nu întotdeauna proiectea
ză după regulile eficientei econo
mice), construcția locuințelor (in 
prezent există o întreprindere ju
dețeană de construcții de sihe 
stătătoare) și o întreprindere ca a 
noastră ar fi, după părerea mea, bi
nevenită. Așa s-ar putea asigura, in
discutabil, o coordonare eficientă și

„Mai presus de orice, 
fiecare să-și facă 
exemplar datoria11

Convorbire cu maistrul 
Andrei ZAHA, 

secretarul organizației de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de ma
teriale de construcții din Satu Mare

operativă a tuturor lucrărilor de pro
iectare, producere a prefabricatelor 
și de construcție propriu-zisă de lo
cuințe. Și incă ceva : nu ar fi lipsit 
de importanță ca un asemenea trust 
să aibă in frunte, ca director, chiar 
un vicepreședinte al consiliului popu
lar județean.

— Este o propunere interesantă, 
care merită a fi analizată.

— Mai notați că în acest cincinal 
încep producția, potrivit planului, 
peste 40 de noi fabrici de case, care 
asigură, in fond, baza materială a 
construcțiilor social-culturale. Cine 
altcineva decît consiliul popular jude
țean poate administra mai bine o 
asemenea bază materială ?

— De doi ani întreprinderea dv. 
a trecut în rîndul unităților repu
blicane, făcind parte din Centrala 
industriei materialelor de construcții. 
Ce schimbări s-au produs in această 
perioadă ?

— Desigur, pot spune că în esență 
prin această măsură s-au înfăptuit 
premisele unui salt calitativ în acti
vitatea noastră. Aici, în producție, 
ne confruntăm cu probleme complexe, 
pentru a căror soluționare ar fi ab
solut necesar sprijinul competent și 
prompt al centralei.

Așa. de pildă, avem de construit 
în acest an o nouă hală și încă nu

știm cînd ne vor livra utilajele unii 
furnizori. Ca să nu mai spun de faptul 
că marea majoritate a conducătorilor 
de compartimente din centrală nici 
măcar n-au trecut prin întreprinde
rea noastră. Cu toate că probleme 
avem destule. Mă refer, bineînțeles, 
la probleme pe care nu putem să le 
rezolvăm cu forte proprii. Asa. de 
pildă, în orașul Tășnad avem o fa
brică de cărămizi, care, îndrăznesc 
să spun, este cea mai modernă din 
țară. Totuși, fabrica nu își atinge pa
rametrii proiectați din cauza unor 
deficiențe tehnice, imposibil de re
zolvat de colectivul nostru. Au venit 
specialiști din centrală, s-au întocmit 
planuri de măsuri și apoi nu s-a mai 

făcut nimic. Nu 
știm ce gindește 
centrala în a- 
ceastă privință. 
După cum nu 
știm care este 
punctul de vedere 
al centralei noas
tre in multe alte 
probleme... Cred 
că o mai directă 
și responsabilă 
implicare a cen
tralei in proble
mele majore ale 
producției este 
absolut necesară. 
Important este ca 
în sistemul răs
punderii fiecare 

să-și facă exemplar datoria, adică să 
rezolve concret toate problemele cu 
care se confruntă. Recent, a venit în 
întreprinderea noastră ministrul eco
nomiei forestiere și industriei mate
rialelor de construcții. Sperăm ca 
problemele pe care i le-am prezentat 
— destul de multe și complexe — 
să-și găsească soluționarea cuvenită.

— Sînteți președintele consiliului 
oamenilor muncii. Cum vă exercitați 
atribuțiile prevăzute de lege ?

— De mai multi ani partidul nos
tru a instituit conducerea colectivă si 
rezultatele s-au dovedit. Esențial este 
ca permanent să tii legătura cu reali
tatea. să știi să valorifici marile 
avantaje pe care le oferă conducerea 
colectivă. în ce mă privește, colabo
rez excelent cu directorul întreprin
derii. tovarășul Illyâs Adalbert, un 
om cu o experiență deosebită în pro
ducție, un foarte bun organizator. 
Sintem aici în consiliul oamenilor 
muncii 19 oameni, români, maghiari, 
germani. Toți gîndim și acționăm în 
spiritul aceluiași scop : să dăm tării 
cit mai multe prefabricate, de bună 
calitate. Cred că ar fi bine să se ela
boreze un cod al drepturilor și obli
gațiilor pe care le avem, un regu
lament de exercitare a acestei funcții.

— Ce vă supără cel mai mult la 
colaboratorii dv. ?

— Comoditatea. Mai precis, ten
dința de eludare a răspunderii. Este 
mare lucru să știi să le ceri oame
nilor din ce in ce mai mult, dar și 
să-i încurajezi, să-i determini să-și 
asume răspunderi tot mai mari.

Viorel SALAGEAN 
Octav GRUMEZA

800 000 cutii de car
ton de 50 tipodimen- 
siuni. De atita are ne
voie anual întreprin
derea de sticlărie me
naj din Bistrița spre a 
putea expedia magazi
nelor din țară cele 
peste 5 000 000 articole 
ale sale. Costul aces
tor ambalaje depășește 
2 500 000 lei. Sumă ce 
afectează simțitor cos
turile producției, deci 
și beneficiile între
prinderii. Dar nu nu
mai atit. Se știe bine 
că atit cartonul, cit si 
mucavaua sint mate
riale deficitare. Sti

clarii din Bistrița au 
găsit insă ■ o ieșire : 
ambalajele, după des
facerea produselor în 
magazine, să fie retur- 
nate întreprinderii de 
sticlă spre a le repune 
in circulație. De trai
nice. sint trainice. S-a 
demonstrat că ar mai 
putea fi refolosite de 
3—4 ori. Ambala
jele au fost astfel 
croite. încît după goli
re să poată deveni 
pliante, ca o simplă 
bucată de carton.

Așadar, producătorii 
de sticlă din Bistrița, 
la contractări, au pro

pus organelor Ministe
rului Comerțului Inte
rior această soluție. 
Răspunsul a fost insă 
categoric : ..Nu se poa
te. Recircularea amba
lajelor este incomodă". 
Nici un argument, nici 
o demonstrație practi
că n-au putut schimba 
„verdictul". „E inco
mod și basta !“. Ce în
seamnă însă situația 
actuală, cea „como
dă" ? Pe scurt, cîteva 
milioane de lei pierde
re. Cine înlătură ba
riera din drumul car
toanelor? (Gh. Crișan).

La taraba de materiale
Lume, lume 1 Ia 

poftește la tarabă ! 
Cine mai vrea, cine 
mai cumpără ? Ra
pid și fără reparti
ție, materiale de con
strucție pe-alese I Că 
dacă, nu ne-am făcut 
planul la construcții, 
vindem barem ma
teriale. Și ce dacă 
nu ne dă voie le
gea să livrăm la al
ții materialele ce 
ne-au fost repartizate 
pentru a ne face pla
nul de locuințe ? 
Las’că cerem noi alte 
materiale, că are sta
tul. Știm că unde-i 
lege, nu-i tocmeală. 
Da. parcă noi ne toc

mim ? Marfa o dăm 
la preț legal. Cum 
nu-i logic ? Doar sin
tem maeștri in sofis
me ! în fond avem și 
justificare : sîntem
sentimentali. Cum am 
fi putut noi refuza ru
gămințile fierbinți ale 
unor unități din sub- 
ordinea Ministerului 
Energiei Electrice, a 
Ministerului Trans
porturilor și Teleco
municațiilor, a Minis
terului Industriei
Construcțiilor de Ma
șini. a Ministerului 
Construcțiilor Indus
triale ? Și parcă am 
vindut mult : ia acolo

7 500 tone de ciment, 
420 tone de oțel be
ton. 120 tone tablă, 
225 tone țevi din oțel, 
54 000 mp geamuri I

Nota redacției : ați 
citit o posibilă ple
doarie în apărare a 
factorilor de răspun
dere din Centrala 
de constructii-montaj 
București. care au 
făptuit cele de mai 
sus nelegal, fără nici 
o justificare. Noroc 
că au fost stopați de 
organele de control. 
Altfel, cine știe cîte 
materiale mai aveau 
de gînd să vindă. 
(C. Cârlan).

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
COMBINATULUI INDUSTRIAL DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI BISTRIȚA 
care propune mereu beneficiarului — Institutul de cercetări metalurgice 
din București — alte termene de livrare a bancurilor pentru bare trase, 

restante de aproape doi ani de zile

Prima tranșă de... promisiuni a fost livrată I
Desen de Viorel SANDU
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NOI COMORI DIN NESFÎRȘITA 
ARHIVĂ DE SUB VATRA ȚÂRII

„Fanteziile lui Fariatiev“
de Alla SOKOLOVA

la Teatrul Național din București

• 0 creație originală a culturii Cucutenl: cuptorul de ardere evoluat
• Dacii, iscusiți constructori ai antichității • Tibiscum — un nou centru 
ceramic pe harta Daciei romane • Au fost cercetate pînă acum 80 de

așezări ale „metalurgiștilor" autohtoni din secolele III—XI

„Cavalerul medieval" de la Piua Pietrii

în perioada 9—11 martie a.c., Muzeul Țării Crișurilor din Oradea a 
fost gazda celei de-a XIII-a sesiuni anuale de rapoarte privind rezul
tatele cercetărilor arheologice întreprinse în cursul anului 1978. Orga
nizată sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste și a Aca
demiei de științe sociale și politice, sesiunea a reunit in cele cinci sec
țiuni de lucru peste 150 de cercetători din institutele de arheologie ale 
țării, cadre didactice universitare și specialiști din circa 40 de muzee. 
Bogăția și valoarea deosebită a datelor cuprinse in cele circa 170 de 
rapoarte prezentate ne-au îndemnat să adresăm unor reputat! arheologi 
rugămintea de a prezenta și comenta pentru cititorii „Scînteil" noută
țile pe care le-a adus anul arheologic 1978.

un mare

Un aport substanțial la tezaurul
istoriografiei noastre

D.M. Pippidi : ..Campaniile de să
pături ori numai sondajele efectuate 
în cele 262 de stațiuni arheologice de 
anul trecut (prin el însuși numărul 
acesta atestă avintul fără precedent 
al cercetării arheologice, prețuirea 
acordată astăzi disciplinei noastre) 
au îmbogățit tezaurul documentar a- 
cumulat pînă în prezent cu noi date 
de mare valoare, in domenii priori
tare ale istoriografiei naționale — 
cunoașterea civilizației traco-daco- 
getice. studierea epocii romane, for
marea poporului român, constituirea 
statelor feudale românești. Și in anul

care a trecut s-a dovedit că rezultate 
substanțiale, de înaltă rigoare știin
țifică se obțin acolo unde cercetarea 
se desfășoară practic pînă la epui
zarea obiectivului arheologic. în fine, 
as dori să subliniez, ca o ultimă ca
racteristică a anului arheologic pre
cedent. participarea masivă — de or
dinul miilor — a elevilor și studen
ților la campaniile de săpături, 
ceea ce a slujit nu numai desfășurării 
cercetărilor, ci și educării tinerilor 
în spiritul respectului si prețuirii 
fată de înaintași, al răspunderii pen
tru destinele de astăzi ale patriei".

Deva) unde a fost cercetat 
complex termal, compus din 3 băi pu
blice. ori cele de Ia Tibiscum-Jupa 
(lingă Caransebeș) unde au fost scoa
se la iveală un atelier de sticlărie, 
un altul de fierărie, precum si un 
cuptor de olar — primul de acest gen 
cunoscut în Banatul roman, ceea ce 
atestă existenta unui nou centru 
ceramic pe harta Daciei romane. 
Pulsul puternic al vieții romane pe 
întreg teritoriul Daciei este ușor de 
sesizat si in așezările sătești de epo
că ; așezarea rurală de la Mică Sasa 
— Sibiu dispunea de cuptoare de ars 
ceramică, iar la Lăpusnicel 
Severin o construcție era 
cu un sistem de încălzire 
losea și în marile orașe.

Date noi de incontestabilă însem
nătate a furnizat anul trecut in legă
tură cu sistemul defensiv al Daciei 
romane, cu trupele romane staționa
te aici — după cum se știe factori 
importanți ai procesului de romani
zare ; pe baza unor ștampile au fost 
atestate — pentru prima dată pe te
ritoriul tării — . trupe din Legiunea 
a IH-a Gallica si a VII-a Gemina în 

. marele castru de la Porolissum — 
Moigrad, in Sălaj".

— Caras- 
înzestrată 
ce se fo-

In urma cercetă
rilor întreprinse nu 
departe de vărsa
rea lalomițel in 
Dunăre (în vatra 
satului Piua Pietrii) 
s-au descoperit ur
mele unui înfloritor 
oraș medieval. Pe
rioada sa de pros
peritate coincide 
cu domnia Iul Mi
hai Viteazul, core 
era de altfel origi
nar de aici.

Pe teracota din 
Imagine a fost gra
vată silueta unul 
cavaler medieval, 
purtînd întreaga 
„recuzită" de epo
că. (Săpături în
treprinse de Muzeul 
de Istorie al Repu
blicii Socialiste 
România și Muzeul 
județean Ialomița).

Teritoriu intens
din cele mai

Eugen Comșa : „Cercetările arheo
logice din 1978 au îmbogățit, uneori 
chiar spectaculos, știrile despre via
ta colectivităților umane de pe teri
toriul patriei in comuna primitivă, 
aducind noi mărturii despre intensa 
si neîntrerupta locuire a acestei zone 
din cele mai vechi timpuri. Două 
cercetări mi se par mai importante 
pentru epoca paleoliticului și anume 
cele de la Ciuperceni — Teleorman 
și Cotu-Miculinți — Botoșani. în cel 
dinții caz. deoarece pentru prima dată 
in tara noastră s-au descoperit. în- 
tr-o situație stratigrafică certă — «in 
situ», cum spunem noi — unelte a- 
parținlnd așa-numitei «culturi de 
prund» de la începuturile paleoliti
cului. în cel de-al doilea, pentru că 
aici s-a făcut o descoperire pe care

și continuu locuit 
vechi timpuri
nu ezit să o calific ca excepțională 
— un atelier de prelucrare a coar
nelor de reni si o serie de unelte de 
o complexitate neobișnuită pentru 
acea vreme.

Pentru perioada neoliticului s-au 
adus contribuții Însemnate la cu
noașterea ariei de răsprndire a unor 
culturi ale acestei epoci ; cele mai 
multe se referă la cultura Cucuteni, 
deosebit de importante fiind in acest 
sens cercetările de la Ariușd. unde 
a fost descoperit un grup de .cup
toare de olărie ; prin cercetările din 
diferite puncte s-a dovedit că pur
tătorii culturii Cucutenl au inventat 
cuptorul evoluat, compus din două 
încăperi suprapuse, cu ardere re
glabilă".

Mesaj din neolitic

Vocația constructivă a geto-dacilor La Parța (Timiș), unde se des
fășoară de un secol săpături 
arheologice sistematice, au fost 
scoase la Ivealâ splendide vase 
antropomorfe. în imagine, un 
vas datat în jurul anului 2800 
l.e.n., purtînd peste veacuri 
mesajul dragostei pentru fru
mos a oamenilor ce-au trâit pe 
aceste meleaguri acum aproa
pe cinci milenii. (Sâpâturi reali
zate de Muzeul de istorie al 
Transilvaniei în colaborare cu 
Muzeul Banatului).

noi indicii privind O îndelungată con
tinuitate de locuire — aproximativ 
din jurul anului 200 l.e.n. și pină la 
începutul veacului al IV-lea e.n. ; 
s-au dezvelit aici locuințe, un cuptor 
de ars oale, s-a pus in evidentă o 
exploatare de minereu de fier : și 
ceea ce este deosebit de important 
aici se poate urmări prezenta daci
lor și după cucerirea romană ; ală
turi de aceștia se așază aici însă și 
coloniști romani (așa cum lasă să 
se întrevadă resturile unui sistem de

încălzire a locuințelor). Fapt sem
nificativ populația daco-romană 
este documentată indubitabil în zonă 
și in secolul al IV-lea.

Continuarea sau revenirea stăpî- 
nirii romane pe unele teritorii daci
ce — cu consecințe pozitive pentru 
consolidarea întregii romanități nord- 
dunărene — ’au primit atestări noi 
Prin cercetările de la Tropaeum Tra- 
iani, Capidava, Sacidava și Dinoge- 
ția din Dobrogea sau de la Pietroa
sele — Buzău și Sucidava-Celei in 
Oltenia.

Statornici pe glia strămoșeasca
„în anul care a 

adevărată arhivă a 
este pămintul patriei 
furnizeze noi si pre- 
privlnd continuitatea

Nicolae Chidioșan : „în chip fi
resc. in preajma aniversării a 2 050 
de ani de la făurirea statului lui Bu- 
rebista. cercetările arheologice au 
abordat multiple aspecte ale civili
zației geto-dacice.

Noile date furnizate vin să com
pleteze. de pildă, imaginea noastră 
asupra unul popor cu o vocație con
structivă remarcabilă, priceput în 
arta construcțiilor, stăpin pe cunoș
tințe tehnico-stiințifice avansate, ca
pabil să realizeze lucrări de mare 
anvergură care stimesc și azi uimi
rea. La Cotnari, prin cercetările din 
anul trecut a putut fi cunoscută mai 
în profunzime marea așezare fortifi
cată din secolele IV—II l.e.n. ce do
mina stepa Jijiei ; pe promontoriul 
de aici — apărat din 3 părți natural 
— în zona cea mai primejduită, de 
circa 100 metri lungime, a fost ridi
cat un val de oămint cu palisadă din 
bîrne de stejari. înalt de 14,40 metri, 
în fata căruia se afla un șanț adînc 
de 6 metri și lat în partea superioa
ră de 22 metri. Tot în anul trecut a

fost studiat aid sl un val de pămînt 
lung de circa 7 km. ce înconjura 
așezarea și a cărui tnăltime depă
șește și astăzi pe alocuri 4 m.

La Cugir. de asemenea, cercetările, 
continuate în anul trecut, au surprins 
mari lucrări edilitare, amenajări de 
anvergură prin tăierea efectivă a 
virfului platoului, terasarea terenu
lui și ridicarea unor ziduri ale căror 
temelii sint săpate în mai multe 
locuri chiar în stînca dealului.

Importante contribuții au adus să
păturile arheologice ale anului tre
cut la cunoașterea unor aspecte ale 
spiritualității geto-dacice 
cenata — Olt a 
vatră de cult în 
plasat vase si 
portanta acestei 
rezidă nu numai . „
o nouă mărturie privitoare la creațiile 
plastice antropomorfe la geto-daci. ci 
si în aceea că oferă indicii des
pre unitatea vieții spirituale a 
strămoșilor noștri, «cultul vetrei» fi
ind atestat și în alte părți ale ariei 
dacice".

Dan Gh. Teodor 
trecut, această 
neamului care 
a continuat să 
tioase dovezi 
neîntreruptă, statornicia daco-roma- 
nilor și apoi a românilor în vatra da
cică. La Sighișoara locuințele dezve
lite atrag atenția, ca șl la Bratei, asu
pra faptului că starea economică a 
populației continuă să fie multă vre
me după anii 271—274 incă foarte 
bună, ceea ce arată că populația 
daco-romană, rămasă pe loc, a conti
nuat să trăiască in aceleași forme 
tradiționale de viață, găsind soluții 
de conviețuire cu popoarele migra
toare.

La Drăgești — Vaslui, la Gropșant 
— Olt. la Davideni — Bacău docu
mentele arheologice atestă o popu
lație sedentară ce practică agricultu
ra. La Sima — Prahova a fost des
coperit un nou cuptor de redus mi
nereul de fier (tot aici se mai găsi
seră anterior alte trei) — ceea ce .ri
dică la circa 80 numărul așezărilor 
în care au fost găsite vestigii ale re
ducerii minereului de fier. Evident,

cei ce exercitau o atare ocupație nu 
puteau fi decît băștinași, singurii 
care, exploatîndu-le din vechime, cu
noșteau locurile de unde puteau fi 
extrase și aveau și cunoștințele teh
nice necesare prelucrării metalelor. 
La Budureasca, unde alături de un 
cuptor de redus minereu (al VII- 
lea identificat aici) s-au cercetat 
ateliere pentru executarea obiectelor 
de podoabă (în număr de 12), la 
Cireșanu — Prphova, la Valea Seacă 
— Bîrlad și înalte locuri a fost de- 
monstrată, de asemenea, existența 
unor importante centre economice și 
culturale.

De un cert interes se dovedesc a 
fi și informațiile privitoare la orga
nizarea social-politicâ a românilor în 
epoca feudalismului timpuriu — e- 
poca închegării celor dinții forma
țiuni statale românești. La Slon — 
Prahova, de pildă, cercetările din 
acest an au completat datele despre 
dimensiunile celor 5 «reședințe cne- 
ziale» de aici din secolele X—XIII, 
de patru ori distruse de pecenegi, 
cumani și tătari și tot de atîtea ori 
renăscînd din cenușă".

Șl în cazul Allei So
kolova, autoarea pie
sei „Fanteziile Iul Fa- 
riatiev" (jucată deja 
— pentru autenticita
tea și finețea universu
lui psihologic — în mai 
multe țări socialiste și 
la Paris), ca și in cel 
al și mal ilustrului 
dramaturg sovietic Al. 
Vampilov — Cehov 
rămîne nu numai ma
rele model literar, cit 
mai ales creatorul care 
a știut In chipul cel 
mai fascinant să facă 
din teatru o oglindă, 
pe cit de sensibilă pe 
atît de necruțătoare, a 
năzuințelor și limite
lor umane.

Regăsim In „Fante
ziile lui Fariatiev" 
(traducerea: Tudor Ste- 
riade și Călin Florian), 
alături de motive, at
mosfera și particulara 
îmbinare a dramaticu
lui cu comicul tipic 
cehoviene, aceeași zba
tere în banal, aceeași 
aspirație a sugerării 
dîncimii suferinței u- 
mane, același patetism 
al autodefinirii, în ra
port cu un adevăr 
identificat și ridicat la 
cel mai înalt rang, a- 
ceeași reflectare a că
utării unui sens, care 
să dea energia necesară 
vieții, noi impulsuri 
existentei.

Cunoașterea și defi
nirea de sine, posibi
litatea și calitatea co
municării cu ceilalți, 
concepția asupra vieții 
în genere, manifestă
rile cele mai impor
tante ale eroinelor gra
vitează în jurul împli
nirii sentimentale. îm
plinire care, in cazul 
Alexandrei., înseamnă 
a fi iubită de cineva 
anume, iar in cel al 
mai tinerei Liuba — 
înseamnă a putea iubi 
în general și a avea 
curajul de a o spune.

în micul, dar simbo
licul univers al fami
liei din care bărbatul 
lipsește (tatăl lucrează 
pe un vapor), și în care 
mama — oricite efor
turi ar face — nu nu
mai că nu poate aranja 
lucrurile. dar nici 
nu-și poate înțelege 
cu adevărat fetele și 
cu atît mai'mult deve
nirea destinelor lor — 
Fariatiev e „omul care 
aduce ploaia". El adu
ce. mai Intîi. o calitate 
pe care o împărtășește 
și mătușa sa: capaci
tatea de a înțelege si 
a stabili un dialog. El 
aduce — odată cu pu
terea de a iubi, cura
jul de a-șl mărturisi 
iubirea și asuma eșecul

— un suflu de spe
ranță și generozitate. 
Fariatiev aduce argu
mentul credinței în 
oameni, al forței ima
ginației și fanteziei de 
a înnobila viața.

Profesoară de muzi
că (Sașa), studentă 
(Liuba), stomatolog 
(Fariatiev), persona
jele Allei Sokolova 
duc o viată modestă. 
Universul lor e îngust. 
Orașul în care locuiesc 
li se pare cenușiu și 
limitat față de lumi
nile și grădinile Kie
vului. Neliniștea lor 
sufletească și existen
țială e cu atît mai dra
matică; aspirațiile de 
împlinire — cu atît 
mai firești.

Regizoarea Anca O- 
vanez s-a dispensat de 
valoarea (de substanță 
și de contrast drama
tic) a acestui punct de 
pornire.

Spectacolul ne pune 
din primul moment in 
fața unei lumi con- 

'strulte după legile 
metamorfozei poetice 
și simbolice. O lume 
ce stă sub semnul zbo
rului Timpului. O lume 
de o anume vetustețe. 
(Scenograful George 
Dorosenco imaginează 
Interioare somptuoase, 
cu draperii, perdele, 
cuverturi, fete de mese 
alb-crem — toate bro
date, cu mese in care 
porțelanurile și argin
tăria sint așezate eu 
ceremonial aparte. E- 
roinele sint îmbrăcate 
după ultime și ex
trem de rafinate jur
nale ce cultivă moda 
„retro").

începutul spectacolu
lui evocă prin sonori
tăți (muzica: Ștefan

Zorzor), prin tăcerile 
prelungi, prin mișcarea 
scenică — în același 
stil de teatru poetic — 
o familie bintuită și 
sfișiată de nostalgii sau 
ulcerată de dureri tăi
nuite.

Silvia Popovici tră
iește cu intensitate re
semnarea. deprimarea 
și trezirea la viată a 
eroinei, gingășia ei, 
îneîntarea și strînge- 
rea de inimă cu care»! 
privește pe Fariatiev 
ori elanul fugii ei — 
stilizînd subtil replici
le realiste. Tanti Co
cea (mătușa) compune 
cu discreție, modulind 
inteligent și percutant 
un dialog care e. de 
fapt. în mare măsură, 
o voce a amintirii și 
un întins monolog. Ta
mara Cretulescu îm
prumută la început 
Liubei o acreală și un 
ton masculin cam e- 
xagerate — pe care le 
dozează apoi mult mai 
bine, insinuîndu-le re
plicilor. Cu remarca
bilă profesionalitate. 
simt al amănuntului si 
măsurii. conturează 
Ileana Stana Iones- 
cu rolul unei mame 
generoase, dar limita
te și mai ales neputin
cioase. Căldura, since
ritatea. modestia — 
forța de convingere și 
sugestie erau cerințe 
ale rolului lui Faria
tiev. pe care Al. Dra
gan le pune convingă
tor în evidentă, adău- 
gindu-Ie o notă — sub
tilă — de fragilitate Si 
(totuși) incertitudine — 
care dau o complexi
tate neașteptată per
sonajului.
Natalia STANCU

; la Sprîn- 
fost identificată o 
jurul căreia s-au 

o statuetă. Im- 
ultime descoperiri 
în faptul că adaugă

Două civilizații strins împletite
Doina Benea : „Cred că pentru is

toria Daciei romane, ca si pentru 
procesul romanizării ar merita sub
liniate înainte de toate contribuțiile 
care adîncesc cunoașterea înfloritoa
rei vieți economice și culturale a Da
ciei romane. Cercetările întreprinse

la Ulpia Traiana Sarmizegetusa — 
prin care au fost dezvelite, thtre al
tele. două edificii de mari dimensiuni 
— aruncă noi lumini asupra puterni
cei dezvoltări a metropolei dacice. 
Concluzii asemănătoare permit si să
păturile de la Micia (Vețel — lîngă

De o deosebită Însemnătate ni se 
par a fi citeva dovezi noi aduse in 
anul trecut asuora integrării efective 
a geto-dacilor in viata economică și 
politico-militară a provinciei, asupra 
conviețuirii dacilor cu coloniștii si 
soldați i romani. Astfel, ilustrînd îm
pletirea obiceiurilor dacice si roma
ne, inventarul foarte bogat al unui 
mormint de incineratie descoperit la 
Barboși-Galați — o fibulă de aur în 
greutate de 21 grame, un opaiț, trei 
monede romane imperiale. 3 amfore, 
alături de ceramică tipic dacică (ce
lebra cățuie) — permite supoziția că 
aici era înmormîntat un important 
personaj roman de origine dacică.

La Sura Mică — Sibiu, sondajele 
și săpăturile de anul trecut au oferit

Mărturii ale străvechilor legături
dintre țările romane

Ștefan Olteartu. Panait I. Panait: 
„Importante cistiguri informaționale 
a dobindit prin cercetările arheolo
gice de anul trecut si medievistica. 
Prin săpăturile de la Adjud, Tg. Tro- 
tus si Piua Pietrii s-au obtinut. de 
pildă, date noi asupra genezei orașe
lor medievale românești ; prin cele 
de la. Străulești si Mănești — noi 
știri cu privire la raporturile dintre 
sat si oraș în evul mediu și la pu
ternica influentă pe care orașul a 
avut-o asupra satelor din împreju
rimi.

Importante indicii pentru cronolo
gia și tehnica de construcție a cetă-

strecurătoarea Popeștigetică și opaițul de la

tilor au adus-o cercetările din anul 
trecut asupra fortificațiilor feudale 
de la Mălăești. Chioar. Lita. Jdioa- 
re. Giurgiu și Turnu. Ele au adus 
contribuții interesante la cunoașterea 
sistemului defensiv al țărilor româ
ne în evul mediu.

. însemnătate în 
tei si a ființei 
român. '

în fine, prin ..
ce din anul trecut s-a pus in lumină 
un nou aspect al legăturilor tradițio
nale dintre țările române. S-a dove
dit astfel existenta la Tirgoviște și 
București a unor cartiere de rezi
dentă moldovenească, semn al vigu
roaselor relații ce uneau cele două 
țări ; cercetările arheologice au in
firmat faptul că ctitoria lui Vasile 
Lupu de la Stelea — Tirgoviște ar fi 
cea dinții ctitorie moldovenească pes
te Milcov. relevînd că asemenea cti
torii sint mai vechi cu peste un secol".

sistem de mare 
apărarea independen- 
de neam a poporului

cercetările arheologi -

Desigur, în rîndurlle de față 
n-au putut fi înmănuncheate de
ed o parte a rezultatelor săpă- 
turiior arheologice de anul tre
cut, volumul de știri și infor
mații pe care l-au furnizat aces
tea fiind cu mult mai bogat, mai 
cuprinzător. Important este ca 
întreg acest baga| de date noi 
să fie integrat cu mai mare 
operativitate decit in anii tre- 
cuți circuitului științific și pu
blic. Aceasta spre folosul gene
ral al științei noastre istorice șl 
nu mal puțin al imensei mase 
de cititori pentru care Istoria 
reprezintă intiia sa carte.

Anchetâ realizată de 
Silviu ACHIM

Foto : Eugen Dichiseanu

cinema
• Police Python 357 : SCALA — 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, BUCU
REȘTI.— 9,15; 12; 14,45; 17,15; 20, 
FAVORIT — 9,15; 12; 14,45; 17,15.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
18,45; 20.45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18 r 20,15.
• Cobra : LUCEAFĂRUL — 9; 11: 
12,45: 14,30; 16,30; 18,30; 20.30, FES
TIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Intre oglinzi paralele : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
30,15, GIULEȘTl — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.

• Stepa t CINEMA STUDIO — 
10; 12,30; 15; 17,30; 30.
• Soarta Aurei și Argentinei :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRI VITA — 8,30; 10,30; 12,30:
14,30; 16,30; 20,30, VOLGA — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
MIORIȚA — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45:
12,15; 13,45, Front In spatele fron
tului — 15,30; 19 : DOINA.
• Al patrulea stol : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• O simplă problemă de timp : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Furtuni de vară : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Politia este învinsă : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Strălucirea soarelui — 9,45;
11,45, Procesul Ioanei d’Arc — 
18,30; 20,30 ; CINEMATECA.
• Vlad Tepes : BUCEGI — 9; 12;
15,30; 19. FERENTARI — 10; 13;
16; 19.
• Lanțul Amintirilor : LIRA — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15, POPULAR
— 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• Excursie ciudată s DRUMUL 
SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15.30; 18; 
20.
• 80 de husari : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Drumuri tn cumpănă : PACEA

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 80,15.
• Masca de apă j MELODIA — 9; 
11; 13,15; 15,15; 17.45; 20, GLORIA
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Avocata : VIITORUL — 9; U; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Prefectul de fier : FLOREAS- 
CA — 11; 13; 15; 17,30; 20.
• Omul fără identitate : MUNCA
— 11; 13; 15; 17.
• Șeriful din Tennessee : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga* î FLACĂRA - 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Aurul lui Mackenna 5 COSMOS
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Totul pentru fotbal : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15.

• A fost odată tn clasa I : PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele — 10. Viața 
unei femei — 15, însemnările unui 
necunoscut — 19.30, (sala Atelier): 
Zoo — 10,30, Fata din Andro* — 
15,30, Elegie — 30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Români : Concert simfo
nic pentru elevii liceelor. „Pagini 
din istoria muzicii". Clasicismul.

„Acta Musei
Porolissensis“

Recent apărut, cel 
de-al doilea număr al 
anuarului Muzeului de 
istorie și artă din Za
lău, rod al muncii pli
ne de dăruire al unor 
harnici, și competenți 
intelectuali din această 
parte a țării. însu
mează, în aproape 
500 de pagini, 49 de stu
dii. majoritatea axate 
pe date privind isto
ria veche pe meleagul 
Țării . ....................
bogat 
urme 
și in 
fice și folclorice 
trate in toată acurate
țea lor. Rod al preo
cupărilor colectivului 
Muzeului de istorie și 
artă din Zalău și al 
colaboratorilor lui. în
tregul conținut al anu
arului vine să probeze 
prin date noi existen
ta noastră multimile
nară ne aceste locuri.

Trebuie spus, din 
capul locului, că publi
cația Acta Musei 
rolissensis 
precedată de 
mă de alte 
printre care 
monografiile : 
tea dacică de 
ca" tn 1968, 
roman de la Buciumi'

nu- 
1977, 

ur-

Silvaniei, ținut 
nu numai în 

arheologice, dar 
valori etnogra- 

păs-

Po- 
fost 
sea-

a 
o 
apariții, 
amintim 

„Ceta- 
! la Mar- 

„Castrul

1972 și „Catalogul co
lecției de monede an
tice existente în mu
zeul din Zalău".

Față de primul 
măr apărut în 
cel de-al doilea .
mind, cu midi excep
ții. aceeași structurare 
a capitolelor, ni se 
pare mai judicios al
cătuit

Din primul capitol 
— istorie veche și ar- 
heologie — reținem : 
„Raport preliminar de 
cercetare arheologică 
efectuată la așezarea 
neolitică de la Zăuan" 
(județul Sălaj) de 
Eva Lako și, sub 
semnătura lui Alexan
dru V. Matei. „Trei 
morminte din- sec. III 
l.e.n. descoperite la 
Zăuan" (jucjețul Sălaj). 
Capitolul următor, is
torie veche, cuprinde, 
printre altele, o inte
resantă prezentare a 
cetăților medievale 
timpurii din județul 
Sălaj de către Andrei 
Adrian Rusu și trei 
studii despre tezaure 
monetare descoperite 
în trei localități din 
Sălaj, semnate ds Eu
gen Chirilă și Vasile 
Lucăcel. Ni se pare

demnă de menționat 
. lucrarea lui Paul A- 
brudan. din capitolul 
istorie modernă. Inti
tulată „Participarea 
românilor din comita
tele Solnocul de mij
loc și Crasna la revo
luția de la 1848". iar 
din epoca contempora
nă. studiul lui Ioan 
Tomole, „Atitudinea 
populației sălăjene 
față de actul unirii 
Transilvaniei cu Româ
nia".

în continuare, la ca
pitolul V — istoria 
culturii și muzeogra
fie, Ana Cânda aduce 
date importante cu pri
vire la „Cartea româ
nească veche in jude
țul Sălaj", iar in par
tea de etnografie. Cor
nel Grad se referă la 
unele „Date noi pri
vind răspindirea icoa
nelor pe sticlă în ju
dețul Sălaj".

Acta Musei Porolis- 
sensis, bogat tn conți
nut, constituie un pre
țios documentar pri
vind rezultatele cerce
tărilor asupra trecu
tului și prezentului ve
trei Silvaniei.

loan MUREȘAN

Dirijor : Grigore losub. Solistă > 
Delia Bugarin — 11, (sala mică a 
Palatului) : Recital de lieduri al 
baritonului Dan llordăcbescu și al 
mezzosopranei Ruxandra Vlad — 
20.
• Opera Română : Coppella — u. 
Conacul cu stafii — 19
• Teatrul de operetă : Leonard
— 10,30, My Fair Lady — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10. Leonce 
și Lena — 15, O scrisoare pierdută
— 10,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Alibi — 10,30, Tineri căsătorit! 
caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Emlgrantii — 
10,30, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 15, Cititorul de 
contor — 19,30.

• Teatrul de comedie : Pilcul —
10.30, Cercul de cretă caucazian
— 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Adio, 
Charlie — 15, Audientă Ia consul
— 19,30, (sala Studio) : Carambol
— 10,30, Craii de curtea veche —
15.30, Conversație... — 20, (la Sala
Palatului) : Mita tn sac — 16;
19.30,
• Teatrul Gluleștl (sala Glulești): 
Cocoșelul neascultător — 10, Co
medie fără titlu — 19,30, (sala Ma
jestic) : Serenadă tirzie — 10, O 
familie îndoliată — 15, Goana — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 11. Cu 
femeile nu-i de glumit — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
11, Nevestele vesele din Boema — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Ucu- 
ultucu — 10, Scene din viata unul 
bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se clntă pe la noi 
— 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pino
cchio — 10,30, Nota zero la pur
tare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sinziana — 10; 12. Pescarul și no
rocul — 17.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ" — 10: 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează nu oftează — 19,30.
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului „Kathimerini“ din Atena
(Urmare din pag. I)
Conviețuirea pașnică între cele două 
comunități, integritatea si indepen
denta Ciprului. O asemenea solu
ționare a problemelor — care, fără 
îndoială, se poate realiza prin activi
tatea țărilor direct interesate — va 
exercita o puternică influentă în 
direcția accentuării politicii de co
laborare si pace In Balcani, în Me- 
dlterană si. totodată, va influenta 
favorabil procesul de destindere si 
securitate in Europa si în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Actul final de 
la Helsinki a constituit un suc
ces pe calea edificării securită
ții europene. Ulterior insă, nu 
se poate spune că s-au făcut 
progrese prea mari in această 
privință. Ce credeți că ar trebui 
făcut in viitor pentru a da un 
nou impuls acestui proces ?

RĂSPUNS : Conferința pentru 
securitate si cooperare de la Helsinki 
si documentele care au fost semnate 
cu acel prilei au constituit. Intr-ade
văr. un eveniment istoric în viata 
Europei, au dat un puternic impuls 
cursului destinderii si securității. Din 
păcate, datorită schimbărilor petre
cute in viata internațională, cit si 
faptului că nu s-a acționat cu toată 
perseverenta pentru înfăptuirea do
er entelor semnate la Helsinki, spe- 
ra..<ele pe care popoarele si le-au 
pus nu au fost încă împlinite. Ți
nând seama de necesitatea continuă
rii cursului spre destindere si coope
rare în Europa, ca si în întreaga 
lume, considerăm necesar să se in
tensifice colaborarea dintre țările 
europene în vederea înfăptuirii tu
turor documentelor semnate la 
Helsinki. Noi acordăm o mare în
semnătate reuniunii din 1980, de la 
Madrid, care ar trebui să dea un nod 
sl puternic impuls în această direcție, 
în mod deosebit. România consideră 
că trebuie pus un accent mai puter
nic pe problemele dezangajării mili
tare. ale dezarmării — aceasta re- 
prezentind un factor esențial pentru 
politica de securitate, destindere si 
pace.

ÎNTREBARE: Care sint, in 
concepția dumneavoastră, direc
țiile principale de acțiune pen
tru instaurarea unei noi ordini 
internaționale, economice si po
litice ?

RĂSPUNS : După cum este cunos
cut. existenta unui număr mare de 
țări slab dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare. împărțirea lumii in țări 
bogate si Sărace, ca rezultat direct al 
îndelungatei dominații coloniale si 
imperialiste, constituie Una din pro

Astăzi sosește in țara noastră primul ministru 
al Republicii Elene, Constantin Karamanlis

(Urmare din pag. I)
zii $i demnității naționale. Aceste 
îndelungate tradiții au creat temelia 
trainică a unor sentimente de prie
tenie, stimă și respect reciproc.

Un puternic impuls pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-elene l-au dat Intîl- 
nirile și convorbirile la nivel înalt 
prilejuite de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Grecia, în 1976, 
și vizita efectuată anterior in 
țara noastră de primul ministru Con
stantin Karamanlis. Documentele și 
înțelegerile conyenite cu aceste pri
lejuri au pus in evidență conver
gența pozițiilor in ce privește marea 
însemnătate care se acordă statorni
cirii unui climat trainic de prietenie 
și încredere între toate statele din

1

Puternică mobilizare 
pentru înfăptuirea 

hotărârilor Consfătuirii 
cu cadrele de conducere 

din economie
Trăsătura esențială a actualității 

interne in săptămina pe care o în
cheiem o constituie puternica mobili
zare a tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din economie pentru tra
ducerea exemplară în viață a hotă- 
ririlor adoptate de Consfătuirea cu 
cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricul
tură. a indicațiilor desprinse din cu- 
vintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Încheierea lucrărilor 
consfătuirii. Pulsul susținut al acti
vității economiei a fost potentat în 
această săptămînă și de faptul că 
practic a mai rămas aproximativ o 
decadă pină la sfîrșitul primului tri
mestru al acestui an hotăritor al cin
cinalului — trimestru pe care toate 
colectivele doresc să-l Încheie cu un 
bilanț pozitiv.

Preocuparea centrală a oamenilor 
muncii a constituit-o realizarea. în 
Întregime și în mod ritmic, a pro
ducției fizice planificate la toate 
sortimentele, a prevederilor planului 
pentru export, concomitent cu recu
perarea restantelor. Este o preocu
pare care se impune cu atît mai 
mult, cu cît restantele semnalate 
în acest an se referă tocmai la pro
duse de mare utilitate pentru econo
mie — in general realizarea planului 
producției fizice, în mod integral, la 
toate sortimentele fiind o necesitate 
obiectivă. Se vădește astfel o dată in 
plus că clasa noastră muncitoare în
țelege pe deplin rațiunile economice 
care impun ca in domeniul produc
ției fizice să nu existe datorii neono
rate. contracte economice aminate, 
întrucit orice rămînere în urmă, la 
orice produs, din cele planificate, 
poate deregla funcționarea comple
xului mecanism al economiei națio
nale.

Remarcabil este deopotrivă faptul 
că pe fondul eforturilor pentru reali
zarea exemplară a prevederilor can
titative ale planului s-a detașat net. 
șl în această săptămînă. strădania 
pentru afirmarea tot mai puternică a 
factorilor calitativi ai dezvoltării eco
nomice — in spiritul orientărilor re
centei consfătuiri. Un șir de colective 

blemele cele mal complexe ale vieții 
internaționale contemporane. Ca tară 
socialistă în curs de dezvoltare. 
România acționează activ. în cadrul 
grupului țărilor in curs de dezvoltare, 
în vederea lichidării acestei stări de 
lucruri, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice si politice Interna
tionale. în această privință avem în 
vedere să se aiungă la hotăriri co
respunzătoare. cu participarea tutu
ror statelor — atît a țărilor în curs 
de dezvoltare, cît si a țărilor dez
voltate. Considerăm că țările socia
liste au un rol important în această 
privință. îndeosebi în ce privește 
adoptarea unor măsuri ferme care să 
permită un progres mai rapid al ta
rilor slab dezvoltate. Desigur, este 
necesar ca insesi țările în curs de 
dezvoltare să facă eforturi mai sus
ținute. să întărească conlucrarea si 
solidaritatea dintre ele ; dar. în ace
lași timp, se impune un sprijin mult 
mai puternic din partea țărilor dez
voltate. care au. In această privință, 
chiar si anumite obligații fată de ță
rile în curs de dezvoltare. Este nece
sar să se aiungă la un raport cores
punzător între preturile materiilor 
prime si preturile produselor indus
triale. la realizarea unei colaborări 
economice bazate ne echitate între 
toate statele, să se creeze condiții 
pentru accesul mai larg, si în condiții 
avantajoase, al țărilor rămase in 
urmă la noile tehnologii si cuceriri 
ale stiintei si tehnicii universale. 
Trebuie adoptate si alte măsuri care 
să așeze realmente relațiile econo- 
mite dintre state ne principii noi. de 
egalitate si echitate, de colaborare 
reciproc avantajoasă. O asemenea 
orientare, o asemenea nouă ordine in 
relațiile economice si politice inter
naționale corespund, nu numai inte
reselor țărilor in curs de dezvoltare, 
dar si celor ale țărilor dezvoltate, ale 
tuturor statelor lumii, avînd. totodată, 
o influentă puternică asupra stabili
tății economice mondiale, asupra po
liticii de pace in întreaga lume.

ÎNTREBARE : După sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. au fost puse in mișcare 
noi proceduri și mecanisme ale 
negocierilor pentru dezarmare. 
Cum apreciază România cele în
treprinse pină in prezent pe 
plan internațional pentru reali
zarea dezarmării și ce credeți 
că ar trebui să se facă pentru 
a se accelera acest proces ?

RĂSPUNS : România consideră că 
problema dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, consti
tuie o preocupare esențială a zilelor 
noastre, o cerință fundamentală a 
înfăptuirii politicii de destindere si 
dezvoltare economico-socială a po
poarelor. de progres general.

Balcani, fără deosebire de orînduire 
socială, transformării acestei regiuni 
într-o zonă a păcii, colaborării și 
bunei vecinătăți, hotărîrea celor două 
țări de a promova consecvent un a- 
semenea curs.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „relațiile tradiționale de 
prietenie și de conlucrare româno- 
elenă în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural-artistic și 
pe alte planuri se vor dezvolta șl în 
viitor, spre binele popoarelor noas
tre, in interesul păcii, înțelegerii și 
colaborării în Balcani, Europa și în 
întreaga lume".

La rîndul său, primul ministru 
grec a evidențiat hotărirea guvernu
lui Republicii Elene de a acționa pen
tru punerea în aplicare a înțelege
rilor convenite în timpul întilnirilor 

muncitorești au declanșat acțiuni 
de masă pentru extinderea lucrului 
la mai multe mașini — tale sigură 
pentru mai buna folosire a forței de 
muncă și a capacităților de produc
ție. pentru obținerea unor însemnate 
sporuri de productivitate. Cu energie 
crescîndă se acționează și pe linia 
reducerii cheltuielilor materiale de 
producție. îndeosebi a consumurilor 
de combustibili și energie — domenii 
in care, din păcate, pe alocuri, per
sistă incă serioase neajunsuri. De 
asemenea, problemele înnoirii pro
ducției. în pas cu exigentei^ pro
gresului tehnic ne plan mondial, ale 
îmbunătățirii calității produselor, se 
înscriu ferm pe lista priorităților in 
activitatea colectivelor din întreprin
deri.

Totodată, un efort amplu se desfă
șoară in domeniul investițiilor, exe
cuția ritmică a lucrărilor, respecta
rea termenelor de Intrare in func
țiune. recuperarea întîrzierilor impu- 
nîndu-se ca sarcini fundamentale ale 
constructorilor si mentorilor.

Pentru o recoltă-record 
în acest an

Sub puternica înrîurire a hotări- 
rilor recentei consfătuiri s-a aflat, 
in săptămina pe care o încheiem, si 
activitatea țărănimii, a tuturor lu
crătorilor din agricultură. Intr-un șir 
de județe — deși nu în t-oate tn care 
condițiile climatice ar fi permis — s-a 
trecut pe un front larg la ln- 
sămințarea culturilor timpurii. Rezul
tatele cele mal bune, realizările frun
tașilor exprimă hotărirea țărănimii de 
a obține în acest an o recoltă-record 
— la nivelul preconizat de partid. 
Cu toate acesțea, pe alocuri se con
stată rămineri in urmă la lucrările 
agricole, ceea ce reclamă o puter
nică activizare a organizațiilor de 
partid, a tuturor factorilor de con
ducere care răspund de bunul 
mers al agriculturii, in vederea 
respectării perioadelor optime de 
insămințare. Pentru ca eforturile 
lucrătorilor din agricultură să-și a- 
rate pe deplin roadele la toamnă, 
este necesar, totodată, ca, încă de pe 
acum, să li se asigure acestora tot 
ceea ce le este necesar pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole — îndeosebi îngră
șăminte chimice, semințe selecțio
nate. de bună calitate, folosind din 
plin cadrul organizatoric nou creat 
prin constituirea consiliilor unice 
agroindustriale, car* iși verifică cu

Noi considerăm că sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1978 a constituit un eveniment de 
importantă istorică ; eă a deschis 
calea impulsionării lucrărilor pentru 
dezarmare și îndeosebi pentru 
dezarmarea nucleară. S-a creat, 
intr-adevăr, un mecanism mai demo
cratic si s-au prezentat un număr 
important de propuneri care consti
tuie o bază largă pentru trecerea la 
adoptarea de măsuri practice in 
această direcție.

După părerea noastră, actuala si
tuație internațională, uriașele cheltu
ieli militare de astăzi cer adoptarea 
de măsuri urgente pentru oprirea 
cursei înarmărilor. în mod deosebit 
se impun, după părerea noastră, 
înghețarea bugetelor militare la ni
velul acestui an sl trecerea ulteri
oară la reducerea treptată, pină în 
1985. a cheltuielilor militare cu 10— 
15 la sută, reducerea armamentelor 
si a trupelor, desființarea bazelor 
militare străine de pe teritoriile altor 
state, luarea altor măsuri practice, 
de natură să ducă la întărirea încre
derii si să creeze condiții pentru tre
cerea la acțiuni mai radicale de 
dezarmare, si în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Desigur, noi 
avem în vedere oprirea cît mai 
curînd a înarmărilor nucleare.. ca și 
a celor clasice, adoptarea de măsuri 
concrete pentru reducerea treptată a 
acestor armamente, sub un control 
internațional corespunzător, trecerea 
la desființarea blocurilor militare, 
care au fost constituite — după cum 
se știe — într-o anumită perioadă a 
„războiului rece".

Doresc. în acest sens, să menționez 
Importanta desființării în aceste zile 
a CENTO. Aceasta demonstrează 
că există, într-adevăr. posibilitatea 
reală ca, prin voința popParelor, să se 
aiungă la desființarea blocurilor mi
litare. la stabilirea unor relații noi. 
de colaborare între state, care să 
excludă forța si amenințarea cu 
forța.

Esențialul îl reprezintă, după pă
rerea noastră, trecerea neîntirziată la 
măsuri concrete — fie ele cît de 
reduse — care să constituie primul 
pas real în direcția dezarmării. Tot
odată. se impun intensificarea luptei 
tuturor popoarelor — si. desigur. în 
primul rind a popoarelor mici si 
mijlocii care sint direct interesate să 
se pună cît mai curînd capăt înarmă
rilor întărirea solidarității si co
laborării tuturor forțelor politice. care 
doresc destinderea, colaborarea si 
pacea, pe principii de egalitate și 
respect între toate națiunile lumii.

Doresc. în încheiere, să adresez ne 
această cale poporului elen prieten 
un salut călduros si urări sincere de 
progres, prosperitate si fericire.

la nivel înalt de la București și 
Atena, pentru dezvoltarea pe toate 
planurile a colaborării dintre Româ
nia și Grecia.

Poporul român, nutrind convin
gerea că actuala vizită in țara noas
tră a primului ministru, al Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, con
vorbirile la nivel înalt care vor avea 
loc vor constitui uri nou prilej de 
adîncire a prieteniei tradiționale din
tre cele două popoare, vor mavpa 
un nou moment în dezvoltarea co
laborării reciproc avantajoase dintre 
România și Grecia, vor contribui Ia 
edificarea unui climat de colaborare 
și bună vecinătate in Balcani, la în
tărirea păcii și securității în Europa 
și în lume, îi adresează înaltului 
oaspete tradiționala urare : „Bun 
venit !“.

succes, în practică, avantajele și efi
cienta.

0 politică externă 
consecventă, 

principială, dinamică
Și in această săptămina, trăsăturile 

definitorii ale politicii externe ale 
României socialiste — consecvența, 
principialitatea, dinamismul. con
tribuția constructivă Ia rezolvarea 
problemelor lumii contemporane — 
și-au găsit confirmări edificatoare.

Schimbul de mesaje prietenești 

CRONICA SĂPTĂMINII
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dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito. pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele U.C.I.. prilejuit de vizita la Bel
grad a tovarășului Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a pus 
încă o dată în evidență dorința comu
nă de a conferi noi dimensiuni rapor
turilor prietenești și de colaborare ro- 
mâno-iugoslave, în spiritul înțelege
rilor adoptate cu prilejul întilnirilor 
la cel mai înalt nivel. Aceasta este, 
totodată, o nouă ilustrare a preocu
pării constante a României pentru 
adincirea relațiilor d« colaborare 
multilaterală cu toate țările socialiste 
— orientare fundamentală a politicii 
externe a tării noastre.

Un șir de fapte ale săptăminii sint 
semnificative pentru atenția acordată 
de partidul si tara noastră întăririi 
legăturilor de solidaritate si colabo
rare cu mișcările de eliberare na
țională, cu noile state independente, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate.

Pe această linie se înscrie primi
rea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a secretarului general al 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.). Edgar Tekere, pri
lej de reafirmare a sprijinului activ 
și multilateral pe care România so
cialistă il acordă poporului Zimbabwe 
în lupta sa pentru cucerirea libertății 
și independentei naționale, pentru

Tovarășul Pompeyo Marquez, secretar general 
al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) din Venezuela,

a sosit la București
I -

Simbătă seara a sosit în Capitală 
tovarășul Pompeyo Marquez, secre
tar general al Mișcării pentru Socia
lism (M.A.S.) din Venezuela, care, la 
Invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tace o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul București-
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DUMINICA, 18 MARTIE

PROGRAMUL 1
8,30 Gimnastica la domiciliu
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru eopli : Insula 

misterioasă. Episodul 4
10,00 Viața satului
11.30 Finalele turneului internațional 

de box 1 „Centura d« aur".
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
10,20 Stadion
17,45 Film serial I Dickens la Londra.
13,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Campionatul mondial de hochei

— grupa B
19,15 Telejurnal
19,35 Reportaj TV : Diminețile orașului
19,55 Ca în filme — emisiune muzical- 

dlstractlvă
90,58 Film artistic: „Rlde Vaquero". Pre

mieră TV.
>2,35 Telejurnal
22.30 Campionatul mondial de hochei

— grupa B

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

însemnări după simbăta fotbalistică
Simbăta de ieri a fost o zi fotbalis

tică, în care s-a mai consumat o eta
pă divizionară „A“ (a 4-a din retur), 
pentru ca tricolorii (ce vor întîlni 
miercuri reprezentativa Greciei) și 
olimpicii (care vor juca joi cu echipa 
franceză Sochaux) să aibă ceva mai 
multă vreme de pregătire.

A fost o etapă aprig disputată, atît 
de aprig incit pînă la pauza dintre 
cele două reprize plouase cu carto
nașe (vreo douăsprezece, dacă le-am 
numărat bine după radio, dintre care 
unul roșu), se înscriseseră în total 
numai 7 goluri, gazdele conduceau 
doar în două partide. înțr-una con
duceau oaspeții, iar in 6 tabelele de 
marcaj indicau egalitate (in cinci : 
0—0). După pauză, echipele aflate în 
deplasare au mai cedat ceva din re
zistență, astfel îneît, în final, au fost 
consemnate 19 goluri. 5 victorii ala 
gazdelor, dar și 4 egalități.

Jocul cel mai frumos, mai spec
taculos și, «e pare, mai palpitant, a 
fost și cel televizat : F.C. Baia Mare 
— F.C. Argeș 0—0. S-a văzut fotbal 
bun și gîndit, cum am dori să vedem 
întotdeauna pe terenurile noastre. 
De o parte, echipa lui Mateianu — 
prin excelență ofensivă, dar cam 
ezitantă pină cînd să tragă Ia poar
tă ; de cealaltă, formația lui Hala- 
gian — excepțional coordonată tactic, 
în apărare jucînd grupat, exact și 
cu spirit de sacrificiu, în atac șur- 
prinzînd prin incursiunile fulgerătoa
re. Ambele au șutat cîte o dată în 
bară, ambele au ratat cel puțin cite 
o ocazie foarte favorabilă. Deci, scor 
echitabil.

Performanta etapei a reușit-o, poa
te surprinzător dar sigur meritat. F.C. 
Bihor : 1—1 (1—0) la Iași. Orădenii 
au și condus aproape 40 de minute, 
ceea ce înseamnă că reîntinerita 
lor formație se află pe drumul cel 
bun. Să vedem cum se vor mai 
descurca.

Celelalte egalități le-au obținut Di
namo la Buzău (0—0) și S.C. Bacău 
la Tîrgoviste (tot 0—0).

Gazdele, Jcum spuneam, au trium
fat In cinci partide : Chimia Rm. 
Vîlcea — Jiul 3—0 (1—0) ; Corvinul 

lichidarea definitivă a politicii de 
discriminare rasială și apartheid.

în aceeași ordine de idei se cuvin 
menționate contactele pe care repre-. 
zentantl ai tării noastre, membri ai 
guvernului, le-au avut într-un șir de 
țări arabe — Irak. Kuweit, Emiratele 
Arabe Unite, Libia, precum, și Tur
cia. participările* la instalarea noilor 
președinți din Venezuela și Brazilia 
și care au reprezentat tot atîtea 
ocazii de evidențiere a bunelor rela
ții prietenești statornicite între 
România și aceste state, a voinței co
mune de stringere a legăturilor bila
terale, schimburilor economice și 
cooperării pe plan international în 
interesul păcii și dezvoltării indepen
dente a popoarelor.

Tratativele —- singura 
cale de rezolvare 

a problemelor litigioase
Evenimentele săptăminii au adus 

noi ilustrări ale importanței metodei 
reglementării pașnice, prin tratative, 
a problemelor litigioase — cerință 
fundamentală a normalizării vieții 
internaționale, a promovării destin
derii și statornicirii unei păci dura
bile.

în acest sens, cronica săptăminii 
consemnează încheierea tratativelor 
dintre Egipt și Israel, cu ocazia vizi
tei efectuate în Orientul Mijlociu de 
președintele Statelor Unite. Textul 
proiectului de tratat de pace dintre 
cele două tari, asupra căruia s-a con
venit in urma negocierilor a fost a- 
probat de cabinetele egiptean și is- 
raelian și este acum supus examină
rii parlamentului israelian. După 
cum relevau observatorii, există pre
mise pentru semnarea lui incă in 
cursul acestei luni.

Poziția României în problemele 
Orientului Mijlociu a fost reafirma
tă din nou cu prilejul primirii de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vicepreședintelui Egiptului. Mohamed 
Husni Mubarak, trimis special al 
președintelui Anwar El Sadat. Pre

Otopeni, oaspetele venezuelean a fost 
salutat de tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar aLC.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
10,00 Concert educativ. Concertul or

chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu"

11,45 Teleșcoală
19.15 Telejurnal
19,35 Desene animate
19.55 Telerama-sport
20.25 Bijuterii muzicale : Maurice Ravel 
21,00 Documentar TV : Peștera vintului
21.25 Clubul tineretului

LUNI, 19 MARTIE
PROGRAMUL 1

16.05 Emisiune In limba maghiară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman foileton : Poldark. Episo

dul 4
21,25 Orizont tehnico-științlfie
21.56 Cadran mondial
22.15 Telejurnal
22.20 Campionatul mondial de hochei 

— Grupa B : România — Ungaria

PROGRAMUL 1
17,00 Întîlnlrea de simbătă seara
17.30 Cenaclul studenților de la Conser

vatorul „Clprian Porumbescu"

— Olimpia S. Mare 4—1 (2—1) ; 
Steaua — U.T.A. 2—0 (1—0) ; A.S.A.
— Univ. Craiova 4—2 (1—1) ; Spor
tul studențesc — Poli Timișoara 1—0 
(0-0).

In clasament, ordinea primelor 
cinci a rămas neschimbată (F.C. Ar
geș, Steaua. Dinamo, C.S. Tirgoviște, 
F.C. Bata Mare), iar ordinea ultime
lor patru este acum : U.T.A., Poli 
Timișoara, Chimia Rm. Vîlcea (fie
care cu cîte 17 puncte) și F.C. Bihor 
(15).

Dar despre campionat mai avem 
multă vreme de vorbit. Fiindcă me
ciul cu Spania bate la ușă, să obser
văm că ieri aproape toți tricolorii au 
jucat (fiind valizi) și au jucat bine. 
Dintre absenții, accidentați, la recen
tul meci Lotul „A“ — Lotul olimpic, 
au reapărut in echipele lor Dinu. Du
mitru. Marcu și Iordănescu — ceea ce 
este reconfortant în perspectiva în
tăririi unsprezecelui reprezentativ 
pentru 4 aprilie. încă nu s-a refăcut 
Rădulescu, dar timpul nu e trecut. 
Așadar, există posibilitatea ca 
miercuri să vedem la lucru, în fața 
fotbaliștilor greci, o selecționată ro
mânească.ce să. arate cit mai; aproa
pe (dacă nu chiar întocmai) ca aceea 
care va începe jocul cu Spania. "Se 
Impune această necesitate, dacă ne 
gindim că e ultimul test Important 
și că, apoi, mai rămîn doar două 
săptămîni 1

Gheorqhe MITROI
A

In cîteva
• La Galați, In campionatul mon

dial de hochei (grupa B) : Elveția — 
R.P. Chineză 6—4 ; R.D. Germană — 
Danemarca 9—1 ; Olanda — Norve
gia 8—1. Echipa noastră a avut zi 
liberă.
• în campionatul național mascu

lin de volei : Dinamo — Steaua 3—1 
(15—10 ; 15—11 ; 11—15 ; 15—7).

• în „Turneul celor cinci națiuni" 
Ia rugbi: Țara Galilor—Anglia 27—3 ; 
Franța — Scoția 21—17. Clasament 
final : Țara Galilor, Franța, Irlanda, 
Anglia, Scoția.

ședintele tării noastre a subliniat 
necesitatea găsirii unei soluționări 
globale, care să ducă la o pace dreap
tă și durabilă, pe baza retragerii Is
raelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967. reglemen
tării problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv consti
tuirea unui stat propriu independent 
— asigurării independenței și inte
grității tuturor statelor din zonă.

Această poziție principială. con
secventă a tării noastre, care spri
jină orice pas de natură să ducă la 
solutionarea pe calea tratativelor a 
ansamblului problemelor din Orien
tul Mijlociu, la statornicirea unei 
păci juste și durabile in zonă, se 
bucură de o largă apreciere — o 
nouă mărturie în acest sens fiind 
mesajul de profunde . mulțumiri și 
înaltă apreciere transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea pre
ședintelui Anwar El Sadat, prin tri
misul său special vicepreședintele 
Egiptului.

Opinia publică din România, care a 
urmărit cu îngrijorare evenimentele 
din Asia de sud-est, a luat Cunoș
tință cu un. sentiment de ușurare .de 
știrile și comunicatele privind în
cheierea retragerii forțelor armate 
chineze din Vietnam, precum și de 
propunerile celor două părți de a 
începe tratative directe în vederea 
restabilirii relațiilor normale intre 
ele. Poporul nostru așteaptă cu ne
răbdare aplicarea acestor declarații, 
trecerea cit mai rapid cu putință la 
tratative și iși exprimă convingerea 
că pe această cale se va ajunge la 
stingerea conflictului și soluționarea 
problemelor litigioase, la întărirea 
prieteniei și colaborării intre cele 
două țări care construiesc noua orîn
duire — ceea ce va sluji, .fără în
doială. intereselor celor două popoare, 
ale cauzei generale a socialismului, 
creșterii forțelor sale, sporirii presti
giului și influentei lui in lume. Tot
odată, aceasta va avea o inrîurire 
binefăcătoare asupra climatului din 
Asia de sud-est. va contribui la li
chidarea încordării, va marca un 
aport însemnat la cauza generală a 
destinderii, securității Și păcii.

Este, de asemenea, semnificativ că 
în cursul acestei săptămîni au conti
nuat convorbirile dintre reprezentan
ții R.P.D. Coreene și Coreei de sud 
in vederea formării unui comitet 
pregătitor pentru unificarea națio
nală. în cadrul acestor convorbiri, 
partea nord-coreeană acționează. în 
ciuda dificultăților care continuă să 
se manifeste, pentru abordarea con
structivă a problemelor aflate De or

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman. a adresat o te
legramă de felicitare ministrului apă
rării naționale al Republicii Populare 
Mongole, general-colonel Jarantain 
Avhia, cu prilejul celei de-a 58-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Mongole.

Cu același prilei. ambasadorul 
R.P. Mongole la București. Tagaanla- 
myn Dughersuren. s-a întilnit cu ofi
țeri. maiștri militari si subofițeri din 
garnizoana Brașov, cărora le-a vorbit 
despre semnificația evenimentului 
aniversat.

Pai-ticipantii au vizitat, apoi, o ex
poziție de fotografii si au vizionat o 
gală de filme documentare.

10.05 Reportaj TV •
18.30 In alb și negru
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : Poves

tiri din pădurea verde
20,45 Muzică din opere și operete
21.30 Film serial : „în spatele ușilor 

închise". Reluarea episodului 2

vremea
Timpul probabil pentru zilele <le 19, 

20 și 21 martie. In țară : Vreme schim
bătoare, eu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai ales in jumăta
tea de nord a țării unde, Izolat, se vor 
semnala și lapoviță și ninsoare. Vint 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, îndeosebi în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 șl plus 7 grade, mai cobo- 
rite ta estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 4 și 14 grade, local mai 
ridicate. Dimineața și seara, pe alocuri, 
ceață. In București : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Ploaie 
de scurtă durată.

BOX: Astăzi, 
gala finalelor pentru 

„Centura de aur“
Astăzi dimineață, de la ora 10, pe 

ringul Palatului sporturilor și culturii 
din Capitală, se vor desfășura fina
lele tradiționalei competiții interna
ționale de box „Centura de aur“, 
aflată la cea de-a VIII-a ediție. Iată 
programul finalelor de la semi-muscă 
la supergrea : I. Boboc (România) — 
O. Santiesteban (Cuba) ; Hernandez 
(Cuba) — D. Radu (România) ; H. 
Lazaro (Cuba) — T. Dinu (România); 
T. Cercel (România) — J. Sollet 
(Cuba) : I. Prohorov (U.R.S.S.) — FI. 
Livădaru (România) ; S. Cutov (Ro
mânia) — C. Hajnal (România) ; C. 
Hoduț (România) — I. Budușan 
(România) ; S. Deleaev (U.R.S.S.) — 
M. Sirba (România) ; V. Silaghi 
(România) — J. Gomez (Cuba) ; C. 
Chiracu (România) — G. Donici 
(România) ; V. Vrinceanu (România) 
— D. Micu (România) și T. Stevenson 
(Cuba) — P. Hussing (R.F. Ger
mania).

România-Belgia 3-0 
în „Cupa Davis"

Echipa de tenis'a României con
duce cu scorul de 3—0 în meciul pe 
care îl susține la Bruxelles cu forma
ția Belgiei în turul 3 al zonei euro
pene a „Cupei Davis“. în Dartida de 
dublu disputată simbătă, nerechea 
Ilie Năstase. T. Marcu a învins cu 
5—7. 6—2. 6—4. 4—6. 6—2 cuplul Ber
nard Boileau, Patrick Hombergen.

rînduri
• în ziua a treia a finalelor cam

pionatelor republicane de natatie de 
la Hunedoara. Horațiu Neagrău (Co
șul) a stabilit un nou record natio
nal in proba masculină de 200 m 
fluture, cu timpul de 2’09’'80/100.

Ciștigătorii celorlalte finale : femi
nin : 200 m liber : Irinel Pănulescu — 
2’09”53/100 ; 200 m fluture : Octana 
Mladin — 2’26”06/100 ; 400 m mixt : 
Mariana Paraschiv — 4’59”81/100 ; 
masculin : 200 m liber : Mihal Man- 
dache — l’58”01/100 ; 400 m mixt : 
Ștefan Mitu — 4’45”55/100 ; ștafeta 
4X100 m Uber — Steaua — 3’39”63/100.

dinea de zi a discuțiilor, considerând 
că numai astfel se poate înainta pe 
calea rezolvării acestei probleme 
deosebit de complicate a vieții inter
naționale.

Valențele metodei tratativelor Iși 
găsesc, totodată, confirmare și în pa
șii făcuti in direcția reglementării 
conflictului dintre R. A. Yemen și 
R.D.P. Yemen. Acordurile intervenite 
zilele trecute intre cele două țări au 
in vedere încetarea războiului unde
lor. deschiderea frontierelor, reluarea 
comunicațiilor telefonice și stabili
rea de zone demilitarizate de-a lun
gul frontierei comune. S-a convenit 
ca la sfîrșitul acestei luni președinții 
celor două țări să se întîlnească in 
Kuweit pentru, examinarea proble
melor legate de reglementarea dura
bilă a conflictului dintre ele.

Anacronismul 
politicii de blocuri 
și pacte militare

Tot în cursul acestei săptămini, ca 
urmare a hotăririlor adoptate de Pa
kistan, Iran. Turcia, s-a ajuns, prac
tic, la desființarea Organizației Tra
tatului Central (CENȚO). Succe- 
dind dizolvării. S.E.Ă.T.O.’țpactul Asiei 
de sud-est), desființarea CENTO do
vedește o dată mai mult anacronis
mul politicii de blocuri militare, fap
tul că acestea nu mai corespund sub 
nici o formă actualelor condiții In
ternationale. schimbărilor care s-au 
produs în lume, aspirațiilor și luptei 
popoarelor pentru destindere. Înțele
gere și colaborare. Departe de a con
tribui la cauza securității statelor și, 
în general, a securității internațio
nale. existenta blocurilor a consti
tuit si constituie un impediment in 
calea politicii de coexistentă pașnică 
Intre state Cu orinduiri sociale dife
rite. a conlucrării internaționale pen- 
tru soluționarea marilor probleme cu 
care este confruntată epoca noastră. 
Viata, interesele vitale ale omenirii 
cer să se acționeze consecvent pen
tru abolirea definitivă a blocurilor, 
generatoare de neîncredere si încor
dare. pentru instaurarea unor relații 
noi. de egalitate si respect reciproc 
între națiuni, pentru promovarea 
destinderii și asigurarea păcii in 
lume — obiective pentru care mili
tează neobosit România socialistă 
Prin întreaga ei politică de Dace și 
colaborare internațională.

Ioan ERHAN 
Radu BOGDAN

DE PRETUTINDENI
• PAGINI DE ISTO

RIE TRĂITĂ. La Pari* *-a 
deschis o interesantă expoziție, 
care prezintă mari evenimen
te ale istoriei Franței, prin 
intermediul presei pariziene 
— de la originile acesteia 
Si oină in prezent. Sint ex
puse primele exemplare ale 
gazetelor apărute în capitala 
Franței, intre care deosebit de 
prețioase sint ziarele din timpul 
„revoluției baricadelor" din 
1848, precum si din perioada 
Comunei din Paris. Exponatele 
cuprind, de asemenea, primele 
numere ale revistelor ilustrate 
și ale altor publicații de infor
mare generală, intre care unele 
au dispărut sau apar in prezent 
sub alte titluri. La un loc. ex
ponatele conturează adevărate 
pagini vii aîe istoriei, asa cum 
au fost ele receptate de contem
porani.

• „ARGUS" esle denu" 
mirea celui mai mare proiect 
de explorare a Lunii in regim 
automat. întocmit pină. in pre
zent. El a fost propus de oa
meni de știință vest-germani. 
care au participat Ia proiectul 
american ..Apollo". Ei preconi
zează ca, incepînd din 1984. să 
fie instalate pe satelitul natu
ral al Pămîntului 16 stații des
tinate diferitelor măsurători. în 
același timp, ar urma să fie lan
sate 18 sonde pentru a preleva 
eșantioane din solul lunar, care 
vor fi supuse apoi analizelor. 
Trei sateliți artificiali vor re
transmite datele obținute.

• LASERUL-CROI- 
TOR. O firmă din Statele Uni
te a introdus in fabricile sale de 
confecții specializate în costume 
bărbătești un sistem automati
zat de croire. Pe baza mo
delelor concepute de specialiștii 
firmei, .o mașină electronică de 
calcul elaborează si reproduce 
pe un ecran tiparele de costume 
pentru toate măsurile îndeobște 
existente. Un operator efectu
ează ultimele retușuri pe tipa
re, după care operațiunea de 
croire a materialului este în
credințată unei instalații laser 
conectate la computer, care o 
execută cu o viteză de 90 de 
centimetri pe secundă.

• „MACARAUA ZBU
RĂTOARE". 111 Franța a 
fost realizată o „macara zbură
toare" destinată transportării 
buștenilor la fabricile de che
restea. Este vorba de o com
binație elicopter-aerostat. pre
văzută cu un compartiment um
plut cu gaz. O tonă de bușteni 
ridicați pină la 600 m înălțime 
cu ajutorul macaralei zburătoa
re si transportați la distanta de 
1 600 metri revine de două ori 
Si jumătate mai ieftin decit 
dacă sint folosite metodele o- 
bișnuite. La aceasta se adaugă, 
desigur, economia de- timp rea
lizată cu iîoul mijloc de trans
port.

• IN LOC DE ANA
LIZA SÎNGELUI. Firul de 
păr oare să cistige unul din 
cele mai importante locuri in 
rindul elementelor de diagnosti
care medicală, atit in privința 
preciziei, cit si in ce privește 
costul analizelor. Pârul tăiat pe 
lungimea firului permite depis
tarea unor tulburări organice, 
cum sint subnutriția, insuficien
ta zincului, diabetul infantil 
S.a.m.d. Specialiști americani 
arată că prin analiza tirului de 
păr se poate detecta utilizarea 
heroinei mai sigur decit prin 
procedeele obișnuite pină acum, 
în plus, prelevarea firului de 
păr nu este dureroasă, iar con
servarea acestuia este mult mai 
lesnicioasă decit cea a singelui. 
de pildă/

• REVENIREA IERNII, 
în Elveția, ninsori puternice au 
blocat mai multe trecători alpi
ne si au întrerupt circulația pe 
unele șosele si căi ferate. In 
Alpii elvețieni s-a așternut un 
strat nou de zăpadă de 60 cen
timetri. Declanșarea unor ava
lanșe a provocat blocarea mai 
multor șosele în cantonul sud- 
estic Grisons.

• „TATUAREA" AU
TOMOBILELOR. împotriva 
furtului de automobile au fost 
imaginate felurite metode și 
modalități de asigurare a ma
șinii. cele mai multe constind 
in sisteme perfecționate de în
chidere și de alarmă. Iată insă 
că in Olanda a fost conceput un 
procedeu original și ingenios, 
care, generalizat la toate mași
nile. va pune in mare incurcâ- 
tură pe infractorii acestei bran
șe. El constă in gravarea numă
rului autovehicolului pe toate 
geamurile sale, printr-o metodă 
specială, apropiată de serigra- 
fie. Se obține astfel un „tatuaj" 
de neșters, hoțul fiind pus în 
situația de a înlocui toate gea
murile pentru a putea schimba 
identitatea mașinii — operație 
indispensabilă in vederea reva
lorificării mașinii. Or. aceasta 
fiind o operație de durată si 
costisitoare. autorii invenției 
speră in acest fel să ridice un 
obstacol în calea furtului de au
tomobile.

• O LIBRĂRIE ORI
GINALĂ. în Berlinul oc
cidental a fost inaugurată 
o librărie care desface cârti 
scrise numai de femei, despre 
femei si dedicate femeilor. Ma
gazinul acordă cel mai amplu 
spațiu sectorului de cărți avind 
drept temă lupta femeilor pen
tru drepturile lor, precum si 
memoriilor scrise de activiste 
ale mișcării feministe. Și incă o 
Inovație : pe lingă librărie func
ționează o cafenea, unde clien
tela este formată, de asemenea, 
tn exclusivitate din femei.
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Reuniunea de la La Valletta a țărilor participante 
la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa 
în faza elaborării concluziilor și recomandărilor iinale

LA VALLETTA 17 (Agerpres). — 
Programul de lucru adoptat la 
începutul lucrărilor reuniunii de la La 
Valletta a țărilor participante la Con
ferința pentru securitate și cooperare 

1 in Europa a permis, in ultima peri
oadă, o analiză detaliată a căilor și 
mijloacelor de dezvoltare și diversi
ficare a cooperării in zona Meditera
nei în domeniile economic, științific 
și cultural.

în cele două organe de lucru ale 
reuniunii. Comitetul economic și Co
mitetul pentru problemele științifice 
și culturale, au fost făcute o serie de 
propuneri și sugestii menite să con
tribuie la lărgirea cooperării bilate
rale și multilaterale în domeniile 
amintite, atît între țările semnatare 
ale Actului final si cele sud-medite- 
raneene. cit și între țările din bazi
nul Mării Mediterane.

Delegația română a prezentat pro
puneri și sugestii de dezvoltare a

cooperării privind conservarea si fo
losirea rațională a energiei, identifi
carea unor noi surse de energie, pro
tecția mediului înconjurător, colabo
rarea în domeniul seismologiei, dez
voltarea turismului.

în conformitate cu hotărîrile adop
tate de ultima ședință plenară din 
16 martie, la începutul săptăminii 
viitoare lucrările reuniunii vor intra 
în ultima fază, aceea a elaborării si 
convenirii concluziilor si recomandă
rilor care urmează a fi transmise gu
vernelor țărilor participante si. ulte
rior. examinate la reuniunea 
Madrid din 1980.

Discuțiile de pînă acum au 
că reuniunea dispune de un 
însemnat de propuneri și 
care atestă existența unor posibilități 
multiple de dezvoltare a cooperării 
economice, științifice si culturale în 
zona Mediteranei.

de la

arătat 
număr 

sugestii

Activitate diplomatică în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu 

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Alfred Atherton, ambasador itine
rant pentru Orientul Mijlociu, a fă
cut, vineri, o prezentare amănunțită 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, asupra condițiilor acordu
lui realizat de președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, în vederea unui tratat 
de pace egipteano-israelian.

Atherton a menționat că a fost 
abordată în cursul întrevederii și pro
blema rolului O.N.U. în aplicarea 
tratatului de pace.

Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). aflat în vizită în aceas
tă tară, la invitația suveranului ha- 
semit.

într-o declarație făcută presei, pre
mierul iordanian Mudar Badran a re
levat că în cursul convorbirilor au 
fost examinate relațiile dintre Iorda
nia si O.E.P.. situația generală din 
Orientul Mijlociu si din lumea arabă, 
alte chestiuni de interes reciproc — 
transmite agenția M.E.N.

Consiliul de Securitate și-a aminat 
pentru luni dezbaterile asupra situa
ției din teritoriile arabe ocupate de 
Israel, inițiate, în urmă cu o săptă- 
mînă, la cererea Iordaniei.

RIAD 17 (Agerpres). — Regele Ara- 
biei Saudite, Khalid, a avut sîmbătă 
convorbiri cu Zbigniew Brzezinski, 
consilier pentru problemele securită
ții naționale al președintelui S.U.A., 
aflat în vizită la Riad, în cadrul ac
tualului său turneu în unele 
arabe.

Prezențe 
românești 

Interes pentru exponatele 
noastre la Tirgul de la 

în numele președintelui 
tului, primul ministru și minis
trul afacerilor externe. Muștafa 
Khalil, a inaugurat simbătă cea 
de-a liră ediție a Tirgul-ui in
ternațional de la Cairo, manifes
tare expozițională la care, parti
cipă -anul acesta 1 270 firme din 
peste 30 de țări de pe toate con
tinentele. România este prezentă 
cu un pavilion național, in care 
sint expuse : autoturisme de te-, 
ren și de oraș, autocamioane 
și autoutilitare, mașini-unelte,
tractoare și mașini agricole, pro
duse chimice și ale industriilor 
electrotehnică, electronică, ușoa
ră și alimentară.

Pavilionul României a fost vi
zitat de ministrul egiptean al 
economiei, comerțului exterior 
și cooperării economice, Hamad 
Abdel Latif El-Sayeh, ministrul 
industriei și resurselor minera
le, Ibrahim Attalla, ca și de 
numeroși oameni de afaceri, care 
au apreciat diversitatea produ
selor prezentate și 
acestora.

BRASILIA POLONIA

țării 
Cairo
Egip-

calitatea

române
desfășoară

Congres de studii
La Amsterdam se ___ ...

lucrările celui de-al II-lea Con
gres de studii române, la care 
participă zeci 
la principalele universități eu
ropene in care 
tarate de limbă și literatură ro-; 
mână, precum și o delegație de 
specialiști din tara noastră: Cu 
acest prilej, a fost organizată o 
expoziție de carte românească 
și de discuri. Paralel cu lucră
rile Congresului, va avea loc și 
Adunarea generală a Asociației 
internaționale a specialiștilor de 
limba română (A.I.S.R.), consa
crată examinării activității de
puse de la constituirea acesteia 
(Amsterdam — 1974) și alegerii 
noii sale conduceri.

de specialiști de
funcționează lec-

AMMAN 17 (Agerpres). — La baza 
militară iordaniană Al Rams au avut 
loc sîmbătă convorbiri între regele 
Hussein al Iordaniei si Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al

Acord in vederea

grup

Cutezâtoarea
caravela

unor 
palestinieni 
raelieni. în 
grafie: un
de palestinieni 

după eliberare

N’DJAMENA 17 (Agerpres). 
Principalele patru părți in conflictul 
din Ciad au semnat un acord care 
permite realizarea primilor pași ne 
calea reglementării acestei probleme, 
relatează agenția France Presșe. 
Acest acord. încheiat după cinci zile 
de intense negocieri si in care este 
inclusă încetarea focului, prevede de
militarizarea unei regiuni de 100 ki
lometri lățime in jurul capitalei tării 
— N’Djamena — dizolvarea institu
țiilor existente si formarea unui gu
vern de uniune națională, de tranzi
ție, cu participarea tuturor semnata
rilor.

Acordul intră în vigoare la 23 mar
tie si este prevăzută pentru 1 aprilie 
o a doua conferință în orașul Bagau- 
da. situat la 600 km de Kano.

Zilele trecute, prin 
intermediul Crucii 
Roșii Internațio
nale, la Geneva 
a avut loc elibe
rarea simultană a 

prizonieri 
și Is- 
foto-

întrevederi româno-braziliene
BRASILIA 17 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentant personal al președintelui 
Nicolae Ceausescu la festivitățile pri
lejuite de instalarea in funcție a nou
lui președinte al Braziliei. Joao Bap
tista de Figueiredo, a avut convor
biri cu Cesar Cais, ministrul mine
lor și energiei. Gplbery do Couto e 
Silva, șeful Casei Civile prezidenția-

le. si cu Mario Henrique Simonsen, 
ministrul planificării, cu alți repre
zentanți ai noului guvern brazilian. 
Au fost abordate o serie de proble
me privind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice și comerciale dintre Româ
nia si Brazilia. S-a exprimat, tot
odată. dorința comună de a se cău
ta noi forme și posibilități de in
tensificare si diversificare a relații
lor bilaterale în domeniul economic, 
pe baze reciproc avantajoase.

Convorbiri iugoslavo-grecești
BELGRAD 17 (Agerpres). — în 

orașul Solit au avut loc sîmbătă con
vorbiri între «reședințele R.S.F. Iu
goslavia. Iosid Broz Tito. si primul 
ministru al Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis. S-a procedat la 
un schimb larg de vederi asupra unor 
probleme Internationale actuale. O 
atentie specială a fost acordată zone
lor de criză din lume si nromovăirii 
pe mai deoarte a relațiilor prietenești 
si cooperării cuprinzătoare dintre cele 
două țări, relevă agenția Taniug.

în cadrul convorbirilor premierului 
grec cu omologul său iugoslav. 
Veselin Giuranovicl. s-a subliniat că 
relațiile de prietenie si colaborare 
dintre cele două țări au 
tantă deosebită în

o imoor- 
actuala situa-

Probleme economice de actualitate
prezentate de tovarășul Edward Gierek

dintre țările 
atmosferă fa- 
necesară pen- 
probleme în 

aceasta

tie Internațională, apreciind că o 
asemenea colaborare contribuie la 
crearea unui climat de pace și În
credere în Balcani și în Europa.

Părțile au relevat că prin îmbu
nătățirea colaborării 
balcanice s-a creat o 
vorabilă și încrederea 
tru soluționarea unor
suspensie în Balcani și că 
constituie cea mai bună cale pentru 
consolidarea stabilității în \ această 
regiune. De asemenea, s-a scos cu 
pregnantă în evidentă faptul că cele 
două țări se pronunță activ pentru 
conceptul colaborării multilaterale în 
Balcani. Agenția citată precizează 
că premierii celor două țări au con
statat cu satisfacție identitatea de 
păreri în problemele examinate.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Varșovia, în cadrul unei 
întilniri cu presa, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
făcut o trecere în revistă a unor pro
bleme pe care le înfruntă în prezent 
Polonia. Astfel, el a arătat că, în 
perioada 1971—1975, importurile Polo
niei din țări capitaliste au crescut 
mai repede decît exportul. Acesta a 
fost legat de necesitatea de a se achi
ziționa tehnică și tehnologie modernă 
pentru modernizarea și dezvoltarea 
economiei naționale și, de asemenea, 
de necesitatea de a se importa ce
reale și nutrețuri, precum și o can
titate însemnată de combuștibil și de 
materii prime. Acest import, a rele
vat vorbitorul, a servit dezvoltării 
economiei poloneze, satisfacerii ne
voilor stringente ale populației. în ce 
privește exportul Poloniei în țările 
capitaliste, vorbitorul a spus : în 
1976—1978 am fost confruntați cu 
mari dificultăți. Conjunctura nefavo
rabilă din țările capitaliste a dat 
naștere unor tendințe de limitare a 
livrărilor noastre, fiind supus discri
minărilor și importul din Polonia. 
Se poate ieși din această situație, a 
declarat E. Gierek, îmbunătățind ca
litatea produselor, lărgind ofertele Ia 
export, respecting cu strictețe ter
menele livrărilor. Guvernul va lua 
măsuri pentru adîncirea specializării 
în domeniul exportului.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că de ritmul de creștere a 
porturilor depind posibilitățile

ex-
de

import. în ultimii trei ani, din cauza 
creșterii încete a ritmurilor exportu
lui am fost nevoi ți să introducem 
mari restricții la import, a spus el, 
subliniind că este necesară moderni
zarea producției, îmbunătățirea cali
tății și nivelului produselor.

Referindu-se apoi la diverse as
pecte ale activității economice inter
ne și la probleme ale aprovizionării 
pieței interne, vorbitorul a relevat că 
este necesară, în primul rind. crește
rea răspunderii pentru hotărîrile 
adoptate. Lipsa unor mărfuri nu tre
buie explicată nici prin limitele im
puse importului, nici prin creșterea 
obligațiilor de export, așa cum ele 
nu pot fi justificate nici prin condi
țiile iernii sau prin greutățile de 
transport, a spus primul secretar al 
C;C. al P.M.U.P. Ele rezultă adesea 
din lipsa de străduință și din negli
jență. E. Gierek a relevat măsurile 
ce se impun pentru eliminarea lip
surilor.

în legătură cu unele aspecte ale 
situației internaționale, vorbitorul a 
menționat că Polonia militează p-n- 
tru înfăptuirea prevederilor Actului 
final de la Helsinki, participă activ 
și este gata să-și aducă și în continuare 
aportul la procesul de destindere in 
Europa. în același timp, el a subli
niat că un factor îngrijorător, nu nu
mai în Europa, ci și în întreaga 
lume, îl constituie lipsa unui progres 
vizibil în domeniul destinderii mili
tare, a unor măsuri de dezarmare.

agențiile de presă
Cooperarea româno—ma

rocană» b/Iinistrul marocan al afa
cerilor externe și 
med Boucetta, și 
al echipamentului 
ționale, M’Hamed 
pe Marin Maroiu, 
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor. Interlocutorii marocani au 
dat o înaltă apreciere calității lucră
rilor efectuate de constructorii ro
mâni pe șantierul portului Nador. Au 
fost examinate noi posibilități de co
operare. prin realizarea de către spe
cialiștii români a unor noi lucrări 
portuare.

Primire la Sofia. Todor Jlv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Raul Castro Ruz. al II-lea secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Cubei, 
care se află in vizită oficială in Bul
garia. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilpr dintre 
cele două țări și unele chestiuni pri
vind situația internațională actuală, 
anunță agenția B.T.A.

cooperării, M’Ha- 
ministrul marocan 
și promovării na- 

Douiri, l-au primit 
adjunct al minis-

Reuniune a F.A.0.La Roma 
s-au încheiat lucrările Comitetului 
pregătitor al Conferinței mondiale 
asupra reformei agrare și dezvoltării 
rurale, ale cărei lucrări urmează să

transmit ■

• Fiica mării își cîntă dorurile în vers de „fado“ • De la 
marilor descoperiri geografice la descoperirea de sine • 

mereu viu al garoafelor roșii

epopeea 
Simbolul

aibă loc în capitala Italiei între 12 
și 20 iulie a.c. Potrivit directorului 
general al F.A.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație 
Agricultură), reuniunea, la care 
participat reprezentanții a 120 de sta
te, „constituie un promițător debut 
al eforturilor comune pentru depă
șirea intolerabilelor condiții de viață 
ale maselor rurale din numeroase țări . 
ale lumii".

și 
au

misiunea de a .pregăti sl organiza cu 
prioritate alegeri generale „libere și 
corecte".

Fonduri pentru dezvolta
rea Republicii Guineea Bis
sau. Luis Cabrai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Guineea 
Bissau, și-a încheiat vizita oficială 
de trei zile întreprinsă în Belgia. în 
cadrul unei conferințe de presă, Luis 
Cabrai a declarat că Guineea Bissau 
a obținut un crgdit din partea țări
lor C.E.E. în valoare de 600 000 uni
tăți de cont (o unitate de cont este 
egală cu 1.37 dolari) in vederea fi
nanțării a o serie de planuri de dez
voltare agricolă și rutieră.

In Grenada a fost consti
tuit un guvern revoluționar 
proțfj2OHU c°ndus de Maurice 
Bishop, autorul principal al loviturii 
de stat de la începutul săptăminii 
prin care a fost răsturnat regimul 
premierului Eric Gairy. Potrivit unui 
comunicat oficial, noul guvern

Spre soluționarea crizei 
guvernamentale din Italia. 
Conducerile partidelor socialist-demo
cratic și republican au acceptat ofi
cial să constituie un guvern cu de
mocrația creștină — anunță agenția 
italiană de știri A.N.S.A. tn opinia 
sursei citate, devine iminentă înche
ierea crizei guvernamentale declan
șate in urmă cu o lună și jumătate.

Curtea Supremă pakista
neză a încllelat sîmbătă, fără să 
ia o hotărîre. dezbaterea pe margi
nea unei petiții a avocaților lui Zul- 
fikăr Aii Bhutto care cer revenirea 
asupra deciziei de respingere a re
cursului fostului premier la sentin
ța de condamnare la moarte. După 
cum informează agenția U.P.I.. jude- 
cătorul-șef al Curții Supreme. An- 
war-Ul-Haq. a anunțat că „vor fi 
necesare trei sau patru zile de con
sultări ale juriului înainte de a se 
da un răspuns".

Alegeri în Finlanda.Dum'- 
nică și luni, în Finlanda au loc ale
geri pentru desemnarea celor 200 de 
deputați ai parlamentului unicameral 
al țării (Eduskunta). Ultimele alegeri 
parlamentare s-au desfășurat în sep
tembrie 1975.

Cu alge in păr și pescăruși pe 
umeri, cum o vedea poetul. Lisabona 
se trezește în revărsat de zori, odată 
ce bărcile pescarilor revenite 
îi deșartă în poală roadele 
Cind soarele încă de-abia 
trează primele raze albe și 
masă de pește cuprinsă de . 
se zbate pe lespezile umede 
cheiului Sodră și apoi în coșurile 
purtate pe cap de vînZătoare pe 
povîrnișurile străduțelor strigind 
insistent : „Cine dorește, cine 
doreșteee ? Vii, numai ce-au 
scoși din apă. Încă sar 
mei ! Sardele, namorados. 
Vii, vii de tot...".

S-a spus despre aceste 
vinzătoare, „varinas", că 
vocea Lisabonei. Intr-un fel, sint și 
simbolul unui întreg popor ce trăiește 
pe coasta Atlanticului, intim legat 
dintotdeauna de apele lui albastre, 
verzi, gri, de unde-și procură o bună 
parte din necesarul pentru viață.

însuși conturul Portugaliei aduce 
cu un șlep lipit de continent, iar Li
sabona ar fi hubloul prin care lo
cuitorii săi contemplă întinderea de 
ape. Oceanul e prezent peste tot : 
sub pașii celui ce colindă străzile, 
cițci mozaicul trotuarelor din cuburi 
de piatră albă și neagră desenează 
valuri, încolăciri de parîmă și no
duri ; se reflectă în piatra vechilor 
clădiri și a monumentelor, de unde 
rareori lipsesc detalii de ancore 
sculptate, de corali, de scoici, adaos 
propriu barocului portughez.

Chiar din inima capitalei, dintr-un 
bulevard al băncilor și magazinelor 
de lux, un vast ascensor stradal urcă 
pietonii spre Bairro Alto, cartier sus
pendat la cîteva zeci de metri pe 
flancul falezei. Altădată aristocratic, 
el este locuit acum de pescari și ma- 
teloți, de docheri și muncitori ai șan
tierelor navale, care l-au transformat 
intr-un soi de anexă a mării, veșnic 
impregnată de miros de scrumbie 
friptă ; de acordurile mandolinelor 
și chitarelor ce acompaniază versul, 
tînguitor al cîntăreților de „fado", 
povestind tristețea despărțirilor, mis
tuitoare doruri și singurătăți. Aici, 
ca și în cartierul maur „Alfama" — 
alt labirint de străduțe, mai degrabă 
coridoare in pantă abruptă fe taie ră
suflarea pietonului și obligă șoferii la 
minuni care nu totdeauna reușesc — 
casele din blocuri de piatră au fa
țadele colorate albastru, verde, gal
ben. iar în scuaruri explodează 
roșul violent al petalelor de tranda
firi și garoafe, căci în orele lor de 
răgaz „lupii de mare" cultivă cu

in port 
mării, 

își fii- 
reci, o 
panică 

ale

mai 
fost 

peștișorii 
merluze.

modeste 
ele ar fi

pasiune flori, aceste gingășii ale 
naturii de care ei n-au parte în 
lungile lor absențe de pe uscat.

La prima vedere, fiica mării, Lisa
bona, poate apărea eclectică. Marele 
pod suspendat peste Țejo te duce‘o 
clipă cu gîndul la Golden Gate din 
San Francisco, Avenida da Liber- 
dade, bulevardul lat de 90 de metri, 
seamănă oarecum cu Champs Eli- 
sees și, ceva mai jos, te poți simți in 
plină Londră : aerul lui Picadilly 
Circus parcă planează peste Piața 
„Rossio", cu monumentul din mijlo
cul ei înalt de 30 de metri. Toate 
posibilele asemănări și vanități pă
lesc însă pe lingă esența profund 
portugheză. Se simte acest lucru în 
ambianța electrizantă a arenei Campo 
Pequeno, unde, duminicile, mulțimea 
urmărește duelul cu taurii, în veselia 
piețelor din „Baixa", zona de jos a

cea mai mareLa drept vorbind, 
parte a temerarilor istoriei au scru
tat necunoscutul prin acest hublou 
pe care Lisabona 11 deschide spre 
largul mării, incepînd cu romanii. 
Toți protagoniștii epopeii descope
ririlor îi datorează mult lui Henri
que, prinț și învățat, supranumit 
„navigatorul", care, deși nu a făcut 
în viața sa decît două călătorii scurte 
(in Maroc), a înțeles că lumea se 
întftide dincolo de Europa și Medite- 
rana și s-a silit să-și convingă con
temporanii că au posibilități să o 
confirme. în fortăreața sa observa
tor, el s-a adîncit în studii, împreu
nă cu căpitani de nave, astronomi, 
matematicieni și geografi, realizîn- 
du-se astfel mari progrese in trasa
rea de rute maritime după stele și 
soare. Atunci s-a construit și noul 
tip de ambarcațiune ce avea să re-

Poporul angolez, 
condamnă 

actele agresive ale 
rasiștilor de la Pretoria

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Republica Populară Angola 
a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate, ca urmare a ultimelor 
raiduri întreprinse de forjele armate 
ale Republicii Sud-Africane împo
triva teritoriului său.

LUANDA 17 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la 
Statul Major al Forțelor _____
Populare de Eliberare din Angola 
(F.A.P.L.A.), atrage atenția 
lui angolez și a lumii întregi asu- , 
pra atacurilor cărora le-a căzut vic
timă R. P. Angola din partea Re
publicii Sud-Africane.

In fața acestei escalade războinice, 
care atinge dimensiunile unei ade
vărate invazii, Statul Major Gene
ral cere poporului angolez să fie 
gata pentru a lupta împotriva agre
sorilor imperialiști — menționează 
comunicatul.

Statul Major al F-A.P.L.A. face 
apel la opinia publică internațională 
și își declină orice responsabilitate 
în ce privește consecințele pe care 
această situație ar putea-o avea.

Documentul reafirmă, totodată, so
lidaritatea R.P. Angola cu popoarele 
din Namibia, Zimbabwe și din Re
publica Sud-Africană în lupta lor de 
eliberare împotriva dominației mino
rității albe.

SALISBURY 17 (Agerpres). — 
Aviația regimului rasist de la Salis
bury a săvirșit sîmbătă o nouă ac
țiune agresivă împotriva Mozambi- 
cujui, pe teritoriul căruia a atacat 
din nou, pentru a șasea oară în ul
tima săptămină, tabere ale refugia- 
ților Zimbabwe — a anunțat coman
damentul forțelor armate rhodesiene 
reluat de agențiile de presă. S-au 
semnalat victime în rîndurile refu- 
giaților Zimbabwe.

Luanda, 
Armate
poporu-

capitalei portugheze, LisabonaPortul și partea de vest a

unei vieți

un recent

auzit sus-

în berna.

N. CORBU

De fapt, 
iberic" —

Grecia va adopta ora de 
Vară încePlnd la întîi aprilie 
a.c., s-a anunțat oficial la Atena. La 
miezul nopții de 31 martie, acele 
ceasornicelor vor fi date în avans cu 
o oră. Ora de vară va rămîne in vi
goare pină la 29 septembrie.

roafelor roșii", a reușit, într-o sin
gură zi și fără vărsare de singe, să 
scrie epilogul celui mai nefast capi
tol din istoria țârii, insemnînd și 
sunetul de gong prin care s-a pus 
capăt ultimului și celui mai vechi 
imperiu colonial.

Multe s-au schimbat în Portuga
lia de la acea memorabilă zi, cind 
roșul aprins al garoafelor înflorea 
în țeava carabinelor, pe turelele tan
curilor, la butoniera tuturor celor 
însetați de libertate și dreptate. Pro-

ÎNSEMNĂRI din portugalia
orașului, plină de zgomote și melo
dii, de cafenele cu mesele scoase in 
stradă, unde se discută intens pină 
tirziu în noapte. Lisboeții preferă 
„fado“-ul tuturor melodiilor la modă. 
Nu numai cintăreții din „restauran
tele tipice". 11 fredonează deopotri
vă la 
străzi 
nărui 
terie.

„Orașul lui Ulisse" după unii, oraș 
cu nume de floare după alții, capi
tala e situată acolo unde fluviul 
Tejo, care încinge ca un brîu Por
tugalia, își varsă leneș în Atlantic 
apele brune și adinei, 
larg estuar, veritabil 
mării, adăpost comod 
întregi. Farmecă acest 
la marginea căruia un 
tru urcă în unde 
vîrful cocoașelor sale 
aici au pornit pionierii 
descoperiri geografice — Vasco da 
Gama, Magellan, Pedro Alvarez 
Cabral, Bartolomeu Dias șl atîția 
alții — care, la vremea lor, au dila
tat enorm orizontul cunoașterii 
umane, explorînd lumi pentru lume. 
Primul din ei, marele 'amiral Vasco, 
se odihnește intr-un cavou princiar 
din minăstirea Jeronimos — capo
doperă a stilului „manuelin", ade
vărat poem în piatră — alături de 
eterna glorie a literelor, Camăes, 
acel „Homer lusitan", autorul „Lu- 
siadei".

locurile lor de muncă sau pe 
docherul, croitoreasa, funcțio- 

sau vinzătorul de bilete de lo-

formînd un 
vestibul al 

pentru flote 
peisaj acvatic 
oraș-amfitea- 

succesive spre 
tectonice. De 

marilor

voluționeze condițiile navigației : 
caravela — ușoară, spațioasă și ra
pidă, concepută spre a rezista fur
tunilor Atlanticului.

S-au stins de mult acele vremuri, 
dar ceva din vocația marilor navi
gatori se păstrează. O arată nu nu
mai ponderea însemnată a construc
țiilor navale în economia țării (șan
tierele Lisnave și Setenave sint 
printre primele pe continent), ci 
și o anumită stare de spirit : plu
tește parcă totdeauna în aerul acesta 
un parfum de aventură, o mică 
febră de a ajunge, de a pleca.

O centură de castele, forturi, ce
tăți cuprinde solid Portugalia in 
frontierele rămase neschimbate de 
opt secole. Sînt construcții unde 
relicvele artei și viața locuitorilor au 
fost ținute la adăpostul metereze
lor, turnurilor cu ferestre mici, de 
unde ies. simbolic acum, țevi de tun.

Perioade de înflorire, alternînd cu 
altele de declin, au marcat multi
seculara istorie lusitană. Sînt a- 
proape cinci ani de la acea dimi
neață de aprilie cind 
pașnicului cîntec „Grândola, 
morena" 
surecției 
mis prin 
lumină 
orizontul Portugaliei, ______ _
proape jumătate de veac de dicta
tura fascistă Cu alăturarea totală și 
entuziastă a poporului, acea mișcare 
a militarilor patrioți, „revoluția ga-

acordurile 
vila 

— semnal al declanșării in
ginerilor căpitani", trans- 

radio — făcea ca o rază de 
și _ speranță să străpungă 

întunecat a-

cesul de înnoiri inițiat atunci și-a 
înscris la activ însemnate realizări, 
dar fiecare pas pe linia reformulă- 
rilor s-a făcut, și se face, într-o 
permanentă încleștare cu forțele 
ostile înnoirilor.

Urmările dominației fasciste sînt 
lesne vizibile in peisajul economico- 
social. Vei întilni, astfel, o Portuga- 
lie care a urcat, totuși, deși intr-un 
vagon de la urmă, in trenul indus
trializării. Un tren lent, tras de lo
comotive multă vreme trînate de 
iluzia 
foc și 
mări", 
buget, 
epoca 
zei economice, descărcind un număr 
de mari întreprinderi, mai ales in 
capitală, la Setubal și Porto, modern 
echipate, dar zgîrcite în locuri de 
muncă, atît de așteptate de jumătate 
de milion de șomeri.

Dincolo de pîcla ce învăluie fur
nalele, de ritmul lucrului la bandă 
rulantă, de reclamele cu neon ale 
supermagazinelor bine garnisite din 
centrele urbane, se întinde o Por- 
tugalie țărănească și marinărească, 
cu fețe ridate, îmbătrînite prema
tur. prinsă în pînza de păianjen a 
minifundiului in nord, unde omul 
produce pentru propria subzistență. 
Lume mai puțin atinsă de înnoirile 
democrației, închistată încă în rîn- 
duieli vetuste, în parte . împrăștiată 
pe drumurile și în fabricile Europei

vreme frînate 
salazaristă a păstrării „prin 
sabie" a „teritoriilor de peste 
care costa anual jumătate din 
Trenul a sosit la destinație in 
monopolurilor și apoi a cri-

ori Americii (2 milioane de portu
ghezi se află în emigrație). în Alen- 
tejo, zona cerealelor, a măslinilor și 
arborilor de plută, latifundiile au 
cedat loc, în cea mai mare parte, 
cooperativelor agricole create prin 
reforma agrară, ai cărei susținători 
consecvenți sint comuniștii — deși 
vechii proprietari nu stau cu brațele 
încrucișate... Multe contraste 
tează încă peisajul 
Superbe autostrăzi, 
încrucișări și tixite 
dar și roți de căruțe cu 
groase, de-abia răvășind 
drumurilor de țară sub pasul boilor 
cu ciucuri colorați prinși de coarne ; 
sau asini ce-și leagănă samarul ur- 
cind pe cărări de munte spre zona 
pășunilor de oi și capre. Aceeași 
distanță separă laboratoarele Insti
tutului tehnologic din Capitală, cu
noscut prin realizările sale in hidro
tehnică, fizica energiilor înalte și 
seismologie sau Universitatea din 
Coimbra, una dintre primele in Eu
ropa, de satele îndepărtate din Tras- 
os-Montes, lipsite de lumină elec
trică, cu un mare procent de analfa
betism.

Cu toate contradicțiile și dificultă
țile actuale, Portugalia rămîne 
credincioasă sieși, trăiește atașată 
valorilor care-i sînt scumpe. Poate 
de aceea, indiferent de împrejurări, 
o scrisoare sau o convorbire telefo- 

. nică a unui portughez nu poate 
începe niciodată cu ce vrea să spună, 
ci printr-un lung prolog, interesin- 
du-se de sănătatea tuturor și termi- 
nînd cu complimente și scuze. în
totdeauna se scuză de ceva acești 
oameni delir ați, prietenoși și răzbă
tători, înzestrați cu darul comuni
cării fără complexe, cu capacitate de 
a improviza și înclinați să conteze 
pe miracolul din ultimul moment. 
Și cit de fermecătoare e vechea lor 
formulă de salut „bem haja !“ (binele 
să fie cu voi).

Acolo „unde sfirșește pămintul 
și incepe marea", cum spunea Ca- 
moes in „Lusiada", caravela portu
gheză, rămînînd ancorată în univer
sul valorilor sale, își umflă pinzele 
sub vintul primenirilor.

Vasile OROS

punc- 
portughez. 

suprapuse la 
de limuzine, 

obezi 
colbul

(Srte/tâ/'de c/umâueâ
„De mortuis"...

Latinii au lăsat o locuțiune și o tradiție generoasă — despre morți 
nu se vorbească decit de bine.
Probabil, în primul rind, pentru că celor în cauză le-ar fi greu să 

riposteze la eventualele critici sau încondeieri.
Sau pentru că așa era — pe vremea lor — viața ; omul avea parte 

de atitea necazuri pe cînd trăia, incit merita ca, măcar pe lumea 
cealaltă, să se odihnească liniștit, să nu mai aibă motive să se irite 
sau să se enerveze.

De aici, probabil, și obiceiul ca la ceremoniile funerare să se 
rostească numai cuvîntări elogioase. Cu siguranță că mortul se înfi- 
oară de plăcere auzind într-un ceas atîtea cuvinte frumoase, atîtea 
aprecieri și laude cit nu i-au înregistrat timpanele în cursul 
întregi.

Uneori însă tradiția se încalcă, așa cum a fost cazul la 
deces: al pactului CENTO.

Nu s-au ținut nici un fel de discursuri laudative, nu s-au 
pine, prohoduri sau bocete — ci doar aclamații.

Nu au fost arborate nici un fel de steaguri negre sau 
Dimpotrivă s-au ridicat — mai sus — drapelele naționale.

Iar tot ce s-a spus despre răposat, numai de bine nu era...
De fapt, nu-i prima abatere — situația a fost similară și la alte 

decese. La un șir lung de decese.
Acum mai puțin de trei ani și-a dat obștescul sfîrșit bietul SEATO, 

iar sărmanul ANZUS agonizează într-o comă prelungită, 
numai în acest deceniu a plecat pe drumul de veci „Pactul 
moștenire antebelică — s-a stins după o scurtă și grea suferință 
pactul politico-militar „ASPAC", a pierit „ATA", a expiat „ANZUK" 
(aproape că nici nu-și mai amintește nimeni de ele) care-și duceau 
traiul prin zonele Asiei și Pacificului. Au fost și cazuri de mortalitate 
infantilă — de pildă, pactele „CATO" (pentru Caraibe) și NEATO 
(pentru Asia de Nord-Est) au decedat pe cînd se aflau încă in scutece.

într-adevăr, se poate spune că pactele militare par să fi intrat 
într-o zodie neagră și își dau duhul pe capete. Epidemie ciudată ; 
nici măcar nu sucombă de gripă sau pneumonii, fiind deprinse cu 
frigul — doar s-au născut între ghețuri.

Cert este că, de la o vreme, pactelor nu le mai priesc vremurile. 
Vremurile noi.

în antichitate, la multe popoare exista obiceiul ca, odată cu răpo
satul, să I se îngroape și obiectele familiare. Poate că practica ar 
trebui actualizată — îneît, odată cu pactele, să se înhumeze și obiec
tele lor preferate — bazele militare, diviziile de blindate, escadrilele 
de bombardiere, stolurile de rachete și flotele de cuifasate.

Să le aibă cu ele — adică să fie acolo, la ele.

Așa-s blocurile — se nasc (se știe cum), cresc (se știe prin ce 
mijloace), trăiesc (se știe din ce motive), dar pînă la urmă tot ajung 
să înceteze de a face umbră (mai ales umbră) pămîntului.

Așa-s legile vieții. Ale Vieții (cu majusculă).
Și dacă tot se încalcă tradiția ca despre răposați să nu se vor

bească decît bine, in loc de „regrete eterne", „în veci neconsolate", 
poate spune altceva :
— în continuare și la mai mare I

Pentru că deși multe au fost și puține au rămas, totuși au mai 
rămas.

însă legile vieții sînt legi ale Vieții.

**

*

*
**

*
*
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