
MiUtata Jud. -;U;i
SALÂ C£ Lt ft

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMÎTETULU! CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIX Nr. 11682 Joi 13 martie 1980 6 PAGINI —30 BANI

STRĂLUCIT EXPRIMATĂ PRIN REZULTATELE ALEGERILOR DE LA 9 MARTIE

Unitatea de voință a întregului popor 
se întărește prin munca unită 
pentru prosperitatea patriei!
DESFĂȘURAREA PROFUND DEMOCRATICĂ A CAMPANIEI ELECTORALE A 

OFERIT O MARE BOGĂȚIE DE PROPUNERI GOSPODĂREȘTI; ALEGĂTORII ȘI 
ALEȘII LOR AU TRECUT ACUM, ÎMPREUNĂ, SĂ LE ÎNFĂPTUIASCĂ

Rezultatele votului de la 9 martie pentru ale
gerea deputaților in Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare au fost salutate cu bucu
rie și satisfacție de oamenii muncii din patria 
noastră, care și-au văzut exprimate cu fidelitate 
voința, opțiunea fundamentală pentru candidații 
Frontului Democrației și Unității Socialiste. A%a 
cum a apreciat Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.K., aceste rezultate reprezintă o eloc
ventă expresie a adeziunii depline a întregului 
nostru popor Ia politica internă și externă a 
partidului și statului, Ia hotăririle Congresului 
al XII-lea al P.C.K. întreaga desfășurare a cam
paniei electorale, ca și votul de la 9 martie se 
constituie într-o nouă și vibrantă manifestare 
a unității întregului nostru popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, reflectă hotă- 
rirea fermă a tuturor cetățenilor țării, fără deo

sebire de naționalitate, de a-și intensifica efor
turile pentru îndeplinirea planului pe acest an 
și pe întregul cinqinal, pregătirea temeinică și 
realizarea mărețelor obiective stabilite pentru 
actuala legislatură, prin care România se va ri
dica pe noi trepte de progres și civilizație.

Acum, veștile sosite de pe întreg cuprinsul 
țării atestă hotărirea unanimă a oamenilor mun
cii de a-și întări votul de la 9 martie prin noi 
și remarcabile fapte de muncă. Este îmbucurător 
faptul că printre fruntașii fruntașilor se numără 
deputății nou aleși, cărora președintele repu
blicii le-a adresat, cu prilejul ședinței Consiliu
lui de Stat din 11 martie, felicitări și urări de 
succes in activitatea lor, exprimindu-și convin
gerea că fiecare va acționa astfel incit să de
monstreze că încrederea acordată de cetățeni va

fî înțeleasă ca o obligație de a munci mai bine, 
pentru înfăptuirea politicii generale a partidului 
și statului, pentru bunăstarea și fericirea între
gului popor.

După cum se știe, în cadrul întilnirilor, al 
dialogului larg democratic dintre candidați și 
alegători, au fost formulate un mare număr de 
propuneri și angajamente privind dezvoltarea 
economico-socială a patriei, mai buna gospodă
rire a localităților, valorificarea de noi rezerve 
ale propășirii tării și ale ridicării nivelului de 
trai al poporului. Așa cum arată știrile, depu
tății nou aleși, cu alegătorii lor, au trecut la 
înfăptuirea acestor propuneri — care urmează 
a fi înscrise în programele do lucru ce. vor fi 
adoptate cu prilejul sesiunilor de constituire a 
noilor consilii populare.

Propunerile făcute de cetățeni — 
program de lucru pe agenda primăriei

S-a încheiat cea mai dinamică și 
mai fructuoasă campanie electorală, 
la capătul căreia milioanele de oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani șî de alte naționalități — au 
votat pentru marile realizări de pină 
acum, pentru perspectivele și mai 
însuflețitoare deschise in fața po
porului de istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului. Ce 
concluzii se desprind din numeroa
sele și fructuoasele intilniri de lucru 
dintre candidați și alegători, specifice 
democratismului campaniei electo
rale, societății noastre ? Ce repre
zintă aceasta la scara municipiului 
Cluj-Napoca ? Iată întrebarea pe 
care am adresat-o tovarășei MARIA 
CRISTIAN, secretar al comitetului 
municipal de partid, președinte al 
Consiliului municipal Cluj-Napoca al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, care ne-a spus :

— Principala caracteristică a dezba
terilor din timpul campaniei electorale 
— atît- in adunările în care au fost 
P’ candidaturile, cit și la întîl-
n _ -dintre candidați și alegători, la 
., j(.-nările cetățenești din circum
scripțiile electorale ale Marii Adu
nări Naționale — a constituit-o înal
tul spirit de responsabilitate civică și 
patriotică a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
față de viitorul patriei, al județului 
și municipiului nostru, o puternică 
afirmare a democrației noastre-socia
liste. La aceste dezbateri, la care au 
participat. zeci de mii de alegători, 
s-au formulat numeroase propuneri, 
sugestii și angajamente cetățenești. 
Multe dintre acestea au fost rezolva
te Împreună cu alegătorii, chiar în 
timpul campaniei electorale.

»
— Ne puteți da cîteva exemple ?
— Iată : în noile cartiere „Mănăș- 

țur", „Grigorescu" și „Mărăsij". pe 
baza propunerilor. făcute de alegatori, 
s-a asigurat o distribuire mai rațio
nală a încălzirii locuințelor, s-a îm
bunătățit transportul în comun, s-au 
amenajat noi spații de parcare a au
toturismelor și locuri de joacă pen
tru copii. In același timp, ne-am sfă
tuit cu cetățenii, cu asociațiile de lo
catari să sprijinim mai mult primă
ria in realizarea volumului sporit de 
locuințe prevăzut pentru acest an și 
în cincinalul viitor. De fapt. în acest 
domeniu există o experiență pozitivă 
pe care vrem să o amplificăm. Desi
gur. în cadrul intîlniriîor cu cetățe
nii au fost formulate și observații 
critice la adresa gospodarilor muni
cipiului, asupra unor neajunsuri care 
se cer grabnic înlăturate. Este vorba, 
între altele, de o redistribuire mai 
rațională a fondului de marfă pe 
unități comerciale și cartiere, diver
sificarea prestațiilor de servicii, mai 
ales în unele locuri mai populate, 
îmbunătățirea asistenței medicale.

— Ce probleme urmează să fie re
zolvate cu prioritate, odată cu consti
tuirea consiliului popular municipal 
și alegerea organelor sale executive?

— Desigur, în primul rînd va fi 
necesar ca noul consiliu popular 
municipal să ia toate măsurile pen
tru îndeplinirea întocmai a sarcini
lor ce-i revin din planul de dezvol
tare economico-socială în profil teri
torial atît în 1980. cît și în viitorul 
cincinal, cind producția industrială 
va crește de la 19 miliarde lei în 
1980, la 32 miliarde In 1985 și se vor 
dezvolta o serie de ramuri de virf 
ale tehnicii. In următorii 5 ani se vor

construi încă 21 000 apartamente, 180 
săli de clasă, 6 săli de gimnastică, 
.ateliere' și- internat^, școlare, can tine-,- 
noi spații pentru invățămîntul supe
rior, lăcașuri de sănătate, obiective 
turistice și comerciale, cinematogra
fe și altele. Totodată, cele aproape 
650 de propuneri făcute de alegători 
se încadrează tocmai în acest ansam
blu de preocupări prezente si de per
spectivă, le completează. Ele pot și 
vor fi materializate cu forțele noas
tre. de către edilii municipiului, cu 
sprijinul cetățenilor, al celor 71 de 
deputați nou aleși în consiliul popu
lar municipal. între care Vasile Mu- 
reșan, Vasile Mezei, Gheorghe Lăpu- 
șan, Kovacs Alexandru, Augustin 
Caraba, Olivia Filip și multi alții 
fiind cunoscuți încă din legislatura 
trecută ca buni și harnici gospodari. 
Acum depinde de modul în care con
siliul municipal al F.D.U.S.. consiliul 
popular municipal, sub conducerea și 
îndrumarea comitetului municipal de 
partid, vor acționa pentru urmărirea 
și rezolvarea tuturor acestor propu
neri, multe dintre ele vizînd proble
me de larg interes cetățenesc : con
strucția de locuințe, amenajări de 
spații verzi, terenuri de sport si de 
joacă pentru copii, o mai bună redis
tribuire a rețelei comerciale și a 
celei sanitare, modernizarea unor 
străzi, organizarea de activități cul
tural-educative. Numai 21 din propu
nerile făcute de alegători depășesc 
posibilitățile gospodarilor municipiu
lui și pentru rezolvarea lor se va 
solicita sprijinul organelor compe
tente.

— Concret, cum v-ați gînditsă ac-

Cu planul cincinal îndeplinit
Ca urmare sj acțiunilor între

prinse în direcția folosirii cu 
randament sporit a utilajelor din 
dotare și a timpului de lucru, 
creșterii tot mai accentuate a 
productivității muncii. tinărul 
colectiv al Uzinei de transfor
matoare și aparataj electric din 
Roman a îndeplinit sarcinile de 
plan pe întregul cincinal. S-au 
creat, astfel, condiții pentru 
realizarea suplimentară a unui 
volum de producție în valoare 
de peste 160 milioane lei. în fo
tografie : aspecț de la standul 
de probă a transformatoarelor.

(Continuare în pag. a Il-a)

la invitația președintelui Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko Kuku 

Ngbendu Wa Za Banga, va face o vizită oficiala în România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ

nia, generalul de corp de ar
mată Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Bangâ. pre
ședintele fondator al Mișcării Popu

lare a Revoluției, președintele Re
publicii Zair, va efectua o vizită 
oficială în România, în a doua parte 
a lunii martie a.c.

Marin Râdulescu, președinte și inginer-șef la C.A,P. Drănic, împreună cu Gheorghe Boțea, primarul comunei, și-au 
mutat biroul in cîmp, lingă semănători

CONSILIUL KNHKTBAL - IN CAMPANIA UE PRIMAVARÂ
„Ați venit în control? Vă propun 

să ținem „ședința** la cîmp, 
lucrînd împreună cu oamenii**

Reporterul a notat această invitație a unui președinte de consiliu după ce l-a 
însoțit timp de trei zile în toate momentele activității sale

Odată cu tncoperea lucrărilor agricole de primăvară, 
consiliile unice agroindustriale au intrat in al doilea 
an dc existență. în acest răstimp, multe dintre ele au 
acumulat o anumită experiență, s-au afirmat tot mai 
mult ca organisme viabile, cu un rol hotăritor în or

ganizarea șî conducerea unitară a întregii activități din 
unitățile agricole. Ce probleme arc de rezolvat și cum 
acționează consiliul pentru soluționarea lor, acum, în- 
tr-un moment de virf al muncilor agricole ?

în dimineața zilei de 6 martie, 
biroul președintelui consiliului unic 
agroindustrial Segarcea, din județul 
Dolj, era ticsit de lume. Se aflau 
aici o parte din cadrele tehnice ale 
consiliului, dar și oaspeți. Doi spe- 

. cicliști de la direcția agricolă., si doi 
delegați de la Ministerul Agricultu
rii. Fiecare cu treaba lui. Un specia
list al direcției agricole județene, to
varășul Constantin Teodorescu. era 
intr-o acțiune de control pe timp de 
o zi. Avea de urmărit nici mai mult, 
nici mai puțin decit 18 probleme 1 Si 
asta pe intreg consiliul, care cuprin
de cinci cooperative agricole, o in-' 
treprindere agricolă de stat și alte 
trei unități economice. A văzut, in 
pas alergător, doar cooperativa agri
colă din Padea, unde, după cum ne-a 
spus mai tîrziu, totul este în regulă, 
și a plecat cu această concluzie... de 
ansamblu.

— Eu sint cu suprareceptia utila
jelor — precizează unul din delegații 
ministerului, tovarășul Marin Ștefan. 
Acum plec Ia Giurgița. Pe la orele 
14 vin să văd 2—3 secții de mecani
zare. Al doilea delegat al ministeru
lui, tovarășul Constantin Voinea, 
este repartizat să sprijine acest con
siliu în campania de primăvară. Două 
zile ne-a însoțit, pas cu pas.

în sfîrșit. chestiunile protocolare 
s-au încheiat și președintele consi
liului răsuflă ușurat. Plecăm împreu
nă. Programul de teren al președin
telui este încărcat și timpul s-a cam... 
subtiat. Ne grăbim spre fermele vi
ticole ale cooperativelor agricole 
„Unirea" și „16 Februarie" din Se
garcea. Cu o zi în urmă se hotărîse 
ca în vii să fie concentrată întreaga 
forță de muncă. Observ cum, dintr-o 
dată, președintele î$i luminează 
chipul. Este o schimbare ce nu poate 
fi pusă numai pe seama vjntului rece 
ce mușcă obrajii. La cei 58 de ani. cît 
are, tovarășul Ion Ilie știe că nu

biroul, ci cîmpul este locul de acțiu
ne al președintelui de consiliu. Aici 
el redevine omul energic, întreprin
zător, pus pe treabă

Stimate economiste, acum 
în vii se lucrează cu foarfe
că. La toamnă, după cules, 
folosiți creionul ! La ferma vi" 
ticolă- de la C.A.P. „Unirea" activi
tatea se desfășoară normal. Toa
tă forța de muncă prevăzută este 
prezentă in vie. Șefa fermei, to
varășa Maria Milotinescu. taie in rînd 
cu cooperatorii. în schimb, economis
tele se plimbă printre rinduri cu cite 
un caiet în mină.

— Voi ce faceți, fetelor ? — le în
treabă președintele consiliului.

— Ținem evidența celor ce au ve
nit la lucru.

— Toată ziua ? 1 De miine să ve- 
niți cu foarfecele și să ajutați la 
treabă. De hîrtii aveți timp dimi
neața și seara. Trebuie să terminăm 
cu această mentalitate — adaugă pre
ședintele. Fie că ești șef de echipă 
sau de fermă, economist sau inginer, 
trebuie să-ți arăți măiestria și prin 
muncă, nu numai prin sfaturi.

Dincolo însă, în via cooperativei 
„16 Februarie", activitatea este se
rios perturbată. Din 260 de oameni 
erau la lucru doar 123. iar din cei 
repartizați de Ia fermele de cîmp 
erau doar 13. Inginerul-șef al coope
rativei, Nicolae Popa, nici nu trecu
se pe la vie să vadă care este situa
ția. în schimb, la întoarcere. întil- 
nim un tractor condus cu mare zor 
de Viorel Anuta. O ducea la vie pe 
economista Aurelia Dragu. trimisă de 
șefa. fermei 3 de cîmp. Constantina 
Mirea. să numere cîți oameni veni
seră la lucru. Firește, președintele

Intitulasem aceste rîn- 
duri: El, omul simplu... 
Dar mi s-a părut brusc 
nedrept. Nicj. un om nu 
este simplu, n-a fost și 
nu va fi. Formula e sim
plă și nedreaptă. El, 
omul muncii ! e altceva. 
E un titlu care conține 
și adevăr, și frumusețe, în 
el încap toate profesiuni
le, toate valorile și cali
tățile, si mai ales de
finește esența însăși a 
societății noastre. Lui s 
se cuvine elogiul in aces
te zile aflate in imediata 
apropiere a unor intilniri 
rodnice, încărcate de res
ponsabilitate cetățeneas
că, intilniri ce au prece
dat alegerile de la 9 
martie; in aceste zile de 
dezbateri, de bilanțuri, de 
cifre, de amintiri, de per
spective. pentru că el. o- 
mul muncii, e celula vie, 
fecundă și harnică a tru
pului țării, pentru că el 
ne insumează pe toți, ne 
legitimează pe toți.

11 știu de cind i s-a 
conferit acest titlu, de 
cind țara a devenit o țară 
a oamenilor muncii, in- 
scriindu-se astfel in toate 
legile țării și ale lumii, il 
știu din vremea începu
tului, cind, impotrivindu- 
se aventurilor, isteriilor 
și nesocotințelor, desco- 
perindu-se și inscriindu- 
se conștient in marele nu
măr, și-a suflecat mîne- 
c>Ze, el, înfometatul, înse
tatul, cu ochii arși de fe
bra visului, și a început 
să cotrobăiască printre 
ruine, să aleagă cărămizi
le nesfărîmate ș'i să ridi
ce noi ziduri, să realcă- 
tuiască mașini, să înfrun
te seceta și uscăciunea 
ogoarelor, să alfabetizeze 
satele, să cinte începutu
rile, să vindece rănile 
brațelor, să transforme

visul in plan de stat, să 
țintuiască lozinci, să scoa
tă primele tractoare ro
mânești, să le primească 
pe timpurile mari, să-și 
încerce mintea și pu
terea cu alte mașini, să 
le făurească, să-și înzes
treze alte uzine și să pre
gătească noi asalturi, i-

toate, In fundație și bas
timent, în reazemul inex
pugnabil al socialismului. 
Și odată cu noile temelii, 
orașe și sate noi, teatre 
fi stadioane, școli și pro
fesiuni, și mai ales con
tingente noi, îmbogățind 
numărul și întărind cali
tatea și definiția. Poate

El omul muncii, 
omul faptei 
socialiste...

Însemnări de Constantin CHIRIȚĂ

naugurînd o nouă epocă, 
epoca muncii socialiste, a 
construcției socialiste.

Și-l văd. mai departe : 
avind conștiința . unității, 
conștiința puterii și mai 
ales conștiința rolului său. 
Elanului i se alătură ca
lificarea, iar munca de
vine răspundere și onoa
re. Tara trebuie pregăti
tă pentru viitor, ii trebuie 
alte temelii cu care să-l 
înfrunte, temelii de oțel, 
și alte surse de putere și 
de rezistență. Și iată-l tot 
pe el construind, scobind, 
înălțind : uriașele basti
oane ale industriei grele, 
furnalele, oțelăriile, la- 
minoarele, ulițele și stră
zile subpămintene, ter
mocentralele și hidrocen
tralele, contopindu-se

că i s-au schimbat unel
tele, instrumentele, căr
țile, hainele, locuințele. 
Dar e tot omul - muncii, 
construind și realizind ar
monia necesară dintre in
divid și societate, armo
nia. socialismului.

Și iată-l ip epoca supe
rioară, in era modernă a 
socialismului, conștient că 
societatea, cu toate valo
rile ei, ii aparține, în a- 
ceeași măsură Iii care el, 
cu toate valorile lui, apar
ține societății. E epoca 
marilor modernizări, epo
ca uzinelor-laboratoare, 
epoca ogoarelor-sere, epo
ca automaticii și a com
puterizării, epoca înru
dirii dintre tehnică și ști
ință, epoca solidarității 
politice, epoca în care

socialismul se confundă cu 
independența și suverani
tatea, epoca in care unel
tele și brațele lui constru
iesc în alte țări și pe alte 
continente, epoca in care 
ideile lui înflăcărează alte 
minți și inimi, înnobilin- 
du-le. Simțămintele si 
gindurile lui iși găsesc 
cea mai limpede, mai cu
tezătoare și mai neșovăi
toare voce. El, omul mun
cii, e și omul ■ lumii, al 
lumii înalte, al lumii de 
miine.

Pe el l-am întâlnit în 
aceste zile pline de frea
măt. Văzindu-l dincolo de 
cifre, dincolo de construc
ții, dincolo de cuvinte. In 
casă și pe stradă, in. ma
gazine și in metrou, el e 
vecinul meu, semenul 
meu, cunoscutul și necu
noscutul med. El, tu, eu, 
noi, constructorii, creato
rii, stăpinii. Toți cei care 
ne asemănăm prin viață, 
muncă și țară. Toți cei 
care ne amintim și. știm 
de unde am plecat. Toți 
cei care știm unde am a- 
juns și știm unde vrem 
să ajungem. Toți cei care 
apucind unealta, ne strân
gem nevăzut mâinile și 
formăm trupul cel mare 
al țării. România: viața 
noastră, munca noastră, 
creația și revărsarea noas
tră. Cărora, iată, prin vo
tul impresionant dat can- 
didaților Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, politicii interne și 
internaționale a partidu
lui, le conferim noi argu
mente de temeinicie, așe- 
zlndu-le pe soclul durabil 
al faptei. . Fiindcă viața 
lui, viața omului muncii, 
viața noastră deci, în
seamnă, in primul si in 
primul rînd, FAPTA, 
FAPTĂ SOCIALIST A.

Prețul pămîntului
Intr-o recentă euvîn- 

tare, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atră
gea atenția asupra unor 
lucruri care par la prima 
vedere elementare, dar pe 
care multi le neglijează, 
și anume, asupra risipei 
din neglijentă a terenului 
agricol. Cum risipim î 
Foarte simplu : prin ig
norarea unor terenuri ce 
pot fi folosite pentru 
agricultură ; prin «ema
narea arbitrară a acestor 
loturi cu plante impro
prii ; prin neîngrijirea 
respectivelor terenuri, prin 
asta întelegindu-se o 
muncă superficială, prin 
funcționarea necoreșpun- 
zătoare a sistemelor de 
irigații, neglijarea mun
cilor de întreținere a 
recoltelor și așa mai de
parte.

întrebarea care se pune 
cu stringentă la ora de 
fată este : ne mai putem 
permite să ne autosără- 
cim ? Ne mai putem per
mite să transfonmăm te
renul arabil roditor in 
pîrloagâ. chiar invocînd 
lipsa brațelor de muncă, 
în anumite teritorii loca
le, prin firescul aflux al 
țăranilor spre industrie ? 
Vreau să semnalez încă 
și alte cauze ale reducerii 
perimetrului agricol pe 
scară națională si voi în
cepe cu cea mai impor
tantă : aceea a. dilatării 
teritoriului urban fără ca 
acest lucru să aibă vreo 
justificare ! . O larghețe 
prost înțeleasă a făcut ca 
multe orașe să se întindă 
în mod nejustificat în afa
ra hotarelor tradiționale.

Nu spun un lucru nou 
cind afirm că fostele ba
zine legumicole ale unor 
orașe importante. înce- 
pînd cu Bucureștiul, Plo- 
ieștiul, Craiova si altele, 
au fost Înghițite de cartie
re noi. și ele necesare, 
evident, dar care se pu
teau ridica nu pe tere
nuri agricole, ci in matca 
istorică a orașelor. Cu 
o dărnicie demnă de 
o cauză mai bună au 
fost răpite circuitului a-

lui spre visare, spre 
frumusețe. Nu o să cer să 
punem la pămînt parcu
rile și grădinile, și ele a- 
vind rolul de a primeni 
aerul și așa destul de po
luat al orașelor, locuri de 
recreare pentru copiii 
noștri, de destindere pen
tru cei ce ies din uzine si 
instituții, dar. iartă-mi-se: 
nici risipa pe care o fa
cem cu așa-numitul ,’,pă
mînt de grădină" nu mai 
poate fi îngăduită. Cu mai

de Eugen BARBU

gricol terenuri care si as
tăzi ar fi hrănit mii de 
oameni. Aș evoca tradi
ționalul cartier Dudesti, 
el singur o mare grădină 
de legume ce aproviziona 
piețele bucurestene cu 
importante cantități de 
zarzavat, sau bazine le
gumicole ca Plumbuita. 
Bucureștii Noi, Cociocul, 
ce au dispărut sub buldo
zere, nu întotdeauna cu 
justificare. E mai firesc 
ca orașele să fie hrănite 
cu produse agricole aduse 
de cine știe unde, de la 
sute de kilometri cind 
ceea ce ne trebuie se poa
te afla In prispa casei ? 
Dar. în sfîrșit. a ne căina 
după niște lucruri vechi 
nu este cea mai recoman
dabilă măsură. Vorba 
este: avem dreptul să 
continuăm cu risipirea 
pămîntului ?

Sînt scriitor și pentru 
mine floarea rămîne sim
bolul inefabil al încli
nării poetice a românu

multi ani în urmă criti
cam cu bună intenție pe 
niște primari, foarte ini
moși altfel, care — nemai- 
avînd ce face cu banii — 
presăraseră de-a lungul 
unei șosele de munte 
imense vase de ciment în 
care se aflau flori : și 
asta unde ? Intr-un peisaj 
care numai de așa ceva 
nu avea nevoie : în spate 
erau păduri, pe imașurile 
din jur. flori cite vrei, de 
iarbă ce să mai vorbim ? 
Numai că primarii res
pectivi nu gindeau decît 
că banii prevăzuti în bu
gete pentru înfrumuseța
rea localităților trebuiau 
cheltuiți cu orice preț 
pentru ca anul financiar 
viitor să nu-i găsească la 
rubrica „nefolositi". în
trebarea răminea deschi
să : nu existau lucruri 
mai stringente și mai fo
lositoare ce puteau fi în
deplinite cu sumele res
pective ? Probabil că da, 
dar, vedeți dv., setea de

pitoresc sau altceva du
sese Ia acest lux de ne
îngăduit de. a răsădi flori 
acolo unde ele se aflau 
din belșug ! Al doilea 
exemplu : intr-o vreme 
călătoream mult: mer
geam sute de kilometri, 
vara, printre minunate 
culoare multicolore de 
flori, așezate la vedere, in 
șosea, „mîntlria casei", 
cum ar fi spus localnicii; 
dar la o privire mai aten
tă ai fi putut zări pretu
tindeni flori: pe prispe, în 
ferestre, ba chiar în gră
dinile din spatele caselor, 
și încă pe suprafețe exce
sive. Bun, nevoia de fru
mos era satisfăcută, dar 
mincăm la urma urmelor 
flori ? Avem noi atît de 
mult pămînt ? Putem să 
ne permitem ca, luate cap 
la cap, sute de hectare, la 
scară națională, să fie de
dicate decorațiunilor. să 
risipim un grinar poten
tial pe care-l putem ex
ploata cu cele mai bune 
rezultate ? Nu cred. în 
China am fost uluit, deși 
acum îmi dau seama că 
nu aveam de ce să fiu 
surprins, cind am văzut 
in campusul Universității 
din Pekin o mare de griu 
galben, numai bun de se
cerat. Mici poteci asfalta
te conduceau pe studenti 
spre sălile de curs si asta 
nu deranja pe nimeni. Să 
zicem că o curte școlară 
nu e cel mai nimerit ogor 
și că școlo era o necesita
te, date fiind cifrele ex
ploziei demografice pe
(Continuare 
în pag. a V-a)

consiliului a trimis tractorul înapoi, 
la rosturile lui.

Nu știu dacă președintele și-a no
tat acest fapt. Nici nu era nevoie. 
Hotărîse să participe la ședința de 
întocmire a .programului de. lucru 
pentru a doua zi. tocmai pentru ă 
discuta și pune ordine in această 
chestiune. Dar am reținut de la pre
ședintele consiliului că nu este totul 
să se stabilească sarcini. Mai’ impor
tant este să fie întărită răspunderea 
personală a oamenilor și. mai ales, 
a cadrelor de conducere, fiecare lș 
postul său. pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate. Prin stabilirea 
de răspunderi precise, prin controlul 
asupra îndeplinirii sarcinilor și. lâ 
nevoie, prin sancționarea abaterilor. 
Căci ceea ce se întîmplă cind o fer
mieră nu-și face datoria s-a văzut. 
Dar consecințele sint mult mai mari, 
pe măsură ce indisciplina se mani
festă mai sus...

Au pus la vot dacă ...să 
respecte disciplina. Ora 17- 
Ajungem la ședința, anunțată de fapt 
pentru ora 16, de întocmire a 
programului de lucru pentru ziua 
următoare. Cîțiva din cei prezenți se 
uită înciudați la ceas. Următorul 
tren spre Craiova este abia la ora 19. 
Participă, pentru prima dată, și to
varășul Gheorghe Voicu, vicepre
ședinte al Consiliului popular orășe
nesc Segarcea. El a fost însărcinat 
de organizatorul de partid să spriji
ne și să răspundă nemijlocit de a- 
ceastă unitate, unde se ridică pro
bleme în ce privește conducerea .ac
tivității și respectarea programului 
de lucru. în acest context, ni s-a 
părut firesc angajamentul tovară
șului Voicu de a fi mereu în unitate, 
de a imprima aici un nou stil de 
lucru, bazat pe ordine și disciplină. 
A fost însă un angajament de o. zi. 
A doua seară, vicepreședintele nu a 
mai venit la întocmirea planului.

— Eu nu mai răspund de C.A.P. 
„16 Februarie" — avea să explice, el 
apoi președintelui consiliului. Aceas
tă problemă a fost pusă la vot în 
biroul executiv al consiliului popu
lar orășenesc.

Iată că episodul cu fermiera se 
repetă. însă la alte proporții și la 
alt nivel, cu implicații mai mari. 
Vicepreședintele, cu de la sine pu
tere. nu mai vine la unitatea ce i-a 
fost repartizată, iar primarul ora
șului. tovarășul Ion Voicu. acceptă 
să pună la vot o sarcină foarte 
clară stabilită de președintele consi
liului unic agroindustrial. Au con
fundat dumnealor democrația cu 
discutionismul. dreptul de a-și spune 
părerea cu obligația de a îndeplini 
riguros sarcina încredințată ? Oare 
nu-și dau seama că. cel puțin pen
tru aceste zile, au lipsit de sprijinul 
necesar • in organizarea muncii toc
mai unitatea care ridică problemele 
cele mai grele ?

Atitudinea președintelui consiliului 
unic agroindustrial față de acest caz 
a fost fermă si fără echivoc. Totuși, 
o sancțiune s-ar fi impus. O sarcină 
nu se discută, ci se îndeplinește în
totdeauna cu maximum de conștiin
ciozitate. Cu atit mai mult cu cit este 
vorba de o sarcină încredințată unui 
activist de partid.

Unul din punctele înscrise pe a- 
genda de lucru a președintelui a fost 
și ferma centrului de legume și

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a IlI-a)
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| Chemarea
lemnului s

Vaier Tehei din Băișoara — • 
Cluj, acum brașovean, a învățat

I meșteșugul modelării lemnului I 
de la tatăl și de la bunicul său, | 
neintrecuti făurari de case și

Iporți ornamentale. Dar Vaier J 
Tehei a îmbrățișat altă meserie. I 
in care a lucrat vină a ieșit la

I pensie, cu vreo trei ani în urmă. , 
Dar după ce-a ieșit la pensie I 
și-a adus aminte de meșteșugul I 
deprins în copilărie. într-un

I răstimp foarte scurt, el a reali- I 
zat un număr impresionant de | 
lucrări de sculptură în lemn, pe

Icare le-a reunit în prima sa ex- l 
poziție personală. Numeroșii în- I 
drăgostiți de frumos care-i trec 1 
pragul admiră chipurile inspirat

I șlefuite ale lui Horia, Cloșca și I 
Crișan, ale lui Gruia. Novac și i 
a atitor îndrăgite personaje is
torice și legendare, ca si chipu- J 
rile semenilor săi de azi. Și încă | 
ceva : la ultima ediție a Festiva-

Ilului național „Ciniarea Romă- . 
niei" a fost distins cu titlul de i 
laureat, pregătindu-se acum pen- • 
tru ediția următoare. Succes !

I Să-i dea veste

I
I

I 
!
I
I
I
!

I
I

I
I

I
I
I
I
I
i
I
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de bucurie
Cititoarea noastră Geta Silion 

din Brăhășești — Galați ne 
scrie : „Sintem șase frați : trei 
băieți și- trei fete. Cu multi ani 
in urmă, rămași orfani de tată, 
sora noastră mai mică a fost în
fiată de o familie. Cu timpul, 
cind ne-am făcut mai mari, iar 
acum avem, la rindul nostru, co
pii. am căutat să dăm de urma 
surioarei noastre. Am aflat că a 
fost înfiată de o familie din Cri- 
vești-Vaslui, dar după ce s-a că
sătorit s-a mutat in alt colț de 
tară. Se pare că are și ea două 
fetite și că ne caută, așa cum o 
căutăm și noi pe ea“.

Rugămintea cititoarei noastre: 
Dacă sora ei sau altcineva citesc 
aceste rinduri, să-i dea veste de 
bucurie.

Pompierii care
s-au... ars

Zăbovind peste măsură în 
compania lui Bachus. Grigore 
Lazar, de la lotul de îndiguire 
Crasna — Acîș (Satu Mare), s-a 
urcat in rulota-dormitor de pe 
șantier să se culce. înainte de 
culcare, a aprins o lampă cu pe
trol. , După un timp, de la lampa 
supraîncălzită au luat foc lucru
rile din jur și G.L. și-a pierdut 
viata.

Dincolo de consecințele tragice 
ale acestei întimplări. stirnește 
nedumerire lipsa de răspundere 
cu care a acționat, cu consimță- 
mi.ntul primăriei, formația civi
lă de pompieri din comuna Acts. 
Mai exact, respectivii pompieri 
civili s-au mulțumit doar să 
spargă rulota și să-l scoată afa
ră pe cel aflat fără viată, după 
care, în loc să stingă focul, l-au 
lăsat să mistuie toată rulota. 
Pentru această bizară neinter
venție. ca si pentru lipsa măsu
rilor de prevenire a incendiilor 
pe șantier, vinovății au fost 
„arși" la buzunare' cu amenzi 
usturătoare.

Din te miri ce
Toată povestea care urmează 

— urîtă și tristă — ar fi putut 
foarte bine să nu aibă loc, 
dacă...

...dacă nu se intîmpla ca în 
fața restaurantului „Moldova" 
din București să se întâlnească, 
întimplător, doi oameni : Gheor- 
ghe Neagu de la întreprinderea 
de transporturi auto și Petre Tă- 
nase, de pe strada Icoanei 12.

...dacă unul din cei doi nu l-ar 
fi călcat pe celălalt întimplător 
pe picior.

...dacă Neagu. cel călcat, nu 
s-ar fi înfuriat. Dar el s-a în
furiat și a ridicat mina asupra 
lui Tănase. Din lovitura primi
tă. acesta s-a dezechilibrat si a 
căzut pe .asfalt, accidentîndu-se 
foarte qrav. Cu toată interven
ția medicilor, n-a mai putut fi 
salvat.

Toată povestea nu s-ar fi po
vestit, dacă...

I
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I
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I
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analizate și soluționate în concordanță eu legile țării,

Comunicatul dat ieri publicității, privind șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., arată că în cadrul ședinței s-a ana
lizat un raport privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclamagiilor 
și cererilor oamenilor muncii adresate con
ducerii partidului, organelor de partid și de 
stat, organizațiilor de masă și obștești in 
cursul anului 1979. Cu acest prilej s-a sub
liniat că prin mii și mii de scrisori, oamenii 
muncii și-au manifestat adeziunea deplină 
fată de politica internă și externă a parti

dului și statului, și-au exprimat satisfacția și 
bucuria in legătură cu realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului. In 
același timp, autorii scrisorilor au făcut nu
meroase propuneri și observații, sesizări cri
tice. dezvăluind aspecte negative, în scopul 
îmbunătățirii activității in toate domeniile 
vieții cconomico-sociale. In spiritul cerințe
lor dezvoltării și adîncirii democrației noas
tre socialiste, participării tot mai active a 
tuturor cetățenilor tării Ia conducerea socie
tății, Ia solutionarea problemelor construcției

socialiste. Comitetul Politic Executiv a in
dicat măsuri pentru îmbunătățirea în conti
nuare a activității de solutionarc a scriso
rilor.

în acest sens, pentru toate organizațiile de 
partid, pentru toate organele și instituțiile de 
stat, pentru unitățile economice și din toate 
sferele vieții sociale constituie un inalt exem
plu modalitatea în care sînt urmărite și își 
găsesc rezolvarea scrisorile oamenilor muncii 
adresate conducerii partidului.

bina na se zarea activitatea

mecanicilor sfe locomotive

sonale să fie puse mai presus de 
interesele generale ale școlii.

Pentru toate acestea, directorul 
școlii. Vasile Ciurumelea, a fost 
sancționat de inspectoratul școlar : 
totodată, s-a urmărit ca situația din 
școală să-și găsească o reflectare 
reală în calificativele atribuite 
profesorilor. Concluziile colectivu

lui de control și îndrumare au fost 
prezentate și dezbătute cu toate ca
drele didactice din școală. Colecti
vul de cercetare va reveni in luna 
mai la școala generală din Băneasa; 
dacă nu se vor realiza sarcinile 
stabilite, se vor lua și alte măsuri 
administrative, in conformitate cu 
legislația în vigoare.

BÎSTRITA-NĂSĂUD:»

Se dezvoltă rețeaua comercială
în ultimii ani, în județul Bis- 

trița-Năsăud rețeaua comercială, 
precum și cea de turism și de a- 
limentatie publică, apartinînd coo
perației de consum, au cunoscut un 
amplu proces de dezvoltare și mo
dernizare. De curînd, in centrul Nă- 
săudului, la parter și primul etaj 
al blocurilor nou construite, au fost 
deschise mai multe unități moder
ne : „Lumea copiilor", magazine cu 
articole cultural-șportive, mercerie-

parfumerie. o alimentară cu auto
servire, „Piine și lactate", precum 
și un restaurant si un bar de zi. 
La Prundul Birgăului. pe șoseaua 
națională Bistrița — Vatra Dornei, 
a fost inaugurat, recent, un ele
gant hotel denumit „Heniu", după 
numele muntelui aflat în apropie
rea localității.

în fotografie : complexul de ma
gazine din centrul Năsăudului, 
apgrținînd cooperației de consum.

întreprinderea de construcții hi
drotehnice Constanta folosește în 
activitatea sa un număr de locomo
tive diesel electrice, deservite de 
17 mecanici și ajutori. într-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. aceștia arătau că au so
licitat conducerii întreprinderii să 
analizeze modul cum sint retribuiti. 
deoarece sint încadrați la grupa a 
IV-a manevră, și nu la grupa a Il-a, 
cum ar avea dreptul.

în sprijinul afirmațiilor, autorii 
scrisorii aduceau o seamă de argu
mente din care rezulta că natura 
activității pe care o desfășoară, de 
tractare a trenurilor de la cariera 
Litorman la stația C.F.R. Litorman. 
se încadrează în grupa a doua, dar 
conducerea întreprinderii respective 
nu a ținut seama de acest lucru. Vă 
trimitem și răspunsul I.C.H. Con
stanța, se arăta în scrisoare, răs
puns pe care, îl considerăm trans
mis din birou, deoarece rezultă că 
nimeni nu s-a deplasat la fața lo
cului pentru a soluționa problema.

Pentru o soluționare competentă.

scrisoarea a fost încredințată con
ducerii Centralei Canalul Dunăre — 
Marca Neagră, care, in răspunsul 
trimis, subliniază că, în urma veri
ficărilor efectuate la fata locului, a 
rezultat justețea celor semnalate. în 
consecință; centrala a dispus între
prinderii de construcții hidrotehnice 
Constanța încadrarea mecanicilor și 
ajutorilor de mecanici, se'mnatari ai 
scrisorii, în grupa a II-a.

De unde rezultă incă o dată, dacă 
mai era nevoie, că ceea ce se vede 
la fața locului nu se poate observa 
întotdeauna din birou — si că cine 
nu aplică acest principiu de muncă 
nu poate adopta deciziile corespun
zătoare. La toate acestea, în situația 
de fată, se mai adaugă și tergiver
sarea soluționării unei cereri în
dreptățite. precum și încărcarea u- 
nor organe centrale ou probleme 
care puteau și trebuiau rezolvate la 
nivelul întreprinderii.

Sint cîteva concluzii la care ar 
trebui să mediteze conducerea res
pectivei unități și nu numai ea !

GW peste vocația de educator 

se așterne indiferenta >*
într-un amplu memoriu trimis se

ct etarului general al partidului nos
tru se relata că la Școala generală 
nr. 1 Băneasa, județul Ilfov, clima
tul de muncă este necorespunzător 
datorită atitudinii incorecte a direc
torului în relațiile cu cadrele didac
tice și cu alți oameni ai muncii din 
școală. în memoriu se afirma, tot
odată. că directorul scolii săvirșește 
abuzuri. încalcă principiul muncii 
colective etc. ; toate acestea afec
tează buna desfășurare a procesului 
instructiv-educativ.

Un colectiv constituit din cadre 
de specialitate și activiști de partid 
a verificat întreaga activitate des
fășurată de cadrele didactice din 
această școală — se precizează în 
răspunsul Comitetului județean Il
fov al P.C.R. Cu acest prilej a re
zultat că acțiunile metodice si de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale. organizate cu cadrele didacti
ce. nu pornesc de la realitățile spe
cifice și concrete ale școlii, avînd 
uneori un caracter formal; directo
rul nu aplică principiul muncii 
colective, iar în ultimul timp a ne-

glijat rezolvarea unui șir de proble
me administrativ-gospodăresti alb 
școlii. Nivelul de cunoștințe al unor 
elevi din clasele I—IV este sub ce
rințele programelor școlare : la dis
ciplinele fizică, chimie, biologie, 
limba română, matematică, istorie 
etc. au fost evidențiate carențe în 
pregătirea elevilor. De asemenea, 
se subliniază în răspuns. în activi
tatea educativă persistă unele lip
suri : acțiunile de educare materia- 
list-știintifică a elevilor sînt spora
dice și formale ; informările politice 
sint lipsite de conținut, se desfă
șoară formal etc.

în răspuns se subliniază că origi
nea neajunsurilor rezidă în linsa de 
angajare și oreocupare permanentă 
din partea tuturor cadrelor didacti
ce pentru asigurarea calității lecții
lor și activităților politico-educative 
cu elevii. în stilul și metodele de 
muncă defectuoase ale unor învăță
tori și profesori. In colectivul școlii 
persistă un climat nesănătos, de 
neîncredere și suspiciune, ceea ce a 
făcut ca probleme minore sau per-
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Răspunzînd unei scrisori adresate 
conducerii partidului de către Ște
fan Androne. Maria Cucu și Mihail 
Țugui, oameni ai muncii la între
prinderea de rulmenți Alexandria, 
Consiliul județean al sindicatelor 
Teleorman precizează, în referatul 
său, următoarele : din verificările 
efectuate a rezultat că autorii se
sizării au primit o comunicare de 
detașare pentru două luni la alte 
Unități din localitate. Refuzînd să se 
prezinte unde au fost detașați, con
ducerea întreprinderii respective a 
dispus desfacerea disciplinară a 
contractelor lor de muncă, măsură 
la care a revenit în timpul judecă
rii contestațiilor pe care aceștia 
le-au depus la Judecătoria Ale
xandria.

Curînd după, aceasta, cazul s-a 
repetat în condiții aproape similare. 
Cu deosebirea că de această dată

plîngerile formulate de ei împotriva 
noilor decizii de desfacere discipli
nară a contractelor de muncă au 
fost judecate la Judecătoria Alexan
dria. care a hotărît să se revină 
asupra măsurii, reintegrarea lor în 
muncă și obligarea unității la plata 
despăgubirilor reprezentînd contra
valoarea retribuției pentru perioada 
nelucrată din vina unității.

Mai limpede nici că se putea. în 
loc de muncă politică, de educație, 
pentru ca respectivii membri ai co
lectivului să înțeleagă necesitatea 
de a lucra acolo unde au fost trimiși, 
conducerea unității a recurs la mă
sura administrativă supremă 
ilegală, după cum s-a dovedit — 
de desfacere a contractului de mun
că. Desigur, societatea noastră nu 
poate admite indisciplina, dar nici 
încălcarea principiilor legalității în 
aplicarea de sancțiuni.

conformă cu realitatea!

„în fiecare lună lucrăm, după 
cum spun maiștrii noștri, pentru 
producție raportată fictiv ca reali
zată — se afirma într-o scrisoare 
adresată secretarului general al 
partidului nostrit. Vă rugăm să tri
miteți pe cineva în control la între
prinderea de utilaj greu Brăila să 
facă un inventar serios, căci altfel 
ajungem să lucrăm numai pentru a 
finaliza produsele raportate ca fiind 
gata, dar în realitate neterminate".

Ceea ce a și făcut Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini. la indicația conducerii de 
partid. Astfel, referatul de cer
cetare precizează că sesizarea 
a fost analizată de un grup de 
specialiști din minister si cen
trala .industrială de utilaj tehnologic 
și material rulant. Cu această ocazie 
s-au constatat următoarele : toate 
produsele , raportate ca producție- 
marfă aveau note de predare la 
magazie. Verificările au scos însă 
Ia iveală faptul că serviciul de 
desfacere întocmea documentele de 
expediție a produselor la magazie

1

înainte ca acestea să fie gata, creînd 
confuzii între data întocmirii avizu
lui și a expedierii propriu-zise.

Examinîndu-se prin sondaj modul 
de raportare a producției pe 20 de 
zile ale lunii decembrie 1979. în 
secția excavatoare, a rezultat că 
toate cele 11 bucăți, raportate în 
această perioadă ca executate, aveau 
note de predare, deși la 4 dintre 
acestea au mai fost efectuate lu
crări de completare și după data de 
20 a lunii. Dealtfel, la data verifi
cării ele se aflau în secție și nu la 
magazie, cum ar fi trebuit după 
actele întocmite.

Lipsurile constatate au fost pre
lucrate cu conducerea unității și 
ceilalți factori de răspundere, cărora 
li s-au cerut măsuri severe pentru 
eliminarea unor astfel de practici. 
Modul de raportare a producției la 
această unitate rămîne în atentia 
centralei industriale și a minis
terului.

Neculai ROȘCA

Cu conștiința muncitorească de stăpsn 
al patriei

® Explicațiile din birou și realitățile din ateliere care, 
în ioc să atragă, resping ciienții © Pianurise de măsuri 
nu rezolvă de la sine deficiențele dacă nu se urmărește 

realizarea lor
încă de la începutul actualului cin

cinal. fiecare unitate prestatoare de 
servicii din țară și-a întocmit progra
me proprii de măsuri privind- dezvol
tarea activității de servire publică, 
programe corelate cu cerințele si evo
luția veniturilor populației. Si dacă 
operațiunea de întocmire a progra
melor de măsuri este întru totul fi
rească, nefirești sînt superficialita
tea, lipsa de interes cu care s-au ur
mărit în unele județe măsurile stabi
lite. Așa se explică de ce acum, în 
ultimul an al actualului cincinal, ră- 
mînerile în urmă în domeniul prestă
rilor de servicii cumulează la nivelul 
țării citeva miliarde de lei. reprezen
tînd servicii de care populația avea 
nevoie și pe care unitățile presta
toare nu s-au îngrijit să. le organi
zeze, să le ofere solicitanților.

în județul Tulcea, valoarea servi
ciilor restante în actualul cincinal se 
ridică la peste 50 milioane lei. din 
care partea cea mai însemnată revine 
cooperației meșteșugărești. Exceptînd 
anul 1978, în nici unul din ceilalți ani 
ai cincinalului în curs cooperația 
meșteșugărească tulceană nu și-a în
deplinit propriile programe de mă
suri. Aceasta este cu atit mai de ne
înțeles cu cit în programele coopera
ției se prevăzuse pentr.u perioada 
197G—1980 dublarea volumului de 
servicii, dar în realitate nu s-au rea
lizat decit... jumătate din sarcinile 
planificate.

— Nu avem solicitări mai mari din 
partea populației — au încercat o 
justificare reprezentanții cooperației 
meșteșugărești.

Aceasta să fie oare realitatea ? Am 
făcut un test in centrele de servire 
din Tulcea. Concluzia ? Dar să nu 
anticipăm. Iată mai intii constatările.

A

— La toate unitățile de croitorie 
din oraș, fără nici o excepție, mese
riașii oferă clicnților acum, in prag 
de primăvară, doar stofe de... iarnă și 
vară. Să cauți și cu luminarea și nu 
găsești un metru de material pentru 
pardesie. Probabil vor sosi la... vară.

—'La unitatea de încălțăminte de 
comandă (singura din oraș), respon
sabilul Cadri Memet ni se plingea că, 
deși are materiale suficiente, deși are 
meseriași suficienți, nu-și realizează 
planul decit în proporție de 80—85 la 
sută. Motivul invocat ? Lipsa clienți- 
lor. Uitîndu-ne insă prin vitrina ate
lierului, am înțeles de ce nu vin 
ciienții la cizmărie ; modelele oferite 
sînt învechite, din anul... 1977. Uriita- 
tea nu are nici măcar o revistă cu 
modelele acestui an.

— La atelierul de tricotaje nr. j 16, 
datorită proastei organizări a muncii, 
comenzile sînt executate într-un in
terval de timp de două-trei ori mai 
mare decit cel prevăzut de normati
vele in vigoare. Așa se explică de ce 
o bună parte din clienți apelează la 
meseriașii particulari.

— Aceeași stare de indisciplină, de 
nesocotire a cerințelor clienților | am 
întîlnit și la atelierul de reparat tele
vizoare. Meseriașii de aici vin la lu
cru cind vor (în ziua testului nostru 
unitatea a stat cu lacătele pe ușă mai 
bine de un ceas, după ora deschide
rii), iar de sistemul reparării televi
zoarelor la domiciliu se pare că nu 
s-a auzit încă la Tulcea. Toți tulce
nii care au televizoare defecte {tre
buie să vină cu aparatele la atelier. 
Fie și pentru o banală siguranță 1

— Eu locuiesc peste drum de uni
tate — ne spunea Paul Dobrescu, din 
blocul 17, ap. 5. și tot n-au vrut v 
meșterii să vină să-mi repare t/Lf ' cl 
zorul. M-au tot purtat cu va.L ir1 
lună și jumătate, dar pină n-am ăcTt;s' 
televizorul în atelier nu s-au atins
de el.

j Trei lanterne
■ în noapte
• într-una din serile trecute. Iu

lian Brajba de prin părțile Con- 
I stanței, de mai multă vreme fără

ocupație, și-a găsit. în sfîrșit.
„de lucru" prin satul Beștepe.

I județul Tulcea. Cind a crezut el
că toți sătenii au adormit, ’chiar 

i și paznicul, s-a suit la volanul 
autocamionului parcat în curtea 
cooperativei agricole și a pornit 
la drum. Întâmplarea a făcut 

să-i iasă in cale niște localnici 
Icare au rămas mirați că autoca

mionul circulă hai-hui în miez 
de noapte. Au scos imediat lan- 

I ternele din buzunare și, mane-
vrindu-le in fel și chip, l-au si
lit pe cel de la volan să opreas
că. după care l-au dus la postul 

* de miliție.

Cine plutește?
De la Constanta spre Videle 

au circulat 4 vagoane încărcate 
Icu griu. Din ele au dispărut nici 

mai mult, nici mai puțin decit 
25 150 de kilograme.

I Dispariție misterioasă 2 Nici 
vorbă ! Cîțiva lucrători au des
coperit, nu departe de Fundulea, 
un adevărat ..drum de griu" pe

I lingă linie. Din cercetările în
treprinse la fata locului rezultă 
că vagoanele aveau defecțiuni la 

I sistemul de asigurare de la uși
și de la pereții laterali. Pe par
curs. din cauza trepidațiilor, linia 
ferată a fost insămîntată cu 

Igriu, din care nu poate să ră
sară însă decit răspunsul la în
trebarea : „Cine plătește 2“

Rubrică realizată de 
Peire POPA 
și corespondenții „Scînteii"
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La debutul noii legisla
turi. avem in față programe 
concrete, mobilizatoare de 
acțiune pentru a accelera 
progresul economic și so
cial al tării, al fiecărei lo
calități in parte. Aceste 
programe de activitate au 
fost elaborate în fiecare 
circumscripție electorală de 
către noi, alegătorii. Noi 
sintem autorii propunerilor 
și inițiativelor făcute si tot 
noi — în virtutea drepțuri- 
lor și Îndatoririlor noastre 
cetățenești — sintem cei 
care trebuie să le dăm 
viață.

Prin votul nostru de la 
9 martie am ales deputății, 
reprezentanții noștri in ma
rele sfat al tării, în consi
liul popular municipal 
I-am cunoscut bine pe can
didați. Am judecat cu răs
pundere puterea fiecăruia, 
spiritul de inițiativă, entu
ziasmul și dragostea față 
de urbe. în circumscripția 
din care face parte frumo
sul cartier Platoul Roma
nilor, unde locuiesc, am 
ales pe cel mai bun, mai 
inimos

Pe parcursul campaniei 
electorale am discutat la

întîlnirile cu candidatii de 
deputați și la casele alegă
torului probleme concrete, 
la obiect, despre ce am fă
cut bine și ce nu am făcut, 
dar mai ales ce ne propu
nem, cum trebuie să acțio
năm în viitor. Multe pro
puneri s-au rezolvat pe 
parcurs, gospodărește. Alte
le sînt. înscrise pe prima'filă 
a agendei deputatului nos
tru.

O problemă reieșită din 
dezbaterile din timpul 
campaniei electorale consta 
în risipa de combustibil 
care se mai manifestă une
ori la centralele termice 
din cartier. Este o chestiu
ne care ne privește direct, 
ca locatari și cetățeni, și 
căreia va trebui să-i găsim 
o soluție, așa cum și la noi, 
în întreprindere ne preocu
păm de reducerea consu
murilor de materiale și e- 
nergie, a costurilor de pro
ducție. De asemenea, tre
buie ca, împreună cu de
putății noștri, să trecem 
Ia organizarea unor ac
țiuni privind modul în 
care locatarii întrețin fon
dul locativ de stat de 
care beneficiază. Locuim pc

bulevardul Transilvania, 
într-un ansamblu nou de 
blocuri, și este de necon
ceput să vezi cum unii ce
tățeni degradează aparta
mentele în care abia s-au 
mutat, uitind că acestea sînt 
bunuri ale întregii societăți, 
ale noastre, ale tuturor, 
stăpînii țării. Cu această 
conștiință am votat la 9 
martie, cu această voință 
trebuie să punem umărul 
la dezvoltarea edilitară a 
orașelor în care locuim. 
Vrem, de pildă, ca în cir
cumscripția noastră toate 
spatiile dintre blocuri să 
fie cultivate, să devină a- 
devărate grădini de flori, 
dar și de legume.

într-un oraș întinerit. în
tr-o tară aflată în plin pro
gres economic și social, nu 
poți să nu-ti sporești efor
turile la locul tău de mun
că. in fabrică. în cartierul 
unde locuiești întru binele 
tău. al tuturora.

Valeria CÎMPEAN 
muncitoare 
la întreprinderea 
„Porțelanul" Alba lulia

Am votat 
și înțelegem 

umărul la
Acum, cînd ne sînt cu

noscute rezultatele alegeri
lor de la 9 martie, nu pot 
să nu încerc un puternic 
sentiment de mîndrie că 
milioanele de alegători 
și-au dat votul candidaților 
F.D.U.S., celor mai buni 
dintre cei buni care să-i 
reprezinte în marele sfat al 
tării și în organele locale 
ale puterii de stat. Ca în 
toate celelalte domenii de 
activitate, și pentru noi, 
cei care lucrăm în agricul
tură. a început acum o 
nouă perioadă de muncă, 
de împliniri. Votul pe care 
l-am dat din toată inima la 
9 martie candidaților Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste a fost, deo
potrivă, un vot pentru ma
rile realizări obținute în 
legislatura care abia s-a 
încheiat, un vot dat cu 
gindul la anii ce vin, cu 
hotărirea de a pune cu 
totii umărul pentru dez
voltarea si mai puternică a 
comunei. La temelia acestei

pentru înflorirea satelor - 
că trebuie să punem cu toții 
sporirea rodniciei ogoarelor

dezvoltări va trebui să 
stea toată hărnicia și pri
ceperea noastră concretiza
tă în producții agricole ve
getale și animale tot mai 
mari.

Anul trecut, cooperativa 
agricolă din comuna Șu
tești, județul Vîlcea. a ob
ținut, prin producțiile de 
griu. porumb și struguri la 
hectar, locul de frunte pe 
județ. Este o izbîndă care 
ne îndeamnă la realizarea 
unor producții tot mai 
mari, la valorificarea cu 
înalt' spirit patriotic si gos
podăresc a fiecărei palme 
de pămînt. Dealtfel, așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la recenta 
Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., datoria fun
damentală a fiecărui lucră
tor din agricultură constă 
în necesitatea ridicării po
tențialului agricol prin fo
losirea tuturor posibilități
lor menite să asigure creș
terea producțiilor agricole.

Prin tot ceea ce facem, 
avem datoria să ridicăm 
activitatea din agricultură 
la o nouă calitate, să facem 
din fiecare metru pătrat de 
teren o suprafață tot mai 
roditoare atît în cîmp. cît 
și in gospodăria fiecărui lo
cuitor al comunei.

Un angajament mobiliza
tor ne-am luat și noi. me
canizatorii. Sintem hotărîți 
ca numai pe baza economii
lor de carburanți să reali
zăm lucrări de întreținere 
a culturilor pe cel puțin 300 
hectare de culturi cerealie
re. împreună cu ceilalți to
varăși de muncă ai mei, 
am hotărît să realizăm toa
te lucrările de întreținere 
nu numai la cooperativa a- 
gricolă. ci si in gospodării
le populației. Lucru pe 
care îl vom face începi nd 
chiar din această , primă
vară.

Gheorqhe PEREANU 
mecanizator, S.M.A. Șutești, 
județul Vîlcea

(Urmare din pag. I)
ționati pentru înfăptuirea acestui va
loros tezaur al gîndirii și inițiativei 
cetățenești ?

— După inventarierea tuturor pro
blemelor. s-a trecut la întocmirea 
unui grafic de înfăptuire a lor. care 
va fi dezbătut în sesiunea de consti
tuire a consiliului popular municipal 
și care va deveni program de acțiune 
pentru noi toti. S-au format 5 colec
tive corespunzînd celor 5 circumscrip
ții electorale ale Marii Adunări Na
ționale. conduse de către membri ai 
biroului comitetului municipal de 
partid, membri ai biroului executiv al 
F.D.U.S. și ai comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, din 
care fac parte și membri ai biroului 
.comitetului municipal al organizații

lor democrației și unității socialiste. 
Aceste colective au sarcina să urmă
rească fiecare problemă în parte

gospodărie comunală. Așa ne-am 
gindit noi să înfăptuim nu numai 
propunerile făcute de alegători, ci

aceste zile, dau dovadă de mult spi
rit de responsabilitate și patriotism 
fierbinte, de dorința de a participa

Aici, la Tulcea, se cuvine să no
tăm și un alt aspect : deși indicațiile 
conducerii partidului, programele 
cooperației stabilesc ca serviciile pu
blice să reprezinte principala preo
cupare a meșteșugarilor. în fapt ele 
se află pe post de... cenușăreasă. Vo
lumul prestărilor de servicii ocupă 
doar a cincea parte din realizările 
cooperației tulcene, diferența de pa
tru cincimi, deci „grosul" activității, 
deținind-o producția-marfă care, în 
mod normal, ar trebui să fio com
plementară serviciilor publice. A- 
vem de-a face, așadar, cu o inver
sare de roluri.

Faptul că serviciile publice sînt pe 
post de cenușăreasă la Tulcea se 
poate vedea și din modul în care sînt 
pregătite cadrele. Din 6 meseriași ca
lificați, unul singur revine sectorului 
de prestări servicii — raport care s-a 
menținut în toți anii actualului cin
cinal.

— Ne confruntăm cu numeroase 
greutăți de aprovizionare — a invocat 
ca: ultim argument tovarășul Con
stantin Cristu, președintele uniunii 
județene a cooperației meșteșugărești.

E pasibil. Dar cum se face că 
planul producției-marfă este îndepli
nit lună de lună, an de an, dacă 
într-adevăr sînt greutăți de aprovi
zionare ? Și apoi, greutățile de apro
vizionare pot scuza lipsurile organi
zatorice, slabul interes pentru diver
sificarea și îmbunătățirea calității 
serviciilor publice ? Se pare mai 
degrabă că interesul pentru dez
voltarea serviciilor publice s-a 
concentrat doar la întocmirea pla
nurilor de măsuri și mai puțin la 
realizarea lor. Să sperăm că în pe
rioada de timp care a mai rămas din 
actualul cincinal meșteșugarii tulceni 
își vor mobiliza forțele pentru a 
lichida restantele, pentru a răspunde, 
cu solicitudine sporită, cerințelor ce
tățenilor.

Mihai IONESCU 
Neculai AM1HUEESE1 
corespondentul „Scînteii"

atît pe circumscripțiile Marii Adu
nări Naționale, cît și pe cele jude
țene și municipale aferente. Colecti
vele vor lucra direct cu deputății, 
cu comitetele și asociațiile de loca
tari, cu unitățile economice și de

întregul program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a municipiului nos
tru, adică în strînsă legătură cu toți 
oamenii muncii din municipiu, fără 
deosebire de naționalitate, care, în 
timpul campaniei electorale, ca și în

nemijlocit la înfăptuirea propriilor 
propuneri și hotărîri.

Miercuri după-amiază am mers 
pe cîteva din șantierele munici
piului, puncte de reper pentru vii
toarea participare a cetățenilor la

înfăptuirea programului de dezvol
tare economico-socîală. în cartierele 
„Mărăști", „Mănăștur" și „Grigores- 
cu“, alături de constructori, mulți 
cetățeni lucrau la demolări, la adu
natul grămezilor de pămînt, la pre
gătirea pentru transport, la amena
jarea de alei și spații verzi. In altă 
parte a municipiului se curățau 
străzi, trotuare, parcuri. Toate mij
loacele de care dispune gospodăria 
comunală și locativă se află în ac
țiune. Sînt semne ale dorinței tutu
ror locuitorilor municipiului — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a face din 
Cluj-Napoca un oraș tot mai frumos, 
mai bine gospodărit.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

DE LA ADAS
Luni, 31 martie, este ultima zi 

de plată a primelor la asigurarea 
prin efectul legii de răspundere 
civilă auto, pe anul în curs. 
După această dată se plătesc 
majorări de intirziere. Indiferent 
de tipul autovehiculului — cu ex
cepția motociclurilor — se plă
tește o primă anuală de asigu
rare de 175 lei de către organi
zațiile socialiste și de 350 lei de 
către cetățeni si alte categorii 
de asigurați, iar pentru motoci- 
cluri — 40 lei, respectiv 80 lei.
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Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL"!

Critica a adus în turnătorii 
oxigenul răspunderii, 

inițiativei și bunei gospodăriri

Nici o piesă care mai poate fi de folos 
să nu ajungă la fier vechi!

CUM POATE DEVENI CASAREA 0 ACȚIUNE PRIN CARE SE POT ClȘTIGA MILIOANE DE LEI 
Șl DEGREVA IMPORTANTE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

îmbunătățite Foto : E. DichiseanuEste normal ca după o anumită perioadă de 
funcționare, după ce au atins un grad avansat 
de uzură fizică și morală, mijloacele tehnice de 
folosință îndelungată - mașini, utilaje, autove
hicule - să fie scoase din uz. Din acest punct de 
vedere, anul 1980 are o semnificație aparte, fiind 
primul an cînd se va casa un volum mai mare de 
mijloace de producție uzate : peste 10 800 auto
vehicule, 10 500 tractoare, 2 200 vagoane pe două " 
osii, 2 000 combine de siloz ș.a. Ce vom face cu 
toate aceste valori materiale ? Prevederile recen
tului decret referitor la valorificarea resurselor 
materiale refolosibile sînt clare : „Mașinile, utila
jele, instalațiile care se casează, potrivit legii, vor 
fi dezmembrate, asigurindu-se recuperarea și 
reutilizarea reperelor, pieselor, subansamblelor și 
materialelor componente recondiționabile. ...Mi
nisterele, celelalte organe centrale și locale, cen
tralele și întreprinderile sînt obligate să organi
zeze, potrivit legii, activitățile necesare pentru re
cuperare și recondiționare, în unitățile dețină-

Ce economii se realizează

toare ale fondurilor fixe supuse casării și dez
membrării sau, după caz, în unități industriale 
specializate de reparații și de recondiționare".

Casarea deci nu este o simplă operațiune 
de scoatere din inventar o mijloacelor fixe. Ea 
trebuie să însemne și să devină efectiv o acțiune 
de valorificare a tuturor pieselor care pot fi re- 
folosite din mașinile, utilajele și instalațiile pro
puse să fie scoase din funcțiune. Nici o piesă să 
nu ajungă la topit înainte de a se vedea dacă și 
cum poate fi refolosită. Tocmai de aceea, recen
tul decret prevede că acțiunea de recuperare și 
recondiționare a pieselor poate fi făcută atit in 
unitățile deținătoare de fonduri fixe, cit și în uni
tăți specializate de reparații și de recondiționare. 
Adică, de la caz la caz, trebuie aleasă soluția 
cea mai avantajoasă și eficientă.

Referindu-ne concret la acțiunea de casare a 
autovehiculelor, se pune întrebarea : dispun toate 
ministerele și unitățile economice de specialiști, 
ateliere și utilaje pentru dezmembrarea autove-

hiculelor casate și recondiționarea tuturor piese
lor refolosibile ? Răspunsul este categoric : nu, 
nu dispun. Aceasta deoarece recondiționarea pie
selor uzate este o adevărată industrie și necesită 
o serie de utilaje specializate. Or, această dotare 
nu se poate face într-o unitate care casează 
anual unul, două sau chiar zece automobile. 
Atunci, cine dispune de această dotare ? Tocmai 
pentru a răspunde la întrebare ne propunem să 
prezentăm în mod concret avantajele eco
nomice ale recondiționării pieselor refolosibi
le de la autovehiculele casate, avantaje 
desprinse din experiența Centralei industriale 
de reparații auto. Pentru a da un singur exemplu 
să amintim că, anul trecut, cînd nu exista un ca
dru bine definit, întreprinderea de reparații auto 
din Tecuci a economisit piese de schimb noi 
în valoare de circa 2,5 milioane lei ca urmare a 
recuperării, recondiționării și refolosirii unor piese 
de la autovehiculele casate.

...și ce practici dăunătoare

prin recondiționarea pieselor

de la autovehiculele casate...

știm m calea materializării 

acestor avantaje
Greutatea pieselor metalice ale 

unei autobasculante SR-11G propusă 
pentru casare este de 3 200 kg. Dacă 
autovehiculul ar fi predat întreg în
treprinderii de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile 
s-ăr încasa pe el circa 3 500 lei, iar 
întreaga cantitate de metal ar merge 
la topit. Nu este nevoie de nici un 
calcul pentru a înțelege cîtă risipă 
se face, cîtă energie și muncă

® PRIN RECONDIȚIONARE
— peste 900 de piese de la 16 subansamble, 

în greutate de aproape 5 700 kg și cu o va
loare de circa 120 000 lei.

• PIESE IREPARABILE DIN CARE SE POT EXE
CUTA ALTE PIESE NOI

— 200 arbori planetari, 200 pivoți de fuzetă, 
800 bride de arc, foi de arc în greutate de 
peste 3 000 kg.

• METAL PENTRU RETOPIT
— peste 310 tone.

DECI REȚINEȚI - întrucît
PENTRU CASARE PESTE 10 000 
tipuri, SE POT ECONOMISI :

© prin recondiționare : PESTE
i 97 000 PIESE. IN GREUTATE DE 

900 TONE ȘI CU O VALOARE DE 
12 MILIOANE LEI.
• piese din care se pot executa 

alte piese ÎN GREUTATE DE PES
TE 300 TONE.

® metal pentru retopit : 27 000 
TONE.

Din calculele făcute rezultă că 
VALOAREA PIESELOR RECUPE
RATE DE LA 100 DE AUTOVEHI- 

\ CULE ECHIVALEAZĂ CU DOUĂ

Consiliul agroindustrial
(Urmare din pag. I)
fructe Portărești. Si nu intimplător. 
Aici activitatea nu se desfășoară așa 
cum este de dorit. Motivul ? Nici 
pină acum nu a fost înființat pe 
consiliu sectorul unic horticol.. Din 
această cauză nu s-a organizat nici 
secția de mecanizare dotată cu uti
lajele necesare acestui sector.

— Am solicitat Trustului județean 
al horticulturii — ne-a spus tovară
șul Ilie — să înființeze cit mai re
pede sectorul unic horticol. încadrat 
cu un specialist care să coordoneze 
activitatea. Drept răspuns am primit 
promisiuni vagi : „O să vă rezol
văm problema". Pinâ atunci am ră
mas pe o soluție de provizorat. Trus
tul a trimis un specialist pe trei 
consilii agroindustriale, pe care însă 
nu l-am văzut Ia fată.

Trustul județean al horticulturii 
avea obligația să rezolve problema. 
Măcar asta ar trebui să fie „produc
ția" lui. Cum poate să funcționeze 
bine sectorul horticol al consiliului 
unic agroindustrial, dacă trustul 
amintit nu-și face datoria ? Formula 
de tipul „o să..." nu poate suplini 
nicicum cerințele timpului prezent. 
Acum cînd se pun bazele producției 
horticole.

Unii oameni au un umor 
de te fac să zîmbești acru. 
Tovarășul trimis de Departamentul 

se consumă pentru a fabrica apoi 
din metalul topit alte piese pentru 
repararea unui autocamion. Expe
riența acumulată demonstrează însă 
că prin dezmembrarea automobile
lor casate se poate valorifica un 
mare număr de piese metalice. Din 
activitatea practică rezultă că, in 
medie. Ia 100 autovehicule casate se 
pot recupera și refolosi :

IN ACEST AN SÎNT PROPUSE 
AUTOVEHICULE de diferite

AUTOVEHICULE NOI. Deci. în 
acest an se pot obține „gra
tis" 200 de autovehicule. La 
valoarea pieselor economisite 
trebuie să adăugăm insă eco
nomiile de materiale, de ener
gie și muncă ce se pot face, ciști- 
gul realizat prin degrevarea unor 
importante capacități de producție 
in unitățile metalurgice și prelucră
toare. Apoi, să nu omitem că, in 
acest fel. se face un serios pas îna
inte în rezolvarea spinoasei proble
me a pieselor de schimb. -

I.A.S. să sprijine consiliul fă
cea. printre altele, și unele reco
mandări. Zicea dinsul : „Știți ce -tre
buie să faceți ca să economisiți car
buranți ?“. Oamenii erau „numai ochi 
și urechi" ca să nu Ie scape nimic din 
ce avea să le recomande reprezen
tantul ministerului. „Să creșteți cai, 
tovarăși 1“ — a continuat el. Bună 
povata ! Dar ea prea se potrivește 
ca nuca in perete acum, cînd oamenii 
sînt frămîntați de alte probleme pse 
care nu le pot soluționa cu sfaturi.

Este rugat să dea măcar un telefon 
la minister și să clarifice care este 
situația cu erbicidele pentru sfecla 
de zahăr. N-a făcut-o ! Deși aceasta 
era problema în care consiliul aștep
ta un sprijin direct, ce ar fi fost mai 
prețios decit o mie de „Sfaturi". De 
ce ? Pînă pe 14—15 martie sînt de 
semănat 860 ha cu sfeclă de zahăr. 
Dar erbicide nu există decit pentru 
10—15 la sută din suprafață. Baza 
județeană de aprovizionare, cu care 
președintele consiliului a luat legă
tura. a promis că erbicidele vor sosî 
după intîi aprilie. Deci mult prea 
tîrziu.

Este o măsură foarte bună că de 
la minister au fost trimise cadre de 
specialiști in toate consiliile. Acestea 
pot beneficia de sprijinul lor in so
luționarea operativă a unor proble
me dificile. Dar fără a generaliza, 
te întrebi : ce ajutor este acesta ? In 
cazul erbicidelor, nu s-a rezolvat 
nimic. Să revenim însă la delegatul

Cu toate că avantajele recondi
ționării și refolosirii unor piese de 
la autovehiculele casate sini evi
dente. in practică nu se proce
dează in totdeauna așa. De ce ?

--Oamenii de meserie, și nu 
numai ei. știu că la orice auto
vehicul casat se mai găsesc citeva 
piese bune care pot fi refolosite, 
precizează tovarășul Gavrilă Co- 
răbiau, director tehnic al Cen
tralei industriale de reparații auto. 
Și atunci ce se intimplă? în între
prinderile și unitățile economice, 
care, nu au organizate ateliere 
speciale pentru recondiționarea 
pieselor uzate și unde nici nu este 
posibil și economic să se facă ase
menea dotări se casează la anu
mite intervale de timp un auto
vehicul, două sau poate mai multe. 
Atunci, pentru că unitatea respec
tivă are in dotare și alte mașini, 
se descompletează autovehiculele 
casate. Adică se scot două, trei, 
cinci piese de care orice șofer știe 
că are nevoie. Totul se fa.ce la 
intimplare, fără ca autovehiculul 
să fie dezmembrat și să se anali
zeze fiecare piesă în parte pentru 
a vedea ce destinație este mai 
eficient să primească. Altfel spus, 
pentru citeva piese se aruncă un 
motor intreg. Se consideră însă 
că. după ce s-au luat citeva piese, 
operația de casare este Încheiată 
și autovehiculul poate fi ' trimis 
la fier vechi. De regulă, se crede 
că s-au luat toate piesele ce mai 
pot fi folosite. Să precizăm : toate 
piesele ce mai pot fi refolosite 
din punctul lor de vedere. 
Or. in realitate, în unitățile 
specializate de reparații pot 

Venind în întîmpinarea acestei reglementări. Centrala industrială 
de reparații auto a stabilit unitățile specializate unde trebuie predate auto
vehiculele casate :

• La I.R.A. București-Grivița : automobilele ARO. motoarele diesel 
de 135 CP și 215 CP.

• La I.R.A. București-Obor : automobilele ROMAN 8135. motoarele 
de 135 CP.

• La I.R.A. Cimpina : toate automobilele din familia ROMAN.
© La I.R.A. Craiova : autobuzele UD-112, autobasculantele ROMAN 

12 215 și 19 215.
O La I.R.A. Cluj-Napoca : automobilele din familia Bucegi și motoa

rele diesel de 135 CP.
® La I.R.A. Suceava : automobilele Bucegi și ROMAN 8 135.
9 La I.R.A. Tecuci: automobilele Bucegi și motoarele diesel de 135 CP.
6 La I.R.A. Tg. Mureș : autobuzele UD-1 112 și ROMAN 109.
• La I.R.A. Timișoara : automobilele Bucegi și motoarele de 135 CP.

Ion TEODOR

ministerului însărcinat cu suprare- 
cepția utilajelor. La Segarcea a „vă
zut" secția de mecanizare „16 Fe
bruarie" intr-o oră și patruzeci de 
minute. Nici în pas. alergător nu poți 
vedea, nu mai spunem verifica, toa
te utilajele. Deși au fost găsite și 
unele defecțiuni, acestea au fost co
municate verbal șefului secției. Nor
mal era să fie trecute intr-un regis
tru. stabilindu-se termene și respon
sabilități precise pentru înlătura
rea lor.

Dacă într-o asemenea acțiune, de 
mare importanță, cum este contactul 
direct al specialiștilor din organele 
agricole superioare cu unitățile de 
bază din agricultură, se instaurează 
superficialitatea și nu se rezolvă 
problemele ivite, măsurile foarte bune 
stabilite de minister nu dau rezulta
tele așteptate.

Dacă nu plec la cîmp - 
au alții grijă să mă lege de 
birou. — Tovarășe Ilie, de trei zile 
vă însoțesc. N-am sesizat însă care 
este problema cea mai importantă ce 
vă frămîntă ca președinte al consi
liului.

— N-ar strica să mai rămîneți trei 
zile. Poate...

— Vă vine și așa destulă lume în 
control.

— Ce contează unul în plus. Lă- 
sînd gluma, este vorba să ne putem 

fi recuperate, recondiționate și refo
losite zeci de repere.

— Ce trebuie făcut pentru a eli
mina aceste practiGi ?

Soluția este , ca Ministerul, A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe să stabilească clar, prin re
glementări precise, in spiritul și li
tera decretului — pentru că decre
tul prevede că acțiunea de recu
perare si recondiționare a pieselor 
poate fi făcută atit in unitățile de
ținătoare de fonduri fixe, eiț și in 
unitățile specializate de reparații și 
recondiționare — care sint obliga
țiile unităților eco*nomice. Adică, să 
se stabilească precis unde trebuie 
trimise pentru dezmembrare auto
vehiculele casate. Situația de fapt 
arată că unitățile deținătoare de 
autovehicule nu dispun de condi
țiile necesare pentru recondiționa
rea pieselor uzate. Tinind deci sea
ma de această situație, toate auto- , 
vehiculele casate trebuie predate 
pentru dezmembrare unităților spe
cializate de reparații.

■A-
Din cite sintem informați. la Mi

nisterul ..Aprovizionării Tehnico-Ma
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe se află in pregă
tire un act normativ care să’ re
glementeze această importantă și 
urgentă problemă. Dar pînă atunci, 
este firesc, este logic ca. in 
spiritul Decretului privind recu
perarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile. in interesul 
unităților economice .și al econo
miei naționale în ansamblul ei, să 
se treacă practic, neintîrziat la pre
darea autovehiculelor casate la cen
trele specializate de reparații,

folosi timpul cum trebuie. La noi 
este o luptă contracronometru cu 
timpul. Dacă eu sau celelalte cadre 

'din aparatul tehnic al consiliului 
stăm mai mult in birou, atunci sin
tem pierduți. Cind spun in birou mă 
gindesc la consumul de timp prelun
git inutil in discuții.

Si din păcate tocmai cadre de con
ducere ale consiliului, care ar trebui 
să fie oameni de acțiune, trebuie 
să-și consume o bună parte din 
timpul lor cu alte probleme. In cele 
trei zile cit ne-am aflat acolo — joi 
la ora 18,30. vineri — la 19 și sîm- 
bătă — la 8,30 — au avut, loc tot 
atîtea radioconferințe. Prima cu di
recția agricolă, a doua cu trustul 
I.A.S. și a treia cu trustul S.M.A. 
Dar inainte de a vorbi despre aces
tea. se impune o observație. Deși 
consiliile unice agroindustriale au 
fost create tocmai în ideea conduce
rii unitare a activității din unitățile 
de bază ale agriculturii, organele 
agricole județene continuă să lucre
ze separat. Fiecare cu felia lui. De 
unde și tot felul de paralelisme și 
suprapuneri în activitatea lor și ac
țiunile inițiate. „Pe lingă aceasta, 
mai sint și tot felul de situații și sta
tistici care ni se cer de către te miri 
cine" — adaugă președintele.

— Sint necesare acestea, ce părere 
aveți ?

— De ce mă întrebi. Ce eu le-âm 
cerut ? Eu spun altceva. Pentru noi. 
toate astea înseamnă pierdere de 
timp. De medicul veterinar șef n-am 
putut să mă ating timp de trei zile. 
Cind am zis că a terminat, i s-a ce
rut să facă alte situații. Cine, să se 
ocupe atunci de problemele curente 
și cele de perspectivă privind dez-

Ne-am aflat Ia turnătoria de oțel 
a întreprinderii, „23 August" din Ca
pitală. la două săptămini de la vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
această importantă unitate construc
toare de mașini. Cu acel prilej, se
cretarul general al partidului a con
statat existența unor deficiențe in 
organizarea muncii și a fluxului teh
nologic în sectoarele calde. Criticind 
neglijența manifestată in depozita
rea reziduurilor rezultate în procesul 
de turnare, precum și.. alte' aspecte 
care îngreunau desfășurarea în bune 
condiții a procesului de producție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se ia toate măsurile ca, in timpul 
cel mai scurt, secția tie turnătorie să 
devină un Ioc de muncă bine orga
nizat. cit mai curat, in care fiecare 
lucrător să muncească cu plăcere și 
a trasat, totodată, sarcina de a se 
acționa în continuare pentru extin
derea automatizării și mecanizării 
proceselor de producție, pentru îm
bunătățirea permanentă a condițiilor 
de muncă.

Ieri, in aceeași turnătorie se putea 
respira la propriu și lâ figurat aerul 
proaspăt al bunei organizări, al gos
podăririi raționale a materialelor și 
utilajelor. Atit in turnătoria de oțel, 
cit și in turnătoria de fontă, în cea 
de neferoase, la forjă se lucra or
donat îh spațiile eliberate de povara 

' materialelor și pieselor. Ce s-a în- 
timplat, de fapt, de la vizita secre
tarului general al partidului și pînă 
în prezent ?

— în sectoarele calde ale- între
prinderii noastre, practic, se lucrează 
cu foc continuu ne-a explicat to
varășul Carol . Dina, directorul, uni
tății. In aceste condiții orice neajun
suri în funcționarea utilajelor, in 
aprovizionarea cu materiale, în asi
gurarea forței de muncă, orice de
reglări in transportul tehnologic se 
soldau cu supraaglomerări de mate
riale, reziduuri '̂ piese turnate, ma
trice și forme. Pentru că. așa cum a 
arătat și secretarul general al parti
dului. răspunderea pentru aceste de
ficiențe ne aparținea in primul rind 
nouă, conducerii întreprinderii și 
secțiilor. imediat am întocmit un 
program de acțiune. Ațn început cu 
degajarea secțiilor de cantitățile 
imense de materiale și piese care 
blocau fluxul tehnologic. La această 
acțiune o contribuție hotăritoare au 
adus-o muncitorii, care au lucrat ore 
intregi peste programul de muncă 
pentru a curăța ■ secțiile. De aseme
nea. am fost ajutați de conducerea 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, de comitetul de partid al 
sectorului 3. de ICSlM București, care 
ne-âu asigurat mijloace de transport 
și de încărcare, precum și o serie de 
alte utilaje. Concomitent, s-au cură
țat geamurile, luminătoarele, s^au 
completat geamurile linsă, au fost 
reparate unele utilaje. La turnătoria 
de fontă au iiitrat. in: probe tehnolo
gice instalațiile de ventilație de la 
cubilburi, iar iă turnătoria de otel au 
fost intensificate lucrările de montai 
al instalației de desprăfuire.

— Prihcipaltii ; cî$tig al aplicării 
acestor măsuri este schimbarea men
talității muncitorilor și specialiștilor 
din turnătorie, — ne spune maistrul 
Gheorghe Dăriescu. de la turnătoria 
de, oțel. Cuvintele. îndemnurile, cri
tica făcută de secretarul general al 
partidului au avut ecoul dorit în con
științele noastre. ;Ne-arri convins 
că muncim mai ușor. ■ cu randament 
mâi mare dăcă fluxul tehnologic de
curge normal, bacă nu trebuie să 
mai facem slalom printre grămezile 
de materiale, și. reziduuri; Pe scurt.- 
am căpătat încredere că. și la noi se 
poate munci ih ordine și disciplină. 
Și încă ceva : acțiunea „organizare" 
ne-a stimulat pentru a ‘ concepe și 
iniția noi, Îmbunătățiri tehnice și ale 
condițiilor de lucru.

Firește, este numai o etapă. Pînă 
la 1 mai, colectivul de muncitori si 
specialiști de la; sectoarele calde ale 

voltarea producției zootehnice din 
consiliu ? Vor veni tovarășii de la 
județ? Pină, și direcția județeană cu 
problemele .muncii mi-a cerut per
sonal, printr-o adresă, să le. fac o si
tuație statistică. S,puneți-mi. asta este 
sarcina mea ? Mă ocup de- situații 
statistice’ sau de agricultură ?

Da, trebuie vegheat ca organul de 
conducere colectivă al consiliului să 
nu fie transformat intr-un aparat bi
rocratic, țintuit în birou. Rolul lui 
este de a asigura funcționarea con
siliului ca un mecanism de ceasor
nic, de a conduce, de a organiza cit 
mai bine activitatea in unitățile com
ponente, de a soluționa operativ pro
blemele producției'

Noi am pierdut „trenul", 
dar navetiștii nu ! sîmbătâ= 
8 martie. Ultimul punct înscris 
pe agenda de , lucru a președin
telui era o discuție cu specia
liștii din aparatul' tehnic al consiliu
lui. Era fixată pentru ora 14. Dar 
aveam să pierdem „trenul". Și 
aceasta deoarece l-au „prins" cadre
le tehnice — ingirierul-șef, medicul- 
șef veterinar, economistul-șef, ju- 
ristul-șef și tehnicianul constructor 
— care au plecat la Craiova. De la 
ora 13. A mai rămas doar tovarășul 
Aurel Iacob, - vicepreședintele consi
liului și directorul stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii, el fiind 
stabilit cu familia în orașul Segar
cea. Povestea l-a amărît și i-a lăsat 
președintelui un gust amar.

— Nu mai tîrziu decit aseară am 
hotărît cu toții ca’ pe timpul campa
niei să nu se mai facă naveta. Să nu 

Întreprinderii are de Înfăptuit o serie 
de alte obiective, cum sint : reorga
nizarea unor linii tehnologice, intro
ducerea unor mijloace mecanizate 
pentru diminuarea efortului fizic, 
punerea Ia punct a funcționării unor 
utilaje, în special pentru eliminarea 
neetanșeităților, soluționarea proble
mei ventilației in toate secțiile șt 
asigurarea unui climat de muncă și 
mai bun. Și, după cum ne-am con
vins, se acționează stăruitor pentru 
ducerea la bun sfîrșit și a acestor 
măsuri.

Tot ieri s-au întîlnit la Întreprin
derea „23 August" specialiști din 
unități productive, institute de cerce
tare, proiectare și inginerie tehnolo-

leri, la întreprinderea 
„23 August” 
din Capitală, 

un amplu și util 
schimb de experiență 

gică, cadre didactice din invățămîntul 
politehnic, care au vizitat împreună 
turnătoriile unității bucureștene și au 
participat apoi la un schimb de ex
periență pe tema ridicării nivelului 
tehnic al proceselor de producție și 
imbunătățirii condițiilor de muncă in 
sectoarele calde din întreprinderile 
constructoare de mașini. Am stat de 
vorbă cu cițiva participanți.

— -Ne-au impresionat plăcut curățe
nia și ordinea pe care le-am întîlnit 
la turnătorii — ne-a relatat ing. 
Virgil Taus, de la întreprinderea 
..Independența" din Sibiu. Pe acest 
fond de disciplină se pot aduce mai 
lesne o serie de perfecționări teh
nice. Avem și noi de învățat din 
acțiunea organizatorică de aici.

— Desigur, in comparație cu noi, 
care realizăm piese turnate de serie, 
sectoarele de turnătorie de la „23 
August" au mai multe dificultăți or
ganizatorice. intrucit produc mai ales 
unicate — ne-a spus ing. Mircea 
Boghici, metalurg-șef la întreprin
derea de autocamioane din Brașov. 
Dar am putea colabora pe linie 
tehnică pentru promovarea utilizării 
in condiții superioare a nisipului 
peliculizat și pentru realizarea unor 
mijloace mecanizate care reduc efor
tul fizic. Ne interesează in mod deo

Din prima zi, organizare exemplară la semănat. Aspect de la C.A.P. Dranic, 
consiliul agroindustrial Segarcea

plece nimeni din unități pină ia în
cheierea lucrărilor.

lată deci. în finalul anchetei. încă 
un caz inadmisibil de indisciplină. 
El pune cu și mai multă acuitate 
problema întăririi răspunderii in 
muncă a fiecăruia, ca o condiție 
esențială pentru îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin și a programelor de 
lucru stabilite. Președintele consiliu
lui ne-a spus că va discuta această 
situație cu fiecare dintre specialiștii 
în cauză și va lua măsurile discipli
nare ce se impun. Fiindcă nu se poa

Sint multe și nu ușor de rezolvat problemele ce stau în fața consiliilor 
unice agroindustriale, acum, în primele zile ale campaniei de primăvară. 
Si Ia Segarcea se poate spune că, în ansamblu, lucrările au început bine. 
Președintele consiliului încearcă și reușește in bună măsură și el personal, 
și prin exemplul lui se străduiește să-i mobilizeze pe toți să fie pe teren, 
să rezolve la fata locului problemele ce apar.

Dificultăți sint și, în primul rind, așa cum s-a văzut, ele țin de dis
ciplina unor oameni — cadre de conducere și specialiști, de ordinea pe 
care trebuie s-o întroneze la fiecare loc de muncă. Consiliul agroindustrial 
este un organism nou. la începutul activității sale, și acum orice ajutor 
și îndrumare venite din afară trebuie să fie concrete și eficiente.. Și, in 
bună măsură, lucrurile se petrec așa.

După trei zile, timp în care l-am însoțit pe președintele consiliului. 
Iuindu-mi la revedere, acesta nu s-a îndreptat spre birou sau spre casă, 
ci spre un loc de muncă concret, unde avea de soluționat probleme con
crete. Și era. în gestul lui, ca în tot ce a făcut în aceste zile în care l-am 
cunoscut, cuprins un îndemn : „Ați venit în control ? Vă propun să ținem 
«ședința» la cimp, lucrînd împreună cu oamenii".

sebit conceperea și realizarea unui 
sistem de desprăfuire format dintr-o 
rețea de conducte prin care se poate 
aspira praful rezultat din procesul 
de producție la fiecare loc de mun
că. Procedeul este mai eficient decit. 
aspiratoarele industriale.

Din multitudinea de soluții de per
fecționări tehnice, tehnologice și or
ganizatorice ale activității din sec
toarele calde, care au fost relevate în 
discuții, am desprins citeva care vor 
forma în perioada următoare obiec
tul unor acțiuni concrete : intensifi
carea studiilor pentru utilizarea unor 
noi tipuri dc rășini sintetice cu în
tărire rapidă, care să asigure creș
terea productivității muncii in tur
nătorii ; proiectarea, in colaborare 
cu Institutul politehnic București, a 
unor linii" tehnologice mecanizate și I 
a unor instalații dc mecanizare 
diverselor operații tehnologice at I
pentru diminuarea efortului fizic, <. '
și pentru sporirea productivităț 
muncii : ridicarea calității materia 
lelor utilizate in turnătorii prin co
laborarea intre producători, cercetă
tori și beneficiari ; studierea și 
aplicarea neintîrziată a unor soluții 
mai eficiente pentru purificarea ac
rului și de insonorizare.

— Acțiunea de perfecționare a ac
tivității din sectoarele calde ale uni
tății noastre, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a dovedit a li 
cit se poate de utilă, a produs mi 
reviriment radical in stilul nostru de 
muncă — ne-a spus tovarășul Dumi
tru Badea, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „23 Au
gust". De aceea, ■ comuniștii de-aici-, i 
intregul colectiv se angajează să ducă 
pină la capăt măsurile care au fost 
stabilite, să acționeze cu spirit de 
inițiativă, cu toată puterea de'creație 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
muncii in acest sector, pentru a 
asigura în condiții exemplare cerin
țele de piese turnate și forjate atit 
pentru propriile necesități, cit și 
pentru ceilalți beneficiari din econo
mie. Sintem hotăriți să acționăm in 
așa fel incit întreprinderea noastră 
să aibă sectoare calde „model" pen
tru toate unitățile constructoare dc 
mașini.

Am notat acest angajament și vom 
reveni in unitatea bucureșteană spre 
a urmări in continuare eforturile 
colectivului pentru înfăptuirea ri
guroasă a sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, pen
tru îndeplinirea obiectivului pe care 
și l-a propus.

Corneliu CARLAN 
Elena MANTU

te admite repetarea unor asemenea 
acte de indisciplină.

La recenta Consfătuire de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R., secretarul general 
al partidului a subliniat cu toată cla
ritatea că agricultura trebuie să fie 
înțeleasă ca o acțiune de ordine și 
disciplină, de inaltă răspundere in 
toate perioadele — de la însămințări 
pină la strînsul recoltei. Si. mai pre
sus de orice, această necesitate tre
buie să fie bine înțeleasă de cadrele 
de conducere, de specialiștii din agri
cultură.
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--------PA TRIOTISMUL,---------
o permanență a creației artistice

Există o permanență a culturii, o constantă pe care o 
regăsim in toate momentele dezvoltării artei noastre, în 
activitatea artiștilor noștri preocupați de toăte problemele 
majore ale epocii, de promovarea unor idealuri înaintate : 
această permanență este dragostea de patrie, patrio
tismul fierbinte ce străbate viața și activitatea creatorilor 
autentici. Trăind intr-un cadru social dat, cu o spiritualitate 
specifică, hrănită de o prestigioasă tradiție, artistul a 
participat dintotdeauna, pe coordonate proprii, la marile 
transformări ale epocii sale, și-a folosit creația ca mijloc 
de cunoaștere atît pentru sine, cit și pentru cei cărora se 
adresează.

Patriotismul marilor creatori este astfel un patriotism al 
acțiunii, o atitudine activă, nu pasivă, contemplativă. O 
iubire adîncă, nestrămutată față de popor s-a transformat 
în poem de îmbărbătare, în manifest dramatic, într-o artă 
plastică pătrunsă de spiritul epocii in care a trăit și tră
iește artistul.

Diferite ca gen și mijloace de expresie, diferențiate în 
funcție de datele individualității creatoare a fiecărui artist 
în parte, fie el român, maghiar, german sau de altă

naționalitate, lucrările artiștilor contemporani, cu imensa 
lor putere formativă, nu sînt menite doar să reflecte pur 
și simplu realitatea, ci să contribuie efectiv la realizarea 
plenară a omului contemporan, să înfățișeze procesul for
mării noii sale conștiințe, faptele cu care se mîndrește.

La Conferința pe țară a Uniunii artiștilor plastici, to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Dorim lucrări tema
tice executate cu multă măiestrie artistică, opere care să 
înfățișeze munca, viața, entuziasmul întregului nostru popor 
în edificarea vieții, a noii societăți, care să redea istoria 
și lupta eroică a maselor, a mișcării revoluționare, a co
muniștilor pentru libertatea și independența patriei, pen
tru dreptate socială și națională, pentru socialism. Toate 
acestea să fie însă înfățișate înîr-o formă artistică care să 
demonstreze talentul și forța creatoare a artiștilor noștri 
plastici, virtuțile spirituale ale poporului nostru".

Opiniile creatoiilor pe care le reproducem în cadrul 
anchetei noastre aduc, în consens cu aceste cuvinte, 
mesajul unei participări active, lucid și creator asumate, 
al implicării directe în miezul evenimentelor sociale și cul
turale ale națiunii noastre.

Marii deschizători de drumuri 
noi în artă continuă tradiția 

creației militante, inspirate 
din idealurile poporului 

--------------— Elena GRECULESl ——-
Creația contemporană nu 

este o plantă fără rădăcini, 
dimpotrivă, ea își revendica 
cu indreptățire o anumită 
tradiție pe care o continuă, 
încercind să o ducă mai de
parte și, dacă se poate, chiar 
să o depășească. Este tradi
ția artei militante, inspirate 
din idealurile și luptele po
porului, însuflețită de un no
bil patriotism. Departe de a 
ignora tendințele novatoare, 
experimentele valoroase din 
arta universală, creația ro
mânească — prin exponenții 
săi de frunte — le-a cunos
cut bine, insă înțelegînd că, 
dacă avem ceva de spus și 
altora, aceasta este po
sibil urmind specificul ar
tei poporului nostru. Nu
mai astfel putem fi noi în
șine și putem interesa și pe 
alții. Efectele unei astfel de 
concepții se cunosc : am dat 
lumii creatori de talie uni
versală, adevărați deschiză
tori de drumuri în artă por
nind tocmai de la ceea ce ne 
este propriu, specific. Pe de 
altă parte trebuie accentuat 
mereu că dragostea și înțe
legerea fată de popor, ca și 
idealurile acestuia nu sînt 
atemporale, încremenite in 
manifestări și forme fixe, ci, 
din contră, fiecare epocă are 
un spirit al său. propriu, in- 
confundabil. Este un fapt că 
întotdeauna. în fiecare epocă, 
acei creatori autentici, in
spirați de marile idealuri ale 
națiunii și poporului nostru, 
au găsit și formele cele mai 
potrivite, mai convingătoare 
prin care <irta lor să ajungă 
la inima oamenilor, să-i în
suflețească în munca și lupta 
lor, in complexul proces al 
perfecționării necontenite. 
Cred că această concordantă 
definește și condiția mili
tantă, angajată a creației de 
astăzi.

Ca orice artist al acestei 
țări, înglobat în fluxul eve
nimentelor pe care le trăim, 
mi-am format viziunea în 
cimpul larg al înnoirilor so
cialiste.

Cred că modalitățile de 
reprezentare a realităților so
cialiste sint practic inepui
zabile. Am aderat la o artă 
al cărei suport este realita
tea transfigurată. Accesibili
tatea, în sensul superior al 
cuvintului. este condiția unei 
arte deschise oamenilor, pa
triotică în cel mai înalt grad.

Ce teme ne stau în față ? 
Șirul lung al luptătorilor 
neamului nostru, eroii crea
ției populare. înfăptuirile lor, 
minunatul suflet al poporu
lui, bogata lui spiritualitate.

visul secular al unității 
noastre naționale, astăzi mai 
puternică decît orieînd. for
marea unui om nou, conști
ent de drepturile și datoriile 
sale.

Am încercat să dau chip 
propriu acestor teme și cu 
bucurie am constatat că 
unele dintre ele n-au rămas 
fără ecou. Am pictat Patria 
purtînd tricolorul : flamura 
tricoloră în care am văzut 
înscrisă lupta pentru liber
tate a asupriților mei stră
buni bucovineni, bucuria lor 
de azi față de împlinirile pa
triei noastre independente. 
Tricolorul înseamnă acum, în 
aceste clipe de strădanie a 
României spre bine și pace, 
demnitatea și libertatea po
porului, înscrise cu litere de

poporului. Fiecare artist sim
te nevoia să se adreseze în 
chip convingător publicului, 
care să-și regăsească în ope
ra de artă propriile sale 
preocupări și aspirații. Cău
tarea și experimentarea a 
noi modalități de expresie 
artistică trebuie, desigur, să 
caracterizeze activitatea de 
zi cu zi a oricărui artist- 
cetățean. Dar dacă este legi
tim pentru creator să fie 
frămîntat mereu de înnoirea 
artei sale ar fi greșit să re
ducem situarea artei în avan
gardă la preocupări de ordin 
strict formal. Prefer, de 
aceea, să atribui creației ca
racterul revoluționar prin 
care înțeleg o preocupare 
neobosită, o veghe scormo
nitoare asupra conținutului 
său de Idei, o anumită ne
mulțumire perpetuă fată de 
modul în care comunici un 
mesaj adînc, răscolitor, smuls 
vieții tale, strîns împletită cu 
viața țării tale. Consider că, 
în etapa actuală, este impe
rios necesar pentru un artist 
plastic să abordeze o proble
matică nouă, contemporană, 
viața de astăzi a poporului 
nostru, să caute să pătrundă 
în esența fenomenelor pe 
care își propune să le reflec

zează lucrări de artă monu
mentală de către artiștii 
plastici din oraș ; în perspec
tivă, sînt prevăzute unele lu
crări decorative în parcurile 
orașelor din județ. Alături 
de acestea, expozițiile de 
grup și cele personale de 
artă plastică pe care le des
chidem regulat contribuie la 
dezvoltarea vieții culturale 
din județul Mureș. Artiștii 
plastici din județul nostru, 
însuflețiți de îndemnurile 
adresate oamenilor de artă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XII-lea forum al 
comuniștilor, se angajează 
ferm ca în activitatea artis
tică să urmeze indicațiile 
prețioase date de tovarășul 
secretar general referitoare 
la dezvoltarea artei plastice 
din țara noastră.'

Sînt artist-cetățean român 
de naționalitate maghiară și 
pot spune că astăzi, în 
România socialistă, în con
formitate cu politica de 
deplină egalitate în drepturi 
înfăptuită de partidul nos
tru. în activitatea artistică, 
în orice formă de activitate, 
fiecare se poate exprima in 
limba pe care o știe cel mai 
bine. Sculptorul are de ape
lat la unicul limbaj al artei.

De aici decurg înseși victo
riile pe care zi de zi le în
registrează poporul român 
și, implicit, dragostea față de 
aceste realizări, patriotismul 
ca formă supremă a uma
nismului nostru socialist, ale 
cărui fecunde exprimări in
dividuale se află implicate 
organic în creația plastică 
contemporană.

Mă simt părtaș la marea 
operă de făurire a unei țări 
înfloritoare prin creațiile 
mele artistice, prezentate 
iubitorilor de frumos în ex
poziții interne și internațio
nale. Aceste numeroase ma
nifestări mi-au dat satisfac
ția unei împliniri artistice, a 
muncii mele de atîtea decenii 
pe tărîmul artei.

-Cam «srfAț/ prestigiul
■ teatrului de amatori?

O întrebare de actualitate

...și un răspuns concret din Giurgiu:

- Am dialog mbs permanent 
' eu publicul!

„DACII" Paul ERDOS

foc în toată activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui prezență în fruntea 
partidului, de energică și 
amplă ctitorie revoluționa
ră, va număra, peste citeva 
zile, 15 ani.

Aș dori ca oamenii mulți 
cărora le dăruiesc strădaniile 
mele să descifreze în ele ' 
bucuria de a-ți iubi patria, 
să-i însuflețească în propria 
lor viață și activitate con
structivă.

Mesajul suprem 
al operelor noastre: 

dragostea de țară 
--------— IZSÂC

Arta și-a asumat întotdea
una evenimentele istorice, 
viața oamenilor, idealurile 
fiecărui popor din epocile și 
țările respective. în anii so
cialismului, arta plastică din 
țara noastră a luat un avînt 
fără precedent. Creatorii se 
străduiesc să realizeze lucrări 
de artă de înaltă ținută ar
tistică. Ca sculptor, mă preo
cupă crearea unor lucrări 
care să reprezinte figuri 
proeminente ale istorîei și 
culturii poporului nostra, ex
primarea idealurilor nobile 
ale constructorilor noii so
cietăți. Arta noastră are un 
mesaj unic : mesajul dra
gostei de tară, al slujirii ei 
.permanente. Ce sentiment 
mai nobil decît dragostea și 
recunoștința față de patria 
ta. de locul tău sub soare 
poate însufleți creația unui 
artist ?

în județul nostru, trăim și 
lucrăm în deplină înțelegere 

V artiști români, maghiari și

Martori
germani. Alături de artiștii 
din întreaga tară, pot spune 
că și noi, artiștii mureșeni, 
ne străduim să contribuim la 
progresul vieții spirituale a 
patriei. Condițiile de muncă 
ale artiștilor plastici din ju
dețul Mureș sint foarte bune, 
viața artistică a județului — 
ca dealtfel a întregii țâri — 
stind permanent în atenția 
conducerii partidului și sta
tului nostru. Toți artiștii de 
aici, fără deosebire de națio
nalitate, ne bucurăm de spri
jinul forurilor competente. 
Sintem conștienți de îndato
ririle noastre fată de partid, 
față de popor, ca artiști și 
cetățeni ai acestei țări. Te
matica lucrărilor noastre este 
viața oamenilor care trăiesc 
și muncesc pe aceste me
leaguri, care au luptat, în 
strînsă unire, indiferent de 
limba în care rosteau cuvîn- 
tul „unitate", pentru liberta
tea și independenta tării, 
pentru viitorul socialist al

te în opera sa. Alături de 
alți artiști mureșeni, am 
avut și eu prilejul. în ultimii 
ani. să realizez la Tg. Mureș 
și in alte localități lucrări de 
sculptură monumentală care 
reprezintă eroi și personali
tăți marcante ale poporului 
român și ale naționalităților 
conlocuitoare, reflectînd lupta 
pentru o viață liberă și 
demnă. Români sau maghiari, 
ei și-au consacrat viata fe
ricirii poporului, independen
tei patriei noastre comune, 
îndeplinirii idealului de uni
tate. de frăție. Nutrind o 
asemenea convingere, am 
realizat monumentul ostașu
lui român eliberator, monu
mentul celor doi savanți 
maghiari Bolyai, bustul poe
tului Salamon Erno, bustul 
luptătorului comunist Ber- 
nath Andrei. în orașul Tg. 
Mureș, in prezent, se reali-

al artei noastre socialiste, pe 
care artistul, fie el român, 
maghiar sau german, trebuie 
să o pună în slujba pro
gresului mai rapid al patriei 
noastre, ridicării bunăstării 
generale a poporului, dezvol
tării democrației socialiste și 
întăririi unității noastre, a 
tuturor. Egalitatea reală în 
drepturi, dezvoltarea fiecă
ruia potrivit tradițiilor pro
prii și cerințelor prezentului, 
unitatea ce caracterizează 
viața și munca tuturor fiilor 
patriei noastre, hotărîrea, 
abnegația cu care ei lucrea
ză pentru binele tării, pen
tru viitorul ei luminos — 
sînt realizări cu care puține 
țări se pot mîndri și pe care 
trebuie să le apărăm de 
mistificările celor care își 
fac o tristă meserie din de
naturarea realităților Româ
niei noastre socialiste.

Eroismul contemporan - 
expresie superioară 

a umanismului socialist
loan SIMA .

maestru emerit al artei
Dezvoltarea artei și culturii 

constituie o parte insepara
bilă a operei de formare a 
noii orînduiri sociale. Per
sonal. mă simt legat, prin 
viața și opera mea, de țara 
și poporul român din care 
fac parte. Sintem un popor 
minunat, care, de-a lungul 
timpului, a realizat în cele 
mai variate domenii creații 
artistice autentice, de mare 
valoare. Societatea noastră se 
bizuie în dezvoltarea sa. în 
acest splendid efort de înălța-

re a economiei și a demnită
ții naționale, pe acei multi 
care fac din activitatea lor 
cotidiană o rațiune de a fi, de 
care depinde societatea în
treagă. Eroismul contempo
ran, ca expresie superioară a 
umanismului socialist. în 
formele sale firești, fără 
emfază, pleacă de la afir
marea primatului, interesu
lui colectiv asupra intere
sului personal, de la împle
tirea afirmării individuale cu 
dezvoltarea întregii națiuni.

cinema
• Mtfloeaș Ia deschidere : SCALA 
— 9 : 11,15 ; 13.15 ; 35.30 : 17.45 ; 20, 
FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13 : 15.30 ;
17.45 ; 20. MODERN — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 : 20.
• Sosea odată un călăreț : PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 17,30. PATRIA — 9 : 11.45 ;
14.30 Î 17.15 : 20. BUCUREȘTI -
8.30 ; 10.45 ; 13 *, 15.15 ; 17.45 : 20.15.
CULTURAL — 9 ; 11.15 : 13,30 :
15.45 ; 18 : 20.15.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —

9 ; 11.15 : 13.30 ; 15.45 î 18 ; 20.
FESTIVAL — 9 *, 11,45 î 14,30 ;
17,15 ; 20, FAVORIT — 9 : 11.15 ; 
13,30 ; 15.45 ; 18 : 20.15.
© Bilet de întoarcere : CAPITOL
— 9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45 : 18 : 20.
• Sub constelația gemenilor ;
CENTRAL — 9.30 : 11,30 ; 13,30 ;
15,30.: 17.30 ; 19,30.
• Cine mă strigă: TIMPURI NOI
— 15,30 ; 17,30 ; FLACARA — 15,30 ; 
17.45 : 20.
a Jocuri de noapte : TIMPURI 
NOI — 19.30.
© Camionul de cursă lungă : 
CINEMA STUDIO — 10 : 12 ; 14 ; 
16 : 18 : 20.
e Popeye marinarul — 9: 10.45:
12.30: 14.15: 16. O dramă Ia vînă- 
toare — 18; 20 : DOINA.

© Un polițist incomod : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 : 13,30 : 15,45 ; 18 ; 
20.
O Artista, dolarii și ardelenii : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15 MELODIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20, FLA
MURA — 9 : 11 : 13.15 : 15,30 ;
17.45 ; 20.
• I se spunea „buldozerul4* : FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15, GLORIA — 8,30 ; 11 î 
13.30 : 16 : 18,30 : 21, aurora — 
9 ; 11,15 Î 13.30 : 15,45 : 18 ; 20.
o Sezonul de catifea : GRIVIȚA 
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 15.45 : 18 ; 20.15. 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 J 
18 : 20.
O Supraviețuitorii ; DRUMUL SĂ
RII — 16 ; 18 : 20.

Calitatea, sensul fundamental 
al demersului creator

----------—— bene
Patriotismul — de fapt în

crederea aclîncă în dezvolta
rea patriei noastre pe drumul 
socialismului, iubirea pentru 
valorile umaniste — a răz
bătut și răzbate în creațiile 
artistice . contemporane. El 
este vizibil în pasiunea cu 
care se făurește o imagine 
artistică, în optimismul fun
ciar-al artei noastre, în do
vada tonică și reconfortantă 
a existentei unui crez artistic 
și a unei conștiințe ci
vice, dincolo de tema sau 
subiectul celor mai bune lu
crări realizate la noi. Am fost 
mulți ani profesor la secția 
de tapiserie a Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj. Mă mîndresc cu 
mulți absolvenți ai acestei 
secții, care împînzesc întrea
ga tară și care, cu dăruirea 
de care vorbeam, își aduc o 
contribuție de seamă la înflo
rirea artei și culturii româ
nești. O selecție cu lucrări 
de diplomă ale studenților 
mei a circulat doi ani de zile 
prin multe orașe ale lumii, 
lucrările fiind apreciate pen
tru valoarea lor artistică și 
specificul național. Dealtfel, 
am călătorit mult în străină
tate și am constatat cu mîn- 
drie că arta plastică româ
nească nu-i cu nimic mai 
prejos1 decît a celor mai va
loroși creatori de acolo.

lozsef .
Consider că arta zilelor 

noastre va rezista timpului 
cu atît mai mult cu cît ea 
iși va păstra rădăcinile adînc 
înfipte în spiritualitatea po
porului, lăsindu-se străbătu
tă de puternicul curent al 
vitalității izvoarelor popu
lare.

Cred că noi toți și în toate 
domeniile de activitate nu 
avem voie să pierdem nici o 
clipă sensul fundamental al 
activității noastre: calitatea. 
Deși sint de origine maghia
ră, m-am format ca .artist la 
școala românească de artă, la 
Academia de arte frumoase 
din București, avind ca pro
fesori pe maeștrii Mirea, 
Ressu și alți iluștri creatori. 
Arta mea a făcut progrese an 
de an și pot spune că am 
participat cu lucrările mele 
la toate expozițiile județene 
și la cele cu caracter repu
blican. Ca un prinos de re
cunoștință pentru pămîntul 
românesc, am donat Muzeu
lui de artă din orașul Sfintu 
Gheorghe, orașul copilăriei 
mele, peste 70 de lucrări des
tinate să alcătuiască galeria 
„lozsef Bene". De asemenea, 
doresc ca în patrimoniul mu
zeului și casei de cultură din 
orașul Odorheiu Secuiesc, 
unde mi-am făcut studiile li
ceale, să rămînă o parte a 
lucrărilor mele.

In esențele vii ale realității 
își află trăinicia opera menită 

cu adevărat omului 
—— Gh. 1LIESCU-CÂLINEȘTI -——

Dragostea și respectul pen
tru om. pentru patria căreia 
îi aparține, dimensiunile lor 
dau unitatea de măsură în 
transfigurările și semnifica
țiile lucrărilor de artă.

Port în mine nevoia ce-mi 
grăbește pasul sâ-ntruchipez 
agoniseala făcută fără voie 
sau cu dinadins...

în căutarea descoperirii 
realității prin ferestrele 
timpului nostru, artistul nu 
se apleacă doar la investiga
ții vizuale, imediat sensibile, 
palpabile, ci cată să meargă 
la adîncimea nesecatului iz
vor, ce se cere exploatat in 
esențele lui vii. Fiindcă nu
mai în esențele vii ale reali
tății își află trăinicia opera 
menită eu adevărat omului.

în lucrările mele nu por
nesc, cum s-ar putea crede, 
de la aspectul obiectelor 
făcute de oameni de-a lun
gul timpului, ci dinspre o- 
birșii, de la trainica și ne-’ 
ascunsa învestitură a trăiri
lor spirituale, de la încărcă
tura specific națională, dar 
și cuprinzătoare de sensuri 
a tradițiilor întregii omeniri 
pe care le încorporează, con
vins fiind că izbutind să Ie 
scot Ia iveală, pentru mine 
și pentru semenii mei. re- 
creîndu-le în felul meu prin 
specia sculpturii, contribui

la adăpostirea dorinței și cre
zului de perenitate al uma
nității.

Sub acest impuls, desprin- 
zînd din vastitatea acestei 
materii în mișcare încărcă
tura de energii naționale, 
sînt mereu preocupat să cu
mulez temele predilecte mie, 
imperios sugerate de timpul 
nostru, în care mă aflu cu
prins ca un sunet intr-un 
fluier bogat, tinzînd către 
cristalizare, sintetizarea an
samblului de idei și senti
mente despre viată. în com
plexitatea ei, ca s-o pot dărui 
întruchipată contemporanilor 
mei. oamenilor noi. în dorință 
de comunicabilitate, de trăire.

Alfabetul semnelor, iradia- 
te-n timpul pe care-1 trăim 
intens, este rezultatul străda
niei găsirii unui limbai pro
priu care să se cuprindă în 
cel împămîntenit.

Din largul perimetru ce-n- 
chide îndatorirea pe care o 
are fiecare, doresc să oste
nesc a lăsa semn care să du
reze în arta poporului din 
care cu mîndrie fac parte, o- 
crotit astăzi de un mare iu
bitor de frumos — președin
tele tării, aflat în fruntea 
partidului, ca un mare și 
pilduitor model de revoluțio
nar, de patriot.

© Deznodămint la frontieră : 
BUZESTI — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 15,30 ; 
17.30 ; 10,30.
© Cumpăna : BUCEGi — 15,30 ;
17.30 ; 19,30. ARTA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
e Colosul din Rodos î DACIA — 
9 ; 12 ; 16 ; 19, VOLGA — 9 : 12 ; 
16 ; 19.
© Rug și flacără : LIRA — 16 ;
18 ; 20, COTROCENI 15 ; 17.15 ;
19.30, COSMOS — 15,30 : 17,30 :
19 30
© Safari Express : FERENTARI —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• Prezentatorul : GIULESTI — 
9 : 11 : 13,15 ; 15.30 : 17.45 : 20.
O Studentul, computerul și car
tofii • MIORIȚA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.

© Hoțul din Bagdad : PACEA — 
15.30 ; 17,30 : 19,30.
© Clopote de toamnă : VIITORUL 
15.30 : 17,45 : 20.
© Omul care ne trebuie : POPU
LAR — 15.30 : 17,30 ; 19.30.
0 Domnul miliard : MUNCA —
16 ; 18 : 20.
© Misiunea „capricorn unu** : 
PROGRESUL — 16 ; 18 : 20.

teatre
© Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor GILBERT yARGA

Noi acțiuni menite să asigure cul
turii o solidă bază de masă, desti
nate nu numai răspîndirii produse
lor spiritului, dar și înmulțirii celor 
chemați să susțină îmbogățirea pa
trimoniului nostru intelectual și ar
tistic s-au consolidat sub ochii noș
tri, în această etapă a Festivalului 
„Cîntarea României". Dreptul la cul
tură concretizîndu-se în numeroase 
acte de cultură. Un exemplu recent 
este și înființarea unui studio de 
teatru la Școala populară de artă 
din Giurgiu. Marea mobilitate a 
programelor și deschiderea spre 
experimentul valoros — calități ce 
plasează învățămîntul nostru popu
lar într-o anumită zonă a „avangar- 
dei" educației permanente — au dus 
la asimilarea unei noi modalități de 
comunicare cu publicul. Animatorii 
— elevi și profesori — au ales numele 
marelui nostru actor George Vraca 
să le însoțească 
pașii în realiza
rea programului 
de cultură tea
trală sistematică 
spre care tind. 
Chiar prima zi 
de activitate a 
Studioului de tea
tru „George Vra
ca" a conținut di
mensiunile viito
rului repertoriu : 
adeziunea la li
teratura drama
tică originală de actualitate si des
chiderea spre valorile clasice, uni
versale.

Ținînd seama de puterea reală de 
susținere a artiștilor amatori — ti
neri muncitori, cursanți ai școlii 
populare de artă, de oportunitatea 
unui anumit text în împrejurări date, 
de specificul publicului (tineri, mun
citori și elevi cuprinși, cei mai mulți, 
în diverse forme de învățămînt pro
fesional și teoretic), conducerea Șco
lii populare de artă și a clasei de 
specialitate și-au îndreptat atenția 
spre texte semnate de Dumitru So
lomon, Teodor Mazilu, Ion Băieșu 
spre a fi prezentate publicului în- 
tr-un ciclu de spectacole cu abona
ment. „Consider că textele simple și 
atractive desprinse din aproape ime
diatul nostru cotidian, cum sînt cele 
ale autorilor menționați, dau putința 
interpreților amatori să fie adevărați, 
sinceri, convingători", ne-a spus regi
zorul Ion Simionescu. profesor la cla
sa de teatru a Școlii populare de artă 
din Giurgiu.

Teatrul de amatori este un feno
men social și spiritual cu o perso
nalitate de neconfundat, al cărui mod 
de a acționa are numeroase puncte 
de impact cu teatrul profesionist. In 
această ordine de idei, o altă direcție 
in care va acționa studioul „George 
Vraca" va fi aceea a activării pu
blicului în căutarea unor soluții spec
taculare, perspectivă care înflăcărea
ză de pe acum pe „membrii fondatori". 
Studioul de teatru „George Vraca" 
s-a inaugurat printr-un moment 
festiv : artista emerită Dina Cocea, 
președintă a A.T.M., a evocat mode
lul și învățătura marelui actor ro
mân de anvergură europeană, care 
a cinstit teatrul românesc mai bine 
de cinci decenii. „Talentul lui George 
Vraca a atins culmile perfecțiunii 
prin muncă și cultură, prin crez și 
ideal artistic, prin conștiință civică. 
Ființarea acestui studio demonstrea
ză dorința de perfecționare a sluji

Festivalul 
național 
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torilor teatrului, de împlinire a de
zideratelor noastre de a face din tea
tru un focar de civilizație, un act 
educativ, o prețioasă contribuție la 
cultivarea sensibilității și incitarea 
cugetului spre frumos".

în continuare, artiștii amatori au 
recitat din Eminescu, Alecsandri, dar 
și din Shakespeare — precum altă 
dată George Vraca, Și din alți poeți. 
Aceiași tineri, nerăbdători să-și ma
nifeste înzestrarea artistică, angaja
rea lor și, prin ei, a publicului pe 
care-1 reprezintă au jucat pe sce
na casei de cultură în spectacolul 
„Băiatul cu floarea" de Tudor Po
pescu. „Trebuie să mulțumim celor 
doi „maeștri" ai noștri : autorului 
pentru că ne-a oferit posibilitatea de 
a juca cu plăcere orice partitură, fie 
ea cît de mică, și regizorului nostru, 
pentru că ne-a dat încredere în noi" 
(Doru Popescu, merceolog). Iată și 

alte gînduri rosti
te de artiștii a- 
matori :

„Cînd te apuci 
de un lucru tre
buie să îl duci 
pină la bun sfîr- 
șit. Și nu oricum, 
ci foarte bine" 
(Paula Martac, de
senatoare). „Pen
tru mine, teatrul 
înseamnă să cu
noști viata" (Tu
dor Panait. elec

trician). „După părerea mea, teatru 
nu pot face decît oamenii sensibili, 
oameni cu putere de muncă, cu pa
siune și dragoste", (Mihai N. Stroe, 
muncitor). „Pentru a fi artist amator 
trebuie să ai și mult curaj" (Florian 
Tincu, elev).

„Băiatul cu floarea" a avut parte, 
în numeroase rinduri, de aplauze la 
scenă deschisă — „capitol" la care 
artiștii amatori s-au dovedit mai... 
neexperimentați. Dar s-au dovedit 
experimentați în observarea vieții de 
toate zilele, a acelor fapte mărunte 
care, laolaltă, dau caracterul adevă
rat al unui act artistic : cum merg 
oamenii, cum se îmbracă, cum vor
besc și, nu în ultimul rînd, cum gîn- 
desc.

Pasiunea, talentul și perseverența 
artiștilor amatori, omogenizați prin 
însăși opțiunea lor, dublată de o în
drumare de specialitate, contactul cu 
un auditoriu familiar și care pe vii
tor va fi diversificat, sînt expresii 
concrete — și nu singurele — ale 
străduinței Școlii populare de artă 
din Giurgiu de a consolida pasiuni 
puternice pentru artă. Din punct de 
vedere sociologic este o promițătoare 
premisă pentru realizarea unui tip de 
activitate științifică și culturală su
perioară — deopotrivă productivă.

O asemenea viziune asupra desfă
șurării activității artistice de amatori 
în cadrul celei de-a 3-a ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" are darul să asigure partici
parea largă a maselor de oameni ai 
muncii la dezvoltarea culturii noi so- 

.cialiste. să sporească nivelul de cu
noaștere a maselor, să contribuie ac
tiv la educația socialistă. Imprimarea 
unui caracter permanent întregii acti
vități cultural-artistice — iată un 
obiectiv de însemnătate majoră, în 
virtutea căruia la Giurgiu se pro
pune un răspuns concret.

Mariana IOAN

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE: 

înscrierea și admiterea 
în invătămîntul liceal 

’ și profesional seral
Potrivit prevederilor Legii educa

ției și învățămintului. se pot înscrie 
în clasa a IX-a (treapta I) de liceu, 
cursuri serale — în profilul in care 
iși desfășoară activitatea — persoane 
care sint încadrate in muncă și au 
promovat clasa a VIII-a sau au studii 
echivalente. De asemenea, se pot în
scrie și persoane care nu sint înca
drate în muncă : țărani care lucrează 
în gospodărie individuală, meșteșu
gari cu ateliere proprii și liber profe
sioniști care desfășoară activități au
torizate de lege ; femei care iși în
grijesc copiii sau desfășoară o activi
tate casnică în gospodăria proprie : 
persoane în stare de incapacitate to
tală de muncă.

înscrierea se face în perioada 25—31 
august. In cazul în care numărul ace
lora care optează pentru un profil 
depășește numărul locurilor planifi
cate. înscrierea în clasa a IX-a de li
ceu se face pe baza verificării cunoș
tințelor și aptitudinilor 1 candidatilor. 
Aceste probe se organizează in pe
rioada 2—4 septembrie, în aceleași 
condiții ca pentru invătămîntul liceal 
dc zi.

Admiterea în clasa a Xl-a (treapta 
a Il-a) de liceu se face pe bază de 
concurs la toate tipurile și profilurile 
de licee. La concurs se pot înscrie 
atit persoane încadrate în muncă și 
care au promovat clasa a X-a de li
ceu sau au studii echivalente, cît și 
persoane neîncadrate în muncă, din 
categoriile menționate mai înainte, 
înscrierea la concursul de admitere 
se face în profilul în care cel în 
cauză își1 desfășoară activitatea. Per
soanele încadrate în muncă în alte 
domenii decît cele ale profilurilor de

(Elveția). Solist : GABRIEL A- 
MIRAS — 19.30.
© A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
75 de minute non-stop de muzică 
rock cu SUZI QUATRO și forma
ția sa (Anglia) — 17 : 20.
© Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 15 ; Romulus cel Mare
— 20 ; (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev —• 19.
€» Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic.
Dirijor : IOSIF CONTA. Solist : 
ANTON DIKOV (R.P. Bulgaria) — 
20.
© Opera Română : Seară vieneză
— 19.
o Teatrul de operetă : Văduva
veselă •— 19.30.
e Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-

pregătire existente în rețeaua liceală, 
indicată de Ministerul Educației și 
învățămintului. se pot înscrie la pro
filurile cele mai apropiate de dome
niul lor de activitate.

Organizarea 1 și desfășurarea con
cursului de admitere în clasa a Xl-a 
de liceu,, invățămînt seral, conținutul 
probelor de concurs și de aptitudini 
sînt aceleași ca la concursul pentru 
clasa a Xl-a, învățămînt de zi. Ca
lendarul acestor acțiuni : 25—31 au
gust înscrierea candidatilor ; 27—31 
august susținerea examenelor de di
ferență și a probelor de aptitudini ; 
2—4 septembrie susținerea probelor 
de concurs.

La învățămîntul seral al școlilor 
profesionale se poate înscrie perso
nalul muncitor, indiferent de vîrstă. 
care a absolvit învățămîntul obligator 
riu de 10 ani sau posedă studii echi
valente și care lucrează în dome
niul in care urmează să se pre
gătească prin școala profesională. 
Admiterea in școlile profesionale se 
face prin concurs, in limita planului 
de școlarizare ; concursul constă în 
probe de aptitudini sau teste, orga
nizate în aceleași condiții ca la învă- 
țămîntul profesional de zi.

Alte date privitoare la profilurile 
de licee și scoli profesionale, probele 
de aptitudini și concurs, condițiile de 
înscriere etc. sînt cuprinse în broșura 
„înscrierea și admiterea în învăță- 
mîntul liceal și profesional — 1980", 
elaborată de Ministerul Educației și 
învățămintului. pusă la dispoziția ce
lor interesați prin unitățile de difu
zare a presei.

Florica DINULESCU

landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Gin-Rummy — 19,30 ; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles — 19.30.
0 Teatrul Mic : Efectul razelor
gamma asupra anemonelor — 
19.30
© Teatrul de comedie : Cinema — 
19.30.
© Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Jocul vieții Si al morții —
19.30.
A) ' Teatrul GiuIești (sala Majestic) : 
A cincea lebădă — 19.30 ; (sala 
GiuIești) : Haina cu două fețe —
19.30.
G Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tecul păurului de aur — 18,30.
® Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tănase** (sala Savoy) : De la

Cărăbuș Ia Savoy — 19,30 : (sala 
Victoria) : Boema ride, cintă șl 
dansează — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Pa
radis dc ocazie — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă** : Cine 
se teme de crocodil ? — 9.30 ;
Micul prinț — 19 ; (la Liceul „23 
August") : Un tînăr printre alții 
— 16.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** (sala Studio) : De dor, de 
dragoste — 19.
© Teatrul „Țăndărică** : țiasme
săsești. Spectacol susținut de 
Teatrul de păpuși Sibiu — 10 ; 17. 
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar —
© Studioul de teatru al I.A.’F.C. : 
A treia țeapă — 19,3#.

?
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Miercuri a sosit în Capitală secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne și ale Commonwealthului al 
Marii Britanii, lordul Carrington, 
care, Ia invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, de alte 
soane oficiale.

Au fost prezenti Pretor Popa, 
basadorul României la Londra. 
Cecil Holmer. ambasadorul I

Britanii Ia București, și membri ai 
ambasadei britanice.

per

, am-
Paul

Marii

★

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, a oferit in aceeași zi un di
neu în onoarea secretarului de, stat 
pentru afacerile externe și ale 
Commonwealthului al Marii Britanii, 
lordul Carrington.

în timpul dineului s-a toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a Maiestății Sale Regi
na Elisabeta a II-a, pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare, pentru pace și ințelegere în 
lume.

(Agerpres)

Cr omca © Sanatoriul subteran TELEGRAMĂ

Miercuri, Neculai Agachi, minis
trul industrieț metalurgice, a avut o 
întrevedere cu Derek Ezra, președin
tele Consiliului National al Cărbu
nelui’ diri Marea Britanie. în cursul 
căreia au fost abordate probleme pri
vind posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării românc-britanice în do
meniul utilizării cărbunelui în meta
lurgie.

La întrevedere a fost prezent Paul 
Cccil Holmer, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

*
Tovarășul Virgil Trofin. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, a pri
mit, miercuri, pe Rui Baltazar dos 
Santos Alves, ministrul finanțelor din 
Mozambic, care participă la lucrările 
sesiunii Comisiei mixte guvernamen-

tale româno-mozambicane de colabo
rare economică'și tehnică.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost abor
date probleme privind posibilitățile 
de extindere în continuare a coope
rării economice dintre cele două tari, 
în domeniul cercetării și exploatării 
unor zăcăminte de hidrocarburi, de 
cărbune cocsificabil, minereuri feroa
se și neferoase.

A participat Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei.

4r
între 14 martie și 17 aprilie, la 

Constanta se desfășoară Festivalul 
muzicii de operă și balet — presti
gioasă manifestare artistică pusă sub 
semnul generos a! Festivalului natio
nal „Cintarea României".

(Agerpres)

• SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT

in preliminariile „Turneului UE.FA." Campionatul diviziei A la fotbal

Echipa de juniori a României a pășit cu dreptul
, ANKARA 12 (Agerpres). — în ora

șul Izmit s-a disputat miercuri me
ciul de fotbal dintre echipele de 
juniori ale Turciei și României din 
preliminariile „Turneului U.E.F.A.". 
Fotbaliștii români au obtinut victoria

cu 1—0 (0—0). prin punctul marcat în 
minutul 49 de Gabor. Partida retur 
se va juca la 2 aprilie, la București, 
in deschidere la jocul amical dintre 
primele echipe reprezentative 
României și R.D. Germane.

ale

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Surpriză printre. surprize

de la Tlrgu Ocna

international de șah al 
a continuat miercuri în 
desfășurarea partidelor

® Turneul 
tării noastre 
Capitală cu 
cuprinse în cea de-a VIII-a rundă. Cu 
un rezultat de remiză s-au încheiat 
partidele Ghindă — Șubă, Prands- 
tetter — Grunberg, Spiridonov — 
Grigorov și Groszpeter — Chandler. 
.Stoica l-a învins pe Ciocîltea. Be- 
llavskl a ciștigat la Foișor, iar Kojder 
a obținu^,, victoria în partida cu Ste
fanov. In clasament pe primul Ioc se 
află Beliavski cu 7 puncte, urmat de 
Șubă — 5,5 puncte și lonescu — 5 (1) 
puncte. Astăzi de la ora 15,30 va avea 
loc runda a IX-a.

© Astăzi sînt programate meciu
rile unei noi etape a campionatului 
diviziei A la hochei pe gheață. Pe 
patinoarul „23 August" din Capi
tală . se va disputa meciul dintre 
echipele Steaua și Metalul Sf. 
Gheorghe. în tară se vor desfășura 
următoarele partide ;_S. C. Miercu
rea Ciuc 
talul Rădăuți 
Toate jocurile 
17.00.

© Pe pîrtiile 
început miercuri 
nale de schi alpin. Proba de slalom 
special a fost cîștigată la masculin- 
de Ion Cavași (Dinamo), iar la fe
minin de Daniela Uncrop (Dinamo).

® în primul tur al turneului fe
minin de tenis de la Boston, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a 
întîlnit-o pe Caroline Stoll (S.U.A.), 
în fața căreia a ciștigat în două 
seturi, cu 6—4. 6—3.

© în localitatea olandeză Voorburg 
au luat sfârșit întrecerile turneului 
final al „Cupei Cupelor" la volei 
feminin, trofeul fiind cucerit de 
echipa Vasas (Ungaria). în meciul 
decisiv, voleibalistele de la Vasas au 
învins cu scorul de 3—0 (16—14,
15—9, 15—3) formația -vest-germană 
U.S.C. Miinster.

Competiția similară masculină a 
fost cîștigată la actuala ediție de

Dinamo București : Me- 
— Dunărea Galați, 
vor începe la ora

din Postăvar au 
campionatele natio-

Peechipa italiană Panini Modena. . _ 
locul secund, în turneul final dis
putat la Atena, ș-a clasat formația 
locală Panathinaikos.

® La Goteborg, in meci retur pen
tru semifinalele „Cupei Cupelor" la 
handbal masculin, echipa spaniolă 
Calpisa Alicante a intrecut cu sco
rul de 28—25 (13—12) formația locală 
Heim și s-a calificat pentru finala 
competiției.

© Concursul de sărituri cu schiu- 
rile desfășurat pe trambulina de 90 m 
de la Lahti (Finlanda) a revenit în 
mod surprinzător canadianului Ste
ven Collins, cu 146 puncte (cea mai 
bună săritură a sa a măsurat 124 m). 
Campionul olimpic la Jocurile de la 
Lake Placid, finlandezul Jouko Toer- 
manen, s-a clasat pe locul secund, 
cu 131,7 puncte.

® Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Podolsk, halterofilul so
vietic Iuri Sarkisian a stabilit două 
noi recorduri mondiale la categoria 
cocoș : 272,500 kg la totalul celor 
două stiluri și 155 kg la stilul ..smuls".

© în ziua a treia a turneului de 
hochei pe gheată de la Liubliana, se
lecționata Elveției a întrecut cu sco
rul de 4—2 (1—0. 2-0, 1—2) forma
ția R.D. Germane. Alte rezultate: 
Danemarca — Ungaria 5—5 (2—1,. 
3—3, 0—1) ; Austria — R.P. Chineză 
7—5 (2—1, 3—3. 2—1) ; Iugoslavia — 
Italia 4-4 (2-2, 2-2, 0-0).

pronoexpr.es
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 12 MARTIE 1980

Extragerea I : 29 6 17 21 12 20.
Extragerea a II-a : 44 32 14 4 1 10.
Fond total de ciștiguri : 820 866 lei 

din care 109 379 lei report la cate
goria 1.

Rezultatele celei de-a XXII-a eta
pe au mărit ,și mai mult interesul 
amatorilor de fotbal pentru campio
natul diviziei A. Pentru acei care 
consideră drept surprinzător faptul că 
echipele oaspete ciștigă puncte in 
dauna echipelor gazde să consemnăm 
mâi intii victoria Universității Cluj- 
Napoca pe terenul din Tirgu Mureș, 
în fata A.S.A., cu 3—2 (3—1), apoi 
scorurile egale din meciurile Univer
sitatea Craiova — Sportul studențesc 
0—0. S.C. Bacău — Gloria 1—1 (0—0) 
și C.S. Tîrgovlște — Jiul 2—2 (2—2). 
Dacă se tine seama însă de valoarea 
diferitelor formații, de punctele cîști- 
gate pină în prezent și de golaveraj, 
deci de poziția echipelor in clasa
mentul general, atunci sintem obli
gati să apreciem, ca veritabilă sur
priză a acestei etape, victoria, pe sta
dionul 
Olt in 
(1-0). 
dă. nu 
separă 
sament, 19 puncte față de 29. izbi
toare fiind și diferența dintre golave
raje (28—36 fată de 47—24). Și, totuși, 
fotbaliștii de la F.C. Olt — prin în
drăzneală și ambiție, deseori subli
niate pe timpul competiției — au 
învins una dintre cele mai puternice 
formații din campionat, ameliorîn- 
du-și astfel situația de fată în cla
sament. dar și în perspectiva desfă
șurării întrecerii. F.C. Olt a învins 
„la limită", cum la diferență de un 
singur gol au ciștigat și celelalte e- 
chipe gazde : F.C. Baia Mare — O- 
limpia 2-1 (0-1), F.C.M. Galati — 
Chimia 3—2 (1—0), Politehnica Ti
mișoara — Politehnica Iași 1—0
(1—0) și Dinamo — F.C. Argeș 3—2 
(2-0).

Derbiul etapei, acest meci Dina
mo — F.C. Argeș, n-a mai fost spec
tacolul fotbalistic, din toate unghiu
rile de vedere, cu care se încheiase 
campionatul trecut. E mai puțin vina 
dinamoviștilor, care s-au prezentat 
destul de bine pregătiți la momen
tul revanșei, cît a campionilor, pi- 
teștenii near§tîndu-ne că doresc să 
treacă dincolo de un scor egal. Deci, 
fără să 
te. F.C. 
arici în 
reprize, 
reșteni

din Slatina, a formației F.C, 
detrimentul Stelei, cu 1—0 
Chiar și după această parti- 
mai puțin de zece puncte o 

pe F.C. Olt de Steaua in cia-

manifeste veleități deosebi- 
Argeș s-a ghemuit ca un 

apărare pe parcursul primei 
ceea ce 
în situația favorabilă de

i-a pus pe bucu-
a

PREȚUL PĂMÎNTULUI
(Urmare din pag. I)

dar 
vom 
ace- 

de 
dat ?

acel continent ; 
mă întreb : nu 
fi puși în fața 
lortjffi probleme 
țz , un moment — 
' u,ftt>riul tării noastre 
'a l’ămas același, nu
mărul locuitorilor creș
te, de unde nevoi de 
hrană sporite. Mai pu
tem face poezie in anii 
80, cînd tot ce produce 
pământul, cu subsol cu 
tot, se vinde tot mai 
scump ? O luțne fără 
flori ar putea dezola; 
dar nici o țară cu oa
meni înfometați nu 
l-ar putea face fericit 
pe poet. Să cugetăm, 
deci...

Ajunși aici ar trebui 
să ne gîndim si la o 
altă chestiune funda
mentală ; cum lucrăm 
pâmintul. cum îl fa
cem rentabil ? Cit 
cheltuim pentru el si 
ce ne dă în schimb ? 
Mecanizarea agricultu
rii ne-a scutit de mult 
efort omenesc, dar a- 
cest efort pe care-1 e- 
conomisim 
benzină si 
devenit un 
de ce orice 
ar face socoteli suma
re și ar ajunge la con
cluzia că trebuie să si
lim ogorul să dea mai 
mult pentru a-1 putea 
socoti rentabil, altfel 
trebuie să scumpim 
plinea sau s-o împuți
năm pe masa noastră. 
Problema nu e deloc 
noțlă, încă în 1928, Io- 
nescu-Sisești spunea : 
„Pămîntul tării, in 
miinile oricui ar fi, 
trebue considerat ca 
legat de obligațiunea

înseamnă 
benzina a 
lux. Iată 
economist

de a produce cît mai 
mult și cît mai bine 
și că, deci, deținătorii 
de astăzi trebue nea
părat să-și îndepli
nească funcția socială 
care a justificat reforma agrară".

Se recomanda în 
continuare „ridicarea 
și raționalizarea agri
culturii și anume, mai 
intii i 
simple, 
arătura 
curățirea și 
rarea seminței, plivi- 
tul buruienilor, rotatia 
planteldr și buna în
grijire a animalelor". 
Sisești nu cerea ex
tinderea suprafeței 
cultivate, cît o spori- 

productiei la hec- - 
Nu o să repet 
ce pentru noi, as- 
cînd se face o a- 

știintifică.

prin măsurile 
tradiționale : 
de toaimnă, 

saramu-

re a 
tar.
ceea 
tăzi. 
gricultură 
pare un lucru știut, 
cum ar fi înmulțirea 
vinturătorilor și trioa- 
relor, rotatia plantelor, 
generalizarea unei se
mințe superioare, în
ființarea de stații 
pentru selectarea unor 
soiuri de griu adaptate 
la condițiile de sol și 
climă, și anume pe re
giuni. tinînd seamă de 
cei doi factori de mai 
sus. Se recomandau, 
între altele, fermelor 
de stat soiuri de griu 
ameliorat, dar o agri
cultură modernă nu 
se putea lipsi de ur
mătoarele principii ce 
mi se par și astăzi va
labile : nivelul cultu
rii agricole superioare 
să fie de grad univer
sitar ; păstrarea legă
turii cit mai strînse a 
ministerului dc resort

cu organizațiile agrico
le (cu alte cuvinte : a- 

/ gronomii pe teren, nu 
în birouri !) ; un învă- 
tămint agricol superior 
în punctele principale 
ale țării ; ba chiar, 
spunea Sisești. e foar
te bună cooperarea, 
neuitînd să aducă 
aminte factorilor in 
chestiune că „expor
tul de marfă agricolă 
cere o caiitate superi
oară a produselor !“.

Sigur că nu acestea 
sînt problemele. în zi
lele noastre pentru că 
cifrele vorbesc de la 
sine: avem îngră
șăminte superioare, 
irigațiile au luat pro
porții și putem cita cu 

■ mîndrie terenuri ex
trem de productive, 
cum sînt în Dobrogea, 
acolo unde acest lucru 
era de neînchipuit pe 
vremea burgheziei. 
Dar. pe bună drepta
te. președintele tării 
atrăgea atentia tocmai 
asupra unor neglijen
te cit se poate de dău
nătoare ce nu mai pot 
fi permise. Oricît de 
mult am iubț poezia 
unei grădini ■ trebuie 
să ne gindim că sub 

. fiecare floare și. mai 
ales, t 
ruiană 
mint și i 
mint ' ne 
mai mult 
El, acest 
fiecare zi 
lorează din 
mai mult. Iată un a- 
devăr elementar pe 
care nuT mai putem 
ignoră. Și-atunci ? Să 
arătăm prin fapte că 
știm cit de mare este 
prețul pămintului.

floare și.
sub fiecare bu- 

i se află pă- 
că acest pă- 
poate hrăni 
și mai bine, 
pămînt. cu 

trecută, va- 
ce în ce

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 22 12 5 5 46—20 29
Steaua 22 11 7 4 47—24 29
Dinamo 22 11 5 6 38—24 27
F.C. Baia Mare 22 12 2 8 37—29 26
F.C. Argeș 22 11 4 7 33—25 26
Jiul ( 22 10 4 8 19—25 24
Sportul stud. 22 1(1 3 9 23—20 23
Chimia 22 1» 3 9 29—27 23
S.C. Bacău 22 7 9 6 29—32 23
F.C.M. Galati 22 8 7 7 34—40 23
A.S.A. 22 9 4 9 26—30 22
..Poli" Timiș. 22 9 2 11 29—30 20
F.C. Olt 22 8 3 11 28—36 19
C.S. Tirgoviște 22 7 5 10 24—35 19
„U“ Cluj-Napoca 22 8 2 12 24—29 18
Polii. Iași 22 8 2 12 25—31 18
Olimpia 22 4 1 11 20—36 15
Gloria 22 4 4 14 16—34 12

Etapa viitoare (16 martie) : Di-
namo — Steaua. Sportul studențesc — 
Politehnica Timișoara, Politehnica 
Iași — Universitatea Craiova. Jiul — 
S.C. Bacău. F.C.M. Galați — F.C. Olt, 
Chimia — F.C. Baia Mare. Olimpia — 
A.S.A., F.C. Argeș — Gloria, Uni
versitatea Cluj-Napoca — C.S. Tirgo- 
viște.

© NATURA SUB PRO
TECȚIE. Țară cu teritoriu vast 
și condiții naturale extrem de 
complexe. China populară dis
pune de floră și faună bogate, 
variate. Un recensământ prelimi
nar a relevat că în China trăiesc 
peste 30 000 de specii de plante 
superioare și mai mult de 3 700 
de specii de animale vertebrate, 
din care 1 500 păsări. Nu lipsesc 
nici speciile rare, cunoscute și 
apreciate pe plan mondial. Pen
tru a asigura o protecție cores
punzătoare, o reproducere activă 
și o utilizare rațională a fondu
lui său vegetal și faunistic. Chi
na a înființat 46 de rezervații în 
care sînt interzise sacrificarea 
sau vînatul animalelor și păsări
lor, defrișările, distrugerea plan
telor. Datorită acestei măsuri.

ecologii au constatat sporirea 
necontenită a numărului de ani
male și plante pe cale de dispa
riție. Este vorba, printre altele, 
de panda gigant, de maimuța 
aurie, tigrul de nord-est, de ga- 
zelă. elefantul 
specii de păsări, 
bradul argintiu, 
specii de plante

sălbatic, unele 
precum și de 
sequoia și alte 

rare.

© SATELIȚII ÎN AJU
TORUL NAVIGAȚIEI.Cora- 
paniile de navigație din Norve
gia au început să recurgă la 
ajutorul sateliților pentru trans
miterea de date și informații 
între vapoare și birourile com
paniilor. în acest scop, pe mai 
multe nave au fost instalate cîte 
un microordinator și un termi
nal, ceea ce permite comuni

ataca în valuri, creînd numeroase o- 
cazii prielnice la poarta argeșeană, 
mareînd și două goluri în ultimul 
sfert de oră dinaintea pauzei. Că a- 
ceastă tactică n-a fost prea inspi
rată, s-a văzut nu numai din aceea 
că F.C. Argeș a suportat dezavanta
jul de două goluri ; s-a văzut, in 
special, atunci cînd argeșenii s-au 
decis să se infiltreze mai insistent 
spre poarta adversă. Atunci, au pu
tut constata lesne 'și telespectatorii, 
apărarea' bucureșteană s-a clătinat, a 
comis destule greșeli, a comis și a- 
cele faulturi soldate cu lovituri de 
la 11 metri, care au restrins la mi
nimum, ca scor, victoria dinamovis- 
tă. Să remarcăm din acest meci, în 
care bucureștenii au jucat mai bine, 
iar piteștenii sub așteptări, pe Au
gustin, Multescu, Dinu și Sandu Ga
briel (Dinamo). Doru Nicolae și Cris
tian (F.C. Argeș).

într-un fel. derbiul etapei a pre
gătit pe cel al etapei viitoare, Di
namo — Steaua, fiindcă, acum, a- 
ceste două formații nu sînt despăr
țite decit de două puncte în clasa
ment. Să sperăm că vom . vedea du
minică un derbi al calității fotbalis
tice. la nivelul cel mai bun pe care 
ni T-a oferit, nu o datăsoln trecut, 
întrecerea dintre Steaua -.și Dinamo.

Valeria MIRONESCU

Sanatoriul subteran de la Tirgu 
Ocna devine tot mai solicitat pen
tru tratarea bolilor astmatice. Nu
mai în ultimii ani ‘ ..
aici sănătatea pestei 14 000 de per
soane cu afecțiuni respiratorii — 
astm bronhie infecțios, bronșite 
cronice, emfizem pulmonar etc.

Ce a intervenit nou în ultima 
vreme în tratamentul aplicat în 
sanatoriu, ce s-a făcut pentru îm
bunătățirea condițiilor de cazare 
și agrement ale oamenilor muncii 
care vin la Tirgu Ocna ? Iată în
trebări la care am căutat să aflăm 
răspuns la Oficiul județean de tu
rism Bacău, de care aparține sana
toriul ' subteran din mina de sare 
de la Tîrgu Ocna. Tovarășul Gicu 
Manolache, directorul oficiului, ne-a 
informat 
care vin 
natoriu 
bune în
Moldova, aflată la numai 17 kilo
metri depărtare. Este vorba des
pre noi vile și blocuri alimentare, 
de popasul turistic și restauran- 
tele-pensiune create. Transportul 
se face cu autocare speciale care 
se deplasează pînă in interiorul 
sanatoriului.

în interiorul minei, în jurul „ca
merelor de tratament" au fost 
amenajate cabinete medicale de 
specialitate, locuri de odihnă, gru
puri sociale, chioșcuri alimentare, 
precum și mijloace de agrement : 
club, cinematograf, teren de tenis, 

etc. Medicii ,de 
cadrul stațiunii 
Slănic Moldova 

desfășurare a

Cu prilejul primei aniversări a vic
toriei revoluției democratice a po
porului grenadian, tovarășul Ilie Ver- 
deț, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trans
mis primului ministru al Grenadei. 
Maurice Bishop, un mesaj de felici-

tare In care, adresîndu-1 cele mal 
bune urări pentru prosperitatea po
porului Grenadei, lși exprimă încre
derea că relațiile dintre cele două 
țări se vor dezvolta în interesul re
ciproc, al păcii și cooperării Interna
tionale.

și-au îngrijit

t v
Comentariul șl lectura — Hadrian 
Dalcovlciu

21,20 San Remo 1980 — selecțiunl
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 2

10,00
11,00

BULETIN

că pentru toți pacienț-ii 
la tratament în acest sa- 

au fost create condiții 
cunoscuta stațiune Slănic

din sanatoriu, 
poate face în 

oficiul județean 
informați că cei 

în primul

pistă de popice’ 
specialitate din 
balneoclimaterice 
veghează la buna
tratamentului. Interesant este un 
lucru : aici medicamentele sînt 
excluse în totalitate. Tot tratamen
tul se bazează pe cura de aer salin, 
pe ■ microclimatul 
tratament care se 
Orice anotimp. La 
de turism am fost
care vin la tratament 
trimestru al anului beneficiază de 
o serie de avantaje : tarife reduse 
pentru transport, cazare și masă, 
precum ’ și de tarife reduse pentru 
transportul la mină și 
organizate la diferite 
ristice din zonă.

în excursiile 
obiective tu-

Gheorghe
corespondentul

BALTĂ
„Scînteii"

RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

Atenție, copii ! col, nelăsîndu-i să circule pe scările 
mijloacelor de transport în comun.

Teleșcoală
Roman foileton : Primarul din 
Casterbridge. (Reluarea episodu
lui 4)
Telex 
închiderea programului
Telex
Colocviile teleșcoală
Curs de limba spaniolă

11.55
12.05
16,00
16,05
16.25
16.45 Curs de limba franceză
17.05 Reportaj pe glob : Tunis
17.25 Viața culturală
18,35 Film serial pentru copii : Sindbad 

marinarul
19,00 Telejurnal
19.25 La ordinea zilei în agricultură. 

Pregătirea temeinică a campaniei 
de primăvară
Ora tineretului
Doinitori de cîntec românesc
Film documentar-artistic : „Dacii".

ia,40

18,50
19.00
19,25

19,40

20,00

3 și 4)
Constructorii ora-

lucrări de Mircea

al Capitalei

melodii

20,55 22,00

16,45 Film serial : Linia maritimă One- 
din. (Episoadele

18,25 Școli și profesii, 
șelor de miine 
Album coral — 
Neagu 
Buletinul rutier 
Telejurnal
..Mindru zice cetera" — 
populare 
Instantanee bucureștene. Inter
viuri, reportaje, fapt divers 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunii. dirijor : Iosif 
Conta. In program : a Theodor 
Rogalski — Trei dansuri românești 
e> Beethoven — Concertul nr. 3 în 
do minor pentru pian și 
solist Anton Dikov, 
o Dvorak — Simfonia a 
Lumea Nouă", op. 95 în 
In pauză : Efigii lirice 
închiderea programului

orchestră, 
(Bulgaria) 
IX-a ..Din 
mi minor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 martie. în țară : Vreme rece la 
început, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va f( schimbător. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ninsoa
re, în nordul și estul țări și mai ales 
sub formă de ploaie în celelalte re
giuni. Vintul va sufla moderat, cu In-

tensificărl în zona de munte. Tempe
raturile minime vor £1 cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar maximele' 
între minus 1 și plus 9 grade. Ceată lo
cală. Izolat, condiții de polei. în Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi temporar noros. favora
bil precipitațiilor slabe, sub formă de 
ploaie și burniță. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 1 și plus 1 grad, iar maxi
mele Intre 1 și 4 grade. Ceață, dimi
neața și seara. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

„LE NOUVEL OBSERVATEUR"
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® Inflația galopează la pas cu înarmările ® Arme tot mai 
scumpe, armată de șomeri tot mai mare

I

Este îmbucurător faptul că tot mai 
multi copii circulă pe străzi în mod 
ordonat, disciplinat, respectind regu
lile de circulație, așa cum și le însu
șesc la lecțiile. special--prevăzute. in 
acest scop în programa de îiivătă- 
mint. Acum, școlarii au la dispoziție 
manuale speciale de circulație, de la 
prima pînă la ultima clasă de liceu, 
iar unii dintre ei fac parte din pa
trulele școlare de circulație. în multe 
unități de invătămînt există parcul- 
școală de circulație, unde pot învăța 
regulile de deplasare pe drumurile 
publice în condiții cît mai apropiate 
de cele ale traficului rutier.

Dar copiii învață să circule și după 
modul in care se comportă părinții 
lor. în general adulții, în calitate de 
participanți Ia trafic. Nu puține ac
cidente soldate cu victime din rîndul 
copiilor ar fi putut să fie evitate, dacă 
șoferii în cauză acționau preventiv, 
anticipînd apariția copiilor pe partea 
carosabilă a drumurilor. Acest lucru 
se poate realiza în multe situații, 
cum este cgzul zonelor din apropie
rea școlilor,lin stațiile mijloacelor de 
transport în comun, în preajma 
locurilor de joacă, a terenurilor de 
sport, pe străzi cu circulație redusă 
și în alte locuri unde este previzibilă 
prezența copiilor. în toate aceste si
tuații, conducătorii auto sint obligati 
să reducă viteza autovehiculelor, să 
circule cu un plus de atenție și pru
dență. După cum și pietonii pot pre
veni accidentarea copiilor, sfătuindu-i 
pe aceștia să nu se joace pe supra
fața carosabilă, mai ales pe străzi 
așa-zise „liniștite", oprindu-i să tra
verseze drumul în condiții de peri-

Luminile de întîlnire
Nu. eșțg..pentru ,prima..dată cînd se 

recomandă automobiliștilor folosirea 
în orașe a luminii de intilnirc a fa
rurilor, îndată după lăsarea amurgu
lui. Este un procedeu de natură să 
mărească substanțial vizibilitatea 
conducătorului auto din interior spre 
exterior, luminile de poziție necreind 
această posibilitate. Luminile de în- 
tiinire marchează prezenta autovehi-- 
colului respectiv, care poate fi ob
servat din timp 
tori de vehicule,

Obiecția celor 
nirea vederii din 
întilnire nu este întemeiată, pentru 
că in cazul farurilor bine reglate, lu
minile de întîlnire emit un fascicul 
asimetric, care nu împiedică vizibili
tatea șoferilor care vin din sens opus.

Marele avantaj al utilizării fazei de 
întîlnire constă în asigurarea unei 
iluminări suficient de puternice și 
uniforme, neafectate de variațiile de 
iluminare de la o stradă la alta. 
Aceasta permite observarea drumu
lui, evitarea operativă a eventualelor 
obstacole ivite, anticipează prezența 
autovehiculului la apropierea lui de 
intersecție, previne partenerii de 
drum care vin de pe străzile late
rale că urmează să întîlnească un au
tovehicul în intersecție. Trebuie să 
se înțeleagă odată pentru totdeauna 
că luminile de poziție sînt de fapt 
lumini dc staționare, aceasta fiind 
destinația lor încă din construcția 
autovehiculului. în procesul dinamic 
al circulației se folosesc numai lu
minile de întîlnire (în localități) și 
cele de drum (in afara acestora).

de ceilalți conducă- 
ca și de pietoni.
care invocă stînje- 
pricina luminilor de

Pe tabloul de bord al economiei 
occidentale, beculetele de alarmă se 
aprind toate deodată. Creșterea ver
tiginoasă a preturilor la petrol, esca
ladarea înarmărilor ridică inflația la 
cote amețitoare. O.C.D.E. își confir
mă pronosticurile anterioare, potrivit 
cărora 1980 va fi cel mai rău an al pe
rioadei postbelice, iar expertii aces
tui organism (care grupează princi
palele 24 de țări capitaliste dezvolta
te) prevăd o creștere economică zero 
și sporirea numărului șomerilor din 
țările industrializate' la 20 de mili
oane în cursul următoarelor luni.

Creșterea prețurilor, considerată ca 
insuportabilă pe vremea cind nu de
pășea indicele anual de 10 la sută, 
se cațără în prezent la nivelul ame
țitor dc 20 la sută într-o serie de 
țări occidentale ca S.U.A., Italia și 
Marea Britanie (unde au fost înre
gistrate în ianuarie cote record).

Pe de altă parte, pe piața materii
lor prime se desfășoară o speculă 
frenetică. Cuprul a atins cel mai ri
dicat nivel din 1974 încoace. La bur
sele din Londra sau New York, spi
rala prețurilor la plumb, zinc, metale 
prețioase, zahăr, cauciuc urcă zi de 
zi, fără încetare.

Printre cauzele acestei recrudescen
țe brutale a inflației se situează și 
comenzile suplimentare de material 
de război, deoarece ele sînt plasate 
in sectoare în care uzinele funcțio
nau deja la nivelul potențialului ma
xim. Spre deosebire dc situația din 
anii ’30, contractele militare nu sînt 
de natură să compenseze cererea in
suficientă din sectorul civil și să 
ofere un „balon de oxigen" 
muri economice afectate 
Ele contribuie, dimpotrivă, 
varea situației, la sufocarea 
toare întregi ale industriei.

De pildă, după cum arăta de 
curînd săptăminalul „BUSINESS 
WEEK", comenzile suplimentare ale 
Pentagonului in sectorul aeronautic 
și al construcțiilor de mașini se iz
besc de insuficienta aprovizionare cu 
metale rare, de lipsa de mină de lucru 
specializată și de echipament tehnic 
disponibil.

Pentru firme-gigant ca Boeing, cu 
carnetul de comenzi pentru avioane 
„747“ complectat pe mai mulți ani de 
acum înainte, sau Lockheed, Gru- 
mann etc., sporirea producției de a- 
vioane de vînătoare sau de bombar
diere va necesita construirea de noi 
instalații, efectuarea unor investiții 
foarte costisitoare la prețuri din ce 
in ce mai ridicate, ce urmează a fi 
plătite din bugetul S.U.A. Acest lucru 
este valabil și pentru mașinile de 
război sofisticate ce fac apel îndeo
sebi la informatica și electronică, fir
mele interesate (General Electric, 
Rockwell, Texas Instruments etc.) 
fiind și ele nevoite să introducă noi 
și noi utilaje de producție. Rezulta
tul imediat al acestei militarizări 
sporite a economiei, avînd Tn vedere 
că autorizațiile pentru astfel de pro
grame vor depăși pină in 1985 suma 
de o mie de miliarde de dolari, 
va fi o sporire a deficitului bugetar 
al S.U.A., ce va atinge 40 miliarde 
de dolari pentru următorul exercițiu 
financiar.

Omul de rînd din S.U.A. este con
știent de faptul că spirala inflației

unor ra
de criză, 
la agra- 
unor sec-

„românia-film" prezintă: „întoarcerea lui VodăLâpușneanu“

>4 * '
IM____

carea unei serii întregi de date 
tehnice (presiunea cilindrilor 
mașinilor, numărul de turații pe 
minut etc.).

@ ZIMBRUL A FOST 
SALVAT DE LA DISPARI
ȚIE. Declarat, cu șase decenii 
în urmă, pe cale de dispariție, 
zimbrul nu se va stinge ca spe
cie, au anuntat ecologii. în pre
zent există în lume circa 2 000 
de capete, dintre care 545 în 
Polonia. Cel mai recent membru 
al „familiei" zimbrilor din aceas
tă tară s-a născut în 1979 
și trăiește în libertate în- 
tr-o pădure din Bialowieza. 
Pentru a celebra evenimentul, 
un cotidian de seară polonez a 
lansat in rîndul cititorilor un

O producție
□ Casei de filme trei

Imaginea : Alexandru 
reanu, Gheorghe Fischer, 
arh. Adriana Păun ; muzica : Ana- 
tol Vieru ; sunetul : ing. A. Salama- 
nian ; montajul : Margareta Anes- 
cu ; scenariul și regia : Malvina 
Urșianu. In distribuție: George Mo- 
toj, Silvia Popovici, Valeriu Paras- 
chiv, Cornel Coman, Daniel Bucu- 
rescu, Eugenia Bosînceanu, Eusebiu 
Ștefânescu, Melania Ursu, Ion Ni- 
ciu, Florina Luican, Silvia Ghelan, 
Lucia Mureșan. Film realizat in stu
diourile Centrului de producție ci
nematografică „București"

Intorsu- 
decoruri :

/ 
care-1 afectează atît de serios nu se 
va opri curînd. „In familia mea cum
părăm cu toții pe credit, tot ce se 
poate, urmind să plătim mai tirziu, 
cu dolari valorind mai puțin decit in 
prezent". Această declarație -a unui 
cetățean din Boston poate fi citită in 
„NEWSWEEK". „Este vorba de o ati
tudine tipică in S.U.A., care se tradu
ce printr-o îndatorare a persoanelor 
particulare mult peste posibilitățile 
normale de plată" — comentează re- 
vjsta.„în încercarea de frînare a aces
tui fenomen, Banca Federală de Re
zerve a S.U.A. a scumpit și mai mult 
creditul, prin creșterea taxei de scont 
de lă 12 la 13 la sută — nivel, fără 
precedent în istoria monetară a 
S.U.A. Iar Danemarca și Japonia au 
și urmat deja acest exemplu.

Dealtfel, în TOATE TARILE CA
PITALISTE, MILITARIZAREA PRO
GRESIVA A ECONOMIEI, CONJU
GATĂ CU CREȘTEREA PREȚULUI 
PETROLULUI ȘI AL ALTOR MA
TERII PRIME. ACCELEREAZĂ RIT
MUL INFLAȚIEI ȘI DIMINUEAZĂ 
PUTEREA DE CUMPĂRARE A 
CONSUMATORILOR. In ce privește 
ȚĂRILE NEDEZVOLTATE, șl așa 
dezmoștenite, această creștere pro
voacă O SĂRĂCIE TOT MAI AC
CENTUATĂ.

Trebuie să privim lucrurile în fată. 
Cinci indicele preturilor urcă intr-un 
ritm amețitor, cînd piața eurodolari- 
lor se prăbușește, cînd balanțele co
merciale devin tot mai deficitare, nu 
este vorba de fenomene abstracte 
care îi vizează doar pe șefii de gu
vern sau pe marii bancheri. Direct 
sau indirect sînt afectați și banii de 
coșniță ai gospodinelor din întreaga 
lume.

în Franța, premierul Raymond 
Barre a recunoscut recent că va fi 
foarte greu să se mențină în 1980 
puterea de cumpărare, amputată deja 
considerabil în 1979. Anul acesta ea 
va continua să scadă sub triplul efect 
al creșterii prețurilor, al impozitelor 
și al cotizațiilor la asigurările so
ciale.

De menționat că această deterio
rare a situației economice nu-i 
afecta în mod echitabil pe toți 
tățenii. Se știe doar că inflația lo
vește mult mai dureros micile 
nituri decit pe cele mari. Acest lucru 
nu este valabil doar pentru Franța, 
ci pentru întreaga lume. în furtuna 
actualei crize, țările „bogate" reușesc 
mai ușor să iasă din impas decit ță
rile „sărace". Noul val inflationist ce 
va răvăși anul acesta lumea capita
listă va agrava și mai mult șomajul 
și va reduce nivelul de trai atît în 
Europa, cit și in America. în ce pri
vește lumea a treia, el va condamna 
la mizerie șl la foamete sute de mi
lioane de

va 
ce-

ve

oameni.
★

realistă a fenomenelor e- 
din lumea capitalistă pe

Analiza 
conomice 
care o face „Le Nouvel Observateur" 
subliniază și mai mult cerința de a 
se întreprinde eforturi stăruitoare 
pentru găsirea unor soluții judicioase 
problemelor atît dc acute ale econo
miei mondiale, pentru edificarea noii 
ordini economice mondiale, care să 
ducă Ia micșorarea decalajelor dintre 
state, întărirea stabilității economice 
și financiare, dezvoltarea tuturor na
țiunilor pe calea progresului.

concurs, solicitindu-i să propună 
un nume cit mai potrivit pentru 
puiul de zimbru.

® 20 DE TEMPLE ÎN
CHINATE ZEIȚE! JSIS, 
care s-au aflat 2 000 de ani pe 
insula Philae, 
Assuan, au fost deschise publi
cului pe noul lor amplasament, 
în insula Agilkia. după ce timp 
de 70 de ani au fost inundate de 
apele Nilului. Salvarea templen 
lor de la Philae face parte din- 
tr-o amplă acțiune, care a durat 
20 de ani, de protejare a moște
nirii culturale egiptene.

din apropiere de

© ANTENĂ GIGANT. 
Construcția metalică a antenei 
din fotografie, ce asigură difu
zarea in întreaga lume a pro
gramelor radio pe unde scurte 
(cu o înăltime de 90 metri și o 
lățime de 74 metri), susține două 
antene rotative avînd fiecare 
patru lungimi de undă. Un me
canism montat pe un trepied 
permite rotirea instalației cu 180 
de grade în numai trei minute. 
Antenele pot fi astfel orientate 
rapid către diferite regiuni că
rora le sînt adresate emisiunile. 
Greutatea totală a acestei insta
lații fabricate în R.F.G. este de 
280 de tone.

® CENTENARUL LUI 
'PINOCCHIO. Păpușa de 
lemn Pinocchio, ale cărei a- 
venturi au produs incintarea a 
generații și generații de copii 
din lumea întreagă. își va serba, 
timp de trei ani. din 1981 pină in 
1983, „centenarul", în cadrul 
unor festivități ce vor fi organi
zate in comuna Pescia. din Tos
cana. lua Pescia își are sediul 
„Fundația națională Carlo Col
lodi" — părintele spiritual al lui 
Pinocchio. După cum se știe, 
scriitorul
1890) a publicat primul epi
sod din
relata peripețiile băiețelului de 
lemn cu nasul lung, la 21 iunie 
1881, în „Revista pentru copii", 
care apărea la Roma.

Carlo Collodi (1826—

serialul său. în care

© NOUTĂTI DESPRE 
MECANISMUL EREDITĂ- 
Ț|Jw O nouă teorie asupra me
canismului eredității a fost pre
zentată intr-o comunicare la 
Academia de științe a Franței 
de către trei cercetători din do
meniul geneticii moleculare. 
Noua teorie se bazează pe dez- 
coperirea în interiorul cromozo
milor a unei noi proteine, exis
tente în cantităti foarte mici, ce 
a primit denumirea de „protei
nă M“. Se apreciază că studie
rea noii proteine, va permite o 
mai bună înțelegere a unuia din 
fenomenele cele mai importante 
ale eredității : transmiterea
„spre exterior" a caracterelor 
genetice ale cromozomilor.

I
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Româma în lume
• Contacte internaționale ® Convorbiri .• Prezențe-

„CONCEPȚIILE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PREȘEDINTELE REPUBLICI!

SE BUCURĂ DE O LARGĂ AUDIENȚĂ TRINIDAD-TOBAGO

PE PLAN INTERNAȚIONAL"

— scrie revista indiană „Fair Calling"

L-A PRIMIT

PE AMBASADORUL

In făurirea unei noi ordini economice 
internaționale sint interesate toate țările 
Cuvîntul reprezentantului romăn la reuniunea ministerială 

a țărilor din „Grupul celor 77”

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

I

DELHI 12 (Agerpres). — Revista 
indiană „Fair Calling" a publicat in 
ultimul său număr articolul „O poli
tică externă corespunzătoare intere
selor națiunii române : cauza păcii și 
socialismului, a construirii unei lumi 
mai bune“.

„înalta responsabilitate fată de pro
priul popor și progresul umanității, 
spiritul revoluționar și inovator, ana
liza profundă a realităților sint tră
săturile caracteristice ale făuritoru
lui și conducătorului politicii interne 
și externe românești, președintele 
Nicolae Ceaușescu" — se relevă in 
articol. „Aceste calități excepționa
le, conjugate cu adinca democrație în 
cadrul căreia este elaborată politica 
românească, cu participarea întregu
lui popor, conferă politicii României 
realism, vigoare și o largă audientă 
pe plan international".

După ce prezintă coordonatele po

liticii externe a României, revista 
scoate in evidență conceptul româ
nesc privind dezarmarea și făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, evidențiindu-se justețea și 
clarviziunea gîndirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

In încheiere, articolul arată că o 
dovadă nouă și grăitoare a realismu
lui politicii și acțiunilor României o 
constituie adoptarea de către cea de-a 
34-a sesiune a Adunării Generale. a 
O.N.U., la inițiativa tării noastre, a 
unor documente cu privire la regle
mentarea prin mijloace pașnice a di
ferendelor dintre state, precum și la 
aplicarea principiilor bunei vecină
tăți dintre țări, înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, convocarea 
în 1980 a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate noii or
dini economice internaționale.

ROMÂNIEI

„ROMÂNIA DESFĂȘOARĂ O POLITICĂ ACTIVĂ IN SLUJBA 
PĂCTȘÎ PROGRESULUy

— relevă cotidianul iranian „Bourse”
TEHERAN 12 (Agerpres). — Coti

dianul iranian „Bourse" a publicat 
un amplu articol intitulat „Alegerile 
parlamentare din România".

Plasînd importanta alegerilor în 
contextul dezbaterilor politice prile
juite de hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și Congresului al 
II-lea al F.D.U.S., articolul subli
niază că ele „reprezintă expresia 
adincirii și perfecționării democra
ției, un minunat prilej de afirmare 
a unității tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în jurul condu
cerii țării".

După ce trece în revistă principa
lele succese înregistrate de poporul 
român in dezvoltarea economică și 
socială, articolul subliniază că

ȚARA NOASTRĂ REAFIRMĂ

„România s-a distins pe plan inter
național printr-o politică deosebit de 
activă in slujba păcii și progresului". 
Totodată, in articol se arată că, „mi- 
litînd cu consecvență pentru respec
tarea independenței și suveranității 
naționale, a egalității în drepturi a 
statelor și a principiului neameste
cului în treburile interne. România 
luptă împotriva imperialismului, îm
potriva dominației străine și a poli
ticii de dictat".

Articolul se încheie cu o succintă 
trecere în revistă a relațiilor bila
terale româno-iraniene, arătînd că 
perspectiva deschisă de revoluția 
iraniană oferă „exemplul unei con
lucrări fructuoase bazate pe egali
tate, stimă și avantaj reciproc".

IMPERATIVUL GARANTĂRI!

PORT OF SPAIN 12 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Trinidad-Toba
go, Ellis E. J. Clarke, l-a primit pe 
ambasadorul României la Port of 
Spain, Marin Argint, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. Cu a- 
cest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a fost 
transmis un mesaj de prietenie pre
ședintelui Republicii Trinidad-Toba
go, impreună cu urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
din Trinidad-Tobago noi succese pe 
calea dezvoltării sale independente.

Președintele E. Clarke a mulțumit 
în mod deosebit pentru mesajul pri
mit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea sa și a poporului din Trini
dad-Tobago, cordiale salutări și cele 
mai bune urări de continuă sănă
tate și fericire personală, iar poporu
lui român prieten — urări de pros
peritate și pace.

în același timp, președintele sta
tului Trinidad-Tobago a ținut să 
releve personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care se bucură de 
stimă și considerație in întreaga lume 
ca urmare a activității sale neobosi
te puse în slujba progresului și a bu
năstării poporului român, precum și 
a păcii și înțelegerii internaționale.

INTÎLNIRE PRIETENEASCĂ

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite se desfășoară, înce- 
pînd de marți, lucrările reuniunii 
ministeriale a țărilor din „Grupul 
celor 77". Scopul reuniunii este exa
minarea pozițiilor și propunerilor 
țărilor in curs de dezvoltare pentru 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 25 august — 5 sep
tembrie a.c„ la care urmează să fie 
lansată o rundă de negocieri globale 
asupra cooperării economice interna
ționale și să fie adoptată strategia 
internațională pentru cel de-al treilea 
Deceniu al dezvoltării.

Președintele reunixțnii, ministrul 
de externe al Indiei, Narasimha Rao, 
a ținut să precizeze. în cuvîntul său 
introductiv, contextul internațional 
în care se desfășoară reuniunea. El a 
arătat că eșecul unor reuniuni inter
naționale, ca recenta Conferință 
O.N.U.D.I. III și. în general, impasul 
în care se află dialogul dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare contribuie la deteriorarea situa
ției economice și politice internațio
nale. La rindul lor. miniștrii de ex
terne ai Sri Lanka, Iugoslaviei. Ni
geriei. ca și alti vorbitori s-au 
referit pe larg la dificultățile pe care 
țările in curs de dezvoltare le întim- 
pină datorită lipsei de progres in 
restructurarea relațiilor economice 
internaționale.

în cadrul ședințe! din prima zi a

reuniunii a luat cuvîntul șeful dele
gației române, ambasadorul Teodor 
Marinescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U. Reprezentantul 
țării noastre a expus concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, la necesitatea întăririi 
solidarității și unității de acțiune a 
țărilor în curs de dezvoltare. în opi
nia României,' sesiunea specială a 
Adunării Generale trebuie să mar
cheze o cotitură în direcția solu
ționării problemelor subdezvoltă
rii, a lichidării decalajelor dintre 
țările bogate și sărace și edifică
rii noii ordini economice interna
ționale. De aceea, ar fi util ca 
sesiunea să se desfășoare cu parti
ciparea șefilor de stat și gu
vern, ceea ce ar stimula pregă
tirea temeinică și ar asigura sesiunii 
autoritatea politică necesară adoptă
rii unor decizii majore, în scopul în
tăririi cooperării economice interna
ționale și restructurării relațiilor eco
nomice dintre state pe baze noi.

A fost expus punctul de vedere al 
tării noastre în legătură cu principa
lele probleme ce urmează să facă 
obiectul negocierilor globale dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare și a fost subliniată impor
tanta deosebită pe care România o 
acordă extinderii cooperării econo
mice cu celelalte țări in curs de dez
voltare.

Noi state europene se pronunță în favoarea dreptului 
la autodeterminare al poporului palestinian

LA BRUXELLES

SECURITĂȚII STATELOR CE NU POSEDĂ

ARMA NUCLEARĂ

GENEVA 12 (Agerpres). — Abor- 
dind problemele dezarmării nucleare, 
Comitetul pentru dezarmare și-a 
concentrat dezbaterile, în ultimele 
zile, asupra necesității elaborării 
unei convenții internaționale prin 
care statele posesoare de arme nu
cleare să-și asume obligația că nu 
vor folosi sau amenința cu folosirea 
acestor arme statele neposesoare de 
arme nucleare.

în cadrul dezbaterilor a intervenit 
și șeful delegației țării noastre în 
comitet, ambasadorul Constantin 
Ene, care a arătat că, în condițiile 
internaționale actuale, dobîndește o 
importanță deosebită problema ga
rantării securității statelor ce nu po
sedă arma nucleară, că niciodată și 
în nici o împrejurare nu vor fi vic
tima utilizării sau amenințării cu 
utilizarea unor asemenea arme.

Reprezentantul român a subliniat 
faptul că garanția unică și cea mai 
sigură împotriva pericolului nuclear

o constituie interzicerea și elimina
rea armelor nucleare. Pe calea rea
lizării acestui obiectiv final pot fi 
preconizate însă și măsuri parțiale, 
a arătat vorbitorul, referindu-se, în 
acest cadru, lâ necesitatea ca noul 
Comitet pentru dezarmare să-și con
centreze atenția asupra negocierii 
unor obligații concrete pe care să 
și lo asume statele posesoare de 
arme nucleare față de țările care au 
renunțat la opțiunea nucleară.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat necesitatea corelării eforturi
lor din Comitetul pentru dezarmare 
cu cele care se depun în cadrul pre
gătirilor în vederea conferinței de 
examinare a tratatului de neproli- 
ferare, spre a se ajunge la obținerea 
unor angajamente ferme ale țărilor 
posesoare de arme nucleare că sta
tele nenucleare vor avea securitatea 
asigurată și nu vor fi amenințate cu 
folosirea armelor nucleare.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
La Amhasada Republicii Socialiste 
România din Bruxelles -a avut loc o 
întîlnire prietenească dedicată împli
nirii a 100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice între România 
și Belgia.

în alocuțiunea sa, ministrul de ex
terne al Belgiei, Henri Simonet, a 
evidențiat inițiativele României pri
vind dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare în Europa.

Țări ca România și Belgia — a 
subliniat ministrul belgian — este 
esențial să arate cu claritate că dia
logul rămîne posibil și să contri
buie la permanența lui. Este nece
sară solidaritatea fundamentală a 
tuturor membrilor comunității inter
naționale pentru a asigura respecta
rea principiilor independenței state
lor și neamestecului în treburile in
terne. Acestea — a spus el — sînt 
premisele și perspectivele dialogului 
prietenesc, bazat pe încredere, între 
România ți Belgia, în acest fel ele 
pot aduce o contribuție esențială la 
cauza păcii și înțelegerii internațio
nale.

A vorbit, de asemenea, ambasa
dorul României,. Iulian Văcărel.

Au participat miniștri de stat, re
prezentanți ai Casei regale, senatori 
și deputați, cadre de conducere din 
M.A.E. și alte ministere, ofițeri su
periori, membri ai corpului diplo
matic.

Din partea partidelor politice bel
giene au fost prezenți Claude Re
nard, vicepreședinte al Partidului 
Comunist, și Andre Leonard, secretar 
general al Partidului Socialist.

BONN 12 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat postului de radio 
„Deutschland Funk", vicecancelarul 
și ministrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher, a exprimat 
sprijinul R.F.G. fată de dreptul la 
autodeterminare al poporului pales
tinian, informează agenția D.P.A. „Ne 
exprimăm opinia că o condiție obli
gatorie a instituirii unei păci du
rabile. juste și cuprinzătoare în O- 
rientul Mijlociu o reprezintă, pe de 
o parte, recunoașterea dreptului po
porului palestinian la autodetermina
re și, pe de altă parte, a dreptului 
Israelului la existență în cadrul unor 
granițe sigure și recunoscute", a 
spus el.

ROMA 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul in Comisia pentru proble
mele externe a Senatului, ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Attilio 
Ruffini, a relevat că țara sa este gata 
să-și aducă contribuția la soluționarea 
problemei poporului palestinian, in

formează agenția ANSA. Odată cu 
recunoașterea dreptului tuturor sta
telor din regiune de a trăi in pace 
si securitate, în cadrul unor frontie
re sigure și recunoscute, a spus mi
nistrul italian, este esențial. în a- 
celași timp, să fie respectate drep
turile legitime ale poporului palesti
nian. și în special dreptul său de 
a avea o patrie, transpunîndu-se în 
fapte identitatea sa națională.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul prezentării în parlament a 
declarației guvernamentale asupra 
politicii externe a Suediei, ministrul 
de externe, Ola Ullsten, referindu-se 
la situația din Orientul Mijlociu, a 
apreciat că recunoașterea drepturilor 
poporului palestinian la constituirea 
unui stat propriu, precum și a drep
tului tuturor statelor din zonă Ia e- 
xistentă în cadrul unor frontiere si
gure reprezintă principiile de bază 
ale unei soluționări pașnice a crizei 
din această zonă.

Incidente în provincia portugheză Âlentejo
• Proteste ale partidelor de opoziție • Guvernul a hotărît 

să adopte măsuri excepționale
LISABONA 12 (Agerpres). — Par

tidele de opoziție din Portugalia 
și-au exprimat protestul în legătură 
cu incidentul înregistrat luni seara, 
în provincia Âlentejo, soldat cu ră
nirea de către poliție a 18 munci
tori agricoli.

După cum informează agenția 
ANOP, Partidul Comunist Por
tughez a reproșat guvernului ~ că 
recurge la „o formă intolerabilă de 
presiuni și amenințări asupra func
ționarilor chemați să aplice reforma 
agrară". Totodată, P.C.P. condamnă 
activitatea bandelor înarmate, plă
tite de marii proprietari funciari, 
care se dedau la acte de violență 
împotriva muncitorilor agricoli și 
membrilor familiilor acestora.

La rindul său, Partidul Socialist 
Portughez a adresat o notă oficială

guvernului în care își exprimă preo
cuparea în fața tensiunii sociale 
create în regiunea Âlentejo. Tot
odată. intr-o declarație făcută pre
sei, purtătorul de cuvint al Direc
țiunii P.S.P. a afirmat că, în pre
zent, se recurge la „metode din tre
cut" și la „amenințări împotriva 
muncitorilor agricoli", practică ce 
nu face decit să contribuie la 
„crearea unui climat de gravă vio
lență, generator de instabilitate so
cială și politică, favorabil dușmani
lor democrației".

în situația creată, relevă agenția 
ANOP, Consiliul de Miniștri al Por
tugaliei a hotărît să adopte măsuri 
excepționale pentru a asigura men
ținerea ordinii în regiunea aplicării 
reformei agrare.

DESTINDEREA -o necesitate obiectivă, 
unica alternativă rațională a evoluției mondiale

„Avem deplina încredere că forțele progresiste, antiim- 
perialiste, masele largi populare, popoarele, acționînd 
într-o strînsă colaborare, sînt în stare să oprească agra
varea situației internaționale, să asigure reluarea și dezvol
tarea politicii de destindere, de colaborare și pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU

NECESITATEA CONTINUĂRII POLITICII DE DESTINDERE, Inclusiv pe 
plan militar, a fost evidențiată de președintele Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania, Willy Brandt, și de primul secretar al Partidului 
Socialist Francez, Franțois Mitterrand, în cursul unei convorbiri pe care 
șefii celor două partide au avut-o la Bonn. După cum precizează agen
ția D.P.A., au fost examinate o serie de aspecte ale actualității interna
ționale, între care situația din Orientul Mijlociu. Ambele părți au decla
rat că este în interesul Europei să se tindă spre o reducere a încordării.

ÎNTREVEDERI LA MANILA. 
Președintele Filipinelor. Ferdinand 
Marcos, l-a primit miercuri la Ma
nila pe Huang Hua, ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Chineze, a- 
flat in vizită oficială de prietenie 
în această țară. Tot miercuri, mi
nistrul chinez a conferit cu omo
logul său filipinez, Carlos Romulo, 
fiind examinate relațiile dintre cele 
două țări, precum și chestiuni in
ternaționale actuale.

COOPERAREA ECONOMICĂ ÎN
TRE R.D.G. ȘI R.F.G. Ministrul co
merțului exterior al R.D. Germane, 
Horst Soelle, a conferit la Leipzig 
cu ministrul alimentației, agricultu
rii și silviculturii al R.F. Germania, 
.Tosef Ertl. Agenția A.D.N. preci
zează că au fost examinate cu acest 
prilej aspecte referitoare la dezvol
tarea in continuare a relațiilor co
merciale și economice bilaterale.

CONTACTE INTERYEMENITE. 
Primul ministru al Republicii A- 
rabe Yemen, Abdel Aziz Abdel 
Ghani, a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Populare Ye
men, Salem Saleh Mohammed, care 
face o vizită la Sanaa. informează 
agenția M.E.N. In cursul întâlnirii 
au fost discutate probleme de 
interes comun, precizează agenția.

CONVORBIRI SOVIETO-ETIO- I 
PIENE. Aleksei Kosîghin. președin- | 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Addis Tedla, I 
membru al Comitetului permanent ‘ 
al Consiliului Militar Administrativ 1 
Provizoriu al Etiopiei, șeful unei , 
delegații guvernamentale etiopiene 1 
aflate în vizită la Moscova — anun- I 
ță agenția T.A.S.S. Cu acest prilej, 
părțile au examinat probleme pri- I 
Svind dezvoltarea relațiilor dintre.
U.R.S.S. și Etiopia.

CERINȚA LICHIDĂRII DEFINITIVE A COLONIALISMULUI a fost 
subliniată de către secretarul general al O.N.U., Kurt 'Waldheim, cu pri
lejul primei ședințe din acest an a Comitetului pentru decolonizare al Na
țiunilor Unite. El a subliniat că de la adoptarea de către Adunarea Gene
rală a Declarației privind acordarea independenței țărilor și popoarelor co- 

j loniale, peste 70 000 000 de oameni s-au eliberat de sub jugul colonial.
I

In orașul american Greensboro (Carolina de Nord) a avut loc, recent, o 
mare demonstrație împotriva recrudescentei activităților organizației rasiste 
Ku-Klux-Klan. In ziua demonstrației, autoritățile din Greensboro au procla
mat starea de urgentă, pe străzile orașului făcindu-și apariția patrule militare 
cu armele în poziție de tragere. Organizatorii manifestației și-au pus întreba
rea dacă această prezentă militară nu a constituit, în fond, o încercare de 
intimidare a participanților la demonstrație si. totodată, de protejare a ele
mentelor rasiste

Un comerț murdar

Componentă esențială a marilor 
procese înnoitoare ale lumii contem
porane, destinderea este afectată în 
ultimul timp de grave fenomene de 
accentuare a încordării internaționale, 
de creștere a pericolului izbucnirii 
amor conflicte, cu profunde consecințe 
pentru întreaga omenire. Așa cum 
s-a arătat, aceste evoluții sînt rezul
tatul intensificării unor tendințe 
anacronice, de reîmpărțire a sferelor 
de influentă, de dominație și amestec 
în treburile interne ale altor state, al 
ascuțirii contradicțiilor economice și 
politice dintre unele state si grupări 
de state. întreaga această evoluție 
confirmă intru totul justețea și 
realismul aprecierilor partidului nos
tru. reafirmate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvântarea rostită la 
marea adunare populară, cetățenească 
de la 6 martie, cu privire la implica
țiile agravării situației internaționale 
și la necesitatea imperioasă de a se 
face totul pentru a se opri accen
tuarea cursului încordării, pentru 
salvgardarea destinderii.

Este un lucru cunoscut că destin
derea nu a apărut din senin, ca un 
fenomen subiectiv, arbitrar, determi
nat exclusiv de voința unor oameni 
politici. Ea s-a dovedit a fi rezulta
tul unei ample evoluții a vieții 
politice internaționale, al luptei per
severente a popoarelor, a forțelor 
progresiste din întreaga lume și s-a 
impus ca o cerință istorică obiectivă 
a asigurării păcii . și progresului 
tuturor popoarelor. Acțiunea unor 
factori majori, pu caracter permanent, 
a determinat depășirea perioadei de 
tristă amintire a. „războiului rece". $i 
se . știe bine ce a însemnat această 
perioadă, în care omenirea s-a ba
lansat nu de puține ori și nu de
parte de prăpastia războiului mondial 
— situație care, în mod obiectiv, nu 
se putea perpetua la nesfîrșit. A fost 
perioada dominată de puternice ani
mozități și tensiuni, de confruntări

ascuțite, de grave anomalii în viața 
economico-socială a lumii. Nu este 
nevoie de introspecții istorice pentru 
a evalua ce imense daune a cauzat 
popoarelor nefasta politică a „războ
iului rece" prin divizarea artificială 
a lumii, prin așa-zisele „cortine de 
fier", „de bambus" etc., prin blocarea 
schimburilor comerciale, izolarea pie
țelor economice, prin întreruperea 
legăturilor între țări și popoare. S-a 
creat astfel o situație pe cit de nefi
rească. pe atît de primejdioasă, a 
cărei lichidare s-a impus ca o cerin
ță obiectivă a vieții politice și eco
nomice, ca un țel primordial al lup
tei popoarelor, dornice să iasă din 
lunga noapte a încordării și să tră
iască în pace, înțelegere și colaborare.

Tocmai presiunea acestor factori, 
care s-a reflectat și în înțelegeri rea
liste, lucide ale necesităților, a permis 
ca în lume să se impună un curs nou, 
spre destindere și colaborare — curs 
ce și-a găsit expresie în normalizarea 
relațiilor dintre numeroase state cu 
orînduiri sociale diferite. în- multi
plicarea contactelor politice. în dez
voltarea dialogului internațional, ex
tinderea și diversificarea schimburi
lor economice, tehnico-științifice. cul
turale.

Aducînd o substanțială și larg 
apreciată contribuție proprie la acest 
proces și subliniind însemnătatea 
acestor evoluții noi, partidul nostru a 
prevenit împotriva unor euforii neîn
temeiate, subliniind în repetate rîn- 
duri că acest proces este abia la 
început și are un caracter fragil. Or. 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în recenta cuvîntare de la 
marea adunare populară din Capitală, 
„s-a creat o anumită iluzie cu privire 
Ia faptul că destinderea este irever
sibilă, ceea ce a dus la o atitudine 
de autoliniștire și de slăbire a vigi
lenței față de acțiunile ostile destin
derii".

Și, într-adevăr, mersul evenimen

telor a confirmat această apreciere ; 
cu toate progresele inregistrate pe 
calea destinderii, au continuat în 
același timp să se acumuleze o serie 
de probleme complicate. Pe lingă 
vechile stări conflictuale, care nu 
și-au găsit soluționare, au apărut 
conflicte noi. A continuat să se in
tensifice cursa înarmărilor, iar pro
blemele subdezvoltării s-au agravat, 
decalajele dintre țările sărace și cele 
bogate adîncindu-se și mai mult. Deo
sebit de grave urmări au avut mani
festările politicii de forță și amenin
țare cu forța, politică ce a cunoscut 
forme de manifestare din cele mai 
ascuțite. Toate acestea au dus la o 
înrăutățire a situației internaționale, 
la o accentuare a încordării și o spo
rire a pericolului unor noi confrun
tări militare.

In aceste condiții, în fața popoare
lor se pune in mod acut întrebarea : 
pe ce cale vor evolua în continuare 
relațiile internaționale — pe calea 
reîntoarcerii spre situațiile din tre
cut, a încordării și intensificării con
fruntărilor, a riscurilor de război și 
a războiului, sau, dimpotrivă, se va 
acționa pentru depășirea stării de 
confruntare, pentru reluarea și dez
voltarea politicii de destindere ? Fără 
îndoială că popoarele, forțele politice 
înaintate ale lumii nu pot accepta 
decît calea spre jdestindere, colabo
rare și pace — unica alternativă ra
țională corespunzătoare intereselor 
vitale ale întregii umanități, aspira
țiilor tuturor popoarelor.

O evoluție într-o direcție contrară 
ar avea urmări negative din cele mai 
profunde, ar afecta grav colaborarea 
interstatală pe toate planurile, ar 
genera noi complicații internaționale, 
ar stimula neîncrederea și instabili
tatea în lume. Realitatea este că un 
asemenea curs ar fi cu mult mai pe
riculos astăzi, în condițiile în care in 
lume au crescut imens arsenalele, iar 
tehnica militară a creat arme —

convenționale și nucleare — cu o 
forță distructivă inimaginabilă. Cu 
atît mai mult în aceste condiții tre
buie făcut totul pentru a se exclude 
revenirea la trecut, la riscurile atit 
de acute ale perioadei „războiului 
rece". Lupta pentru destindere în
seamnă implicit, pentru toate statele^ 
indiferent de orînduirea lor, o luptă 
pentru viață, pentru salvgardarea 
civilizației umane.

Este, de asemenea, știut că omeni
rea este confruntată azi cu o serie 
de probleme noi, de o deosebită gra
vitate. ca rezultat al crizei economice, 
energetice, financiare ; în numeroase 
țări are loc o încetinire a ritmurilor 
de dezvoltare, cu consecințe directe 
asupra situației maselor largi de oa
meni ai muncii. Or. prin revenirea la 
trecut, la animozități și confruntări, 
prin diminuarea sau întreruperea 
schimburilor, aceste fenomene ar de
veni și mai ascuțite și mai apăsătoa
re. afectînd chiar și statele puternic 
dezvoltate ale lumii, practic toate ță
rile, fără deosebire de orînduire. în
cetinirea activității productive, redu
cerea ratei investițiilor, restrîngerea 
brutală a schimburilor, noi micșorări 
artificiale ale piețelor ar însemna în 
mod nemijlocit impulsuri date șoma
jului. o și mai puternică agravare a 
problemelor sociale.

în mod deosebit ar fi afectate sta
tele în curs de dezvoltare — imensa 
majoritate a statelor lumii — în fața 
cărora se ridică mari cerințe, nevoi 
și probleme legate de depășirea ră- 
mînerii în urmă, știut fiind că deca
lajele economice constituie una din 
cele mai acute și mai grave probleme 
ale lumii contemporane. Revenirea la 
trecut, accentuarea încordării inter
naționale Iar fi de natură să determi
ne o și mai puternică intensificare a 
cursei înarmărilor, atrăgînd în vii
toarea sa noi și noi state, ceea ce s-ar 
repercuta grav asupra țârilor slab 
dezvoltate, compromitînd și mai mult 
eforturile lor pentru desprinderea din 
starea de înapoiere, pentru accele
rarea progresului economic și social.

Iată de ce se poate afirma că fac
tori fundamentali ai vieții oolitico- 
economice impun ca o cerință obiec
tivă soluționarea problemelor, noi 
sau vechi, care grevează viața interna
țională și revenirea la destindere. Și 
de aceea va fi cu atît mai eficientă și 
se va bucura de o audiență mai largă 
și de un sprijin mai puternic din par
tea popoarelor acea politică promo
vată de factorii politici ai statelor

care va răspunde acestei cerințe obiec
tive, care va ști să reflecte intere
sele și aspirațiile de pace și colabo
rare ale popoarelor. Reluarea cursu
lui destinderii apare, astfel, nu ca o 
problemă facultativă, depinzînd de 
aspecte conjuncturale, stări de spirit 
sau tactici de moment, ci ca o mare 
și imperioasă cerință a progresului și 
păcii omenirii.

Tocmai în acest sens. în concepția 
partidului nostru, în gîndirea politică 
și activitatea internațională desfășu
rată de secretarul general al parti
dului. înfăptuirea destinderii presu
pune eforturi stăruitoare din partea 
tuturor statelor, a tuturor forțelor 
înaintate ale lumii contemporane. 
Destinderea, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu înseamnă „o 
politică de relaxare, de liniștire, ci de 
intensificare a luptei pentru relații 
noi, democratice, bazate pe egalitate". 
Aceasta impune să se acționeze cu 
fermitate pentru a asigura soluționa
rea problemelor litigioase exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea trata
tivelor, pe baza respectării indepen
dentei fiecărui popor, a neamestecu
lui în treburile interne ale altor sta
te. a dreptului popoarelor de a-și ho
tărî singure destinele.

Viața, practica relațiilor internațio
nale pun in evidență nu numai nece
sitatea obiectivă, dar și posibili
tatea reală de reluare și pro
movare a destinderii, de instaurare a 
unui climat de pace. înțelegere și co
laborare. Acesta este sensul demersu
rilor României socialiste, ale pre
ședintelui ei in vederea depășirii ac
tualei situații de încordare, al efor
turilor perseverente pentru soluțio
narea prin tratative a tuturor pro
blemelor litigioase, pentru însenina
rea orizontului international.

Cauza destinderii este în prezent 
un imperativ major, primordial al 
vieții internaționale, de care depind 
în mod hotărîtor destinele întregii 
omeniri. Iată de ce. așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este de 
datoria tuturor statelor, a tuturor po
poarelor. a maselor largi de pretutin
deni să-și intensifice eforturile, să 
facă totul pentru a opri accentuarea 
încordării, pentru a împiedica reveni
rea la războiul rece, să aducă o con
tribuție proprie constructivă cit mai 
importantă la reluarea și consolida
rea destinderii, pentru a asigura pa
cea și colaborarea internațională.

Dumitru ȚINU

Există cazuri în care cinismul și- 
ipocrizia se contopesc cu disprețul 
față de om și interesul mercantil, 
din fuziunea lor rezultând un pro
dus pestilențial, tragic și scandali- 
zant. Există cazuri care dovedesc că 
dintre toate formele de exploatare 
cea mai dezgustătoare, odioasă, este 
exploatarea naivității.

Despre asemenea cazuri a publi
cat, recent, o notă ziarul britanic 
„Daily Mirror". Concret, nota rela
tează despre existența unor ciudate 
agenții particulare prin diferite oră
șele din Occident. Se arată că, de 
regulă, acestea afișează sau publică 
anunțuri, formulate destul de er
metic, prin care „caută tineri pen
tru îndeplinirea unor misiuni în 
străinătate".

Un șomer francez, tentat de 
anunț, a intrat în biroul unei ase
menea agenții și a cerut amănunte, 
care au ajuns apoi la cunoștința 
ziaristului britanic. Și astfel s-a 
descoperit profilul real și îndeletni
cirea agenției : tinerii în cauză sint 
trimiși „în misiune" în țări socia
liste — „misiunea" constând in a 
amăgi și aduce cu ei tinere fete 
din aceste țări sub paravanul legal 
al „căsătoriei".

Logodnicilor de profesie le sint 
plătite de către agenție spezele de 
călătorie, diferitele cheltuieli prin 
care șomerul de la el de acasă, din 
Occident, pozează, dincolo. în rolul 
de nabab galanton. Căsătoria ră
mîne fictivă ; odată ce tinăra a fost 
scoasă din țara ei, agenția organi
zează divorțul — racolerul neavind 
nici un interes să rămină legat de 
consoarta procurată din import. 
Totodată, se dovedește că înseși le
gile statelor respective sint încăl
cate, miresele „de conveniență" 
neobținînd naturalizarea in condi
țiile promise.

In nota publicată, „Daily Mirror" 
scrie că „astfel de agenții particu
lare trimit bărbați în aproape toate 
țările socialiste, principalele «clien
te- fiind Polonia și România". Tot
odată, ziarul arată că acești vînă- 
tori de tinere naive fac anual sute 
și sute de victime.

Iată deci, recunoscut de către 
înseși surse occidentale, cum- este 
organizat și cum acționează un 
comerț din cele mai murdare — 
comerțul cu ființe vii, cu suflete 
înșelate, cu speranțe și destine 
strivite. Adevărul este că asemenea 
agenții au ajuns să constituie ve
ritabile rețele internaționale de pro
xenetism — așa cum arată destinele 
multora din tinerele induse în 
eroare, pe care „cavalerul seducă
tor", după ce a obținut divorțul și 
și-a încasat contravaloarea farme
celor, le-a lăsat în stradă, mai 
exact spus, pe trotuar...

Pentru că — indiferent de bas
mele și promisiunile amorezului de

ocazie dornic să-și deconteze 
whisky-ul și țigările cu care 
vrăjit „aleasa- inimii" — nu este 
greu de înțeles ce perspective reale 
o așteaptă pe tânăra. fată, străină 
într-o tară străină, in care șomajul 
bintuie cu furie, afectînd în primul 
rînd și într-o proporție net predo
minantă femeile.

Pentru că ceea ce „omite" să 
scrie „Daily Mirror" este că rețe
lele de racolare a tinerelor se 
întretaie sau se articulează în mod 
organizat cu alte rețele internațio
nale, ale traficanților de carne vie, 
prin care tinerele aduse și ajunse 
la disperare sint „exportate" mai 
departe, spre diverse zone ale 
globului, incit adeseori idilica aven
tură începută acasă cu un străin 
galant se termină în casele de 
prostituție din porturile internațio
nale...

Și, desigur, este o adevărată cul
me a cinismului faptul că uneori se 
atribuie etichete „umanitariste" unor 
astfel de practici — care duc la de
căderea cea mai flagrantă a ființei 
umane, la degradare și descompu
nere morală, nu o dată la sinuci
dere...

Este prețul greu, prețul cumplit 
al frivolității, al lipsei de fermitate 
în fața unor ispite, al mirajurilor 
de tinichea lucitoare, prețul tragic 
al rătăcirilor după himere, al super
ficialității și neînțelegerii adevăra
telor căi de împlinire in viață...

Din acest punct de vedere, aricit 
de discretă și rezervată ar fi rela
tarea din „Daily Mirror", ea are va
loare de avertisment și antidot îm
potriva unor „nevinovate" șoapte 
otrăvite, împotriva unor credulități 
cu deznodămînt amarnic.

Dar se mai degajă și alte învăță
minte. Punînd în plină lumină lipsa 
totală de scrupule a organizatorilor 
acestei industrii a minciunii, dez
văluirile ziarului britanic arată ce 
realități dezgustătoare se ascund 
adeseori după fariseicele pledoa
rii despre „drepturile omului". 
Concepute. în societatea banului, ca 
drepturi de a reedita în condiții mo
derne forme ale comerțului cu 
sclavi, de a înșela cu perfidie, a 
ademeni și dezrădăcina un tânăr, 
a-l rătăci și a-i distruge viata — în 
schimbul sumei de 330 de lire cit 
primesc drept comision îndră
gostita închiriat! cu bucata pentru 
fiecare logodnică adusă pe piața de 
desfacere a orașelor Occidentului...

Orice om cinstit nu poate decît 
să-și exprime indignarea si dezgus
tul față de aceste practici infaman
te. care stigmatizează nu numai .88 
promotorii lor ahtiați de cîștigurt 
prin orice mijloace, oricît de abjee- 
te, ci și societatea care le tolereattS 
cu ipocrită inocență.

C. NÎCO1AÎE
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